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Geçtiğimiz ay içinde, Ulusal egemen
lik ve çocuk bayramının 55 nci yılını kut
ladık. Anadolunun sesini büyük millet
meclisinin ağzından dünyaya ilan ettiğimiz
bu mutlu günde, m'llet iradesine dayalı
parlamenter rejimin ilâlebet korunacağı yo
lundaki azmimizi de yeniden, bir kere da
ha teyid etmiş olduk. Bu büyük bayramın
tüm millete kutlu olması dileği ile bu sayı
da yer alacak başlıca yazılarımızın sunu
şuna geçelim.

Son günlerde işçi memur ayırımı ko
nusu gene aktüel bir hale keldi. Henüz
meselenin halledilmemiş olması tüm ça
lışanları rahatsız ettiği bir sırada, konuya
ilgili mercilerce işçi lehine bir açıklık geti
rilmesi dileğimizdir. Bu konuda Genel baş
kan Aydın özeren'in kaleminden bir yazı
yı başyazıda sunmaktayız. Diğer taraftan
275 sayılı yasanın tatbikatçısı olan bir sen
dikacı olarak genel sekreter Sami Ataç da
bu yasa ile ilgili bir yazıyı sunmaktadır.

Sendika olarak toplu iş sözleşmeleri
nin yoğunlaştığı bu dönemde. Teşkilâtlan
ma çalışmalarınada hız verilmiş bulunmak
tadır. İşçilerin sendikamıza olan güvenleri
neticesi, Silahtar'da Demir Döküm, Rami'-
de Panoto, Gebze'de Sanpar işyeri işçileri
sendikamıza üye olmuşlardır. Bu işyerleri
nin teşkilatlanmaları bittiğinden toplu iş
sözleşme hazırlıklarına geçilmiştir. TOE,
Yücel Boru için yeni dönem sözleşme gö
rüşmeleri başlamış, Makina Takım, Şahın
Motor, MES işyerleri için çağrı yapıirnıştır.
Karmaşan işyeri ile
uyuşmazlık safhasındadır. Sığma, Sağlık
Bakanlığı depo ve tamirhane müdürlüğü
ve Akkardan işyerleri sözleşmeleri ise de
vam etmektedir. Çelik Montaj ışyen söz
leşmesi ise bitirilip imza edilmiştir. Bu ko
nuları kapsıyan haberlerimiz iierki sayfa
larda sunulmaktadır.

Bu sayıda hukuk köşesinde, gene çı
raklıkla iig'li olarak bir yargıtay kararını
yayınlamaktayız. Çırakların sosyal güven
liği ile ilgili olan bu kararın konuya açıklık
getireceği ümidindeyiz. Çırak adı altında
çalıştırılanların bu karar karşısında durum
larını tayin etmeleri gerekeceği kanısın
dayız.

Nisan sayımızda da, İşçilerin sendi
kamıza gösterdikleri sevgi ve itimada lâyık
olma çabası içinde, tüm iyilik dileklerimiz
le sunmaktayız.



Her Hükümet işçi memur ayırımına son
vereceğini belirtmesine rağmen halen kesin
bir netice alınamayışı hükümetlerin bu hu
susta oyalamacalarını ortaya koymaktadır.

Bünyesinde işçi çalıştıran bütün bakan
lıklar büyük bir hızla kendine bağlı bulunan
işçileri memur statüsüne geçirmek için çaba
harcamaktadır. Yasalar açıkça kimlerin işçi,
kimlerin memur olacağını çalışma koşullarını
göz önüne alarak saptamıştır.

Gelin görün ki şoför, marangoz, motor
cu, ambartaşıma işçisi vs. zorlamalarla me
mur statüsüne geçirilirken, Devlet'e hizmet
ancak memur olarak "yapılır havası verilmek
istenmektedir, işin garip tarafı aynı şahıs iş
çi iken Devlete hizmet veremiyor da memur
olunca rütbesi değişti diye hizmet verir duru
ma mı giriyor, bu transferlerin akıllıca dav
ranışın bir mahsulü olmasına imkân var mı
dır?

Bütün bu oyunların mali görüş açısın
dan yapıldığı bir gerçektir. Gaye Toplu-lş
Sözleşmeleri ile gelen fark imkânlarının eşit
şekilde dağıtılmasına mani olunarak bunu ta
sarruf maskesi altında gizlemek istemesidir.
Yapılacak tasarruflarla bakanlık bütçesinden
tasarruf yapılmasına imkân var mıdır? İsçi
memur olunca ücreti mi düşecektir Toplu
Sözleşme farkı yerine Bakanlık bütçesinin
yan ödemesi artmayacak mıdır?

İşte oyun buradadır. Yan ödemelerin ar
tış miktarını sayı bakımından çoğaltmak son
rada bunu istediği gibi dağıtacak imkân ha
zırlayarak, üst kademelerde kendi mensup
larını koruyarak, parti kanatlarını kuvvetli tut
maktadır, netekim ki son parlamentoya da
yalı hükümet kurulurken partiler gerçek yüz
lerini bir kere daha oy sahiplerinin önüne
sergilediler.

Demek oluyor kl Sendikaların Toplu-lş
Sözleşme yapma imkânı halen Devlet men
supları tarafından hazmedilmiş değil, İşçiler
kendi haklarını müdafaa etmesin istenir, biz

İŞÇİ memur ayrımında
Oynanan oyunlar

devletiz biz veririz prensibi yerleştirilmek is
tenmesi işçi memur ayırımının halen kesin bir
neticeye bağlanamayışı ile ortadadır.

Şimdi yetkililere soruyoruz: İşçi haklarını
biz veririz diyen rejim hangi rejimdir.

İşçilerin Cumhuriyet ilkelerine ve de
mokrasiye inanan insanlar olarak bu tür dav
ranışların karşısında oldukları bilinmelidir.
Elimizdeki hakları türlü yollarla alacaklarını
sananlar sonunda hüsrana uğrayacaklarını
kesin olarak bilmelidirler.

Sendikamızın bünyesinde bulunan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ana
Depo ve Tamirhane de oynanan oyunlar bun
ların küçük bir parçasıdır.

Sayın Bakan Tıp tahsilindeki başarısına
Siyasî alandada katkı yapmak istemektedir»
Aynı yerde üç kez kalışı küçümsenmeyecek
başarı sayılabilir. Yalnız Sağlık ve Sosya
Yardım ismi taşıyan bir bakanlık, bir iş yeri
nin % 54'ünün memur olmuyor diye iş akit
lerine son verilmesine yardımcı olmasına ba
kanlığın ismi ters düşmektedir. Kaldı kl Sen
dikanın üç Temsilcisinden de bakanlık böy
lece kurtulacağını sanıyorsa yanıldığını be
lirtmek isteriz. Milyarlık tesisler boş kadrolar-
lamı idame edilecek, yoksa yeni memurlar or-
dusumu meydana getirilecek. Devlet Kesimin
de çalışan işçiler ücretlerini özel sektöre gö
re çok düşük olması karşısında tek avantaj
ları iş güvencesine sahip olmaları idi. Bu da
yok olunca acaba devlet kesimi kalifiye işçiyi
nereden bulacak. Ama devleti idare edenle
rin bunu düşüneceklerini sanmam, ■
önce partilerinin hayatiyeti, sonra öteki tüm
meselelere sıra gelmektedir. Hem enflasyona
gidiyoruz diyorlar, diğer taraftan Tarım kes.
mini kazanmak için gübre fiatlarını düşuru
yorlar.

Acaba Maliye Bakanlığı ne kadar içen
düştü? Toplu Sözleşmelerle mi enflasyonu ge
tiriyor, yoksa bu tip oyunlar mı?.

A Avdın ÜZEREN
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iş YERLERİMİZİ
TANITIYORUZ '

Kaliteli Çelik A.Ş. işyerinin genel görünüşü.

Kaliteli Çelik Sariayi ve Ticaret A.Ş-
;  Kocaeli ilinin Gebze-Çayıreva bölgesinde

2620 m2 ilk saha üzerinde kurulu bulunan
KALİTELİ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
işyeri, sanayimizin en önemli ihtiyacı olan çe
lik istihTsaîl yapmaktadır.

Tamamı ödenmiş sermayesi 6.000.000.
Tl. olup, sabit yatırım tutarı 8.500.00. Tl. dir!
Tesis, Otomativ, Ziraat aletleri. Montaj, Ma-
kina imalatı, Kimya ve kâğıt, Petrol ve petro
kimya, maden. Çimento ve kömür istihsali,
Tekstil, Tuğla ve diğer sanayi kollarına hitap
edecek şekilde plânlanmıştır.

İşyeri, endüksiyon, ark ve kupol ocakla
rı, mekanize edilmiş kum, kalıp ve maça ha
zırlanmıştır.

Kapasitesi yılda, 1500 ton Sfero dökme
demir, 1500 ton kaliteli dökme demir, 1500
ton halitan çelik,. 8000 ton karbonlu çelik,
1500 tnn-rifiumo IfinO fr^n hlıım kfitfık

ve Ingot'tur. . nr .
İlk olarak imalat proğramını, 0,5 Kg. ıie

400 Kg arasındaki her nevi yekpare sfero ve
kaliteli dökme demirler, karbon ve yüksek
vasıflı halitan çelik dökümler meydana getir
mektir.

işyerinde Sendikamız teşkilâtlanmasına
1973 yılında tamamlamış olup, birinci dönem
toplu iş sözleşmesi aktetmiştir. Sözleşme 1,
10.1973 tarihinden itibaren iki yıl sürelidir...
Sendikamızın işyerinde temsilcilik görevleri
ni aşağTda ad ve soyadları yazılı üyelerimiz
yürütmektedirler.
Bilâl öğmen Baş temsilci
A. Osman Aktaş Temsilci
Vehbi Bayraktar Temsilci
Bahattin Parmaksız Temsilci
Hüseyin Karakılıç DlsİpIfn kurulu üyesi

. 1
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275 Sayılı Yasa ve Yetki Durumu

Günümüzde Sendikalar, üyelerinin
menfaatlerini korumak yeni haklar almak
için, toplu sözleşme pazarlıklarından da
ha müşgülüne yetki presödüründe karşı
laşmaktadır. Bu husus ilk bakışta ters gö
rülebilir. Halbuki 275 sayılı yasanın bu ko
nu ile ilgili 11. ci maddesi uyarınca 3 iş
günü içinde karara bağlanmasını ve bu ka
rar için yapılacak itirazında iş mahkemesin
ce 6 iş gününde kesin karara bağlanması
açıkça belirtilmiştir..Fakat tatbikat! dikkat
le izlersek tamamen ters işlediğini esefle
görmekteyiz. Bu durum tamamen Bölge
Çalışma Müdürlüklerinin inhisarındadır...
Konu bu safhaya geldiği zaman, ne kanun
ne tüzük ve nede yönetmelikler işlemekte
dir. Burada konu doğrudan doğruya ilgi
lilerin paşa gönlüne kalmıştır. İki, hatta üç
ayı aşkın zamanda yetki ihtilaflarının kara
ra bağlandığı varittir. Gerekçe ise çok ba
sittir, Kadro.yetersizliği.

Şurası gerçekki kadro yetersizliği olan
bu yerlerde, halbuki vaziftjlilere masa dahi
bulunamıyor. Çünkü bir oda da iki, üç hat
ta daha fazla memur bulunuyor. İşte bizim
devlet çarkının bu gün çalışma sistemi bu
dur. Fakat bu durumları yaratmaya hiç bir
devlet memurunun hakkı yoktur.

Bilhassa yeni teşkilâtlanmış olup yet
kisi türlü nedenlerle uzayan işyerlerinde
çalışan işçilerin vay haline. Sözleşme çağ
rısını öğrenen işveren işçi kıyımına başlar
ve neticede örgütlenme işçi aleyhine dö
nüşür. Kaldıki, iki veya üç ay sonra yetki
çıksa dahi, işveren bir yerde yetki tarihin
den itibaren sözleşıVıeyi kabullenmektedir.
Bu durumda işçilerin iki veya üç aylık ka
yıpları olmaktadır. Zaman zaman bu du-

Sami ATAÇ

rurnlarla karşılaşmış ve hatta Grevlere ka
dar gidilmiştir. Neticede büyük iş kayıpla
rına sebeb olunmuştur acaba bunun sorum
lusu kimlerdir,

Bu konunun ilginç yanıda, Bölge Ça
lışma Müdürlüklerinin vermiş olduğu yet
ki kararlarına yapılan itirazların, İş mahke
melerinin zamanında karar vermemeleri
dir. Hatta bazı ilçelerde bu konular ite il
gili hakimlerin olmaması yetki ihtilafını da-
hada uzatmakta ve sürümcemede bırak-
m.aktadır.

Misal olarak belirtmek gerekirse, ECA
işyeri için yaptığımız çağrı için istanbul
Bölge Çalışma kararı 5.3.1975 tarihinde ia
deli taahhütlü Sendikamıza postalanıyor,
Ankara, Aksaray, Niğde gibi Türkiye'nin
bir kaç kentini dolaşarak yerini bulama
yınca yine aynı yer olan geri Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne geliyor. Ve Sendikamızda
ancak 24.4.975 tarihinde elden alma im
kânını buluyor. Tabiiki itiraz hakkımız öl
dü. Buyurun cenaze namazına.

İkincisi ise, sözleşmesi 31.12.1974 ta
rihinde sona eren AYSAL'da yeniden söz
leşme presödürü tamamlanarak ilgili ev
raklar Aralık- 1974 ayında ilgili mercilere
teslim edilmesine rağmen daha yetkili j
Sendika saptanamamış ve bu işyeri işçi- ı
leri dört ayı aşmasına rağmen sözleşme j
haklarına kavuşamamıştır, ilgili sözleşme |
Bölge Çalışma Müdürlüğü ile İş mahke- j
mesi arasında mekik dokumaktadır. , j

Netice olarak, REFERANDUM ^mües- |
sesesinin en kısa zaman da Kanûnlaşa- j
rak bütün bu lüzumsuz uğraşmalardan j
Sendikalar ve işçiler kurtarılmalıdır.



Çelik Montaj Tic. ve San. A.Ş. ile Sendikamız arasındaki Toplu Sözleşme
töreninde Sendikamız-Işçi ve İşveren temsilcileri toplu halde

Biten Sözleşmeler
ÇELİKMONTAJ TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

Cevher-lş Sendikasından ayrılarak, Sen
dikamıza iltihak etmiş olup Karta! - Ankara
asfaltı üzerinde kurulu ÇELİK MONTAJ Tİ
CARET VE SANAYİ A.Ş. işyeri üyeleri için,
Toplusözleşme müzakereleri 1974-Kasım
ayından buyana devam etmiş ve neticede an
laşma sağlanamayınca Sendikamız tarafın
dan Grev kararı alınmıştı.

İşyerinde, grev için gerekli hazırlıklar ya
pılmakta ve uygulama için kanuni sürenin~hi-
tamı beklenmekte iken, tarafların yeniden bir
toplantı yapması kararlaştırılmıştır. 10. Nisan
1975 günü yapılan toplantıda, ihtilaf kotarıl
mış ve toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi, 13.11.
1974 tarihinden 1.11.1976 tarihine kadar sü
reli olup, üyelerin çıplak ücretlerine ayda 840
Tl. birinci yıl ve 840 Ti. ikinci yıl olmak üzere
1880 Tl. zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye yıl
da 60 günden 90 güne çıkarılmıştır.

Ayrıca üyelerimize sağlanan hak ve
menfaatlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

-— İki sendika ve iki işveren temsilcisin
den oluşan DİSİPLİN KURULU,

i_ Toplu çıkarmalarda ilk giren son çı
kar kaidesine uyulması,

— ihbar tazminatlarının peşin ve % 50
zamlı ödenmesi,

— Kıdem tazminatlarının her yıl için 30
gün üzerinden ödenmesi, >■

— Asgari ücretin saatte 600 Kş. olması,



— Normal fazla mesailerin % 75 zamlı
ödenmesi,

— Cumartesi, Pazar ve Genel tatil gün
leri çalışmaları % 100 zamlı ödenmesi,

— S.S.K. tarafından ödenmiyen istira-
hatlerde ilk iki günün işverence ödenmesi.

— Yıllık izine giden üyelere 850 Tl.
Tatil ikramiyesi verilmesi,

— Evlenme yardımı olarak 6 gün izin ve
100 Tl. verilmesi,

— Doğum yardımı olarak 3 gün izin ve
900 Tl. verilmesi,

— Çocuk yardımı için her ay 25 Tl. ve
rilmesi,

— Tahsil yardımı olarak, ilk okul -350 Tl.
Orta okul -400 Tl. Lise - 500 Tl.
yüksek okul - 750 Tl. verilmesi,

— ölüm yardımı olarak, üyenin ölümü
halinde 5000 Tl. yakınlarının ölümü halinde
üç gün izin ve 1000 Tl. verilmesi,

— Yakacak yardımı olarak her yıl 1000
Tl. verilmesi,

— Saat ücretlerine 1. ci yıl - 350 Kş 2.
ci yıl - 350 Kş. zam yapılması,
kararlaştırılmış olup. iş emniyeti ve iş güven

liği hususunda yeni hakların alınması temirî
edilmiştir.

(Devam Eden Sözleşmeler) _

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

Sendikamızın, Toplu iş sözleşmesi mü
zakerelerine devam etmekte bulunduğu 8.8.
Y. B. Bölge Depo ve Tamirhane Müdürlüğü
işyeri görüşmelerinin olumlu yolda gittiğini
maalesef söyleyemeceğiz. Çünkü geçen dö
nemki alınmış haklarında şimdi geri alınma
sı için işveren temsilcileri tarafından teklif
edilmiştir.

Üzüldüğümüz bir hususta bu işyerinin
bir kamu kuruluşu olmasına rağmen bu tür
teklifin nasıl ve nereden gelmesidir. Kaldıkl
yine bu işyerinde 8endika olmasını hazme-
demiyen işyeri müdürü, zaman zaman kanun
suz hareketlere girmiş ve hatta üyelerimizin
% 50 sini memur kadrolarına geçmeleri için
zorlamıştır.

8özTeşme görüşmelerinin bu şartlar al
tında devam etmesi normal olmamakla be
raber, BendTkamız her zaman olduğu gibi ka
nunların tanıdığı yollardan yürümeyi amaç
edinmiştir. Müzakerelere devam edilmektedir.

(Devamı arka sayfada)

Yücel Boru ve Profil Endüstrileri A.Ş. Toplu Sözleşme görüşmeleri
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TOE. Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.sözleşme görüşmelerinden bir görünüş.,

SIGWİA DÖKÜM SANAYİ.

Sendikamız ile ikinci dönem toplu iş söz
leşmesi görüşmeleri 7.3.1975 tarihinde başiı-
yan SIĞMA DÖKÜM SANAYİ, müzakereleri de
vam etmektedir. Bu güne kadar 5 toplantı ya
pılmış olup, teklifin birinci tur görüşmeleri
tamamlanmıştır. İkinci tur görüşmeleri baş
lamış olup, görüşmelerin ağırlığını ücret ve
kıdem tazminatları tutmaktadır. Gelecek top
lantı 2,5.1975 günü yapılacak, eğer bir an
laşma zemini bulunmaz ise durumu uyuşmaz
lığa İntikal ettirilecektir.

ikramiye, kıdem tazminatı ve sosyal yardım
larda henüz bir mutabakat sağlanma olana
ğı olmamıştır. Gelecek toplantı da ertelenen
maddelerin tümü üzerinde tekrar bir görüş
me yapılacaktır.

KARMASAN-KARTAL MAKİNE SANAYİ A. S.

AK-KARDAN SANAYİ

Sendikamız ile AK - KARDAN SANAYİ
işyeri arasında ikinci dönem sözleşme görüş
meleri 24.4.1975 günü başlamış olup bu gü
ne kadar 5 toplantı yapılmıştır.

Müzakereler zaman zaman çok tartışma
lı bir havada geçmekte olup, ancak son top
lantıya kadar (34) madde üzerinde mutaba
kat temin edilmiştir. Her ne kadar bu mad
delerde anlaşma temin edilmiş isede, ücret.

Kartal-Cevizli'de kurulu KARMAŞAN -
KARTAL makine" SANAYİ A. Ş. ile Sendika
mız arasında, yılbaşından beri yürütülmekte
olup anlaşma sağlanamaması sonucu uyuş
mazlığa intikal eden toplu iş sözleşmesi ih
tilâfı, Uzlaştırma kurulunda görüşmeleri de
vam etmektedir. Uzlaştırma kurulu toplantıla
rına 18.4.1975 tarihinde başlamış ve kanuni
sürenin (2.5.1975) sonunda kararını vermesi
beklenmektedir. Uzlaştırma kurulu. Sendika
mız tarafsız aracısı İlhan Dalkılıç ve İşveren
tarafsız aracısı Av. Orhan Başarı ile 3. cü ta
rafsız aracı Av. Gürkan Aktoğlu'dan teşekkül
etmiştir. Bütün amacımız uzlaştırma kurulu
nun vereceği karar, bu günkü hayat şartları
na uygun bir yaşama düzeyine ulaşmasına
yakın bfr karar olmasıdır.



(Yeni başlıyan topiu iş sözleşmeleri)
TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş.
ile YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİLERİ

A.Ş.

Sendikamız ile aktedilmiş olup, 1.5.1975
tarihinde sözleşmeleri sona erecek olan Geb-
ze-Çayırova'da kurulu TOE. TÜRK OTOMO
TİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş. ile YÜCEL BORU VE
PROFİL ENDÜSTRİSİ A. Ş. İşyerleri için yeni
dönem sözleşme çağrılan yapılmış ve yetki
leri Sendikamız adına tescil edilmiştir.

Her iki işyeri ile yeni dönem sözleşme
toplantılarına 28.4.1975 tarihlerinde, öğleden
evvel ve öğleden sonra olmak üzere Sendi
kamız Genel merkezinde başlanmıştır. Bu
toplantılarda taraflar yetki belgelerini ve
Sendikamız teklif tasarısını vermiş olup gele
cek toplantıların, YÜCEL BORU için 7.5.1975,
TOE. için 12.5.1975 tarihleri saptanmıştır.

(Sözleşme çağrısı yapılan işyerleri)

MTE. MAKİNE TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ A.Ş.
MES. MAKİNA ELEKTRİK SANAYİ A. Ş.

Yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmele
ri Sendikamız tarafından aktedilmiş olup,
süreleri 1. Haziran. 1975 tarihinde sona ere
cek oian Gebze-Çayırova'da kurulu MTE. MA-
KINA TAKIM ENDÜSTRİSİ A. Ş. ile ŞAHİN
MOTOR YATAKLARI SANAYİ A. Ş. işyeri söz-
leşmeieri, fesh edilmiş olup, yeni dönem söz
leşme için Kocaeli Böige Çalışma Müdürlü
ğüne müracaat edilmiştir.

Kartal-Cevizli'de kurulu MES. MAKiNA
ELEKTRİK SANAYİ A. Ş. işyeri için toplu iş
sözleşmesi çağrı presödürü tamamlanmış ve
bu hususta ilgili evraklar İstanbul Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yetkinin
önümüzdeki günlerde Sendikamız adına çık
ması beklenmektedir. Bütün temennimiz o-
durki bu işyerinde işverenin daha evvel yap
mış olduğu oyunlara, üyelerimizin bu sefer
düşmemeleri ve bundan dolayıda kanuni hak
larını kaybetmemeleridir.

(Teşkilâtımıza yeni katılan ve çağrılan
yapılan işyerleri)

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş.
PAN-OTO YEDEK PARÇA SANAYİ LDT. ŞL
SAN-PAR MAKINA SANAYİ A. Ş.

I
I

İstanbul - Silahtarağa'da kurulu ve daha
evvel T. Maden-Iş Sendikası ile toplu iş söz
leşmesi yapılmış olup, 1.5.1975 tarihinde so
na eren ve Sendikamıza iltihak etmiş TÜRK
DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI İşçileri İçin
yeni dönem sözleşme çağrısı yapılmış ve il
gili belgeler Bölge Çalışma Müdürlüğüne
teslim edilmiştir. Aynı işyeri için T. Maden iş
sendikası da çağrı yapmış olup her yerde
REFERANDUM teranesi tutturmasına rağmen
burada REFERANDUMDAN kaçmaktadır.
Sendikamız konunun gerçek işçi İradesine
inandığı İçin lehte'de olsa, aleyte'de olsa RE-
FERANDUM'un yapılmasını önermiştir. Mayıs
ayı başlarında bu hususta netice aydınlığa
kavuşması beklenmektedir.

-Sendikamızın, teşkilâtlanarak bünyesine
yeni katılmış bulunan Gebze'de kurulu SAN-
PAR MAKİNE SAN. A. Ş. işyeri ile istanbul -
Rami'de kurulu PAN-OTO YEDEK PARÇA
SAN. Ldt. Şt. işyerleri için gerekli presödür
tamamlanmış ve bu iş yerleri için toplu iş
sözleşmesi çağrıları yapılmıştır, işyerlerinde
yapılacak topTü iş sözleşmesi daha ilk ola
caktır. Bu İşyerlerine daha evvel bir çok Sen
dikaların teşkilâtlanma çabalan sonuç ver
memiş ve işverenler türlü nedenlerle bu iş
yerlerine sendika girmesine mani olmuşlar
dır. Sendikamız, bu İşyerlerinde yapmış oldu
ğu teşkilâtlanma çalışması ile başarıya ulaş-
uıış, ancak her teşkilâtlanması gibi Gebze'de
ki SAN - PAR işyerinden de faaliyet gösteren
iki üyemizin iş akti maalesef işveren tarafın
dan fesh edilmiştir. Halende işyerine türlü
yollardan sarı bir Sendika sokmak sevdasın
dadır. Bu hareketlerinin meyvalarını yakın
bir zamanda toplaması mukadderdir. 0ye-
lörimizin birlik ve beraberliği bu oyunları boz
maya her zaman muktedirdir.



HUKUK KÖŞESİ
Sosyal sigortalar kanununun karşısında

çırakların durumu

Av. Cengiz ABBASGİL

Bilhassa meta! Tş kolunda kurulu bulu
nan işyerlerinde diğer iş kollarına nazaran
daha çok çırak çalıştırılmaktadır. Daha doğ
rusu aslında çırak olmadığı halde, bir takım
kanunî mükellefiyetlerden kurtulmak için iş
verenler bu gibi kimseleri çırak namı altında
çalıştırmak yolunu seçmektedirler.

İşverenlerin kaçındığı kanunî mükelle
fiyetlerden biri de Sosyal Sigorta mükellefi
yetidir. İşverenler bu mükellefiyetten kurtul
mak için aslında çırak olmayan kimseleri de
çırak adı altında çalıştırma yoluna baş vur
maktadırlar. Bu surette sigorta külfetinden kur
tulma imkânını sağlamaktadırlar. Ancak Yar
gıtay 1Ö. ncu hukuk dairesi bu konudaki bir
ihtilâfta işverenlerin böyle bir yol seçmeleri
nin yasalara aykırı olduğunu belirtmiştir. Bir
kimsenin çırak olup olmadığının tayini yapı
lırken, dış görünüşe değil, çalışma şartlarının
özüne göre hareket edilmek icapedeceğini
hükme bağlamıştır. Diğer taraftan ayni karar
da bir kimse çırak olsa bile sigortanın tama
men dışında bulunacağının yanlış olduğunu.
Çırakların da hastalık, iş kazası ve meslek
hastalıkları sigortasına tabi olacağını hükmü
nü vermiştir.

Böylece yargıtay 10. ncu hukuk dairesi
çırakların Sosyal Sigortalar Kanunu karşı
sındaki durumunu açıklığa kavuşturarak te
reddütleri ortadan kaldırmış bulunmaktadır...
Kanımızca önemli bir içtihat olan bu kararı
aşağıda aynen yayınlamaktayız.

ÇIRAKLAR, YASADA SAYILAN SİGORTA
KOLLAR! DİŞİNDA, HASTALIK, İŞ KAZA
LARI VE MESLEK HASTALIKLARI Sİ
GORTASINA TÂBİDİR.

Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan
Yargıtay 10 ncu Hukuk Dairesinin Başkanı
Mustafa Çenberci ve Üyeleri Nurettin İstemi,
Idris Gürsoy, H. Doğan mutlu ve Cahit Kayı'
nın katıldığı 29.11.1974 tarihli oturumda tetkik
hâkimi Gülsevin Erkan tarafından dü
zenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduk
tan ve temyiz isteğinin süresinde olduğu an
laşıldıktan sonra işin gereği düşünüldü ve
aşağıdaki 1<arar tespiti edildi :

YARGITAY KARARI

Bu dâvada çözümlenmesi gereken, so
run hangi durumda gerçek bir çıraklık iliş
kisinden söz edilebileceği ve çırakların Sos
yal Sigortalar Kanunu açısından sigortalı sa
yılıp sayılmayacakları sorunudur.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun
3 üncü maddesinin 11 nci fıkrasının (B) ben
dine göre, «özel kanunda tarifi ve nitelikleri
belirtilen çıraklar hakkında; çıraklık devresi
sayılan süre içinde analık, malûllük, -yaşlılık
ve ölüm sigortası ile bu Kanunun 35 nci
maddesi hükümleri uygulanmaz».

Şu duruma göre, çıraklar belirli sigor
ta kolları ile (hastalık, iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası kolları) sınırlı olarak sigor-
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tali sayılmıştır. Bent hükmünde sözü edilen
özel çıraklık kanunu bugüne kadar çıkarılıp
yürürlüğe konulamamıştır. Ve yasa'da, bu du
rumda, ne yolda hareket olunacağı belirtil
memiştir.

Görülüyor ki. çıraklar konusunda uygu
lamada yasal bir boşluk ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda, yargıç, anılan düzenleme boşlu
ğunu, Sosyal Sigorta Hukukunun ister ve ge
rekleriyle bağdaşır biçimde doldurmak hak
ve yükümlülüğünü taşır.

Kanun koyucu, kural olarak hizmet ilişki
siyle bağlı kişileri 506 sayılı yasanın kapsa
mına almış; ayrık durumları açıkça belirtmiş
tir. Bu arada yukarda da belirtildiği üzere -
çıraklar sınırlı olarak sigortalı sayılmıştır. Ö-
zel yasası çfRmadığından Borçlar ve İş Ya
sası Hükümlerine göre çırak sayılanların bu
sigorta dallarından - Hastalık, İş Kazası ve
Meslek Hastalığı sigortasından yararlanma

dan gereği açıktır.

özel Yasa, çırak değimine giren kişileri
daha geniş veya dar anlamda alabilir, çırak
lığı bir süreye bağlayabilir ve statüsünü dü
zenleyebilir.

Anayasa'nın 48 nci maddesi, herkesin
Sosyal Güvenlik hakkına sahip olduğunu ka
bul ederken bu hakkın sağlanması ödevini
devlete yüklemektedir. Kanun koyucu, 506
sayılı Yasa'da çıraklar konusundaki amacını
«sınırlı sigorta» biçimde belirlemiştir. Bugün,
çıraklık anlaşması Borçlar Yasasının hizmet
akdi bölümünde düzenlenmektedir. Anılan
Yasa'nın 318 nci maddesi küçükler veya kı
sıtlılarla yapılacak anlaşmanın yazılı şekil
şartını» 330 ncu madde ustanın çırağın eği
timine, yetiştirilmesiyle ilgili görevlerini 342
nci madde ise tecrübe süresini düzenlemiş,
bunun dışında hizmet akdi hakkındaki hüküm-

-lerin benzetme yoluyla çıraklık akdine tatbik
edilmesini kabul etmiştir. İş Yasa'sının 5 nci
maddesi, 18 yaşını bitirmemiş çırakları İş
Kanunu kapsamı dışında bırakmaktadır. Bun
dan anlaşılıyor ki çırakların küçükler olması

var sayımı ile Statülerinin özel yasalarınca
düzenlenmesi amacı güdülmektedir. İş
ve Sosyal Sigorta Yasalarının tamamlayacak
olan çıraklık yasasının bugüne kadar çıka-
rılmayışı çalışma hayatımızda büyük bir ek
sikliktir. Her halde, yürürlükteki yasalara gö
re çırak sayılanlara hastalık, iş kazası ve
meslek hastalığı sigortalarının uygulanması
kanun koyucunun amacına, sosyal ve yasal
gerçeklere uygun düşecektir.

Diğer yandan, uygulamada çıraklığın .
yozlaştırıldığı, salt iş gücünden yararlanılan
kimselerin çırak adı altında işyerlerine alındı
ğı ve yasal yükümlerden kaçıldığı görülmek
tedir. Bu bakımdan, sözleşmede diğer tarafa
verilen ada göre değil, gerçek çalışma ilişki
sine bakarak bir kimsenin işçi veya çırak ol
duğu saptanmalıdır.

Çıraklık sözleşmesinde anlaşmanın üs
tün niteliği, bir meslek ve sanatın öğrenilme-
sidir. Ufak menfaatler karşılığında işverenin-
kişisel işlerinin görülmesi, üretimle ilgili ça*
lışmalara katılma, rneslek ve sanat öğrenimi
nin arka plânda tutulduğu durumlarda çırak
lık ilişkisinden bahsedilemez. Burada önemli
olan, işverene ve işyerine katkıdır ki, ancak
bir iş ve hizmet ilişkisi durumunda söz konu
su olur ve işçiye bütün sigorta kolları uygu
lanır.

Mahkeme, verilen çıraklık anlaşması hü
kümlerini bu açıdan incelemiş değildir.

Bu bakımdan çıraklık anlaşmasında ya
zılı hak ve yükümler üzerinde durup çalışma
ilişkisinin gerçek hukukî niteliği saptanma
dan verilen ve çırakların sigortalı sayılamı-
yacaklarını kabul eden mahkeme kararı usul
ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını
gerektirir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle
hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar
verildi.

(10. H. D. Es. 1974/5703 Ka. 1974/6922
Ta 29/11/1974).



sendikal
1974 yılında iş ve işçi bul

ma kurumlarına 663 bin 765
kişinin işbulmak için başvur
duğunun belirtildiği araştırma
da 1974 yılında işçi ücretle
rindeki artışın kamu kesimin
de yüzde 40 dolayında arttı
ğı, zel kesimde çalışan işçi
lerin ücretlerindeki artışın i-
se yüzde 15'de kaldığı belir
tiliyor.. .

Yapılan araştırmaya göre,
Sosyal Sigortalı İşçilerin
yüzde 30'u kamu kesiminde
yüzde 70'ide özel kesimde
çalışmaktadır. Kamu sektö
ründe 1974 yılında ortaya çı
kan işçi ücretlerindeki artış
yüzde 40 dolayında olmuş
tur. Buna karşılık özel kesirn-
de çalışan Sosyal Sigortalı
işçi ücretierindeki artış yüz
de 15 olarak gerçekleşmiş
ve 1974 yılında kamu ve özel
kesimin ortalama ücret artışı
yüzde 22,8 olmuştur.

Öte yandan, ülkemizde si
gortalı işçi sayısı 1 milyon
700 bine yaklaşmıştır. 1973
yılı sonunda 526 bin olan si
gortalı işyeri sayısı 1974 so
nunda 541 bin 400'ü bulmuş
tur.

ECZACIBAŞI'NDA
DİRENEN 2 İŞÇİ
GÖZALTINA ALINDI

Devlet İstatistik Enstitüsü'-
nün Sosyal Sigortalar Kuru-
mu'na bağlı işçiler iç'fl yaptı
ğı hesaplamaya göre, 1972
yılında 43 lira 88 kuruş olan
ortalama günlük ücretler
1973 yılında 54 lira 41 kuru
şa çıkmış, ocak 1974'de 58
lira 51 kuruş, mayıs 1974'de
63 lira 18 kuruş, ekim 1974'-
de 69 lira 10 kuruş olmuştur.
1974 yılı ortalama ise 64 li
rayı bulmuştur.

Eczacıbaşı ilâç Fabrikasın
da işçiler, direnişlerine dün
de sürdürmüştür. Sıkıyöne
tim Komutanitğının direnişin
yasak olduğunu bildiren bil
dirisinin işyerine asılmasın
dan sonra dün sabah 25 işçi.
Sıkıyönetim tarafından soı-
guları yapılm.ak üzere, gö-
türülmüşierdir. Bir süre son
ra "23 işçi serbest bırakılmış
2 isc! oözaltında tutulmuştur.

GAMSEN ; «İSÇİLERİMİZ
GÖZALTINA ALINDI

Türkiye Garanti Bankası
Mensupları ' Sendikası (GAS
SEN) yöneticileri, dün «Sen
dika kurdukları için banka-
n-n birr.ok vonetscilerinm is
akillerinin feshedild'ğini, bir
kısmının da çeşitli şubelere
sürtildüğünü ve gözaltına a-
lındıklannı» ileri sürmüşler
dir.

AYDIN TEKSTİL FABRİKA
SINDA 1500 İŞÇİMİN DİRE
NİŞİ GREVE DÖNÜŞTÜ.
AYDIN — Aydın Tekstil

Fabrikasında çalışan ve Tek
sif Sendikası Yönetim Ku
rulu üyesi olan İşçi Ali öz-
can'ın işine son verilmesini
protesto için 1500 işçinin n-
ceki gün başlattığı direniş
dün öğleden sonra greve dö
nüştürülmüştür.

Türk-Iş'e bağlı Teksif
Sendikası Genel Başkanı

Şevket, Yılmaz, işverenle gö
rüşmelerinden olumlu sonuç
alınamayınca bu işyerinde
daha önce aldıkları grev ka
rarını uygulamaya koydukla

rını ibldirmiştir. Yılmaz, bu
işçinin yeniden işe alınma
sı yolunda işverene yaptık
ları teklifin de kabul edilme
diğini, fabrikada iş güvence
si sağlanıncaya kadar gre
vi sürdüreceklerini söylemiş
tir.

İşveren temsilcileri ise.
Teksif Sendikası ve Türkiye
Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası arasında 7 nisan
da imzalanan toplu iş söz
leşmesini kabule hazır olduk
larını bildirmişler. Teksifin

sözleşme dışında bazı is
teklerde bulunduğunu belir
terek, bugünkü koşuiiarda
bunun kabul edilemeyeceği
ni kaydetmişlerdir.

TÜRKİYE ŞUBAT AYINDA
Kİ FİYAT ARTIŞI İLE OECD
İÇİNDE BİRİNCİ SIRAYA
YÜKSELDİ.

Ekonomik Kalkınma ve
işbirliği Örgütü (OECD) nin
son yayınladığı raporlara gö
re, Türkiye geçen şubat iti
bariyle bu örgüte üye olan
ülkeler arasında eri yüksek
düzeyde fiyat artışlarına sah
ne olmuştur, örgüt üyeleri
nin şubat 1975 fiyat artısı or
talaması yüzde 0,8 iken'Tür
kiye'de artış yüzde 4,5 olmuş
tur.

Türkiye'de 1974 yılında yüz
de 23,8'lik artışla İzlanda,
Yunanistan, Portekiz ve Ja
ponya'dan sonra beşinci sı
rada yerini almıştır. Ancak
1975 şubat ayından geriye
dönük 12 yıllık kümülatif de
ğerlendirmede ise Türkiye
İzlanda'dan sonra yüzde 30,
2'lik artışla ikinci sıraya yük
selmiştir.
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Toplumumuzun büyük bir kesimi, ülke
mizdeki vergi kaybı sorununu bilmekte, fa
kat büyük bir kayıtsızlıkla izlemektedir. Çün
kü sorun yığınlara maledilmemiştir. Oysa,
vergi kaçakçılığı Türk ekonomisinin yapısın
daki en büyük yaradır. Ülkenin sağlıklı geliş
mesi, toplumda sınıflararası gelir, farklılıkla
rını giderilmesi, bu sorun üzerine ivedilikle

eğilmeyi zorunlu kılmaktadır. Adaletsiz bir
vergi uygulaması, bütün sabit gelirlileri
vergilemeyi, devlet için en güvenli ve rahat
gelir kaynağı haline getirmiştir. Vergi kaybı
nı önlemek istiyorsak, ekonomik gelişmenin
gerisinde kalmış vergi yasalarını değiştirmek
ve malî idareye artık değişik bir yön vermek
zorundayız.

Vergi Kaçakçılığını Önlemek...
Türkiye'de önemli miktarlara ulaştığı bi

linen, fakat eleştirilmesi oldukça güç olan ko
nulardan biri de vergi kaçakçılığıdır. Bunu
eleştirmenin güçlüğü, vergi kaybının yaygın
lığının yanında istatistiksel verilerin de he
men hemen hiç bulunmayışıdır.

Vergi kaçakçılığı. Batılı toplumlarda, in
sanların doğal davranışlarından, vergi yü
kümlüsünün vergi yükünü fazlasıyla hissetme
sine kadar çeşitli nedenlere bağlanabilir...
Fakat gerçekte bu sorunun temel nedenini
kişilerin kültür düzeylerinin yetersizliğinde a-
ramak gerekir. Hele az gelişmiş ülkelerde, ki
şi vergi kaçırdığında topluma karşı bir ezik
lik duygusu bile hissetmez. Çünkü o, daha
lüks bir yaşantıyı gerçekleştirmek için çaba
harcamaktadır. Vergi vermenin ekonomik ve
siyasal bilincine varamamıştır.

TOPLUMA KARŞİ SUÇ
Vergi kanunlarımız vergi kaçakçılığını

şöyle tanımlar: 'Kaçakçılık, mükellef veya so
rumlu tarafından kasten vergi ziyanına sebe
biyet verilmesidir"' (Vergi Usul Kanunu 344).
Ve bunun cezası da kaçırılan verginin üç ka
tı tutarında bir nara cezasıdır. Ayrıca Vergi
Usul Kanunumuz bazı hallerde (Hileli vergi

suçu sayılan haller) hapis cezasını da öngör
mekte ise de; uygulamada bu madde hemen -
hemen hiç çalışmamaktadır. Çünkü yargıç
larımız bu suça pek itibar etm.emektedirler.
Hattâ şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz; Vergi
hukuku ile ceza hukuku arasındaki bağ he
men hemen kopmuş gibidir. Bu nedenledir ki
vergi kaçakçılığına ilişkin cezalar sadece
vergi yasalarının dar kalıpları içinde kalmak
tadır. Batı'da ise, vergi kaçakçılığı önemli
bir suç niteliğindedir. Devlet başkanları b'le
böyle bir suçla karşı karşıya kaldıklarında
görevlerinden istifa edebilmektedirler. Çağ
daş toplum bu suçun niteliğini ve önemini
kavramıştır. Konuyu çeşitli boyutlarıyla düşü
nebilmektedir. Çünkü kişiğ elde ettiği geliri
devletten gizlemekle doğrudan doğruya eko
nomik ve sosyal dengeyi hedef alan bir suç
işlemiş olmaktadır. Sosyal devlet kavramı ge
liştikçe, işlenen bu suçun anlamı ve etkinliği
daha iyi anlaşılmaktadır.

Konuyu başka bir açıdan ele aldığımız^
da, yine aynı sonuca varabiliriz. Şöyle ki;
Kiişye karşı işlenen suçlar genellikle iki kişi
arasındaki çıkar dengesini bozar. Fakat dev
letten vergi" gizlemek kişi ile toplum arasın-

(Devamı arka sayfada)

11



a  i menfaatin —kişi yararına— bozulması
emek olduğundan, vergi kaçakçılığı toplu

ma karşı işlenmiş bir suç niteliğini kazanır.
Dolayısıyla vergi kaçakçılığı (daha geniş bir
apsamla vergi kaybı) ülke ekonomisinin sağ

lıksız gelişmesine ve toplumsal yapının den-
gesizleşmesine bürünür.

VERİLER YOK

Vergi kaçakçılığı konusunda istatistik
sel verilerin bulunmayışı, bu konuda bazı ke
sin sonuçlara varmayı engellemektedir. D.i.E.
bile 1968 yılından sonraki Gelir ve Kurumlar
Vergisi eByannameleri ile ilgili bilgileri yıllık
larına dahil etmekten vazgeçmiştir. Bu konu
da vergi denetim organlarının çalışma sonuç
larına değinmek, gizlenen vergi miktarı hak
kında genel bir bilgi verebilir.

Türkiye'de Maliye Bakanlığı kendi bün
yesi içinde yürütür. Ancak vergi denetim or
ganlarının çalışma sonuçlarını topluca vere
bilmek bugün için olanaksızdır. Zira böyle
bir istatistiksel gelişim ve veriler yoktur. Bu
konuda istatistiksel bilgiler yalnızca Hesap
Uzmanları Kurulu tarafından saptanmaktadır.

Kurulun son yıllara ait çalışma sonuçları
(1)- bu yazıya ekli tablodan izlenebilir.

GİZLENEN GELİR

Rakamlar - vergi kaçakçılığı konusunda-
hiçbir yoruma yer bırakmıyacak kadar açık
tır. Özellikle gizlenen gelir miktarının yıllar
itibariyle azalma yerine artma göstermesi
dikkati çekicidir. Artma eğiliminin temel ne
deni, enflasyonist baskının doğurduğu ola
ğanüstü kazanç artışının vergi ödevlilerince
gizlenmek istenmesidir. Çünkü vergi ödevlisi
genellikle beyanını belli bir düzeyin üstüne
çıkarmama eğ'limindedir. özellikle vergi ya
salarımız (ki bunların başında Vergi Usul Ka-
hunu gelir) vergi kaçakçılarına dilediklerince
vergi kaçırma olanağını sağlayan açık ka
pılarla doludur. O kapıları - kısmen - kapa
yacak yasalarise yıllardır Mecliste beklemek
tedir.

«NE GÜN KIZARACAK YÜZLERİ?»

«Saltanatlı bir düğün faturası, ya da sa
tın aldığı daire veya otomobil bedeli kadar
vergi ğdemeyen, hatta beyanname vermeyen
açıkgözlerin, kendini akıllı sayanların yüzle
ri ne gün kızaracaktır» (2).

Yukarıdaki satırlar bir iş adamımızın ver
gi kaçıran ödevliler için söylediği sözlerdir...
Bu iş adamımız kızgınlığını şöyle sürdürmek
tedir. ". . . Mal, mülk, daire, otomobil ve çok
defa tatlı yaşantı sahibi olan bu vatandaşlar
haydi devleti aldatıyorlar, diğer dürüst va
tandaşları daha ne kadar aldatacaklardır?"

Namuslu her yurttaş vergi kaçakçılığı
konusunda yukarıdaki sözleri rahatlıkla tek
rarlayabilir. Yazık ki, tekrarlayamamaktadır.
Çünkü toplumumuzun büyük bir kesimi, ülke
mizdeki vergi kaybı sorununu bilmekte, fakat
bunu büyük bir kayıtsızlıkla izlemektedir...
Çünkü sorun yığınlara maledilmemiştir. Oysa
vergi kaçakçılığı Türk ekonomisinin yapısın
daki en büyük yaradır. Ülkenin sağlıklı geliş
mesi, toplumda sınıflararası gelir farklılıkları
nın giderilmesi, bu sorun üzerine ivedilikle
eğilmeyi zorunlu kılmaktadır. Adaletsiz bir
vergi uygulaması, bütün sabit gelirlileri ver
gilemeyi, devlet için en güvenli ve rahat ge
lir kaynağı haline getirmiştir. Ücretliler artan
hayat pahalılığı nedeniyle yavaş yavaş ken
dilerinden alınan verginin yükünü daha açık
duymaya başlamışlardır. Devletin gelire her
ihtiyacı olduğunda, yüzü bu kaynağa dönmek
tedir.

ÖNLEMEK İSTİYORSAK. . .

Vergi kaçakçılığı konusunda aslında çok
şey söylenebilir. Çünkü, vergi idaresinden,
vergi yasalarına kadar bir uyumsuzluk, bir
görev dağınıklığı almış yürümüştür. Mükellef
rnaliyeden, maliye mükelleften şikâyetçi ha
le gelmiştir.

Vergi kaybını önlemek istiyorsak, ekono
mik gelişmenin gerisinde kalmış vergi ya
salarını değiştirmek ve mali idareye artık de
ğişik bir yön vermek zorundayız.
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük
(Geçen Sayıdan Devam)

Madde 79 — Tehlikeli sıvıların bulundu
ğu depoların kısmen yerüstünde bulunduğu
hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır;

a) Depoların herhangi bir kısmında
meydana gelebilecek kaçak veya sızıntıların
görülmesi sağlanacaktır.

b) Depoların etrafı bir arıza halinde,
mevcut en büyük deponun içindeki sıvının ta
mamını alabilecek büyüklükte kuyu veya top
lama çukurlarına bağlı uygun drenaj kanalla
rı ile çevrelenmiş olacaktır.

c) Depolar nem, sıvı ve buharların ko-
rozif etkilerine karşı uygun bir boya ile boya
nacaktır.

d) Depolarda her tarafa kolayca erişil
meyi sağlayacak sabit dik veya normal mer
divenler, uygun ızgaralı döşemeler bulunacak
ve,bunların hepsi uygun korkuluklarla dorSa-
tılacaktır.

Tehlikeli sıvıların bulunduğu yerüstü
depoları, yer seviyesi altındaki çukurlara yer
leştirildiği takdirde aşağıdaki tedbirler alına
caktır :

Madde 80 — Tehlikeli sıvılar konan de
polar, yer seviyesi altındaki çukurlara yer

leştirildiği takdirde aşağıdaki tedbirler alına
caktır :

a) Çukurlar beton, taş veya tuğla veya
bu maddelerden etkilenmiyecek malzemeden
yapılacak ve duvarlarla depo arasında bir ki
şinin kolayca dolaşabilmesine imkân vere
cek bir boşluk bırakılacaktır.

b) Depolar, çukur tabanından en az 35
45 santimetre yükseklikteki uygun ayaklar
üzerine yeterli eğimde oturtulacaktır.

c) Depolar her zaman nemden koruna

cak ve temiz olarak tutulacak. Bunların tehli
kesizce üzerlerine çıkma ve içlerine girmeyi
sağlayacak sabit merdivenleri ve uygun ka
pakları bulunacaktır.

Madde 81 — Tehlikeli sıvılar konan ve
kısmen veya tamamen gömülü olan tankla
rın bütün kontrol araçları çukurların içine
inilmesini gerektirmeden kullanılacak şekilde
imal ve tesis edilmiş olacak ve bunların, çu
kur dışında çalıştırılmaya elverişli kilitlenebi-
len güvenlik tertibatı bulunacaktır.

Madde 82 — Parlayıcı ve tehlikeli sıvı
ların depolanmasıyla ilgili olarak teşekkül
edebilecek olan gaz, buhar ve dumanların
bulunduğu çukurlara inmek mecburiyetinde
kalan işçilere uygun kişisel korunma araçla
rı verilecek, merdivenlerden birer birer ini
lecek ve merdivenler üzerinde bir kişiden faz
la kimse bulunmıyacaktır.

Madde 83 — Parlayıcı ve tehlikeli sıvı
lar konan depolar, bu sıvıların etkisine da
yanıklı malzemeden yapılmış olacak ve uy
gun ayaklar üzerine konulacaktır. Ayrıca bu
depolarda uçları güvenlikli bir noktaya ula
şan, taşma boruları bulunacaktır.

Madde 84 — Korozif sıvılar konan depo
lar bu sıvıların etkisine dayanıklı malzeme
den yapılacak ve bu depoların en yüksek
noktasından çıkan ve en az 5 santimetre ça
pında olan bir havalandırma borusu ve bu
depoların en alt kısmından çıkan ve ucu gü
venlikli bir yere ulaşan temizleme borusu
olacak ve bu depoların boşaltma boruları d.p-
ten 10-25 santimetre yüksekte, doldurma bo
ruları ise doğrudan doğruya deponun kısmı
na bağlı bulunacaktır.

(Devam Gelecek Sayıda)



DIŞ ÜLKELERDE SENDİKALARIN YENİ
ATILIMLARI

Dış ülkelerde OTOMOTV Sanayiinde bü
yük aşamalar yapılarak, bazı firmalar birleşe
rek, dev teşekküller haline gelmişlerdir.

Tek bir firmada çalışan işçi sayısı Tür
kiye'de otomotiv Sanayiinde tüm çalışan
lardan daha çok olduğu da dikkati çekmekte
dir.

Bilhassa Avrupa ve Amerika'deki OTO
MOTİV Sanayiinde maliyetleri düşürebilmek
ve kâr oranını artırabilmek için iki dönem Söz
leşmeden sonra muhakkak bir iş krizi ortaya
çıkartılarak, işçi değiştirilmesi veya uzun bir
süre işçi ücreti ödememe durumu yaratılmak
tadır.

Bunun karşısında Sendikalar hanım iş
çilerin OTOMOTİV Sanayiinin her dalında
devreye sokulmasını sağlamışlardır. Her tür
lü krizden çalışan eşlerden hanımların bir
süre dışarda kaldığında aile geçimini de bü
yük değişiklikler böylece önlenmiş olmakta
dır.

Çalışma takımlarını kemerine bağlamış bir
hanım MONTAJ işçi görülmektedir.

İşin enterasan tarafı hanım işçiler erkek
ler kadar her dalda başarılı olduklarını göster
mektedir, bazı dallarda ise erkeklerden daha
fazla randıman verdikleri görülmektedir.

REFERANDUM

KROMAN'DA İŞÇİLER, CEVHER - [Ş'j SAF
^ „ Gebze - Çayırova'da kurulu KromanÇelik Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan işçiler,
30. Nisan. 1975 gunu saat 14.00 te Sendika
seçimi ıçın Referandum ile oy kullanmış
lardır. *

işvereni Toplu iş, sözleşmesine çaöh '
ran Sendikamız ile çağrımıza itiraz eden
Cevher - İş arasında doğan yetki ihtilâfını
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü sonuca
bağlıyamamış ve ihtilâfı REFERANDUM ile
çözümlenmesine karar vermiştir. Durum iş '
mahkemesine intikal etmiş olup, İzmit is
rnahçemesi konu ile ilgili dosyayı Gebze
İş Mahkemesinde yetkili Sendikann tespiti
için işyerinde oylama yapılmasına karar
vermiştir. Hakimin rahatsızlığı neticesi ile
bu güne kadar iki defa ertelenmiş olan oy
lama nihayet 30. Nisan 1975 günü yapıl-
mıgtır

DIŞI ETTİLER.
REFERANDUM neticesinde, ' Sendika

mızın üyelerinin daha fazla çıkması ile
şimdiye kadar işverenle, Cevher-lş Sendi
kasının oynadığı oyunlar son bulmuştur.
Kroman'da yapılan REFERANDUM da iş
yerinin bordrasından ücret alan işyeri his-
sedarlarınında oy kullanmaları ilginçtir...
Kaldıki buna birde kapsam dışı personel
eklenir ve rey sandığının başında Fabrika
müdürünün de oy kullandığını ilâve eder
sek, Kremanda ki başarının büyüklüğü or
taya çıkmaktadır.

Sendikamız, REFERANDUM da (130)
oy alarak. Cevher - İş ile müşterek çalışan-
işverenin bütün umutlarını suya düşürmüş
tür. İşçiler, REFERANDUM'la oynanan bü
tün oyunlara son verebilme gücüne eriş
meleri, gelecek günlerde Sarı Sendika sal-



Avrupa ve Türkiyede işçi.
Ünal TOPER

Ak-Kardan Fb

Türkiye'de, Sanayinin Avrupa'ya bağlı
olarak faaliyet gösterdiği, maalesef hepimiz
tarafından bilinen bir gerçektir.

Işveren'ler bu nedenle sık sık Avrupa'ya
gidip gelmektedirler' Oradaki çalışma düze
nini, fabrika düzenini, işgüyenliğini, yöneti
cilerin davranışlarını işçiye nasıl değer veril
diğini teker teker görmektedirler.

Bunları, biz Türk işçilerine iletirken, san
ki diğerlerini hiç görmemiş ve bizlerinde bun
ları bilmiyormuşuk gibi, sadece çalışmala
rından, aynı ortamda olduğu halde üretimin
çok fazla olduğundan dem vururlar. Çalışma
yönünden onlardan yarı yarıya geri kaldığı
mızı defalarca tekrarlarlar. Ve bizderide on

ların üretimi kadar üretim isterler.
İşverenler açısından düşünecek olur

sak, çöirhaklıdırlar. Ne yazıkki bunda suç
biz işçilerin değil, yine kendilerinindir. Bir
otomobilin benzin deposunu tam olarak dol-
durursak saatte 100 km. hızla 400 Km. yol

alır, Aynı otomobilin deposunu yarıya kadar
doldurursak saatte 50 Km. de, 100 Km. de
hızla gitse ancak 200 Km. gidebilir. Ve neti
cede benzin biter.

Türk işçisinin durumu ile Avrupa işçisi
nin durumu da aynıdır. Avrupada işçi tam
kalori aldığı halde, Türkiyede bu yarıya düş
mektedir. Tabiki aynı oranda randımanında
düşmesi normaldir. Bunlardan başka Avrupa
da işçi aldığı ücretle insan gibi yaşamakta,
olup, aksine Türk işçisinin % 90 nı aldığı üc
reti nereye vereceğini (Bakkal, kasap, ev ki
rası v.s.) düşünmekte ve ruhen yıkılmaktadır.

Fakat yine de bu psikolojik etkenleride
göz önünde tutmamıza rağmen Türkiyede iş
çi Avrupada çalışan işçiden daha çok çalış
tığı ortaya çıkar.

Kısacası, onlar «çalışıyorum, kazanıyo
rum ve yaşıyorum», bizler ise «çalışıyoruz,
kazanıyoruz ve sürünüyoruz» yöntemleri ile
karşı karşıyayız. Acaba sebebi nedir?

Kazancımız ve Bugünkü vergi adaleti.
Mustafa İNCESU
AEG-ETI Fb.

İnsanın bilinçli yollardan yaşam mücade
lesi, bir bakımdan çalışmadır. Bizler çalışma
mız neticesinde yaşamımızı devam ettirecek
kazancımızı ancak bu yoldan temin etmek
teyiz. Biz işçiler çalışmamızın neticesinde el
de ettiğimiz kazancımızdan, memleketimizin
ekonomisine güç katmak için vergi öderken,
devlet baba da durmadan emekçi sınıfının
kamburuna vurmaya devam etmektedir.

Sayın Hükümet yetkililerine sorarım?
Tüccar, serbest meslek ve büyük mağaza sa

hipleri yılda devlete ne kadar vergi veriyor
lar? Verdikleri vergileri basın yolu ile de ol
sa öğreniyoruz. Fakat işçi ve memur, kısacası
bordra üzerinden maaş alanların ise devlete
verdikleri vergi ortadadır.

Devlet yöneticilerinden, bordrodan maaş
alan emekçi kitleden verginin düzenli alınma
sını borç ve görev bilirken, bordrodan maaş
almıyanlardanda tam olarak vergi tahsilinin
alınması için adaletli bir vergi reformu bek
liyoruz.
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DOĞUM :

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerimizde ça
lışan üyelerimizden :

HAKKI KARAGÖZ'ün Ahmet adında oğlan
Celâl UÇAR'ın Sema adında kız

Bahattin UÇAR'ın Cemil adında Oğlan

Bekir GÜCÜYENER'in Işık adında kız

Hulusi TAŞ'ın Sema adında kız

çocukları dünyaya gelmiştir. Anne ve Baba
ları tebrik eder, yavrulara uzun ömür dileriz.

EVLENME :

.'^"'^^YANSAN ORTAKLIĞI işyerinde ça
lışan üyelerimizden Muharrem DİKMEN ile
Hatice Gündüz, Yılmaz ÖZDEMİR ile Sevda
konuksever.

Viit jCö-ml

SEVGİLİ YA RAB

Karamsarlık bürümüş ruhumu, gülmüyor yüzüm
Hergün çekiyorum acı topladım hüzün
Yaşıyorum günlere bakarak gün
Dertlerim ne zaman bitecek sevgili Ya RAB?

Ağlamayı öğrendim, ekmeğim keder oldu
Toplumun derdi, beni toplumdan yoldu
Kader tokadı tersinden vurdu
Ne zaman güleceğim sevgili ya RAB?

Huzursuzluk içimin yegane temel taşı
Değişmedi yıllardır hayatımın akışı
Bana bu muydu yalnızlığın bakışı
Normal yaşantım ne zaman başlayacak' ^ Sevgili Ya RAB?

Hasan AKGÜL
MTE

CHRYSLER Sanayi A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden.

neden allahim

Hıdır BAŞ Bayan Şirin Çim ile Turhan Mer
can Aynur Şimşek ile evlenmişlerdir. Yeni
evlileri candan kutlar mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

CHRYSLER Sanayi A. Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden ;

Sami ASLAN'ın Annesi ZÜBEYDE İb
rahim ACANER'in Babası YUSUF, Nurkan
Acaner'in babası Yusuf Rengin öncü'nün an
nesi SACİDE vefat etmişlerdir. Merhum ve
merhumeleri rahmetle anar üyelerimize Baş
sağlığı dileriz.

Neden Allah,m bizi yaratım iki kötü çeşit çeşit
Kimimiz iyi düşünür kimimiz kotu anlarız

bilerek

Her kafa tasında olmaz iyi düşünceler eşit
Neden Ailahım biz insanlar böyleyiz çeşit

çeşit

Düşündün insanları yaratırken en mükemmeli
diyerekten

Ben bulamadım bu iyi düşünce bilmecesine
bir isim

Neden böyleyiz iyi, Doğru emirlerini boşuna
dinliyerekten

Dertlerimizde kader yazmış deriz ne kötü
lükler yaptığımızı bilmiyerekten

T. BARIŞ



EĞLENCE KÖŞEMİZ

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Çirişli bir çe
şit parlak bez; Çayda bulunan ve kafein ni
teliğinde etkili olan madde. 2-Bir parçanın
sevimli ve cana yakın bir halde çalınacağını
gösteren terim; TERSİ, Yalnız bir ailenin o-

turablleceği şekilde yapılmış yapı. 3 - Orta
Amerika'da bir ülke; Soya çekim. 4-Öğütül
müş tahıl; Yunan denizi kıyısında tarihte bir
deniz savaşına sahne olmuş liman şehri. 5-
M. Ö. dördüncü yüzyılda yaşamış, Istoacılığın
kurucusu Kityomlu ön adıyla tanınan Yunanlı
filozof; Ballıbabagillerden, ıtırlı, küçük bir bit
ki. 6-Çabuk, ivedi; Kimyada gümüşün sim
gesi. 7 - Büyükler, ileri gelenler (Eski dilden).
8-Bir inanışa göre, girilecek hayırlı bir işin
hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için
abdest alıp dua okuyarak uykuya varmaktan
ibaret usul. 9 - Hıristiyanların, isa'nın doğum
gününü kutladıkları yortu; Kendisinde aranı
lan nitelikleri taşıyan 10-TERSİ, Geminin yü
rümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat
yelken takımına verilen ad. Nalın ve takunya
nın ayağı tutan meşin kısmı.

SOLDAN SAĞA: 1 - içine g'rilemiyen sık
ormana verilen ad ;Yapı, yapı kurma, 2 - Bir
kimseye, korunması için bırakılan şey; içi kof
veya dışı kaplama olmayan. 3-Sabahın gün
doğmadan önceki zamanı; Hekim bıçağı 4-
Sert ve siyah renkli tahtası makbul kereste;
TERSİ, Islâmda dört halifeden biri. 5 - Ge
milerin sığınarak yük alıp verdikleri yer; Yarı
memnunluk ifade eden bir ünlem. 6-Yanar

dağ ağzından fışkıran erimiş madde; Bir di
nin öğrenilmesi gereken inançlarının ve ta
pınma kurallarının topu. 7-Kimyada tellürün
simgesi; Ödevi değilken birine veya halka zor
la ve ücretsiz olarak gördürülen iş. 8 - İrlan
da Kurtuluş Ordusunun kısa yazılışı; Engel,
uymazlık (Eski dilden), 9 - Balıkesir iline
bağlı bir ilçe. 10- Felsefede özenenin dışında
kalan her konu; Turpgillerden, yaprakları sa
lata gibi yenen, baharlı bitki.

Geçen Sayıdaki Bulmacanın Çözümü :

SOLDAN SAĞA ; 1 - Serap, yalama 2 -
Em.are, adam 3 - Mika, oyalama 4 - Anamur,
Melek 5-Maşuka. 6-En, Kaçak 7-Rey, Ha
la 8 - Fal. Yatalak 9 - Karikatür 10 - Asar, Ma
ket 11-Mesanat, Bale. 12-Ata, ikamet.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Semaver,
Kama, 2 - Emin, Nefaset 3 - Rekam, Yarasa 4
Aramak, Lira 5 - Pe, Uşak, Mi 6 - Oruç, Yalak
7-Yay, Kanat, Ta. 8 - Adamak, Tüm 9-Lala
Harabe 10-Amal, Bal, Kat. 11-Mey, Lamel,
12-Ayak, Hak, Tek.
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OTOMOBİL - İŞ DERGİSİ
Ömer Sok. No. 20 Kadıköy - İstanbul

Gideceği Yer :


