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S U N U S

Amerikan ambargosunun ne zirve top
lantısında ne de diğer toplantılarda kaldırıl
madığı ve dost geçinen ülkelerin bize karsı
olan umursamaz tutumlarının devam ettiği bu
günlerde, milli harp sanayii ^ve yan kuruluş
ların hiç vakit geçirmeden derhal kurulması
nın artık kaçınılmaz olduğu kanısındayız.

Aylarca evvel dergimizde bilhassa baş
yazılarımızda bu konuyu defalarca yazmış il-
g.lileri uyarmaya çalışmıştık.

Bu ayki dergimizde A. Aydın Ozeren'in
başyazısında da ayrı bir uyarma niteliğini ta
şıyan YERLİ ÜRETİM konulu yazıyı sunmak
tayız. Temmuz ayı içinde KROMAN ÇELİK
Sanayii A.Ş., SlGMA DÖKÜM Sanayii Ltd. ,
Şti. ve ŞAHİN MOTOR YATAKLARI Sanayi
A.Ş. ile Toplu iş Sözleşmeleri imzalanmış ve
üyelerimize istenilen haklar alınmıştır.

TOE'nin kuruluşunun 20. yılı ve AEG -
ETİ'nin kuruluşunun 8. yılına ait yazılarımız
la, işyerlerimiz tanıtıyoruz. Geçen ay yaptığı
mız Temsilciler Meclisi toplantısında Sendika
mız Genel Başkanı A. Aydın Ozeren'in açış
konuşmasının devamını, Hukuk Köşemizi,
Sendikal haberleri, ingiltere'de Sendikacılığı,
Tüzükler, Bizden Haberler, Serbest Kürsü,
Kıdem Tazminatı Kanunu ile Sosyal Sigorta
lar Kanununun son yapılan değişiklikleri ile
beraber hepinize tüm iyilik dileklerimizle
Temmuz sayımızı sunmaktayız.



İS Kolumuzda Yeril Üretim
m

Sendika olarak, ötedenberi hakiki yerli üre
timin gerçekleşmesini savunduk. En küçük fır
satta yurt olarak kalkınmaya geçişte yerli üre
timin vazgeçilmez unsur olduğunu belirttik. İlgi
li mercileri uyararak görevimizi yerine getirdik.
Metal iş kolunda kurulu bulunmamız bazı ger
çekleri yakından görmemizi temin etti. Bu ger
çeklere göre, motorlu araçların memleketimizde
yerli imâl edildiği iddiasının hakikati yansıtma
dığını belirttik. Zira yerli imalât adı altında mon
taj sanayiinden başka bir imalât yapılmadığını
biliyorduk. Son yıllarda dış ekonomik baskılar,
Kıbrıs sorununun getirdiği sonuçlar haklı oldu
ğumuzu ortaya çıkardı.

Her şeyden önce, Amerika'nın ambargosu
eiimizi kolumuzu bağlıyacak hale geldi. Yurt
olarak hepimizi güç durumda bıraktı. Ancak bü
tün bunların bir faydası oldu. Memleket olarak
dışa bağlı bir ekonomi ve üretimin zararlarını
gördük ve az da olsa çarelerini aramaya başla
dık. Bu durumda ilk hareketin ordu çevrelerin
den gelmesi bizim için övünç vesilesi oldu. Ku
rulan vakıflar yolu ile bir an önce tümü ile yerli
olan imalâta geçilmesi samimî dileğimiz olmak
tadır. Ancak, Metal-lş kolunda kurulu özel kesim
girişimlerinin de bu gerçeğe göre hareket etme
sini beklemekteyiz. Artık dışardan ithâl et, bu
rada montajını yap ve yerli üretim diye sat, fik
rinden vaz geçilmelidir. Tabiî ki bütün bunla

rın öncülüğünün kamu sektörü tarafından yapı
lıp bir plân ve program çerçevesinde, yurt ger
çeklerine göre organize edilmesi icapedeceği
kanaatindeyiz. Zira özel sektörü kendi başına
bırakmak da doğru olmaz. Bu halde, yurt ger
çekleri ve hakikî ihtiyaç alanlarında, faaliyetten
ziyade, özel sektör, kârlı bulduğu alanlara ka

yacaktır. Bu ise hakiki yerii üretim, ve millî eko
nomiye geçişi önleyebilir.

Tekrar konumuza dönecek olursak, millî
ekonomik kaynaklarla, montaj sanayiinden kur
tulup, hakikî yerli imalâta geçmemizin bir çok
çevrelerde benimsendiğini sevinçle görmekte
yiz. Nitekim Deniz Kuvvetlerince kendi olanak
larımıza dayalı Denizaltı imâlatı ve gemiler inşa
sı yoluna girilmiştir. Ordumuzun güçlenmesi
için kurulmuş bulunan vakıfların en kısa zaman
da üretime geçiş hazırlıkları başlamıştır.

Türk Otomotiv Endüstrileri şirketinin yir
minci yılını kutlama törenlerinde bulunduğumuz
da, tamamen yerli üretimin kurulması fikrinin
benimsendiğini gördük. Nitekim yeni ünitelerin
bu gerçeklere göre plânlandığını gördük. Hem
sermaye hem de imalât yüzdesinin gerçek mil
lî kaynaklara dayandırılmak istendiğinin görül
mesi Sendika olarak bizleri ziyadesi ile mem
nun etti. Temennimiz, bütün kuruluşların aynı
fikri benimseyip, bu yolda hareket etmeleridir.

Gene aynı şeyleri tekrarlamakta fayda gö
rüyoruz; Gerçek millî ekonominin kurulması ar
tık zarurettir. Dışa dayalı, dış kaynaklar kesildi
ğinde yürüyemiyecek kuruluş ve organizasyon
lardan vazgeçilmelidir. Kendi öz kaynaklarımızın
kullanıldığı kuruluşlara yönelinmelidir. Montaj
şeklinde kurulmuş bulunan imalât sanayiinden
bir an önce yüzde yüz yerli imalâta geçilmeli
dir. Bunların temininde, teknik ve malî imkânla
rımızın olduğu görüşündeyiz. Bu sebeple önce
likle Dişli kutusu ve motor fabrikası kurulmalı
dır. Ancak, bu kuruluşlara giderken konuları po
litikacıların diline düşürmeden ve onların insiya-
tifine bırakmadan, yurt gerekleri neyi icabetti-
riyorsa, ona göre hareket edilmelidir.

Samimî dileğimiz budur...

A. Aydın ÖZEREN
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Fabrikanın umumi görünüşü.

Çelik Montaj Tic. ve San.-A.Ş.
Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş. bun

dan 10 yıl önce tamamiyle Türk sermayesinin
eseri olarak kurulmuştur. Bu kısa süre içinde
Türk işçisinin emeğini, Türk halkının desteğini
en iyi şekilde değerlendiren Çelik Montaj Tica
ret Sanayii A.Ş. Jawa motosikletlerinin, Skoda
kamyonetlerinin, llo motosikletlerinin, Velosolex
mopedlerinin ve Lombardini motorlarının, ima
lâtını gerçekleştirmiştir. Bu süre içinde bu ma
mullerin imaiâtmdaki yerli yüzdesi gitgide arttı
rılmıştır.

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş. nin
sürekli bir gelişme içinde olan sanayimize son
katkısı LOMBARDiNl motorlarıdır. Büyük bir ya
tırımla kurulan tesislerde gerçekleştirilen LOM
BARDIN! motorları ile yurdumuzda ilk defa 15
beygir gücüne kadar benzinli sanayi sabit mo
torları ve aynı güçteki diesel sanayi sabit mo
torları bütün yurt yüzeyine yayılan ihtiyaç sahip
lerine ulaştırılmış olmaktadır.

LOMBARDIN! markası, ya da patenti, ile
imal edilen ve bütün dünyada en fazla talebi

yaratan bu motorların yurdumuzdaki imalât ka
pasitesi yurt ihtiyacının bugünkü seviyesinin çok
üstündedir.

Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş. bütün
bu hizmetlerine yeni ve daha geniş kapsamlı
hizmetleri katabilmek için İstanbul'da ANADOLU
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. yi kurmuş ve ileri
yatırım projelerini gerçekleştirmek yolunda bü
yük bir aşama yapmıştır.

Sendikamızla yeni dönem Toplu-lş Sözleş
mesi 8.Mayıs.1975 tarihinde imzalanmış olup
13.11.1974 tarihinden 1.11.1976 tarihine kadar
yürürlüktedir. Sendikamızın işyerinde temsilcilik
görevlerini aşağıda ad ve soyadları yazılı üye
lerimiz yürütmektedirler.

-A. Rıza Ikisivri — Baş temsilci
Rıza Ginkay — Temsilci
Dursun Özkan — Temsilci '
Asım Aydoğdu—Temsilci
Mustafa Okat — Temsilci . :
İsmail Sofu —Temsilci



Sendikamız Genel
Başkanı A. Aydın
Özeren'nin Temsilciler
Meclisindeki Konuşması

(Geçen sayıdan devam)

Halen bu seviyeye gelinmediği acı gerçek
ler arasındadır. İmalât diye halen türlü oyunlar
la dışardan ithal edilen parçalar, yerli imalat di
ye yutturulmaktadır. Yarın motor gönderilmedi
ği an Türkiye'deki yirmibeşbinin üstündeki oto
motiv sanayi işçisi sokakta elini kolunu sallaya
rak gezmeye mahkûm olacaktır, buna kimsenin
hakkı yoktur. Bu konuda işverenler kadar, gel
miş geçmiş hükümetleri de sorumlu tutuyoruz.
Eğer Türkiye'de yeril sanayiine dönüşüm ger
çekleşecek ise öncelikle yabancı menşeli ara
baların ülkedeki satışı yasaklanmalıdır. Bakan
lıklar ellerindeki tüm arabaları yerli montaj ara
balarına dönüştürmelidirler. Montaj sanayi iş
yerleri bir veya iki araba markası üzerinde bir
leşerek tek bir kuruluş haline getirilmelidir. Böy
lece montaj sömürüsünün son bulacağına inanı
yoruz. Orta Doğu ülkeleri otomotiv sanayiinde
gelişme için büyük çaba sarfetmektedirler. Ya
rın İran'da general motorun tesisleri kurulduğu
an, Türkiye'de otomotiv sanayi çökmeye mah
kûmdur. İç piyasa bugün dahi çıkan arabaları
tüketecek güçte değildir. Türkiye'deki ana yol
lar ile araba boyları yan yana getirilerek hesap
lanır ise üç sene gibi kısa bir sürede, tüm Tür
kiye arabalarla kaplanacaktır.

Her ne olursa olsun dışa olan bağımlılığa
son verilmeli, sanayiide ülke menfaatleri göze-
tilmelidir. Tüm sanayimiz dışa karşı bağımsız
hale getirilmelidir. Aksi halde Türkiye'nin kötü
koşullar içinde kalması halinde hiç kimsenin
elini uzatmayacağı bir vakıadır. Bu durum Ame
rika'nın ambargosu ile ortaya çıkmıştır. Biran
evvel Türkiye üçüncü dünyadaki güçlü devlet
olarak yerini almalı, kuracağı dış ilişkiler ile
ekonomi ve sanayisine yön vermelidir. Dışardan
gelen tüm yardımlara ümit bağlamıyarak, halkı,
yöneticisi ve öz varlıkları ile büyük bir hızla

i

Seminere katılan bir temsilcimiz Genel Baş
kanımız A. Aydın Özeren'den seminer serti

fikasını alırken

bağımsız millî sanayi'e yönelmelidir. Burada
memnuniyet verici bir durum .kıymetli komutan
larımızın geleceği çok iyi görerek öz benliğimiz
ile harp sanayi kurulması için öncülük yapma
larıdır. Makina kimya tesisleri geliştirilip, Ata
türk'ün izinden gidilseydi, bugün Türkiye'ye uy
gulanan Amerikan ambargosunun tesiri çok ha
fif olurdu. İşte bir kere daha gerçekçi, büyük
lider Atatürk'ün izinden sapmanın acılarını müş
tereken yaşamaktayız. Yalnız önermek istediği
miz bir konuyu açıklamak istiyoruz. Kara, Deniz,
Hava Kuvvetlerinin ayrı ayrı harp sanayiine yö
nelmelerinden çok, bu üç kuruluşun tek bir ku
ruluş olarak faaliyet göstermesinden daha olum
lu sonuçlar alacağına inanıyoruz.

Kıymetli arkadaşlarım,
Genel işçi sorunları hakkındaki görüşleri

mizi aşağıdaki şekilde özetlemek İsterim :
Her geçen gün Sendikalar bir araya gele-

fek, güçlenip toparlanacağı yerde, aksine her-
gün mantar gibi yeni yeni Sendikaların devreye
girişi, İşçilere büyük zararlar getirmektedir, iş
verenlerin de senelerden beri istedikleri budur,
işveren Sendikaları büyük bir hızla, her iş ko
lunda tek sendika halinde çalışmalarına devam

(Devamı arka sayfada)
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ederken, ikincisi veya üçüncüsü kurulamamak
tadır. Bunun sebebi gayet basittir, İşverenler
karşısında kurulacak yeni bir işverenler sendi
kasının işyerleri iflas etmeye mecbur bırakıla
caktır. Bunu bildiklerinden hiç kimse teşkilatla
rının karşısına çıkmaz, işçi kesiminde herkes
kendini sendikacı sanmakta, bir kaç kişi bir ara
ya gelip hemen sendika kurarak, bir veya bir
kaç işverenin koltuğuna sığınma çarelerini ara
maktadır. Ne yazık ki bu tip sendikalarda, işve
renlerin desteği ile halen ayaktadır. Yalnız bi
zim işkolumuzda Türkiye içinde yüz elliden faz
la sendika mevcut bulunmaktadır. İstanbul böl
gesinde otuz rakkamı hiç kaybolmamakta, böy
lece sendikâl enflasyon hızla büyümektedir. Bu,
durum işverenlerin işçileri diledikleri gibi sömü-
rebilmelerine hizmet etmektedir. Muhakkak ki'
tek yo! işçi sendikalarının bir araya gelmesini
sağlamaktır, işte Avrupa'da Amerika'da, Japon
ya da güçlü sendikacılık böyle doğmuştur. Ne
yazık ki bizde, üst teşekküller böyle bir atılıma
giremediklerinden, iş kollarında'da birleşme ve
bütünleşme olanakları kaybolmaktadır. Kaldı ki
sendikamız iş kolumuzun güçlü teşkilâtı olarak
işçilere hizmet vermektedir. Kelimeyi yanlış kul
landığımı, sanabilirsiniz. Oyelere demesi gere
kirdi diye düşünebilirsiniz. Ben yanıldığınızı söy
leyeceğim. Yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde
ki aşamalar, başka sendikalar tarafından kulla
nılmakta, hatta bazı sendikalar bizim sözleşme-
lerımizdekı maddeleri aynen almaktadır. Diğer
taraftan sendikamızın işyerlerine girmesini iste-
mıyen akil evvel bazı işverenler aldığımız hak-
B^lece'nv^;''"" ^^^^ik etmektedirler.

r, pros6dSrS:uttr'"
dir. Ençok on gün de cıkm^
buçuk ayı geçkin bir zamanrifgecikme yeni sendikalaşan işyerSetrkıyı-
mına sebebiyet ver,rken, işçileri sendikaya ka
şı soğutma ımkan, kazanan işverenlerde oy^^-
larına devam etmektedirler, bu arada yetkmm
geç çıkması sebebi ile işçilerin toplu iş sözles
mesi haklarına kavuşma tarihi de, ancak yetki
nin çıktığı gön olmaktadır. Bu arada işçilerin
iki aylık zam farkları, sigorta ve vergi farkları

ilgili müesseselere ödenme imkânı kaybolmak
tadır. Bunu yurt çapında düşünürseniz, kayıpla
rın milyonları aştığı görülür. Ne yazık ki, ne
TÜRK-İŞ, ne de' DİSK yöneticileri üst teşekkül
ler olarak işçi haklarının savunması yanında, si
gorta ve vergi kayıplarını hesaba katmadıkların
dan, eldeki kanunun aynen uygulanması için
şimdiye kadar güç sarfetmemişlerdir. Yetki ihti
lâflarında isçilerin menfaatleri için birleşmeleri
gerekir. Ikf konfederasyonun da, işçileri temsi-
len bazı ortak noktalarda müşterek hareket et
mek zorunda olduklarına inanıyorum. Ne yazık
ki şimdiye kadar konfederasyonlar ortak bir ha
reket yapmamışlar, birinin iyi dediğine, diğeri
kötü demiştir. Eğer ortak noktalarda birlikte ha
reketler düzenlenseydi. TÜRK-İŞ ile DİSK bir
yerde işçilere daha büyük hizmetler getirebilir
lerdi. İki konfederasyonun bir yerde birleşmesi,
tabandaki işçi kesiminde dostluk yaratabilirdi.
Simdi iki grup düşman kardeşler gibi birbirlerini
yemeye devam ederken, işverenlerde keyiflerin
den dört köşe olmaktadırlar. Bu kutuplaşma yal
nız işverenlerin değil, bazı siyasî partilerin de
işine gelmektedir. Çünkü işçilerin bir çatı altın
da toplanmasının tüm siyasî oyunları boza
cağını bilmektedirler. Konfederasyonlardaki şa
hıslar da yerlerinden korktuklarından tüm sendi
kaları bir çatı altına toplamaktan kaçınmışlar
dır. Hiç olmazsa bir kez tüm Sendikala
rın, bütün hataları ve sevapları ile tek bir, ör
güt içine alınması denenebilir. Ne yazık ki şim-
diye kadar bütün bunlar yapılamamıştır. İşçilere
gönül verenler bir kez daha davalarına inanıyor
larsa yeni bir atılım yapabilirler. Şayet bunu yap
mazlarsa tıpkı sendikalar gibi konfederasyon
larda çoğalacaktır. Bunun tek sorumlusu TÜRK-
İŞ ve DİSK olacaktır.

konfederasyonlar, şimdiye kadar referan
dum konusunda anlaşmaya Varamamışlar, haya
tiyetlerini sürdürmek için zorunlu olmadıkça re
feranduma müracaat etmemişlerdir. Kamu oyun
da DİSK, sendika özgürlüğü ve referandumdan
bahsetmesine rağmen bundan nasıl kaçtığını,
TÜRK DEMİR DÖKÜM örneği ile göstermiştir.

TÜRK-İŞ bunun yasa ile sınırlanmasını is-
^gygi'gk referandumu başka yönden frenlemek
tedir. İşçilere hizmet edilebilmesi için referan-
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dumun yasalaştırılması şarttır. Böylece sendika
cılar ve işçiler korunacak, lüzumsuz yere kirle
til meyecektir. Halen sendikâl rekabet için sen
dikaları ve sendikacıları kötülemek adetinin de
vam etmesi, bazı sendikaların yalan ve dolan
larla bu işi yürüteceklerini sandıklarından refe
randumdan kaçmaktadırlar.

ister lehimize ister aleyhimize neticelensin,
isterse sendikamızın bitimine sebebiyet versin
referandumu savunuyoruz ve Türk işçisine bu
müessese yararlıdır diyerek savunmaya devam
edeceğiz.

Yalnız bunun için güçlü kasaya ihtiyaç var
dır. Konfederasyonların telaşı ve heyecanı kasa
larının güçlü olmadığındandır. Lokavt bir silah
gibi kullanıldığı zaman karşısına Grev kalesini

"dikmek konuyu kökünden halleder. Şimdiye ka
dar ne TÜRK-İŞ bünyesinde (Sendikamızdan
başka) Ne de DİSK kesimindeki sendikalar de
ğil Lokavt'da geçen süreleri, Grev'de geçen sü
releri dahi alamadıklarından Lokavt işçinin başı
na dert olmuştur. Ama günün birinde onlar da
bizim görüşümüzün doğru olduğuna inanacak
lardır.

renieri ne hale getirmiştir. TÜRK-İS başkanına
Patron-a Halil diyecek kadar ileri giden Işveren-
,er Konfederasyonu başkanı sayın Halit Narin'in ;
sözleri halen kamuoyunda akisler yaparken iş- .
çi kesiminde kıpırdanma dahi olmayışı acı ger
çekler arasındadır. Çünkü işçiler eğitilmemiştir.
Bunun acısı şimdi ortadadır. Eğer böyle bir laf |
İtalya, Fransa, İngiltere'de olsaydı genel Grev ı
olurdu. En üstteki lidere bunu diyen işçisine, ne
der? Bunu sizler takdir edin derim.

Diğer yandan sendikaların güçsüz zama
nında çıkartılan sendikalar ve grev ve Lokavt
yasasında yer alan lokavt kelimesi Anayasa'da
olmamasına rağmen, bu yasa içine sokularak iş
verene yeni imkânlar sağlanmıştır. Böylece Dem
eklesin kılıcı gibi işçi üzerine sallanmaya devam
etmektedir. Bu kelime yasadan çıkarılabilir mi?
elbette çıkarılabilir. Ancak bunun için işçiden
yana bir hükümet olmalıdır. Lokavt karşısında
olanları, işverenlerin türlü yalanlarla veya men
faatlerle kendi taraflarına çektikleri de bir ger
çektir. Madem ki yasa da Grevin karşısına Lo
kavt konulmuş, işverenlere bu silâhı kullandık
ları zaman nasıl geri teptirileceğini göstermek
sendikaların elinde olduğuna göre. Lokavt kararı
uygulayan işverenden, dışarda geçen, çalışılma
yan süreler alınmadığı müddetçe anlaşmaya otu
rulmaz. Hatta daha ileri giden işverenlere bit
kaç ders verilebilir. Türkiye'de işçi haklarını sö
müren bir kaç müessese açılamaz hale getiri
lince her şey düzelir.

Kıymetli arkadaşlarım.

Uzun süreden beri Sendikal konularda ça
lışmamız, işçi sorunlarına daha iyi teşhisler ko
yabilme olanağını bizlere verdi. Son senelerde
ne yazık ki uzun vadeli plan ve program yapa
rak bunu tatbik etmek olanağı kaybolmaktadır.
Sebebine gelince, işverenlerin kendi sendikala
rına körü körüne itaat etmeleridir. Böylece işve
renin kanunsuz olaya baş vurmayacağını düşü
nerek hazırlanan program hemen bozulmakta
ve yeniden konunun ele alınması gerekmekte
dir.

1965'lerde işverenlerin daha dikkatli hare
ket etmeleri yanında, bugün Sendikâl konular
az da olsa oturmuş olmasına rağmen, Sendika
lara karşı yeni bir cephe açtıkları yeni işyerleri
ne girildiğinde sorumsuzca işçi çıkardıklarını
görmekteyiz. Bunun yanında işçinin sendikadan
istifa etmesi halinde işine son verileceği tehdi
di altında bazı yerlerde istedikleri zemini temin
edebilmektedirler. Bunun sebebi yargı organla
rına aksettirilen, konuların sürümcemede kalma
sıdır.

(DevaıTTiı gelecek sayıda)

SPOR TURNUVASI

Son İzmir olayları bir kez daha göstermiştir
ki işverenlere verilen tavizler, karşımızdaki işve-

Hisar Döküm Fabrikasında

Tertiplenen Hisarspor futbol turnuvası
15 Haziranda başlamıştır. Bugüne kadar oy
nanan maçlarda Makina Takım birinci, Mual-
limköy ikinci, Chrysler üçüncü, Tezsan dör
düncü, Akkardan beşinci, Pendik Marmara
spor altıncı Mann Filtre yedinci ve Hisar
spor sekizinci durumdadır.

Turnuva çift devreli olup ilk devresi
20.7.1975 te sona erecektir.



JjıjlUı'ıİUl fiib^ıı]»!
taimul jiınmıırtıfını»W1>WftW.ıO^^

/

ilBîP
ISiî...,, ., ,, .
piipişp

I  ̂ ■ wmm———— ' ' '' ' '

Genel Başkanımız A. Aydın Özeren tör ende yemekhanenin açılışını yaparken.

TOE'nin 20 YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI
TOE (Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.)nln

kuruluşunun 20. yıl dönümü 23.7.1975 günü
yapılan törenlerle kutlanmıştır.

Seçkin bir konuk topluluğu İle basın ve
TRT'nin hazır bulunduğu törenlerde ilk ola
rak 16.000 araç kapasiteli yeni boyahane te
sisleri hizmete açılmıştır. Bundan sonra 6800
metrekarelik atelyeler binası inşaatının temel
atma töreni yapılmıştır.

Sendikamız Genel Başkanı A. Aydın Üze
ren de yeni yapılan işçi yemekhanesinin kur
delesini keserek hizmete açmıştır.

Temeli atılan ve açılan tesisler konusun
da fabrika yönetim kurulu başkanı ve fabrika
genel müdürü tarafından yapılan konuşmalar
da günün mana ve ehemmiyetine değinilen
bazı açıklamalarda bulunulmuştur.

Yemekhanede yapılan toplantıda sen
dikamız ile İşveren arasında yapılan ve kısa
bir zaman önce imzalanan toplu iş sözleşme-

X

si şeref konukları tarafından da imzalanmıştır.
Törende kısa bir konuşma yapan Genel baş-
kanımız özet olarak özel sektörün kamu sek
törünün önünde devamlı olarak harp sanayi
ine dönük yatırımlara başlamış olduğunu, mil
li savunma bakanlarının yurdun savunma ger
çeklerini bir asker gözü ile görememelerinin
■bugünkü durumu yarattığını belirterek, ilk mil
li Savunma Bakanı rahmetli Mareşal Fevzi
Çakmak'ın Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında
dahi geleceği görerek tank, uçak, top tüfek,
gaz maske fabrikalarını kurdurduğunu, fakat
gelen giden diğer savunma bakanlarının eli
mizdeki imkânları kullanmayıp devamlı dış
tan alınan silâhlarla bugüne gelindiğini, ar
tık millî harp sanayiinin bütün yan tesisleri ile
kurulmasının kaçınılmaz olduğunu açıklıkla
belirtmiştir.

Törende Fabrikada 15 - 10 ve 5 senesini
dolduran işçilere birer hediye verilmiş top
luca yemekten sonra tören sona ermiştir.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Temmuz ayı içersinde, Sendikamızın yürütmekte olduğu, Gebze - Çayırova'da kurulu KRO-

MAN ÇELİK SANAYİ A.Ş. ve aynı yerde kurulu SIĞMA DÖKÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ile ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. işyerleri sözleşmeleri an
laşma ile sonuçlanmış ve üyelerimize ücret ve sosyal yardımlar ile ilgili yeni haklar kazandırıl
mıştır. Akdedilmiş olan bu sözleşmeler ile sağlanan haklardan önemli olan bazı maddeler ve
diğer sözleşmeler ile ilgili son durumlar okurlarımızın bilgilerine aşağıda sunulmuştur.

BİTEN SÖZLEŞMELER :
KROMAN

Gebze - Çayırovada kurulu KROMAN ÇE
LİK SANAYİ A.Ş. işyeri işvereni ile sendikamız
arasında ikinci dönem toplu iş sözleşmesi 9
TEMMUZ 1975 tarihinde imzalanmıştır.

imzalanmış bulunan yeni dönem toplu iş
sözleşmesi 1 NİSAN 1975 tarihinden itibaren
2 yıl süreli olup, üyelerimizin birinci yıl saat üc
retlerine 400 kuruş, ikinci yıl için 425 kuruş ol
mak üzere toplam 825 kuruş zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer hak ve men
faatlerden bazıları şunlardır :

— iki sendika, iki işveren temsilcisinden
oluşan disiplin kurulu,

— Toplu çıkarma halinde, ilk giren son çı
kar prensibi uygulanır.

— ihbar tazminatlarının peşin ve % 50
zamlı ödenir,

— En az bir yıl çalışmış sendika üyesi, her
bir hizmet yılı iÇin 30 günlük ücreti tutarında kı
dem tazminatına hak kazanır.

— işyerinde 3 yıl çalışmış sendika üyesi
kendi isteği ile ayrılması halinde kıdem tazmi^
natına hak kazanır.

— Asgari ücret saatte 600 kuruştur.
— Normal iş günlerinde yapılan fazla me

sailer % 75 zamlı, hafta tatili günü yapılan me
sailer % 100 zamlı ödenir.

ÇELİK SANAYİ A.Ş.

— Yıllık izne giden üyelere izin ücretleri
ile beraber 1000 TL. sı tatil ikramiyesi verilir.

— Üyelere her takvim yılı için,90 günlük
ücretleri tutarında ikramiye verilir.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü üc
retli izin ve 1000 TL. sı evlenme yardımı yapılır.

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi ha
linde, 3 işgünü ücretli izin ve 1000 TL. sı doğum
yardımı yapılır.

— Çocuklu üyelere ayda her çocuk için
50 TL. sı ödenir.

Çocukları tahsilde olan üyelerimizin,
ilkokulda okuyan çocuğu için 350 TL. sı, orta
tahsilde olan çocuğu için, 500 TL. sı, yüksek
okul veya üniversitede okuyan çocuğu için
1000 TL. sı tahsil yardımı yapılır.

— Üyenin vefatı halinde 5000 TL. sı, üye
iş kazası neticesinde vefat etmiş ise 15.000 TL.
sı varislerine ödenir.

Üyenin bakmakla mükellef olduğu kişi
lerin ölümü halinde 3 işgünü ücretli izin ve 1000
TL. sı ölüm yardımı yapılır.

Üyelere yılda çifti 200 TL. sı değerinde
üç çift ayakkabı verilir.

Üyelere her yıl 1000 TL. sı yakacak yar
dımı yapılır.

SIĞMA DÖKÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gebze çayırovada kurulu SIĞMA DÖKOM larihinden itibaren iki yıl süreli olan toplu İş

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işyeri işve- sözleşmesi ile üyelerimize aşağıdaki haklar alın-
reni ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş mistir :
sözleşmesi müzakereleri neticesinde, sözleşme —. üyelerimizin aylık ücretlerine iki yıl için
17.7.1975 tarihinde imzalanmıştır. 1 Mart 1975 1680 TL. sı zam yapılmıştır.



— İki Sendika temsilcisi ve iki işveren tem
silcisinden oluşan disiplin kurulu,

— İşyerine ilk giren son çıkar prensibinin
uygulanması,

— İhbar tazminatları üyelerin hizmet süre
lerine göre üç hafta, altı hafta, sekiz hafta ve
on haftalık ücretleri peşin ödenir,

— Kıdem tazminatları, kıdemi bir yıldan
beş yıla kadar olan üyelere 30 günlük, kıdemi
beş yıl ve daha fazla olan üyelere 35 günlü
ücretleri tutarında ödenir.

— Asgari ücret işe yeni girecek sendika
üyesi işçi için saatte 600 kuruştur,

— Normal iş günlerinde yapılan fazla me
sailer % 70 zamlı, hafta tatili günü yapılan me
sailer % 100 zamlı ödenir,

— Kanunî izin sürelerine 2 ile 4 gün ilâ've
yapılır ve izin ücretleri ile beraber 100 TL. sı yo
harçlığı verilir.

— Üyelere her takvim yılı 60 günlük ücret
leri tutarında ikramiye ödenir,

— Üyenin evlenmesi halinde 6 iş günü üc
retli izin ve 850 TL. sı evlenme yardımı yapılır.

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi ha
linde 3 işgünü ücretli izin ve 500 TL. sı doğum
yardımı yapılır.

— Çocuklu üyelere her çocuk için 25 TL.sı
çocuk yardımı yapılır,

— Üyenin vefatı halinde varislerine 2500
TL. sı ödenir.

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu kişi
lerin ölümü halinde 3 işgünü ücretli izin ve 500
TL. sı ölüm yardımı yapılır,

— Üyelere her yıl 500 TL. sı yakacak yar
dımı yapılır,

— Bir ay içinde işine muntazam devam
eden üyeye bir yövmiye devam primi verilir.

— Üyelere 150 TL. sı değerinde bir çjft
ayakkabı verilir.
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Şahin Motor işyeri toplu sözleşme imza törenindert bir görünüm.

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gebze Çayırovada kurulu ŞAHİN MOTOR
YATAKLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. işyeri
işvereni İle.sendikamız arasında 2 Haziran 1975
tarihinde başlıyan toplu iş sözleşmesi müzake
releri sonucunda anlaşma sağlanarak 23.7.975
tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi 1 Haziran
1975 tarihinden itibaren 2 yıl süreli olup, üyele
rimizin birinci yıl saat ücretlerine 400 kuruş ikin
ci yıl 425 kuruş olmak üzere, toplam 825 kuruş
zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer hak ve menfa-
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atlerden bazıları şunlardır :
— iki Sendika ve iki işveren temsilcisin

den oluşan disiplin kurulu,

— Toplu işçi çıkarmalarında ilk giren sori
çıkar prensibi uygulanır,

— İhbar tazminatları peşin ve % 50 zamlı
ödenir,

— Kıdem tazminatları kıdemi bir yıldan beş
yıla kadar olan üyelere 30 günlük, beş yıldan
fazla olan üyelere 33 günlük ücretleri tutarında
ödenir.

— Asgari ücret, yeni girecek işçi için saat
te 600 kuruştur,

— Üyelerin normal iş günlerinde yaptıkla
rı fazla mesailer % 75 zamlı, hafta tatili günü
yaptığı mesailer % 100 zamlı ödenir,

— Dini bayramlarda, üyelere 250 TL. sı
bayram ikramiyesi verilir.

— Yıllık izine giden üyelere i.zin ücretleri
ile beraber 1000 TL. sı tatil ikramiyesi ödenir.

devam eden sözleşmeler

— Sendikamız ile İstanbul Bakırköyde ku
rulu sağlık sosyal yardım Bakanlığı Bölge Depo
ve Tamirhane Müdürlüğü işvereni arasında yü
rütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin aka
mete uğraması üzerine, konu uzlaştırma kuru
luna intikal etmiş, kurul kararını işveren temsil
cisinin kabul etmemesi üzerine, sendikamız bu
işyerinde GREV kararı almış ve sıkıyönetim ko
mutanlığından GREV'e çıkmak için gerekli izni
istemiştir.

Sıkıyönetim komutanlığı 21 Temmuz 1975
günü tarafları davet ederek görüşlerini almış ve
konunun kotarılması için, sendika ve işveren
temsilcilerinin görüşmelere devam etmelerini
önermiştir. Sendikamız bu durumda, işveren
temsilcileri ile konunun halli için, yeniden mü
zakerelere başlamıştır.

Kartal Cevizlide kurulu MES Makina E-
lektrik Sanayi işyeri işvereni ile sendikamız ara
sında yürütülen sözleşme görüşmelerinde anlaş
ma sağlanamaması üzerine, İstanbul Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne uzlaştırma kurulu teşkili için

— Üyelere her takvim yılı için 90 günlük
ücretleri Tutarında ikramiye verilir,

— Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü üc
retli izin ve 1000 TL. sı evlenme yardımı yapılır,

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 iş günüücretli izin ve 900 TL. sı do
ğum yardımı yapılır.

— Çocuklu üyelere, her çocuk için 50 TL.
sı çocuk yardımı verilir.

— Tahsil yardımı olarak, çocuğu ilk okul
da okuyanlara 300 TL. sı, orta okulda okuyan
lara 400 TL. sı, lisede okuyanlara 500 TL. sı,
yüksek okulda veya üniversitede okuyanlara
1000 TL. sı ödenir,

— Üyenin vefatı halinde varislerine 5000
TL. sı yardım yapılır,

— Üyenin bakmakla yükümlü olduğu kişile
rin ölümü halinde 3 işgünü ücretli izin ve 900
TL. sı ölüm yardımı yapılır,

— Üyelere yılda iki çift 175 TL. sı değerin
de ayakkabı verilir,

— Üyelere her yıl 1000 TL. sı yakacak yar
dımı yapılır.

başvurulmuş ve 10 Temmuz 1975 günü bölgede
yapılan toplantıda, üçüncü tarafsız aracının se
çimi hususunda taraflar anlaşamadıklarından, İş
Mahkemesince tesbit edilmesine karar verilmiş
tir. Mahkemece üçüncü tarafsız aracının seçil
mesi beklenmektedir.

— Gebze Çayırovada kurulu MAKİNA TA
KIM ENDÜSTRİLERİ A.Ş. işyeri işvereni ile yü
rütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üc
ret, ikramiye, kıdem tazminatı gibi konularda
anlaşma sağlanamamış, ve Kocaeli Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne başvurularak, uzlaştırma kuru-

talep edilmiştir. 21 Temmuz 1975
günü bölgede yapılan toplantıda, üçüncü aracı
nın tesbiti için taraf aracıları mehil talep etmiş
ler ve üçüncü aracı olarak Av. Güven Esen'I
seçmişlerdir. Uzlaştırma kurulu ilk toplantısını
29 Temmuz 1975 gönü yapacaktır.

— İstanbul Rami'de kurulu PAN OTO YE
DEK PARÇA SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ iş
yeri işvereni ile 13 Haziran 1975 günü başlayan

(Devamı sayfa 20 de)



İHUE1IE KÖŞESİ
iş ve Çalışma Hürriyetini Tahdit Suçunun

Teşekkül Şartları Av. Cengiz ABBASGİL

Sendikaların grev uygulamalarında, ceza
hukuku bakımından en çok muhatap kaldık
ları suç, Türk Ceza Kanununun 201 inci mad
desinde sayılan çalışma hürriyetini tahtit su
çudur. Bilhassa grev gözcüleri grev uygula
ma sırasında giriş çıkışları kontrollerinde, ça
lışılmayan kısımlara mal girip, mal çıkması
hallerinde ve greve çıkmış bulunan işçilerin
yerine işçi çalıştırma durumlarında -en çok
bu suç iddiası ile karşı karşıya kalmaktadır
lar. Böylece en ufak hareketlerinde, grev
gözcüleri Ceza Kanununun 201 inci maddesi-

T.C.

Yargıtay
Dördüncü Ceza Dairesi
Esas No. : 1975/2236
Karar No. : 1975/2297
Tebliğname : 4/1955

YARGITAY İLAMI

ne göre kendilerini ceza mahkemeleri karşı
sında bulmaktadırlar. Ancak, bu suçun işlen
mesi için, kanun aynı maddede bazı şartları
da saymıştır. Bu şartlar da, cebir şiddet veya
tehdittir. Kanunun aradığı bu şartlar gerçek
leşmediği taktirde, çalışma hürriyetini tahdit
suçu teşekkül etmez. Nitekirn Yargıtay 4. ncü
ceza dairesinin 26.5.1975 tarihli bir kararında
bu görüş açıkça belirtilmiştir.

Adı geçen Yargıtay kararını aşağıda ay
nen yayınlamaktayız. •

mesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma se
bebi sayılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazlarının red
dine; Ancak

Tahsin Dikerin çalışma hürriyetini tah
ditten sanık Mahmut Kurt'un 3005 sayılı kanu
na göre yapılan duruşması sonunda, TCK.'
nun 201, 59, 647 sayılı kanunun 6. maddeleri
gereğince 2 ay 15 gün hapis cezasıyle mah- ,
kumiyetine ve cezasının ertelenmesine dair
(Babaeski) Asliye Ceza Mahkemesinden ve
rilen 372/1975 günlü hükmün Yargıtayca in
celenmesi sanık vekili tarafından süresinde
istida ve şartı depo parası verilmek suretiyle
ifa edilerek dava evrakı bozma isteyen
11/4/1975 günlü tebliğname ile daireye gön
derilmekle okundu, gereği konuşulup düşü
nüldü :

Sanıklar vekili hakimlikçe tutulan 24/3/
1975 günlü tutanakta temyiz isteğini müvek
killerinden sanık Mahmut Kurt'a hasrettiğini
açıklamış olmasına göre bu sanığa hasren
yapılan incelemede :

Sanığın sabıka kaydının tahkik edilme-

1 — TCK. nun is v.e çalışma hürriyetini
ihlaline ilişkin 201. maddesinde yazılı suçun
oluşması için cebir ve şiddet ya da tehditin
vukubulması gerektiği gözetilmeksizin ve sa
nığın cebir ve şiddet veya' tehdit gösterdiği
ni subuta vardıran deliller açıklanmaksızm
unsurları bulunmayan 201. madde ile ceza ve-
rilmesi, , . ...

2  Kabule göre sanık- vekili son otu
rumda 647 sayılı kanunun lehe olan hüküm
lerinin tatbikini istemiş olması nedeniyle sözü
geçen kanunun 4. maddesinin uygulanıp uy-gulanmıyacağının tartışılmaması,

Bozmayı gerektirmiş sanık Mahmut Kurt
vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepler
den dolayı istem gibi (BOZULMASINA) depo
parasının geri verilmesine, 25/4/1975 günün
de oybirliğiyle karar verildi. 26/5/1975

Başkan
D. Dai

Üye
N. Mısırlıoğlu

Üye
H.Köksal

Üye
F.Kıyak

Üye
C.K Varol
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SENDİKAL
PETROL-İŞ GREVİ
DURDURULDU.

ANLAŞMAZLIK DEVAM
EDİYOR

Bakanlar kurulunun Shell
işyerlerindeki grevi erteleme
kararı almasından sonra Pet-
rol-lş Sendikası yöneticileri
işveren ile hükümeti ayrı ayrı
suçlamışlar, kararın tek ta
raflı olduğunu ileri sürmüşler
dir. Halen grev durdurulmuş
olup anlaşmazlık devam et
mektedir.

Dünya petrol krizinden son
ra petrol şirketlerinin ege
menliklerini yitirdiklerini ifa
de eden Sendika yöneticileri
«Shell kısa sürede aşın ka
zanç sağlayıp, bunu dışarıya
transfer etmeyi arzulamak
tadır. Bugün Türkiye'de üre
tilen günlük 70 bin varilin 40
binini Shell tek başına üret
mektedir. Ancak örneğin 10-
15 yıl sonra Diyarbakır'da ki
yataklar tükenecektir», şek
linde konuşmuşlardır.

Hükümetin tek taraflı ola
rak grevi ertelediğini belirten
Petrol-Iş Sendikası yetkilile
ri «İşveren de lokavt ilan et
mişti, ancak hükümet bunu
ertelemek istemedi» demiş
lerdir.

Bu yıl başında Shell ile
Petrol-iş Sendikası arasında
başlayan toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri sürekli olarak
anlaşmazlıkla sonuçlanmış
ve sorun uzlaştırma kuruluna
götürüldüğü halde hiçbir so
nuç alınamamıştır. Bilindiği
üzere Petrol - Iş Sendikası
23 Temmuz sabahından it-
baren Shell'in Türkiye'deki

21 işyerinde greve başlaya
cağını açıklamış ve uygula
maya Diyarbakır ile Derince
de başlamıştır.

Bu arada uyuşmazlığın te
mel nedeni olarak «Ücretler»
gösterilmiş ve Sendika ile iş
veren arasında herhangi bir
yakınlaşmanın sağlanamadı
ğı belirtilmiştir. Petrol - iş
Sendikası ücretler konusun
da ayrıntılı bilgi vermekten
kaçınmış ve tüm ısrarlara
rağmen basına kesin olarak
nefer talep ettiklerini açıkla
mamışlardır. Ancak işveren
den elde edilen bilgilere gö
re Petrol-iş Sendikası'nın
ShelI'de çalışan 14 yıllık Sa
nat Enstitüsü mezunu bir tek
nisyen için 22 bin lira brüt
maaş talep ettiği Shell'in ise
bu vasıftaki bir teknisyene
13 bin 413 lira brüt maaş öde
rneyi kabul ettiği saptanmış-

PEFERANDUM
UYGULAMASI, YARGITAY
genel kurulunun
ALACAĞI KARARA DEK
SÜRECEK

işçilerin sendika seçme öz
gürlüğü anlamına gelen re
ferandum hakkı, 2. iş Mahke
meşinin aldığı bir karar ile
yeni bir hukuksal boyut ka
zanmıştır.

Tek Met - iş Sendikası
nın Yargıtay 9. Hukuk Daire
si nden aldığı bir bozma ka
rarı ile tehlikeye giren refe
randum uygulaması 2 iş
Mahkemesinin Yargıtay ' ka
rarına uymaması ile Yargıtay
Hukuk Genel Kuruluna git

miştir. Böylece Hukuk Genel
Kurulu bu konuda bir karar
alana kadar mahkemelerin
referanduma başvurma ola
nağı yeniden doğmuştur..

Yetki uyuşmazlıklarının gi
derek çoğalması, mahkeme
kararlarından sonra da hu
zursuzlukların, işçi direnişle
rinin sürmesi ve yasa hüküm
lerinin işçinin gerçek iradesi
nin saptanmasında yeterli ol
maması sonucu, mahkemeler
bir süreden beri içtihat hali
ne getirdikleri uygulamalarla
işçilerin yetkili sendikasının
saptanmasında irade beyanı
olan referanduma başvur
maktadırlar.

Ancak -Tek Met - İş Sen
dikası, Maden-iş Sendikası
lehine sonuçlanan bir refe
randum kararını Yargıtay'a
götürerek 9. Dairede bozdur
muştur. Yargıtay 9. Dairesi
Mahkemelerin referandum ka
rarı vermelerinin, yasada yet
kili sendikanın saptanması
nın öngörüldüğü biçimin dı
şında olduğuna karar vermiş
tir. Bu nedenle de Yargıtay'
ın söz konusu kararından son
ra referandum kararları uy
gulanamaz hale gelmiştir.

Ancak 2. iş Mahkemesi
nin dün yapılan duruşmasın
da, mahkeme, Yargıtay'ın re
ferandumla yetki saptaması
ile ilgili bozma kararına uy
mamıştır. Böylece konu ken
diliğinden Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu'nda görüşülerek
bir karara bağlanacaktır...
Yargıtay Genel Kurulu bu ko
nuda bir karar afana dek de
mahkemeler referandum ka
rarında serbest olacaklardır.
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cÂjcLaJjet Jflü-IÂÂUL ̂ m ıe,Uxljix,
Her davanın bir hakimi, her müsabaka

nın bir hakemi vardır. Hakem maçda hatalı
karar verirse kavga çıkar. Şayet hakim ada
letin dışında bir karar verirse bu defa kan
davası devam eder.

Bu üikeninde davalarını hal edecek bir
hakimi yargıcı vardır. Buna yasama organı
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) diyoruz. Ülke
çapında süregelen ve hatta doğacak davala
rın kararlarını belli şartlar içerisinde en adil
ve doğru olarak bu organ verecektir. Verdiği
kararların tatbikatını yapacak hükümetleri da
hi bu organ tayin eder. Hükümetler de mec
lisin kararlarını yani kanunları devletin bütün
imkânlarını kullanarak tam olarak ve zama
nında tatbike mecburdur.

Hal böyle iken neyi kimden ve ne şekil-
de isleyeceğimiz ortadadır. Muhakkak 'olan
şudur ki bugün en fazla susuzluğunu çektiği
miz konu . adalettir. Onun için evvela adalet

ye^de hakyoktur, huzur yoktur, hatta insanlık yoktur.
a!" '5'" 6"^9"Kleoni|gordugumuz asgari şartları ifadeye çalı-

Devlet çarkı bütçe ile yürütülür ohaldebu bütçenin yükünü her vatandaş kendisine
düşen nısbette yüklenmelidir. Bu'husıısrJ lreklı kanunlar zamanın gerçeklerine göre ytnıden düzenlenmelidir. Emek karsıi|ı kaza
nıian geiır için işçi, tüccar, esnaf, çmçi ı!
veren, memur, veya cumhurreisi kim olûrl
Olsun herkes kanun önünde esit şartlarla
muamele görmelidir ve aynı cetvelden verai
lendlrilmelidir. (Bu nasıl bîr cetvel olur'> Bu
ayrı konudur.) Sermaye karşılığı elde edilen
gelirler için de yarıca bir vergi cetveli düzen
lenip kârlar bu cetvelden vergilendîrilmelidir

Bunun dışında (kimin ne kadar, ne zaman ve
receği belli olmayan) her türlü vergiye karşı
yız. Esasen vergisi verilmiş bir kazançtan do
laylı olarak mükerrer vergi alınması haksız
lıktır.

Sermaye sahiplerinin (hangi sahada olur
sa olsun) yapacağı yatırımlar hiçbir şekilde
vergi veya gümrük muafiyeti vesaire avanta-

. larla beslenmemelidir. Teşviki gerekli yatırım
lara devlet ancak ortak olmak suretiyle yar
dım etmelidir.

Kanun karşısında fertler kadar zümreler
de eşit muamele görmelidir. Evvela sosyal
haklar ve borçlar bakımından her zümreye
eşit şartlar getirilmelidir. Şöyle ki bir zümre
de 20 yılda emekli olan varsa aynı şartlarla
çalışan her vatandaş aynı sürede emekli ola
bilmelidir. Bazıları haftada 40 saat çalışıyor
sa diğerleri de o kadar çalışmalıdır. Ağ"" 'Ş"
ferde çalışanlar için İse 40 saatin altında bir
düzenleme getirilmelidir. Bir zümrede yardım
laşma kurumu varsa mesela işçinin de lyak'ı
memurun Meyak'ı, Çiftçinin Çiyak'ı, esnafın
Eyak'ı, garsonunda Geyak'ı olmalı ve hatta
aynı şartlarda olmalıdır.

Emekli sandığının arkasında devlet var
sa bağ kur'un da S.S.K. nın da arkasında dev
let olacaktır. S.S.K. nın primleri de diğerleri
nin iki katı değil aynı olmalıdır. Her hangi bir
sosyal kurumdan emekli olan ya çalışır veya
çalışmaz. Biri çalışır diğeri çalışmaz diye bir
usul adaletle bağdaşamaz. Çalışanların yıllık
ücretli izinlerir^de eşitlik şarttırj^Eğitimde tam
bir fırsat eşitliği gerçekleşmelidir. Fakirin zeki
çocuğu yerine zenginin geri zekâlısı devletin
okullarını İşgal ederse, neticede bir aptal ay
dınlar zümresi oluşur ki bu memlekete bun
dan büyük bir sabotaj düşünülemez.

(Devamı sayfa 20 de)
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Parlayıcı Petiayıcı tekükeli ve zararlı maddeleler
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük
(Geçen sayıdan devam)

Madde 101 — Asetilen tüplerinde yukandu belirti
lenden başka aşağıdaki tedbirler de alınacaktır:

a) Asetonda yüzülmüş asetilen tüplerinin dolduı-ul-
nıasında basınç biç. bir zainan 15 kg/cm2 geçmiyecek-
lir.

b; A'cni asetilen tüplerinin absorbsiyon malzeme
si ve aseton ile yeteri kadar dolduğu, yetkili bir eleman
tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrollar tüp boşken
absorbsiyon malzemesi konulduktan sonra ve asetonla
dolu iken sıra ile tartılmak suretiyle yapılacak ve so
nuçlan tüplerin sioil defterine yazılacaktır.

e) .Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den
fazla bakirli alaşımdan yapılmış olmayacaktır.

d) Dolduıulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik
olarak bekletildikten sonra kullanılacaktır.

Madde. 102 - Asetilen tüpleri peri> odik olarak ve-
va belirli zamanlarda aşağıdaki muayeni ^•c deneylere
tabi tutulacaktır:

a) Dış muayene, tüpün ve tüp teferruatının genel
muayenesi,

b) Tüpün absorbsiyon malzemesi ile yeteri kadar
dolu bıdunup bulunmadığının anlaşılması için muayene

e) Tüpü absorbsiyon malzemesi ve asetonla bera-
},er tartına,

d) Basınç deneyi (Bu deney ya 60 Kg/cm2 ba
sınçlı su ile veya tüpte bulunan absorbsiyon malzemesi
nin boşallılamadığı hallerde yine 60 Kg/Cm2 basınçlı
aseton veya argon ile yapılacaktır.)

Madde 103 — Absorbsiyon malzemesi kullamlrna-
sırıda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundunılacaktır.

a) Tüp tamamen absorsiyon malzemesi ile dola
caktır.

b) Tüpün ihtiva ettiği maddelerin kolayca mua
yenesi mümkün olacaktır.

e) Absorbsiyon malzemc.si, çalışına süresince fi
ziksel ve kimyasal özelliklerinde bir değişiklik oLnaksı-

zın ilk vaplışındaki habni aynen muhafaza edecektir.

d) .Absorbsyon malzemesi, tüpe bağlı olmıyacak-
tır.

e) Absorbsiyon malzemesi asetilen ve kullanılan
çözücü ile reaksiyona girmiyecektir.

f) .Absorbsiyon malzemesi, uzun süre kullanma so
nunda dalıi ezilmiyecek veya tehlike yaratmayacaktır.

gı -Absorbsiyon malzemesi, .Asetilenin patlayıcı ay-
nşımlarmın tüp içinde yapılmasını uygun şekilde önli-
yeccktir.

Aladde 104 — Tüplere asetilen dolduran her işyeri,
doldurduğu tüpün sicilini tutaeak ve tüpün tarihi, tü
pün muayene tarihi ve muayenenin sonucu gibi bilgiler
bu sicile kaydedilecektir.

BEŞİNCİ Böl.üM

üretim ve İşletme sırasında ahnacak güvenlik tedbirleri
Aladde 105 — .Patlayıcı lu.iJdclerin bileşimlerine

giren toz buliııdeki banı maddeler, herhangi şekilde bir
işleme tabı tutulmadan önce yabancı maddelerden te
mizlenecektir.

Madde 106 Pali,ayıcı bir maddenin imali için
kullanılacak, patlayıcı olan veya olmayan maddelerin
ber birinin tabi tutuldukları işlemin yapıldığı işyerinde
ki miktarları, bu işlemler için bulundurulması zorunlu
mktarları aşmayacaktır.

1 atlayıcı maddeler, üretihlikleıi mahalden uzak-
laşlınlmadıkça, o mahalde yeniden bir üretime geçilmi-
yecektir.

107 Patlayıcı maddelerin üretildiği ve işlendiği
>cıloule yapılan işler için gerekli olandan fazla işçi bıı-
luııdurulnuyacaktır,

Aladde 108 — Patlajncı tozlar konmuş dan çuvallar
^ e\ a torbalar boşaldıkça yıkanacak veya emici uygun
bir tertibatla vc tamamiylo kapalı bir sistemle temizle
necektir.

(Devamı sayfa t9 da)
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ŞAHİN Motor Yatakları A.Ş. iş yerinde

çalışan üyelerimizden Hüseyin Savaş'ın Çiğ
dem adında Kız.

KROMAN Çelik Sanayi A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden

Yüksel BALCI'nin Serpil isminde kız
Salim Yüksel'in Melek adında kız
MAT Motorlu Araçlar A.Ş. işyerinde ça

lışan üyelerimizden
Avni Aygüneş'in Aslı adında Kız
YÜCEL BORU Profil Endüstrisi A.Ş. iş

yerinde çalışan üyelerimizden
Ahmet Demir'in Tunahan adında Oğlan
Mehmet Bozkurt'un Gülşen adında Kız,
Abbas KAYA'nın Sercan adında oğlari
Mümin ENÇİN'in Kenan adında oğlan
Derviş DAĞ'ın Hatice adında Kız
Ahmet Savın'ın Mustafa adından oğlan
Halil İbrahim Yılmaz'ın Mustafa adında

oğlan

uuııı I unr\ un ouibtJr

Şaban TOYGAR'ın Fatma adında Kız
CHRYSLER Sanayi A.Ş. işysrinde çalı

şan üyelerimizden
Kemalettin AVCI'nın Hülya adında kız
ibrahim SUBAŞI'nın Mustafa adında oğ

lan

Bekir Öğütmen'in Arzu adırrda kız
Haşim ABAYLAMAK'ın İsmail Hakkı

adında oğlan
M. Hilmi AKSU'nun oğlan
Yücel Eldeniz'in Çiğdem adında kız
Mesim Ertuğrul'un Levent adında oğlan
HİSAR Çelik Döküm Sanayii işyerinde

çalışan üyelerimizden
Nizamettin Güvercin'in İbrahim adında

oğlan
Şevket BAL'm Şengül Adında Kız
Vehbi KOÇ'un Nurten adında Kız

Çocukları dünyaya gelmiştir. Anne ve Baba
larını tebrik eder, yavrulara uzun ömürler di
leriz.

EVLENME :
ŞAHİN Motor Yatakları A.Ş. işyerinde ça

lışan üyelerimizden:
Osman Durmaz, Nevin Yalman ile.
YÜCEL Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden
Ali Haydar Dağ Güllü ile
Celal özgen Şerife ile
MAT Motorlu Araçlar A.Ş. iş yerinde ça

lışan üyelerimizden:

ÖLÜM
KROMAN Çelik Sanayii işyerinde çalışan

üyelerimizden Mehmet SÜMER'in eşi Ayşe
SÜMER

CHRYSLER Sanayi A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden

Kemal Yurt'un babası Ahmet
Hüseyin Bencioğlu'nun çocuğu
Zihni Akbulut'un Annesi
HİSAR Çelik ve Makina Sanayii iş ye

rinde çalışan üyelerimizden :

Arif özdemir, Hidaye Başhekim ile
CHRYSLER Sanayi A.Ş. işyerinde çalı

şan üyelerimizden
Fikret Ulusinan, Nazmiye Oztürk
M. Erol Sert, Hayriye Çolak ile
HİSAR Çelik ve Makina Sanayii

rinde çalışan üyelerimizden :
Hüseyin Tangel, önde Gül ile

Evlenmişlerdir. Yeni evlileri candan
saadetler dileriz.

ile

ıs ye

kutlar

-

,

MAT işyerindeki üyelerimizden
ismail Hakkı Başer vefat etmiştir.

Merhuma rahmet. Aile efradı ve ar
kadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Ahmet ve Kemal Yıldırım'ın anneleri

Emine. Vefat etmişlerdir. Merhum ve Merhu
melere rahmet, arkadaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

SIĞMA DÖKÜM SANAYİİ işyeri üyelerimizden

RAMİZ CÜRE

Bir iş kazası sonucu vefat etmiş bulunmaktadır. Merhumu rahmetle anar,
yakınlarına Allahtan sabırlar dileriz.



506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanundaki Değişiklikler

506 Satyılı Sosyal Sigortalar Kanununun
Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun

I
Kanun No: 1912

Kabul tarihi: 16/6/1975

MADDE 1 — 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

Malul ve yaşlılara, bunların, eş, çocuk,
ana ve babalarına, dul ve yetimlere sağlık
yardımı yapılması:

Madde 36 — Bu kanuna göre sürekli iş-
görmezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı
almakta olanlarla, bunların geçindirmekle yü
kümlü oldukları eş ve çocukları, ana ve ba
baları ile gelir veya aylık almakta olan eş
ve çocuklar, bu kanunun 33 üncü maddesin
de belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı
için 34 üncü maddede yazılı süreleri aşma
mak üzere yararlanırlar.

Ancak; gelir veya aylık alanların eş ve
çocukları, ana ve babaları il© gsllr veya ay
lık alan eş ve çocuklar için ayakta yapılan
tedavilerde verilen ilâç bedellerinin % 20 si
ilgililerce ödenir.

991 sayılı Kanuna göre Kuruma devre
dilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı
ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığı Kanunlarına istinaden aylık almakta
olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü
oldukları eş ve çocukları ana ve babaları İle
gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar
hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

madde 2 — 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 40. maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi :
MADDE 40 — 2 nci maddede belirtilen si

gortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten
önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık
sigortası primi ödemiş olan sigortalı ile karı

sı ve geçindirmekle yükümlü olduğu kocası
çocukları, ana ve babalarının, bu niteliğin
yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde
meydana gelecek hastalıkları halinde, 32 nci
maddenin (A) ve (D) fıkralarında yazılı yar
dımlardan yararlanırlar.

Ancak; bunlardan eş, çocuklar, ana ve
babaların ayakta yapılan tedavilerinde veri
len ilâç bedellerinin % 20'si ilgililerce öde
nir.

MADDE 3 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması;
Madde 42 — Sigortalının geçindirmekle

yükümlü bulunduğu ana ve babası, hastalık
ları halinde, bu kanunun 33 ncü maddesinde
belirtilen sağlık yardımlarından her hastalık
olayı için 34 ncü maddede yazılı süreleri aş
mamak üzere yararlanırlar.

Ancak; bunların ayakta yapılan tedavi
lerinde verilen ilâç bedellerinin % 20'si ilgi
lilerce ödenir.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü ol
duğu ana ve babasının yukarıda belirtilen
sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için
sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten ön
ceki bir yıl İçinde en az 120 gün hastalık si
gortası primi ödemiş olması şarttır.

MADDE 4 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun değişik 73 ncü maddesinin (B) ve
(D) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir;

B) Hastalık Sigortası primi sigortalının
kazancının % 11 dir. Bunun % 5'i sigortan
hissesi, % 6'sı da işveren hissesidir.

3ncü maddenin II nci bendinin (B) fık
rasında belirtilen çıraklar için ise, kazancı
nın % 4'üdür.

Bunun % 2'si sigortalı hissesi, % 2'si
de işveren hissesidir.

D) Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigorta
ları primi, sigortalının kazancının % 15'idir.
Bunun % 7'si sigortalı hissesi, % 8'i de iş
veren hissesidir.

(Devam sayfa 16)
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Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerin
de çalışanlar için Malüllük, Yaşlılık ve ölüm
Sigortaları primi, sigortalının kazancının %
18'idir. Bunun % 8'i sigortalı hissesi, % 10'u
da işveren hissesidir.

MADDE 5 — 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 1186 ve 1474 sayılı kanunlarla
değişik 78 nci maddesi ile aynı kanunun 90
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişi
tir.

Günlük kazanç sınırları:
Mad^e 78 — Bu kanun gereğince alına

cak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına
esas tutulan günlük kazançların üst sınırı
200 lira, alt sınırı da İş Kanunu gereğince
tespit edilen en düşük asgari ücrettir. Üst
sınır, sigortaların genel ücret seviyesi ve ül
kenin genel ekonomik durumu gözönünde
tutularak Sosyal Güvenlik Bakanlığının öne
risi üzerine Bakanlar Kurulunca gerekirse, iki
yılda bir arttırılabilir.

Günlük kazançları, asgari ücretten daha
az olanlarla ücretsiz çalışan sigortalıların gün
lük kazançları asgari ücret üzerinden günlük
kazançları üst sınırdan fazla olanların kazanç
lan da üst sınır üzerinden hesaplanır. Sigor
talının kazancı alt sınırın altında İse bu ka
zanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigor
ta primlerinin tümünü işveren öder. Aynı za
manda birden fazla işverenin işinde çalışan
sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu
madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerin
den hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigor
talının müracaatı üzerine hissesi oranında
kendisine geri verilir.

Muayene için verilecek belge:
Madde 90 — İşveren, işkazası, meslek

hastalığı, hastalık <ve analık hallerinde, si
gortalının kazancını ve prim ödeme gün sa
yılarını göstermek üzere, örneği Kurumca ha
zırlanacak belgeyi düzenliyerek sigortalıya
vermekle yükümlüdür .

İşveren, 35 ve 40 ncı maddelerde öngö
rülen 120 günlük prim şartını yerine getirmiş
olan sigortaimın karısı ve geçindirmekle yü
kümlü olduğu çocukları ile sigortalı kadının
geçindirmekle yükümlü olduğu kocası ve
çocuklarının, hastalıkları halinde, sağlık yar
dımlarından yararfandınimalarmı sağlamak

ve altı ay için geçerli olmak üzere prim öde
me gün sayılarını gösterir örneği Kurumca
hazırlanacak belgeyi, talebi halinde, düzen
leyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerdeki
bilginin eksik veya yanlış olması sebebiyle,
sözü edilen fıkralarda belirtilen kimseler için
Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü mas
raflar işverene ödetilir.

MADDE 6 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 96
ncı maddesinin 1 inci fıkrasıyla 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylıkların sınırı:

Madde 96 — Bu kanuna göre Malullük
ve Yaşlılık Sigortasından bağlanacak aylık
lar ile ölüm Sigortasından hak sahibi kimse
lere bağlanacak aylıkların hesabına esas tu
tulan aylığın yıllık tutarı 12.000 liradan aşağı
olmamak kaydı ile, 78 inci madde uyarınca
saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360
katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç
üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesap
lanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın
alt sınırına göre artırılması:

Madde 97. — Sigorta prim ve ödenekle
rinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci
madde gereğince saptanacak günlük kazan
cın altsınırında meydana gelecek yükselme
lerde, işkazaları ile meslek hastalıkları, Has
talık ve Analık Sigortalarından yeniden sap
tanan ait sınırın altında bir günlük kazanç
üzerinden ödenek almakta olanların veya
almaya hak kazanmış bulunanların bu öde
nekleri günlük kazancın alt sınırının yüksel
tildiği tarihten, gelir almakta olanların veya
almaya hak kazanmış bulunanların bu öde
nekleri günlük kazancı alt sınırının yükseltil
diği tarihten, gelir almakta olanların veya al
maya hak kazanmış bulunanların gelirleri de
günlük kazancın alt sınırının yükseldiği ta
rihten sonraki dönem başından başlayarak
yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre
arttırılır.

MADDE 7 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
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Kanununa aşağıdaki 4 ek ve 7 geçici madde
eklenmiştir.

EK MADDE 1 — Malüllük, Yaşlılık ve
Ölüm Sigortalarından bağlanan aylıklarla Iş-
kazalanyle Meslek Hastalıkları Sigortasından
bağlanan gelirler, aşağıdaki usul ve esaslara
göre ayarlanır.

A) Aylık ve gelirler, asgari ücret, geçim
indekslerinde, sigortalıların genel ücret se

viyelerinde meydana gelen değişikliklerle Ku
rumun malî durumu gözönüne alınarak Dev
let Memurları emekli aylıklarına uygulanan
yükseltme sınırları içinde kalmak kaydıyle
Bakanlar Kurulu kararıyla en geç iki yılda
bir tespit edilir.

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, Malüllük,
Yaşlılık ve Ölüm Sigortası ile Işkazaları ve
Meslek Hastalıkları Sigortasının mali durumu
ve üç yıllık gelir ve gider tahminlerini kapsa
yan gerekçeli rapor esas alınarak Bakanlar
Kurulunca tespit edilir.

C) Ayarlanan aylık ve gelirlerin öden
mesine, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlan
dığı tarihi izleyen üç aylık dönem başından
itibaren başlanır.

EK MADDE 2 506 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak sağlık yardımlarından yarar
lanacak olanlardan, sigortalı işçinin ana ve
babası ile emekli işçilerin eş ve çocukları,
ana ve babaları, gelir ve aylık almakta olan
eş ve çocuklardan yapılacak her bir polikli
nik muayenesi için (5) lira muayene ücreti
alınır.

Şu kadar ki; hekimin göstereceği lüzum
üzerine yapılacak müteakip poliklinik muaye
nelerinden ücret alınmaz.

EK MADDE 3. — 1.8.1968 tarihinden ön
ce Demiryolları Emekli Sandığı ile Askeri
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenat Sandığınca
aylık bağlanmış olan emeklilerle 991 sayılı
Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fık
rası gereğince ayiık bağlanan ve mülga 2904
ısayılı Kanunun 5 inci, 3575 sayılı Kanunun
17 noi maddelerinde belirtilen hallere müste
niden aylıkları kesilen emeklilerin, aylıkları
nın ödenmesine 506 sayılı Kanundaki esaslar
dairesinde devam olunur.

1/8/1968 tarihinden önce durumları bi

rinci fıkra kapsamına giren sandık üyelerin
den keseneklerini almamış olanların Demir
yolu Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt San
dıkları Kanunlarına göre geçen fiili hizmetle
ri Sosyal Sigortalara tabi olarak geçmiş sa
yılır.

EK MADDE 4 — 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi
nin T inci fıkrası ve değişik-11 inci maddesi
nin (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir:

Madde 6 — Kurumun, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla
değişik 43 üncü maddesinde yer alan cetve
lin 4 üncü derecesine kadar olan memurları
Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Ku
rulunca, bunların dışındaki Kurum Personeli
ise Genel Müdür tarafından atanır.

Madde 11 — G) Kurumca (500.000) li
radan fazla olmak üzere akdedilecek sözleş
meler veya yapılacak işler hususunda karar
vermek.

GEÇİÇİ MADDE 1 — 31/12/1974 ve da
ha önceki yıllarda Işkazaları ve Meslek Has
talıkları Sigortasından gelir almakta olanlar
la, bu gelirlere hak kazanmış olup henüz iş
lemi tamamlanmamış bulunanların aylık gelir
lerine, gelir bağlamaya esas olan hisse ve
oranlan nazarı itibara alınmak şartıyle aşa
ğıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır.

Üç aylık gelir grubu
O — 3 600

3 601 — 6 000
6 001 — Daha yukarı

Aylık zam
miktarı
450 (Lira)
400 (Lira)
350 (Lira)

Ancak Işkazaları, Meslek Hastalıkları
Sigortasından bağlanacak gelirlerin hesa
bına esas tutulan gelirlerin tutarı, 506 sayılı
Kanunun, bu kanunla değiştirilen 97 nci
maddesine göre hesaplanan asgari gelirlerin
tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma,
gelirin asgari hadde yükseltilmesinden önce
ki tutarlarına uygulanır.

Şu kadar ki, artırılan gelir tutarları İş
Kanunu gereğince tespit edilen en düşük as-
gari ücrete göre hesaplanacak gelir tutarın
dan az olamaz.

(Devam sayfa 18)
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(Sayfa 18 den devam)
Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu

Olayın vukubulduğu tarih, 1974 ve daha ön
ceki yıllara ait olmak kaydı ile, 506 sayılı Ka
nunun 19, değişik 23, değişik 24 ve 25 inci
maddeleri uyarınca sonradan gelire hak ka
zanacak olanlar hakkında da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 — 31/12/1974 ve da
ha önceki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm
Sigortalarından aylık talebinde bulunarak ha
len aylık almakta olanlarla, bu aylıklara hak
kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış
bulunanların malullük ve yaşlılık aylıkları ile
ölen kimsenin hak sahiplerinin aylıklarına da
hisseleri oranında olmak şartıyle aşağıda
gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır.

Aylık zam
miktarı

450 (Lira)
400 (Lira)
350 (Lira)

Üç aylık, aylık grubu
O — 3 600

3 601 — 6 000
6 001 — Daha yukarı

Ancak; malullük, yaşlılık aylıkları ile ö-
lenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkla
rın hesabına esas tutulan aylığın tutarı, 506
sayılı Kanunun, bu Kanunla değiştirilen 96
ncı maddesine göre hesaplanan asgarî aylık
ların tutarından aşağı olduğu takdirde, artır
ma, aylığın asgari hadde yükseltilmesinden
önceki tutarlarına uygulanır.

Şu kadar ki, artırılan aylık tutarları 506
sayılı Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik
78 inci maddesinde öngörülen üst sınıra gö
re hesaplanacak aylık tutarından fazla ola
maz.

Yukarıdaki fıkralar, esas hak doğurucu
olayın vukubulduğu tarih, 1974 ve daha ön-
nnn /n iz'.f .S'"'"' ^06 sayılı Ka-nunun 57, 58, 63, değişik 68 ve 69 uncu mad-
Sk kaTnirt bağlanmasınahak kazanacak olanlar hakkında^ da uygula-

GEÇİCİ MADDE 3 — 991 sayılı Kanunla
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen san
dıklar mevzuatına göre çeşitli aylık almakta
olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup he
nüz İşlemleri tamamlanmamış bulunanların
aylıkları İçin de bu Kanunun geçici 1 ve 2
ncl maddeleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 — Bu kanun gereğin

ce yapılacak aylık ve gelir artırmaları. Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç 6 ay içinde tamamlanır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler
için görevlendirilecek personeline yukarıda
yazılı süre içinde ayda 80 saati geçmemek
üzere fazla çalışma yaptırılabilir ödenecek
fazla çalışma ücreti. Kurumun Müdürler Ku
rulunca tespit edilir.

Borçlanma :
GEÇİCİ MADDE 5 — Bu Kanunun yayı

mı tarihinden önce ;
A)
a — 506 sayılı Kanuna göre malullük,

yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş
bulunan,

b — Borçlanma isteğinin yapıldığı ta
rihte 506 sayılı Kanuna tabi işte çalışmakta
olan.

Sigortalıların hizmet akdine dayanarak
çalıştıkları süredeki en çok on yıllık hizmet
leri talepleri halinde borçlandırılır.

Borçlandırılan hizmetler prim veya ke
senek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu
kadar ki, 506 sayılı Kanuna göre tespit edi
len sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki
süreler için borçlandırılma halinde, sigorta
lılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sa
yısı kadar geriye götürülür.

Borçlanılması talep edilen hizmet için
evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ve
ya Emekli Sandıklarına kesenek ödenme

miş olması şarttır.
Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten itibaren örneği Kurumca
hazırlanacak belge İle bir yıl içinde Kuruma
yapılır. Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler
1/4/1950 tarihinden sonraki sürelere ait borç
lanmalarda cari asgari günlük kazanç,
1/4/1950 tarihinden evvelki sürelere ait borç

ÖZÜR
Münderecatımızın çokluğundan

GİLTEREDE SENDİKACILIK) yazısını
yamadık, özür dileriz.

(İN-
ko-
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(Sayfa 18 den devam)

ianmalarda talep tarihindeki son 3 aylık ka
zanç ortalaması esas alınmak suretiyle he
saplanır ve toptan veya 5 yıl içinde eşit tak
sitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının ölümü
halinde hakkının doğumuna yetecek prim mik
tan hak sahiplerinden alınır .

B)
a — 506 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desinin birinci bendi uyarınca .sigorta kap
samına girmeyen hizmetler,

18 yaşından önce geçmiş hizmetler,
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde

sinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler,
Sigorta mevzuatına göre kendilerine top

tan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş
hizmetler, borçlanılamaz.

b — 1186 sayılı Kanuna göre borçlanıl
mış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler
toplamı 10 yılı aşamaz.

c — Borçlandırılan süreler 506 sayılı
Kanunun değişik geçici 8 inci maddesi uygu
lamasında nazara alınmaz.

geçici madde 6 — Geçici 5 inci mad
denin (A) bendinin 4 üncü fıkrasında belirti
len belgeleri, işverenler, sigortalının isteği
halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun o-
larak düzenleyip onaylamakla yükümlüdür
ler.

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve
ya gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen ince
leme yapabilir ve yaptırabilir. Sahteliği ve
gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma bel
geleri geçerli olmaz.

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uyma
dığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgi
li sigortalılar, Kurum'un bu yüzden uğraya
cağı zararları müştereken ve müteselsilen taz
min etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere
göre ceza kovuşturması da yapılır.

GEÇİCİ MADDE 7 — 36 ve 42 nci mad
deler gereğince, ana ve babalara yapılacak
sağlık yardımı uygulaması, bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren en geç üç yılda bütün
illeri uygulama kapsamına alacak şekilde Ba
kanlar Kurulunca düzenlenir.

MADDE 8 — Bu kanunun 96 ncı madde

siyle, geçici 1, 2, 3 üncü maddeleri 1/7/1974
tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihini

takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe gi
rer.

MADDE 9 — Bu Kanunu Bakanlar Kuru- ■!
lu yürütür.

19/6/1975

TÜZÜKLER
(Sayfa 13 den devam)

Madde 100 — Paı-layıci sıvdaria, basınçL gazlar
yardımıyla bir kaplan diğer bir kaba boşaltılmasmdu
asal gazlar kullanılacaktır.

Madde 110 — Parlayıcı sıvılar, kaplara, özellikle
kabın dibi vcNa iç cidarlan ile temas İmlinde bulunan
\e statik elektrik bakımından da bu kapla bağlantısı
olan borular vasıtasiyle doldurulacaktır.

Madde 111 - Parlayıcı sıvılann kapah bir kaptan
diğerine boşaltılmasında kullanılan tesisatta, sıvı bulla
rının dönüşünü sağlayacak bir boru donatımı buluna
caktır.

Madde 112 - Korozif smlarm doldurulup boşal
tılması kendi ağırhğıyla işler sistemlerle, basınçh ha-
\a veya asal gazlar kullanılan tertibatla veya uygun
pompalarla yapılacaktır.

Madde 114 — Korozif sıvı kaplamı doldurma ve
büşidtma işlemleri dışında, devamh suretle, kapak tutu-
lacnktır.

adclc 1İ5 Korozif sıvıların doldurulduğu, bo-
.şaltıldtğı ^•e benzeri bir işlemin yapıldığı işyerlerinde,
yere dökülen sıvznm yayılmasını önlemek için döşeme
mumkun olabildiği kadar kmu tutulacaktır. Döşemede-

ann etrafı uygun şekilde işaretlenecek ve temizle-
kı sıvıların üzerine işçilerin basmalannr önlemek için
nınceye kadar göz altında bıdundurulacakUr.

Dökülmüş smlar lıiç bir zaman odun, talaş, üstüpü
kumaş ve diğer organik maddelerle silinmiyecek, su ile
yi-anacak ve tebeşir, karbonat, kireç veya benzerlerine
cmdmlerek temizlenecektir.

Madde 116 - Korozif svılann doldurulduğu boşaltıldı
ğı ve benzeri işlemlerin yapıldığı işyerlerinde knllaml-

lııılıumcak ve bir insan için yeter bü-y" e su banyoları veya süratle işleyen çok taraflı
Ş  heı bölümün içerisine veya yakınma kurubnuş

olacaktır.

Kazaya uğrayanlanıı yanmala'-ım önlemek için
suj un sıcaklığı ve çevrenin sıcaklığı liissedilir şekilde _
farkk olnuyacaktır.

(Devamı gelecek sayıda)
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AEG ETİ'deki Tören
AEG - ETİ Elektrik Endüstrileri A.Ş.'

nin kuruluşunun 8. yıl dönümü 28.7.1975
günü işyerinde yapılan törenlerde kutlan
mıştır.

Bu törene Gebze kaymakamı Ertuğrul
Tanç, Belediye Başkanı Ziya Fırat Sendi
kamız yöneticileri ile seçkin bir konuk top
luluğu katılmıştır.

Töreni Fabrika genel müdürü Ahmet
Güner bir konuşma İle açarak, kuruluşun
bugüne kadarki çalışmalarını anlatmıştır.

İşyerinde sözleşme gereğince beş yılı
nı dolduran arkadaşlara teşekkür edilmiş,

hepsine bugünün hatırası olarak birer he
diye verilmiştir.

Sendikamız Genel Sekreteri Sami A-

taç'ta toplantıda yaptığı konuşmada; Arka
daşların birlik -ve beraberlik ile bugünlere
erişildiğini, bu türlü toplantıların daha sık
yapılmasında işçi işveren ilişkileri yönün
den büyük faydalar sağlanacağını belirt
miştir.

Bilâhare Gebze Kaymakamı Ertuğrul
Tanç veciz bir konuşma yaparak beş yılı
nı dolduran arkadaşları tebrik edip hediye
lerini dağıtmış, yapılan folklor gösterileriy
le tören sona ermiştir.

TOPLU SÖZLEŞMELER
(Sayfa 9 dan devam)

ve 4 toplantı devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri, işverenin günün koşullarının çok
altında teklifler getirmesi nedeniyle 18 madde
de uyuşmazlık ile sonuçlanmış ve İstanbul Böl
ge Çalışma müdürlüğüne başvurularak, uzlaştır
ma toplantısı talep edilmiştir.

— Teşkilâtımıza yeni katılmış bulunan Kar
talda kurulu DEMAK DEMİR MAK/NA SANAYİ
TİCARET A.Ş. işyeri için sözleşme yetkisi alın
mış ve işveren 26 Haziran 1975 günü toplantı
ya davet edilmiştir.

Ancak işveren toplantıya gelmediği gibi 14
Temmuz 1975 günü bölgede yapılan toplantıya
da gelmemiştir. Sendikamız bu durumda Bölge
ye müracaat ederek uzlaştırma kurulu tertiplen
mesini istemiştir. 31 Temmuz günü uzlaştırma
kurulu toplantısı yapılacaktır.

Teşkilâtımıza yeni katılmış bir diğer iş
yeri de Kartalda kurulu SAN PROFİL isveridir
Bu işyeri ıçın 22 Temmuz 1975 tarihinde çağrı
yapılmış olup yetki belgesi beklenmektedir

— MAT MOTORLU ARAÇLAR A.Ş Ler.
için toplu iş sözleşmesi yetki belgesi 25 Tem
muz 1975 günü gelmiş ve sözleşme görüşmele
ri başlamış olup, olumlu bir şekilde gelişmek
tedir.

— Kartaida kurulu OTO PAR SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. işyeri için çağrıda bulunulmuş
tur. Yetki belgesi beklenmekte olup, sözleşme
20

taslağı sendika yetkilileri ile işyeri temsilcileri
tarafından birlikte hazırlanmaktadır.

— Kartalda kurulu SACE ELEKTİRK A.Ş.
işyeri için çağrıda bulunulmuş ve prosedür ev
rakı 26.6.1975 tarihinde bölgeye gönderilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlanmış olup,
yetki belgesinin gelmesi beklenmektedir.

İŞÇİ Gözü İLE
(Sayfa 12 den devam)

Aynı zümreye mensup kişiler arasında
da adalet ve müsavat olmalıdır. Kişi aynı şart
larla, aynı kaablliyet «ve aynı ehliyetle çalışı
yorsa mutlaka aynı haklara da sahip olmalı
dır. ,

Hülasa bütün vatan sathında yaşayan
herkesin hak ve borcu için YA HEP YA HİÇ
diyoruz. Bu yazımızla halen süregelmekte
olan bir sıra adaletsizlikten söz ettik. Sesiml-
,zi şimdiden başta sendika federasyon konfe
derasyon idarecilerimize duyuruyoruz. Ken
dileri bizim temsilcilerimizdir. Memleketimizi
ve dolayısıyla bizleri yakından ilgilendiren
konuları ilgililere nakletmek ve etkin çareler
aramak durumundadırlar.

Şayet işçinin sesini Ankaradaki büyük
yargıçlar duyamıyorlarsa o taktirde daha yük
sek sesle ve hep bir ağızdan bağırmamız ge
rekecek Ta ki sesimiz duyuluncaya ve de
muhterem yargıçlarımız davalarımızı karara
bağlayıncaya kadar. Ruşen Atilla AKTUNÇ



Kıdem Tazminatı Hakkında Kanun
1475 sayılı iş kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması, 193

Konu No: 1927
Resmi Gazete No: 15293

MADDE 1 — 1975 Sayılı İş Kanununun
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. ,

KIDEM TAZMİNATI
Madde 14 — Bu kanuna tabi işçilerin

hizmet akitlerinin:
1 — İşveren tarafından bu kanunun 17

nci maddesinin 11 numaralı bendinde göste
rilen sebepler dışında,

2 — İşçi tarafından bu kanunun 16 ncı
maddesi uyarınca,

3 — Muvazzaf askerlik hizmeti doiayı-
sıyle,

4 — Bağlı bulundukları, Kanunla kuru
lu kurum veya sandıklardan yaşfılık, emekli
lik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme
almak amacıyla ;

Fesh edilmesi veya işçinin ölümü se
bebiyle son bulması hallerinde işçinin işe
başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin de
vamı süresince her geçen tam yıl için işve
rence işçiye 30 günük ücreti tutarında kı
dem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süre
ler için de aynı oran üzerinden ödeme yapı
lır.

işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin de-
ıvam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedil
miş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir
veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler
gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin
devir veya intikali yahut herhangi bir suret
le bir işverenden başka bir işverene geçmesi
veya başka bir yere nakli halinde işçinin kı
demi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akit
leri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
Bu kanunun neşri tarihinden itibaren işyeri-

sayılı gelir vergisi kanununun 25 nci madde
sinin 7 nci fıkraısınm değiştirilmesi ve bir ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun

Kabul Tarihi: 4.7.1975
Yayın Tarihi: 12.7.1975

nin devri veya herhangi bir suretle el değiş
tirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatların-
an her iki işveren sorumludur. Ancak, işye
rini devreden işverenlerin bu sorumlulukları
işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esna
sındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınır
lıdır. Bu kanunun neşrinden evvel işyeri dev-
roimuş veya herhangi bir suretle el değiştir-
mişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm
yoksa işlenmiş kıdem tazminatlarından yen
işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası
hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya
toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu
ve kendisine aylık bağlanması veya>tbptan
ödeme yapılması için yaşlılık sigortası ba
kımından bağlı bulunduğu Kuruma veya San
dığa müracaat etmiş bulunduğu belgelemesi
şarttır. İşçinin ölümü halinde bu sart sayıl
maz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal
Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı
ya da değişik kamukuruluşlarında geçen hiz
met sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sos
yal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya
malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak

'ŞÇ'y6. bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden
son kamu kuruluşu işverence kıdem tazmina
tı ödenir .

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında
işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye
göre kıdem tazminatı ödenmesi gerektirmiye-
cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hiz
met süreleri kıdem tazminatının hesabında
dikkate alınmaz.

(Devamı arka sayfada)
r- 21



Ancak bu tazminatın T.C. Emekli Sandı
ğına tabi olarak geçen hizmet süresine ait
kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya ma
lûllük aylığının başlangıç tarihinde T.C. E-
mekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hü
kümlerine göre emeklilik ikramiyesi için ön
görülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları de
yimi, Genel - Katma ve özel Bütçeli İdareler
ile 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sa
yılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla
kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son
ücret üzerinden yapılır. Parça başına, akort,
go urü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit

ma ığı hallerde son bir yıllık süre içinde
°  içinde çalışılan gün-ere bölünmesi suretiyle bulunacak ortala-

lur tazminatın hesabına esas tutu-

Kıdem tazminatından doğan sorumlulu
ğu işveren özel şahıslara veya sigorta şir
ketlerine sigorta ettiremez.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece
yaşlılık emeklilik, malûllük ölüm ve toptan
ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Dev
let veya kanunla kurulu kurumlarda veya %
50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada
veya bir kurumda işveren tarafından kıdem
tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla dü
zenlenir.

MADDE 2 — 1475 sayılı İş Kanununun
24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

İşten Çtkarmanın Sonucu

bir yıl içinde işçi ücretine
i  . takdirde, tazminata esas ücret
fiıfiTT ayrılma tarihi ile zammın yapıl-
irinri^f^' alınan ücretin aynı süre
hesaplanır günlere bölünmesi suretiyle

MADDE 24 — İşverenler bu Kanunun 13
ncü maddesinde belirtilen şartlara uyarak işi
ne son verdiği veya 16 ncı maddenin 111
ncü bendi gereğince iş aktini fesh eden işçi
lerin yerine, çıkma ve çıkarma tarihinden iti
baren 6 ay içinde başka işçi alamaz.

cen "T^addenin (o) bendinde sözü ge-
tazrninatmf e! "caddede yer alan kıdem

26 ncı olacak ücretin hesabında
rete ilâveten ^ hkrasında yazılı üc-
Para ile ölçül sağlanmış olan para ve
dan doğan rr, rnümkün akdi ve kanun-

»  '"^nfaatler ds gözönünde tutulur,
^'dem tazm"lük ücret tutarı ®^as olacak 30 gün-

nacak miktarı uv V' 'Çin nazara alı-
tesbit edilmiş oi ^ Kanununa göre
çuk katından fa Oünlük tutarının yedibu-

,  Olamaz,
işçinin ölümü h ı-

lere göre doğan t ^ yukarıdaki hüküm
rasçılarma ödenir^^*^'"^^ tutarı, kanunî mi-

Bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki
iş için yeniden işçi almak isteyen işveren du
rumu uygun araçlarla yayınlar ve işçinin kay
dettirdiği adresine noter aracılığı ile duyurur
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işye
rine başvurmayanların bu hakkı düşer.
•  17 nci maddenin 1 nci bendinin (b) fık
rası ve 111 ncü bentleri gereğince işten çı
karılan işçiler hakkında da 6 aylık süre için
de işten çıkarmayı gerektiren sebepler orta
dan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü uygu-
fanır.

Bu maddede bedrn .
ile ilgili 30 günlük sür ? tazminatı
toplu is söz/esmeleri i !

^  '®hine değiştiri-

Bir işyerinin aynı şartlarla işletilmesi ve
ya işletmeye başlanması yahut mevsim ya
da kampanya nedeniyle yeniden çalışmaya
geçmesi hallerinde de bu madde hükmü uy
gulanır. Mevsim ve kampanya işlerinde ça
lışan işçiler için noter tebligatı hükmü uygu
lanmaz.

Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı ge
reğince yaşlılık ya da emeklilik yaşını doldur
muş ve aynı zamanda yaşlılık veya emeklilik
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aylığına hak kazanmış olan işçiler hakkında
bu maddenin tekrar işe alınma zoruhluluğu-

liskin hükümleri uygulanmaz.na

İşlerine son verilen işçilerin sayısı 10
ve daha fazla olduğu takdirde işveren, ye
ni bir işe yerleştirilebilmeleri için, bunların
isimlerini ve niteliklerini çıkarma tarihinden
en az bir ay önce ilgfi işve İşçi Bulma Ku
rumu örgütüne bildirmek zorundadır.

madde 3 — 1475 sayılı Yasanın «l,zin
Ücreti» başlıklı 54 ncü maddesinin 3 ve 4
ncü fıkraları arasına aşağıda ki fıkra eklen
miştir.

dirde fazlası ücret olarak vergiye tabı tutulur.
Hizmet İfa edilmeksizin ödenen ücretler taz
minat sayılmaz.

GEÇİCİ MADDE — 14 ncü maddenin son
fıkrası gereğince tesisi öngörülen Fona iliş
kin kanun çıkarılıncaya kadar, kıdem tazmi
natının işveren tarafından doğrudan doğru
ya ödenmesine devam olunur.

MADDE 8 — Bu Kanunun 1 nci madde
si 1.2.1974 tarihinden geçerli olmak üzere,
diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

MADDE 9 — Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.

Ancak son bir yıl içinde işçi ücretine^
zam yapıldığı takdirde, izin ücreti; işçinin ^
ne çıktığı ayn başı ile zammın yapıldığı ta- (^İff (İ.İ O i i
rih arasında alınan ücretin aynı süre içinde
çalışan günlere bölünmesi suretiyle hesapla-

VUR
nır.

madde 4 — 1475 sayılı İş Kanununun 98
nci maddesinin VII nci bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

VII 24 ncü madde hükümlerine aykı
rı olarak işyerine yeni işçi alan işverenler,
işten çıkardığı her işçi için ıooo liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasına ve tek
rarından daha önce verilen para cezasının
iki katı.

madde 5 — 1475 sayılı |ş Kanununun
26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

madde 6 İşten çıkarma fazminatı
(işten çıkan veya çıkarılanlara verilen tazmi
natlardır.) Şu kadar ki bu suretle verilen taz
minatın miktarı işten çıkan veya çıkarılanın
(24) aylığını aştığı takdirde fazlası ücret ola
rak vergiye tabi tutulur. Hizmet ifa edilmek
sizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.

madde 7 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 25.nci maddesinin 7 nci fıkrası aşa
ğıda ki şekilde değiştirilmiştir:

işten çıkma tazminatı (İşten çıkan veya
çıkarılanlara verilen tazminatlardır.) Şu kadar
ki, bu suretle verilen tazminatın miktarı iştenj
çıkan veya çıkarılanın (24) aylığını aştığı taki

Dost olmaz onlardan yürüyenine vur
Yaralanıp sokaklarda sürünenine vur
Kahkepe İzmirde vurduğu gibi
Askerine vur siviline vur

Hakkına göz dikenleri affetme sakın
Öyle vurki adadan bitsin bu akın
Beş parmaktan doğan hilâle bakın
Kıyamete dek ulusum yaşamak hakkın

Kıbrısta karaya bastığın zaman
Havada şansından karanlık duman
Rumların paniye girdiği heran
Acıma o vakit vur başına dayan

Vur din düşmanına koyma öcünü
Anlasın dinsizler senin gücünü
Aydınlat göklerde daim yüzünü
Dinlet zalimlere ebedi sözünü

Zaıerin dünyaca lâik görüldü
Yunanlı mevziden yalvarıp döndü
Milletin ak giyip bayramlara büründü
Bu vuruşunla düşmanın sesi silindi.

Hamza Sever
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
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Avukat Fehmi BORA

Sendikamızın, uzun yıMardan beri hukuk müşavirliğini
yapan, değerli arkadaşımız sayın Fehmi Bora, Cumhuriyet
Hoılk Partisinden Kocaeli İli senatör adayı olrrsuştur.

Olumlu hizmetlerini, sendikamızın tüm yöneticileri ve
emekçileri her zaman şükranla anacaklardır.

Kendisi ile yıllardır birlikte çalışmış arkadaşları olarak,
siyasi yaşammda başarılar ve esenlikler dileriz. Aşağıda Feh
mi Bora'nın özgeçmişini kendi kaleminden sunmaktayız.

OTOIVİGBİL-İŞ

1930 - Gebze doğumluyum. Gebze'de avukat merhum Salih Boranın oğluyum.
Gençlik yıllarım, çevrem ölçüsünde, toplumsal çapalar içinde geçmiştir.

Ankara Hukuk Fakültesini bitirip, 1961 yılında TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT İŞÇİ
LERİ SENDİKASI hukuk danışmanı olarak avukatlığa ve işçi sorunlarının mücadelesi
ne başladım. Daha sonra Gaz Elektrik Su İşçileri (GEZ-İŞ) sendikası ve Ankara mü-
nübüsçüler, esnaf derneği hukuk danışmanı olarak çabalarımı sürdürdüm.

1966 yılında C.H.P. ortanın solu ve amaçlarını bılinçleyerek bu sosyal ve siyasi
akımın ülkücüsü oldum. ,

1969 yılında memleketim Gebze'ye gelerek yerleştim. C.H.P. ilçebaşkanlığına se
çildim. Ayrıca OTOMOBİL-İŞ ve Hürcam-lş Sendikaları ile Gebze Şoförler ve Oto
mobilciler Derneği ve Kamyonlar Kooperatifi Hukuk Danışmanlığı görevlerini aldım.

Son mahalli seçimlerde C.H.P. Kocaeli ile genel meclisi üyeliğine seçildim.
Üç devredir seçildiğim C.H.P. Gebze İlçe Başkanlığı görevini de. Demokratik -

Sol akımın mücadelesini yürüterek bu yönde bilinçli ve güçiü bir ilçe örgütü meyda
na getirdim. Özeilikle köylerde yaptığımız başarılı çalışmalarla, köylülerle kurduğu
muz yakın ve dostça ilişkilerle, C.H.P. nin halka inmesini, halkla bütünleşmesini,
Gebze'de gerçekleştirdik. Köylerin Yol, Su, Elektrik gibi sorunlarından başka, tüm
Kocaeli orman köylerini ilgilendiren sorunların, il 've genel merkezimiz düzeyinde ve
hükümetler katında yakın takipçisi oldum.

özetle : İşçi, köylü ve küçük esnafın sorunlarının baştan beri içinde, onların
hukukî ve siyasî yönden savunucusu olarak yaşadım.

Tüm bu çabalarımız sonucu, köy delegesinden yönetim kurulu üyesine kadar bü
tün partili arkadaşlarımın insan üstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışmalarıyle, 1973
genel seçimlerini Gebze'de ilk defa C.H.P., hem de önemli bir fark yaparak kazandı.

C.H.P. nin son 5 yılda .tüm mücadelelerine, Gebze ilçe örgütü başında sapma
dan ve yılmadan katılan bir C.H.P. li olarak bu devre KocaelI'nden Senatörlüğe
aday adayı olarak katılıyorum.

Tüm ülküdaşlarıma saygılar sunarım.
Avukat FEHMİ BORA

C.H.P. Kocaeli il Genel Meclisi Üyesi
C.H.P. Gebze İlçe Bşk.

'  (Müstafi)



EĞLENCE KÖSEMİZ
i  2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOLDAN SAĞA: 1 - Ayakkabının üst yü
zünün ön tarafında dikişle ayrılan burun kıs
ma verilen ad. 2 - Bir Peygamber, Bir spor
dalı, 3 - Eski çağda Tunus Körfezi'nde kurul
muş bir krallık; Kimyada amerikyumun sim
gesi. 4 - Alkım, gökkuşağı. 5 - Genişlik, Ün,
san. 6 - Evin bir bölümü; Üstü parlak beyaz
renkte ince demir yaprak. 7 - Büyükler, ced.
8 - Fizikte bir kanun; Kar fırtınası. 9 - Gövde
si üç köşe olan Rus mandolini. 10 - Eskiden
dervişlerin giydikleri tiftikten yapılmış ince
külâh, Kimyada lityumun simgesi.

.YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Japon impa
ratorlarına verilen ad; Büyük direkli göçebe
çadırı. 2 - Başlıca temel nitelikte olan Can
lılarda içinde besleyici sıvıların dolaştığı bo
ru. 3 - Açıklık, aydınlık (Eski dilden). Musiki
de bir nota 4 - Kimyada titanın simgesi; Dü
şüncesiz veya saygısızca ortaya atılan, cü
retkâr. 5 - Verimsizlik, başarısızlık; Asya'da
bir akarsu. 6 - Jean ön adlı, «Andromague»
ile adını duyurmuş, daha sonra yazdığı tiyat
ro eserleri ile ölümsüzleşmiş, bir ara tiyatro
yazarlığını bırakmış, son olarak «Esther» ve
«Alhaiie» adlı eserlerini yazmış ünlü Fransız
trajedi yazarı; Oran. 7 - Ülkemizde bir akar
su; Malik, sahip. 8 - Kimyada tantalin simgesi
Tek parmaklılardan attan küçük bir hizmet
hayvanı. 9 - Bir kimseyi yeni bir işe vermek;
likel bir deniz taştı. 10 - Korunmak üzere bir
yere bırakılan şey...

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :
SOLDAN SAĞA: 1 - Sergerde 2 - İri -

Saar 3 -Yavan - imam 4 - Atamak - Eza 5
Soya - Etnad 6 - Eter - Ema 7 - Tömbeki 8 -
Reel 9 - Din - TL. Afi 10 - Anod - Akran.

YUKARIDAN AŞAĞI: 1 - Siyasal - Da 2
Erato - Sin 3 - Rivayet - No 4 - Amatör 5' -
Esna - Emet 6 - Ra - Kerbela 7 - Dai - El 8
Ermenek - Ar 9 - Azami - Fa 10 - Armada -
Kin.
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