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Hükümet bunalımının halâ sürüp gittiği
pahalılığın dayanılmaz bir hale geldiği, işsiz
liğin son hadde vardığı şu günlerde; İşve
renlerin tutumunun bütün bu bunalımların ade
ta ön safına geçer bir duruma girdiğini gör
mekteyiz.

Nitekim Tekstil işkolunda birçoE< işve
ren lokavt'ta giderek, zaten geçim sıkıntısın
dan perişan hale gelen binlerce işçiyi soka
ğa atmışlardır. Gerek Siyasi gerekse mem
leket Ekonomisini ilgilendiren ve hergün çe
şitli demeçler verip memleketi çıkmazdan
kurtaracaklarını ilân edenlerin bu tutumu
yalnız işçi kuruluşları arasında değil halk
içinde bile tepki ve hoşnutsuzlukla karşılan
mıştır.

Yurdumuz için acilen alınması gerekli
tedbirler dururken, işin önemini kavrayama
yan kişi ve kuruluşların oyalama siyasetleri
artık iflas etmiştir. Anayasanın kendisine ta
nıdığı güçle bütün işçiler haklarını muhak
kak alacaklardır.

Memleketin bugünkü durumunu fırsat
bilerek işçiyi işçiye sendikacıyı sendikacıya
karsı getirmeye çalışanların çok yanlış bir
yof izlediklerini yakın zaman kendilerine
gösterecektir.

Türk-lş Konfederasyonunun 8-10 Mart
1975 günleri Ankarada düzenleyecekleri İş
çi Kurultayında «Partiierüsîü politikadan,
partilere karşı bağımsızlık politikasına geçil
diğini, bir siyasî partiyi desteklemek ya di
yeni bir parti kurmak konularının görüşüle
rek bir karara varılacağı belirtilmiştir.

Atlas - Copco Fabrikası ile sendikamız
arasında devam eden toplu iş sözleşmesi
görüsmeier] olumlu bir sonuca vararak söz
leşme imzalanmış üyelerimize yeni haklar
alınmıştır.

Şubat sayımızı
dileğiyle sunarız.

tüm okurlarımıza İyilik



UYARIYORUZ
Şubat ayı içindeki olaylara bir göz atı

lırsa 1975 yılı için evvelce söylediğimiz konu
ların görüşümüzden daha hızlı ilerlediği, sen
dikacılık alanında bu yılın grev lokavtların en
fazla olacağı yıl görünümünü taşıdığı saptan
maktadır.

Diğer taraftan halen parlementoya da
yalı bir hükümet kurulmayışı, partilerin artan
hayat şartlarından korunma yolunu seçmele
ri acı gerçekler arasındadır. Halbuki yapılan
her zamda, geçici bir süre için dahi birleş
mek istemeyen partilerin günahı büyüktür.
Hükümet kurmaktan kaçanlar bu zamlar bi
zim zamanımız da yapılmadı demelerine ar
tık hiç kimse inanmayacaktır.

Bu şartlar altında yapılan toplu iş söz
leşmelerinde ki ücret artışları da pahalıliK
nispetin de büyümesi normal olarak karşı
lanmalıdır. Halbuki iş' verenler devamlı, üc
ret artışlarını kınamakta diğer taraftan ma
mullerine işçi ücretlerine ödedikleri zamla
rın üstünde sessizce yeni artışlar getirmek
tedirler. Maalesef ki tüm işçi kuruluşları bu
artışları ne kamu oyuna ne de haber bülten
leri ile kardeş sendikalara duyurmamakta
dırlar.

Kamu oyunun dikkati böylece sözleşme
lerle alınan ücret zamları üzerinde toplan
maktadır. Nitekim ki Tekstil iş kolunda lo
kavtlar patlak verirken iş verenler, sendika
ların istediği ücret artışlarını veremez duru
ma geldiklerini beyan ederlerken elbiselerin
yünlü mamüllerin, kumaşların pahalılıktan
yanına varılamamaktadır. Çünkü sözleşme
süreleri dolmadan bütün mamüllerine fahiş
zam getirdikleri vitrin etiketleri ile saptamak

. mümkündür.

İş verenler ücret artışlarını kısıtlayabil
mek için en kuvvetli bulundukları Tekstil iş
kolunda, Türk Iş'i karşılarına hedef almaları,
belli bir proğramın yürütülmesinden başka
bir şey değildir. Kaldı ki aynı iş verenlerin
sendikasının başkanı konfederasyonunda

başkanı oluşu dikkatleri üzerine çekmeKte-
dir'. Yapılmakta bulunan sözleşmelerde ki
hak çatışması iki sendika arasında ölmas<
icap- ederken konfederasyonlar seviyesine
yükselmesi ilginçtir. Yine eskisi gibi Türk İş
Konfederasyonu grev ve lokavtlarda geçen
günleri işverenden talep edemezse Türkiye-
nin çok yakın bir gelecekte işsizler ülkesi ha
line geleceği bilinmelidir.

Tekstil İş Verenler Sendikası konuyu üst
seviyeye çıkartmasının nedeni evvelce Türk
iş tarafından verilen bir tavizin sonucudur.
Örneğin, MESS iş verenler Sendikasının Bur-
sa'da sekiz iş yerinde birden yaptığı lokavt
olayında dışarda geçen süreler için hak ta
lebin de bulunmayışıdır. Sonuç olarak bu iş
yerleri Türk iş bünyesinin dışında kalmış, iŞ
verenler de böylece istedikleri noktaya gele
rek güçsüz teşkilâtlarla daha kolay sözleşme
yapma olanağını bulmuşlardır.

Aynı hatalar Tekstil İş kolunda yapıl
mamalıdır.

Aksi halde Türk Iş'in güçlü sendikalan
böldüğü dedikoduları hakikat haline gelebi
lir birleşmeleri sağlamak ana hedef olmalı--.
dır. Yapılacak hatayı yalnız teksif sendikası
ve üyeleri çekmeyecek tüm Türkiye safında
bu tip tavizler işçi kesimini büyük zorluklar
la geldiği hedeften geriye döndürecektir.

Sendikamızın grev ve lokavtlarda dışarda
geçen sürelerin ödenmesi hususunda has
sas davranmasının sebebi de budur. Yirmin
ci yüzyılda hâlen Mağara devri âdetlerini
tatbik etmek isteyen iş verenlere verilecek
tek cevap, işçinin dışarda geçen günlerinin
ödetilmesidir. Böylece sendikalara, işçilere
kızarak onları cezalandırmak isteyen iŞve
renler lokavt kararlarını uygulama olanağım
bulamazlar. Hesaplarını bütün incelikleri ı e
yapmağa mecbur kalırlar. Kaldı ki şimdiye
kadar lokavt uygulayan işverenlerden kaçı,
işyerlerini bir daha açmadı, işçileri korkut-

(Devaınni! Sahile 15 de)

a. aydin özeren
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Türk Silahh OCuvvcilerinc Tlyelcrimİzin
'Bağışları devam Edecek

Türk Ulusu en sıkışık günlerde dahi, ken
di silâhını yapmasını ve ülkesini müdafaa
ederek özgürlüğünü korumasını bilmiştir.

Silâhlı Küvetlerimizin vakıflarının kurul
masının da ana gayesi Harp Silâhlarımızı ö.:
kaynaklarımızla yapma yolunu seçmesidir.

Bütün bu gerçekleri bilen Sendikamız ü-
yeleri Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıflarına
yaptığı BAĞIŞ'tan gayrı, Kara Kuvvetlerimiz
Güçlendirme Vakfına da bulunulmasını; yapı
lacak ilk Temsilciler Meclisinde görüşülmesi
için konuyu gündeme almıştır.
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Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ||e Türk Donanma Vakfı'nm Sendikamıza gönderdikleri
mektup ile bağış makbuzlarının fotokopileri yu karda görülmektedir.



BASIN BÜLTENİ 20 ŞUBAT 1975

Türkiye Tîiaden iş Sendikası
He^erandum dan dlaçıyor

Türk Demir Döküm işyerinde Sendi
kamız Otomobii-iş'in Referandum isteğini
kırabilmek için Türkiye Maden iş Sendika
sı ile işveren müşterek çalışmakta basına
zaman zaman yanlış bilgiler vererek kamu
oyunu yanıltmaktadırlar.

Nitekimki, 2400 kişilik Demir Döküm
işyerini 150 kişiyle durdurulduğunu yansı
tanlar ancak işyerlerini yakından tanımıyan
lan yanıltabilir. Eğer basının bir kısmı
disk kanatını tutuyorsa bizim Kanımızca
Sendika özgürlüğü ile çalışma özgürlüğü
ne karşı hürmetkâr gözükmesini şimdiye
kadar savunma pozunda görünmesinden-
dir.

Aslında tamamen aldatmaca olan bu
durum Demir Dökümde son olaylarında
su yüzüne çıkmıştır.

Demir Döküm işçisi Otomobil iş Sen
dikasına geçince işyerinde çalışan işçiler
den 5 ni polis kuvvetlerinin gözü önünde
tokat sille tekme işyerinden dışarı çıkarır
larken dışardan talebe ve militan getirdik
leri gerçekler arasındadır. Bu durum işve
renin de seyirci kalışı Maden-lş Sendikası
ile kurdukları, işbirliği ortaya çıkartmakta
dır.

Bu durumda Maden-lş, Sendika seç
me özgürlüğünden çalışma özgürlüğünden
bahsedebilir mi?

Sendikalara renk takanlar kimlerden
yana olduklarını belli ederlerken hangi
Sendikanın İşçiden yana hangi Sendika
nın işçinin karşısında olduğu ortaya çık
mıştır.

Sendikamızın sürdürdüğü 4 ay 9 gün
lük AEG - ETİ Grevinde dışarıda geçen
günlerin ücretlerini işverenden alınması
karşısında Demir Döküm işvereni Maden-
Iş'e kalkan gibi sarıldığı ve müştereken dü
zenledikleri oyunlarla üyelerimizin öncüle
rini kapı önüne atarak hattâ daha ileri gi
derek iş akitlerini fesh ederek işyerindeki

üyelerimize göz dağı vermeye çalışmakta
dırlar..

6.2.1975 günü Yeni Ortam Gazetesin
de her yerde Keferanoum diyen TurKiye
Maden-iş Sendikası haıen Çooan Çeşme'-
deıs.1 ı^eıiK Hauyocur ı esısıerınoe Sendika
mızın Referandum talebi karşısında bölge
Çalışma Muuurlugune müracaat etmemiş
oluşu Kamu oyunun ne şeKiide yanıltıldığı
nı ortaya koymaKtadır.

UtomoDil-iş Sendikası olarak Sendika
seçme ve çanşma özgürlüğünün kısıtlan
ması halinde tek kişi kaıana dek savunu
lacağı bilinmelidir.

Demir Döküm işyerine dışarıdan tale
be ve militan getirerek bunu Sendika çe
kişmesinden ÇOK parti kavgası gibi göster
mek suretiyle taraftar kazanmak isteyen
Maden-lş Sendikasına asunda C.H.P. bile
sağında kalmakta olduğu işyeri kapısı ö-
nünde Aydınlık ve Kitle dergilerinin dağıt-
tıriıması ile meydana çıkmaktadır, işyerin
den kaba Kuvvene çıkartılan 35 işçinin yal
nız 6 kiş.sı muhtelif partilere mensup olup>^
diğerleri C.H.P. oıuşu iıginçtir. Kardeş»
kardeşe vurduruiması sağ ve sol akımla
rının işyerlerine sokulmasına uğraşan Ma-
den-iş Demir Döküm işçilerinden Referan*
ciumla gerekli dersi alacağını bildiğinden
Referandumdan kaçmaktadır.

Kaldı ki bütün bu olaylar sırasında
ateşli silâhlar yakalanmış, bir sürü yaralı
ve 3 tutuklu işçinin bulunması gelecek gün
lerin daha iyi olacağını kanıtlamamaktadır.
Sendika özgürlüğünden bahsedenlere tek
rar hatırlatıyoruz. İşyerlerini harp meydan
larına çevirerek işçilerin kırdırılması ge
çerli yol değildir. Bütün bunlara son ver-
nrıek için Demir Döküm işyerinde çıkacak
her türlü hadiseden Türkiye Maden - İŞ
Sendikası ile müşterek çalışan İşverenin
sorumlu olacağını beyan ederiz.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKASI
İCRA KURULU
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Sendikamızın, sosyal ve ekonomik ola

rak toplu sözleşme düzeyinde uyguladığı
programı tam bir başarı ile devam etmekte
olup, her geçen gün üyelerinin emeklerini en
iyi şekilde değerlendirmektedir.

AEG-ETİ işyerinde 129 gün süren grev'-
den sonra, işkolumuzda ücret ve iş emniye
ti gibi işçi lehine büyük artışlar sağlanmış
tır. Geçen sayımızda teknik hatadan dolayı
dergimize yazılmamış olan, 1. ci yıl 330 Kr.

2. ci yıl 350 Kr. saat ücreti zammı ile yılda
100 gün tutarındaki ikramiye, bazı sendika-
larca istismar edilmiş olup bu hakların an
cak bir grev sonrası alınabilineceğini, baş
ka yerde alınamayacağını çekinmeden ifa
de etmektedirler. Şunu açıkça belirtmekte
yarar görmekteyiz, bu sendikalar alınan hak
lan işçi lehine buluyorlarsa (aksini iddia
edemezler) grev yaparak almaları gerekir.
Kaldı ki bir çok grevlerden sonrada bu gibi

AtJas Copco Toplu-îş Sözleşmesi îsnzalanısken



hakları alamadıkları da ortadadır. Sendika
mız ise işçi haklarının alınması için ne gere
kiyorsa sonuna kadar savunucusu olmuş ve
son olarakda grev yapılmadan ATLAS ÇOP-
CO imalat MAKİNALARI a. Ş. işyeri ile ya-
mış olduğu sözleşme ile bunun ispatını yap
mıştır.

ATLAS COPCO MAKİNALARI A. Ş.

Sendikamız iie Tuzla da kurulu ATLAS
COPCO İMALAT MAKİNALARI A. Ş. işyeri
ile 28.11.1974 tarihinde başlayan ve 8.1.1975
tarihine kadar beş toplantı yapılarak müza
kereleri devam" eden Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve
neticede konu uyuşmazlığa intikal etmişti.
Kanuni Presödür tamamlanarak 3. cü taraf
sız aracı olarak Av. Giirkan AKTOLUG üze
rinde taraflar anlaşmışlardı. Uzlaştırma kuru
lu toplantılarına 3.2.975 tarihinde başlamış
ve 17.2.1975 tarihinde kararını vermiştir. Ku
rul toplantılarında Sendikamız tarafsız ara
cısı Sami ATAÇ tekliflerimizi gerekçeleri ile
savunmuş ve karar bir maddenin dışında oy
birliği ile alınmıştı. Bu madde üzerinde de
işveren temsilcisi ile anlaşma sağlanınca ku
rul kararı taraflarca kabul edilmiş ve sözleş
me üyelerimiz huzurunda imzalanmıştır. İş
yerinde 1. ol dönem Toplu İş Sözleşmesi
olan bu akit 1.1.1975 tarihinden itibaren iki
yıl sürelidir. Üyelerimize sağlanan ücret zam
lan 1.12.1974 tarihinden itibaren uygulana
cak olup aylık ücretlerine çıplak olarak 1704
TL. zam yapılmıştır. Ayrıca yıllık ikramiyenin
90 günlük ücretleri tutarında verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Sözleşme ile sağlanan di
ğer haklardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

.— İki Sendika ve iki işveren temsilci
sinden teşekkül eden- DİSİPLİN KURULU,

.— Haftalık çalışma süresinin 45 saat

olup, 48 saatlik ödeme yapılması,
Dini bayramların arife günleri tam

gün ücretli izin verilmesi,
İhbar tazminatlarının peşin ve % 50

zamlı ödenmesi.
Kıdem tazminatlarının bir yıldan başla

mak üzere her yıl için 30 gün ödenmesi,
— Asgari ücretin saat başına 600 ku-

rûş cim ası,

— Fazla mesai % 75, Cumartesi, Pa
zar ve Genel tatillerdeki çalışmalar % 100
zamtı ödenmesi,

— Dini bayramlarda üyelere 400 TL.
bayram harçlığı verilmesi.

— Yıllık izine giden üyelere 600 TL. izin
harçlığı verilmesi,

— Yılda 90 günlük ücretleri tutarında
ikramiye verilmesi.

— Üyelerin saat ücretlerinde 1. ci yıi
300 Kr. ve 2. ci yıl 360 Kr. olmak üzere 710
K. zam yapılması.

— Günlük yemeğin 15 TL. den aşağı
olmaması,

— Evlenme yardımı olarak 6 gün üc
retli izin ve 1000 TL. evlenme yardımı yapıl
ması,

. — Doğum yardımı olarak 3 gün ücretli
izin ve 1000 TL. doğum yardımı yapılması,

— Çocuk yardımı olarak her ay 40 TL.
ödenmesi, ,

— Tahsil yardımı olarak, ilk okul 200
TL. Orta okul 300 TL. Lise 400 TL. ile Üni
versite veya yüksek okul 500 TL. tahsil yar
dımı yapılması.

—ölüm yardımı olarak üyenin ölümü
halinde 5000 TL. ölümün iş kazasından dola
yı olması halinde 7500 TL. ile' üyenin yakın
larının ölümü halinde 3 gün ücretli İzin ve
1000 TL. ölüm yardımının yapılması,

— Yakacak yardımı olarak her yıl 1000
TL. verilmesi,

— YıFda iki çift 150 şer TL. değerinde
avakkabı verilmesi,

Kararlaştırılmış olun avnoa, Tnrılu îsci
çıkarılması halinde ilk giren son çıkar kaide
si de kabul edilmiştir.

A

AIVT TOPî^U
iş sözleşmeleri

Sendikamız, 1975 yılında yoğun bîr ça
lışma dönemine girmiş o'up teşkilatlanma
yanında toplu iş sözleşmeleride eksiksiz bir
şekilde yürütülmektedir. Bu hususları gayet
iyi takip etmekte olan işverenler ve bilhassa
MESS'e bağlı olanlar, müzakereleri olumsuz
yöne itmekte ve uyuşmazlığa götürmektedir
ler. Uyuşmazlık safhasında işyerlerinin bü
yük kayıplara uğradığını çok iyi bilen bu kim
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seler, bu tür hareketlerden ne umarlar halâ
tahmin etmekte güçlük çekmekteyiz. 275 sa
yılı yasa uygulamasıda maalesef kaplumba
ğa misali yürümektedir. Gerek Toplu iş söz
leşme çağrılarının, kanunda belirtildiği süre
lerde sonuçlanmaması ve gerekse uyuşmaz
lıkların aynı şekilde sürüncemede kalmaları
bir çok huzursuzlukların doğmasına sebep
olmaktadır.

relere 20.3.1975 tarihinde devam
tir.

edilecek-

AYSAL TEL VE TEL MAMULLERİ
SANAYİİ Ltd. Şt.

çelik montaj ticaret ve
sanayii a. s.

Sendikamız ile ÇELİK MONTAJ TİCA
RET SANAYİİ A. Ş. işvereni arasında devam
etmekte iken 4.2.1975 tarihinde uyuşmazlık
nedeni ile ihtilafa gidilmiş olup ancak Böl
ge çalışma müdürlüğünde 19.2.1975 günü
toplantı yapılabilmiştir. Bu toplantıda taraf
lar 3. cü tarafsız aracı üzerinde kanuni me
hil talebinde bulunmuşlar, fakat bu süre zar
fında bir anlaşma sağlanamamıştır. Kanuna
göre 3. cü aracının iş mahkemesi tarafın
dan seçilmesi Sendikamızca talep edilmiş
olup, İş mahkemesi tarafından Av. TÜNCAY
bilen seçilmiştir. Uzlaştırma toplantılarının
en kısa zamanda başlaması beklenmektedir.

Gebze'de kurulu AYSAL işyerinde yet
kinin Sendikamıza verilmesine rağmen, iş
Mahkemesi kararını kanunda olmamasına
rağmen temyiz etmek için müracaat eden
Maden iş Sendikası işçilerin haklarının sa
vunması yerine maduriyete uğramalarının
başlıca nedenidir.

ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş.

Kartal Maltepe Çayırlar mevkiinde kuru
lu ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işyeri
Toplu iş Sözleşmesi 1 Mart 1975 tarihinde
sona ermiş olup Sendikamız yeni dönem Top
lu Sözleşme çağrısını yapmış fakat yukarı
da izah ettiğimiz gibi kanunî formaliteler yü
zünden yetki ihtilafı halen sürüncemede bek
lemektedir. önümüzdeki günlerde ihtilâfın ko-
tarılacağı kanısında olup, yetkinin Sendika
mıza çıkması beklenmektedir.

KARMAŞAN, KARTAL MAKİNA
SANAYİİ A. Ş.

S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE
TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Sendikamız ile Kartal Cevizlide k>.rni„
karmaşan işvereni ile 3 cü rin tmüzakere, jrine oîZ Y'
hinde baslanmıc: ni..K^ u .. tan-"ant. yapümıştır. Müzakerelerdin ^
faediğini ifade ederken r. 9'^"
nnın alınması için kanuni hakla-
- k"na„aoaa,m-,z,

sigma DOKÜM sanayi, utd. st
uiD. SY

Sendikamızla G

Sendikamız, istanbul Bakırköy'de kuru
lu S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
MÜDÜRLÜĞÜ işyeri İçin toplu iş sözleşme
çağrısını tamamlamış olup toplu iş so^eş-Lsl görüşmelerine 18.3.1975 âş
lanması kararîaştınlmıştır Toplu İş Sozleş-
mesi teklif tasarısı işyeri temsilcilerimiz ile
Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Dairesi üe
müşterek hazırlanmıştır.

ebze -lu SIĞMA DÖKÜM SANAYM kuru-
dllmiş 1. ol dönem Todİ.. akte-
1.3.1975 Tarihinde nihayete . ^^^'^Ş'Tiesl
nl dönem Sözleşme yetkisi al"^'^
melere başlanmıştır. Yapılan 9örüş-
taraflar yetki belgelerini vermiş ^°P'®f^hda
kamız Temsilcileri sözleşme taslan"*^'
ren temsilcilerine tevdi etmişlerdir'.'^^^-

YENİ YAPILAN SÖZLEŞME
ÇAĞRILARI

Sendikamızın 1.4.1975 tarihinde niha
yete erecek olan Gebze-Çayırova'da kurulu
AK-KARDAN ile KROM AN toplu Iş sözleşme
lerinin feshi yapılmış olup sözleşme için
çağrı presödürü tamamlanarak İlgili mercile
re bildirilmiştir. Ancak, KROMAN ÇELİK SA
NAYİİ işyerinde geçen dönem uygulanan

(Devamı Sahlfe 15. de)



İF»-»

PİHUKÜK KÖŞESİ
Yetki Uyuşmazlıklarında Oylama

Av. Cengiz ASBASGİL

Son yıl Toplu iş sözleşmesi yetkili ince
lemelerinde önemli gelişmeler olmuştur.
Toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yet
kili gören bir sendika ötedenberi, 275 sayılı
Yasanın öngördüğü prosödürü tamamlıya-
rak işyeri seviyesinde Çalışma Müdürlükle
rine, İŞ kolu seviyesinde ise Çalışma Bakan-
lığma baş vurmakta idi. İlgili merciler ise ev
rak üzerinde tetkikat yapıp sonucuna göre
yetki konusunu halletmekte idi. Bu karar
mahkemeden geçtikten sonra kesinleşmek
te ve yetkili sendika belli olmakta idi.

ve sonuçtan bütün taraflar memnun olmuş
tur.

Sendika olarak oylamaya kessn olarak
taraftar ofmamiz sebebi ile, bu tatbikatın da
ha sıhhatli bir şekilde yasalarda yer alması
samimi dileğimizdir. Aşağıda İstanbul 8 nci
Sş lyiahkemesinin Oylama ile ilgili olarak ver
diği ilk kararı aynen yayınlıyoruz.

Ancak üye giriş fişlerinin hakikate her
zaman uygun olmadığı ve sahtekârlığa mü
sait bulunduğu yolundaki iddiaİEyr ötedenberi
sürüp gelmekteydi. Bu gibi şikayetlerin gittik
çe yoğunlaşması sonucu işçilerin hakiki İra
desini saptamak için daha doğru bir yol alan
Oylamaya (Referandum) gitmek zorunlu oldu.
Nitekim ilk tatbikat Adana İş mahkemesinin
verdiği iki kararla gerçekleşti. Teksif İle Teks
til sendikaları arasındaki yetki uyuşmazlığı iş
yerlerinde yapılan oylama ile halledildi. Bu
suretle bir fakım şikayetler önlendi. Kesin
olarak çalışma barışını sağlanma olanağı bu
lundu. Bu ilk tatbikatın olumsu sonuç verme
si, Oylama usulünün, Diğer mahkemeler de
de böoimsenmesini sağladı. Bu yolda Istan-
bulda İIK tatbikat 8. nci İş mahkemesinin WIa-
den-lş ve Cevher !ş arasındaki yetki uyuşmaz
lığında verdiği oylama kararı ile ortaya çık
mıştır. Adı geçen kararın yetki uyuşmazlığın
kesin olarak halletmesi sonucu diğer mahke
melerin de aynı yolda karar vermesin! sağla
ma yolunda büyük bir adım olmuştur. Daha
sonra yeîki uyuşmazlıklarının çözümünde Is-
tanbulda bir çok İşyerinde oylamaya gidilmiş

K. Tarihi; 20.1.1975
Esas No : 1975/9 Değ. İş •
Karar No ; 975/2 Değ. İş
Hâkim Eşref Tekin 9862
Kâtip : B. Kâtip Fikret Gezmiş
Müteriz ; Cevher-lş Sendikası.

Gençtürk Cad. Mercin han kat 4 ist.
Aksaray

Vekili : Avukat Ülkü Yöney - Av. M. Can
Özbakan

K. Taraf : Türkiye Maden-Iş Sendikası Be
şiktaş, Barbaros bulvarı No. 56-58
kat 2-3-4-5 İstanbul

Konu : İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü
nün 974/1214-1233 sayılı ve
15.1.1975 günlü kararma itiraz.

İstem: İtiraz eden Cevher-lş sendikası
vekili tarafından verilen 16.1.1975 tarihinde
mahkememize gelen dilekçenin özeti;

İstanbul Bölge Çalışma Md. lüğünün
974/1214-1233 Esas, 15.1.1975 tarihli kararı
na itiraz edilerek;

Bölge Çalışma Md. lüğünün, taraf sendi
kaların verdiği üye kayıt fişlerini ve İlgili bel
geleri ihceliyerek toplu sözleşme yapma yet
kisine sahip sendikayı belli etmesi gerekir
ken, ibraz edilen belgelerin değerlendirilme
sinde güçlük çekildiğinden bahisle oylama
yapılmak suretiyle yetkili sendikanın tayin



edilmesi hususunun görevini yapmaktan ka
çındığını, 275" sayılı yasada yetkili sendikanın
oylama suretiyle belli edileceğine dair bir hü
küm bulunmadığını, karşı sendikanın verdiği
10. Sulh hukuk mahkemesi eli ile yaptırılan
delil tesbiti evrakının, İş mahkemesini bağla
yıcı nitelikte bulunmadığını, Cevher-lş sendi
kasından Noter vasıtası ile istifaneme veren
işçilerin yasanın aradığı şekilde istifalarının
düzenlenmediğini ve bunların geçersiz oldu
ğunu, kaldıki istifa eden işçilferin tekrar Cev
her-lş sendikasına girdiklerini ve noterce tas
dikir giriş fişlerini imzaladıklarını, karsı ta-
raf sendikanın bir dosya içinde yargıtay'agıttıgı ıçın ıncelenemiyen bir kısım üye kayıt
kOn?^Zr"'"İ!î'' müm-döriü tL Bölge Çahşma Mü-tâbi tululam,ya'"n v^bu nldenr

nn verdikleri ^ tarafla-
pılarak tâvin* inceleme ya-tayinine karar verilmesini istemiştir.

desv^iî'^^i,"""®""'- İkası fekili ise,
tarih'ı üzere verdiği 16,1.1975
a Lf'arm f'® ■ l"9ünûn
retorsn""- l^^lselere göre toplu sözleşme yetkisine satılp sendikti

sen'dSSlerln yenltn'Oe:Srs"end r'® ®'®"
•emlerinin gerçeğe uCn, "^aydı işemediğini, kendileri tarafınd ^ ^^zenlen-
tesbitinde, işyerinde ca ? ^^ptırılan delilnun maden-lş SenL^! Çoğunluğu-
tesbit edildiğini bu nedenle
en adına toplu sözleşme '?Ç''erin kendi

ler. sendikanın oylama İstedik-
yınmoe yarar olduğunu biin^'^ ve tâ-

.  °"dırmiştir.
İstanbul Bölgo Caiiozılarak yet. 974/1214 sayrp'I''- Va-

ve dosya ekinde bulunan ""ayası
yazılı belgeler getirtilerek ev ^ütün
pılan inceleme sonunda üzerine ya-

GEftEKÇE: İstanbul, Sütlüce
Caddesi 2/4 No. da kurulu Beko

A. Ş. işyerinde, üyesi bulunan Cevher'-f^'^"''
dikası, bu işyeri işverenliği ile topiu sözieş^ğ
8

yapmak üzere Bölge Çalışma Md. lüğüne baş
vurarak 2.12.1974 tarihinde, aynı işkolunda
kurulu bulunan sendikaların listesini almış,
ve aynı tarihte yazılı bildiride bulunduğu gi
bi (EKSPRES GAZETESİ İLE DE GEREKLİ
İLANI YAPMIŞTIR).

Aynı işyeri işverenliği ile toplu sözleşme
yapmak üzere başvuran Maden-lş sendikası
da 3.12.1974 tarihinde listede mevcut sendi
kalara yazılı bildiride bulunmuştur. Ayrıca
(SON SAAT GAZETESİ İLE DE GEREKLİ İLA
Nl YAPMIŞTIR.)

Her iki sendika, işyerinde çalışan işçile
rin çoğunluğunun kendi sendikalarına üye
bulunduklarını ileri sürerek karşılıklı olarak
yaptıkları çağrılara itiraz etmişlerdir.

Adı geçen sendikalar, çoğunlukla ince
lemesinde belge olarak kullanılmak üzere
üye kayıt fiş ve defterlerini ve dfiğer belge
lerini bölge çalışma Md. lüğüne vermişler
dir.

Bölge Çalışma Md. lüğü, ilk çağrıda bu
lunan Cevher-lş Sendikasının çağrı tarihi
olan 2.12.1974. tarihini esas alarak çoğunluk
incelemesine başlamıştır.

Görevlendirdiği bir Çalışma Müfettişine,
çağrı tarihinde çalışan işçilerin sayımını yap
tırmıştır. İşyerinde 708 işçinin çalıştığı, gö
revlendirilen müfettiş tarafından rapor halin
de Bölge Çalışma Md. lüğüne bildirilmiştir.

Ancâk, Bölge Çalışma Md. lüğü,
5.1.1975 tarih yet, 974/1214-1233 sayılı ka
rarında, etraflıca açıklanan nedenlerle toplu
sözleşnîe yapma yetkisinin hangi sendikaya
verileceğini saptayamadığını, bu hususta işçi
lerin oylarına başvurulması gerektiğini bildir
miştir.

Bölge kararında .gösterilen nedenler
özetle şöyledir;

1) Maden-lş Sendikasının (198) üye ka
yıt fişi ve (67) adet istifanamesi, 4. iş mah
kemesinin 973/38 Es. sayılı dâva dosyası İçe
risinde 24.6.1974 tarihinde Yargıtay 9. Hu
kuk dairesine gönderilmiş olduğundan ço
ğunluk incelenmesinde değerlendirilememiş
tir. Bunların yetkili sendikanın saptanmasın
da sonucu etkili olması ihtimali vardır.



2) Cevher-lş sendikasından istifa eden
(397) işçinin Noterlikçe düzenlenen istifana
melerinde (Bir daha aynı sendikaya ancak No
ter aracılığı ile üye olabilecekleri) yazılı ol
duğu halde istifadan bir ilâ 3 sonraki tarih
leri taşıyan üye kayıt fişleri ile yeniden Cev
her-lş Sendikasına üye olmuşlardır.

3) Maden-lş sendikasının isteği ile İs
tanbul 10. Sulh Hukuk hakimliğinin yaptırdı
ğı delil tesbitinde (465) işçinin sadece Ma
den-lş sendikasının üyesi olduklarının tesbit
edilmiş, olup bu evraktaki işçi imzaları ile
Cevher-lş sendikasının verdiği üye kayıt fiş-
lerindeki imzalar birbirinden önemli ölçüde
farklıdır.

4) Cevher-lş sendikası ise, sendikaların
dan istifa eden işçilerin noterlikçe düzenle
nen istifanamelerinin, 274 sayılı yasanın deği
şik 6. maddesine uygun biçimde yapılmadı
ğını ve geçerli sayılamıyacağını ileri sürmüş
tür.

Bölge Çalışma Md. lüğü yukarıda 4 mad
de halinde sıralanan nedenlerle toplu sözleş
me yanma yetkisinin hangi sendikaya verile
bileceğinin ancâk İşçilerin oylarına başvu
rulmak suretiyle çözümlenebileceğini, ka
rarında açıklıyarak işin takdirini mahkemeye
bırakmıştır.

^AAHKEMENİN görüşü :

274 sayılı sendikalar yasasının değişik
g  maddesinde (sendika üveliğinin, üye

kavıt fişleri ve üve kayıt defteri ile tevsik
olunacağı) yazılıdır.

275 savılı vasanın 7. maddesine göre
(... bir veva birden fazla İşyerinden çalışan
jpçilerin coöunluöunu temsil eden sendika,
icveri veva isverleri için toplu is söziesmesi

yetkilidir...) ' '

Yetkili sendikayı belli etmek, bölge ça
lışma Müdürlüğünün görevidir, Bölge kararı-
na itiraz halinde 275 sayılı yasanın 11 ve 12.
maddeleri uvarınca iş mahkemesine itiraz
edilebileceği, sözü ediien maddelerin tetki
kinden anlaşılmaktadır.

Çoğunluk incelemesinin, iigiii sendikaia-
rın verdikieri üye kayıt fiş ve defterierinin

değerlendirilmesi süretiyle yapılacağı, yine
sözü edilen maddelerden anlaşılmaktadır.

Şimdiye kadar istanbul Bölge Çalışma
Md. lüğünün uygulaması bu yolda olup, bu
uygulama biçimi iş mahkemeierince de ka-
bui ediimekte idi. Hattâ üye kayıt fişlerinin
sahteliğine yöneiik itirazlar da (yargılamayı
gerektirdiğinden, mahkemeye başvurma yolu
açık olmak üzere) nazara alınmıyordu.

Ancak, yasalar Genel kuralları saptar
Bu kuralların olaylara tatbik edilmesi, her
olayın ayrıntılarına göre değişik biçimde ola
bilir. Şimdiye dek sürdürülen uygulamaların
taraflar arasında Barış sağlamadığı, tersine
sendikalar arasındaki çekişmeleri giderek ar
tırdığı görülmüştür. O derece ki, sendikala
rın birbirlerini sahte üye kayıt fisi düzenle
mekle suçlıyarak kırıcı bir şekilde çekişme
ye giriştiklerine raslanmaktadır. Doğruluğuşüpheli olan belgelere dayanılarak alınan
yetki ile yapılan toplu sözleşmelerin 2 veya
3 yıllık süreleri bittiği halde bazen diğer ta
rafın sahtelik iddiaları ile mahkemelere açtı
ğı dâvaların sonuçlandırılamadığı görülmek
tedir. Bu aksamaların ve kırıcı çekişme erin
özlenen çalışma, barış ve huzurunu önem ı
ölçüde zedelediği anlaşılmaktadır. İş yasa a
rmın çalışma hayatını barış ve huzura ^ ka
vuşturacak biçimde düzeltilmesi ve yeni hü
kümlerin getirilmesi, yasama organının göre
vidir.

Ancak, mahkemeler, karşılarına çıkan
ve görevlerine giren konuları çözümlemekle
yükümlüdürler. Mevcut yasaları yorumlıya-
rak ve yasaların hüküm getirmediği ve yasa
koyucunun evvelden görüp düşünemediği
konularda Medeni K. nun 1. maddesinden
yararlanarak en ivi biçimde bir çözüm getir
mek durumundadırlar, özellikle Çalışma ha-
Vatı ile ilgili konuların gecikmeye tahammü
lü oirriadığından uyuzmazlıklârln en kısa yol
dan doğru bir çözüme bağlanmasında büyük
yarar vardır.

Şimdi inceleme konusu yapılan işle İl
gili olarak tarafların verdikleri kayıt fiş ve
belgelerinin gerçekleri aksettirmediği, doiay-
sı ile asıl hak sahibi işçilerin gerçek irade
lerinin ve seçimlerinin ne olduğunu saptaya-

\
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cak nitelikte bulunmadığı ve karşılıklı olarak
verilen bu belgelerin önemli itirazlara uğra
dığı anlaşılmıştır.

Bölge Çalışma Md. lüğü, yapılan itiraz
ların tutarlılık derecesini tesbit edememiştir.

Mahkemece incelenen prosedür dosyası
ve ekinde bulunan belgelerin gerçek yetkili
sendikanın seçimine tam bir kanaatla karar
verecek kuvvette olmadığı görülmüştür. Bin-
netıce bölge Çalışma Md. lüğünün itiraza uğ-
rıyan kararında gösterilen nedenlerin doğru
olduğu sonucuna varılmıştır.

kavı/fîZ?^'^ bulunan
2kün iaT değerlendirilmesimumkun ısede sadece bununla neticeve var
mak mumkun değildir. Tarafların verdikleri
uye kayıt fişlerinin ve i^stifcr^r, veraiKierı
liliği hususunda ciddi kuskuinr k rSulh Hukuk mahkemesince^ beiırmıştır.
bitinde, saptanan durZ f
belgelerin doğruluğu hakr®!, u"daha da artırmıştır '^®'"d"dakı kuşkuları

uzak®e,ge?er'ka?Sa'l'r"'''"®™^«®"lüğünün kesin bir sonuca Md.
haklı görülmüştür. varamamış olması

Bu durumda en rtn-
sahlbi bulunan IsclİPr^^n " hak
başvurmak olacağ^ kana 'iadelerinegerçeklere uygun düşmektedlr^'^^^"'^^^®

İşçilere bu nih- •cak toplu sözleşmedet'®""" hallerde yapıla-
cek sendikayı, serbe't ede-
-Ç-imkânı tanınml:®^^ heyanlar, t

işçilerin sendikav
terdlklerl İrade beva/® S'^mek sııro». .
fiş ve defterlerinin doğru, »Vs kam
fanamıyan ve gerçek Jkında kesin kuşkular bSuMur'^"'""^d'yo-
tu belaelenn sıhatine ,na"„ul" bğvlece
de vao/lacak en doğru is, as i k haller-
işçilerin oylarına baş vurmaktır o'an

Mahkememiz, yukarıda aç,k,
denlerle bu hadisede gerçek topiulT'^ "®-

"Zieşme-
1  'T

yapmak ehliyetini haiz sendikanın Oylama
yoluna başvurulmak suretiyle saptanması ge
rektiği sonucuna varmıştır.

OYLAMA NASIL YAPILMALIDIR :

Bu konuda yasalarda bir açıklık olmadı
ğı için oylamanın kimin denetiminde, nerede,
ne zaman ve nasıl yapılacağı hususunda ay
rıntılara değinmekte, işlemin sağlıklı yürütül
mesi yönünden fayda görülmüştür.

275 sayılı yasanın 7, 11 ve 12. maddele
rine göre, çoğunluk İncelemesini yapma gö
revi, Bölge Çalışma Md. lüğüne verilmiş ol
duğundan, Oylamanın da aynı müdürlüğün
yetkililerinin denetimi altında yapılması ge
rekir.

Oylamanın gizli oy. Açık sayım İlkesine
uygun biçimde yürütülmesi.

Oy verme gün ve saatinin makul bir sü
re önce taraf sendikalara, işverene ve işçile
re gereği gibi duyurulması,

Oyverme işinin, işyerinde bütün İşçilerin
kolaylıkla katılabileceği bir zamanda ve gün
düz yapılması.

Oylamaya katılanların çağrı tarihinde iş-
yerinde çalışan işçiler olması,

Oy kullananların kimliklerinin tesbitinde
işveren yetkililerinden ve taraf sendika göz-
lemcile.nnden de yararlanılması.

Oy kullananların listesine imzalarının
alınması, gerejtli araç ve gereçlerin, taraf
sendikalarının yardımı ile sağlanması gibi
ayrıntıların seçimi yöneten yetkiiiler tarafın
dan yerine getirilmesi suretiyle yapılacak oy
lama sonucunda Bölge Çalışma Md. lüğünün,
toplu sözleşme yetkisine sahip sendikayı sap
tayarak ona göre karar vermesi uygun görül
müştür.

KARAR: Gerekçe kısmında yazılı ne
denlere göre işlem yapılarak yetkili sendika
nın tâyin ve tesbiti hususunda bir karar ve
rilmek üzere. Bölge Çalışma Müdürlüğünün
yet. 974/1214-1233 sayılı prosedür dosyası
nın geri gönderilmesine karar verildi.
20.1.1975



SENDİKAL

Almanya'da 46 bin İşsiz Türk var
BİR YILDA 30 BİN TÜRK İŞÇİ YURDA «KESİNDÖNÜŞ» YAPTI. ÜLKEDEKİ YABANCI İŞÇİLER
ARASINDA EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7 İLE TÜRKLERDE...

Federal Almanya'da çalışan Türk İşçile
rinin sorunlarıyla ilgili olarak, bir demeç ve
ren Bonn Büyükelçimiz Vahit Halefoğlu, 1974
yılında 30 bin Türk işçisinin yurda «Kesin dö
nüş» yaptığını, şu anda Almanya'da 46 bin
Türk işçisinin işsiz bulunduğunu ve yabancı
işçiler arasındaki en yüksek işsizlik oranının
yüzde 7 ile Türklerde bulunduğunu açıkla
mıştır.

Büyükelçi Vahit Halefoğlu, işsiz kalan
Türklerin, madencilik sektöründe iş bulabile
ceklerini de belirttiği demecinde, işsiz Türk
lerden büyük çoğunluğunun «işsizlik yardımı»
aldıklarını, «İşsizlik yardımı alamamış Türk
İşçileri için yüksek seviyede her türlü girişi
min yapılarak, sorunun olumlu sonuca bağ
landığını» söylemiştir.

Bunun aksine, birkaç uygulamaya rast
lanmıştır. Konunun prensibi, yani çalıştığı
devrede işsizlik sigortası primlerini munta
zam bir biçimde ödemiş olup, halen işsiz du
rumda olan yurttaşlarımızın kanunen işsizlik
parası almaya hakları olduğu sürece, oturma
ve çalışma izinlerinin otomatik olarak uzatıl
ması hususunda, en yüksek düzeyde girişim
ler yapılmış ve konu tereddüde yer bırakma
yacak şekilde aydınlığa kavuşturulmuştur.
Zaman zaman görülen birkaç ters uygulama
nın yukarıdaki prensip çerçevesinde düzeltil
mesi için İlgili makamlar nezdinde derhal gi
rişimde bulunulmaktadır.»

Bonn Büyükelçimiz Vahit Halefoğlu, A-
hadolu Ajansı muhabirinin sorularına aşağı
daki cevapları vermiştir;

SORU : «Federal Almanya'daki Türk iş
çilerinden, şu anda ne kadarı işsizdir? Ne
kadarı işsizlik yardımı almaktadır? İşsizlik
yardımı alamayanlar var ise, bunlar için no
gibi girişimlerde bulunulmaktadır?»

CEVAP : «Federal Almanya'daki Türk
jgçilerlnden, işsiz olanların sayısı ocak ayı
başlangıcı itibariyle, 27 bini erkek ve 19 bim
kadın olmak üzere toplam 46 bindir.Büyükelçiliğimize ulaşan bilgilere göre.
vöresei kalan birkaç istisna dışında, işsiz kal
mış 46 bin yurttaşımızın büyük çoğunluğu ça
lıştıkları devrede ödemiş oldukları işsizlik
sigortası primlerinden doğan işsizlik parası
haklarını almaktadırlar.

SORU : «Almanya'daki Türk işçi sayısı
ne kadardır? Geçen yıla göre ne miktar azal
ma vardır? Son aylarda yurda «kesin dönüş»
yapan Türk işçisi sayısı ne kadardır? Son
haftalarda yurda «Kesin dönüş» muamelesi
yaptıran Türk işçileri için (Son bir ay, son bir
hafta şu kadar işçi konsolosluklarda muame
le yapmıştır) diye bir rakam verebilir misi
niz?»

GEÇEN YIL 30 BİN İŞÇİ DÖNDÜ

CEVAP : «Federal Almanya'daki Türk iş
çi sayısı ocak ayı başı itibariyle 570.500'dür.
Çeşitli konularda tutulan istatistikler ve çe
şitli yöntemlere göre yapılan hesaplar 1974
yılı içinde 30 bin dolayında işçi vatandaşımı
zın kesin olarak yurda dönmüş olduğunu
göstermektedir.

1974 yılının son üç ayını ele alırsak, e-
klm ayı içinde 2.600, kasımda 2000, aralık

(Devamı Sahlfe 15. de)
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DEBRELİ HASAN'LAR
Dan, dan, dan, atan atana, bilgili bilgi

siz, yetkili yetkisiz, ilgili ilgisiz bütün olanak
lar hücum halinde. -

Ekranlarda aktörler, sokaklarda silah-
şörler, basında kalemşörler hep aynı taktik
ve aynı terane. Hepsi işine geleni söylüyor
işine gelmeyenin yanından bile geçmiyor.
Şimdi tümüne soruyoruz. Arkadaş domuz
dan yanamısın yoksa bizden yana mı? Şa
yet bizden yana isen;" Ücretler fiatların önün
de gidecek masalına rağmen hayat pahalılı
ğının çekilmez hale geldiğini, kıtlıkların de
vam ettiğini, işsizliğin bütün yurda bir kara
bulut gibi çöktüğünü, yüksek fiat politikasın
dan dolayı elinde malı olan zenginin dahada
zengin edildiğini, dar gelirli vatandaşın es
ki kötü günlerini de arar duruma geldiğini,
hiç bir zaman arzulanmayan ve hattâ faille
ri nefretle anılan anarşi ve sokak çatışmala
rının zirveye vardığını, yok farz edipde Jıala
bana buram buram leş kokan ideolojik dü
şüncelerin reklamını yapmaya utanmıyor-
musun? ^

n.aö^emek icin'n'"'!'"mamakta nedirhar.Jar ad"''"'"'
yormuşun ki kaler^lt^ Bilmi-bin, ekranlarda be're 'Tülrtu''''"
ta.san anarsist eviemin mıh'"'berkes Vapabinvo^Doğrro'ur 'f"'da biszat yaşadığı hayat içerfsinde'^î''k'"°
verebiliyor. hukum

Ayrıca halk adına millet adına nhu
kesenkesene. Millet şunu istiyor yok "istiyor. E birader millet adına kesin söz 3^
leme yetkisini sana kim verdi. Sen sahmısm
yoksa oadişah mısın ki böyle fetva verirsin''

Millet adına konuşması gerekenler za
ten lüzumu kadar konuşuyorlar. Yoksa mü-
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dafaasını yaptıklarının senin hariçten gazeli
ne mi ihtiyaçları var. Millete gelince o gerek
tiği zaman elbette konuşur. Hem sendende
bendende daha doğru vede geçerli olmak
üzere. Pek tabi herkesin sözü geçerlidir am
ma asla tüm millet adına değil-sadece kırk-
milyonda bir olmak kayıt ve şartıyla.

Binlerce derdimizin çözüm beklediği
bir ortamda bu tarz mevzularla oyalanmaya
ne işçinin ve nede teşkilatlarımızın vakti ve
imkanı vardır.

Onbeş yaşına basan yeni anayasamız
sosyal anlayışın gereği olarak rejim içerisin
de cemiyetlere önemli yer vermiştir. -Haklar
fertler yerine bağlı bulundukları teşkilatları
tarafından korunur olmuştur. Bu cümleden
olarak biz işçiler de haklarımızı korumak, sö
mürülmekten kurtulmak, bin türlü derdimize
çare bulmak üzere sendikaların çatısı altın
da toplandık;

Oysa bugün diğer bazı kuruluşlar gibi
sendikalarında ana gayelerinden uzaklaştı
rılarak dışa karşı mücadele verme gücünün
sabote edilmek istendiğini, içerisinde çeşit
li siyasi görüşlere sahip üyeleri yok farz edip,
belli ideolojik emellere alet edildiğini, hatta
bu menfur emellerin işçinin ve teşkilatının
asli gayesininde ilerisinde tutulduğunu esef
le görmekteyiz.

Üyelerinin varlığıyla var olan, verdiği ai
datla yaşayan bir kuruluşun kendi kuruluş
gayesini ikinci plana atması en azından üye
lerine ihanet ve hatta işçinin kendi kuruluşu
tarafından sömürülmesidir.

Bugüne kadar pek çok badireler geçir
miş olan Türk işçisi kendisine musallat olan
bu tip mikroplardan da kurtulmasını bilecek
birliğini bozmaya yolundan sapmışları ergeç
susturacaktır.

Ruşen Atıla AKTUNÇ



\

Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışılan işyerlerinde alınacak tedbirler
s  ' ' •

hakkında tüzük
(Geçeu Sayıdan Devim)

Toprakla dolu setler gaİyanizU .'uç veya yanmai
diğer uygun bir malzeme ile iksa edilmiş olacak, ka
lınlığı aşağıdan yukan azalacak şekilde toprakla dol
durulacak ve sütrenin üst noktada genişliği en az 1
^etre olacaktır. Duvarlann taşlan yapıldığı baUerdc en
oz 75 santimetre kalınlıkta vc çimento harçU olarak
inşa edilmiş olacak, betonarme duvar inşaası halinde
ise kabnbk tabanda 25 santimetre vc üst noktada 10Tantimetredcn az olmıyacaktır. Giriş kapılan ve geçit
ler işçileri; patlama basıncı veya alevlerden Icoruyacak
şekilde, uygun yanmaz siperlerle veya padama du. ar
ları ile icçbiz edilmiş olacaktır.

Madde 07 — Patlayıcı maddeler depolarım çc\-
reliyccek toprak setler, binanın yülesckliğini en az lıir
nietre geçeeck ve tepe noktasından en az bir metro ge
nişlikte olacaktır.

M ddc 68 — Patlayıcı ve patlayıcı maddelerin üre-
tclendis-i işverlcrinde kullanılan bütün ına-.ildiği veya ışicnuio'

l-ina cihaz, alet ve avadanlıklar, kıvılcım lıas.l etmi-
veeek malzemeden yapılacak veya bu malzeme ile kap
lanmış olacaktır.

Madde 09 — Patlayıcı, patlayıcı, tclıLikcH ve za-
"irlt maddelerin işlendiği işyerlerinde, arlıklar madde
lerin özelliklerine uygun bir şekilde toplanacak vc uz-

1 kimsenin gözetimi altında etkisiz hale gcli-
ınan u"

-

M dde 70 — Toz veya parça hainde komur, yng
•  1 narlavıcı madde ile bulaşmış kıjpm-vc herhangi bu pan .. ^muldu, üslupu veya kcndıhgınde.-ı

fılar paçavraıaı, p"'|ot,;abilecek bütün maddeler işyerinde bulundun.lım-
vacak veya biriktirilmiycccktir.

Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışın
da bu işe ayrılnuş belirH bir yere taşınacak vc orada
etkisiz hale getirilecektir.

Mıdde 71 — Esasında patlayıcı olmadıkları halde
bazı gazlarla kanştılclan zaman şiddetli bir kimyasal re
aksiyona giren gazların üretildikleri işyerleri ve bunların
üretiminde kullanılan tesisat, diğer tip gazlırm bulundu
ğu yerlerclen yeteri kadar uzakta' bulunacak veya patla
malara dayanıklı duvarlarla ayrılnuş olacaktır.

Madde 72 — Elektrolitik usulle hidrojen ve oksijen,
ve klor, liidrojcn ve fluor gazlarının üretimi aymı bö
lümde yapılabilir. ıVncak, bu bölümler diğer katı, sıvı
vc gaz maddeleıin üretildiği, işlendiği ve depolandığı
bölümlerden uygım şekilde ayrılacaktır.

Madde 73 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za-
raıiı maddelerle çalışılan işyerlerinde işçilere, yaptık
ları işlevde özellikle maruz kabnacak tehbkeler, yangın
halinde alınması geroekn tedbirler, artıklann etldsiz ha
le ğclirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin temiz
lenmesinde gcrckb özel işlemler baklanda eğitim, alış
tırma, tecrübe ve uygulama sureliyle yeterli bilgi ve
rilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirti
lecektir.

işçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yete.c-
li bilgilere ve bu bilgileri uygulama yeteneğine salıip
oldukları, işveeren veya işyeri sorumlusu tarafından
saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka
bir işe verilmesi yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Depolamada alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde 74 — Bu bölümde geçen :
a) «Yer üstü deposu» deyimi; bütün kısımları yor

üstünde bulunan bir depoyu,
b) «Kısmen veya tamamen gömülü depo» dejâmi;

yere kısnıc nveya tamamen gömülü olduğu hallerde ü-
zerijulcki loprak tabakası 60 santimetreden az olan bir
depoyu, ^

(Devamı geİeceK sayıda) '
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BİZDEN HABERLER
DOOUM :

CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

KEMAL GEYlK'in BÜLENT adında erkek.

DOĞAN ÇAĞDAŞ'ın IRMAK adında kız.

AHMET OZDEMlR'in ZEYNEP adında
kız,

A. SERVET SORUCU'nun M. GÜNAY a-
dında erkek,

ENVER KAÇAR'ın MELEK adında kız,

İBRAHİM AYDOĞDU'nun FERİDE ARZU
adında kız,

HACI BAYRAM ER'in NURAN adında
kız,

MÜTHAT ŞAHİN'in YASEMİN adında
kız,

MUSTAFA GÖKALP'in YÜCEL adında
erkek,

MEVLÜT BAĞÇEClK'in TÜLİN adında
kız.

kek,

kek,

NURKAN ALANER'In UMUT adında er-

MESALİM ÖNDER'in FERİT adında
er

ÖMER ŞİRİN in TOLGA adında erkek
REMZİ KABAY'ın METİN adında erkek.
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne

ve babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve
sıhhatli ömür dileriz.

EVLENME :

CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

TALÂT KARATEPE bayan FAHRİYE GÜ-
NAL ile,

CANDAN BULUTGİL bayan REMZİYE
NEŞE AKYÖRÜK ile,

ŞABAN ÖZDEMİR bayan HEBİBE CEY
LAN ile,

MÜMİN BEŞİROĞLU bayan SEVGİ GÜ
VEN ile,

FEVZİ GEVEN bayan AYŞE DUDU YIL
MAZ ile,

TAHSİN ÖNCÜ bayan RENGİN HÜLÂGÜ
İle,

CEVAT OKAN bayan GÜLTEN KAYMAN
ile.

YUSUF TOKER bayan ELMAS ŞAHİN ile,
Evlenmişlerdir. Yeni evlileri tebrik eder,

ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM :

CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. İşyerinde ça
lışan üyelerimizden,

AŞIR AYAZ'm anesi AYŞE,
YAKUP AYAZ'm annesi AYŞE,

SÜLEYMAN ÇIPLAK'ın annesi GÜLİZAR

AHMET NURİ ÜLCAN'ın annesi İKBAL,

HASAN ÇELİK'in babası İBRAHİM
ADEM GÜRBÜZ'ün babası,

ZİHNİ AKBULüT'un babası DURMUŞ,

HACİ BEKİR AKPINAR'ın çocuğu

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhume
leri rahmetle anar, üyelerimize ve yakınları
na baş sağlığı dileriz.
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sendikal haberler eğitim görüp, meslekî nitelik kazanmada çe-
(Sayta 11 den devam) Şİtü nedenlerle isteksiz davranmalarıdır.
ayında ise 2.750 işçi yurttaşımız kesin dönüş faktörler sonucu, 1974 yılının son 4 ayı
işlemlerini yaptırmak üzere başkonsolos.lukla- jçjpçjg yabancı işçiler arasında işsizlik o-_ı I.... yüzde 2,6 (yüzde 3,4), yüzde 4,6 ve 5

şeklinde artarken, aynı devrede .işçilerimiz
rımıza başvurmuşlardır.»

SORU : «Almanya'da başta madencilik

olmak üzere, bazı sektörlerin işçi aradığı, bu
arada özellikle madencilikte Türk işçisinin
tercih edildiği bildirilmektedir. Bu durumda,
işsiz Türk işçilerinin, işçi arayan sektörlerde
is almaya teşvik edilmeleri düşünülüyor mu?»

CEVAP : «Federal Almanya'daki işçi
yurttaşlarımızın içinde yaşadığımız ekonomik
bunalımı en az zararla atlatabiimeieri için iki
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bunlardan birincisi temkinle hareket e-
din kişisel davranış ve eğilimlerimizi günün
Koşullarına uydurmak, telâşa kapılmamak ve
kanunlardan doğan haklarımızın korunması
jçin azami çabayı göstermektir. İkincisi ise,
ülkenin koşullarına uyum göstermek ve iş pı-
yasamın gereklerine göre hareket etmektir.

Esasında ağır bir iş olan madencilik ala
nında çalışmak isteyen işsiz yurttaşlarımızdan
bir kısmının, bu çalışma dalında iş bulabile
cekleri herkesçe bilinmektedir.»
.cslZLlKTE EN YÜKSEK ORAN
Türklerde

SORU : «1974 yılında görülen ve 1975 yi-
da daha bir süre devam etmesinden en-

"" edilen işsizlik krizinin Federal Almanya'-
d'aki Türk işçileri üzerindeki etkisi ne olmuş-

CEVAP : «Üzülerek belirteyim ki, 1974

arasındaki işsizlik oranı yüzde 3,3 (yüzde 6
6 ve yüzde 7) olmuştur.

Sonuç olarak, işçi yurttaşlarıma bir de
fa daha duyurmak isterim : Üzerinde yaşadı
ğımız bu ülkenin dilini öğrenmeğe, içinde bu
lunduğumuz bu toplumu koşullarına uyum
göstermeğe çalışın. Meslekî niteliklerinizi art-
tırın ve haklarınızın kullanılması ile ilgili ola
rak karşılaştığınız herhangi bir güçlükte, der
hal başkonsolosluklarımıza başvurun.»

BAŞYAZI

(Baştarafı Sayfa 1 de)

mak için anayasa dışı yapılan bu eylemler
kırılmazsa bunun sorumluları konfederas
yonları yöneten kişiler olacaktır.

İki konfederasyon da şimdiye kadar bir
prensip kararına varmış gibi grev ve lokavt
larda dışarda geçen süreleri bağlı sendika
larına aldırmamışlar, böylece işçilerin başı
na lokavt'ı dert etmişlerdir.

Her gün biraz daha sanayi'ye doğru ka
yan Türkiye'de bilinçlenen işçiler bunların
hesabını soracağı günler yakındır.

TOPLU - İŞ SÖZLEŞMELERİ

(Sayfa 6 dan devam)

ılı içinde işsizlikten en fazla etkilenen yaban- grev'de İşverenle müşterek hareket eden ve
!^ıiar Türk işçileri olrnuştur.^^^unalımm baş- GREV kırıcılığı yaparak işçiyi bölmeye çaİR

zamanda o zaman TÜRK-lŞ Bölge
temsilciliği görevini yürütenler, aynı oyun
larına mensubu bulundukları Cevher İş Sen
dikasında yürütmektedirler. Çelik Montaj İş
çilerinden aldıkları dersi bu İşyerinde de

imiz bulunuyordu. Bunların üçte biribin İŞÇ ekonomik bunalımdan en fazla
yari' 20 ,^Q,|annda çalışıyorlardı. 1974 yı-gtkllenen kesiminde 90.000, tekstil en-
"  H 60 000 otomobil endüstrisinde İsedüstrisınde d j . Ekonomik bunalımın ö alacaklarından hiç şüpheleri olmasın.

Teşkilatımıza yeni katılmış bulunannnn isçimiz varui. ı-ıw..- - 1 cçMicunıui-a ycııı 1x011111119 ou.uııo.ı50.0UU doğal olarak işçilerimi- Gebze-Çayırova'da kurulu YILDIZ GALVE-
ri'^'^etkLmiştir. NİZ işyeri işçileri için sözleşme için gerekli

olaya eklenen ikinci bir husus da. çalışmalar yürütülmektedir, önümüzdeki gün-
işçilerimizin ülke koşullarına uyum gösterme- ierde yetki hususunda çağrı presödürü ta
da ülkenin dilini öğrenmede ve meslek için marnlanmış olacaktır. ^
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yiİSlf^StSngt

Verdimiz Çiban
Oldu

Beşide yaklaşamadılar yina dla dize
«h.bımi2 yoldur kaldık biz bize

afîian yağımızla şekerimize
yan oiacakmı bu bizim halimize.

Onl ^®'''2ki ŞU liderler çok iyi
Altın ^ mi kıymetli reyi

Sihirli sandalyayı,ar ar kayırmaya ağayı ve beyi.

Paramrr yoruluyor kolumuz
vanm bulamıyoruz

Dü2e3^eLk^^'®*'^°'' ^"'smıyöruz■ acaba sağımızla solumuz
^ ̂  -.1 » _'^ardimiz cîha- . °
'ŞÇiîerin umuH °sİ^" <^okunma deşme
^®"9inin baâı " sözleşme'^er yerde kuvn ^°kuyor güller menekşe
Anı . P®? P®5e.
Çalisâf '^''®«-eniQr a2=n,ı-
Tn arkada» sendikamız
lyTn taBrIkamız" "'S'®'" kişiler
Derdi-, ""»■"bfeohız.

bu mB<2 orıyoruy^ Bir erken seçimNe Olacak bByie Bk geçim
Yaşantımıza biz>P kskyor İçim

'«eriz bir biçim.

T.O.E.A.Ş. Çayırova
EYÜP AKBâYRAK

Z' am Tie
Qüzel

Zamlar geldi aniden çık bu işin içinden
Bir insan kendisini feda etti şimdiden
Ev kirası sigara iki ayak götürür.
Geri kalan iki el şeker ekmek gelirir.

Eti sayma yemekten bulgur döv ye dibekten
Pirincin pilavını gidip seyret vitrinden
Kıyafetin bozukmuş geçme çarşı içinden
İçki içmek istersen geç meyhane önünden.
Sakın borca dalmayın taksitle kimse vermez
Bakkalın ekmek borcu harman sonu ödenmoz
Zamlı tarife diye bu bekârlar evlenmez
Sigara kuyrukları bu şekilde önlenmez.

Tekel yaptı zamları karaborsa hortladı
Bir kaç kara borsacı kendisini topladı
Her sigara başında yüz elli kalıyordur.
Şimdi iki buçuktur durmadan gülüyordun
Kazanç için başka el bulamazsın kendinde
Bir mendil açar isen yeni cami önünde
Sana yağı bulursun bakkalda gizli yerde
Gene borç bırakırsın yıl sonu veresiye.
Gelir çatar yıl sonu veremezsin hepsini
Yaîvarırsm arkadaş bir sene daha bekle benî
Her ay yol değişirsin gece gidersin eve
Karanlığı beklersin bakkal görmesin diye.
Tekeî önü hep kuyruk olurmu bilmem artık
Yedimizden yetmişe biz bu işten usandık
Zamlar kuyruğa girdi biz kuyruğu bıraktık
Bu g!d:şle refahı biz Allaha bıraktık.

/
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EĞLENCE KÖSESİ
BULMACA

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOLDAN SAĞA :

1 - Hint'in tırmanıcı bir cins biber ağa
cı.. Asya'da bir ülke, 2 - Önem vermemek ve
ya aldırış etmemek. 3 - Hoşlanma, İlgi, İsim..
4 - Kamer.. Kartlâşmış.. Kitap getirmemiş
peygamber, 5 - Ecnebi bir uzunluk birimi..
Akıl, Bir isteme sözü, 6 - Tibetlilerde Buda
rahibine verilen ad.. Gelenek, 7 - Karakter..
Emanet olarak, 8 - Gemi odası.. Cezayı ba
ğışlama.. Bin metrenin kısa yazılışı, 9 - Uy
garlık, 10 - Ayak.. Bir renk.. Huzur veya geçim
genişliği.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :

1  - Garabet, 2 - Bazı kap kaçağın kap
landığı mine.. Taharri, 3 - Bir mtsyve, Teşbihin
tepeliği, 4 - Brom'un simgesi.. Çocuklu dişi .
Suyla çevrili kara, 5 - Bıkınlık.. Gaye, 6 - Er
kek dadı.. Usanç ve öfke anlatan bir kelime.
7- İsimle çalınan bir ağırlığı kaldırma aygıtı..
Bayram, 8 - Tann'nm adlarından biri.. Endüs
tri, 9 - Bir şeyin doğruluğuna bütün kalbi ile
inanış.. Rütbesiz asker, 10- Kalsiyum'un sim
gesi.. Bir doğrulama sözü.. Paramızı belirten
harfler, 11 - Sarp geçit.. Munzam, 12 -Muka
vemet etmek.

Geçen sayımızdaki Bulmacanın çözülmüş
şekli :

Soldan Sağa : 1 - Rica - Bosna, 2 - Ova-
Kuran, Et 3 - Memur - Ak - Asa, 4 - Ad-Alan-
5 - Nis - Esne, 6 - Koku - Ya. 7 - Istimlâk-Şah
8 - Kart - Aral - Ma. 9 - Karamela - II, 10-Pa-
ket - idarî, 11 - Etem - La, 12 - Akşam - Kale.

Yukarıdan Aşağıya : 1 - Romantik - Pak.
2 - ivedi - Saka. 3 - Cam - Trakya, 4 - Ub-Kit-
re, 5 - Kr. - Om - Ateş, 6 - Su - Reklâm - Ta,
7 - Ra - Suare - Em, 8 - Bakan - Kalem 9 - On-
Ley - Lad, 10 - AA - As - Ala, 11 - Nesne-
Amiral, 12 - Ata - Ahali.

YAZISIZ. :.,V. -I
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