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S U N U S

Bu ay içinde gerek yurd içinde gerekse
yurd dışında meydana gelen siyasi gelişmele
rin memleketimiz aleyhine bir durum arzetme
si, başta işçi toplulukları olmak üzere bütün
vatandaşlarımızı tedirgin eder hale getirmiştir.

Siyasi partilerimizden bazılarının gerçek
leri bir yana iterek birtakım özgürlükleri zor
balıkla yok etme yoluna sapmaları endişe ve
rici bir ortamın doğmasına sebep olmaktadır.
Dış siyasetimizin hiçte iyi bir dönemde
olmadığı, birlik ve beraberlik içinde olmamı
zın en elzem olduğu şu günlerde İşçiyi İşçiye
öğrenciyi öğrenciye düşürmenin bu tür düşü
nen siyasilere neler getireceğinin örneği en
yakın tarihimizde mevcuttur. Vatandaşı, Isçj.
yi, köylüyü siyasi amaçlarına alet etliklerini
vehmedenier biraz başlarını geriye döndürür-
lerse istikbalin kendileri için hiçte iç açıcı
olmadığı gerçeğini görebilirler kanısındayız.

Başyazımızda Genel Başkan A. Aydın Ö-
zeren «Ne yapılmak isteniyor, başlıklı yazı-
sında yukarıda bahsi geçen durumun bütün
açıklığı ile bir tahlilini yapmaktadır.

Bu ay içinde Makine Takım Endüstrileri
A.Ş. Motorlu Araçlar A.Ş. S.S.Y. Bakanlığı
Bakırköy Bölge Depo ve Tamirhane Md. lüğU
sözleşmeleri imzalanmış üyelerimize ücret
zamları ile bir çok sosyal haklar sağlanmıştır.

Bu sayımızda Toplu Sözleşmeleri Ge
nel Başkan A. Aydın Özeren'in Temsilcife.»'
Meclisi ve Seminerine ait konuşmsısının son
kısmını Sendikal Haberleri Hukuk Köşemizi
sendikamız olağan yönetim kurulu top
lantısı sonunda yayınlanan bildiriyi.
Bizden Haberleri Tüzükleri bulacaksınız.
Tüm iyilik ve esenlik dileklerimizle Ağustos
sayımızı sunarız.
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Ne Yapılmak İsteniyor?
Son aylarda biraz daha çoğalan olaylar

her yönden büyüme eğilimini gösterirken, ül-
kö içerisindeki huzursuzluklarda o nisbette art
maktadır.

Her gün kamu oyunda bir partinin üyeleri
diğerleri ile çatışmakta, hatta bu daha ileri
giderek parti binaları tahrip edilmekte, çıkan
kavgada bir sürü insan yaralanmaktadır.

Söz düellosu devam ederken hükümeti
idare eden sorumlu kişiler, karşı guruplara ko
ministler demekten çekinmemekte, diğerleri
de onlara faşistler diyerek cevap vermektedir.
Oy kaygusuna düşenlerin milleti bölmeye hak
lan olmamasına rağmen, bu çirkin oyunun için
de olmalarını affedilmez hata olarak nitelemek
teyiz.

Hükümeti idare edenlerle, daha iyi idare
edeceğini beyan edenler arasında bu kavga
sürerken, gayet tabiiki öğrenci hareketlerini kı
namak yersiz olur kanaatindeyiz. Gene aynı
partiler öğrencilere kadar inerek bu oyunu
gençler üzerinde oynatmaktadırlar. Yalnız
genç neslin içine yıkıcı ellerin çoktan girdiği
ni görmemeklikten gelmektedirler.

Ülkenin bu karışık durumundan gayet ta
bii ki bazı işverenlerde hisselerini alabilmek
için çırpınmaktadırlar.

İşçi haklarını Sendikâl özgürlüğü biraz
daha kısıtlayarak İşçi eylemleri yaratma yo
lundadırlar. Nitekim bundada muvaffak ola
rak yüzlerce işçinin iş akitferinl Kıdem ve
ihbar Tazminatı vermeden fesh etme Jmkânı
bulmuşlardır. Bu olaylar yaygınlaşırken, Türk
iş ve DİSK Yöneticileri birbirlerini suçlama
ya devam ede dursunlar, tabanda işçi kıyımı
■bütün hızı ile devam etmektedir.

Demek oluyor ki, 1947'de Sendikacılık
hareketi başlayan Türkiye'de halen işçi kesi

minde ki ezilme, horlanma devam etmekte
Sendikâl özgürlük lafta kalmaktadır. Bu kar
maşık tabloya baktığımız zaman «İşçi hareketi
nereye götürülmek isteniyor?» sorusu akla gel
m ektedir.

Görüşüm yanlış olarak dahi değerlendi
rilse bile, açıkça şunu söylemeden geçeme
yeceğim. Yukarıda belirttiğim muhtelif gurup
ların çabası Türkiye'yi yeniden Sıkıyönetim
devresine sokmaktır. Çünkü: bu devrede par
lâmenterler rahattır. Seçmenlerine karşı ne ya
palım, bir şey yapamıyoruz derler. Kamu oyun
da Sıkıyönetime karşıdırlar. Halbuki Sıkıyö
netim Parlementoda kendi oyları ile gerçekle
şir. Sıkıyönetim devresinde işçiden yana ol
mayan Sendikacılar ve bunların örgütleri rahat
tır. İŞÇİ haklan işverene teslim edilmiştir...
Hakkını arayan kendini kapı önünde bulur.

Toplu-lş Sözleşmeleri devam eder ama
GREV'e çıkma İmkânı kalmadığından anlaş
ma mecburiyetinde kaldık diyerek, işçi uyut
ma dönemine sokulur.

öğretim üyeleri de rahattır. Üniversiteler
de hadiseler azalır. Ama dışarıda binbir güç
lükle okuyup yüksek tahsil yapmak özlemi i-
çinde çırpınan onbinlerce öğrenci üniversi
tenin dışındadır. Dışardaki öğrenciler içi ı
kim yeni imkânlar tanıyacak? Nasıl olsa büyük
öğrenci olaylarından sonra Türkiye'de Sıkı
yönetim uygulanmaktadır. İşte bundan
dolayı Sıkıyönetim birçok guruplara rahatlık
vermektedir. Halbuki ezilen, biraz daha ezil
mekte, işçi kesimi hakları askıda kalmakta
dır.

Bütün bunlar apaçık ortada iken Sendi
ka özgürlüğünden, referandumdan işçilere
en iyi hizmet getirdiğini beyan eden bazı Sen

(Devamı sayfa 14 de)
A. Aydm ÖZEREN
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TOPLANTI SONUNDA BİR BİLDİRİ YAYINLANARAK, SENDİKANIN YURT
VE İŞÇİ SORUNLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ AÇIKLANDI.
KAMU OYUNA DUYURULAN BİLDİRİNİN ÖZETİNİ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAKTAYIZ :

Türkiye son günlerde ekonomik, sos
yal ve siyasal olayların yoğunlaştığı bir dö
nemde yaşamaktadır. Bunun nedeni de,
Cephe Hükümetini oluşturan dört siyasi
partinin, bugüne kadar Dış Politika da iz
ledikleri oiumsuz tutum ve davranışlar,
Yurt içinde güttükleri İktisadi politika ilo
yarattıkları ekonomik buhran ve çöküntü
dür.

Ulus yararına, değişen Dünya koşulla
rına uygun, şahsiyetli bir dış politikanın
izlenmesi gerekliliğini, Amerikan ambar
gosu olayı bir kere daha ortaya koymuş
tur. Amerikan üsleri Türk Silâhlı Kuvvetle
rine devredildi denmesine rağmen, tek bir
Amerikan askerinin ülkeyi terk etmemesi
üslerin faaliyetlerine devam etmesi, ilginç
tir.

Ülke ekonomisi genel bir çöküntü içi
ne itilmiş, M.C. Hükümeti, temsil ettiği ser
maye sınıfının çıkarları doğrultusunda
zamlar getirerek, kazançlarını arttırma ya
rışına girmişlerdir. Halka vadettikleri ucuz
luk ve huzuru getirememişlerdir. Dış Tica
ret açığının hızla artması, döviz rezevleri-
nin tükenmesi, her geçen gün biraz daha
devalüasyona doğru gittiğimizi göstermek
tedir. Hükümetin ise bu durumu görme-
mezlikten gelmesi, ülkemiz için acı bir ger
çektir.

Cephe iktidarının ödün verdiği serma
ye sınıfı, çalışanlar üzerinde baskı ve kı
yımlarını sürdürmektedir. TÜRK-İŞ, ve
DlSK'e bağlı örgütlerin birbirlerini suçla
malarından ve işçileri kanunsuz grevlere
sürüklemelerinden yararlanan yine işve

ren kesimidir. Bu eylemleri bahane ede
rek işçilerin iş akitlerini fesh etmekte ve
kıdem tazminatı ödeme zorunluluğundan
kurtulmaktadır, işçi sınıfı ezilip, sömürü
lürken, Sendikal örgürlükler de kısıtlan
maktadır. iki konfederasyonun yetkilileri,
işçi sınıfına hizmet yarışında olduklarını id
dia ettiklerine göre, neden bir çatı altında
işçi sınıfını birleştirme yoluna şimdiye ka
dar gitmemişlerdir? Liderlerin şahsi kap
risleri yüzünden,tabandaki işçiler ezilmek
te, işçi sınıfının örgütsel bütünlüğü sağla
namamaktadır. Bu gerçekler, liderlerin, iş
çi sınıfına hizmet değil, ihanet ettiklerini
kanıtlamaktadır.

Bilinçlenen işçi kesimi, işçiye dönük
bir iktidar aradığından, ve C.H.P. ni kendi
sine en yakın parti olarak gördüğünden,
son seçimde % 80'i oyunu bu partiye ver-
miştir. İşçilerin siyasi tercihlerinin bu yol
da oleduğunu bilen DİSK yöneticileri, bu
konuda da işçi sınıfını istismar ederek,
C.H.P. ni desteklediğini iddia etmiştir. Sa
mimi olmayan bu beyanları ile DİSK yöne
ticileri işçi sınıfını aldatmaktadır.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKASI olarak,
iş kolumuzdaki Sendikalar tabana dönük,
dürüst, samimi çalışmalara girmedikleri
müddetçe karşılarında olacağız. Yapmış ol
duğumuz Toplu İş Sözleşmeleri, Madeni
Eşya İş Kolunun en iyi nitelikteki sözleş
meleri olup, iş kolumuzdaki sendikalar ta
rafından geçilememiştir. Gerektiğinde ve
zamanında eylem de yapılır. Grev de. Fa
kat sonunda işverene gereken dersin ve
rilmesi ve işçinin bundan zarar görmeme
si şarttır.



Sendikamız Genei Başkanı A. Aydın
Özeren'in Temsilciler Meclisindeki

Konuşması

(Geçen sayıdan devam)

■Sendikalar işçi haklarını ezdirmemek için
her yolu mübah olarak görme eğilimine gir
meye mecbur bırakılmaktadır.

Bu konular her nedense hep yeni işyer-
lerimizde olmaktadır. İşyerlerinde günlük ha
diselerin zaman zaman büyümesine sebep ko
nunun temsilcilere intikal ettirilmemesldir. Bu
konuda en büyük yük temsilcilere düşmekte
dir. Eğer temsilciler günlük çalışmaları ara
sında Sendikâl konulara da gereği gibi eği-
lebiliyorlarsa görevlerini tam olarak yapıyor
lar demektir.

Temsilcilerin görevi yalnız işyerinde de
ğildir. Ana görev dışarda konusunu savun
maktır. Ayrı şekilde üyelerinde bu konularda
yardımcı olması gerekir. Günlük işçi sorunla
rının çözümlenmesinde temsilcilere önemli
•görevler düşmektedir. Sendikayı yüceltecek
filanlar temsilcilerdir. Hangi örgütün temsil-
clsi güçlü ise o sendika hayatiyetini devam
ettirir. En iyi hakları alan OTOMOBİL-IŞ in

şimdiye kadar güçlü kalmasının sebebi bu
dur.

Değerli arkadaşlarım,

1974-1075 senesinden beri dünyada pa
halılıkta ileri giden ülkelerden biride Türki
ye'dir. Bu devrede ki bütün hükümetlerin ça
balarına rağmen hayat pahalılığı sıralamasın
da, dünya milletleri arasında bir türlü üçün
cülüğe düşemedik. Bu şartlar altında ülke
İçinde hızla artan hayat pahalılığı, gayet ta
bii ki arz ve talep kaidelerine uygun şekilde
gelişmektedir. Sendikalar hayat pahalılığı kar
şısında taleplerini arttırmak mecburiyetinde

kalmaktadır. Bu artışın dolaylı yoldan mamul
(ere intikâl ettiğide bir gerçektir.

Hükümetlerin buna ne şekilde dur diye
ceği, ne şekilde bir program uygulayacağı
saptanmalıdır. Yükselen hayat şartlarını dur
durma olanağını arama görevi hükümetlere
düşmektedir. Hükümetler, toplu sözleşmeler
le işçilere elbetteki zam getiremezsiniz diye
mezler. Çünkü parlementerlerin kendi ücreı-
lerine kendilerinin zam yapması, hatta geç
mişleri de istemesi karşısında işçi kesiminden
fedakârlık beklemeleri gülünç olur. Toplu iş
Sözleşmelerindeki ücret artışları enflasyon ya
ratıyor şeklinde görüş beyan edenler, acaba
parlementerlerimizin ücret artışları enflasyonu
hızlandırmıyor mu?

Kaldı ki Toplu iş sözleşmesinden yarar
lanan işçi sayısı bir milyonu geçmemektedir.
Alınmış olan ücretlerin de % 35 ile % 40'ı
tekrar dolaylı yoldan devlet kasasına vergi ve
sigortalarla girmektedir. Sendikalar olarak ne
kadar yüksek sözleşme yaparsak yapalım, iş
çi ücretleri artışı enflasyona sebep olamaz

Bütün çabamıza rağmen artan hayal
şartlarının üstüne işçi ücretlerinin çıkarılması
imkânı halen mevcut değildir. Türkiye gelmiş
geçmiş maliye bakanları kendi idaresizlikle
rini sendikalar üzerine toplayarak suçu ücret
artışlarına bağlamak istemişlerdir. Halbu ki
vergi adaletsizliklerinin üzerinde durarak mali
yeyi normal hale getirebilirlerdi. Ne küçük
esnaftan ne de büyük patronlardan adaletli
vergi sistemi ile vergi alındığı söylenemez...
Kaldı ki maliyeyi besleyecek yeni imkânlar her
zaman bulunabilir. Yalnız bu atılımlar parle-
menterlere ve ilgili bakanlara aittir. Onlara
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunun için pa-

(Devamı arka sayfada)
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ra vermektedir. Yoksa sendikacılar gelip yap
sın deniliyorsa önce yerlerin değişmesi gere
kir. Çünkü Türkiyenin ait yapı ve tarım ala
nında dışarıya dönük ihracatı olmadığına gö
re yeni sistemlerle politik yatırımların dışın
da enflasyonu durduracak imkânlar aranma
sı gerekir.

Zaman zaman işçi ücretlerine göz dikil
mesi işçi kesimi ile işveren iddialarına alet
olan çevreler arasında olumsuz neticeler do
ğuracaktır.

Her geçen gün hayat pahalılığı dayanıl
maz ölçüde artmakta ve bunun karşısında e-
mekli, dul, yetim, köylü, küçük memur ve iş
çilerin ezildiği görülmektedir. Asgari ücret ar
tık komik bir rakkam olarak kalmakta ve tek
kişinin dahi hayatının idamesine yetmemekte
dir. Halbuki işçi başına ortalama dört nüfus
düşmekte, böylece işçi kesiminin tabanı heı
geçen gün pahalılık bataklığına hızla gömül
mektedir, Toplu iş sözleşmeleri geçici bir sü
re işçileri hayat seviyesi paralellerine getir
mekte, ancak akabinde enflasyonla bu du
rum bozulmaktadır. Yapılan Toplu iş sözleş
meleri bugün kamu oyunda büyük rakkam-
farmış gibi gözükmesi muhakkak ki yanıltıcı
dır. İşçiler anayasanın öngördüğü gibi insan
ca yaşama düzeyine getirilememiştir.

OTOMOBİL-İŞ olarak, toplu iş sözleşmsr
lerf ile getirdiğimiz aşamalara bir göz atarsak
üyelerine iyi hizmet veren sendikalar arasında
olduğumuz ortaya çıkar. Böylece madenî eşya
kolunun en yüksek vasıflı toplu, iş sözleşme
lerinin sendikamıza ait olduğu kabul edilme
lidir. 1975 senesinde yaptığımız aşamalarla iş
kolumuzun en yüksek sözleşmelerine üyele
rimizin güçleri sayesinde vardık.

İşçilerin ve onu temsil eden sendikaların
zaman zaman hükümetlerden bazı şeyler is
tedikleri ortadadır. Sendikalar olarak bükü
metlerden istenecek konuların en önemlisi.
Toplu iş sözleşmeleri ile elde edemediğimiz
haklar üzerinde ağırlığımızı koyarak netice
almaktır. Bunların başlıcaları memur sendika
larının kurulması, işçi memur ayırımına bir
son verilmesi emekli işçilerin gelir seviyesi
nin günün şartlarına uydurulması, lokavt'ın
yasalardan çıkartılması ve Genel Grev'in ya-
salaştırıJması gibi haklar gelmektedir.

Sendikalarımızın büyük bir çoğunluğu kı
dem tazminatları, asgari ücretler gibi Toplu
iş sözleşmeleri ile alınabilecek konuları türlü
yollarla bazen şiddet, bazen de el açarak is
temeleri acı gerçekler arasındadır. Halbu ki
bunun yanında daha önemli bir konu olan iş
sizlik sigortası için atılımlar yapılmaz? kaldı
ki hükümetler seçim devresinde yukarıda sıra
ladığımız konular hakkında sözler vererek
işçinin oylarını kendi yönlerine çekmek için
propaganda yaptıkları görülmektedir. Kıdem
tazminatı konusunu bütün partiler ellerine tes
bih yapmışlardır. Kıdem tazminatı en kolay ya
salaşacak konulardan biridir. Sendikaların bü
yük bir çoğunluğu az da olsa kıdem tazmina
tında aşama yapmışlardır. Bu durum parle-
mentonunda hiç olmazsa asgari seviyede Sen
dikalar paralelinde çalışmasını beklemek hak
kımızdır. Şimdiki kıdem tazminatı ile İlgili ta
sarının işçiden çok işvereni koruduğu görü
şündeyiz. Parlementonun bu tutumuna bir son
vermesini istemekteyiz.

Parlementodan yasalaştırılmasını istedi
ğimiz konulardan biri de memur sendikala
rının kurulmasını, bu sendikalara Grev hakkı
nın verilmesidir. Diğer taraftan işsizlik sigor
tasının saksağanın kuyruğu şarkısından çıkar
tılarak acilen ele alınması gerekmektedir.

Halen perişan halde bulunan emekli, dul,
yetim aylıkları insan haysiyetine yaraşır bir
seviyeye getirilmelidir. Lokavt yasalardan çı-
kartılmalı, Genel Grev, sempati Grevi yasa-
laştırılmalıdır.

Senelerden beri işçi memur ayırımına bir
son verilmeyişi açıkça göstsrmiştir ki hükü
met ve parlemento ve ilgili merciler işçilerin
yanında değildir. İşçi memur ayırımının halle
dilmemiş olması ilgili mercilerin bu konulara
eğilmemiş olmamalarının açıkça delilidir. Ya
pılan hareket ve beyanlarda bizce bir nevi
aldatmacadır. Yukarıda açıklamış olduğumuz
bütün konularda Sendika olarak bizlere dü
şen görevleri seve seve yapacağız. Bunun
yanında hükümetten parlerrıentodan ve bu
konularla ilgili tüm mercilerden asgari bizler
kadar çaba göstermelerini istemek hakkımız
dır, ve kendilerini bir kere daha önemle uya
rıyoruz.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Ağustos ayında, Sendikamız ile Gebze

Çayırcwada kurulu Makine Takım Endüstrile
ri A.Ş. ile 4. Levent ve Tuzlada kurulu Mat
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. ve Sağlık Sos
yal Yardım Bakanlığı Bakırköy Bölge Depo Ve
Tamirhane Müdürlüğü işyerleri işverenleri ara
sında yürütülmekte olan Sözleşmeler anlaşma

ile sonuçlanmış, üyelerimize ücret ve sosya'
yardımlar ile ilgili yeni haklar kazandırılmıştır.
Bağıtlanan bu sözleşmeler ile sağlanan hak
lardan önemli bazı maddeler ve diğer sözleş
meler ile ilgili son durumlar okurlarımızın bil
gilerine aşağıda sunulmuştur:

%

Makina Takım Endüstrileri işyerinde yapılan toplu sözleşme töreninde
Sendika, İşveren ve İşçi temsilcileri toplu halde görülmektedir.

biten Sözleşmeler
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

Gebze Çayırova da kurulu Makina Takım
Endüstrileri A.S. işyeri işvereni ile Sendikamız
arasında Mayıs ayında başlıyan, üçüncü do
nem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuş
mazlık ile sonuçlanmış ve anlaşmazlık Uz

laştırma Kuruluna intikâl etmişti. Uzlaştır
ma Kurulunda, taraflar anlaşmazlığı kotara
rak sözleşmeyi imzalamışlardır.

1.6.1975 tarihinden 30.4.1977 tarihine ka
dar yürürlükte olan ve iş Kolumuzun en İyi
nitelikteki bu Sözleşmesi ile üyelerimizin bi
rinci yıl saat ücretlerine 500 kuruş, ikinci yıi

500 kuruş olmak üzere toplam 10 TL. sı zam
yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer hakların ba
zıları şunlardır:

— iki Sendika, iki işveren temsilcisinden
oluşan Disiplin Kurulu,

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

— ihbar Tazminatları peşin ve % 50
zamlı ödenir,

— En az bir yıl çalışmış sendika üye
si, her bir hizmet yılı içinde 33 günlük ücreti
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MTE de çaiışar, üyelerimiz sendikamız yöneticileri ile toplu tralde.

tutarında kıdem tazminatına hak kazanır.
— Asgari ücret saatte 600 kuruştur,
— Normal iş günlerinde yapılan fazla

mesailer % 75 zamlı, hafta tatili günü yapılan
mesailer % 100 zamlı ödenir.

— Üyelere, birinci yıl 105 günlük, ikinci
yıl 120 günlük ücretleri tutarında ikramiye ve
rilir,

Yıllık izne giden üyelere izin ücretleri iie
beraber 1250 TL. sı tatil ikramiyesi ödenir,

— Haftalık çalışma süresi 45 saat olup,
48 saat özerinden ödeme yapılır.

MAT Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. İşyeri baştem-
silcisi üyelere sözleşme tıakkında bilgi

verirkan.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 gün üc
retli izin ve 1250 TL. sı evlenme yardımı ya
pılır.

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde, 3 gün ücretli izin ve 1000 TL. sı do
ğum yardımı yapılır.

— Çocuklu üyeler© ayda her çocuk için
50 TL. sı ödenir,

— Çocukları tahsilde olan üyelerimizin,
ilkokulda okuyan çocuğu için 300 TL. sı Orta
okulda okuyan çocuğu için 400 TL. sı, Lisede
okuyan çocuğu için 500 TL. sı Yüksek okul
veya üniversite tahsili yapan çocuğu için 900
TL. sı tahsil yardımı yapılır.

— Üyenin vefatı halinde 7500 TL. sı va
rislerine ödenir,

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu ki
şilerin ölümü hafinde 3 işgünü ücretli izin ve
1000 TL. sı ölüm yardımı yapılır,

— üyelere yılda 175 TL. sı değerinde iki
çift ayakkabı verilir.

— Üyelere her yıl 1250 TL. sı yakacak
yardımı yapılır.

Bir ay içinde işin© muntazam devam
eden üyeye 12 saatlik ücreti tutarında devam
primi ödenir.

— Dini Bayramlarda üyelere 600 TL. sı
Bayram ikramiyesi verilir,

MAT MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Sendikamız ile Motorlu Araçlar Ticaret
A.Ş. işyeri işvereni arasında ikinci dönem
Toplu iş Sözleşmesi 25 Temmuz 1975 tarihin
de imzalanmıştır.



1 Temmuz 1975 tarihinden itibaren 2
yıl süreli sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl
aylık ücretlerine % 30 ve ayrıca seyyanen
500 TL. sı ve üyenin şirketteki her bir hizme»
yılı için 50 TL. sı zam yapılmıştır.

İkinci yıl aylık ücretlerine seyyanen 500
TL. sı ve ayrıca % 10 zam yapılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerimize aşa
ğıdaki haklar alınmıştır.

— İki Sendika, iki işveren temsilcisinden
oluşan Disiplin Kurulu,

Toplu çıkarma halinde, İlk giren son çı
kar prensibi uyguianır,

— Iht>ar Tazminatları peşin ve % 50
zamlı ödenir,

— Kıdem tazminatları kademeli olarak 30
ile 40 güniük ücretler tutarında verilir.

— Üyelerin normal iş günlerinde yaptık
ları fazla mesailer %60 zamlı, Cumartesi gün
leri yaptıkları fazla mesailer % 100 zamlı.
Hafta tatili günü mesaileri % 100 zamlı öde
nir.

— Cumhuriyet Bayramında üyelere çalış
madan ücretleri % 100 zamlı ödenir,

— Dini Bayramlarda 100 TL. bayram
harçlığı verilir.

— Asgari ücret ayda 1400 TL. dir.
— Haftalık çalışma süresi 45 saat olup.

48 saat üzerinden ödeme yapılır

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

— Yıllık izne giden üyelere, izin ücret
leri ile beraber 200 TL. sı yol gideri verilir,

— Üyelere her takvim yılı için 3 aylık üc
retleri tutarında ikramiye verilir,

_ Is yerinde 5 yıl çalışmış üyelere 1
maaş tutarında kıdem teşvik ikramiyesi öde-
nir

— üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin ve 1500 TL. sı evlenme yardımı
yapılır.

— Üyeye çocuğunun dünyâya gelmesi ha
linde 3 işgünü ücretli izin ve 1000 TL. sı
doğum yardımı yapılır.

— Çocuklu üyelere, çocuk başına ayaa
50 TL. sı çocuk yardımı yapılır,

Üyenin vefatı halinde 5000 TL. sı, üye
iş kazası sonucunda vefat etmiş ise 15.000
TL. sı varislerine ödenir.'  _ üyenin bakmakla mükellef olduğu ki
şilerin ölümü halinde 3 işgünü ücretli İzin ve
1000 TL. SI ölüm yardımı yapılır.

_ üyelere her yıl 1000 TL. sı yakacak yar
"™rClereheryn 850U,,s,giyîmyard,.
mı yapılır.
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Sendikamız ile MAT Molorlu Araçlar Ticaret A.Ş. arasında imzalanan
Toplu İş Sözleşmesi Genel Başkan A. Aydın özeren tarafından

üyelere açıklanırken.



S.S.Y. BakartJîğı BAKIRKÖY BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ
Sendikamız, Bakırköy Bölge Depo ve

Tamirhane Müdürlüğü işyerinde GREV kararı
almış ve Sıkıyönetim Komutanlığının, taraf
temsilcilerini gğrüşmelere devam etmeye da
vet etmesi üzerine, başlıyan temaslar sonu
cunda anlaşma sağlanarak, Toplu İş Sözleş
mesi imzalanmıştır.

1. Mart. 1975 tarihinden itibaren 2 yıl sü
reli sözleşme ile üyelerimizin aylık ücretle
rine, 1 350 TL. sı zam yapılmıştır.

—=• İki Sendika ve iki işvererv temsilci
sinden oluşan Disiplin Kurulu,

— Toplu işçi çıkarmalarında ilk giren son
çıkan prensibi uygulanır,

— İhbar Tazminatları % 50 zamlı ve pe
şin ödenir,

—Kıdem Tazminatları her bir hizme!
yılı için 30 günlük ücretler tutarında ödenir,

— İş yerinde 5 yıi çalışmış üye, kendi is
teği ile ayrılması halinde, her bir hizmet yılı
için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazmi
natı alır.

Haftalık çalışma sûresi 45 saat olup,
ücretler 48 saat üzerinden ödenir.

-— Üyelere 24 Temmuz günü İşçi Bayra
mı olarak, ücretli İzin verilir,

— Asgari ücret ayda 2175 TL. sidir.
Normal iş günlerinde yapıla,n fazla mesai

ler % 75 zamlı,
— Cumartesi günleri yapılan fazla me

sailer ile hafta tatili günü fiili çalışmaları %
100 zamlı ödenir,

— Cumhuriyet Bayramında üyelere ça
lışmadan ücretleri % 100 zamlı ödenir.

— Yasal izin sürelerine 7 gün ilave edi
lir <ve üyelere izin ücretleri İle birlikte 350
TL. sı tatil ikramiyesi verilir,

— Üyelere yılda 2 maaş tutarında ikra
miye ödenir.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 iş günü
ücretli izin ve 1000 TL. sı evlenme yardımı ya
pılır.

— Üyeye çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 iş günü ücretli izin ve 600 TL. sı do
ğum yardımı yapılır.

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

— Üyenin vefatı halinde, varislerine 5000
TL. sı ödenir.

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu ki
şilerin vefatı halinde 3 iş günü ücretli izin ve
1000 TL. sı ölüm yardımı yapılır,

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER

fstanbul Ramide kurulu PAN Oto Yedek
Parça Sanayii Limited Şirketi ile Sendikamız
arasında yürütülen sözleşme görüşmelerinin
sonunda, 17 maddede anlaşma sağlanamadı
ğından, İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne,
Uzlaştırma Kurulu teşkili için müracaat edil
miştir. 18 Ağustos günü, bölgede yapılan
toplantıda, 3. tarafsız aracının seçiminde, ta
raf aracıların anlaşamadıklarından, İş Mahke
mesl tarafından tesbitini talep etmişlerdir...
Mahkemece 3. tarafsız aracının seçimi beklen
mektedlr.

Sendikamız ile Kartal Cevizlide kurulu
Makina Elektrik Sanayii A.Ş. İşvereni arasın
da Mayıs ayında başlıyan sözleşme görüşme
leri, işverenin ücret ve sosyal yardımlar konu
larındaki olumsuz tutumu nedeniyle akamete
uğramış ve 27 maddede uyuşmazlığa gidilmiş

ti. Uzlaştırma Kurulu kararını kabul etmiyerek.
Sendikamız İşyerinde GREV karan almıştır
Grev oylaması talebi üzerine, 28 Ağustos gü
nü yapılan Grev oylamasında 37 Grev'e E-
ygy 27 Grev'e HAYIR oy pusulası saptanmış
tır. Grev'e çıkmadan önce, işverenin toplantı
talebi üzerine yapılan görüşmeler sonunda

anlaşma sağlanmıştır.
— Teşkilâtımıza yeni katılan Kartalda

kurulu DEMAK DEMİR MAKİNA SANAYİ A.
Ş. işvereninin, sözleşme görüşmelerine ve
Bölge Çalışma Müdürlüğünün tertiplediği top
lantılara katılmaması üzerine, Sendikamız, bu
işyerinde GREV kararı almıştır. İşverende Lo
kavt kararı almıştır. Grev oylaması talebi üze
rine 13 Ağustos günü yapılan oylama sonu
cunda 19 Grev'e EVET, 10 GREV'e HAYIR oy
pusulası saptanmıştır. Grev uygulamasına
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OTOPAR Toplu sözleşme görüşmolerrnden bir an.

geçmeden önce, işverenle toplantı yapılması
için temas kurulmuş ve olumlu cevap alınmış
tır. Toplantılarda anlaşma sağlanamazsa, bu
işyerinde Grev uygulamasına başlanacaktır.

— Kartalda kurulu SACE ELEKTRİK A.Ş.
işvereni ile Sendikamız arasında Ağustos a-
yında başlıyan sözleşme görüşmelerinde, bu
güne kadar 4 toplantı yapılmış ve 12 madde
ertelenmiştir. Parasal nitelikteki bu maddele
rin görüşmelerine devam edilmektedir.

— Kartal da kurulu OTO PAR SANAY!

VE TİCARET A.Ş. işyerinde, Sendikamızın
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kesinleş
miş olup, işyerinin toplu izinde olması nede
niyle, toplantılara Eylül ayı içinde başlana
caktır.

— Teşkilâtımıza yeni katılmış olan. Kar
talda kurulu SAN PROFİL A.Ş. ve ESAŞ E-
LEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. işyerle
ri İçin çağrı yapılmış olup, yetki belgesi bek
lenmektedir.

m

t  i'

,t .y t I SACE Toplu sözleşrne görüşmelerinden bir görünüm.



HUKUK KÖŞESİ
İbranamenin Geçerlilik ve Bağlayıcılık Şartları

Av. Cengiz ABBASGİL

İş davalarında işçilerin karşısına çıkan
en önemli engel, işçiden alman ibranameler
olmaktadır. Bu gibi ibranamelerde genel ola
rak bütün haklarımı aldım şeklinde İfadeler
yer almaktadır. Dava sırasında böyle ibrana
meler mahkemelere ibraz edildiğinde, geçer
liliği münakaşalı olmaktadır. Bazı mahkeme
ler bu gibi ibranameleri kabul etmektedir. Ba
zı mahkemeler ise genel anlamlı ibranameyi
kabul etmemekte ve dava konusu isteği kap
sayıp kapsamadığını araştırmaktadır. Ayrıca

ibranamede sayılan hakların karşılığı meblağ
ların da bulnması şartını istemektedir... Bi
zim anlayış ve kanaatimize göre de ibraname
lerin kapsadığı hususlar belirtilmeli ve muay
yen bir meblâğı ihtiva etmelidir. Ayrıca dava
konusu haklarla ibranamede sayıian hususiaı
aynı değilse genel manada ibraname geçerli
olmamalıdır. Yargılayın da görşü bu şekilde
belirlenmiştir. Yargıtay 9. Hukuk dairesinin
konu ile ilgili son kararlarından birini aşağı,
da aynen yayınlamaktayız

Karar No.

Mahkemesi
liği (iş)
No.

Tarihi

Dâvacı

1974/13477
Gönen Asliye Hukuk Hakim-

350/191

20.4.1973

Fevzi Aiacan adına Avukat
Cengiz Abbasgil

Dâva İl : Altıntoz Değirmencilik Kol-
lektif Şirketi adına avukat M. Vedat Burcuoğlu

Dâva ; Taraflar arasındaki ihbar taz
minatından doğan alacağın ödetilmesi dava
sının ilâmda yazılı nedenlerle reddine ilişkin
hükmün süresi içinde duruşmalı olarak tem-
yizen incelenmesi davacı avukatı tarafından
istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, isin
çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü tem
yiz eden davacı adına avukat Cengiz Ab-
basgil ile karşı taraf adına avukatları M. Ve
dat Burcuoğlu ve Suphi Artuk geldiler. Duruş
maya başlanarak, hazır bulunan avukatların
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruş
maya son verilerek bırakılan günde dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davalı vekilinin ibraz eylediği ve mahke-

YARGITAY KARARI
menin de münderecatını kabul ederek kara
rina dayanak yaptığı 30.Kasım.1970 tarihli ib
raname suretinde silinti vardır ve muayyen
bir miktar ihtiva etmemektedir. Bundan bas
ka davacı ihbar tazminatı ve 274 Sayılı Ka
nunun 19 uncu maddesine göre tazminat
istediği halde ibraname bu istekleri de kapsa-
mamaktadır.Buna göre mahkemece yapılacak
iş davacıdan her maddede ki isteği hakkında
delillerini sorması ve ikâme olunacak bu de
lillere davalının vereceği cevaplar karşı-laştın-
larak sonucuna göre bir karar verilmekten
ibarettir. Mahkemenin ibraname mündere-
caatını aynen kabul ederek davanın reddine
karar vermesi, yasaya aykırıdır ve karar bo
zulmalıdır.

SONUÇ: Kararın yukarda yazılı neden-
Je davacı yararına BOZULMASINA, davacı
yararına takdir edilen 1000 lira duruşma avu
katlık parasının karşı tarafa yükletilmeslne
22.6.1974 gününde oybirliğiyle karar verildi

Başkan 0ye
I. Gaffaroğlu I. Vidlnli

Üye 0ye
N. Varlık H. Atasoy
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SENDİKAL
DYF - İŞ İLE TCDD. ARASIN
DA UYUŞİVIAZLIK ANLAŞ
MA İLE SONUÇLANDİ. SÖZ
LEŞMEDEN 40 BİN İŞÇİ YA-
ARALANIYOR.

DYF - İŞ Federasyonu ile
Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü arasında uzun za
mandan beri devam eden

ve uyuşmazlıkla sonuçlanan
anlaşmaya varılarak sonuç
Toplu Sözleşme görüşmeleri
lanmıştır. Yeni anlaşmaya va
rılan sözleşme ile 40 bin de
miryolu işçisi, birinci yıl
günlük ücretlerine 32 TL.
İkinci yıl 16 TL. zam
almış olup, ayrıca diğer sos
yal haklarda da büyük artış
lar sağlanmıştır.

atanması, işçiler arasında
leplci uyandırmıştır. İşçi tem
silcileri, partizanca yapılan
tayinlerde, harp sanayinin
kendileri tarafından yapılma

sını isteyen özel sektörün par
mağı bulunduğunu söyleye
rek İYetişkin beyin gücünü
dağıtarak kendileri almak is
tiyor, sonradan harp sanayi
ni ancak biz kurabiliriz diye
çeklerdir» demişlerdir.

yük otobüs, 500 adet 25 ki
şilik otobüs ve 500 adet 14
kişilik otobüs imalı program
lanmıştır.

ZONGULDAK'TA 10 BİN
İŞÇİ DİRENİŞTE DİRENİŞ
OCAKLARA İNİLMİYEREK
YAPILDI.

Zonguldak - Kozlu kömür
ocaklarının İncir harmanı ve
Uzun Mehmet ocaklarında ça
lışan 10 bin civarmda kö
mür işçisi 24.8.1975 günü
akşam 24.00 ile sabah 08.00
vardiyası, ikramiyelerin ikin-
cici taksiti ve yıllık izin üc
retlerinin ödenmediği gerek
çesi ile direnişe geçerek o-
caklara inmemişlerdir.

MKE. DEKİ MÜHENDİS
ATAMALARI İŞÇ'LER ARA
SINDA TEPKİ UYANDIRDI

Makina Kimya Endüstrisi'
nin Kırıkkale fabrikalarında
çalışan yetişkin 33 mühendi
sin merkezde pasif görevlere

BEŞ BÜYÜK ŞİRKET YATI
RIM TEŞVİK BELGESİ ALDİ.

Teşvik belgesi alan beş ye
ni yatırım projesinin, toplam
yatırım miktarları 3 milyar
906 milyon 147 bin lira olmuş
tur.

LASSA A. Ş. (Lastik Sana
yi) 1 milyar 837 milyon 786
bin TL. BASA (Suni ve Sen
tetik Elyaf) 1 milyar 255 mil
yon 920 bin TL, TOE (Türk O
tomotiv Sanayi) 460 milyon
TL. NEVSEN (Sentetik El
yaf Sanayi) 416 milyon 941
bin TL, OMSAN (OTOMOTİV
Sanayi) 135 milyon 500 bm
TL.

Toplam 460 milyon lira o-
lan TOE (Türk Otomotiv Sa
nayi A.Ş.) nin, yılda 12 bin a-
det traktör, 1300 kamyon, 3
000 pikap, 46 bin radyatör,
46 bin yakıt deposu ve 48
bin jant yapması plânlanmış
tır.

Aynı sanayi da'.ında faali
yet gösterecek toplam 135
milyon 500 bin lira yatırımlı
(Otomotiv Merkez Sanayi A.
Ş.) nin ise yılda 500 adet bü

TÜRKİYE 1 MİLYON 760 BİN
İŞSjZLE AVRUPA ÜLKELERİ
AR/\3İNDA BiRlNCl SIRADA
YER ALIYOR

Türkiyede 1973 yılında 1
milyon 564 bin olan işsiz sa
yısı, 1974 yılında 196 bin ki
şi artarak 1 milyon 760 bine
ulaşmıştır. 1975 yılında ise bu
rakam 1 milyon 740 bin ola
rak kalmış, ve Avrupa ülke
leri arasında işsizlik oranın
da birinci sırayı korumuştur.

İşsizlik sayısı 1974 yılın
da özellikle sanayileşmenin
duraklaması ve inşaat sek
töründeki gerilemeler sebe
biyle daha da artış göstermiş
tir. 1975 yılında ise artışın ö-
nemli sebeplerinden biri, dış
ülkelere giden İşçi sayısının
azalmış ve hemen hemen yok
denecek seviyeye inmiş ol
masıdır. Türkiye de işsizliğin
kaynakları olarak, hızlı nü
fus artışı, sanayileşmenin
başlangıcının yakın maziye
dayanması, hızlı şehirleşme
olayı gibi konularda göste
rilmektedir.

Diğer taraftan istihdamın
sektöre göre dağılımına ba
kıldığında, en fazla işçinin ta
rım kesiminde çalıştığı gö
mülmektedir. 1975 yılında İs
tihdam payında tarım sektö
rünün arkasından hizmet
sektörünün geldiği kaydedil
miştir. 1972 yılında Türkiye
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de tüm istihdam payının %
64,9 unu oluşturan tarım sek
törünün bu payı gittikçe azai
tarak 1975 yıfında % 60,5'e
kadar düştüğü gözlenmiştir..
Fakat yine de diğer sektör
lerin istihdam paylarına ba
kıldığında tüm çalışanların
yarıdan fazlasının tarım kesi
mindo çalıştığı dikkati çek
mektedir.

Devlet Plânlama Teşki
lâtının 1975 yılı programında
yer aian bilgilere göre, ulaş
tırma ve hizmetler sektörle
rinin dışında ticaret, inşaat
ve sanayi sektörlerinde 1973
yılına nazaran İstihdam ger
rilemeleri ortaya çıkmakta
dır. inşaat kesiminde çalışan
ların 20 bin kişi artmış ol-

. ması dikkati çekmektedir.
Öte yandan İşverenler Sen
dikası Konfederasyonunun
«Türkiyede istihdamı arttın
01 tedbirler» konusunda ya
yınladığı bir raporda, istih
dam arttırıcı sektörierin ge

lişme hızı yüksek tutulmalı
dır denilmekte, ve bu sektör
lerin bünyesi itibariyle sana
yi ve hizmet sektörleri oldu
ğu öne sürülmektedir. Aynı
raporda eğitim seviyesi ile
işsizlik arasında çok sıkı

bir münasebet olduğu iddia
edilmekte -ve şöyle denilmek
tedir; «Okuma yazma bilme
yenlerde işsizlik oranı % 12
olduğu halde, Bu oran ilk ve
ortaokul mezunlarında % 6,
lise ve meslek okulları me

zunlarında % 4 yüksek okul
mezunlarında ise % 2 ola
rak tesbit edilmiştir.

artışlar, durmadan yükselen
hayat pahalılığını karşılaya
mamaktadır. Fiyat artışlarının
işçi ücretlerindeki artışları
eritmesi yüzünden işçiler el
lerlne geçen parayla, zaruri
lerine geçen parayla, zaruri
ihtiyaçlarını karşılayamamak
ta, geçtiğimiz yıla oranla da
ha fazla geçim sıkıntısı çek
mektedirler.

FİAT ARTIŞLARI YÜZÜN
DEN işçi ücretlerinin
satinÂlma Gücü 1974
SEVİYESİNİN DE ALTINA
DÜŞTÜ

öte yandan, ücretlerdeki
artışlarda da adalet sağlana
mamakta, bu artışlar kamu
ve özel sektörde farklı şe
killerde gerçekleşmektedir..
Yapılan bir araştırma sonun
da, işçi ücretlerinin kamu
sektöründe, özel sektördekin
den daha yüksek olduğu or
taya çıkmıştır.

Ekonomik çevrelerden be
lirtildiğine göre, eşya fial-

ları işçi ücretlerinden çok
daha büyükbir hızla artmak
ta, bu nedenle, ücretlerdeki

Son yedi yıl içinde, işçi üc
retleri kamu sektöründe %
20 oranında arttığı halde, bu
artış özel sektörde ancak %
17 gibi daha düşük bir oran
da gerçekleştirilebilmiştir.
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Hisar Çelik Döküm Fabrikasında tertiplenen Hi-
sarspor futbol turnuvası maçlarına devam edilmekte
dir. Bazı fabrikaların senelik izine çıkması ile tehir
edilen maçlar 26-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak
tır. Final maçı ise 3 Eylül 1975 Çarşamba günü Maki-
na Takım ile Muallim köy arasında oynanacaktır. Bu
maçta kazanan takım Hisarspor futbol turnuvası bi
rinciliğini kazanacaktır.

Bugüne kadar oynanan maçlardaki son durum
şöyledir. Makina takım birinci vaziyette. Muallim köy
ikinci 'Vaziyette Akkardan üçüncü vaziyette, Mann filtre
dördüncü vaziyette, Hisarspor beşinci vaziyette,,
Chryler altıncı, Tezsan yedinci ve Pendik Marmara-
spor sekizinci vaziyettedir.

I
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Parlayıcı Patlayıcı teklikeli ve zararlı maddelerde
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük

(Geçen Baydan devam)

Derişik sülfirik asit ile temasa gelen el veya vtl-
cudun herkangi bir kısmı bol su ile \ e torcibnn %
5-10 sodyumbik'rbonat çözeltisi ile yıkanacnktır. Bu -
çözeltile rkınlmaz kaplar içinde yeteri kadar ve ko
layca erişebilir bir yerde bazır bulundurulacaktır. İş
veren tarafından işyerlerine bu bususta gerekli taUmat
asılacaktır.

Madde 117 — Tahriş edici vo zehirleyici kuru
maddelerin doldurulmasmda, boşaltılmasında ve benze
ri işlemlerde kullanılan transporlörler, eyimli yollaı-, yu-
niler, asansörler, ayırıcılar ve ayırıcıların menfezleri,
elekler, kırıcılar, ögtitûcüier, kurutucular, ambalâj ma
kinalan ve diğo araçla toz toplayıcılarına uygun şekil
de bağlanacaktır.

Madde 18 — Doldurma boşaltma ve benzeri işlemler
sırasında dökülmüş olan tahriş edici ve zehirleyici ku
ru maddeler, terciban elektrik süpürgesi veya benzeri
emici cihazlarla, kısa zamanda temizlenecektir.

Madde 120 — İçinde basmçb gazlar bulunan tüp
ler, çabuk boşaltmak amacı ilo asla ateşe tutulmıyacak,
su kapaklan yardımı ilo ısıtılacak ve boşalan tüplerin
vanalan derhal kapatılacaktır.

Madde- 121 — Patlalayıcı maddelerin veya bunlar
la meydana gelen patlayıta kanşım veya bileşimlerin
bir binaya veya bir binadan başka bir yere taşınmalan
için kuUanlan bütün, araçlarda, arabalarda vo diğer kap-
lorda aşağıdaki tedbirler abnacaktır.

a) Açıkta biç bir demir veya çelik kısım bulunma
yacaktır.

b) İçinde yalnız patlayrcı maddeler veya patla-
jncı karışımın bileşimine giren maddeler bulunacaktır.

c) üzeri kapab veya uj^n şekilde örtülü olacaktır.
d) Dolu veya yüklü olduklan zaman ve taşınma sı-

rasnda meydana gebnesi imktin dahilinde bulunan teb-
bkeleri önlemek için gerekli tedbirler abnacaktır.

Madde 122 — Paüayıa maddelerin taşınmaları sı
rasında bımlann döküldüğü veya açıldığı hallerde pat
layıcı;, maddelerin döküldüğü yer iyice görülecek şekilde
işaretlenecek ve dökülen maddeler sorumlu elemaran ve
receği talimata göre toplamp kaldınlacaktıt.

Madde 123 — işyerinde korozif sıvı kaplan duman

çıkarmadan ve terciban mekanik olarak transportörlcrlo
yahut kaplar özel eğri plalformlu küçük arabalara veya
damacanalar özel çatalb arabtdarla taşınacaktır.

Madde 124 — içinde basmçb gazlar bulunn tüple
rin taşınmasında itina gösterilecek, bunlonn birbirine çarp
masını vo düşmesini önlemek için gerekli tedbirler ab-
naeak ve tüpler biç bir zaman manyetik tutucular ile
kaldınlmıyacaktır.

ÜÇÜNCÜ KI8IM
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler

ile ilgili Güvenük Tedbirleri.
BİRİNCİ BÖLÜM

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (SJP.G.) ile ilgili Gü
venük Tedbirleri.

Madde 125 — Bu Bölümde geçen:
a) Gaz deyimi; petrol menşeli fiziksel hab gaz o-

lan hidrokarbonlardan propan, propilen, normal bütan v»
bütan ve izo-bütan, bütilen bileşiklerini veya bu bile
şiklerin kanşımlannı,

b) kSivi» deyimi; petrol ve maden, kömürü menşe-
U parlajucı sıvılan ve bunlann karşmlam,

c) •HSiNilaştınlmış petrol gazlan (S.P.G.)"* deyimi,
rıvılaştınbmş popan popilen nomal-bütan, izo-bütan vc
bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin kanşımlanm,

d) «Kap» deyirrrf sıvılann ve sıvılaştınimş petrol
gazlannın (S.P.G.) stok edilmesinde ve nakünde kulla
nılan TSE Normlanna uygun yapılmış tankları, variUeri,
tüpleri, tenekeleri ve benzerlerini,

e) «Kap teferruatı»-û deyimi; tank ve tüplere ait
valf manometre, delantör, kapak, tapa, korkuluk, seviye
göstergesi ve benzeri donatımı,

t) «Cihaz» dej-imi, sıvılar ve sıvılaştınimış petrol
gazlan (S.P.G.) ile çabşan bek, ocak, brülör, fırın, soba
şofben, hamlaç ve aydınlatıcılan,

g) «Sistem» deyimi, bilumum bağlanlılan,
h) «Dolum yeri» deyimi, sıvımn ve sıvılaştırılmış

petrol gazlannın (S.P.G.) stok edildiği kapların bulundu
ğu ve iivmın kaplara doldurulduğu yerleri,

i) -"Kullanma yeri» deyimi, sıvılar ve sıvılaştınbnış.
petrol gozlan (S.P.G.) üe çalışan cihozlann kuHanıldığı
yerleri,

j) "Dağıtım merkezi» dejûnıi; dolum yerleri dışında
kurulan ve kullanma yerlerine şevke haar, sıvı ve Bvı
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laştınlınış petrol gazlan (g.P.G.) kaplanma bulunduğu
j-erleri.

k) «Taşıt» deyimi, kaplan taşıyan kara, deniz ve
hava taşıma araçlannı, belirtir.

Madde 126 — Svı ve S.P.G., üretim yerinden do
lum yerine çelikten yapılmış borularla samıçb vagon
larla kara ve deniz tankerleri ile getirilecek ve kaplam
doldurulacaktır.

Madde 127 — Sıvı ve S.P.G. nin dolum yerinde
stok kaplar, silindir, küre ve kısmen silindir kısmen ya-
nm koni şeklinde dıştan soğutma tertibatlı sağlam ta
banlara oturtulmuş, kap teferruatı ile donatılmış uygun
özellikte, gerekli deneylere tabi tutulmuş olacak ve ışığı
yanstacak bir renge boyanacaktır.

Madde 128 — Dolum yerlerinde S.P.G. nin tüplere
doldurulması işi, stok kaplarından en az 5 metre uzak
ta yalnız bu işe aynlmış yerlerde yapılacaktır.

Madde 129 ~ Kokusu bulunmayan S.P.G. nin etil
merkaptan, pentil merkaptan ve tiyofen gibi zararsız bir
koku maddesi katılarak, kaçak halinde, tanınması sağ
lanacaktır.

Madde 131 — Dağıtım merkezinde aşağıdaki tedbir
ler ahnacaktır :

a) Kaplar dağıtım merkezinde iyi havalandırılmış
ateşli maddeler yasağının uygulandığı, bodrum niteli
ğinde olmayan yerlerde, valileri kapah, kapaklan yerleri
ne takıh ve ağızlan yukarı doğru gelecek şekilde bulu
nacaktır.

b) Sızıntı yapan, gaz kaçıran ve hasara uğramış
kaplar, dağıtım merkezinden uygım şekilde ve itina ile
uzaklaştırılacaktır.

c) Kaplar, kapah yerlerde ek sıra haUnde, açık
yerlerde güneş ışınlanna maruz kalmıyacak sundurma
altında uygun tertibat ahnmak suretiyle üstüsto en çok
6 sıra halinde istiflenecektir.

Madde 132 — Kaplana dolu ve boş olarak taşınma
sında aşağıdaki tedbirler ahnacaktır;

a) Kapların valfı kapah ve kapağı yerine takılmış
olacaktır.

b) Kaplar taşıllarda ağızlan yukan doğru gelecek
şekilde istiflenecek, bu suretle devrilme, sürüklenme,
çarpma ve düşme gibi tehlikeli olaylara meydan veril-
mîyecektir.

c) Taşma sırasında bu konuda özel eğitim görmüş
gerekli sayıda görevli bulunacaktır.

(Devamı gelecek sayıda)

BAŞYAZI
(Sayfa 1 den devam)

dikalar işverenden medet umarak, «biz sı-
,zin prensiplerinize uyuyoruz, siz de bize üc
ret artışlarında yardımcı dun demektedirler;)
Bir yerde işçiden yana gözükenler işveren
Sendikaları ile danışıklı döğüş içindedirler.
Diğer yandan direnişler ve eylemler tertip e-
derek, Sıkıyönetimi getirmek çabaları ile diğer
guruplara öncülük etmektedirler.

Çünkü: Malt olanakları dürüst Sendikâl
faaliyetlerini karşılama gücünde değildir. Ni
tekim bu gibi sözde sendikalar için Sıkıyö
netim cankurtaran simidi olmaktadır. Aynı o-
yun yine sahnededir. İşçiden yana olduğunu
beyan edenler, işçi yararına faaliyet göstere
ceklerine havanın bulanmasını beklemektedir
ler.

Bu sendikacılığa ve işçi kesimine ihanet
tir. Zamanı gelince işçilerin bu oyunların he
sabını soracağına inanıyorum. Ancak iş bu
nunla da bitmemektedir. İşverenler karşısın
da işçinin haklarını savunuyorum görünümün
de olanlar, işverenlerin oyunlarına da gelmeK
tedirier. Haklarını açık mücadele ile alama
maktan korkan sözde sendikalar, havanın bu
lanmasını dört gözle bakliyen işverenlerin ek
meğine yağ sürmektedirler. Direnişler, eylem
ler karşısında işverenlerin yasal haklarını kul
lanmalarına çanak tutmaktadırlar. Bununla
hem onları .kıdem tazminatından kurtarmakta
dırlar, hem de İşverenlerin sıkıyönetim çağ
rılarına zemin hazırlamaktadırlar. İşverenle
rin bu oyununa gelmek en hafif tabiri ile işçi
hareketini baltalamaktır.

Sonuç olarak gerçekten işçiden yana o-
ianiarı uyarıyoruz, işçi haklarını korumak
görünümü altında faaliyet gösterenler, bil
meden işçi haklarını çıkmaza gö
türmektedirler. Kötü niyetli çevrelerin ki bun
lar arasında bazı İşverenlerin olduğuna da
inanıyoruz, kaba kuvvet çağrısına yardımcı ol
duklarını anlamalarını isliyoruz. Bu gibi hata
lı hareketlerden vazgeçilmediği takdirde ger
çek işçi hareketi, gerek kötü niyetli işveren
leri ve gerekse bu gibi işverenlere çanak tu
tan sendikalara Icabeden dersi verip hesabını
soracaktır.

A. Aydın OZEREN
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BİZDEN
doğum :

TOE İşyerinde çalışan üyelerimizden :
Tugay Aydın'm kızı Nilgün,
Alaattin Tepe'nin kızı özden,
Adil Özkan'ın kızı Gülümser,
Yusuf Has'ın kızı Aynur,
Cafer Aytekin'in oğlu Gültekin,
Ahmet Keser'in oğlu Ümit,
Ziyafettin Ağlan'ın kızı Nurşen,
Cavit Meriç'in oğlu Muammer,
Şecaattin Demir'in oğlu Sami,
Osman Güven'in oğlu Başar,
Celâl Sarak'm oğlu Mesut,
ismail özyılmaz'ın kızı Sabriye,
Cemâl Alagöz'ün kızı özlem,
Özkan Bana'nın kızları Duygu ve Ebru,
Rıza Aktaş'ın oğlu Engin,
Fahrettin Saygı'nın oğlu Sinan,
Mehmet Tokgöz'ün kızı Zehra,
Kemal Karakurt'un kızları Birsen ve Nursen,
Vedat Tezer'in kızı Arzu,
Mehmet Gündoğdu'nun oğlu Mehmet,
Mustafa özdinçer'in kızı Filiz,
Hamdi Köstek'in kızı Seher,
Süleyman Şahin'in kızı Nilüfer,
Ahmet Tepeören'in kızı Aysun,
Faruk Haciibrahimoğlu'nun oğlu Erhan,
Musa Demiri'nin oğlu Hayati,
Hilmi Kurnaz'ın kızı Arzu,
Alaattin Pektaş'ın oğlu Yasin,
İbrahim Çakır'ın oğlu Süleyman,

CHRYSLER Sanayi işyerinde çalışan
üyelerimizden :

Ferit Karslıoğlu'nun erkek, Adem Çört-
oğlu'nun Cemile adında kız, Nurettin Güner'in
Melek adında kız, Hikmet Saygı'nın Didem
adında kız, Nihat Çetin'in kız. Feza Tamer in
kız, Tahsin özüpek'in Mehmet adında erkek,
Ahmet Bayrak'ın Engin adında erkek. Rama
zan Arman'ın Hakan adında erkek, Seyfettin
Süer'in erkek, İsmail Türker'in Erkan adında
erkek.

ÇELİK MONTAJ Tic. ve San. işyerinde
çalışan üyelerimizden :

İbrahim Uzun'un oğlu. Nazım Küçük'ün
kızı.

KROMAN ÇELİK San. işyerinde çalışan
üyelerimizden :

Yüksel Balcı'nın Ayşe adında kız, Emin
Aslantaş'ın Mustafa adında oğlan, Mustafa
Kahyaoğlu'nun Çetin adında oğlan.

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI işyerinde
çalışan üyelerimizden ;

Osman Susak'ın Tülay adında kız, Ekrem
Ak'ın Ertan adında erkek, Nurettin Ateş'in
Ayten ve Ersoy adında ikizleri, Mustafa Ay'ın
Şaban ve Nagihan admda ikizleri.

SACE işyerinde çalışan üyelerimizden ;
Hasan Yiğit'in Mustafa adında oğlan

Dursun Albayrak'ın Bülent adında oğlu. Mü
şerref Artan'ın Gbkcem adında kızı.

HATİPOĞLU işyerinde çalışan üyeleri
mizden :

Celâl Bulut'un Sinan adında erkek. Ha
san Atiker'in Celâl adında erkek.

Çocukları dünyaya gelmiştir. Anne ve
babaları tebrik eder, yavrulara uzun ömürler
dileriz.

EVLENME :
TOE işyerinde çalışan üyemiz ;

Hikmet Sanattekin Firdevs ile,
Ertuğrul Yapıcı Hikmet ile,
Payas Şimşek Emine ile.
Ersin Ruman Ayla ile,
İsmet Çetin Semra ile,
Haşim Fidan Nurten ile.
Azmi Zehir Hayriye ile, v
Hikmet Sever Şadiye ile,
Bayram Kepoğlu Havva ile,

CHRYSLER Sanayi işyerinde çalışan
üyelerimizden :

Yasin özsağınan, Zeyhek Kaya ile, Sabri
Seval, Yavuz Atçı Solmaz ile, Hüseyin De
mirci Nejla ile.
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MAT İşyerinde çalışan üyelerimizden :
Mümin Demir Gülbahar ile, Mehmet Ök-

süzoğlu Nuriye ile.

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI İşyerinde
çalışan üyemiz Vasfi özten Müzeyyen ile ev
lenmişlerdir. Genç evlileri tebrik eder, saadet
ler dileriz.

Nafiz Zor'un oğlu Ferit,
ÇELİK MONTAJ Tlc. ve San. İşyerinde

çalışan üyelerimizden :
Fehmi Ercan'ın annesi. Şerife Güler'in

Babası, Osman Sarıtaş'ın çocuğu.

ÖLÜM

TOE İşyerinde çalışan üyelerimizden
Osman Karataş'rn kızı Pınar,
Ahmet Küçüktümer'in babası İsmail,
İbrahim Çakır'ın oğlu Süleyman,

CHRYSLER Sanayi işyerinde çalışan
üyelerimizden :

Ahmet Akgün'ün çocuğu, Hüseyin Eyüp-
oğlunun babası, Niyazi Güngör'ün annesi.
OTO-YOL işyerinde çalışan üyemz M. Ali A-
teş vefat etmiştir.

Merhum ve murhumeleri rahmetle anar
ailelerine başsağlığı dileriz.

I-
§

ELİM BİR TRAFİK KAZASI

Sendikamızın üyelerinden ve Makina Takım Endüstrisi A.Ş. işyeri es
ki sendika temsilcilerinden Sebâhı Canboyiuk 31.8.1975 tarihinde elim bir
trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Üyemizin genç yaşta aramızdan ayrıl
ması gerek işyeri arkadaşları ve gerekse teşkilâtımız içinde derin acı bı
rakmıştır. Üyemize Allahtan rahmet, geride kafan ailesi ve yakınları ile me
sai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.

YİNE BİR İŞ KAZASI

Gebze Çayırova'da kurulu HATİPOĞLU DEMİR ÇEKME fabrikasında
üyemiz Yakup Canlılar çalışmakta İken işkazasına maruz kalmış olup der
hal Göztepe Hastahanesine kaldırılmıştır. İşyerinde sıcak demir çekmekte
olan üyemizin ayağına demir sarılmış, bütün çabalara rağmen ayağını kur-
taramıyan üyemizin sağ ayağının bilekten kopmasına mani oiunamamıştır.
Bu hususta ilgili soruşturma yürütülmekte olup üyemiz halen Hastahane
de tedavi altında bulunmaktadır. Üyemize geçmiş olsun der, acil şifalar
dileriz.
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E Ö L E N C E KÖŞEMİ Z
I  2 3 4 5 6 7 8 9 10

dilden): Kasaplar tarafından satılan kesilmiş
hayvan; Toprağı kazmaya veya kirizma etme
ye yarar ilkel bir tarım aracı. 6 - TERSİ, Göz
lerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan
kısa kıllara verilen ad; Kimyada sodyumun
simgesi; Oyunda cezalı çocuk. 7 - Deniz di
binden az yukarı yüzen balıkları avlamak için
kullanılan torbalı büyük ağ; Eski Mısır'da bir
tanrı; Bir şeyin geçtiği veya daha önce bu
lunduğu yerde bıraktığı im, belirti. 8 - Bir tür
hayvan; Orta öğretimde bir okul. 10- iran'da
uzun süre yönetimde bulunmuş bir Türk ha
nedan.
ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :

SOLDAN SAĞA : 1 - Kızıldenizden çıka
rılan, beyaza çalan renkte, dallı budaklı bir
mercan türü; ilkel bir silâh. 2 - Dolayisiyle
anlatma; Tethta, çinko gibi hafif şeylerden
yapılmış, temelsiz eğreti yapı. 3 - Büyüme,
gelişme; Verimsiz veya sulanmayan toprak.
4 - Gözün bir kısmına verilen ad; Katolik ki
lisesinin bir meclis tarafından seçilen, Vati
kan'da oturan ve İsa'nın vekili sayılan başka
nı. 5 - Elde yün eğirmeye yarayan araç, öre-
ke; Leke, paask. 6 - Soğuk güney denizlerin
de yaşayan, kürkü ve yağı için avlanan bir fok
türü. 7 - Yapan, işleyen; Ayın ve bazı yıldız
ların dolaylarındaki ışık çevresi, hale. 8 - Te
pe ve çukur gibi yeryüzünün düzlüğünü bo
zan her türlü iniş, yokuş, çukur ve tepelerin
genel adı; TERSi, Akciğer (Eski dilden). 9 -
Kitap getirmemiş peygamber, savacı. 10 - Es
kiden Rus imparatorlarına ve Bulgar kralları
na verilen ünvan; Tat.

SOLDAN SAĞA : 1 - Maskarata. 2 - Isa,
Karate, 3 - Kartaca, Am. 4 - Alaimsema. 5 -
En, Şan. 6 - Oda, Teneke. 7 - Ata. 8 - Om.
Tipi. 9 - Balalayka. 10 - Arakiye. Li.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Mikado, Oba.
2 - Asal, Damar. 3 - Sarahat. La. 4 - Ti, Atak.
5 - Akamet, ifi. 6 - Racine, Pay. 7 - Aras, İye.
6 - Ta, Eşek. 9 - Atamak, Sal. 10 - Emanet.

SASKIN KAPTAN

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Thıl için kul
lanılan bir ölçek; İnme, nüzül. 2 - Pamuktan
düz dokuma. 3 - Asya'da bir dağlık bölge;
TERSİ, İkinci Dünya savaşında Amerikan er
lerine takılan ad, 4 - Pişmiş toprak, cürûf ve
beton karışımından yapılmış, kiriş, nervüra-
rasına konulan dolgu maddesi. 5 - Su (Eski

ANDREA SİNES
Atlas Okyanusunda rotasını şaşırmış.
Benzi sararmış üzgün kaptan Valery Drames
Mürettebat uykuda, kaptan mahzun
Karanlık gecenin yalnızlığına mahkûm
Korkudan, düşünceden bitmişti şaşkın kaptan
Yoksa yardım mı istemeliydi mehtaptan?
Kaptan unuttu hepsini, gitti gemi olabildiğine
Gürültülerle çarptı portshvvayzer mendireğine
Kaptan anlamıştı nerde olduğunu
Ama iş İşten geçmişti gemi karaya oturdu.

Hasan AKGÜL
MTE
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