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Bu ay gerek se(rûiikaımz faaliyetleri
yönünd&u gerekse diğer olaylar hakımvn-
dan hareketli bir ay olmuştur.

Türk Seyıd\kacilığ%mn uuutıihruız a-
darm tek büyük işçi ficîeri rahmetli Seyfi
Demirsoy'u lJf.0cak.19K5 gi'mü ölümünün
birincA yıl dönümü nedeni ile büti'm
kuruluşlarında anma törenleri düzenlene
rek onun Türk SendiJcacılığına yaptığı
büyük î izmetler bir kere daha dite geti
rilmiştir.

Genel Başkanımız A. Aydın Ozere,n'
in bu sayıdaki Başyazısı bu konuyu kap
samaktadır.

129 Gün devam eden AEG-ETI grevi
anlaşma ile sonuçlanmış ve üyelerimiz
30.1.1975 günü işbaşı yapmışlardır.

Ahnan haklar konusundaki açıkla
malar TOPLU SÖZLEŞMELER sayfa
mızda izleyebilirsiniz.,

ESAS İşyerinde çalışan üyelerimiz
ile yapılan toplantıyı BİZDEN HABER
LERDE Teşkilâtlanma, sekreterimiz Meh
met Aras'ın yazısını AYIN ÎÇMDEN
yazısında okuyabilirsiniz.

Türk Demir Döküm Çobançeşnıe Çe
lik Radyötör Fabrikasında sendikamızı
seçeçsi işçi kardeşlerimizin; içten sendikal
hareketleri ile ilgili haberlerimiz BİZ -
DEN HABERLER'de genel sekreterimiz
Sami ATAÇ'ın yazısını SERBEST KÜR--
SÜDE sunmaktayız...

Ayrıca her ay bir konuyu kapsayan
HUKUK KÖŞEMİZİ, BASINDAN SEÇ
MELER, TÜZÜKLER, İŞÇİ GÖZÜ İLE,
ÎŞ YERLERİMİZİ TANITIYORÜZ, ŞİİR,
ve EĞLENCE Köşemizi sizlere sunuyo
ruz.

'4'

Hepinize esenlik dolu dinler dile
riz...
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Büyük isfçinin aramızdan ayrılısının Bi
rinci Yıü doldu. Onu anmak için bir araya
geldiğimizde gerçekleri yakından bir daha
görebilme fırsatını buldum. Üzülerek be-
lirtirimki, zamanında katafaltmın önünde
yakın arkadaşı pozunda ağlayanların bü
yük bir çoğunluğunu göremedim. Bu manza
ra Sendikalarm arasındaki dayanışmanın
bitmek üzere olduğunu kanıtlıyordu.

Artık Demirsoy'dan faydalanma imkâ
nı kalmamıştı. Onlarm dostlukları işlerini
yaptırana kadardı. Hep böyle yapmışlar
dı. îşieri bitince aleyhinde kampanya bile
açmaya çekinmemişlerdi. Halbuki bu gün
kü yer ve mevkilerini ona borçluydular.
Yaptırdıklarmı kendileri halletmiş gibi yıl
larca üyelerine yutturdular, Bütün bunları
büyük liderin son genel kurulu olan 9. işçi
kurultayında tenkitlere cevap verirken isim
isim söyleyip ayağa kaldırdığı sendikacı
lar neden, başkanın bu yaptıkların senin
asli görevin bizim yapamadığımızı sen ya
pacaksın, diyemediler. Diyemezlerdi çünkH o
zaman büyük lider kurultaya bu şahısların
gerçek yüzünü tıpkı madalyonun diğer yüzü
gibi yansıtırdı, işte bu eınma töreninde böy
le bir kitleye liderlik yapmamn güçlüğü bir
kere daha kamu oyımda su yüzüne çıkıyor
du. üzülerek söyliyebilirimki, sizi anarken
tüm kuruluşlarm. Parti Yöneticilerinin bü
yük bir çoğunluğu yoktu. Halbuki bunlar si
zi sever ve sayarlardı. Orada bulunamayış-
ları tek kelime ile organizasyon bozuklu
ğuydu. En yakın görünen arkadaşlarınız
dahi hangi gün dünyaya gözlerinizi kapadı-
ğınızı saptıyamıyor, bunun münakaşasını
yapıyorlardı, inanarak söylediğimiz «An-
karada Cumhurbaşkanı vardır, Ankarada
Hükümet vardır, Ankarada Türk-Iş vardır.

Kabrinin mermerine yazılan yazının an
lam ve gerçekçiliğini yetirmekte olduğumuz

bir devrede sizin anma gününüze denk geli
şi büyük talihsizlikti. Bu günleri görmediği
niz için mutlu olduğunuzu söylememe mü
saade edin. Evet Büjdik Liderim dedikle
rinin hepsi Ankara'da mevcut Güven oyla
masında 11 oy almış bir Bakanlar Kurulu
Ülkeyi idare etmeye mecbur bırakılmış.
Partiler kendi çıkarlarına ön planda tuttuk
lan bir devrede ülkemizin Bakanları ve Baş
bakanı vardır. Büyük bir güç kaynağı olan
Türk-îş'te her gün birbirine çelişkin beyan
lar veren kurul üyeleri ve onlara birleştire-
miyen Başkanı vardır, için için kaynayan
bir Türk-Iş vardır, işte Liderim bu şartlan
beraberce yaşasaydık, yine kahrınızdan
ölürdünüz. Bu anma töreni bizler için yüz
karası oldu. Ama size lâyık törenler her se
ne biraz daha ululaşacak inanıyorum ki,
beş sene sonra cenaze töreninizden daha
büyük anma törenleri yapılacaktır. Bütün
dostlarınızı orada bulacakamız.

BÜ3rQk Liderim, size layık olabilmek
için, gece ve gündüz durmadan çalışan genç
kuşaklarm yetişmekte olduğunu müjdele
rim. izinizden yürünecektir. Bunu engelle
mek isteyen gafiller çıkabilir. Şunu açıkça
söylüyoruzki, Sendika özgürlüğü ve işçi
hakları sonuna dek müdafaa edilecektir.
Bütün çabamız gerçekleri ortaya koymak
için çalışmalarımızı daha büyük hızla yürüt
mektir. iki sene evvel bitirdiğimiz olumlu
AEG-ETl Sözleşmesi için Otomobil-Iş'i teb
rik etmiştiniz. Şimdi daha mükemmelini
daha iyisini yaptık. Bu armağanımızı kabul
edin. Ve ebedi istirahatgahınızda rahat rahat
uyuyun. Bizler Liderlerimize verdiğimiz
sözden dönmeyiz. Dönenler utansın. Siz Bü
yük işçi olarak her zaman işçinin kalbinde
yaşayacak ye ona yön vereceksiniz. Bunu
silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

A. AYDIN ÖZE REN
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Ak-Kardan fidirikasındnn bîr görünüş

AK-KARDAN Sanayi ve TicaretJA.Ş.
AK'KARDAN Sanayi ve Ticaret A.Ş-

AK-KARDAN SANAYÎ VE TİCARET
A.Ş, 1972 jalmda kurulmuş. Fabrika ise
Ça3urova-GEBZE de M.T,E. Fabrikası ba
tı yanmda 1973 yılı Nisan ayında inşası
bitip, aym yıl ortalarında deneme faaliye
tine geçmiştir.

Kuruluş ve şimdiki sermayesi, 30 mil-
yondm'.

Kurucu Şirketler ; TRANSTÜRK HOL
DİNG A.Ş. AKBANK TA.Ş. ve ANADOLU
MAKİNA END. TtC. A.Ş. dir,

8240 M? lik bir saha üzerinde kurulmuş
olan fabrika; OtomobU, kamyonet ve kam
yon kardan mili ve parçalarını imal etmek
tedir.

Fabrikanın ilk imalat yılı olan 1974
yılmda 29000 Adet Komple çeşitli kardan
mili yapılmıştır.

Fabrika HARDY SPİCER, GLAEN-
ZER ve FtAT firmaları patenti altmda mal
imal etmektedir.

Personel mevcudu, 1975 Ocak ayında
109 dur. (Fabrika büro personeli dahil) şir
ket olarak tüm mevcut: 130 personeldir.

Sendikamız ile Ak. Kardan Sanayi ve
Tic. A.Ş. işyeri ile 1973 yılmda 1 nci dönem
toplu - iş sözleşmesi aktedilmış olup sözleş
me 1.4.1975 tarihinde nihayete erecektir. Ye
ni denem sözleşme hazırlıklarına başlanmış-
tır.

Sendikamızın işyerinde temsilcilik gö
revini aşağıda ad ve soyadları yazılı üye
lerimiz yürütmektedirler.

Baştemsilci : Ünal TOPER
Temsilci : Şaban TOK
Temsilci ; Hüsnü GURSOY
Temsilci : Ahmet MÎRZALI



SENDİKAL &

Türk İşçileri Çıkarılıp Yerlerine
Almanlar Almıyor

İŞSİZ SAYISININ 1 MÎLYONU AŞTIĞI ALMANYA'DA
hala 2 MİLYONDAN FAZLA YABANCI VE TURİST
İŞÇİ BULUNUYOR.
KADINLARA VE YABANCI İŞÇİLERE ARTIK
ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEYECEK. BAZILARININ
VATANLARINA DÖNMELERİ GEREKİYOR...

'M

Belli bir süreden beri eko
nomik krizler nedeniyle ya
bancı işçi alımını durduran
B. Almanya yavaş yavaş
çıkarılacak yabancı işçiler
den boşalacak yerleri Al
man işçilerle doldurulaca
ğım açıklamıştır. Çalışma
Bakanı Heinz'in yaptığı bu
açıklamadan sonra bundan
en çok etkilenenlerin Türk
işçileri olacağı tahmin edil
mektedir.

Eicher «Bild Zeitüng» ga
zetesine verdiği demeçte,
hükümetin kanunsuz olarak
ülkeye giren işçiler ile ilgi
li olarak yeni tedbirler al
dığını, kadınlar ile yabancı
işçilerin artık çalışma izni
almayacaklarını, hükümetin
işsiz sayısınm daha artma
sı karşısında geçerli çalış
ma anlaşmaları bulunan ya
bancı işçileri vatanlarma
göndermeyi tasarladığım
belirterek şöyle devam et
miştir :

«Bu bizim ya-pamayaca
ğımız bir ayırım olur. Bura
da smırsız çalışma hakkı
olan 1 milyon 200 nin misa
fir işçi bulunmaktadır. Bun
1ar Ortak Paz^ar ülkelerin
den gelmiş olan veya beş
yıldan fazla süredir burada
bulıman işçilerdir, ancak bu
geriye kalan 1 milyon 100
bin yabancı işçiye uygulana
maz. Bunların bazılarmın
vatanlarına dönmeleri ola-
sılığınm bulunduğunu da
gözden ıızak tutamam.»

TÜRK - METAL 2 NOLU
ÎST. ŞB. GREVİ

Türk - Metal Sendikası 2
Nolu ist. Şubesi 1975 yılı-
mn ilk grevini ist. Silahtar
ağa, Kemerburgaz Yolu üze
rinde kurulu Vida Madeni
Eşya Fabrikasında uygu
lamıştır.

Grev günü Fabrika önün
de kurulu çadırda toplanan
işçiler, ellerindeki pankart

larla ve beraberlerindeki eş
ve çocuklarıyla kısa bir pro
testo yürüyüşü yapmış, da
ha sonra davul zurna çala
rak Milli oyunlar oynamış
lardır.

Grev Hakkında bilgi ve
ren Şube yöneticileri, 6 ay
dan beri devam eden toplu
sözleşme görüşmelerinde iş
çi ücretlerine istenilen zam
ve kıdem tazminatlarını, iş
verenin kabul etmediğini
ve durumun hakeme intikal
ettiğini söylemiştir. Taraf
sız hakemin aldığı kararla-
rıda kabul etmeyen işvere
nin tutumu karşısında, sen
dika 21.10.1974 tarihinde
almış olduğu grev kararını
7.1.1975 günü sabahı 8'den
itibaren uygulamıştır.

işçiler. Kanuni hakları
nı alıncaya kadar kararla-
rmda.n vazgeçmiyeceklerini,
gerekirse kara kışı grev ça
dırlarında geçireceklerini,,
sözlerine eklemişlerdir.



AEG - ETİ Fabrikasında yapılan, toplu - iş sözleşmesi jmza töreninde
Genel Başkan A. Aydın özeren üyelere hitap ederken

AEG -i ETİ Sözleşmesi imzalandı
Sendikamız ile Gebze'de kurulu AEG-

Eti Elektrik End. A. Ş, işyerinde 1,7,1974
tarihinde başlıyan Toplu-Iş Sözleşmesi gö
rüşmeleri, uyuşmazlıkla neticelenmiş ve
uzlaştırma kurulu karan da kabul edilme
yince, Sendikamız 23,9,1974 günü saat 10,00
da grev uygulamasma başlamıştır, Grev'de
üyelerimiz tam bir dayanışma iğinde bulu
narak, erkek üyeler grev nöbeti tutarlarken
bayan üyelerimizde arkadaşlarına yemek
pişirmek sureti ile birlik ve beraberüğln en
belirgin örneğini vermişlerdir.

İşyerinde uygulanmakta olan Grev, Ba-
rış harekatı olarak nitelendirilmiş ve 129
gim sonra anlaşmaya varılarak 30,1,1975
günü Fabrika açılarak iş başı yapılmıştır,

Otomobil-lş Sendikası olarak bu başa
rılı anlaşma3n, yukanda belirttiğimiz gibi,
üyelerimizin güç birUğİ sonucu olduğunu
bir kere daha belirtiriz,

Dort ayı geçen grev uygulamasında zaman
zaman yapılan toplantılar bir netice verme

miş olup, bu arada Sayın Devlet Bakam
Mehmet Özg^eş'inde arabuluculuğu, taraf
lan bir noktaya kadar getirmesine rağmen
işveren kesiminin ifadesine göre (yanlış an
lama var) gerekç^i ile protoko yapı irken
vazgeçilmiştir, .. ^

Bilahare taraflar 28.1.1975 gmnu tekrar
toplanarak uyuşmazlık ne en erinin çö
zümlenmesini sağlamışlardır.

Yeni dönem Toplu-Iş Sözleşmesi ile üye
terimize sağlanan haklardan bazıları aşa
ğıda belirtilmiştir,
— Toplu-îş Sözleşme süresi 1,7,1974 tari

hinden 31,5,1976 tarihine kadar,
— Disiplin Kurulunun iki işveren ve iki

Sendika temsilcisinden kurulması ve ku
rul başkanlığının sıra ile yapılması,

— Haftalık Çalışma süresinin 48 saatten,
45 saate inmesi, ve ödemenin 48 saat
üzerinden yapılması,

— Toplu - çıkarmalarda ilk giren son çı
kan kaidesine riayet edilmesi.

A
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— İhbar Ta2minetlarını peşin olarak % 65
zamlı ödenmesi,
Kıdem Tazminatının, bir yıldan başlan
mak üzere, 3 yıla kadar 32 günlük, 3 ila
5 yıla kadar 35 günlük, 5 yıldan fazla
süreler için 37 günlük ödenmesi,
Askeri ücretin saatte 550 Kr. olması,
Fazla mesailer % 80 zamlı ödenmesi,
Hafta tatili ve genel tatil günleri çalış
maları % 100 zamlı ödenmesi,
Gece çalışmalarında beher saat için 200
Krş. zamlı ödenmesi,
Yıllık izine giden üvelere izin ücretlerin^
den ayrı olarak 1250. TL. izin harçlığı
ödenmesi,
Evlenme yardımı olarak 6 gün izin ve
1200 TL. verilmesi,

— Doğum yardımı olarak 3 gün izin ve
1000 TL. verilmesi.

— Gocuk yardımı ayda 25. TL. ödenmesi,
— Tahsil yardımı ilk tahsil 400. TL. orta

tahsil 600 TL. yüksek tahsil 1000 TL.
verilmesi.

— Dilim vardıraı, üyenin ölümü halinde
5000 Tl./, iş kazası halinde 10.000 TL.
üvenin yakınlarının ölümü halinde üç-
vün izin ve 1000 TL. verilmesi,

— ts arama izini olarak üveye hervil 1250
TL. verilmesi, kararlaştırılmış olun, ay

rma 14") ayhk grev süre.sînde gecen srünle-
ritv ücretlerinin tam olarak ödenmesi kabul
edilmiştir .

ATLAS COPCO MAKÎNALARI
İMALAT A. Ş. . ^ c

Sendikamız ile Tuzla'da kurulu ATLAS
COPCO MAKÎNALARI ÎMALAT A. Ş. iş
yeri işverenleri arasında jnirütülmekte olan
birinci dönem Toplu îş Sözleşmesi görüşme
leri müspet bir yolda yürümesine rağmen,
maalesef ücret ve iş enmiyeti ile ilgili ba
zı maddelerin görü.şmelerinde anlaşma sağ
lanamamış ve uyuşmazlığa gidihniştir. ^ ^

Uzlaştırma kurulunun teşekkülü için
İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünde
24.1.1975 günü yapılan toplantı'da Sendika
mız aracısı . Sami Ataç ile İşveren Aracısı
Av. Güven Esen seçilmiş, üçüncü aracı üze
rinde taraflar Av. Gürkan Aktoğlu üzerin
de mutabık kalmışlardır.

Uzlaştırma kurulu ilk toplantısını
3.2.1975 KÜnü yapacak olup 15 gün içinde
kararını verecektir.

Bütün arzumuz odurki. Memleketimiz
deki hayat şartlarının anormal bir şekilde
a,rtiRinı dikkate alarak, kurulun bir karar
vermesidir. Aksi halde haklarımızı almak
için kanuni hakkımızı İmllanacağımızı be
lirtmek isteriz.
CET.tK MONTAJ TİCARET VE
SANAYİ A. Ş.

Sendikamızın teşkilatlanmasında dahi
büyük hadiselere sahne olmuş olan, Kar
tal'da kurulu ÇELİK MONTAJ TİCARET
VE SANAYİ A. Ş. İşyeri Toplu İş Sözleş-

Devamı sa^'fa 10 daj

AEG - ETİ işyerinde üyelerimiz Konuşmaları izlerken,

•  -İÜ-



HABERLER

teA'AıVf t S
ESA.Ş işçîJcri Ue yapıJan toplanüda Türk - Iş Birinci Bölge Tenırilcifli Ziya Hcpbir konuşnıasınj yaparken.

ESAS İşyerinde Sendika Özgürlüğü
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Kartal Soğanlı köyü karşısı Ankara
asfaltı üzerinde kunilu bulunan Esaş elekt
rik sanayii ve ticaret A. Ş. işyeri işçileri
nin tümü toplu olarak bir günde Oto Iş
Sendikasmdan ayrılarak teşkilatımız oto
mobil - Iş Sendikasına iltihak etmişlerdir.

Senelerdir işverenin teklifine hiç te
reddütsüz evet diyebilen bu sendikanın iş
yerinde kalabilmesi için işveren çok çaba
sarfetmiş, hatta sendikanın koruyucu me-
lekliğini yapma durumuna dahi gelmiştir,
işveren dahada ileriye giderek işçilerinin
Otomobil - Iş Sendikasına geçmelerini
engelleyebilmek 'için 33 işçinin iş akidlerini
tazminatsız olarak feshetmiştir, işverenin
.^îerek Anayasanın 47 nci gerekse 274 sayı
lı sendikalar kanununun 19 ncu maddesine
aykırı olan bu tutumu ilgili makamlara
bildirilmiştir.

işçilerde bu durumu protesto amacıy-
le 6 gün süren bîr oturma grevi yapmış
lar, Bir günde hiç işbaşı yapnuyarak top
lu olarak istanbul Valiliği ile Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne giderek işverenin yasa
lara aykırı olan bu tutumundan vazgeçerek
işine son verilen arkadaşlarının tekrar işe
alınmalarını, aksi takdirde bir tek kişi ka
lıncaya kadar işi durdurma grevine devam

edeceklerini bildirmişlerdir. Sendikamızda
sendika özgürlüğünün çiğnenmesine ön
cülük edip, 33 kişiyi 5 kuruşsuz paçavra
gibi sokağa silken işverenin bu kanunsuz
tutumunu ilgili bakanlıklar ile kamu oyıma
ve basına duyurmuştur.

HUKUK DEVLETİNDE
MEVZUAT VE YABALARDAN YOKSUN
İŞVERENLERİN DİKKATİNE
ÎŞÇI SENDİKASI ÜYELlGlNlN TEMİNA
Tl (274 sayılı yasa)

Madde: 19 — 1. işçilerin işe alınmaları
sendikaya girmeleri veya girmemeleri ve
yahut belli bir sendikadaki üyeliği muha
faza veya üyelikten istifa etmeleri şorta
bağlı tutulamaz.

Hizmet akitlerine bu hükme aykırı
şartlar konulamaz. Bunun gibi, işveren
bir sendikaya üye olan işçilerle sendika
üyesi olmıyan işçilere veva ayrı sendikala
ra üye olan işçiler arasında: işçi alınmasın
da. işin sevk ve dağıtımında, işçinin mes
leki ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve prim
leri, sosyal yardım hakları ve disiplin hü
kümlerin tatbiki veya çalıştırılmaya son
verilmesi bakımından herhangi bir ayırım
yapamaz.
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2. işçiler ig saatleri dışında veyahut
nzsasiyle iş saatleri içinde, işçi teşekkülle
rinin faaliyetlerine iştiraklerinden dolayı iş
lerinden çıkaramaz veya herhangi bir se
beple ayrı muameleye tabi tutulamaz.

3. İşverenin bu madde hükümlerine ay
kırı hareket etmesi halinde işçinin iş kanu
nu ve sair kanunlara göre haiz olduğu hak
lar saklıdır.

BU BENT gereğince HÜKMEDİ
LECEK tazminat, işçinin ÜCRETİ
NİN BiR YILLIK TUTARINDAN AZ OLA
MAZ.

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI
MIZ VE TÜRK DEMİR DÖKÜM İŞYER-
LERÎ :

Sendikamız son birkaç ay içinde teşki
latlanma çalışmalarına hız vermiştir. Bu ve'
şileyle Çelik Montaj işyeri, Atlas Copco iş
yeri, Esaş işyerlerinin işçileri teşkilâtımı
za iltihak etmişlerdir.

AUbeyköy silahtarağada kurulu bulu

nan Türk demir döküm işyerinde sendika
mızın teşkilâtlanma çalışmaları büyük bir
hızla devam etmektedir. Türkiye Maden-îş
Sendikasının üyesi bulunan bu işj'erinde
çalışan 2400 işçinin 1800 ü sendikamıza
üye olmuştur. Senelerdir referandum solo-
ğanları ile ortalarda dolasan ve Referan
dum ve sendika özgürlüğü diye yazı yaz
madık duvar bırakmıyan Maden Iş Sendi
kası bu işyerinde Sendikamız Otomobil-lş
sendikasının mütaaddit ısrarlarına rağmen
bir türlü referanduma yanaşmamaktadır.
Maden Iş Sendikası bu işyerinde referan
duma yanaşmadığı gibi işçUerin sendika
mıza geçmelerini engelliyebilmek için Koç
Holdingle işbirliği yaparak 105 kişinin işi
ne son verdirmiştîr.

Türk Demir Döküm işçileri gerek Ma
den Iş Sendikasımn gerelîse işverenlerinin
bu kanunsuz tutumlarını protesto amacıy
la Birgün süren oturma ve işi bırakma gre
vi yapmışlairdır.
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ESAŞ işyeri üyeleıimiz konuşmacıları dinlerken.
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GERÇEKÇİ OLALIM

Sendikalar, Demokratik dliaenin en
kaçınılmaz teşekküllerinden biri olduğu
ortadadır. Yurdumuzdada Anayasa gere
ğince çalışan ve çalıştırılanlara Sendika
kurma hakkı ve yine yasalar çerçevesin,
de faaliyet hakkı tanınmıştır.

Ancak, görüyoruzki Sendikamızm
faalij'-etlerini bir türlü hazmedemiyen ve
karşıt sendika olan işveren Sendikası
fMESS) bu güne kadar perde arkasm-
daki oyunları artık açığa çıkmıştır.

Şöyleki; adı geçen Sendikanın yayın
organı olan (MESS-îşveren) gazetesinin
16.12.1974 Tarih ve 232 sayısının birin
ci sayfasında YASA DIŞI OLAYLAR
başlıklı yazısında. Sendikamızı hedef al
mış olup, Sarı Sendikalara nasıl çanak
tuttukları ortadadır.

Üzüldüğümüz başlıca durum Türk
Adaletinin kararlarını hiçe saymalarıdır.
Lütfen yasalara saygılı olalım.

Kaldıki, bu güne kadar Sendikamı
zın mensupları hiç bir zaman teşkilatı
mız aleyhinde bir şikayette bulunmadığı
gibi, birlik ve beraberliği için saflarını
dahada sıklaştırmıştır.

Halbuki, MESS işveren Sendikasına
bağh işyeri işverenleri, Sendikalarının
üyeleri arasında tefrik yaptığını ve bu
tutumlarından dolayı işyerlerinde zaman
zaman hadiselerin olduğu hatta lüzumsu?
olarak GREV'lere ittiği söylemektedirler.

tşte bu hususta bir örnekte, îzmir'
de kurulu ve MESS'e bağlı bir işverenin,
isverinin GREVe gitmesi nedeni ile iş
çilerine dağıttığı bildiriyi aynen sunuyo
ruz.

Tüm işçilerin ve işverenlerin dikka-

Sami ATAÇ

tini çeker, ve Kuruluşların daha gerçek
çi olmasını öneririz..

SEVGİLt Î§Çİ KARDEŞİMİZ
Geçenlerde arkadaşlarmızdan bir kıs

mıyla yaptığımız karşılıklı görüşmeler
esnasında, gerek kendi Sendikamızın, ge
rekse sizin Sendikanızın tutumlarını bir
türlü anlıyamadığımızı belirtmiştik. Ay
rıca ya Sendikanızın diğer işyeriyle yap
tığı sözleşmeyi aynen veya hatta tarafı
mızdan verilmiş, sosyal hak ve menfaat-
to baki kataak şarüyla birinci y.i 12
Tl'. ikinci yli 10 TL. Ücret zammı vere-
bliecetimizide malûmatınız otoası ışın
açıklamıştık. Bu iki teklifimizin Uzerm-
de şartlar kabul etmek detay firmasının
Usttee çıkmak olacaktır ki, bunu funua-n k-di şartları içinde yüklenmesine
imkan olmadığı aşikardır.

Bu açık gerçeği göremeyen sızıdikalm ve ayni zamanda bizim _ işveren
Sendikamızın aklıselimine artık inancım
ka İmamıştır.

Sendikanızın başlattığı Grev uy.gu-
lama.sını sürdürmeniz veya sürdürmenıe-
niz sizlerin en tabii ve aynı zamanda ka
nuni hakkınızdır.

Benimse firmamın selameti bakı
mından tasfiyeye gitmekten . başka ça
rem kalmamıştır. Bu hususta resmen gı-
rişimlerde bulu.nmadan evvel sizlere du
rumu bütün çıplaklığıyla, hatırlatmayı
vicdani bir borç addettim. Her halükâr-
de kendi kendiniz için alacağınız karar
lara hürmet eder hayırla uğurlu olması-
■nı dilerim. işvereniniz

Süleyman Gülcüoğlu



Çıraklık, Yalnız, Lâfla Tayin Edilemez

İşyerlerinde, özellikle metal iş kolunda
kurulu işyerlerinde önemli sayıda çırağa
yer verilmektedir. Bir takıma, hu işkolunda
teknik elemamn çekirdekten yetiştirilmesi
zorvmluğn çıraklıkla ilgili kcmuların da daha
çok bu işkolunda yer almasına seheh olmak
tadır. İhtilaf sırasında bir kimsenin işçi
mi? Çırak mı? tartışması sik sik karşımı
za çıkmaktadır. Bu gibi ihtilaflarda konu
nun haJU için en geçerli ve sağlam yol me
selenin sözle değil özle ele alınması şeklin
de olabilir. Yani bir kimsenin işyerinde çı
rak olup olmadığının tayini ona işyerinde
çırak adı verilmesi ile mümkün değildir.
Bilindini gibi çırakhk müessesesi Medenî
kanunda nizamlanmış ve bir takım şartlara
bağlanmıştır. Gerek şahıs ve gerekse kanu
ni .şartlar bakımından Medeni kanunun ara-
dnğı bazı şekil ve esasa ait usuller vardır.
Bir defa asgari olarak bu şartlara uymak
ıjerekir. Ancak burada konumuz bunun in
celenmesi olmadığından bu gibi şartlan sa
vacak değiliz. Yukarda da belirttiğimiz gi
bi bir sahsın çırak mı, işçi mi olduğunun
tayini özle ilgilidir. Sırf bu ismi kuTlanm.ak
hi.r kimsenin çırak olduğunu göstermez ve
kafi değildir. Pratikte bir kimsenin çırak
olup olmadığının tayini yaptığı işin ınahi-
ifoti ile ilgilidir ve o kimsenin işijerine ev
velemirde bir meslekte bilgi edinmesi için
alınmış olması lazımdır. Nitekim yargıtay
da konuyu bu şekilde ele alarak açıklık ge
tirmiştir. Bu karan aşağıda aynen sunmak
tayız.

T. C.
YARGITAY

9. HUKUK DAÎRESÎ
Esa.3 Ho. t 19T2/36098
Karar No. : 1973/6625

Av. Cengiz ABBASGÎL

Tarihi : 28.3.1973
DAVA : Davacının, oğlunun davalıya

ait işyerinde işçi olarak çalışmakta iken,
meydana gelen iş kazasında yaralanması
üzori.ne u,ğramlan maddî ve manevî zararın
ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, dava dilekçesini görev yö
nünden reddetmiştir.

Hüküm, süresi içinde davacı avukatı
tarafından temyiz edilmekle dosya incelen
di; gereği konuşuldu;
YARGITAY KARARI

Dava, iş kazası nedeniyle uğranılan za
rarların ödetilraesi isteğine ilişkindir.

Mahkeme, davacıyı çırak kabul ederek
görevsizlik kararı vermiştir. Gerçi 931 sayı
lı Kanunun 5/6 maddesine göre, çıraklar
hakkında îş Kanunu hükümleri uygulan
maz. Ancak, bir kimsenin çırak sayılması
için «çırak» adı altında çalıştırılmış olması
yeterli değildir. Aynı zamanda belirli bir
mesleği öğrenmek bakımından gerekli bilgi
ve tecrübeyi sağlamak amacıyla işyerine
alınmış olması da zorunludur. Zira, çıraklık
belirli bir mesleği öğrenmek için bilgi ve
tecrübeyi sağlıyan bir yetişme aşamasıdır.
Bu nedenle, bir çırağm yapacağı iş öğrene
ceği mesleğin eğitim ve tecrübesiyle ilgili
olmalıdır. Aksi halde o kimsenin çıraklığın
dan söz edilemez.

Davada dinlenen taraf tanıkları, 1954
doğumlu olan A... ö.... in işyerinde muhte
lif işlerde çalıştırıldığını, olay günü de pres
kısmıda iş verildiğini ve o kısımda çalış
makta iken elini prese kaptırdığını söyle
mişlerdir. Hiç şüphesiz davacının her zaman
için tehb'ke va.ratabilecek bir isverinde ve
özellikle elini prese kaptırmasiyle sonu^a-

(Devamı sayfa 13 de>
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(Günaydın Gazetesinden)

Htfgto sıcak yeraek hazır
Grev* katılan A£G - ETİ F^kası'nın kadm İkileri İse arkadaşlarına her dşUn sıcak ye •
mek yetlştlnneyi karartaşbrarak kollan sıvadılar.Kadın İşçiler kendilerine mulFak olarak
tahıla edllcaşçadırlann birinde tUm İŞÇİ ariıadaşlarınayemek pişirerek greve katılıyorlar,.

Erkekler grev gözcülüğü yaparken
kadın işçiler yemek pişiriyorlar

Orhflû DORUK-GEBZE
Gebze'deki AEG > ETİ

idbriica&ında eylUl co^aduı
beri »Urea grevde erkek
işçilerle kfubû i§çiler' iş
bORİıul >^pmişlârdır»

Erkeklççller grev gür
cülüğü yaparken,kaditt I5-
çltor de grevci arkadaşa-
rıDiD yemek Ihüyeçlenn
karşıUmaJctadırlar» Grev
yerinde kurulan bir çadifi
mıâiak olarak kullanan
kadto Iççller burada,gre>'-
deid arkadaşları için be S
gün değişik bir yemek pl ^
,şlraıektedirler< İşçilerin

tUrlUibtlyaçUriEU bağU
bulundukları Otomobil - tŞ
Sendikası karşılamaktadır»

383 işçinin katıldığı
grev^aeMika ile işverenin
aoeyal haklar konusunda
RolaşamamalanndaD doğ -
muştur jşN'ereo toplu iş
• tizleşmesi görUşmeierl
«rasmda Ücret zamrmıu
.İOlbul etmiş,ancak İşçilerin
soeyel haklar konusunda^
ki isteklerine olumaur ce -
vap vernüştir.Eylül ûiitı -
dan bu yana grevde bulunan
işçiler İstekleri yerine
tiriUoceye kadar direniş -
lerlnl sUrdilreceklerimbll-
dlrırJşleydUV

İki saatnübettufuyoriar
AEG-ETİ Fabrlkası'ndagrev kafan alan işçiler Eyiul ayından
bert eylemlerini sUrdUrliyorlar.GUrlJlen İşçiler İkişer saatlik
8tsv ÜkuIuçu yaparrık grevcillk görevlerini yerinegetlrlvorlar.
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TOPLU SÖZLEŞMELER
(Baştarafı sayfa 5 de)
me görüşmeleri, olumsuz yönde devam et-
mi.ş olup bütün iyi niyetlerimize rağmen
uyuşmazlığa intikali önlenememiştir.

Toplu Sözleşme görüşmeleri safhasın
da gerek işveren Sendikası (MESS) nm, da
ha evvel alınmış haklardan dahi geri dö
nüş yapması ve aynı zamanda işyerinde
üyelerimize yapılan baskılar, anlaşmazlığın
başlıca nedeni. olmuştu. Uyuşmazlığa (32)
madde ile gidilmiş olup, özellikle, ücret, ik
ramiye, Disiplin Kurulu Kıdem, ihbar ve
Sosyal Yardım maddeleri kapsamaktadır.

Uzlaştırma Kurulunun teşekkülü için
istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne mü
racaat edilmiş olup prosüdür tamamlanmak
tadır.

KARMAŞAN ve AYSAL
IŞYERt YETKİLERİ

Sendikamız ile aktedilmiş ve 31.12.1974
tarihinde nihayete ermiş olan Kartal-Ceviz-
li Tugay yolu üzerinde kurulu KARMAŞAN
işyeri Toplu Iş Sözleşmesi yetkisi ancak
bir ay sonra çıkmış ve Sözleşme görüşme
lerine 10.2.1975 Tarihinde başlanması için
işverene gönderilmiştir.

Aynı tarihte nihayete ^ eren^ (Gebze'de
kurulu AYSAL işyeri yetkisi ıçın ış mah
kemesi kanalı ile yaptığımız
g"önılmüş ve yeniden Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yetkinin bu
günlerde kesinleşmesi kanısındayız.
YENÎ YAPILAN SÖZLEŞME ÇAĞRILARI

Sendikamız ile yapılmış ve 1.3.1975 ta
rihinde sona erecek olan Kartal Maltepe de
kurulu ECA PRESDÖI?UM SANAYİİ A.
S  işyeri ve istanbul Bakırköyde kurulu
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
MÜDÜRLÜĞÜ işyeri Sözleşmeleri Sendika
mız tarafmdan fesh edilmi,ştir.

Yeni dönem Sözleşme için gerekli çağ
rı prosedürü tamamlanmaktadır.
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Fiyat artişiarîna seyirci kalan Kontrol
Kornitesiniii kaldırîlması isteniyor

KOMİTENİN BİNLERCE ZAM TALEBİ İLE İLGİLİ DOSYA ALDIĞI VE BUN
LARIN İÇtNDEN ÇIKAMAZ BÎR HALE GELDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR

2^rtmlu tüketim maddeleri fiyatları
sinsice yükselirken, bu duruma seyirci ka
lan Fiyat Kontrol Komitesi, ilgili çevreler
tarafından sert bir dille eleştirilmektedir.
Söz konusu Komitenin fiyat artışlarına mü
dahale etmemesi halinde kapatıldığını ilân
eden bir açıklamanın yapılması istenmek
tedir.

Bilindiği üzere Talû Hükümeti zama
nında, fiyat artışlarını denetlemek, yersiz
olanlarına mani ohnak amacı ile kurulan fi
yat Kontrol Komitesi ile kurulduğu günler
de aldığı yersiz kararlarla bütün şimşekle
ri üzerine çekmişti. Komiteyi ekonomiye
karşı kullanılan polisiye tedbir olarak nite.
lendiren Özel Sektör çevreleri defalarca
hükümete baş vurmuşlarsa da ıslah edici
bir kararın çıkmasını sağlıyamamışlardır.
Sanayi ürünü kapsamma giren bütün ma
mullerin fiyatlarına yapılması gereken zam
ları, gerekçeleri ile birlikte incelemek ve
gerek görürse istenilen zammı onaylamak
la görevli bulunan Fiyat Kontrol Komitesi
kurulduğu günden bu yana binlerce zam
talebiyle ilgili dosya almış ve işin içinden
çıkamaz hale gelmiştir.

Bu arada zorunlu zamları reddeden
önemli sayı kollarınm çalışamaz hale gel
mesine sebebiyet veren Komite son zaman
larda tamamen sessiz sedasız hale gelmiş-
tir.

İlgili çevrelerin verdiği bilgilere göre,
Fiyat Kontrol Komitesi, halkın zorunlu tü..
ketim maddesi olan önemli çeşitlerde asın

fiyat yükselmeleri kaydedilirken duruma
müdahale etmeyen Fiyat Kontrol Komite
sinin akıbetinin ne olduğu merak edilmek
tedir.

Verilen bilgilere ve yaptığımız incele
melere göre, geçen sene 14.00 lira olan top
tan teneke peyniiri bu sene 25 liraya kadar
yükselmiş ve bu yükselişe üretici çevreler,
«talepler arttı. îstanbuTdan 25 liralık fiya
ta rağmen istekli olarak mal istiyorlar. Ti
caret arz talep işidir.» şeklinde cevap ve
rirlerken, Peynir'in kendi denetimine tabi
olmasına karşılık Fiyat Kontrol Komitesi
duruma seyirci kalmaktadır. Keza yine ge
çen sene borsada pamuk fiyatlarının 27 li
raya kadar yükselmesi karşısında her üç
avda bir zaman yapan tekstil sanayicileri,
bu sene, yine borsalarda 14.50 kuruştan pa
muğun işlem görmesine karşılık, tekstil ma
mulleri fiyatları geçen seneki seviyeleri
üzerindedir.

Piyasalarda bu tür fiyatla rla sayısız
örnekler veren ilgili çevrelerin ifadeleri üze
Tİne, Bölge Sanayi ve Ticaret Müdürlükle
rinden Fiyat Kontrol Komitesinin akıbeti
üzerine soruşturma yaptık Aldığımız ce-
vonlar, adı geçen komitenin yürürlükten
kalkmadığı ve halen görev başındadır.

Bu arada, fiyatlarında anormal artışlaı
görülen zorunlu tüketim maddeleri de Fi
yat Kontrol Komitesinin konusuna girdiği
ni ilgili kuruluş yetkileri doğruladılar. An
cak neden görev yapmadığını konusunda
bir bilgi vermediler.

(Devamı sayfa 13 de)
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ParlaviC! Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan
işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük

(Geçen sayıdan devam)

Bu hususları sağlamak için giriş - çıkış kapılana-
da gerekli kontrollar yapılacak, kolay ve iyi görfllen
yerlere gerekli uyarma levhaları konacak, işçilerin si
gara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle çabşılıniisı-
na müsaade edilen bölümler, güvenlik alanlarından ay -
rı yerlerde olacak \e bunlar uygun levhalarla belir.e
neeeklir.

Madde 56 - Parlayıcı, patlayıcı, tehbkeli ve zarar
lı mad.leler üretilen, işlenen ve depolanan işycrlerin-
cİe;

a  l/insiz içeriye girmenin ve kibrit, çakmak,
ateş \'e kn-ıleım veren alet ve benzerleri cisimlenn içi-
riyp sokıılma.sının yasak olduğu ayTi ayrı levhalar ha
linde ana giriş kapılarına,

1). Binada \eya bolümde bıdundurulabilecek en
çak işçi sayısı, madde miktan. le binada yapılmasına
izin leriien işin ne olduğu ayn ayrı levhalar halinde
ışın yapıldığı kısmın kapısına,

c) Diğer hususlan kapsayan gerekli levhalar, uy-
cnn yerlere konulacaktır.

Madde 57 — Parlayacı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı bi
nalar, yıldırıma karşı -yürürltikteki mevzuatın öngör
düğü sistemlerle doıiatılacaklır. Tamamen 'çelik konsl-
rüksiyon binalarla, saç vo bofîdardan inşa edilmiş ve
beıızoıi çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi
İni elması halinde nynca paratoner tesisatına ihtiyaç
yoktur. Ancak bu hususun yetkili teknik bir eleman
larnfmtlnn kontrol edilerek yeterliliğinin belgolondiril-
mcsi -/.-Miın'udur. P.aratöncrlor ve yıldırıma karşı alınan
diğer koruyucu tertibat yılda cn az bir defa. cidiyetli
bir elemana kontrol eltirilecektir. Düzenlenen bel<re
ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere iş> erinde sak
lanacaktır.

•Madde 58 — l'arlrıyıcı, ]iatla>'ieı, Icldikrli ve /aıar-

h maddeler bulunan kap ve ambalajların dış yürün-;
a) Maddenin çok tehlikeli ve çok zararlı olması

halinde kırmızı zemin üzerine İçindekinin ad. vc (çok
tehlikeü) kelimeleri,

b) Maddenin tehlikeli ve zararlı olması haUnd .
aan zemin üzerine içindekinin aSı vc (telilikoli) keli
mesi,

c; Maddenin az telılikcli \e az zararlı madde ha
linde yeşil zemin üzerine içindekinin adı,

di .Maddenin radyoaktif olması luılinde örneği bu
Tüzüğe ekli 2 numarab (san zemin üzerine mor renkli)
özel işaret.

e) içindeki kullanma, taşıma ve içindekinden ko
runma usulleri hakkında kısa bilgi ve diğer gerekli hu
suslar uygun şekilde yazılacak, işaretlenecek veya etı-
ketleneceklir.

Madde 59 — işyerinde, yapılan işin cinsine vc
özelliğine göre etkili olabilecek tipte vc yeterli sayıda
vangm söndüı-me cihazları bulundurulacaktır.

Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis vc teçhı-
■  zat daima isler bir luddc olacaktır. Cihazlarm işyerin

deki ter.'ip ve tanzimi, icabında kolayca kullanılması
nı mümkün kılacak şekilde yapılacak ve her aln ayda

.  , „ nriilerck saptanan ağır-
bir tartılmak suretiyle muayene

,  , 1 u;,. etikete muntazamanlıklar cihaz üzcnne talulacak hu
kaydedilecektir.

Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı > an an
aşağı düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış sayılarak ye-

■ nîdcn doldıırulacaktır.
Madde 60 — Sn ile çalışan yangın söndürme e.ı

luız ve teçhizatı, belirli yerlerde muntazam kutu^ve
dolaplar içinde kolaylıkla alınıp kullanılacöîc şekilde
İcrtiplcnmiş olacak ve bnsmçı su temin eden mofo -
ponıp kullanıldığı hallerde bımlar en az günde "Sır lle-
fa beş dakika işleme tecrübesine tabi tutulacaktır.

Madde 61 — Tetcrli .sayıda işçiye, yangın söndür
me cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda be-
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tüzükler

lirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi Icfj-
kil elnıek üzere gerekli eğiliıne tabi tutulacaktır.

Madde 62 — işyerlerinde, işin ve işyerinin özellik
lerine göre yeterli ve uygun Tiple elle veya elektrikle
veya mekanik nlaıak çalışan alamı liliazları bulundu
rulacaktır.

Madde 63 — İşyerinde yapılan işin özelliğine ga
re yeteri kadar kum ve su kovaları ile yainnaz ialiı
1er bulundurulacaktır.

Madde 64 — Patlaya, patlayıcı, tehlikeli ve «arar-
lı Mi ılar bulunan binalar, tanklar; yangın ve sair s r
heplerle içindeki sıvının dışarıya saçılınasnıı \ü .sız
masını önleyecek nitelikte yapılacaktır.

.Madde 65 — Parlayıcı şuaların üretildiği, doldu
rulup, boşaltıldığı veya kullanıldığı atelye, döküm y-.-
ri veya benzeri işyerlerinde faaliyet sırasında herhangi
bir sebeple kaçan, taşan veya sızan sıvıyı emin tir ye
re toplayacak drenaj tertibatı bulunacaktır.

Madde. 66 — Patlayıcı suuların küiıulduğu bina
tank ve benzeri tesislerin dışında aynca, dağılacak, ı-
vılann toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 orn-
nmda, sızdırma duvarla, geniş toprak set veya sütre
ile çevrilmesi gereklidir.

Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya
tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar.

Duvar yerine toprak set kullanılması halinde set
lerin üstleri en az 1 metre genişliğinde olacak ve ke
narlarının meyli normal şev meylinden fazla olımya-

caktır.

(Devamı gelecek sayıda)

V E5F AİT
OTOYOL Fabrikası işyerinden

üyemiz ^

Hüsamettin YEŞÎLDUMAN

ve

HATÎPOĞLU işyerindesH

üyemiz

Aşçı Mehmet SEMtZ

v^fat etmişlerdir. Kederli ailelerine
başsağlığı ve merhumlara Allahtan
rahmet dileriz.

HUKUK Köşesi
(Sayfp. O d-an devam)

nun bir işdc çalıçtirıimış olmasının çıraklı
ğın gerektirdiği öğrenim ve eğitimle ilgili
olduğu söylenemez. Kaldı ki, dosyadaki bel
gelerden, küçük A.Ö.'in davalıya ait işyeri
işçisi olarak sigortada kayıtlı olduğu ve iş
yerinden malûliyet yaşlılık ve ölüm sigor
tası primlerinin ödendiği de anlaşılmakta
dır. Esasen bu yön uyuşmazlık konusu ol
mamıştır.

Bütün bunlar, davacınm davalıya ait
işyerinde çırak olarak değil, İş Kanunımun
öngördüğü anlamda bir işçi olarak alınıp,
o suretle çalıştırıldığmı göstermektedir.

O halde dava, iş mahkemesinin görevi
içinde olup, mahkemenin işin esasım ince-
liyerek istek hakkında bir karar vermesi
gerekirken, görevsizlik kararı vermiş olma
sı usûl ve yasaya aykırıdır. Ve davacımn
temyiz itirazları yerindedir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukaı>
daki gösterilen sebepten BOZULMASINA,
28.3.1973 tarihinde oybirliğiyle karar veril
di.

EKONOMİ - FLAT ARTIŞLARI
(Sayfa 11 den devam)

Öte yandan izmir'deki özel sektör ku
ruluşları yetkilileri ile de Fiyat Kontrol
Komitesi üzerine soruşturmalar yaptık.
Özel sektör kuruluşlarının yetkilileri bu ko
nuda özetle şöyle konuşmuşlardır.

«Fiyat Kontrol Komitesi, kurulduğu
günden beri milli ekonomimize yarar değil,
zarar vermiştir. Kuruluşu da gerek ekono
minin kuralları gerekse karma ekonomi il
keleri ile bağdaşmamaktadır. Çünkü ekono
niiye polisiye tedbir indirilmiyeceği bilinen
bir gerçektir.»

özel sektör yetkilileri daha sonra, aldı
ğı kararlarla milli ekonomiye verdiği zara
rın yanı sıra, yapılan kırta,siyecilik giderle
ri ile de, hazineye ve kuruluşların bütçele
rine zarar veren Fiyat Kontrol Komitesinin
geç kahnmış olmasına rağmen derhal yü
rürlükten kaldırılmasını da ısrarla önermiş
lerdir.

13



■

İşyerlerinde Sendika Temsilcilerinin
Teminatı

Yazan : Mehmet ARAS

274 Sayılı Sendikalar Kanunımun 1317
sayı ile muaddel 20 nci maddesi 5 nci ben
di ile Sendika işyeri temsilcilerinin temsil
cilik görevini yapmalarından mütevellit,
işverenin gazabına uğrayarak, bu nedenle-
de haksız olarak işlerinden kovulmalarını
önlemek amacı ile, iş akidlerinin devamım
teminat altına almış ve işçi temsilcilerinin
çalışma güvenliklerini sağlamıştır.

Madde Hükmü aynen;

alşyerinde sendika temsilcilerinin iş
akdi işveren tarafından feshedilirse temsil
cinin talebi üzerine ilgili bölge çalışma mü
dürlüğü temsilciyle işvereni uzlaştırmaya te
şebbüs eder. Uzlaşma olmadığı takdirde du
rum tutanakla tesbit edilerek bu yer için
yetkili il hakem kuruluna sunulur. Kurul
temsilcinin işine iadesine karar verirse işin
den çıkarıldığı tarihten başlamak üzere ve
sendika tüzüğünde belirtilen temsilcilik sü
resinin devammca iş gördürülmemiş olsa bi
le ücreti ve diğer bütün hakları işveren ta-
rafmdan ödenir. Bu hüküm yeniden temsil
ciliğe atanma halinde de sendikanın başvur
ma tarihinden itibaren en geç 6 iş günü
içinde uzlaştırmaya teşebbüs eder. Taraflar
uzlaşamaz veya uzlaştırma çabası akamete
uğrarsa durum 3 iş günü içersinde Bölge
Çalışma Müdürlüğü tarafmdan Î1 Hakem
Kuruluna bildirilir. Î1 Hakem Kurulu uzlaş

maya varılamadığmı gösteren tutanağın
alınmasından itibaren en geç 15 iş günü
içersinde gerekli incelemeyi yaparak kara
rım verir. Kurulun bu konudaki karan ke
sin ohnakla beraber işçinin kanundan ve
toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından
dolayı mahkemeye baş vurma hakkı saklı
dır.» Hükmünü koymuştur.

Bu hükme göre işveren, Sendika işye
ri temsilcisinin kanuni ve akdi haklarnu
ödemek suretiylede olsa hakh bir sebep ol
madan iş akdini feshederrıiyecekir. îşyerci'i
hakh bir sebebe dayanarak te^ıldnin ^
akdini feshetse dah% bu sebebin hakh bir
sebep olup olmadığını, evvela bölge çalışma
Müdürlüğü ve bilaharede ti hakem kurulu
inceUyerek, kesin kararı il hakem kurudu
verecek, dolayisiylede içerenler hiçbir za
man kendi buyrukları île hareket edemiye-
ceklerdir.

Kanun; maddesinden anlaşıldığı gibi
işinden çıkarılan sendika temsilcisine taz
minat değil, yeniden işe alınma hakkını ge
tirmiştir. Kanım ayrıca boşta kaldığı gün
lerin ücretimde kendisine ödenmesini kabul
etmiştir. Madde metnine göre ihtilaf 24
günde kesin karara bağlanıyor. Yıllarca
mahkeme kapılarında bekleyip 1 yıllık kı
dem tazminatı alabilmek yerine, 24 günde
yeniden işe dönmek teminatını getirmiştir.
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S^UMflOJMti ̂ LÜutLtt..

Personel kanunu çıkardınız, memurun
hakkını koklata koklata verdiniz, çoğunu-
da vermediniz. Devleti memuruna borçlu bı
karak çekip gittiniz.

Beğenmediğiniz hükümet: Devlet me
muruna borçlu olamaz dedi ve bir seferde
memurun hakkını verdi.

Yollar yürümekle aşınmaz diye veci
zeler yumurtladın.

İktidarın zamanında her Allahın günü
gençlik biribirine düştü, okumayı işi gücü
bıraktı, bir birine düşman oldu.

Beğenmediğin hükümet zamanında mil
let kenetlendi ve gerçek düşmanlarına İfaraı
birleşti. Komünist dediğiniz anarşist dedi
ğiniz, Buram buram gelecek kokan, okumuş
aydın gençleri hapishanelere doldurdunuz.

Beğenmediğiniz hükümet onların da enaz
senin iTadar hür olmalarının gerektiğini ka
bul edip, gasp ettiğinin itibarlarını iade et
ti. îddia ettiğin gibi memleket uçuruma git
medi. îçte sevgi ve güven, dışta saygı kazan
dı.

Ulusal özgürlüğümüzü, ulusal davaları
mızı dışa bağlı hale soktun.

Haklı davalarımızda dıştaki ulusların
arzularına göre davranarak taviz üzerine
taviz verdin. Ulusal onurumuzu zedeledin.

Beğenmediğin hükümet senin güvenme
diğin ulusuna güvenerek senin anlayamıya-

cağın kadar mertçe davranıp, bütün dünya
ya ulusunun gücünü kabul ettirdi. Görüyor
sun Millet karne, vesika masallarından pa
zardaki patlıcan, biber fiyatından önce ne
lere dikkat ediyor.

Memleketin geleceğini karanlık göste
rip, batıyoruz izlenimini yarattığın ekono
mik koşullarıda senin gözünle görmüyor
millet.

Beğenmediğin hükümet BİRADER mil
yoner etmedi. Devlet kasasından zengin ya
ratmadı. Bir avuç sömürücüye bir milleti ır
gat yapmadı.

Hiç merak etmeyin bunca yıl sömüre
sömüre tüketemediğiniz ulusal varlıklarımı
zın bundan sonra gürleşeceğine ulusça tam
güvenimiz var.

Üzerine tüy diktiğiniz ekonomik duru
mumuzu da gayet planlı olarak düzeltiyo-
lardı. Batıyoruz diye yaygara kopajdın, as
lında batırdığın memleketti. Bataktan çıkar
maya çalışanları tüm Türk işçisi Türk köy
lüsü gördü. Yani HALK şahit ol3u.

Sola karşı Milli Cephe" diyorsunuz, bari
mertçe açıkça Halka karşı Kapitalist Cephe
kuruyoruz deyin. .

Halk sorunları üst üste yığılıyor, çözüm
bekliyor. Ezilmiş halk kitlesi sağı solu sen
den çok daha iyi biliyor.

HALK seçim istiyor seçim, kendinize
güvenebiliyorsanız hodri MEYDAN.

ALÎ TANER
M E 88 Makina A.Ş.
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TÜRK ÎŞÇÎSÎ DİNLE

Eserleri bayrak, bayrak,
Dalgalanır yücelerde.
Yorulmadan çalışırlaiT,
Gündüzlerde, gecelerde.

Bilek gücü ahnteri.
Teknik eleman herbiri.

Hep ileri, hep ileri.
İlerleyen Türk işçisi.

Sıcağı, yer soğuğu yer.
Damla, damla akıtır ter.
Varlığı dünyalar değer.
Herbiriniz Türk işçisi.

Sulhta işçi, savaşta ER.
Vatanını candan sever.
Çalışmağa gayı-et eder.
Çalışkandır Türk işçisi.

Başarılı işverenler.
İşçisine güvenenler.
Yaratıcı güçlü eller.
Senin elin Türk işçisi.

Eliaçık gözüde tok.
Bir benzeri Dünyada yok.
Vergilerde katkısı çok.
Ne asilsin Türk isçisi.

Eserleri bayrak, bayrak,
Dalgalamr yücelerde.
Yorulmadan çalışırlar.
Gündüzlerde, gecelerde.

Güzelsin benim için.
Yokluğıında bir hiçim.
Seninle dolu içim.
Dinle, birtanem eşim.

Sıcaklardan koa'uyan.
Soğuklarda ısıtan.
Varlığıma güç katan.
Sensin, sevgili eşim.

Ruhumda açan çiçek.
Yaşantımdaki ölçek.
Beni heran sevecek,
Sensin birtanem eşim.

Hayatta arkadaşım.
Kaderde can yoldaşım.
Yorgun düşünce başım.
Sende dinlenir eşim.

Bana çocuklar veren,
Sevgi bağıma giren.
Yaşadığım tek evren.
Sensin sevgili eşim

Gözlerim sende heran.
Kadınsın buram, buram
Tüm benliğimi saran,
Sensin birtanem eşim,

Karagünler, akgünler,
Hayatımızı dinler
Perçinlenmiş gönüller.
İkimizindir Eşim.

Feniş Alumlnium
İsmail H. KOCATÜRK
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
BULMACA

SAĞDAN SOLA : 1 — Dileyiş: Avru
pa'da bir §ehir; 2 — Genç ve düz toprak; is
lâm dünyasmm temel kitabı; bir besin mad
desi 3 — Maaşla çalışan devlet görevlisi;
Kar rengi; Baston; 4 — îsim; Saha; 5 —
Fransa'da bir şehir; Tersi vücudun baş ila
sırt arasında kalan kısmı; 6 Güzel kokmak
için sürülen şey; Hayret sözü; 7 — Kamu
laştırma; Iran hükümdarlarına denir; 8 —
Taze değil, Gençliği geçmiş; Asyada bir göl;
Su; 9 — Bir çeşit şekerleme Vilâyet; 10 —
sağlar: 11 — Tersi bir erkek ismi; bir nota;
Ambalaj; Tersi insanın nefse hakimiyetini
12 — ikindiden sonra gelir; Gol atılan yer.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 — Duygu ve
heyecanı fazla olan kimse; Temiz; 2 —- Ac©
le; Bir kuş çeşidi; 3 Pencereye takılır; Tür-
kiyenin Avrupa yakası; 4 — Tersi işaret
zamiri; Baklagillerden bir bitki ve onun zam
kı; 5 — Kuruşun kısaltılmışı; Fizikte bir
kanun; Olmadığı yerde duman tütmez; 6 —
Temizlikte kullanılır; Bir şeyi halka duyur
mak veya tanıtmak için yapılan iş; Tersi bir
at; 7 — Tersi utanma; Akşam yemeğinden
sonraki sinema seansı; Emmekken emir;
8 — Hükümet üyesi; Onunla yazı yazılır;
9 — Bir sayı: Tersi rüzgar; Tersi ağacın kol

lan 10 — Bir ajansımızın simgesi; Yemek;
Bir geyik cinsi; U — Madde; Denizci ge
neral; 12 — Ced; bir semtte oturanların to
pu;

GEÇEN SAYIMIZDAKI BULMACANIN
ÇÖZÜLMÜŞ ŞEKLİ
SAĞDAN SOLA: : 1 — Karakalem -Hl;
2 — Adıyaman - hal; 3 — Rahibe - ihata;
4 — İl . Nalan - kın; 5 — Kepkir - Bir 6 —
Atî - Uyan - kab; 7 - Lalapaşa; 8 — Un -
katma - Taş; 9 — Refik - Işa - Ma 10 — Yas
- Az - Sair; 11 — Ses - Korna; 12 — Tevan -
Ay - En:

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 — Karikatür
. At; 2 — Adalet - Ney; 3 — Rıh - Pil - Fas,
4 - Ayin - Akisev; 5 — Kabakulaksa; 6 —
Ameliyat; 7 — La - Arapmız; 8 — Enin -
Naaş - Ka; 9 — Asay: 10 — Hakikat - An:
11 — Hatıra Amine; 12 — Alan - Başaran

Yazısız
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