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Gi'çliyiıııi/. J>u uy idimle, üç baj ruıııı kııtlanı;.!.
-ın;lluluğıma crijlik. 1 .Mayıs işçi Bayranu, buzı'kcııl-
:-.;ıılo oıtekııip yuzlaşlırılıııak istunou I!) .Mayıs Spor,
VI- r.cııçlik Baş ramı \ e buyüııkü deıııolualik sistrıı.in
yusaıııusıııa ıjık lut.ııı 27 Mayıs .\uayasa ve Jlüriiy.-l
l»a\ rujulandır.

llükûıııeliıı km ııluşuııdaıı İm şana Sennaş e i-ı-\r.--
l.-.me verilen ayin tavizler,, i^çi kuıulu^lanuea ims-
ııutsuzlakla kaiîîlamııi'jtır. .Sırlım devlete dayayan Ka
mı. ve özel kurubiflarm birçoğu i^ej .akarına lokaM
l.uu.rlan ıdına yarışına yirişıııi.şlerdir. Bütün bu haksız
yııişiıaleriıı çok kısa vadeli olduğuna ve neticede ■•nıe-
y.a sermayeye lıer zaman olduğu gibi gerekli dersi v.-
ıveeğinc bütün emekçiler inanmakladır. .\l{|) -Vnıb-ır
gosuııuıı çevremizde gitLİkç.- .luralmakta olan eenıbe-
liue karşıbk mendeketee barb sanayiine dönük "iıi ••

'  l II l ~lerin bir an ön.-e lalı.-dtkuk safhasına gı^-iribnesi en bü-
\ ük milli isteğimizdir. Bu konuda ('.on..! ı .eıu.ı liaşkanınıız

A. Aydın öz..r.min bir yazasın, başyazıda sunmakla-
\ 1'/..

Sendikamız bu ay yoğun bir tonlu ...ı.a
'  ""■^leşine döne-ı-.ıine girmiş bulunmaktadır. TOl-; Türl- (Jt

.lüslrileri A.Ş. ile toplu sözleşme
limize istenilen haklar alınmıştır.

ını?u'ilanı ">Ş Ve işçil,..

S.S.A'.H Bölge Depo ve lanıirham- müdürlü.", ç
ııvuşnıazlığa gidilmiştir .Vetirenin olumsuz bir ««i
ııüşmcsi halinrlf trıo\o gitmek zorunluluğu ı
Sı^mu l)ökniii SuiKiyiiıule de ıı\nsnı,'i/.Jio'i ı-
Ii/iaştırma kuniln b-şkıli lein gerekli islenil,.,.

z •'lülıııış-
tjr.

ak - K.VliUA.\ Saiiaşi işyeri ile nyuşmazbiv-.
°  gl-

(lilıniş ıızJüŞlırına kııruln teşekkülünde anlaşnuıyu va
..lınışlır. VrCI':!- 'î'""- VK TMİOFİI. KNOrSTlU^
.\.Ş. jşşeil İle uyuşmazlığa gidilmiş fakat ışVMl'\\
.semlikaimz arasında görüşmeler detam etmektedir.

KAR.MASAN KARTA!, .MAKİ.NA SANAYİİ A. Ş.
ışycı-ı ıle Sendikamız aıasmdaki toplu iş sözleşmesi
ilıtiI.M. işverenin işyerini tasfiye kararına Im.şı grev
ıışgıılaına.sı için gcreldi işlemler şapılmıştır.

S.ÛMPAR .MAKİNA PARÇALARI A.Ş. işyeri sen
dikamızın sözleşıne nıüzaken- eağrısıntı nşnındığı ge
rekçesi ile bn iş yeıindede grev kaçıntbnaz. olaeaktır..

M.-VT IMOTGRLT' .VRAÇf.AR TlL. A.S. ile S.M.L
KLEKTRİK A.Ş. DK.MAK OTO.MOBİL SANAYİ işyerl-
11 için toplu sözleşme çnğnsııula bulıınııiınııştıu-.

Rn şaş ıda işş erlorimizi tanış alım, liıdiiık Köşemiz
de işçi mcınnr aşrımı ile ilgili şnzışı. sendikal lıabel-
1er. So.sş-al Sigortalar mevzuatı, lııgllterede Sendikacı
lık ve bizden haberlerle Ylaşıs sayımızı tüm iş-ilik di
leklerimizle sunmaktavız.



A.B.D. Ambargosunun

Gösterdiği Gerçekler...
A.B.D. Nato kanalı ile yapmakta bulun

duğu yardımı kesmesinden sonra bazı ger
çekler bariz şekilde ortaya çıkmıştır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gücünün dı
şarı dönük oluşu karşısında ilk tedbir olarak
Hava, Deniz, Kara kuvvetleri güçlendirme va
kıflarının kurulması silâhlı kuvvetler yöneti
cilerinin ilerki günlerde karşılaşacakları hadi
seleri o günden tespit ettiklerinin bir gerek
çesidir. Harp sanayiinin kurulup geliştirilmesi
başta motor sanayiine bağlıdır. Her nedense
gelmiş geçmiş hükümetler motor sanayii ku
ruluşunun gecikmesinde büyüK rol oynamış
lardır. Bunun tamamen dış etkenlerin bas
kısı altında olduğunu söylemek hakikatler
den bahis etmek olur. Otomotiv Sanayiinin
1975 yılına kadar montaja dayanmasının se
bebi bu değilmidir? Eğer montaj Sanayii ile
birlikte motor ve dişli kutuları sanayiide dev
reye girseydi şimdi elde tekemmül etmiş bir
motor sanayii mevcuttu. Böylece içeri bir
harp sanayii kurulması gayet kolay olacaktı.
Ama dostlarımız buna rıza göstermemiş Ame
rikan yardımı ile her iktidarı uyutma imkânı
nı bulmuşlardır.

Motor Sanayii her devrede politik yatırım
olmuş hatta Sayın Süleyman Demirel Tuzla'-
da motor fabrikasının temelini atmıştır. Ama
sonunda normal toprak hafriyatından öteye
gidilememiştir. Neden bu yatırımın gerçek
leştirilmesi takip edilmedi? kuruluşa neden
engel olundu halen bilinmez.

Yine Sayın Erbakan Konya'da motor
fabrikası kurulacağını bildirirken Sendika
mız niye Konya demiş, politik yatırımlara son
verilmesini istemişti, bu arada Otomotiv sa-
nayiinden. hiç ses çıkmamıştı, bunu garipse
miştik, halbuki otomotiv sanayii mamülü o-
lacak bu kuruluş Konya'da gerçekleşmesi
olanaksızdı. Ama Otomotiv sanayii yatırımcı
ları bunun tamamen bir politik yatırım oldu
ğunu biliyorlar eleştiriye dahi girmiyorlardı.

Halbuki bunun fırsat bilinerek motor fabrika
sının gerçek yerinde kurulması için azamî
gayret göstermeleri gerekirdi. Nato yardımı
gibi günün birinde dışardan motor getirtemi-
yeceklerini hiç hesaba katmıyorlardı... San
ki motor dişli kutusu gönderen ülkeler ba
balarının memleketi gibi rahattılar. Hiç olmaz
sa Kıbrıs olayından sonra ki durumu eleştir
mek konunun üstüne eğilmekte, gecikmese-
ler aksi halde montaj Sanayii çok yakın bir
geiecekte bitmeye mahkumdur. İşverenler
başka yatırımlara dönebilirler ancak otomotiv
sanayiine senelerini vermiş işçilerin sorunu
ne olacaktır.

Otomotiv sanayii kurulduğundan bugü
ne dek bir birlerinin gözünü oymakla meş
gul olurken, komşumuz Iran Amerika'nın en
büyük otomotiv endüstrileri ile pazarlığa gi
rerek, General Motorla anlaştığını açıklamış
bulunmaktadır. İlk üç yıl içinde 100.000
Kamyon, 1980 senesine kadarda 160000 kam
yon 160.000 Binek otomobili ve 15.000 Jeep
çıkaracaktır. Bu sayı hakikat olursa dünya
daki otomotiv sanayiinin en büyük kuruluşu
ortaya çıkmış olacaktır.

Bu şartlar altında Türkiye'de her geçen
gün üretilen araçlar nereye nasıl satılacak
tır. Eğer iç bünyede tüketileceği düşünülü
yorsa Türkiye'deki yollar park yerine döne
cek. Araçların yürümesine imkân kalmaya
caktır. Araç sayıları düşürülürse bu işyerle
rinin kapatılması icap edecek. Çünkü maliye
tini dahi kurtaramayacaktır. İşte bu gerçekler
karşısında otomotiv sanayii ve harp sanayii
durumunu iyi mütealâ etmek gerekmektedir.

Otomotiv Sanayii bir yerde harp sana
yinin tamamlayıcısıdır. Yerli harp sanayiine
girilirken otomotiv sanayiindeki hatalar göz
önüne alınarak yapılan yanlışlıklar acilen
düzeltilmeli, aksi halde yerli harp sanayiinin
dışa dönük montajdan başka bir şey olma
yacağı bilinmelidir.

A. AYDIN ÜZEREN
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Ald! kaçt:Iar ÇeSik Döküm Sanayii ve Deniz Ticaret A.Ş. İşyerinin genel görünüşü.

Aldı Kaçtılar Çelik Döküm Sanayii
ve Deniz Ticareti A.S.

Kocaeli ilinin Geb,ze - Çayırova bölge
sinde 2160 m2 ilk saha üzerinde kurulu bu
lunan ALDİ KAÇTILAR ÇELİK DÖKÜM SA-
NAYlî VE DENİZ TİCARETİ A.Ş. işyeri sa
nayiimizin en ileride gelen kaliteli çelik ima
lâtı ile kamu sektörüne yol makinalarınm
yedek parçalarını imal etmektedir.

1972 senesi Ocak ayında üretime başla
yan işyeri imalât çeşitlerini Almanya'ya dahi
ihraç edebilmektedir. 4 milyon ödenmiş ser
mayeye sahip bulunan işyeri ileride Fabri
kayı daha genişleterek üretim kapasitesini
arttırmak amacındadır.

işyerinde Sendikamız birinci dönem

Toplu-iş sözleşmesini yapmış olup sözleşme
1.7.1974 tarihinden itibaren iki yıl sürelidir.

Halen işyerinde 145 kişi çalışmaktadır.
Sendikamızın işyerinde temsilcilik görevleri
ni aşağıda ad ve soyadları yazılı üyeerimiz
yürütmektedir.

Remzi Çiber
Ahmet Güzelgün
Dinçer Yılmaz
Mehmet Şen
Recep Kaymaz
Kadim Acar

Baştemsilci
Temsilci

Temsilci

Temsilci

Disiplin Kurulu Asil Üyesi
Disiplin Kurulu Asil Üyesi

Zeynel Kurnaz Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
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Sendikamızın, 1975 yılı kesif bir sözleş
me dönemi olduğu bilinmekte olup temsil
ettiğimiz sınıfı en iyi yaşam koşullarına getir
mek amacımızdır. Bu nedenle Toplu iş söz
leşmesi müzakereleri zaman zaman sert ve
hatta ihtilâfla sonuçlanmaktadır. Fakat her
türlü baskılara rağmen sonuçlanan sözleşme
lerimiz gerek kendi bünyemizde ve gerekse'
diğer teşkilâtların yapmış olduğu sözleşme
lerin her zaman üzerindedir. Amacımız da

her yapılan sözleşmenin bir evvelkinden da
ha iyi olmasıdır. Kaldıki, bundan böyle ya
pılacak sözleşmelerde emsal kararı Sayın
parlamenterlerimizden almış bulunuyoruz.
Çünkü, kendilerine yapılacak zam hususun
da, iktidar ve muhalefet aynı paralelde olmuş
olup 2,5 dakikada oy birliği ile geçmiş yıldan
başlıyarak zamlar tahakkuk ettirilmiştir. Ger

çi onların sendikaları yok ama, zaten Sen
dikaya da lüzum yok... Çünkü hiç bir Sen
dika üyesine ayda 14.000 Tl. civarında zam
yapamaz.

TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLE
Rİ A.Ş.

Sendikamız ile Gebze-Çayırova'da ku
rulu TOE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. arasında 28.4.1975 günü başlayan 3. cü
dönem Toplu iş sözleşmesi müzakereleri,
tarafların üç toplantı sonucunda 13. Mayıs.
1975 günü anlaşma ile sonuçlanmıştır. Müza
kereler zaman zaman sert geçmiş hatta uyuş
mazlık tutanağı da tutulmuştur. Ancak, aynı
gün geç saatlerde tekrar devam eden görüş
mede anlaşma sağlanmıştır.

imzalanmış bulunan yeni dönem Toplu

TOETo^^özİeşmesinde Sendika Yöneticiler! ve işçi temsücileri işveren vekilinin
konuşmasını izlerlerken.

-.Ji.



ŞAHİN MOTOR YATAKLARI A.Ş. ile Sendi- kamız yönetici ve işçi temsilcileri toplu söz
leşme görüşmelerinde.

iş sözleşmesi 1. Mayıs. 1975 tarihinden itiba
ren iki yıl süreli olup, üyelerimizin çıplak ay-
kendi isteği ile ayrılmak isteyene de kanu
ni kıdem tazminatının ödenmesi,

— Asgari ücretin yeni girecek işçi için
saatte 550 kr. olması,

— Üyelere ayda 1,5 yevmiye tutarında
devam primi verilmesi, ancak miktarı 100 Tl.
den az olamaz,

— Normal çalışma süresinin haftada 45
saat olup, ödemenin 48 saat üzerinden ya
pılması.

Yıllık izine giden üyelere 500 Tl. tatil
ikramiyesi verilmesi,

^ 9"" ve1000 TL verilmesi,

t: = 91^9 v«600 Tl. verilmesi,
— Çocuklu üyelere beher çocuk için her

ay 50 Tl. ödenmesi,
— Yakacak yardımı olarak yılda 90ö Tl

verilmesi,
— Üyelere yılda üç çift ve beherinin

değeri 150 Tl. olan ayakkabı verilmesi,
— Üyelerin 1. ci yıl saat ücretlerine 380

Kr. ve 2. ci yıl saat ücretlerine 380 Kr . ol
mak üzere toplam 760 Kr. zam yapılması,

— Üyelere her yıl 4. maaş tutarında ik
ramiye verilmesi,

Kararlaştırılmış olup, iş emniyeti ve iş
güvenliği hususlarında da yeni haklar temin
edilmiştir.

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

Geçen sayımızda da bahsettiğimiz, ls-
tanbul-Bakırköy'de kurulu Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına bağlı Bölge Depo ve Ta
mirhane Müdürlüğü işyeri Toplu iş sözleş
mesi müzakereleri olumsuz sonuçlanmış ve
uyuşmazlığa intikal etmiştir. Uyuşmazlığın
başlıca nedeni geçen dönem verilmiş hakla
rın kaldırılmasıdır. Bunun İmkanının olmadı
ğını gören işveren temsilcileri, kıyas olarak
işçi ücretlerine günde 15 Tl. ğibi bu günün
koşullarına hiçte uymayan teklif vermiş ve
dolayıŞıyle kabul edilmiyerek uyuşmazlık
İlk ücretlerine 1. ci yıl için 912. TL. ve 2. ci
yıl için 912 Tl. olmak üzere toplam 1824 Tl.



zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye 75 günden
120 güne çıkarılmış olup, sözleşme ile sağ
lanan diğer hak ve menfaatlerden bazı hu
suslar aşağıda belirtilmiştir.

— Toplu işçi çıkarılmalarında ilk giren
son çıkar prensibinin uygulanması,

— İhbar tazminatlarının peşin ve % 50
zamlı ödenmesi,

— Kıdem tazminatlarının bir yıldan baş-
lıyarak her yıl için 30 gün üzerinden ve 5
yıldan fazla hizmeti olanlar için ise her yıl
bir gün ilavesi ile azami 40 güne kadar ile
tutanağı tutulmuştur. Uyuşmazlık İstanbul
Bölge Çalışma Müdürlüğüne intikal ettirilmiş
olup kanuni prosedür tamamlanmaktadır.
Netice üyelerimiz lehine sonuçlanmaz ise
Grev kaçınılmaz olacaktır.

SIĞMA DÖKÜM SANAYH

Gebze - Çayırova'da kurulu SlGMA DÖ
KÜM SANAYİİ işyeri ile Sendikamız arasın
da ve 7.3.1975 tarihinde başlayan Toplu İş
sözleşmesi görüşmeleri olumsuz yönde de
vam etmiş ve neticede uyuşmazlık tutanağı
tutulmuş ve Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlü
ğüne intikal etmiştir. Uyuşmazlığın başlıca
maddeleri Ücret, ikramiye ve Kıdem tazmi
natları ile bazı sosyal yardımları kapsamak
tadır. Uzlaştırma kurulunun teşekkülü rçin
Bölge Çalışma Müdürlüğü 3.6.1975 gün için
toplantı yazısı göndermiştir.

AK-KARDAN SANAYİ

Gebze-Çayırova'da kurulu AK-KARDAN
SANAYİ işyeri İle Sendikamız arasında yürü
tülmekte olan ikinci dönem Toplu sözleşme
müzakereleri 24.3.1975 tarihinden itibaren
başlamış ve 5.5.1975 tarihine kadar 7 top
lantı yapılmıştır. Ancak bütün iyi niyetlerimi
ze rağmen sözleşmeyi anlaşma ile bitirmek
mümkün olmamıştır. Bu durumda durum
uyuşmazlığa intikal etmiş ve uzlaştırma ku
rulu teşekkülünde taraflar mutabık kalarak
3 cü aracı Av. Aktoğlu'nun başkanlığında

Sendika tarafsız aracısı İlhan Dalkılıç ile İş
veren, tarafsız aracısı Av. Orhan Başarı müş
tereken toplantı yapacaklardır.

YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ

Gebze-Çayırova'da kurulu YÜCEL BORU
VE PROFİL END. A.Ş. işyeri işvereni ile
Sendikamız arasında yürütülmekte olan 2 ci
dönem toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık ile
sonuçlanmış ve durum Bölge çalışma mü
dürlüğüne intikal etmiştir. Kocaeli Bölge
Çalışma Müdürlüğü uzlaştırma toplantısı İçin
taraflara 10.6.1975 günü İçin çağrıda bulun
muştur. Bu arada işveren ile Sendika arasın
da görüşmeler devam etmektedir.

KARMAŞAN KARTAL MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Kartal-Cevizli'de KARMAŞAN işyeri ile
Sendikamız arasında yılbaşından bu yana
devam eden ve uyuşmazlığa intikal eden Top
lu iş sözleşmesi ihtilafı uzlaşma safhasında
da çözümlenememiştir. Uzlaştırma kurulunun
vermiş olduğu kararı Sendikamız kabul et
mesine rağmen işveren tarafından kabul
edilmemiştir. Bu durum da Sendikamız Grev
kararı almış ve ilgili mercilere bildirmiştir.
İşverenin kararı kabul etmemesine rağmen
Lokavt kararı alması da ilginçtir. Kaldıki Lo
kavt kararından sonra işveren işyerini tasfi
ye etmek için de idare meclisinden karar al
mıştır. Sendikamız tasfiye uygulaması baş
lamadan evvel. Grev uygulamasına başlama
sı için Sıkıyönetim komutanlığından yazılı izin
talebinde bulunmuştur. Bu hususta komutan
lıktan cevap beklemektedir.

SANPAR MAKİNA PARÇALARI A.Ş.

Gebze'de kurulu SANPAR işyeri için
Sendikamızın yapmış olduğu toplu iş sözleş-
me çağrısı. Sendikamızın lehine neticelen
miş, ancak işveren Sözleşme müzakereleri
ne iştirak etmemiştir. Bu durumda Sendika
mız konuyu Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlü-

(Devamı Sayfa 16 da)



HUKUK KÖŞESİ
İşçi - Memur Ayırımında Yüksek Hakem Kurulu
Kararları Karşısında Mahkemelerin Durumu
Bilindiği gibi, işçi memur ayırımı henüz

kati olarak bir açıklık kazanmamıştır. Bun
dan önceki sayılarımızda bu konuda, mah
kemelerin resen işçilik durumunun tesbitini
yapması lüzumunu bildiren içtihat neşretmiş-
tik.

Bu kerre 9 ncu hukuk dairesi aynı konu
da ancak daha başka bir şekilde iş mahke
melerinin durumu tayin eden bir karar ver
miştir. Aşağıda yayınladığımız içtihatta son
çıkan personel kanunu hükümleri de nazara
alınarak Yüksek Hakem Kurulunun bir şahsın
işçi olduğu yolunda verdiği karar karşısın
da mahkemenin durumunu tayin etmektedir.
Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 11.1.1974 tarih
li bu kararına göre, Yüksek Hakem Kurulu
nun bir şahsa işçi vasfını vermesi mahke-
yi bağlamaz. Gerçek Statünün mahkemece
incelenmesi gerekmektedir. Bu konudaki ka
rarı, aşağıda aynen yayınlamaktayız.

DAVÂ: Davâcı, ek ödemeye iişkin ala
cağının ödetilmesini istemiştir. Mahkeme is
teği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı ta
rafından temyiz edilmekle dosya incelendi,
gereği konuşuldu;

YARGITAY KARARI

Dâvacı, işçi olduğunu, 1971 ve I972 se
nelerine ait ikramiyelerinin verilmediğini bil
direrek tahsilini istemiştir.

Dâvâlı cevabında, davacının hizmet akti
ile işe alındığını ve fakat 1.12.1970 tarihi iti
bariyle memur statüsüne geçirildiğini ileri
sürerek istek tarihine göre ikramiye alamı-
yacağını savunarak dâvanın reddini istemiş
tir.

Dâvacının işçi olması halinde 6772 sayılı
Kanunun 1. maddesine göre senede iki maaş
tutarında ikramiye alması gerekir. Ancak dâ
vâlı taraf dâvacının işçi olmayıp memur sta
tüsünde olduğunu savunmaktadır.

Gerçekten, 1317 sayılı Kanunla değişti
rilen 274 sayılı Kanunun 2. maddesine göre,
bir kimsenin bedenen ve fikren çalışması ve
bedenî faaliyetinin fikrî faaliyetine galip ol
ması halinde işçi sayılacağını öngörülmüş
ise de bu kanundan kısa bir süre sonra yü
rürlüğe giren ve 675 sayılı Personel Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren 1327 sayılı
Kanun, işçileri. Personel Kanunu hükümlerine
tabi olmayan şahıslar demek suretiyle 1327
sayılı Kanundaki işçi tarifini değiştirmiştir.

Yüksek Hakem Kurulunun Yürürlükteki
Kanunlara göre memur olan bir kimseye iş
çi demesi. Kanunu uygulamak zorunda olan
Hâkimin bu uygulama sırasında o kimsenin
gerçek kanunî statüsünü incelemesine en

gel teşkil etmez.
O halde, evvelemirde dâvacının memur

olup olmadığının istek tarihinde yürürlükte
bulunan mevzuata göre incelenerek memur
olduğunun sonucuna varıldığı takdirde dâ
vanın reddine karar verilmek gerekirken, ek
sik inceleme sonucu isteğin hüküm altına
alınması bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda
gösterilen sebepten dâvâlı yararına BOZUL
MASINA, ve temyiz peşin harcının istek ha
linde ilgiliye iadesine, oybirliği ile karar ve
rildi.

(9H.D.ES.1974/7826 Ka. 1974/24700
Ta. 11/11/1974)



sendikal

İLÂÇ İHALELERİNDE SONUÇ
ALAMIYAN SSK YILDA 100
MİLYON LİRA ZARAR
EDİYOR

Sosyal Sigortalar Ku
rumunun yaptığı ilâç ihalele
rin© katılmayan ilâç sanayi
cileri, Kuruma pahalı fiyattan
ilâç satışını sürdürmekte, bu
nedenle SSK'nin kaybı yılda
yüz milyon lirayı geçmekte
dir.

SSK ilk koz 1974 yılı so
nunda bir ilâç ihalesi düzen
lemiş, fakat örgütleri yoluyla
bu ihaleye katılmama kararı
alan ilâç sanayicilerinden hiç
birisi teklif vermediği için i-
hale sonuçlanmamış ve SSK
fabrikaların satış fiyatından
ilâç alımını sürdürmüştür.

24 mart 1975 günü ikinci
ihaleyi yapan SSK'ya bu kez
de ancak iki-üç firmadan tek
lif mektubu geimiştir. 70-80
milyonluk bir ihaleye ancak
iki-üç ilâç fabrikasının teklif
vermesi üzerine, SSK, ihale
nin tamamlanıp tamamlan
maması konusunda karar
sız bir tavır almış ve teklif ve
ren sanayicilere aradan 1,5
ay zaman geçmesine karşın
henüz bir cevap vermemiş
tir.

Sosyal Sigortalar Kurumu
bir yılda ilâç fabrikalarına
300 milyon liradan fazla pa
ra ödemektedir. Sipariş yön
temiyle ve imalâtçı fiyatından
yüzde 5 eksiğine ilâç satın
alan SSK'nin ihale yoluyla

ilâç satın alması halinde
yüzde 10-30 indirim sağlaya
cağı, bunun ise yılda 100 mil
yon lirayı bulacağı bildiril
mektedir.

SSK'nin 24 mart 1975
tarihinde düzenlediği ilâç
ihalesinde, teklif mektubu ve
ren firmalar önerdikleri ilâç
ların fiyatlarında yüzde 30
indirim yapabileceklerini be
lirtmişlerdir. özellikle büyük
ilâç sanayicilerinin adı ge
çen ihaTeye katSImamala^-ı
nedeniyle ihale sonuçlandı
rılamadığı için, SSK ilâçları
hâlâ eski pahalı fiyattan satın
almakta, indirimli fiyat öne
ren firmalardan dahi yüzde
30 fazla para ödeyerek si
pariş" yoluyla ilâç satın alma
işlemini sürdürmektedir.

8 BÎN İŞÇİ ULAŞTIRMA
BAKANLIĞINA BAŞVURDU

Telefon Tesisatçıları
Derneğine kayıtlı 8 bin işçi
«işçi statüsüne» alınmak için
Ulaştırma Bakanlığına baş
vurmuşlardır. Bakandan çe
şitli sorunlarının çözümlen
mesi için yardım isteyen
PTT telefon tesisatçıları ha
len memur statüsünde çalış
maktadırlar.

İŞ RİSKİ ZAMMI
İSTİYORLAR

PTT_ Telefon Tesisatçıları
Derneği Başkanı Cemal Ko
şar, tesisatçıların işçj sta
tüsüne alınmasını is riski ve

eleman teminindeki zorluk
zamlarından yararlandırılma
larını istemiştir.

Öte yandan yeni kurulan
Tüm PTT Personeli Derneği
de PTT de çalışanlara sen
dika kurma toplu sözleşme ve
grev haklarının tanınmasını
istemiştir. Tüm PTT Personel
Derneği tarafından açıkla
mada çalışanlara sosyal gü
venlik sağlanması işyerlerinin
sağlık koşullarına uygun ha
le getirilmesi de yer almak
tadır.

ORMAN İŞÇİLER!
SENDİKA^ BAŞKANİ
AÇIKLAMA YAPTİ

Bir milyondan fazla orman
işçisinin Sosyal Sigortalar
kapsamına alınacağı bildiril
miştir.

Türkiye Orman İşçileri
Sendikası Genel Başkanı
yaptığı yazılı açıklamada sen
dikalarının görüşlerini de
alarak yapılan bu düzenle
mede orman istihsal işçileri
ile orman işyerindeki işçi
lerin gündelikleri artırılmış ve
daha bir çok sosyal haklar
tanımıştır.

Türkiye Orman İşçileri
Sendikası Genel Başkanı Hü
şeyin Çakmaklı kırsal alan
da çalışan işçilerin sorun
larına eğildiklerini işçileri in
sanca bir yaşama düzeyine
ulaştırmak için çalıştıklarını
söylemiştir.

(Devamı Sayfa 16 da)
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Avrupa'da sendikacılık örgütlenmelerinden
izlenimler

İngi ltere'de
İngiltere, Dünya'da sendikacılığın doğ

masına imkân veren ekonomik sosyal ve po
litik faktörleri sinesinde ilk olarak toplayan
ülkedir.

Sosyal politika tedbirlerinin alındığı ilk
ülke de, İngiltere olmuştur. Ekonomik kapita
lizmin, sanayi devriminin ve parlamenter sis
temin İngiltere'de başlayıp yayılması, sendi
kacılığın ilk önce İngiltere'de doğmasını et
kileyen faktörlerdir.

Onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru, sa-
navi devrimi* ile birlikte, makina kuvveti kul
lanılması ve fabrika sistemi İngiltere'de yeni
bir devrin başlangıcı olmuştur. Makineleşme,
siyasî bakımdan «Laissez-faire» (BIRAKINIZ
geçsinler - BIRAKINIZ YAPSINLAR) dokt
rinin zaferini doğururken, nüfus da büyük bir
hızla artmış, topraktan ayrılmak zorunda ka
lan işçiler şehirlere göç etmiş, prodüktivite
yükselmiş ve bu arada bazı kimseler de bü
yük servetler yapma imkânlarına kavuşmuş
lardır. Ancak, çalışanların büyük bir çoğun
luğu da yeni makinelerin esiri olmaktan kur
tulamamıştır. Böylelikle, sanayi devrimi ile
birlikte, büyük fabrika hayatının doğuşu da,
93yri insanî çalışma şartlarına maruz kalan
büyük işçi topluluklarını biraraya getirmiş;
birbiriyle temaslarını mümkün kılmış, aynı
problemlerle karşı karşıya bulunan aynı ız-
dırabı çeken insanlar olarak, çalışma ve ya
şama şartlarını düzeltmek için topluca hare
kete geçmelerinde etkili olmuştur.
YENİ BİR SOSYAL VE EKONOMİK GORÜS

Bu arada, 18 inci yüzyıl ortalarına kadar
İngiltere'de Hükümet, toplumun refahı için
gerekli olduğu kanaatiyle ekonomik hayata
müdahale etme lüzumuna inanmış ve bu
yönde hareket etmiştir. Ancak, sanayi devri
mi, yeni bir sosyal meselelere müdahale an-

•  layışında değişiklikler yaratmıştır. Bu devre

de, hükümet, ekonomik ve sosyal hayata mü
dahaleden vazgeçmiştir. Hakim olan kanaate
göre, müdahale, ferdin menfaatlerini, serbest
rekabet şartları altında kovuşturmasına im
kân vermeyen bir davranıştır. Dolayısıyla, mü
dahale anlayışının toplumun refahını da sağ
laması mümkün değildir.

Bu liberal «laissez-faire» felsefesi ingil
tere'de Adam Smith ile başlamıştır. «Milletle
rin Serveti» adlı eseriyle liberal doktrinin te
mel ilkelerini ortaya koyan Adam Smith, her
ferdin kendi ekonomik ve sosyal şartlarını dü
zeltmek arzusuyla dolu olduğunu, bunun için
de mümkün olduğu kadar fazla servet elde
etmeğe çalışacağını, ferdin bu arzusunun
gerçekleşmesine imkân vermek için reka
betin serbest bırakılması, gümrük ve tekelin
kaldırılması ve teşebbüs serbestisine engel
olunmaması gerektiğini belirtiyor, «bundan
dolayı, devlet ekonomik ve sosyal hayata her
türlü müdahaleden kaçınmalı, ancak, sınır
ları savunma, asayiş ve adaleti sağlama, bü
yük bayındırlık işlerini yapma ile yetinmeli»
diyordu. Bu doktrinin yayılmasıyla, hükümet
ler ekonomik ve sosyal hayatta her çeşit mü
dahaleden kaçınmağa başlamışlardır .

Bu görüşlerin tesiri altında kalan İngilte
re'de, daha önce kabul edilmiş devletin mü
dahalesine imkân veren yasalar ve bu arada
işçilerin teşkilâtlanma hakları da yürürlükten
kaldırılmıştır.

Bu devirde Adam Smith'e paralel olarak,
Maithus, Darvin, Richardo ve Stevvard Mili
nazariyeleri ile sosyal ve ekonomik hayatı et
kilemişlerdir.

Nüfus nazariyesinde Maithus, fakirleri,
fakirliklerinin sorumlusu olarak kabul ve se
faleti, fazla nüfusu gideren bir çare olarak
mütalâa diyor; Darvin, tabii istifade nazari
yesini, bu görüş çerçevesinde savunuyor;

(Devamı Sayfa 16 da")



So-u/Mİ Sigjntalat JUm-zacLtt
Yaşlılık, Malûllük ve ölüm sigortaları

hakkında pratik bilgiler.

Bilindiği gibi evvelki sayımızdan itibaren
sigorta mevzuatında her zaman sorulacak
soruları kapsıyan konular hakkında kısa ve
pratik bilgileri ihtiva eden bir yazı dizisine
başlamıştık. Bu sütunun devamını arzu etmek
teyiz. Okuyucularımızın bize bildirdikleri gibi
bu sütun faydalı olmaktadır. Ancak sigorta
konusunda üyelerimizin devamlı olarak sen
dikamıza baş vurarak, Yaşlılık, malûllük ve
ölüm sigortalarından nasıl faydalanacakları
ve şartları hakkında bilgi istemeleri, bizleri
ayrıca bu konu üzerinde kısa ve pratik bilgi
vermeye şevketti. Sosyal Sigortalar Kurumu
nun bu konuları kapsayan küçük bir broşü
ründe, bahsi geçen konular hakkında kısa
ve faydalı bilgiler bulunmaktadır. Burada,
adı geçen konular üzerine, faydalanma şart
ları, müracaat şekilleri ve lüzumlu belgeler
için gerekli bilgiler yer almaktadır. Okuyucu
larımıza faydalı olacağı kanaati ile sosyal
sigortalar kurumunun hazırladığı broşürü
aşağıda aynen yayınlamaktayız.

MALÜLLÜK SİGORTASI

Aylık bağlanması şartları:
a) Sigortaya tâbi işe girdikten sonra

çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş
olmak, yahut tedavi sonunda çalışabilir du
rumda olmadığı Kurum Sağlık Kurulu rapo
runda belirtilmek,

b) En az 5 yıldanberi sigortalı bulun
mak,

c) Her yıl için ortalama olarak en az
120 gün veya toplam olarak 1800 gün Malûl
lük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş
olmak, /
şarttır.

Bu durumda olanlara aylık bağlanır.
Malûllük Sigortasında toptan ödeme yok

tur.

Nasıl müracaat edilir ve hangi belgeler
verilir?

a) Sosyal Sigortalar Kurumu hasta-
haneleri sağlık kurulunca düzenlenmiş ra
porun,

b) İşten yeni ayrılmışsanız işyerince
düzenlenmiş hesap fişinin,

c) Malûllük Sigortasından tahsis yapıl
masını belirten dilekçenin, (dilekçeye s gor-
ta sicil numarası, son işyerinin ünvan ve ad-
resile, ikâmetgâh adresinin yazılması gerek
lidir.)

d) Halen sigortalı işte çalışmadığınızı
ve çalışmaya başlarsanız Kuruma haber ve
receğinizi belirten beyan kâğıdının,

e) Nüfus hüviyet cüzdanınızın Muhtar
lık dışında resmi makamca veya noterlikçe
tasdikli örneğinin,

f) Vesikalık 2 fotoğrafın.
Son defa çalışılan işyerinin bağlı bulun

duğu Kurum Şubesine verilmesi gerekir.
NOT: 1 — Dilekçe ve beyan kâğıdı Ku

rum şubelerinde mevcuttur. Ayrıca yazdırma
ya lüzum yoktur.

2 — Nüfus Cüzdanı Kurum Şubesine
verilirse örneği çıkartılır ve onaylanır.

YAŞLILIK SİGORTASI

Aylık bağlanması şartları:
1 —

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını
doldurmuş olan, en az 5000 gün Malûilük,
Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş
bulunan, veya,

b) Kadın ise, 50 erkek ise 55 yaşını
doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıl
danberi sigortalı bulunan ve bu süre içinde
en az 5000 gün Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm
Sigortaları primi ödemiş olan yahut;

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını
dolduran en az 15 yıldanberi sigortalı olan,
her yıl için ortalama en az 120 gün Malûllük

(Devamı arka sayfada)



Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş
olan,

sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanır.
Ayrıca,
d) 50 yaşını dolduran,
e) Erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen

veya Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına
tâbi çalışmalarının en az 1800 gününü ma
den işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bu
lunan sigortalılara, yukarıki (a.b.c) fıkrala
rında belirtilen diğer şartları da yerine getir-
mişlerse yaşlılık aylığı bağlanır.

Maden işyerlerinin yeraltında en az
1800 gün çalışması olanların buna ait belge
yi işyerlerinden alarak Kuruma vermesi ge
rekir.

Bundan başka

2 — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
te 30 yaşını geçmiş olupta 55 yaşını doldur
makla biraber yukarda (a.b.c) fıkralarında
yazılı şartları yerine getiremiyenlerden;

a) Sigortalılığının başladığı tarihten
önceki on yıl içinde 506 sayılı Kanunun 3 ün
cü maddesinin 1. bendinde kayıtlı işlerden
başka işlerde en az 2000 gün çalıştığını ka
nunî süresi içinde veya sigortalı işe iikdefa
girdiği tarihten itibaren bir yıl zarfjnda Ku
ruma vereceği çalışma belgesile tevsik eden,

b) Sigortalılık süresince her yıl en az
ortalama 2000 gün Malûllük, Yaşlılık ve ölüm
Sigortaları primi ödeyen,

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan.
Sigortalılara da yaşlılık aylığı tahsis edilir.

Yaşını doldurupta sigortalılık süresi ve
prim ödeme gün sayısı şartını yerine getire-
miyenlere toptan ödeme yapılır.

Nasıl müracaat edilir ve Hangi belgeler
verilir

a) İşten yeni ayrılmışsanız işyerince
düzenlenmiş hesap fişinin,

b) Yaşlılık, Sigortasından tahsis yapıl
masını belirten dilekçenin, (dilekçede sigor
ta sicil numarası, son işyerinin ünvan ve ad-
resile, ikâmetgâh adresinin yazılması gerek
lidir.)

c) Halen sigortalı işte çalışmadığınızı
ve çalışmaya başlarsanız Kuruma haber ve
receğinizi belirten beyan kâğıdının,

d) Nüfus hüviyet cüzdanınızın Muhtar
lık dışında resmî makamca veya noterlikçe
tasdikli örneğinin,

e) Vesikalık 2 fotoğrafın.

Son defa çalışılan işyerinin bağlı bulun
duğu Kurum Şubesine verilmesi gerekir.

NOT: 1 — Dilekçe ve beyan kâğıdı Ku
rum şubelerinde mevcuttur. Ayrıca yazdırma
ya lüzum yoktur.

2 — Nüfus Cüzdanı Kurum Şubesine
verilirse örneği çıkartılır ve onaylanır.

ÖLÜM SİGORTASI

Aylık bağlanması şartları :
Sigortalının ölümü tarihinde, en az 5

yıldanberi sigortalılığı varsa ve her yıl jçin
ortalama olarak 1800 gün Malûllük, Yaşlılık
ve Ölüm Sigortaları primi ödemişse haksa-
hiplerine aylık bağlanır.

Haksahipleri;
I — Sigortalının nikâhlı dul karısı

II _ çalışamıyacak durumda malûl ve
ya 55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin
sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocası,

III _ 18 yaşını veya orta öğrenim ya
pıyorsa 20, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 ya
şını doldurmamış çocuklarile, yaşları ne
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl
bulunan çocukları, evli olmayan, evli olmak
la beraber sonradan boşanan veya dul ka
lan kız çocukları,

İV — Sağlığında geçimi sigortalı tara
fından sağlanan ana ve babası,

dır.

a) 18 yaşını veya tahsil yapıyorsa 20
ve 25 yaşlarını dolduran çalışamıyacak du
rumdaki veya sonradan bu duruma düşen
erkek çocuklara. Sosyal Sigortaya yahut E-
mekli Sandıklarına tâbi çalışmalarından do
layı gelir veya aylık alıyorlarsa aylık bağ
lanmaz, bağlanmışsa kesilir.
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b) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ^
ve çocuklarına bağlanacak aylıktan artarsa
ana ve babasına aylık bağlanır.

c) Ölen sigortalının haksahiplerine ay
lık bağlanması mümkün olamıyorsa toptan
ödeme yapılır.

Nasıl müracaat edilir
ve

Hangi belgeler verilir

a) ölen sigortalının haksahibi eşinin,
çocuklarının (reşit olmayan çocuklarının ve
li veya vasilerinin), ana ve babaların ölüm
Sigortasından tahsis yapılması için dilekçe
lerinin, (Bu dilekçelerde ölen sigortalının
sigorta sicil numarası ile son defa çalıştığı
işyerinin ünvan ve adresinin, kendilerinin
ikâmetgâh adreslerinin belirtilmesi gerekir.)

b) Ölen sigortalının ve haksahiplerinin
künyelerile ölüm tarihi ve hısımlık derecele
rini gösteren ve ilgili Nüfus İdaresinden alı
nacak onaylı nüfus kayıt örneğinin,

c) Haksahiplerinin vesikalık ikişer fotoğ
rafının,

d) 18 yaşını doldurmuş, orta ve yüksek
öğrenim yapan çocukların öğrenim müesse
selerinden alacakları öğrenim belgelerinin,

e) 18 yaşını doldurmuş ve çalışamıya-
cak durumda malûl çocuk varsa Kurum sağ
lık tesisleri Sağlık Kurullarının birinden alı
nacak raporun,

f) ölen kadın sigortalının 55 yaşını dol
durmuş ve geçimi sigortalı tarafından sağ
lanan kocası için bu, hususu belirten Muh
tarlık belgesinin,

g) Ölen sigortalının haksahibi durumun
daki ana ve babasının geçimi sağlığında si
gortalı tarafından sağlanıyor idise, bunu be
lirten Muhtarlık belgesinin,

Kuruma verilmesi gerekir.

Müşterek konu

Kanunla kurulu (T. C. Emekli Sandığı,
Bağ - Kur, Banka, Sigorta şirketleri. Ticaret
ve Sanayi Odaları ve Borsalar) Sandıkları ile
sigortada geçen hizmetler birleştirilir.

Sigortalılığın başlangıcının tesbitinde,
anılan Sandıklardaki hizmetler daha önce ise
o hizmetlerin başlangıç tarihi sigortalılığın
da başlangıcı sayılır.

EVLENME TOPTAN ÖDEMESİ

Evlenme dolayisiyle işlerinden ayrılan
kadın sigortalılara, isterlerse kendileri ve iş
verenleri tarafından ödenmiş Malûllük, Yaş
lılık ve ölüm Sigortaları primlerinin yarısı
toptan ödeme şeklinde ve'rilir.

işten ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl
içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten
itibaren bir yıl içinde işinden ayrılmış olan
kadın sigortalılar, evlenme dolayısile işten
ayrılmış sayılırlar.

Evlenmeleri dolayısile toptan ödemeden
yararlanmış kadın sigortalılar tekrar Sosyal
Sigortalara tâbi bir işe girdiklerinde, evvel
ce aldıkları toptan ödemeyi % 5 faizile bir
likte Kuruma geri verirlerse eski hizmetleri
nazara alınır.

Nasıl müracaat edilir
ve

Hangi belgeler verilir

a) Evlenme dolayisiyle toptan ödeme
yapılmasını belirten dilekçenin, (dilekçeye
sigorta sicil numarası, son işyerinin ünvan
ve adresiie, ikâmetgâh adresinin yazılması
gerekir.)

b) Evlenme Cüzdanı veya evlenme kay
dı işlenmiş nüfus kaydı, yahut nüfus cüzda
nının asıl veya onaylı örneğinin,

Kuruma verilmesi gerekir.

CENAZE MASRAFI

Sigortalı olarak çalışmakta iken veya
Malûllük, Yaşlılık aylığı almakta iken ölen
lerle, sigortalı işten ayrıldıktan sonra bir yıl
geçmeden ölenlerin ailesine 1000 lira cena
ze masrafı karşılığı ödenir.

Bunun için Kuruma, ölüm kaydı işlen
miş onaylı nüfus kaydı veya gömme izin kâ
ğıdının tasdikli örneğile müracaat etmek
gerekir.
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük

(Geçen Sayıdan devam)

Madde 85 — Parlayıcı sı\'ilar buliıııaıı ktılıı. teneke,
fıçı, \aril ve benzerleri işyerlerinde özel yerlere veya ayn,
küçük depolara konulduğu lıallerde, bu depolar, ateşe da-

. yanıkh maddelerden yapılmış olacak, tabanlan akacak sı
kılan sızdırmayacak nitelikte olacak ve en az 10 santimetre
yükseklikte bir eteklikle çevrilecek ye kaçak sıvıları, dışar-
'la bulunan \e kanalizasyona bağlı olmayan bir toplama
çukuruna götürecek bir akıntı borusu ile donatılacaktır.

Madde 80 — Telıllkeli sıvı bulunan variller, boşaltma
ağızlan yukan gelmek suretiyle serin yerlere konacak ve
bunlann yer değiştirdiklerinde veya uzun süre aynı yerdç
bırakıldıklannda en az haftada bir defa olmak üzere, mey
dana gelebilecek iç basıncı yok etmek için, kapakları özenle
yavaşça gevşetilecek Ve tekrar .sıkıştırılacaktır,

•Madde 87 — Parlayıcı ve teltlikeli sıvıların bulaşıkları
nı ihtiva eden fıçı veya vaıiller tekrar kullanılmak amacı
de saklandıklarında boşalan fıçı veya varillerin kapak veya
Itkaçlan evvela sıkıca kapatılacak, bunlar dolu fıçı ve varil
lerin bulunduğu depolardan çıkarılacak, dışarıda özel bir
yerde derhal -uygun şekilde temizlenecek, dolu fıçı ve varil
lerden uzakta tesis edilmiş depolara ağızlan açık olarak
konacaklır.

Madde 88 - Korozif .sıvılmırı bulaşıklarını ihtiva eden
dariıacana, fıçı ve variller tekrar kullanılmak amaeı ile sak-
landıklannda parlayıcı ve tehlikeli sıvıların bulaşıklarım
ihtiva eden fıçı ve varillerin tekrar kullanılmak amacıvla
saklanmalarında izlenen usuller uygulanacaktır.

Madde 89 — Parlayıcı, tehlikeli ve korozif snılann
damacana, varil ve fıçılan işe ymramaz bir duruma gel
dikleri takdirde, bunlar önce buharla temizlenecek sonra
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kınimak, ezilnıck m- parçalanmak suıeliylc başkaları larn-
fmdan tekrar kullanılmayacak bale gctirileeeklir.

Madıle 1)0 — Parlayıcı ve tehlikeli .snılurıu konulacağı
boş fıçı \C S'.ııillcrde çatlak, kaçak veya diğer kusurlu fi,,,
rumlar dikkatle ımiayene edilecek ve bunlara yeniden sıvı
koıuılm.ak istenildiği hallerde, bunlar uygun nötrlcştiri,;i
çözelti ile veya kaynar su yahut buharla yıkanacak ve bu
işlem fıçı veya vniilin tamamen leniizlenmesine kadar iç];.
rarlanneaktır.

Hu konuda yelkili eleman tarafından izin verilmedik
ec kaplar kaynakla onanimayacaklır.

Madde 91 — -Asit konan damacanalar, içleri a.sitierden
«•İkilenmez bir madde ile beslenen metal sepet veva co
dıklara tek başına konulacaklır.

Bu damacanalar özellikle asillere ayrılmış, dökülebile-
cek a.silleri bir toplama çukuruna sevk edebilecek cğimd»
olacak, iizeı-i asit etkisine dayanıklı malzeme ile kapinnınış
tuğla veya beton döşemeli, yakınında sn bulunan yerlerde
saklanacak ve nem, aşırı sıcaklık farklarına karşı uygun
şekilde korunacaktır.

Madde 92 — Asit darnacaııaları üst üsle Imnulmıyacuk,
bunlar uygun bölmeler içine vo altlarına latalar döşenmek
suretiyle yerleştirilecektir. Asit clamacaııalan bu iş için özel
yapılmış araçlar ile taşınacak ve bu damacanalar özel ^■o
îiy.'run icrlibat veya cihazlarla boşalttlncaktır.

Madde 93 — <jaz halinde veya bir sıvıda çözülmüş bul-
de vej a sıvılaştırılmış lıalıle. bütün basınçlı gaz ihtiva eden
tüpler, içinde bulunaıı basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin
gerektirdiği esas ıe fneeeııt standartlara nygım olarak yn-
pılımş olacaktır.

(Devamı gelecek sayıda)



BİZDEN HABERLER
DOĞUM :

OMTAŞ Fb. işçilerinden Isnnaii Yılmaz'ın
Kazım isminde bir oğlu

OTO-YOL SANAYİ A.Ş.
HÜDAİ ÇAVDAR'ın oğlu Tahsin Çavdar
İBRAHİM DURMAZ'ın oğlu Salih Durmaz
Yusuf Büyükkılıç'ın oğlu Eyüp Büyükkılıç
Fahri Yapıcı'nın oğlu Tuncer Yapıcı

Dursun Eşigül'ün kızı Gülnur Eşigül

TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ A.
Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden:

— Orhan Küçüksaraç'ın DİLEK adında
kız,

— Cevat Atabek'in Koray adında erkek,

— Yaşar Solum'un Kemâl adında erkek,

— Behçet Aydeğer'in ÖZGE adında kız,

— H. Avni Ertan'ın Merih adında erkek,

— Abbas Yenipazarlı'nın Hakan admda
erkek.

— Alper Aydın ile Işık Aydın'ın Güven
adında erkek.

— Osman Türker'in OLCAY adında kız,

— Sabahattin Çetin'in Özlem adında
kız.

ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA ALETLE
Rİ SANAYİÎ A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden,

— Sabri Bircan'ın Aynur adında kız,
HATİPOĞLU DEMİR ÇEKME Koli. Şt.

işyerinde çalışan üyelerimizden.

Hikmet Yılmaz'ın Ayşe adında kız,
— Halil Uygun'un Engin adında erkek,

AK-KARDAN SANAYİ VE TİCARET A.-
Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

— Ahmet Gökalp'ın Nurcan adında kız,
— Fahrettin Arık'ın Selvi adında kız,
— Kazım Değırmenci'nin Faruk adında

erkek,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz
den.

— Sıtkı Demir'in Sadık adında erkek,

— Fahrettin Kalaycooğlu'nun Murat a-
dmda erkek,

— Mustafa Kıraslan'ın özgür adında kız,
— Durmuş Acar'ın Nagihan adında kız,
— Sabri Tekin'in Mesut adında erkek,
— ismail Koçhisar'ın ibrahim adında

erkek,

adında— İbrahim Baiaban'ın SEDAT
erkek,

— Nizam Tetik'in Arzu admda kız,
— Mehmet Yıldırım'm Sevgi adında kız.

SACE ELEKTRİK SANAYİ A. Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden.

— Doğan Balbal'ın Berna adında kız,

ÇELİK MONTAJ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

—; Rıza Solgunoğlu'nurL kız,
— İbrahim özbey'in kız,
— Osman Karakaş'ın erkek.
— Nurhan Duran'ın Erkek,
— Recep Babadağ'ın erkek.

(Devamı arka sayfada)
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CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden,

— Mehmet Karaoğlu'nun Yasin adında
erkek,

— Ali Yılmaz'm Yasemin adında kız,
— Hasan Güneş'in Ergün adında erkek,
— Ali Şengül'ün İlknur adında kız,
— Yusuf Toker'in Yasemin adında kız,
— Mustafa Durak'ın Esin adında kız,
— Ekrem Kahraman'ın Müge adında

kız,

— Akif Güleryüz'ün Ayşe adında kız,
— Hüseyin Yılmazer'in Nilüfer adında

kız,

— Satılmış Şener'in erkek,
Çocukları dünyaya gelmiştir. Yeni dün

yaya gelen yavrulara uzun ömür diler, genç
anne ve babaları tebrik ederiz.

EVLENME :

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

— Mehmet Çavuşoğlu ile bayan Gün-
ser Çavuşoğlu,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. ve
TİC. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

— Muharrem Kapan ile bayan Nargül
AKTOP,

SACE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden.

DİK,
Süleyman Aktop ile bayan Saniye

Recep Gürses ile bayan Sebahat
GLfl^îSES,

ÇELİK MONTAJ SAN. ve TİC. A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden,

— Nazik Başak ile bay Atillâ Saran,
TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ

A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
— Tamer Sarıkaya ile Fatma Sarıkaya,

— Emin Ürkmez ile bayan Şefiye Ürk-
mez,

— M. Veli Ekmekçi ile bayan İsmet Ek
mekçi,

Evlenmişlerdir. Yeni evlileri candan kut
lar, rnutluluklar dileriz.

VEFAT :

OTOYOL SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden;

Hüseyin DEMlR'in Annesi
Esat Türedi'nin Annesi
Ünsal özuğurlu'nun Oğlu

TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

— İsmail Ertem'in babası Hasan Ertem,
— Hasan Sevim ve Cavit Sevim'in ba

baları Mehmet Sevim,

— Eyüp Tümtaş'ın yeni doğan oğlu,
ÇELİK MONTAJ SAN. ve TİC. A.Ş. işye

rinde çalışan üyelermizden,
— Adil Bursa'nın çocuğu,
— Fevzi Batman'ın çocuğu,

SACE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden,

— Fahrettin Albayrak'ın babası,
Müşerref Dâlkıran'nın babası,

— Necdet Ipek'in çocuğu,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. ve
TİC. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

Mustafa Kıraslan'nın babası Mahmut
Kıraslan,

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

— Ekrem Eldeniz'in annesi,
— Mahmut Uysal'ın çocuğu.

Geçtiğimiz ay içinde vefat etmişlerdir.

Merhum ve Merhumeleri rahmetle anar üye
lerimize baş sağlığı dileriz.
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FERYAT EDERİM
Yarabbi bedenimde kalmadı derman,
Cennetin için gazaya hazırım her an.
Senin hak Resulüne olayım kurban
Günahım pekçok diye feryat ederim.
Allah Allah sedası içten çıkıyor
Mukaddeski yolların yürek yakıyor.
Güzel fazlarından kuşlar şakıyor.
Günahım pekçok diye feryat ederim.
Duvarda örümcekler yolda karınca
Durmaz ibadet ederim, ahu vahunca
Ben ne cevap veririm sana varınca
Günahım pekçok diye feryat ederim.
Dünyada dinimize hep boyun eğdir
Kabre vardığım gece düz cevap verdir.
Vadettiğin cennete, bizi de erdir,

ŞABAN ÇAY
FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ

ONDOKÜZ MAYIS

gelecekleren güneşi bekleye dur, bu kapıdan karanlık
Au-ıi oi,v, 's"" gelecek

pisliklerle, çirkinlikler fenalık
lar GELECEKoşuna değil gülmesi eli kamçılı

şu
cellatbaşınınBirazdan ayaklarında prangalarla aşıklar

GELECEK.
Nerdesin ey ölüm diye, sevenlerin boşuna

yalvarması.
Daha önce dayanılmaz aman vermez ayrılıklar

GELECEK.
Suyu kesildikten sonra bir zaman o gür akan
Dudakları susuzluktan çatlamış bağrı yanıklar

GELECEK.
Yum gözlerini başlayacak neredeyse işkence,

zulüm

Fasıl işte. Savcı işte. Yargıç işte, ve jşte ölüm
Sanıklar GELECEK Sıddık ÇAGIRTEKİN

OTO-PAR SANAYİİ

Bindokuzyüz ondokuz, onbeş Mayıs sabahı.
Ürpertti tüylerini mahzun milletin ahi.
Bürünürken mateme, Türk'ün şanlı hilâli
Görmeliydi o zaman, Bir Mustafa Kemâl i
İzmir'in işgâli pek. Dokunmuştu kanına
Yıldırım gibi koştu, vezirlerin yanına
Bu zavallı milletin. Hepsi bitkin haldeydi.
Kiminin gözü canda, kimisinin maldaydı.
Dediler bu gidişin. Sonu nereye varacak
Dedi milletin. Kendi imanı kurtararak.
Duracak zaman değil, Çabuk karar vermiz
Ümitsizlik yerine, Celâlet gösteriniz.
Diş bileyip dünyanın. Yedi başlı devine
Cepheye koşar gibi, Koştu hemen evine
Bir vefalı sırdaşı. Kendini bekliyordu.
Gitme kemâl gemiyi batıracaklar diyordu.
O evvelden düşünmüş, kararını vermişti.
Daha o vakit sanki, muradına ermişti
Öyle bir kükrediki. Yer oynadı yerinden
Yankı verdi sesine. Dağlar taşlar derinden
Milletim yaralı bir arslan gibi yatıyor
Ben batarsam ne çıkar. Koca vatan batıyor
Tarih bu erkek sesi, işitince titredi
jşte Türk'ün kurtuluş. Güneşi doğdu dedi.
Tutuşturdu bu güneş, imanlı gönülleri
Açıldı boz kırlarda. Hürriyetin gülleri
Sultanda düşman gibi. Kovuldu öz vatandan
öcümüzü aldık hep Bize kement atandan,
Türk kendine güvenir. Yoktur onun dayısı^
Bu güvenle yarattık, Biz on dokuz Mayıs 1.

ADNAN KÜÇÜKKAYA

)(nnf ^
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TOPLU SÖZLEŞMELER
(Sayfa 5 den devam)

ğüne iletmiştir, İşveren aynı durumda uzlaş
tırma toplantısına da katılmaz ise bu işye
rinde Grev uygulaması kaçınılmaz olacaktır.
DEVAM EDEN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Sendikamız ile Makina Takım Endüstri
leri A.Ş., Şahin Motor Yatakları A.Ş. Kroman
Çelik Sanayi A.Ş. ve Mes Makina Elektrik
Sanayi A.Ş. işverenleri ile yeni dönem söz
leşme görüşmeleri başlamış, sözleşme teklifi
verilerek müzakerelere devam edilmektedir.

PANOTO RADYATÖR fabrikası yetkisi
Sendikamıza verilmiş olup bu hususta işve
rene Sendikamız tarafından toplantı talebinde
bulunulmuştur. Toplu iş sözleşmesi taslağı
temsilcilerimiz ile müşterek hazırlanmış ve
ilk toplantının 13.6.1975 günü sendikamızda
yapılması kararlaştırılmıştır.
ÇAĞRI YAPILAN İŞYERLERİ

Sendikamızın geçen dönem sözleşme
lerini aktetmiş olup 1.7.1975 tarihinde so
na erecek olan MAT. MOTORLU ARAÇLAR
TİCARET A.Ş. ile SACE ELEKTRİK A.Ş. söz
leşmeleri fesh edilmiş ve yeni dönem söz
leşme için gerekli presödür tamamlanarak
çağrıları yapılmıştır.

Ayrıca Sendikamızın teşkilâtlanarak bün
yesine yeni katılan Kartal'da kurulu DEMAK
OTOMOTİV sanayi işyeri sözleşme çağrısı
yapılmış olup yetkinin bu günlerde çıkması
beklenmektedir.

AVRUPADA SENDİKACILIK
(Sayfa 8 den devam)

Richardo, ücretlerin, ancak, yaşamayı sağla
yabilecek bir seviyede teşekkül edilebileceği
ni ve emeğin normal fiatının yalnız yaşamaya
imkân verebilecek bir hadde yükseleceğini
ileri sürüyordu. MALTHUS VE RİCHARDO,
ÜCRET SEVİYESİNİ, MEVCUT NÜFUS VE
SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BAĞ
LIYOR, SENDİKALARIN İSE, LÜZUMSUZ
DEĞİŞMEYE VE TABİİ EKONOMİK KANUN
LARA KARŞI BİR MUKAVEMET SAYILABİLE
CEKLERİNİ İDDİA EDİYORLARDI. Bu arada,
Stevvard Mili ücret seviyelerinin sendikalar
tarafından yükseltilebileceğini kabul ediyor
du.

İşte, Ingiltereyle birlikte, sanayi devrimi
nin doğmakta olduğu diğer ülkelerde sendi
kacılığın doğuşundan önceki devre içinde ve
sonraki yıllarda böyle bir düşünce tarzı ha
kim olmuştur. Genel olarak, bu devrede klâ
sik ekonomistlerin görüşleri, sendikacılık ha
reketleriyle mücadelede bir silâh olarak kul
lanılmıştır. İngiliz sendikacılığı bu düşünce
lerin benimsendiği bir ortamda vücut bulmuş
ve gelişebilmek için zamanm sosyal ve eko
nomik görüşü ile mücadele etmek zorunda
kalmıştır. Bu yüzdendiV ki, İngiliz sendikacılı
ğının doğuşu, uzun ve mücadeleli yıllar so
nunda gerçekleşebilmiştir.

CHRYSLER FİRMASINDA

ÇALIŞAN 27 BİN İŞÇİ KÂR

DAN PAY ALARAK, YÖNE

TİME KATILACAK

İngiliz CHRYSLER Firma
sında çalışan 27.000 İşçi yö
netime katılmaları ve kâra
ortak olmaları için firma yö
netim kurulunca kendilerine
iletilen teklifi incelemeye
başlamışlardır.

SENDİKAL HABERLER
(Sayfa 7 den devam)

Bir ücret anlaşmazlığı yü
zünden greve başlamaları

gereken CHRYSLER işçileri,
son anda gelen bu teklifi in
celeyebilmek için grevi er
telediklerini biidirmişlerdir.
Firma yönetim kurulu, bir
grevin oldukça uzun sürece
ğini ve mali sıkıntılar içinde
kıvranan firmayı daha da i-
çinden çıkılmaz bir mali bu
nalıma ^ iteceğini göz önüne
alarak işçilere «Çok cazip ge

lebilecek» bir teklifi yapmış
tır.

Teklife göre, işçiler ya
kârdan nakit olarak pay ala
caklar, ya da şirketin hisse
senetlerine sahip olabilecek
lerdir. Ayrıca işçi temsilcileri
firmanın bütün karar organ
larında görev alabilecekler
dir.

Bu sistem, CHRYSLER'!,
«İşçilerini kâra ortak eden;)
ilk firma yapacaktır.
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EĞLENCE KÖSEMİZ

1 3 3 4 S- & 7 B 9

ysnlmizin filmlerde kullandığı ad. 9 - Bir mil
let.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Tiyatrodan
sinemaya geçen bir yıldızımız. 2 - Kirli du
man; Aktörün işi. 3 - Bir çiçek. 4 - Yankı. 5 -
Tersi bir nida; Filmlerin ilk gecesi. 6 - Bir
musiki aleti; ordunun rumuzla ifadesi; Ters:
rabıt edatı. 7 - Fotoğraf. 8 - Arka plân; Bir
fıayvan; Tersi su. 9 - Bir erkek yıldızımızın
adı; Bitiş.

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

SOLDAN SAĞA : 1 - Eski unutulmaz bir
Flim adı. 2 - Akıl; kışın yağar; bir ilçemiz.
3 - Heryerde başta gelen; B'r tiyatromuz.
4 - Yüz metre kare tutarında yüzey ölçü biri
mi; inmekten emir. 5 - Tersi birsayı; Bir aktö
rümüzün soyadı. 6 - Bir Fransız rejisörü. 7 -
Etrafı suyla çevrili kara parçası. 8-Bir komed-

SOLDAN SAĞA: 1 Karpuz, Bina. 2 -
Emanet, Som. 3 - Ten Neşter. 4 - Abanoz, İlâ
5 - Liman, Eh. 6 - Lav, Akait 7 -Te, Angarya.
8 - İra, Beis. 9 - İvrindi. 10 - Nesne, Roka.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Ketal, Tein. 2
Amabile, Ve. 3 - Panama. İrs. 4 - Un, Nava-
rln. 5 - Zenon, Nane. 6 - Tez. Ag. 7 - Ekabir.
8 - İstihare. 9 - Noel. İyi. 10 Amra. Tasma.
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