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S  U N U S

Bu ay içinde gerek iç politika, gerekse
dış politikada hareketli günler yaşamış bulun
maktayız.

Memleketin içinde bulunduğu durum,
sanki seçim yarın yapılacakmış gibi miting
ler, siyasi toplantılar, kısmî grevler devam
edip durmuştur.

Hükümetin dış politikası ise anlaşılması
güç açıklamalarla geçiştirilmek görünümünü
vermektedir.

Milletvekili maaşlarının üç beş dakika
içinde kabul edilip kanunlaşması yanında,
işçi Kıdem Tazminatları Kanunu halâ üst ko
misyondan alt komisyonlara havale edile dur
sun bir türlü görüşülüp kanunlaşamamıştır.

Sendikamız Haziran ayı içinde Yücel Bo
ru ve Profil Sanayi, Ak - Kardan İşyeri, Kar
maşan Sanayi ile toplu iş sözleşmelerini im
zalamış bulunmaktadır.

Halen S.S.Y.B. Depo ve Tamirhane
Md.ğü, Sigma, Sampar, Mes, Kroman Çelik,
Şahin Motor, Makina Takım, Panoto işyerleri
ile toplu sözleşme görüşmeleri devam etmek
tedir.

Demak, Mat, Sace Elektrik, Allınbaşak,
Otopar işyerleri için toplu iş sözleşmesi çağ
rıları yapılmış bulunmaktadır.

Bu sayımızda Sendikamız Genel Başka
nı A. Aydın Özeren'in Başyazıda Genel' ve
Kısmî Grev konulu yazısını. Toplu Sözleşme
leri, Sendikal Haberleri, ingiltere'de Sendika
cılık yazısını, Serbest Kürsüyü, Bizden Haber-^
leri ve her ay neşrine devam etmekte oldu
ğumuz, Tüzükler'i bulacaksınız.

Esenlik ve iyilik dileklerimizle
sayımızı sizlere sunuyoruz.

Haziran



Yıllardan beri konuşulan üst kurulların
(KONFEDERASYONLARIN) genel kurullarına
getirilen GENEL GREV kavramı her devrede
eleştirme konusu olmuş ne yazıkki iki konfe
derasyon da kendi genel kurullarında tüm
riskleri alarak müdafaa ettikleri işçi hakları
nın zedelenmesi ve kısıtlanması veya yeni is
teklere hükümetler karşı çıkarsa genel Gre
ve gidilecektir. Kararını almamışlardır. İşte
acı gerçek buradadır.

Kamu oyunda boy boy resimler yanın
da Genol Grevden bahis edenler devamlı ken
di reklamını yapmışlardır.

Genel Grev sendika örgütleri tarafından
işçilerin haklarının kotarılması için işçileri
direnişe davet etmektedir. Neticede istenen
ler elde edilmezse buna devam edilir, İşçiler
kendi istekleri ile direnişe katılırlar yoksa
1970'lerde 15.16 Haziran günlerinde olduğu,
gibi silâh tehdidi ile işçileri sokağa dökmeK
Genel veya Kısmî Grev sayılmaz kaldıki bu
nun yöneticileri sıkışınca bundan bizim habe
rimiz yoktu bu eylemi desteklemiyoruz der
lerse ilgili yöneticilerin Sendikal anlayışı bir
hiç olarak ortaya çıkar.

işte DİSK yöneticileri zamanında böyle
demişlerdi kenara çekilip işçilerin mahkeme
kapılarında düşmelerine göz yummuşlardı.

Hiç olmazsa TÜRK-İŞ Başkanı İzmir'de
Kısmi Grevi Türk-lş olarak yürütüyoruz demek
cesaretini gösterdi. Ama iş yargı organlarına
düşse yanında arkadaşda bulamaz. Bizim ka
nımızca 16 Haziran'a rastlayan bu kısmî ha
reketler GREV sayılmaz. Çünkü; sonunda ne
elde edildi. Her grev yeni bir hak getirmesi
için yapılır. Reklâm için Grev olmaz. Genel
veya Kısmî grevler ekonomik ve siyasi ola
bilir. İzmir Grevinin siyasi yanı da yoktu. İki
konfederasyonda bu konuda bir anlaşmaları
olmadığından DİSK üyeleri greve katılmadı
böylece TÜRK-IŞ'in fendi DlSK'i yendi çün
kü DlSK'in 1200 ü aşmayan sayısı tabak gibi
ortaya şıktı. Ne yazıkki işçi hakları aranırken
dahi çekişmeler devam etmekte. Ancak müş-

Genel ve Kısmi
Grev

terek yan 16 Haziran, yalnız halen anlaya
madığımız nokta neden 16 Haziran TURK-IŞ
yöneticiler daha evvel basında kamu oyunda
16 Haziran'a karşı idiler, yokda çaktırmadan
beşinci yılınımı kutluyorlar ne de olsa iki kon
federasyon başkamda eski arkadaş ama ta
bandaki işçiler birbirine düşman saflar g.ibi
dizilmişler, nerde tüm işçi haklarının müda
faası işçiler daha ne kadar bu oyuna taham
mül edecek bilinmez.

Gelgelelim, işveren kesimindeki bağırtı
ya ne oldu beyler bu telaş bu heyecan neye
hemen deftere kaleme yapışmışsınız. Şu ka
dar iş saati ziyan oldu bu kadar milyon kayı-
bımız var hükümetin o günkü vergisine mani
oldunuz vatandaş perişan oldu gibi daha ne
lâfa sapa gelmez konular.

Sayın işverenlere önce, şunu hatırlatırım
Türkiye'de keyfî harcamalarınızın senelik top
lamını yapıp 360'a bölün o zaman İZMİR deki
bir günlük iş durmasındaki kayıbın çok az
olduğunu görürsünüz hükümetin vergisine
gelince işverenlerin ne ödediği her yıl yayın
lanır, tereciye tere, satmak denir buna. Va
tandaşların perişan oldu ne su var ne elekt
rik havagazı ne de vasıta sözleri karşısında
İZMİR belediyesi bunları normal günlerde
hal etmiş ise helal olsun o belediyeye zaval
lı ANKARA İSTANBUL gibi büyük şehirlerde
yaşıyanlar bunu duyarlarsa aynı haklara sa
hip olmak için her gün kısmî grev yapması
lâzım gelir.

Öyle bir şey söyleyin ki önce kendiniz
inanın.

Bu arada işverenler Konfederasyonu
başkanı çok yüksekten atmakta TÜRK-İŞ VE
DİSK Tekstil işkolunda makasa getirip sözleş
meleri hal edince bu muvaffakiyetini ülke ça
pına yaym.ak için İZMlR deld kısmı grevler
den bahis ederken işçi liderlerine karşı ko
nuşmalarım hiç hoş karşılamadık Biz TÜRK-
İŞ liderlerini beğeniriz, beğenmeyiz bizim bi
leceğimiz iş, eğer biz sizlere Sayın diye hi
tap ediyorsak bunu bizim terbiyemze verme-

(Devamı sayfa 14 de)
A, AYDİN ÖZEREN



Otomobil - İş Temsilciler Meclisi
Toplantısı Yapıldı

Otomobil — İş Sendikası temsilciler mec
lisi 25.6.1975 Tarihinde Kocaeli Otel Asya Se
miner salonunda, Sendika Genel Başkanı A.
Aydın Özeren'in açış konuşması ile çalışma
larına başlamış ve yapılan iki ıgünlük semi
nerle toplantı 27.6.1975 tarihinde sona er
miştir.

Seminer çalışmalarında Üniversite öğre
tim üyeleri ve uzman eğitim görevlileri, muh

telif ekonomik ve sendikal konularda ders
ler vermişlerdir.

Ayrıca, seminer sonunda temsilciler mec
lisi, sendikal ve genel yurt sorunlarını kapsa
yan konularda görüşmeler yapmışlardır.

Sendika Genel Başkanı A. Aydın Özeren'
in genel yurt sorunlarına çeşitli sendikal, eko
nomik, işçi haklarına değinen açış konuşması
nın birinci bölümünü aşağıda sunuyoruz.
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Sendikamız Genel Başkanı A. Aydın OZEREN temsilciler meclisi ve seminer açış konuş
masını yaparken.

Sayın öğretim üyeleri, Kıymetli basın
mensupları, ve değerli arkadaşlarım.

Temsilciler toplantısına hoş geldiniz.
Konuşmamın başlangıcında, genel yurt

sorunlarına kısaca değinmeden geçemiyece-
ğim. Türkiye'nin şu anda önemli ana konusu
dış siyasetteki Kıbrıs olayı ile senelerden
beri Türkiye'nin dostu görünen Amerika Bir

leşik Devletleri'nin Türkiye üzerinde uygula
dığı ambargodur. Ekonomik yönden petrol ve
enerji konuları Türkiye'de artık büyük prob
lemlerin kapımızı çaldığını göstermektedir.
İçerde ise toprak dağıtımı, madenlerin dev
letleştirilmesi, ağır sanayii ve motor yatırım
ları ile dağıtımı, madenlerin devletleştirilme
si, ağır sanayii ve motor yatırımları ile halen



yön verilmeyen montaj sanayii sorunu çare
beklemektedir. Bütün bunların yanında oy
kaygısına düşmüş partilerin olumsuz tutumla
rı Türkiye'de bir iç savaş olasılığı doğurmak
ta ve tüm halkımız arasında büyük huzursuz
luk yaratırken, partilerin bu gibi-sorumsuz tu
tumları bizleri kaygulandırmaktadır. Eğer mey
danlarda herkez fikrini açıkça söylemez hale
gelirse günün birinde Türkiye'de demokrasi'
den, sosyal adalet'den, cumhuriyet'den söz
etme olanağı kaybolur. Sonunda faşist, komi-
nist ülkelerde olduğu ğ.ibi liderler ancak rad
yo ve televizyondan konuşabilme olanağını
bulurlar. Hükümeti yönetenler ve parti liderle
ri bu duruma acilen bir son vermelidirler.
Bir başbakana, bir muhalefet partisinin genel
başkanına el kaldırılması demokrasiye, sosyal
adalet inanmış olanlara vurulan tokat'dan
başka bir şey değildir. Aşırı uçlarca düzen
lenen bu olaylara partiler alet olmamalı, oy
kaygusunun dışında ülkenin kalkınması ve hu
zuru için, parlamentoya girerken etmiş oldui-
ları yemini unutmanialıdırlar. Bizce çıkmaz
dan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. El
deki gruplarla ister millî cephe olsun, ister
se yeni bir koalisyon kurulsun parlementcda-
ki bu sayılar mevcut olduğu müddetçe idare
ye Kalkışmak Türkiye gerçeklerine, en hafif ta
bir ile saygısızlıktır.

Bu durumda birbirine düşmüş parti
gruplarının Kıbrıs olayı için dışarda olumlu bir
netice alabileceklerine inanmıyoruz. Bunun
yanında Kıbrıs'da verdiğimiz şehitlerin kanla
rı daha kurumadan, anaların kara yazmaları
başlarında durur'Ken, Kıbrıs zaferini anlaşma
masalarında yenilgiye uğratmaya hiçbir parti
gurubunun hakkı yoktur. Ayrıca iç bünyede
bu çekişme devam ederken Nato içinde da
ha fazla küçük düşeceğimiz, Amerika'nın
Türkiye üzerindeki ambargo oyununun ülkede
her kafadan bir ses çıkarken neticelenmesi
hayâldir. Diğer taraftan silahlı kuvvetlerimi
zin prestiji ile hiç kimsenin ve hükümetler de
olsa oynamaya hak.kı yoktur. Ambargo devam
ettiği sürece ikili anlaşmalar tatbikattan kal
dırılmalı, üstler boşaltılmalıdır. Bu şimdi ol
mazsa, yarın olacaktır. Yerli harp sanayii'ni
bu duruma düşürenler halen ülkede yaşamak
tadır. Niçin bunlardan hesap sorulmamakta
dır? Türkiye'nin kendi öz varlıkları ile harp sa
nayii'ne dönüşmesi ancak dışardan gelen yar
dımlardan ümit kesilmesinden sonra mümkün
olacağına İnanıyoruz. Türkiye'nin^yerli harp
sanayii'ne yatıracak parası vardır. Şayet par-
lemento böyle bir 'oütçe yapamıyacağız der
lerse, kendi ücretlerini nasıl arttırıyorlarsa,
millî harp sanayii'nin bütçesini öyle oluştur
maya mecbur olduklarını hatırlatırız. Daha

Devamı arkada

Sendikamız temsilcilerinden bir grup semineri izlerken.
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Sendikamız yöneticileri ve temsilci ler toplu halde görülmektedir.

sonra millî harp sanayii'ne tekrar dönece
ğim.

Türkiye'de yatırımların politik olması ör
neğini, ikinci demir çelik işletmesinin İsken
derun'da kurulması ile görmekteyiz. Şimdi de
motor sanayli'ni, tarımda her an gelişme ola
nağı olan Konya da kurmak isteyerek Tür
kiye'yi tarımda'da dışarıya dönük şekle getir
mek isteyen siyasîlere dur deme zamanının
geldiğini belirtmek isteriz. Niye Konya? Bunu
hiç bir şekilde açıklayamazlar. Motor sanayii
bir yerde montaj sanayii'nin ve harp sanayi'-
nin ana ürünü olarak en ucuz şekli ile ger
çek mamûlde pahalı olacaktır. Kurulacak her
tesis ülkenin geleceği ile orantılı şekilde tes-
bit edilmelidir. Aksi halde kenara köşeye ser
piştirilen tesisler, Türkiye'ye ilerdeki günler
de faydadan çok zarar getirebilir. Maalesef
plânlama teşkilatı çorba haline döndürülmüş,
her gelen iktidar Türkiye'nin plân ve progra
mını kendi menfaatlerine uydurmaya çalıştır
mıştır. işte bundan dolayı, büyük şehirler sa
nayi mıntıkası haline dönüştürülmüş, büyük
şehirler yaşanılmaz hale getirilmiştir, ülkede
ki.demir tesisleri normal çalışma ile Türkiye'
nin ihtiyacını karşılama durumunda iken, tür
lü yollarla demir ile ilgisi olmayan tüccarlara
dahi, dışardan demir getirme izni verilerek
milyonlarca dolar dışarıya aktarılırken, iç pp
yasada da demir sanayiinde milyonlarca lira,
cüz'İ de olsa düşürülen demir fiyatlarından

kaybolmaktadır. Hükümet bütçesi ziyan eder
ken, içte ve dışda demir tüccarlarının milyon
lar kazanmasına sebep olunmuştur. Neticede
demir üreten 13 adet ark ocağı ve kütük ima
lâthaneleri kapanma iie karşı karşıya bıra
kılmışlardır. Eğer bu sorun çözümlenmez ise
9000 işçi çalıştıran bu işyerlerinden ancak
üç veya dört tanesi ayakta kalabilir. Bu acı
gerçekleri görmiyen ekonomi ve sanayii ba
kanlıkları kimden yanadırlar? Yarın işsizler or
duşuna binlerce kişinin daha katılması. Türki
ye'de gübre fabrikaları gelişip Türk tarımına
tam bir hizmet veremezken, gübre fiatında ya
pılan indirimde görmekteyiz. Bu indirim kü
çük çiftçiye ne kazandırmıştır Bu arada bü
yük çiftçi milyonları vururken, bu senenin ta
rım mahsullerine gübrede indirim yapıldı diye
yeni zamlar tatbik edilmeyecek midir? Vatan
daş her devrede olduğu gibi bu yaz da sebze
yi, meyvayı geçen senelerden daha pahalı al
mak mecburiyetinde olduğuna göre, bütçeyi
bu kadar sorumsuzca ziyana sokmaya hiç
kimsenin hakkı yoktur.

Montaj sanayi'ne gelince; Halen dışa o-
lan bağımlılığını sürdüren montaj sanayi işve
renleri, bir yerde Nato yardımının kesilmesi i-
le askerî gücün ne hale geldiğini görerek ders
almaları gerekir kanısındayız. Montaj oyunu
her devrede yeni şekil almakta, koz sinekten
kupaya doğru değişmektedir. %70 inin yer
li olduğu iddia edilen otomotiv montajında,

(Devamı gelecek sayıda)



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Ifaziran ny'ı içinde toşkilctnnızın yüıütmokle oldu

ğu Toplu iş sözleşmelerinden TüCEL BORU, KARîsIA-
SAN ve AK-KARDAX işyerleri sözleşmeleri anlaşma ile
sonuçlanmış ve üyelerimize ücret ve sosyal yardımlar
ile ilgili yeni haklar lemin edilmiştir. Aktcdilmiş olan

bu sözleşmeler ile sağlanan haklardan önemli olan bazı
maddeler azağıda Lelirtilnûştir.

Diğer sözleşmelerle ilgili son dui'umlar da kısa ola
rak okminrımızm bilgilerine sunulmuş bulunulmakla

dır.

Sendikamız Yönetici ve temsilcileri ile Yücel
leşmeyi im

BİTEN SÖZLEŞMELER :
YÜCEL BORU VE PROFİL

Gebze Çayırova'da kurulu YÜCEL BO
RU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyeri iş
vereni ile Sendikamız arasındaki ikinci dö
nem Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuş
mazlık ile sonuçlanmış, ancak Sendika ve iş
veren yetkililerinin yaptıkları uzlaştırma top
lantıları neticesinde 13.6.1975 tarihinde top
lu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

imzalanmış bulunan yeni dönem toplu iş
sözleşmesi 1.5.1975 tarihinden itibaren iki
yıl süreli olup, üyelerimizin birinci yıl saat üc
retlerine 400 Krş. ve ikinci yıl için 425 Krş. ol
mak üzere 825 Krş. zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer hak ve men
faatlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
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Boru ve Profil Sanayii İşverenleri Toplu söz-
zalarken.

SANAYİİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.
— iki Sendika ve iki İşveren temsilci

sinden oluşan DİSİPLİN KURULU

— Toplu işçi çıkarmalarında ilk giren
son çıkar prensibinin uygulanması.

İhbar tazminatlarının peşin %50 zam
lı ödenmesi.

Kıdem tazminatı en az bir yıl çalış
mış Sendika üyesi kıdem tazminatına hak ka
zanır. Üyenin kıdem tazminatı hesabında her
bir hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarın
da kıdem tazminatı ödenir.

— Asgari ücretin yeni girecek işçi için
saatte 600 Krş. Olması.

— Üyelere normal iş günlerinde yaptırı-
(Devamı arka sayfada)
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lan fazla mesailer %65 zamlı ödenir. Üyenin
hafta tatili günü yapacağı mesailer % 100
zamlı ödenir.

— Dini bayramlarda üyelere net 500 TL.
Bayram ikramiyesi verilir.

Yıllık izine giden üyelere izin ücretle
ri ile beraber 1000 TL. sı Tatil İkramiyesi ve
rilir.

Üyelere her takvim yılı için 90 günlük
(720 saatlik) Çıplak ücretleri tutarında ikram'--
ye verilir.

— Üyenin Evlenmesi halinde 6 is günüücretsizin 1000 TL. Evlenme yardımı yapılır.
Üyenin Çocuğunun olması halinde 3

ya^"" yardımı
TL. Melesi""

— Çocukları tahsilde olan üyelerimizin
ilk okulda okuyan çocuğu için 250 TL. Orta
okul ve Lisede Okuyanlar için 400 TL. Üni
versitede okuyanlar için 500 TL. verilir.

— Üyenin vefatı halinde 5000 TL. Üye
nin bakmakla mükellef olduğu kişilerin ölü
mü halinde 1000 TL. ölüm yardımı yapılır,
ve 3 işgünü ücretli izin verilir.

— Üyelere yılda biri yazlık ve kışlık ol
mak üzere iki takım iş elbisesi 200 TL. değe
rinde iki çift ayakkabı verilir.

— Üyelere her yıl 1000 TL. Yakacak
yardımı yapılır.

Üyelere her yıl 90 günlük ikramiye veril
mesi kararlaştırılmış olup İş Güvenliği ve İş
Emniyeti hususlarında da yeni haklar temin
edilmiştir.

AK — KARDAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

yürütülmekte olarikinc^H"'^'''®"''^ arasındaleşmeleri müzakere 2
başlamış, yedi tonla T Tarihindezm bütün iyi niyet 22
anlaşma sağlanamamıştır^
yuşmazlık kararı aimm duruma gere u-nun yapmış olduötı 2^ uzlaştırma kurulu
Yopiu İş Sözleşmesi neticesinde
Yalanmıştır. 1.4 107^ 2®-®-''975 tarihinde im-Çadi olan sözleşmede ®.'!'^'"den itibaren ge

aklar sağianmİşt,r. ^y^'erimize aşağıdaki
.  7" ^y^'ahmize R- •
™pîarss7K;r- -

,  "Tereİki Sendika vden oluşan DISIPL|MVu;,;5yaren temsilcisin-
"^®PİU isçi e [r

son çıkar prensibinin uvmn'®"""" siren
,f, , ^yuianması.— İhbar Tazminatı o,

5° Tamu ödenir.- Kıdem Tazminat, her y,, , ,
lük ücreti tutarında ödenir. v n 30 gun

— Asgari ücret işe yeni girecek sendika
üyeleri için 600 Krş. tur.

— Normal iş günlerinde yapılan fazla
mesailer %75, hafta tatili günü yapacağı me
sailer için %100 zamlı ödenir.

— Genel tatil günlerinde üyelerin çalış
maları halinde %100 zamlı ödenir. Dini bay
ramlarda üyelere 600 TL. Bayram ikramiyesi
verilir.

Bir ay içinde işine muntazam devam
eden üyeye 150 TL. Devam primi verilir.

— Yıllık izine çıkan üyelere izin ücretle
ri ile beraber 1000 TL. Tatil İkramiyesi veri
lir.

— Üyelere her yıl için 90 Günlük ücret
leri tutarında İkramiye verilir.

— Üyenin Evlenmesi halinde 5 gün üc
retli izin 900 TL. Evlenme yardımı yapılır.

— Üyenin çocuğunun olması halinde iki
gün ücretli izin 900 TL. Doğum yardımı ya
pılır.

— Üyenin her çocuğu için 50 TL. Çocuk



yardımı ve İlk Okulda okuyan çocukları için
300 TL. Orta okulda okuyanlar için 400 TL.
Lisede okuyanlar İçin 500 TL. Yüksek Tahsil
de olanlar içinde 900 TL. Tahsil yardımı yapı
lır.

— Üyenin ölümü halinde 7500 TL. Bak
makla mükellef olduğu kişilerin ölümü halin
de ise 900 TL. Ölüm yardımı yapılır.

— İşyerinde haftalık çalışma süresi 45

saattir ödemeler 48 saat üzerinden yapılır.

— Üyelere her yıl 1000 TL. Yakacak yar
dımı yapılır.

— Üyelere her yıl biri yazlık biri kışlık ol
mak üzere iki takım iş elbisesi beher çifti 175
TL. den iki çift ayakkabı verilmesi kararlaştı
rılmış olup, iş güvenliği ve iş emniyeti husus
larında da yeni haklar temin edilmiştir.

KARMAŞAN KARTAL MAKİNA SANAYİİ A.Ş.

Kartal Cevizli'de Kurulu KARMAŞAN İş
yeri ile Sendikamız arasında yılbaşından bu
yana devam eden ve uyuşmazlığa intikali ne-
ticesindede uzlaşma safhasında da çözüm-
lenememiş bulunan Toplu iş sözleşmesi ne
deni ile Sendikamız grev kararı almak zo
runda kalmıştı. Diğer yandan İşveren hem lo
kavt hem de işyerini tasfiye etme kararı almış
tı. Sendikamız ve işveren yetkililerinin bu du
ruma çare bulmak amacı ile yaptıkları toplan
tılar sonucu ve her iki tarafın iyi niyetlerini
kullanmalariyle Toplu iş sözleşmesi 25/6/975
Tarihinde imzalanmıştır.

1.1.1975 Tarihinden itibaren geçerli olan
toplu iş sözleşmesinde üyelerimize aşağıdaki
haklar alınmıştır.

— Üyelerimizin aylık ücretlerine iki yıl
için 1440.— TL. zam yapılmıştır

— İki Sendika temsilcisi ve iki İşveren
temsilcisinden oluşan DİSİPLİN KURULU.

— işyerine ilk giren son çıkar prensibi
nin uygulanması.

— İhbar tazminatlarının %50 zamlı ö-
d en m esi.

— Kıdem tazpıinatı yıl başına 30 gün ü-
zerihden ödenir.

tarında ikramiye verilir.
— Bir ay içinde işine muntazaman de

vam eden işçiye 150 TL. devam primi veri
lir.

— Üyenin Evlenmesi halinde 5 gün üc
retli izin 1000 TL. Evlenme yardımı yapılır.

— Üyenin çocuğunun olması halinde
3 gün ücretli izin ve 750 TL. Doğum yardımı
yapılır.

— Üyelere çocuk başına 25 TL. Çocuk
yardımı yapılır. Ayrıca üyelerin ilk okulda o-
kuyan çocukları için 300 TL. Orta Okulda o-
kuyanları için 400 TL. Yüksek tahsilde olan
lara 600 TL. Tahsil yardımı yapılır.

— Üyenin ölümü halinde 5000 TL. Olum
iş kazası sonucu ise 7500 TL. üyenin bak
makla mükellef oldukları kişilerin ölümü halin
de ise 3 gün izin 750 TL. Ölüm yardımı yapı
lir.

— Üyelere her yıl 850 TL. Yakacak yar
dımı yapılır.

Normal çalışma süresi 45 saat olup
48 saat üzerinden ödeme yapılır.

Asgari ücret 1 ci yıl satte 550 krş, 2 ci
yıl saatte 600 krs tır.

— Genel tatil günlerinde çalışan üyelere
ücretleri % 100 zamlı ödenir.

rilir.

Fazla mesai %65 zamlı ödenir.
Dini bayramlarda 250 TL ikramiye ve

— Yıllık izine çıkan üyelerimize yıllık
izin ücretleri ile 500 TL. Tatil ikramiyesi ve
rilir.

— Üyelere her yıl 45 günlük ücretleri tu-

— Üyelere bir yazlık ve kışlık olmak üze-
i"© iki takım iş elbisesi, beher çifti 125 TL. den
"ki çift ayakkabı verilir. Üyelerimize iş güven
liği ve iş emniyeti hususlarında da yeni hak
lar temin edilmiştir.



DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER

Sendikamız ile İstanbul - Bakırköy'de
kurulu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bölge Depo ve Tamirhane Müdürlüğü işyeri
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1.3.1975 ta
rihinden bu yana devam edilmiş ve anlaşma
sağlanamayınca uyuşmazlığa gidilmiştir.

Uzlaştırma kurulu konuların kotarılması
için azâmi çalışmayı yapmış ve kararını
28.6.1975 günü vererek, taraf temsilcilerine
tebliğ etmiştir. Kurul kararı günün koşulları
nın altında olmasına rağmen maalesef işve
ren temsilcisi tarafından kabul edilmemiş ve
bu durumda Sendikamız işyerinde GREV ka
rarı almak mecburiyetinde kalmıştır. Grev uy
gulaması kanunî sürenin hitamını beklerken,
bu hususta başta Sıkı yönetim Komutanlığı
ve ilgili mercilere durum yazı ile bildirilmiş
tir. .

Sendikamızın teşkilâtlanarak yeni bün
yesine katılmış bulunan, Gebze'de kurulu
SANPAR işyeri Toplu iş sözleşmesi presödü-
rü tamamlanmış, ancak işveren toplantılara
katılmadığından ,durum Kocaeli Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne intikal etmiştir. İşverenin
Bölge'de yapılacak toplantıya da gelmemesi
ile Sendikamızın bu işyerinde GREV kararı
almasına sebeb olmuştur. İşyerinde çalışan
üyelerimiz işverenin bu tutumunu şiddetle
protesto ederek, sabırsızlıkla Grev uygulan
ması için kanunî sürenin geçmesini bekle
mektedirler.

Mart ayından beri Toplu iş sözlesme mü
zakereleri devam eden ve neticede uyuşmaz-
Iiga intikal eden SIĞMA DÖKÜM /nyL/
ihtilâfı için, Kocaeli Bölge Çalışma MüdaVr
günde uzlaştırma kurulu tertip edilmiş ancak
taraf aracıları üçüncü tarafsız aracının k
mahkemesi kanalı ile seçilmesinde mutab k
kalmışlardır. Bu arada işverenle görüşmeler
zaman zaman devam etmekte olup, ani
mazlık konularında çok az madde kalmış du
rumdadır.

Kartal Ceviz'de kurulu MES M AKINA
ELEKTRİK SANAYİ işyeri sözleşmesi görüş

meleri, daha başında olumsuz yönde başla
mış olup işverenin günün şartlarının çok al
tında bir teklifle gelmesi durumun uyuşmaz
lığa gitmesine sebep olmuştur. Uyuşmazlık
İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne intikal
ettirilmiştir. Bu dönem Grev'in kaçınılmaz ol
duğu bu işyerinde, işverenin sözleşme görüş
melerinden anlaşılmış bulunulmaktadır.

Görüşmeleri devam etmekte olan, Geb
ze - Çayırova'da kurulu MAKİNA TAKIM EN
DÜSTRİLERİ A.Ş., KROMAN ÇELİK SANAYİ
A.Ş. ile ŞAHİN MOTOR YATAKLARI A.Ş. iş
yerleri Toplu iş sözleşmelerinin bir çok mad
delerinde mutabakat sağlanmış, ancak esas
ücret ve kıdem tazminatı ile ilgili bazı husus
larda yakınlaşma mümkün olmamıştır. Bu ko
nularda gelecek toplantıda da bir anlaşma
sağlanamaz ise durum uyuşmazlığa intikal
edilecektir.

Teşkilâtımıza yeni katılmış bulunan ve
sözleşme yetkisi alınan PANOTO RADYATÖR
fabrikası sözleşme müzakerelerine başlanmış
ve üç toplantı yapılmıştır. Ayrıca yine bün
yemize yeni katılan Kartal'da kurulu DEMAK
OTOMOTİV SANAYİ işyeri yetkisi Sendikamız
adına tescil edilmiş olup, bu hususta işvere
ne sözleşme toplantılarının başlanması için
yazı gönderilmiştir.

Sözleşmeleri sona ermiş olan MAT MO
TORLU ARAÇLAR A.Ş. üe SACE ELEKTRİK
A S işyerleri için sözleşme çağrıları yapılmış
ve ilgili evraklar 26.6.1975 günü Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yetkinin
önümüzdeki günlerde çıkması beklenmekte
dir. Sendikamız bu işyerleri ile ilgili sözleş
me hazırlıklarını temsilciler ile müşterek ta
mamlamıştır.

Sendikamız ile yapılmış ve 1.8.1975 ta
rihinde sona erecek olan OTOPAR SANAYİ
ile ALTINBAŞAK ZİRAİ ALETLER işyerleri
sözleşmeleri fesh edilmiş ve yeni dönem söz
leşme çağrısı için ilgili mercilere müracaat
edilmiştir.



SENDtKAL

HAVA-İŞ SENDfKAsI
OLAĞAF'İÜSTÜ GENEL
kurulunda genel
BAŞKANLIĞA SEÇİLEN
ERDOĞAN BALCI

HAVA-İŞ Sendikasının
Olağanüstü Genel Kuru! top
lantısı 25 - 27 Haziran 1975
tarihlerinde Ortaköy özel Tu
rizm Otelcilik Okulu salonun
da yapılmıştır. Üç gün devam
eden genel kurul sonunda
sendika genel başkanlığına
Erdoğan Balcı seçilmiştir. Ge
nel Kurul'dan sonra yapılan
Genel Merkez İcra Kurulu se
çimlerinde genel başkan ve
killiğine Recep Uçak, genel
sekreterliğe Vahit Yolcu, Teş.
ve Eğitim sekreterliğine ö.
Faruk Öngel, Maii Sekreterli

ğe de Günay Dicleli seçilmiş
lerdir. Yeni seçilen arkadaş
larımızı tebrik eder, başarılar
dileriz.

SİGORTALILARIN ANA VE
BABALARI DA SAĞLIK
HİZMETLERİNDEN
FAYDALANACAK

önceki gün Senato'da da
görüşülerek Meclis'ten geç
tiği sekiyle kabul edilerek
kesinleşen 506 sayılı SSK
Kanununda bazı değişiklikler
yapan kanun, onaylanmak ü-
zere Cumhurbaşkanı Koru-
türk'e sunulmuştur. 31 Aralık
1974 tarihine kadar emekliye
ayrılmış ve emekliliğe hak
kazanmış olanlara, 13 aylık
birikmiş farklarının Temmuz
ay'ı içerisinde ödenmesine
çalışılacağı bildirilmiştir. Ke
sinleşen metne göre, en az
işçi emekli maaşı 540 liradan
1000 liraya yükselmektedir.
Ayrıca, 31 Aralık 1974 tarihi
ne kadar emekliye ayrılmış
veya emekliliğe hak kazan
mış kimselere de, kademeli
olarak zam yapılmaktadır. 3
aylık maaş tutarı 3600 liraya
kadar olanlara ayda 450 li
ra 3 aylık maaş tutarı 3601
liradan 6 bin liraya kadar o-
ianlara ayda 400 lira ve üc
aylık maaş tu*an 6001 lira ve
daha yukarı olanlara da ayda
350 lira zam yapılmıştır. Zam
uygulam.^ına 1 Vemmuz1974 tarihinden itibaren baş-
ianacağı için birikmiş fark
lar toptan ödenecektir. Geç
miş farkların 1 milyar 953 mil
yon Ura tuttuğu açıklanmıştır.

SSK nın sağlık hizmet

leri de genişletilmiştir. Buna
göre. Sigortalıların bakmak
la mükellef oldukları ana ve
babaları ile emeklilerin eş ve
çocukları ile ana ve babaları
da sağlık hizmetler'nden ya
rarlanacaklardır. Ancak bu
hizmetleri karşılamak için, si
gortalılardan yüzde 3 daha
fazla prim kesilecektir. SSK
Hastanelerinde polikimik hiz
metleri karşılığında 5 lira a-
lınacaktır. Ayakt? tedavi sı
rasında verilen ilâcın yüzde
20'si hastadan a'ınpcaktır.

Kesinleşen met'nde, e-
mekliliğe esas a'ınan tavan
ve taban da yükseltilmiştir...
Taban asgari ücret olacak
tır. Tavan ise 6 bin liraya yük
seltilmishr. Ancak Bakanlar
Kurulu kararı ile taban ve ta
van yükseltilebilinecektir.

Ayrıca, borçlandırma sis
temi de yeniden ihva edilmiş
tir. 18 yaşından büyük olan
ve sigortalılığı devam eden
ler. geçmiş hiz.T-.et'erinin en
çok 10 yılını borçlanabilecek
lerdir. Borçlanmada, 1950'
eten önceki hizmetler için mü
racaat tarihinde sigortalının
son üc avlık maaşının ortala
ması dikkate alınarak prim
Ödenecektir. 1950'den sonra
ki geçmiş hizmetler için ise,
müracaat tarihindeki asgari
ücret üzerinden prim ödene
cektir.

ÇAĞDAŞ AVRUPA'DA
KADIN, ERKEK AYRIMI

Bugün için sadece beş
ülke, yasalarında eşit ücret
hakkına yer vermişlerdir; Al
manya, İtalya, ve Fransa'da

(Devamı arka sayfada)
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bu hak, savaştan hemen son
ra tanınmıştır. Belçika'da ve
Lüksemburg'da ise, ücret ko
nusundaki bu hakkın yasal
olarak tanınması çok yenidir:
1967 ve 1965.

Böylece, söz konusu beş
ülkede, (Lüksemburg ha
riç), kadınlar mahkeme ö-
nünde de ileri sürebilecekle
ri, erkeklerle eşit muamele
görme hakkına sahiptirler.

Buna karşılık, İrlanda'da
1974 Temmuzunda kabul e-
dilen «Ücretlerde Ayrımı Ön
leyici Anlaşma» ve 1970 Ma
yısında İngiltere'de kabul e-
dilen «E—it Ücret Anlaşma-
sı»nm yürürlüğe giriş tarihi
olan 1975 sonuna dek, İrlan
dalı ve İngiliz, kadınlar, ücret
lerde eşitlikleri yasal bir şe
kilde sağlanıncaya dek bek
lemek zorundadırlar.

Mesleki bir faaliyet gös
teren kadınların yasal korun
malarının en az güvence al
tına alındığı ülkeler ise Hol
landa ve Danimarka'dır. Ger
çekten de, Hollanda'da ücret
eşitliği konusunda genel kap
samlı hiçbir yasa yoktur. Da
nimarka'da da, parlamenter
ler 1971 başında, sorunun
sosyal taraflar arasındaki gö
rüşmeler çerçevesinde çö
zümlenmesi gerektiğini sa
vunarak, herhangi bir yasaf
müdahaleyi gerekli görme
mişlerdir. Bu nedenle; ücret
konusundaki erkeklerle ka
dınların Avrupanın her yerin
de yasa önünde eşit oldukla
rına inanmak yanlıştır.

Nitekim ki hanım işçiler,
haklarını koruyabilmek için,
Fusalp'da (Annecy'deki ha- •
zır giyim fabrikası) geçen yaz
3 ay süreyle, daha iyi çalış
ma koşulları ve kadınlarla
erkekler arasında ücret eşit
liğini sağlamak için işe ara
verdiler. Bu, Avrupa'da yeni

yeni ortaya çıkan bir çok olay
arasından bir örnektir. Kadın
işçiler ve görevliler, somut
sorunlarının artık bilincine
varmakta ve isteklerinin bir
sonuca ulaştırılması için ör
gütlenerek, grev silâhına git
tikçe daha fazla başvurmak
tadırlar.

Genellikle çok genç olan
bu grevciler, sonuna dek di
renmeğe kararlı oldukların
dan, söz konusu bu grevler
her zaman çok ciddi olma'k-
tadır. Kadın işçilerin istekle
ri şunlardır: Ücret eşitliği,
daha nitelikli işlerin kendi
lerine verilmesi, aile yaşamıy
le meslek yaşamı arasında
bir uyum sağlayacak çalış
ma düzeninin sağlanması.
Tüm bunlara, kadınları er
keklerden daha çok etkileyen
toplu işten çıkartmalara kar
şı gelinmesi de muhtemelen
yakında, ilâve edilecektir.

Türk - İş Genel Sekreteri
«İşverenler vergilerini hak
kıyla pdeseler, bütçeye katkı
ları 20 milyar olur.» dedi.

i

Türk-lş Genel Sekreteri
Sadık Side, kanuni bir işçi
hareketini , «Patrona Halil is
yanı»na benzeten işverenlerin
vergilerini hakkıyfa ödedik
leri takdirde, Türkiye Cumhu
riyeti Bütçesine 20 milyar tu
tarında ek bir gelir sağlaya
caklarını öne sürmüştür.

Türkiye Liman İşçileri (Lı-
kat iş) Sendikası seminerinin
kapanış toplantısında bir ko
nuşma yapan Türk-lş Genel
Sekreteri Sadık Side, işve
renlerin ve sermaye çevrele
rinin kıdem tazminatı ile il
gili kanunun çıkmasını önle
mek için gösterdikleri gay
rete göz yumulmavacağını be
lirtmistir.

Türkiye Işverenier Kon

federasyonu Genel Başkanı
nın, Türk - iş Genel Başka
nı Tunç'un milyoner olduğu
yolundaki, iddiası için de Şi-
de, şunları söylemiştir:

«Türk - İş Genel Başka
nı Tunç, Kontenjan Senatö
rü olduğundan beri Türk-lş'-
den bir kuruş almamaktadır.
Narin'i biz tahsilli, kültürlü
sanardık, oysa o, 243 yıl ön
ce meydana gelen isyanın e-
lebaşısı Patrona Halil'i Sayın
Genel Başkanımız ile karıştır
mistir. Bu bir isyan değildir
ve kanunî bir işçi hareketidir.
Biz de hareketimizi kıdem
tazminatımızı ve tüm hakları
mızı alana dek sürdürece
ğiz.»

Dünyada ilk toplu iş söz
leşmesinin Kütahya'da yapıl
dığı ortaya çıkmıştır.

İlk toplu sözleşmeyi im
zaladıklarını iddia eden İngi
lizlerin sözleşmesi ise 1817
tarihini taşıyor.

Kütahya Müzesinde sak
İl bulunan Şer'iye. Mahkeme
sinin zabıtlarını ve sicillerini
bir bir araştırarak, Türkçeye
çevirttiren Belediye Başkanı
Abdurrahman Kara, dünya
da ilk toplu sözleşmenin İn
giltere'den 51 pil önce Kütah ■
ya'da yapıldığını açıklamış
tır.

Şer'iye Mahkemesinin za
bıtlarından edinilen bilgiye
göre, tarihe «Fincancılar Ant
laşması» olarak geçen dünya
nın ilk toplu sözleşmesinin
«Çini fincan imalâtçıları ile
kalfalar, çıraklar arasında
1764 yılında (Rumi 1180) im
zalandığı» saptanmıştır.

Devrin Şer'iye Mahkeme
sinin kadılarından Kadı Ah
met Efendi'nin nezaretinde
yapılan ve 24 işyerinde çalı
şan 250 kişiyi kapsayan söz

lü



leştne 15 maddeden oluşmak
tadır.

Toplu sözleşmede yer a-
lan 15 madde şöyledir;
ö  1. Kütahya'da 24 kâr
hane (çini ve fincan atelyesi)
nden başka atelye açılmaya
caktır,

2. Bu kârhanelerde kal
falar 100 has (değerli) fincan
işlerse, 40 akça alacaktır.

3. Çıraklar, 100 adi fin
can ve 250 normal fincan I-
mal ederse, günde 6 akçe ve
rilecektir.

4. Halifeler (ustalar), 150
has fincan İşlerse, 60 akçe
ödenecektir.

5. Çıraklar usta olduk
ları zaman ücretleri orantılı
olarak artacaktır,

6. Fincanın tanesi 4 ku
ruşa perdahlanacaktır (dü
zeltilecektir),

7. Günde azami 16 fin
can işlenecektir,

8. Bu sözleşmeden işçi
işverenler hoşnuttur,

9. Bu sözleşme, üstad
ve zenniler huzurunda yapıl
mıştır.

10. Bu sözleşmeye ay
kırı hareket edenler, Şer'iye
Mahkemesi tarafından ce
zalandırılacaktır.

11. Taraflar bir zarara
uğrarsa, bu ortalama olarak
ödenecektir.

12. Bu sözleşme, Şer'
iye Mahkemesinin hlmaye-
sindedir,

13. Kalfa ve ustalar bir
hastalığa yakalanırsa, yar
dım olunacaktır.

14. Çıraklar, belirli bir
süre sonunda usta olabilir
ler,

15. Bu sözleşme, Şer'i
ye Mahkemesinin sicilinin
57. sayfasındadır.»

Dünyada ilk kez toplu
sözleşmenin Kütahya'da İm
zalandığının kanıtlanmasın
dan sonra, İngiltere'den bir
heyetin gelerek, inceleme
ler yapacağı bildirilmiştir.

200 BİN İŞÇİNİN
EMEKLİ OLMASİ
1976 YA KALDİ

Nisan 1975 tarihinden
25 yıllık sigortalılık süresini
doldurup, emekliliğe hak ka
zanan 200 bin sigortalının
1976 yılında emekli olmala
rı beklenmektedir. 25 yıllık sl
gortaiılığmı tamamlayarak,
1975 yılında emekli olması
beklenen 200 bin sigortalı iş
çiden bugüne kadar ancak 10

bini emekliliği için kuruma
başvurmuştur.

SSK Genel Müdürü Mus
tafa Mut, yaptığı açıklamada
10 bin işçi sayısının yıl sonu
na kadar 40 bine yükselmesi
nin beklendiğini söylemiştir.

Genel Müdür Mut, işçi kı
dem tazminatının 15 günden
30 güne çıkarılması ve bu
yıl bazı iş kollarında imzala
nacak toplu İş sözleşmeleri
ile ücretlerinin artırılmasını
bekleyen İşçilerin emeklilik
lerini gelecek yıl isteyebile
ceklerlnl lfade etmiştir.

Yapılan hesaplarla, 1976
yılında yenilerin katılması İle
birlikte 200 bini aşan bir İşçi
topluluğunun emekliliklerini
isteyebilecekleri anlaşılmak
tadır.

Öte yandan bu ay so
nunda yapılacak olan S.S.K.
Genel Kurulu'na sunulmak ü-
zere hazırlanan 1974 yılı ça
lışma raporunda, 1975 yılın
dan 1976 yılına sarkacak o-
lan ve 200 bini aşacak emek
11 isteklerini karşılayabilmek
ve tahsis işlemlerini en kısa
sürede sonuçlandırmak için
tam mekanizmaya geçilmek
üzere yeni makineler alındı
ğı ifade edilmiştir.

ÖZÜR

Mayıs 1975 Ayı dergimizin Toplu İş Sözleşmeleri sayfasında TOE iş
yerine ait toplu sözleşme yazısı. Dergimizin basıldığı matbaada teknik bir
hata neticesi SSYB. Depo ve Tamirhane Md. yazısı ile karışmıştır. Bu nüs
hamızda yazılarımızın çokluğu nedeni ile İŞYERLERİMİZİ TANITIYORUZ ve
ŞİİR KÖŞESİ konulu yazılarımızı koyamadık. Bu nedenle her İki konu için
okuyucularımızdan özür dileriz.
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İngilterede Sendikacılık

İngiltere'de toplu hareket fikrinin yerleş-
:nesi ve yeni kamıniarın çıkarılması.

)
Yukarıda kısaca belirtilen düşünce tar-^

zının hakim olduğu yıllar içinde, İngiltere'de
işçiler tek başlarına kalarak, sermaye karşı
sında zayıf bir duruma düşmüşler, devlet hi
mayesinden yoksun, çok ağır çalışma şartla
rına boyun eğmek zorunda bırakılmışlardır. . .
İşte bu ortam içinde, toplu olarak hareket
edilmesi halinde, hakların korunması müca
delesinin daha kolaylıkla yapılabileceği fii:ri,
işçilerin zihninde yerleşmeğe ve gün geçtik
çe taraftar bulmağa başlamıştır. Bu tarihler
de ortaya çıkan yardımlaşma cemiyetleri top
lii hareketlere örnek olarak, 18 nci yüzyıl
sonlarındaki İngiliz sendikacılığında büyük
önem taşırlar. Fakat bu arada, toplu hare
ketlerin gelişmesi ve devamlılık arzetmesi,
İngiliz Hükümetini ve Parlâmentosunu endi
şeye düşürmüştür. Sendikaların gelişmesinin
yarattığı endişe 1799 ve 1880 yıllarında işçi
birliklerinin kurulmasını yasaklayan «Com'bi-
nation Acfs» adlı kanunların çıkartılmasına
sebep olmuştur. Ancak, bu kanunlar, ne sen
dikaların kurulmasını, ne de grevleri önleye
bilmiş, 1807 yılında Preston'da marangoz
lar 1813 yılında fıçı imâlathanelerinde çalı
şan işçiler yardımlaşma dernekleri kurmaktan
geri kalmamışlardır.

Bu arada, napolyon harplerinin sebep
olduğu ekonomik kriz içinde, sanayide hu
zursuzluğu arttırarak, çalışma şartlarının da
ha da kötüleşmesi sonucunu doğuran bu ka
nunların kaldırılması için işçiler, I817 T
1819 yıllarında çeşitli sokak gösterileri ya'n^
mışlardır. Sonraki tarihlerde Fransa ve Bel
çika'da işçiye toplu olarak hareket edebilme
imkânını yasaklayan kanunları protesto ama
cıyla girişilen teşebbüslere karşı ingiltere'
deki gösterilere daha ziyade çalışma şartla

rını pazarlık yoluyla elde etme gayreti hakim
olmuştur.

YENİ KANUNLAR ÇIKARILIYOR :
Sanayideki huzursuzluk, hüküm süren

ekonomik kriz ve sefalet içindeki işçilerin
davranışlarının kontrolünde karşılaşılan me
seleler, işçilerin teşkilâtlanmasını önleyen
kanunların derhal kaldırılması gerektiği yo
lunda bir fikir cereyanın doğmasına ve hızla
gelişmesine sebep olmuştur. Bunun sonucu
olarsk, özel bir komite, kanunları incelemek
üzero Parlâmento tarafından görevlendiril
miştir. Komitenin vermiş olduğu rapor saye
sinde, sakıncaları ortaya çıkan kanunlar,
1824 yılında yürürlükten kaldırılmış ve İngil
tere'de sendika kurma hakkının tanındığı ye
ni bir devir başlamıştır.

Ancak, işçilerin yeni hak ve hürriyetleri
ni kullanmada, sendikalarının geliştirmek ve
çalışma şartlarını düzeltmede şiddet ve grev
yollarına başvurmaları, iş anlaşmazlıklarının
hızla artması. Parlâmentoyu tekrar sendikal
faaliyetleri kısıtlamaya sevketmiştir. 1825 yı
lında yürürlüğe girip, tesirlerini aşağı yuka
rı elli yıl müddetle hissettiren bir kanunla
sendikal faaliyetler tahdit edilmiştir. Bu elli
yıllık devre içinde, İngiltere'de büyük milli
sendikalar kurulmuş ancak, bu sendikalar,
yalnız kalifiye işçileri teşkilâtlandırmış, kali-,
fiye olmayanlar ise, her türlü teminattan yok
sun, sendikasız olarak hayatlarını idame et
tirmeye çalışmışlardır. Bunun tek istisnasına,
tekstil sanayii ile kömür madenlerinde rast
lanılmıştır. ~

öte yandan, İngiliz Sendlkacıiık tarihî,
bu devrede isçilerin sendikalarına ödedikle
ri yüksek aidatlar sayesinde, sosyal sigorta
ların oim.adıâı o tarihlerde isçiye yardım im
kânının sendikalarca sağiandığını, sosval m'i-
venligin bir dereceye kadar yerleştirildiğini
kaydetmektedir.
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük
(Geçen sayıdan devam)

•Madde Ü^L — lîasıiH'lı gaz lüplorinin üzerine, aşağıda
ki biljjiler, silinniiyeeek şekilde ve oyuk olmamak şarliylc
yu/ılmış olacakın'.

a/ Imalûlçı firmanın adı,
b) Seri numarası,

e) Jdoldunalacak gazm w"si.
<1) Hoş \e dolu ağırlığı ve hacmi,

ei Kn çok doldıu'ina basıncı,
f. İmal larihi.

İmalâtçı firma, gaz, tüpleri ile birlikle .kontrol veya
garanti belgesini do alıcıya vermek zorundadır.

Madde 115 — Basınçlı gaz tüplerini (asetilen tüpleri
bariç) dolduran lıcr fiıına, satışa çıkarmadan önce uygun
aralıklarla belirli zamanlarda tıp \-o teferruatını muayene
edecek \'cya ettirecek ve hidrolik basınç deneyi, ağırlık,
lıacıın deneyi gibi deneylen yapacak veya yaptıracaktır.

Bu ınnaycne vc deneylere ait bir belge tüple birlikte
alıcıya verilecektir.

Belgeler istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde sak
lanacaktır.

îıladde 96 — Muayene Ve deneyler sonucu kullanıl
ması u>gıın görülnıiycn tüp ve feferruat kesinlikle kulla-
nılmıyacaklıi'.

MııtUle 97 — Hor tüpün dip tarafı yere değıniyecek
şekilde, belirli bir yükseldikte, çemberle çevriU olacak, va
na ve emniyet süpaplannın içinde gazlann birikmesini ön
leyecek şekilde lıavalandırma delikleri olan bir koruyucu
başlığı bulunacaktır.

.Madde 98 — Tüpleı-iıı vanası Uç- diğer kısımları tü
pün içimle bulunan gazın kimyasal etkisiyle bozul
mayacak bir madcledcn imâl edilnuş olactdt ve özellikle
smlaşnuş veya bir madde içinde çözülmüş amonyağın
doldurulduğu tüplerde, biç biı- zaman bakır veya bakır

alaşımlı maddelerden yapılmış teçhizat kullanılııııyacak-
lır. Ok ijen ile ^•eya oksidasyona yol açan diğer gaz
kırla doldurulan tüıılcrin donaıuııu lıer lürlü yağdan a
rmnuş bulımacaktıı.

.Madde 99 — Tüpler, basuiçlı gazlarla hiç bir za
ııınıı izin verilenden fazla bir basınçla tüp üzerinde be
lirtilen ağırlığın üzerinde doldunılınıyacaktır.

'rüpleriıı doldurulınadan önce ■ lanıanıcn boş vc
temiz olmasına dikkat edilecek, kritik sıcaklıkları genel
olarak çc\ re sıcakbğından fazla olan ga'zlann konulduğu
tüpler, tainanıcn dolduı-ulnuyacak vc böylece tehlikeli
lınsınçlann meydana gelmesi önlenmiş olacaktır.

Basınçlı gazlann doldıu'idduğu tüpler boşken ve
dokUuaılduktan sonra ağırlık kontrolıına tabi tutulacak
tır.

ladd» 100 Basınçlı gaz tüplerinin depolanma
sından aşağuK-ıhi tedbirler alınacaktır :

a) Dolu lüpJer sıcaiddc, değişmelcıine, güneşin

ko™„roWak.m"'""
. .. işyerlerinde depolamuasmda nıünı-kun olduğu kadar az miktarda tüp bir arada bulunduru-
acak, tüpler yangına dayanıklı ay.ı binalarda veya bül-

erde radyatör vc benzeri ışı kaynaklarından uzak
bıdundurıdaeak ve tüplerin devrilmesine veya yuv JaÎ
'nasma karşı tedbirler almacaklu-,

rıln t özelliğine göre oy-.Marak dcpolanaeak, boş tüpler ayr-, bn yerde toplnna-

) Tüplerin depolandığı yevloriiı uygun havalandır-
tertıb.ıtı olacak vc bu yerlerin yeteri kadar kapıa

bulıuıacaktır.

e) Yaıucı basındı gaz ihtiva eden tüplerin dcpo-
iandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kul]annT.v yasağı
uygulanacaktır. '

(Devamı gelecek sayıda)
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BİZE BAKIŞ
Her şeyin bir ölçüsü ve İnsafi OlmaSI 19"

Zim 96İir. Başkaları, hakkında hüküm veren
lerde ölçü, insaf ve kıstas olmaz da daima
Varenden alır, dişli olup da vermeyeni pas
geçerse burada haktan, hukuktan, adaletten,
kardeşlikten ve hatta insanlıktan söz edile
mez.

Bir toplum düşünün ki 40 kişidir. Amma
bütçesinin yarısından fazla yükünü 3 kişiye
taşıtır.

O-üç kişi gece gündüz, sıcak soğuk, kir
pas, toz duman demeden çalışır, çalışır, ça
lışır. . ^ V V

O üç kişi ki her ayın on gününü vergi
ye, on gününü sigortaya, güya on gününü de
kendine çalışır. Aslında kendisine kaldığı sa
nılan on günün üç gününü de dolaylı olarak
vergiye verir. Geriye kalan yedi günlük ka
zancıyla da yaşar, yaşar, yaşar.

Mali denge mi bozuk, onunla düzeltilir.
Ama gerçek geliri (satınalma gücü) devamlı
duştuğu halde vergi cetvelinde görünen za-
hır. rakamlar dolayısıyla her geçen gün daha

tutulmasındaki haksızlığı kimse düzeltemez.

mesm^vac'^'^'^ Oösterg© tablosunda mutlu vemesut yaşayan o biziz işte.
Hele hele bizim biMe sosyal garantimi

vardı ki adına S.S.K. denir. Bu öyle bir se-
naryodur ki yazarı pek usta, artistleri pek
mahirdir. Oyun icabı hemen her yıl iflas eder.
Onu ancak bizim primler son anda kurtarır,
Yirmibeş yıldan beri bu oyun hiç bıkılmadan
Hamlet'e taş çıkarırcasına devamlı oynanır
durur.

Bu oyunun bir bölümünde işverenlerin
güya bizim için verdiği prim mevzuu vardır.
Sanki işverenler bu primi bizim çalışmamız
karşılığı değil de bir lutuf olarak veriyor şek
linde gayet iyi kamufle edilmiştir.

S.S.K. primlerinin toplamı bugün % 33 e
varmıştır. Ama bize bunun sadece % 12 si
gösterilir. Halbuki bu primin tamamı bizim
ücretimizdir.

Ne hazindir ki bu garip eserde bizden
saydığımız işçi lideri Sayın Sadık Side bile
baş role çıkmış ve oyun icabı nikâhı bizim
boynumuzda, başka şeyleri başkalarının bo
yunda olan bu gidişe bir ömür boyu saadetler
dilemiştir.

Şimdilik şu kadarını söyleyelim : Ham
let eceliyle ölecekse ölsün. Yoksa seyirci sah
neye fırlamak üzeredir.

Ruşen Atila AKTUNÇ
Chrysler San. A, Ş.

BAŞYAZI : (devafn)

biliriz. Sendikacılara ne şekilde hitap Sâi'

Bu kısmî hareketler Genel Grevlerin bas
langıcı olarak memnuniyet vericidir Başlan
gıçta hatalı yanları olabilir ancak kısa süre

de düzeleceğine eminiz.
OTOMOBİL-İŞ üyeleri senelerce evvel

işkolunda kısmî Grevini yürütürken bizleri
suçlayanlar şimdi aynı şeyi yapmaları karşı
sında örgütümüze 11 Ocak 1971 tarihini işçi
haklarının savunmasında yapmış olduğu ha
reketi takdirle anıyoruz.

Allah bize bu günleri gösterdiğinden
memnuniyetimizi belirtecek kelime bulamıyo
rum.
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BİZDEN HABERLER

KARMAŞAN İşyeri temsilcin in Ramazan Çakmait 28.5.1975 günü işye
rinden sendikamıza gelirken büyük bir trafik kazası geçirmiş, tmdiği moto
siklete bir otomobil çarparak arkadnr ;n ağır bir şekilde yaralanmasına
sebep olmuştur.

Yol üstünde bir müddet bayc n yatan arkadaşımızı bir kamyon şoförü
görerek kendisini vasıtası ile deıh I SSK Göztepe hastahaneslne götürmüş
tür. 15 gün hastahanede yatan a; adaşımızın sol kolu kırılmış ve halen al
çıya alınmış durumdadır.

Baştemsllclmlze geçirdiği trafik kazasından dolayı geçmiş olsun der,
"acil şifalar dileriz.

ACI BİR KAYIP

CHRYSLER işyerinde çalışan üyelerimizden Hilmi Kır 28. Haziran. 1975
günü geçirdiği 'elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiş bulunmaktadır.

işyerinde çalışkanlığı, dostluğu İle arkadaşlarının sevgisini kazanan
merhum Hilmi Kır'ın acı bir şekilde kaybı bütün arkadaşlarını eleme gark
etmiştir.

Üyemiz Hilmi Kır'a Allahtan rahmet, geride kalan ailesine ve arkadaş
larına başsağlığı dileriz.

ELİM BİR KAYIP

ALDI KAÇTILAR işyerinde çalışan üyemiz HASAN AKPINAR 26.6.1975
günü geçirdiği bir trafik kazası neticesinde vefat etmiştir. Üyemizin vefatı
İle duyduğumuz acıyı ailesi ve arkadaşları ile paylaşır, merhuma rahmet
aile efradına başsağlığı dileriz.

ÖLÜM :

CHRYSLER Sanayi A.Ş. İşyerinde çalı
şan üyelerimizden;
Güneş Tanan'ın annesi Fatma Feriha
Cemalettin Demlrten'in babası Mehmet
Ruşen Aktunç'un çocuğu Atillâ

ÇELİK MONTAJ Tlc. ve San. A.Ş. İşye
rinde çalışan üyelerimizden;

Ahmet Şabançelebi'nin babası,
Nizamettin Türküm'ün oğlu.
Necatı Sırışer'in annesi,

ATLAS COPOG A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden;
Zeynel Türkcan'ın kızı;

KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden;

(Devamı arka sayfada)
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Mehmet Sümer'in eşi A. Sümer
ŞAHİN MOTOR YATAKLARI işyeri üye

lerimizden;
Hamit Uluköyfü'nün ağabeyi Sebahattin,

TOE OTOMOTİV SANAYİ işyeri üyeleri-
m izden;
Selim Tuzluk'un oğlu Rıdvan,
Aslan Ekşi'nin kızı Songül
Hasan Şeher'in kuz Fatma,
Orhan Küçüksaraç'ın babası Cemil
Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumeleri
rahmetle anar, başsağlığı dileriz.

DOĞUM

CHRYSLER Sanayi A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden;
Ruhi Kocakâhya'nın Deniz adında kız,
M. Emin Gümüşsei'in İlknur adında kız.
Hayrettin Çelik'in Nurcan adında kız,
Salih Sarıcan'ın Ramis adında erkek,
H. Faik Süer'in Hakan adında erkek.
Muammer Karakaçan'ın Neslihan adında kız,
Selçuk Yıldırım'ın Neslihan adında kız,
Adnan Bilgin'in Çiğdem adında kız,
Süleyman Çıklak'ın erkek.
Elvan Kansız'ın Yurdanur adında kız.
Muhittin Memiş'in Sibel adında kız.
Satılmış Günay'ın Umut adında kız,
Hıdır Arayıcı'nın Nurgül adında kız,
H. Hüseyin Yılmaz'ın Arzu adında kız,
Temindar Şimşek'in Ufuk adında erkek,
R. Ahmet Akgün'ün Cengizhan adında erkek,

Çelik Montaj Tic. ve San. A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden;
Ahmet Aslan'ın oğlu.
Ramazan Şabançelebi'nin oğlu,
Nizamettin Türküm'ün oğlu,
Şakir Sucu'nun oğlu,
Haşim Batuhan'ın ikiz kızı,

ALTIN BAŞAK A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden;
Cemalettin Kurt'un Radiye adında kızı
Hayati YükseCin Kâmil adında oğlu;

ATLAS COPCO A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden;
Hasan Denizalp'in ilker isminde oğlu,
ismail Turan'ın Sevgi İsminde kızı,

AK-KARDAN San. ve Tic. A.Ş. İşyerinde
çalışan üyelerimizden;

Mehmet Başçift'in Sevil adında kız,
ŞAHİN MOTOR YATAKLARI işyerinde

çalışan üyelerimizden;
Hidayet Uluköylü'nün Adem adında oğlan,

TOE OTOMOTİV San. işyerinde çalışan
üyelerimizden;
Yusuf Derince'nin kızı Ayşe,
Mustafa Kalmış'ın oğlu Faruk,
Şevket Başarslan'ın oğlu Halit,
ismet Demirci'nin kızı Dilber,
Osman Kocataş'ın kızı Pınar,
Selahattin Boztaş'ın kızı Gülay,
Ergün Çan'ın oğlu Erman,
Cafer Demirci'nin oğlu Yahya,
Fikri Sarioğlu'nun kızı Nurten,
Kerim Güler'in oğlu Süleyman,
Hamit Demirci'nin oğlu Yavuz,
Ahmet Sekmen'in oğlu Mehmet Cuma,
ismet Erdem'in oğlu Nihat,
Yusuf Yüksel'in kızı Mine,
İbrahim Hocaoğlu'nun kızı Candan,
Hasan Demirkıran'ın oğlu Ali,
H. Kemal Gençer'in kızı Gülizar,
Mustafa Döner'in kızı Sevim,
Namık iş'er'in kızı Arzu,
Rafet Kapıkaya'nın ikiz kızları Hacer ve

Suzan,
Ruşan Duman'ın oğlu Ümmet,
Bekir Oruç'un kızı Songül,
Şerafettin Şenol'un oğlu Alev,
Vahit Sevgi'nin oğlu Murat,
Dünyaya gelmiştir. Yavrulara uzun ömürler
diler, anne ve babalarını tebrik ederiz.

EVLENME
CHRYSLER Sanayi A.Ş. işyerinde çalı

şan üyelerimizden;
Abdullah Topaloğlu ile bayan Medine Kırış,
Yılmaz Koçak ile bayan Suzan Yıldırım,

ATLAS COPCO A.Ş. işyerinde çaiışan
üyelerimizden;
Nural Göker ile bayan S. Suzan öcal.
Fethi Şermet ile bayan Seval Timuçin,
Kadir Cancı ile bayan G. Çidem Ertan,

S.S.Y.B. Depo Tamirhane işyeri üyelerin
den;
Rasih Turhal ile Nilgün Saral,
Evlenmişlerdir. Yeni evlileri candan kutlar,
mutluluklar dileriz.
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1 2 34 3 6 7 8 9 10

SOLDAN SAĞA ; 1 - Başıbozuk bir or
dunun kumandanına verilen ad. 2 - Madde
bakımından olağandan gelişmiş; Avrupa'da
bir akarsu. 3 - Yağsız, katımsız; Müslüman
lıkta mezhep kuran kimseye verilen ad. 4 -
Bir kimseyi yeni bir işe vermek, tayin etmek;

Sıkıntı verme, üzme. 5 - Yağ çıkarılan bir tür
fasulye; TERSİ; Alighleri ön adlı, ünlü ital
yan şairi. 6 - Asitlerin alkollerle birleşmesin
den meydana gelen sıvılara verilen ad; Ba
ğırsaklar (Eski dilden). 7 - Nargile ile içilen
bir tütün türü. 8 - Gerçek. 9 - insanların Tan-
n'ya bağlanış ve inanış yollarından her biri;
Türk parasının simgesi; Argoda gösteriş, fi
yaka. 10 - Bir elektrolitte elektrik akımının
gelip içeriye girdiği iletken yç, pozitif elek-
rot; Yaşça denk kimseler için kullanılan bir
deyim.

ÖNCEKİ BULİVİACANIN ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA : 1 - Siyah Örfe. 2 - Us,

Kar, of. 3 - As, gonk. 4 - Ar, in. 5 - No. oran.
6 - Allegret. 7 - Ada. 8 - Gilali Ibo. 9 - Alman.

YUKARDAN AŞAĞI : 1 - Suzan Avcı. 2 -
Is, Rol. 3 - Lale. 4 - Aksiseda. 5 - Ha, gala.
6 - Org, or, il. 7 - Resim. 8 - Fon, at, ba. 9 -
Efgan, son.
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