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EŞYA sanayii İŞÇİLERİ SENDİKASI
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Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez

Baskı ve tertip;
Yeti itimat Basımevi — İST,

EYLÜL 1975

S U N U S

9 Eylül 1963 yıhnda kurulan OTOMO
BİL - ÎŞ Sendikamız, on iki senelik yoğun
çalışma ve gayreti ile her geçen gün daha
çok güçlenmiş, kendi iş kolundaki diğer ku
ruluşların yapamadığı en iyi tophı-iş söz
leşmelerini yajıarak, ücret artışmdald bi
rinciliğini sürdürmüş ^'e sürdürecektir de.

Devamlı çığ gibi büyüyen örgütümüz,
gelecekte üyelerine hizmette gene başa gü
reşecektir. Güçlüyüz, gücümüzü lâfla değil,
çalışmamızla ispatbyornz.

Bu sajıımzda Genel Başkan A. Aydın
Özercn'm "GERÇEK SENDİKACILIK"
konulu başyazısını, Toplu-îş Sözleşmeleri
sayfamızda MES MAKİNA ELEKTRİK
SANAYİİ A. Ş. ve OTOPAR SANAYİİ
VE TİCARET A. Ş. işyerleri ile yapılan
Toplu-İş Sözleşmelerüıdc üyelerimize ab-
nan zamları ve sosyal baklan ile devam
eden sözleşmeleri bulacaksınız.

Genel Sekreter Sami taç'ın yazısını,
İşyerlei'ini Tamtıyoruz'ıı, bu sayıda başla
dığımız FAYDALI BİLGİLER'i, Sendikal
Haberleri, İşçi Gözü İle yazımızı, İngilte
re'de Sendikacılığı, Hukuk Köşemizi, Tü
zükleri, Bizden Haberleri, Sizden Şürlerle
Eylül sayımızı sımar, tüm iyi dileklerhniz-
le mutlu bir Şeker Bayramı geçirmenizi
temenni ederiz.



Gerçek Sendikacılık
Geriye doğru txaktığırrnz zaman on iki

yıllık hizmet yarışı bütün açıklığı ile kendini
göstermektedir.

9 Eylül 1963 OTOMOBIL-İŞ üyeleri için
unutulması mümkün olmayan kuruluş günü
dür. Her geçen sene biraz daha güçlenerek
büyüyen ve bugün Türkiye'nin Toplu-lş Söz
leşmeleri alanında birinciliğini koruyan ye
gane kuruluş haline gelmemiz kıvanç verici
dir.

örgütümüz kurulmasına müteakip kendi
iş kolundaki Sendikaiar ve bazı işveren çev
relerinin baskı ve tehditleri ile karşılaştı OTO
MOBİL - İŞ parçalanarak yok edilmek istendi.

Sebebi ise gerçek Sendikacılığa bir tür
lü dönmek istemeyen işverenle müşterek ça
lışmalarından vaz geçemeyen Sendikacılardı.
Ne yazık ki bu durum halen devam etmekte
dir. Bütün çabaları foyalarının meydana çık
masına engel olmaktı. İşçi kesimine hizmet
ediyoruz diye kamu oyunda gümbür gümbür
öten Sendika liderleri üyelerine saatte 10 ile
25 Kr. arasında sözleşmelerle zamlar geti
riyorlardı.

İşte OTOMOBİL-İŞ bu oyunu bozmuştu.
Kuruluşu ile yalnız üyelerine değil aynı iş ko
lundaki tüm işçilere de hizmet getirdi. Orğü-
tümüz yeni haklar aldıkça diğerleride elle
rindeki üyeleri kaybetmemek için peşimizden
geimeye mecbur oldular. Halen de peşimiz
den gelmekte iselerde OTOMOBİL-İŞ'in Top-
İu-Iş Sözleşmesindeki başarısına erişeitıe-
mektedirler.

Her geçen gün biraz daha bilinçlenen iş
çi kesimi hangi Sendikanın kendilerinden ya
na olduğunu görecektir.

Ne yazık ki 1963 senesinden bu yana
alışkanlıklarından vaz geçemeyen bazı Sendi
kalar oyunlarını oynayabilmek için paravaha-
lar bulmuşlardır. Bilhassa Sıkıyönetim dev
resinde işverenlerie müşterek çaiışan bu Sen

dikalar kendi beyliklerini en iyi şekilde sür
dürmüşlerdir. İşveren kesiminin büyük bir kıs
mı halen, eski uygulamaların peşindedir. Çok
kazanıp az vermek eğilimindedirler. İş yerin
deki Yönetimleri posta başlarına kadar in
dirmek için her riske girmektedirler.

ihbar süreleri ve Kıdem Tazminatları Ka
nunî olsun isterler. İşyerinden istedikleri iş
çileri atabilmek için Disiplin Kurullarına hayır
derler. Karşılarında bütün bunlara evet diyen
Sendika isterler ve bulurlar, işte işçilerin acı
kaderide böylece oluşur.

Ne yazık ki halen işçileri ve kamu oyunu
yanıltan işçi haklarından bahis eden Disk'e
bağlı Devrimci Sendikalarda bunlara evet de
mişlerdir. Bu sendikalar işçilere hizmet değil
kendi idolojiieri için çalışırlar. Nitekim ki 20
Eylül Taksim Mitinginde işçi hareketler ile
pankart kavgaları bunu göstermiştir.

İki yüz bin üyem var diyen Disk Taksim
meydanında on beş bini bazı Kuruluşları yan
larına almak suretiyle dahi bulamayışları ha
kikatleri ortaya koymaktadır.

Artık her şey gün ışığına çıktı Toplu-lş
Sözleşme hakkı işçilere tanındığından bu ya
na 12 yıl geçti OTOMOBİL-İŞ gerçek Sendi
kacılık ilkelerini ezdirmeden, işverenlerin is
tediklerine hayır diyerek yürürken diğerlerinin
ne yaptığı meydandadır.

OTOMOBİL-İŞ 9 Eylül 1963 senesinde iş
çileri saran sömürü zincirlerini kırmak için
kuruldu ve on iki yılda Türkiye'nin güçlü Sen
dikaları arasında yer alırken örgütümüz ger
çek Sendikacılığın devamı îçîn kuruluş günü
gayesinden hiç sapmadan yoluna devam etti.

Bu mutlu günde üyelerimize blzıtıet et
menin gururu içinde hızla mutlu yarınlara bir
lik ve beraberliğin en mükemmel örneklerini
vererek devam ediyor.

A. Aydın ÖZEREN



iş YERLERİMİZİ
TANITIYORUZ
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Sığma Döküm Satnayii Fabrikasının dıştan görünüşü

Sigma Döküm Sanayii ve Tic. Ltd. Şti
Sigma Döküm Sanayii ve Ticaret Limited

Şirketi bundan 8 yıl önce tamamiyie Türk ser
mayesi ile 13.800 m2 lik arsa üzerinde, 1000
m2 kapalı çelik çatısı olan bir bina içinde
faaliyetine başlamıştır.

İlk hamlesi satte 2500 kg pik ergiten,
çapı 70 cm olan sıcak havalı ve depolu kupoi
ocağı ile olmuştur.

Daha sonraları Avrupa'dan 520 W çalı
şan 270/320 kw İlk elektrik gücüne ihtiyaç
gösteren alçak frekanslı ve satta 570 kg çe
lik 700 kg dökme demir efde eden endiksiycn
ocağı montesi tamamlanmıştır.

Türk sanayiine kaliteli pik ve çelik vere
bilmek çabasiyle çırpınan bu kuruluş modern
bir laboratuarda kurmuştur.

33500 voltluk ceryan ve iç donatımı; Ku
manda tertipli trofalar, Tav ocağı, 240 mVh
İlk kompresör, temizleme makinesi, kum ye
maça değirmenleri, su depo ve pompaları, 5
tonluk gezer vinç, kalıplama makineleri ile
takviye edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi 2 senelik olarak
1/3/1975 tarihinde yeniden imzalanmıştır.

Sendikanın işyerinde temsilcilik görevi
ni İhsan Aslan - ihsan Sazel - Sabri öztürk
Şerafettin Yılmaz yürütmektedirler.



SENDİKAL
REFERANDUM KONUSU
YARGITAY GENEL

KURULUNDA

GÖRÜŞÜLECEK
Yargıtay Genel Kurulunun

yetkili sendikanm saptanma
sında referandum uygulan
masının hukuken geçerli o-
lup olmadığını önümüzdeki
günlerde karara bağlayacağı
öğrenilmiştir.

Yargıtay 9. hukuk dairesi
20 mayıs 1975 tarihli kara
rında «Bir işyerinde hangi
s©ndikanın yetkili olduğu
nun saptanmasında referan
dum uygulamasının ancak
tarafların anlaşmaları halin
de istenebileceğini» ilân et
mIştIr.

Bir iş Mahkemesinin Yar
gıtay Hukuk Dairesinin bu
kararına karşı direnmesi ne
deniyle Yargıtay Genel Ku
rulu referandum uygulaması
konusunu karara bağlamak
için yakında toplanacaktır.

Yargıtay Hukuk Dairesinin
daha önce verdiği kararın,
mahkemeleri bağlayıcı nite
likte olmadığı, bu tip karar
ların mahkemelere görüş be
lirtici nitelikte olduğu ilgili
lerce ifade edilmiştir.
GREV NEDENİ İLE İRAN'A
ÇİMENTO İHRACI DURDU

Sivas çimento fabrikasın
da çalışan 400 den fazla işçi
nin on beş günden fazla sür
dürdüklerl grev devam eder
ken fabrikanın günde 474 bin
lira zarar ettiği, on beş gün
lük zararın 7 milyon 110 bin
liraya ulaştığı açıklanmıştır

öte yandan grev nedeniy
le Sivas piyasasında çimen
to darlığı baş göstermiş ka
raborsaya düşen çimentosu

nun torbası 22,50 liradan aü
liraya îıı ıamıştır.

ürev neaenıyıe iran'a ya
pılmakta Olan ınracat da ak
samıştır. Yıl sonuna kadar

5u üin toın çimento ihraç edil
mesi gerekirken ancak 23
bin ton çimento gönderilebil-
mişiir. Ancak bu durumun I-
ran hükümetince anlayışla
karşılandığı bildirilmiştir. Gre
vıii sena ermesinden sonra
geri kalan 27 bin ton çimento
yıl sonuna kadar İran'a sevk
edilecektir.
GECE KONDUDA OTURAN-

LARiN % 38 i İŞÇİLERDEN
OLUŞUYOR

Türkiye'nin çeşitli bölge
lerinde, özellikle sanayi kent
lerinde yapılan gecekondula
rın giderek arttığı ve gece
kondu sayısının 800 bine u
laştığı saptanmıştır.

İsta muhabirinin derlediği
tpllgilere göre, yalnız Ankara
da 1960-1970 yılları arasında
ki 10 yıllık dönemde, gece
kondu sayısı 70 binden 140
bine yükselmiştir.

Gecekonduların büyük
kentlerde genellikle sanayi
tesisleri çevresinde ve Bele
ıfıye sınırlarına yakın dolayı
sıyla Belediye zabıtasının de
netiminden uzak yerlerde ku
rulduğu bilinmektedir.

Saptanan bilgilere göre,
gecekondular ilk olarak 1948
de İstanbul-Ankara ve İzmir
de görülmeye başlanmıştır...
Bu tarihte, bu illerdeki gece
kondu sayısı 25-30 bin ka
dar olmuştur.

Gecekonduların ortaya çık
masıyla, yasal yollar, yasak
larla geceko'ndu yapımı ön
lenmek istenmiştir. Ancak

1948'den sonra, 1953 yııında,
ikinci yasakiama yasası çı
kıncaya kadar gecekondu
yısı 80 bine ulaşmıştır.

Gecekondu sayısı 1960 (da
240 bin 1970'de 500 bin,
1973 (de ise 800 bine ulaş
mıştır.

Her türlü yasaklama çaba
larına karşın ekonomik yapı
nın bir sonucu oiarak gece-
kosdu yapımı her geçen gün
süratle artmaktadır.
GECEKONDUDA

OTURANLAR

Yapılan araştırmalara göre
gecekondularda yaşayan ai
lelerin sınıfsal yapımı deği
şiklik göstermektedir. Örne
ğin Ankara'da, gecekondu
da oturanların yüzde :8'5'i
işçi, yüzde 29,5'i memur - ve
müstahdem'dir. (Bunların bü
yük bölümünü ilk okul öğret
menleri, küçük memurlar,
daktilocular vs odacılar o-
luşturmaktadır.

Ankara'da gecekonduda
yaşayanların yüzde 17'si sey
yar satıcı ve küçük esnaf yüz
de 2,5 u işsiz ve yüzde 9,5
unun ise ne yaptığı ve nasıl
geçindiği belli değildir. İşçi
lerin gecekondu nüfusuna gö
re tüm oranı yüzde 38'5'dir.
Bunun için de vasıflı işçilerin
oranı yüzde 27'dir. Bunun ne
deni Türkiye sanayisinin ve
sermayesinin niteliğine bağ
lanmaktadır.
EN BÜYÜK ALMAN İŞÇÎ SEN
DİKALARINDAN l'Ç METALL,
SENDİKA TEMSİLCİLERİNE
BAZI GARANTİLER SAĞLA
MAK İSTİYOR

IG Metali sendikası yapa
cağı toplu iş sözleşmesiyle,
işyerlerindeki sendika tem-

(Devamı Sayfa 16 da)
3



Eylül ayında, Sendikamız ile Kartal da
kurulu MES MAKİNA ELEKTRİK SANAYİ' A.
Ş. ve OTO PAR SANAYİ ve TİCARET A. Ş.
işyeri işverenleri arasında yürütülmekte olan
Sözleşme görüşmeleri aniaşma ile sonuçlan

mıştır. Bağıtlanan bu sözleşmeler ile sağla
nan haklardan önemli maddeler ve diğer söz
leşmeler ile ilgili son durumlar okurlarımızın
bilgilerine aşağıda sunulmuştur:

V'

Mes Makine Sanayit işyerinin Topiu-iş sözleşmesi sendika temsilcileri tarafından
,  imzalanırken.

Biten Sözleşmeler
MES MAKİNA ELEKTRİK SAN. A. Ş.
Kartal da kurulu MES MAKİNA ELEK

TRİK SANAYİ' A. ş. işvereni İle Sendikamız
arasında Mayıs ayından beri devam eden söz
leşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuç
lanması üzerine, bu işyerinde GREV kararı
alınmış ve yapılan GREV oylaması, bilinçli
işçilerimizin Grev'e EVET oylarıyla sonuçlan
mıştı, GREV konusunda üyelerimizle bütün
leşmiş kararlılığımızı gören işveren, toplantı
isteminde bulunmuş ve yapılan görüşmeler
sonunda da anlaşma sağlanmıştır.

1 Nisan 1975 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile, üyelerimizin birinci yıl
saat ücretlerine 350 kuruş, ikinci yıl 350 ku

ruş olmak üzeıe toplam 700 kuruş zam yapıl
mıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun
lardır :

— -iki sendika, iki işveren temsilcisin
den oluşan Disiplin Kurulu,

— Toplu çıkarmalar da, ilk giren, son
çıkar prensibi uygulanır.

— İhbar tazminatları % 50 zamu ve pe
şin ödenir,

— Kıdem tazminatları her bir hizmet yılı
için 30 günlük ücretler tutarında ödenir,

— Asgari ücret saatte 600 kuruştur,
— Normal iş günlerin de yapılan fazla

mesailer % 60 zamlı, hafta tatili ve Cumartesi



günü yapılan mesailer 100 zamlı ödenir,
— Üyelere, Sözleşmenin birinci yılında

45 günlük, ikinci yılınd?- 60 günlük ücreileri
tutarında ikramiye veriür,

— Dini Bayramların arife günü ve 24
Temmuz günü üyelere ücretli izin verilir,

— Yıllık izne giden üyelere izin ücretleri
ile beraber 600 TL sı tatil ikramiyesi ödenir.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin verilir ve net 750 TL sı evlenme
yardımı yapılır,

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 işgünü ücretli izin verilir ve net 750
TL sı doğum yardımı yapılır,

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

— Üyenin vefatı halinde varislerine net
3500 TL sı ödenir,

— ölüm iş kazasından meydana gelmiş
se varislerine 7500 TL sı verilir,

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu ki
şilerin ölümü halinde 3 işgünü ücretli izin ve
750 TL sı ölüm yardımı yapılır,

— Üyelere 150 TL sı değederlnde ayak
kabı verilir,

— Üyelerle her yıl 600 TL sı yakacak
dımı yapılır,

OTO PAR SANAYİİ VE TİCARET A. S.

OTOPAR işyerinde çalışan üyelerimiz sendi ka temsilcileri ve işverenlerle toplu sözleşme
imzasından sonra

Kartal da kurulu OTO PAR SANAYİİ VE
TİCARET A. Ş. işyeri işvereni ile Sendikamız
arasında da Eylül ayında başlıyan sözleşme
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 25
Eylül 1975 günü toplu iş sözlesmesi imzalan-
mıştır, ' i l t ' I

1 Ağustos 1975 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat
ücretlerine 450 kuruş, ikinci yıl 450 kuruş ol
mak üzere, toplam 900 kuıuş zam yapılmıştır.

Toplu iş sözleşmesi ile üyelerimize aşa
ğıdaki haklar alınmıştır:

— iki sendika ve iki işveren temsilcisin
den oluşan Disiplin Kuıuiu,

— Toplu çıkarma halinde ilk giren, son
çıkar prensibi uygulanır.

— İhbar tazminatları '% 50 zamlı ve pe
şin, kıdem tazminatları her bir çalışma yılı

için 30 günlük ücretler tutarında ödenir,
— Üyelere her yıl 90 günlük ücretleıi

tutarında ikramiye verilir,
— Dini bayramların arife günü ve 24

Temmuz günü üyelere ücretli izin verilir,
— Asgari ücret saatte 650 kuruştur.
— Normal iş günlerinde yapılan fazla

mesailer % 75 zamlı. Cumartesi ve hafta ta
tili günleri yapılan mesailer % 100 zamlı
ödenir.

Dini Bayramlar da üyelere 400 TL sı
bayram ikramiyesi verilir.

Yıllık İzne giden üyelere izin ücretle
ri ile beraber 1000 TL sı tatil ikıamiyesi öde
nir.

— Üyelere her yıl 1250 TL sı yakacak
yardımı yapılır,

— Üyelerin evlenmesi halinde 6 gün Qc-
(Devamı Sayfa 14 de)



Eflitim Sorunumuz
Eğitim sorununu her ele alışımızda ge

nellikle Milli Eğitimimizin ihtiyaçları üzerinde
durulmuş ve fakat memleketimizin nasıl bir
eğitime ihtiyacı olduğu konusu ise ihmâl edil
miştir. Geçen yıl bütçemizin % 20 sini bu
işe ayırdık. Yine yüksek okul kapılarında ço
cuklarımızın istikbali yazı turaya kaldı. Yine
işsiz mezunlar verdik. Yine lise mezunu genç
lerimiz işsiz güçsüz mesleksiz ortalarda kal
dı. Vede hâlâ bir profesöre yılda 4-5 talebe
düşen yüksek okullar var. Kalkmış ülkelerde
bir mühendise dört teknisyen düşerken bizde
ise bir teknisyene 4 mühendis düşmektedir.

Devletimiz, eğitimimize verebileceğini he
men hemen vermiş durumdadır. Ancak eğitim
müeseseseierimizde bir reforma ihtiyaç var
dır. Lâkin bu reformu kimin yapacağı da bel
li değildir. O halde, evvelâ mesülü tayin et
mek mecburiyetindeyiz.

Eğitimin milletten istediğini millet verdi
ği halde milletin istediğin eğitim verememek
tedir. Çünkü e^ı/velâ hangi eğitime ihtiyacımız
bulunduğu tesbit edifmemiştir. Yani genel ola
rak «ihtiyaca göre eğitim politikamız» yok
tur. Aslında bu problem çözülmeden hiç bir
sahada ülke kalkınması mümkün olamaz.
Çünkü, devir, bilgi, fen, teknik yani eğitim dev
rfdir.

Almanya, Japonya harpten çıktığı zaman
memleketlerinde taş taş üstünde kalmamış
ve üstelik ödenmesi yıllar sürecek harp taz
minatına çarptırılmıştı. Bugünse iktisadi ba
kımdan Japonya dünyada üçüncü, Almanya
ise kalkınmış bir ülkedir. Evet harp sonras'
görünürde onların hiçbir şeyi yoktu Ancak
bir tek şeyleri vardı, o da yetişmiş irisan gü
cü idi. Demek oluyor ki, kalkınmanın, mede
ni millet olmanın tek yolu başarılı eğitim yo
ludur. Bu eğitimin hangi esas üzerine kurula
cağını ise büyük Atatürk bize şu sözleriyle"
anlatmıştır. «Türkiye'de okul mareç-| aklâm
(kalem efendisi) olmadan kurtarılmalıdır.»
(1937 1 kasım meclis açış nutkunda)
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Şimdi ise eğitimimizin ağırlığı klasik li
selerdedir. Liseyi bitiren gençlerimiz her şe
yi bilir fakat hiçbir şeyi tam bilmez. Herhangi
bir meslek sahibi de olamadıklarından üni
versite kapılarına yığılmaktadır. İmkânı ve ka-
abiliyeti olan da olmayan da mecburen bu
yolu aramaktadır. Çünkü başka çıkış yolu yok
tur.

Şayet Türkiyedeki Liseleri çok büyük o-
randa meslek lisesi şekline dönüştüremez-

sek eğitimden de yüksek okul mezunların
dan başka bir şey yetiştirmek mümkün ol
maz. Aynı zamanda da dört mühendise bir
teknisyen değil ondört mühendise bir teknis
yen düşer duruma geliriz.

Her insanın tahsil neticesi bir mesleği
olacağına göre bu meslek eğitimine enolacağına guıe. e en geç
ilk okuldan sonra başlamalıdır. Çocuklara ilk
okul çağında yapılacak test veya benzeri usul
lerle memleket ihtiyacına ve çocuğun kaabi-

nöro rriAÇîİPnî RPnilmPİîHîrliyetine göre mesleği seçilmelidir. Orta öğ
retim devresinde meslek derslerinin yanında
genel kültür dersleri de veriimeii ancak bu
demler talebeyi bıktırmayacak kadar hafif
tutulmalıdır.

İş böyle olunca meselâ fen kaabiliyetii ta
lebe edebiyat derslerinin ağırlığı yüzünden
tahsilden ve hatta gelecekten ümitsizliğe,
bunalıma düşmeyecek, derslerinden zevk aia
caklardır.

Talebeler, mesleğinin nazari dersi yanın
da staj ve tatbikat gibi ameli eğitim de gör
melidirler. Aksi takdirde hayatla okul arasında
bağ kurulamaz. Meslek okulları yüksek tahsil
yapmaya mani olmamalı, bilakis yüksek okul
ların yolu bu okullardan geçmelidir.

Ayrıca meslek okulları bölgelerin hususi
yetlerine göre yapılmalıdır. Tersi olup da me
sela Bodrum'da hayvancılık okulu açılıp Kay-
seri'de ise denizcilik okuiu açılırsa o takdir
de Kayseri'ye liman yaptırmak isteyen aydın
lar yetişir.

Ruşen Atilla AKTUNÇ



Alüminyumun Eritilmesi
Bu biEgi profilinde alümin-

yum'un eritilmesi, fırınlar, me
ta( işlemleri, metalin dökü
me taşınması ve alaşımlama
gibi eritmeye etki eden fak
törlerin açıklanması ile veril
miştir.

Alüminyum, en basit ve en
yaygın şekli ile pota ocakla
rında eritilmektedir. Bu ocak
larda kullanılan potalar ge
nellikle dökme demir, grafit
veya karbon İle bağlanmış
söiösyum karbürden yapıl
maktadır. Bunlarpn içinde en
fazla kullanılan dökme de
mirden imal edilen potalardır
aynı zamanda eritilmiş meta
li tutmak amacı ile tutma o-
caklarında da kullanılırlar, i-
sı geçirgenliği ve mekanik
dayanımları fazla olmasına
karşılık eritilen alüminyum a-
laşımmın pota malzemesin
den demir kapması ihtimali
vardır. Bunu önlemek İçin po
tayı refrakter bir malzeme ile
kaplamalı ve haftada bir po
tayı çevirmek sureti ile yakı
cının karşısına gelen bölge
yi değiştirmelidir. Kaplama I-
çin toz haline getirilmiş talk
veva sodyum silikat ihtiva
eden mika potayı sıcak halde
iken sıvanır.

"Refrakter malzemeden
yapılan potalarım ısı geçir
genliği daha fazladır, fakat
silisyum karbürden yapılmış
olanlarda mağnezyumu yük
sek plan bir alüminyum ala
şımı eritlldiğinde alaşımm
pota malzemesinden silis
yum kapması ve mekanik a-
laşımı eritlldiğinde alaşımın

pota malzemesinden silis
yum kapması ve mekanik ö-
zellikleri-bozması ihtimali var
dır. Ayrıca bu tip potalar yük
leme ve döküme taşınma es
nasında bir çarpma sonucu
kırılabilmektedir.

Kaldırmalı Pota Ocağı

Her iki tip pota kullanımı i-
çin de fazla yükseltgeyici yan
ma atmosferi zararlıdır. Bir
yakıt yeteri kadar hava ile ka
rışmış olarak yakıldığı takdir
dirde yanma atmosferi yansız
(nötr) dır, gerekenden fazla
hava ile yakıldığında ise yük
seltgeyici olmaktadır.

Pota ocakları potanın kul
lanım şekline göre kaldırmalı
sabit ve eğilebiien olmak ü-
zere 3 ayrı çeşit de olabilir.
Kald-rmalı ocak arda pota,
metal eridikten sonra kıskaç
yardımı ile ocaktan çıkarıl-
makda ve döküme götürül
mektedir.

Sabit ocaklarda pota ocak
içerisinde sabittir ve erimiş
metal el potalarıyla .daldırma
sureti ile alınmaktadır.

Eğilebiien ocaklardan İse
Metal ocağın tümünün eğM

mesi ile pota ağzından el pö
talarına akıtılmak sureti ile
alınır. Bu tip ocaklardan el
potalarına metalin akıtılmas
esnasında metalin hava ile
teması neticesinde oluşan a-
lüminyum oksitleri dökümde

kalıntılar halinde görülmek
tedir.

Alüminyum reverber ve e-
lektrik ocaklarında da eri
tilebilmektedir.

Külçe alüminyum ve dö
küm artıkları kapalı ve rutu
betsiz bir yerde depolanma
lıdır. Depo için kullanılacak
yerde sıcaklık değişimlerinin
de fazla olmamasına dikkat e
dilmelidir. Külçe veya artık
metali eritmek için ocağa at
madan önce bir ön ısıtmaya
tabi tutmak patlamaları ön
lemek bakımından gereklidir

Erimiş alûminvum el pötala
rı ile ocak içinden daldırma
sureti ile alınırken metal ban
vosu cok karıstırmamalı, et
potasının dib'nde bîr önceki
dökümden kalmış olan katı
laşmış alümînvum mutlaka te
mizlenmls olmalıdır. Erimiş
metal aerek döküm potaları
na aJınırken. oerekse metal
işlemleri uygulanırken ve

döküme taşınırken potanın
fazla calkafanmaması metal
banvosunun hava ile temas
eden vüzevlnî ' mümkün olan'
en âz miktarrfa'tntması bakı
mından önemlidir; Bunun ne
tlcesi metal' banyosunda faz
la oksitlenme nlmavacanı için
dökümün kalitesi de iyi ola
caktır.
T.B.T.A.K. yayınlarından
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Kuruluşumuzdan Bugüne
Ekonomik koşulların hızla geliştiği çağımızda ki

şilerin ferdi mücadeleleri ile düzene ayak uydunnalan
ve yaşantılarını devam ettirmeleri zorlaşmakla, hatta
imkânsız hale gelmektedir. Hele bu durum emeği ile
yaşam kavgası verenler için daha da zordur. Bu neden
le fertlerin bir araya gelmeleri ve sorunlarına toplum
sal hareketlerle çare aramaları gerekmektedir. Biz işçi
kesimi olarak, ancak bu düzeye 24/Tcmmuz/1963 yılın
da çıkanlan 274 ve 275 sajnb yasalarla az da olsa eriş
nuş bulunmaktayız. Kaldıki bu yasnlann dahi bu gün
çıkarcı çe\Teler tarafından istismar eılildiği gerçektir.
Oniki^ yıb aşkıp bir zaman geçmesine rağmen halen
Sendikalaşmış işçi yekunun, genel nüfusumuzun % 4
nü- aşmadığı humın başhca delibdir.

OTOMOBİL-İŞ te 274 sayıh yasa dalübndc 9/
Eylül/1963 yılında kurulmuş ve 12 ci hizmet yıhnı ha
şan ile doldurmuştur. Kurulduğundan bu güne dek üye
Icriae, Metal sanaji işkolunda en iyi sözleşmeleri yap
mış ve işçiler tarafından aranılan Sendika olmuştur...
Ancak, bu durum işverenler tarafından engellenirken, iş
kolumuzda kurulu bazı sendikalar da işverenlerle işbir
liği j'apmaktan geri kalmamaktadır. Kuruluşu 1947 le-
re kadar geriye giden vo bu gün de^Tmıci İdsvcBİ altın
da faaliyet gösteren Maden-Iş'te aynı oyunlan oyna
makta ve işverenle tam bir işbirliğine girmektedir. Türk
Demir Döküm Fabrikalannda bu durumun aynen ya
şandığına kamu oyuda tanıktır.

Bunun başhca nedenleri yukanda da belirttiğim gi
b, sendikamızın yapmış olduğu sözleşmelerdir. Halbu
ki Maden iş sendikasının yapmış olduğu sözleşmeler de

ortadadır, ücret zaminnnda sendikamıza erişemediği
gifcı, disiplin kurulunu biç bir zaman istemez, ihbar ve
kıdem tazminatlan kanun hükmüdür. Sendikacılık ve
devrimciük bumudm? Yoksa her şeyi hükümetlerden-
mi bekleyeceğiz? İşte. OTOMOBÎL-İŞ kurulduğundan
hu güne dek ihbar ve kıdem tazminatlannda her zaman

kanunun üzerinde artış sağlamış ve her sözleşmede di-
sıpUn kurulunu kabul ettirmiştir. Bunun yanın da di
ğer sosyal yardım ve ücret zamlan ise halen daha en
üst düzeyde bulunmaktadır. Yapılan sözleşmeleri bîrde
'Şyerîerinin bilanço kârİanna göre kıyaslarsak, yukarda
belirttiğim gibi işverenlcrce aranılan işbirlikçi sendilça
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Yazan: Sami ATAÇ
muhakkak ki Madon-lş olacaktır. Çünkü gcçliğimbs gün
lorde basında geniş yer tutan Bursada Tofaş ve Ren»,
ult işyerleri ile Karadeniz Eroğlisi Demir Çelik işyeri
Sözleşmeleridir. Bu işycrlcriıulcn Eroğliııiu 3 .Milyar
TOF.-IŞ 1,5 Milyar RI-.N.AULT 1,3 milyarın üzerinde ci-
rolan olmalarına rağmen çalışanların saat ücretlerine 1
yıl 425 krş. vc 2. yıl 425 krş. zam yapılmışUr Bu aüz-
Ieçmc>-ı yapan Sendika Devrimci Maden-Iş tir.

Halbuki; cirolan değil milyarları milyarın % 10
unu dahi olmayan AK-KARD/VN YÜCEL BORU, ŞA
HİN MOTOR, KROMAN işyerlerinde yapılan Sözleşme
ler daha evvel imzalanmalarına rağmen 4,2.5 - 4,2-5 krş
•saat ücret zamları alınmış. İhb.r Tazminatlannda %
.50 zamit yapılmıştır. Kaldı ki; son olarak im.-!mı«n
ve halen işkobımuzun en yüksek Sözleşmesi olan MA-
IvLNA TAKIM ENDÜSTRİLERİ işyerinde saat ücretle
ri ne birinci yıl 500 kr. ikinci yıl 500 kr. alınmt? llıbar
•lazminntl.m % .50 Kulem tazminatı 33 gün ol-nuşinr.

tir.

Bu Sözleşmeleri yapan Sendikada OTOMOBiL İŞ

İşle gerçek işçiden yana Sendikanın hangisi olduğu
ortadadır. Ve işçi sınıf, da bunun bilincine erişmekle
dir. Tabii ki işverenler tarafından aranılan Sendika MA
DExN-lŞ olacak elbette OTOMOBİL-ÎŞ olmayacaktır...

Bunu fark eden MADEN-İŞ yöneticileri şimdide işçi
kesimini siyasal yönden etkilemeye çalışmakta olup C.
H.P.'yi desteklediklerini beUrtmektedİrler. Buna karga
lar bile güler. Çünkü; yöneüciler atasında siyasal gö
rüş a>Talığı olduğu gibi Genel Başkanlarının C.H.P. yi
desteklemiyoruz diye İzmir de basına vo TRryc Verdiği
demeçte açıktır. Fakat az da olsa CHP'nin bazı
direnişinde bulunan işçilere bu miUetvekiUerinin maddJ
yardım yaptıklarını basından öğrendik.

Herhalde MADEN-ÎŞ direnişteki işçilere yardım
yapmıyor olsa gerek...

Şunuda belirtmekten geçemeyeceğim. CHP'nin ba
milletvekillerine her direnişte aynı hareketi yapmaları
nı tavsiye edeceğim. Çünkü emekçiden yana olanlar tüm
emekçileri de.stekler, yalnız DİSK mensuplarım değil.

CHP hiç bir zaman DlSK'in partisi değildir..



PiHUKUK KÖŞESİ
Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için

Sendikanın muvafakati şarttır.
Sendikaların' üyeleri için yapmış olduğu

toplu iş sözleşmesinin sağladığı haklardan,
yalnız üyelerin yararlanması sendikalar kanu
nu gereğidir. Ancak sendikaya üye olmadan,
dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleş-
mes'ınden istifade etmek hakkı uzun zaman-
danberi tartışma konusu olagelmekte idi. Zar
manla çeşitli yargıtay görüşleri belirmişti.
Bazı kararlara göre bir işçi, yapılmış bulunan
toplu iş sözleşmesinden istifade etmek için
dayanışma aidatı ödemelidir. Başka bir şart
ve sendikanın muvafakati aranmamalıdır. Bu
nun karşı, belirlenmiş içtihatlara göre daya
nışma aidatı ile birlikte sendikanın muvafa
kati da aranmalıdır. Bu İki görüşte, muhtelif
İçtihatlar çıkmıştır. Ancak bizim görüşümüze
göre, Sendika üyesi olmıyan bîr işçi yapılmış

buîunan toplu iş sözleşmesinden istifade et
mek için sadece dayanışma aidatı vermekle
bu haktan İstifade ettirilmemelidir. Bunun ya
nında, daha önemlisi, sendikamı? muvafaka
tini almalıdır. Aksi halde, sendikanın, kendi
sine üye olmuş işçilerin desteği ve çabası ile
elde etmiş bulunduğu bir haktan, sırf daya
nışma aidatı öd'yerek, zahmete katlanmadan
istifade etmek hakkaniyete aykırı düşer. Ni
tekim, Yargıtay dokuzuncu hukuk dairesi
son olarak bu görüşü benimsiyerek sendi
kaya üy® olmayan işçilerin toplu iş sözleş
mesinden istifade edebilmeleri için dayanış
ma aidatı ile birlikte sendikanın da muvaffa-
katmı aramaktadır. 7.4.1975 tarihli dokuzuncu
hukuk dairesinin bu kararını aşağıda aynen
yayınlamaktayız.

YARGITAY KARARI

Esas No : 75/1307
Karar No : 75/21883
Davacı Yaşar, davalı Sendikanın akdet

tiği Toplu-lş sözleşmesinden 275 sayılı Kanu
nun 7. maddesinde yazılı dayanışma aidatını
ödemek suretiyle yararlandırılmasını İstemiş,
davalılar ise, 274 sayılı Kanunun 21. madde
sine- göre^ davanın reddini savunmuşlardır

Gerçekten, 275 sayılı Toplu-İş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt Kanununun 7. maddesinin
3. fıkrasında :Yapılan bir toplu-iş sözleşme
sinde taraf işçi teşekkülünün mensubu o'rns"
yıp o Toplu-lş sözleşmesinin uygulandığı iş
yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu-lş söz
leşmesinden yararlanabilmeleri, taraf işçi te
şekkülüne, bu Işçr teşekkülünce tesbit edile
cek bir dayanışma aidatını, her ay ödemele
rine bağlı olacağı yazılıdır. Ancak, 274 savıiı
Sendika Kanununun 21. maddesinin korıa ile
ilgili birinci fıkrasında, işçi teşekkülünün
kendi faaliyetleri sayesinde mensubuna sağ
ladığı hakların o teşekkülün mensubu olma
yanlara teşmili, söz konusu teşekkülün yazı

lı muvaffakatına bağlı olduğu belirtilmiştir.
Ve aynı maddenin son fıkrasında da 275

sayılı Kanunun 8. maddesinde teşmil karar
namesi ayrık tutulmuştur. Böylece toplu iş
sözleşmesini yapan teşekkülünün mensubu
olmayan ve toplu iş söz-^şmesinin yapılma
sında ve yetkinin alınmasında bir katkısı bu
lunmayan davacının yalnız, dayanışma aidatı
nı ödemeye hazır olmasiyie toplu iş sözleşme
sinin sağladığı haklardan yararlanması müm
kün olmayıp, söz konusu işçi teşekkülünün
de. muvaffakatını alması gerekmektedir.

O halde, davacının sadece dayanışma
aidatını ödemek istemesi, davanın kabülü
için yeterli değildir. Bu bakımdan davanın
reddi gerekir. Mahkemenin bu yönü göz-
önünde tutmaksızın yazılı düşüncelerle dava
yı kabul etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösteri
len sebepler ile bozulmasına ve peşin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgilisine iade
sine 7.4.1975 gününde oybirliğiyle karar ve
rildi. (Av. Cengiz ABBASGİL)



Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle
çalışan işyerlerinde almacak|tedbirler

hakkında tüzük
(geçen sayıdan devam)

d) Taşıtların hareketi sırasında statik elektriğe kar
şı gerekli tedbirler alınacaktır.

e) Taşıtlarda ^zos güvenliği sağlaııımş olacaktır.
f) Kaplarda gaz kaçağının aranması için ateşli ve

alevli araçlar kullanılması yasaktır.
.Madde 133 — Dağıtım merkezlerinin meskn ma

hallerde kurulacağı ycıler ve buralarda bulundurulacak
sıvı vc S.P.G. miktarları belediyelerce, belediyesi bulun
mayan meskûn yerlerde mahallin en büyük mülkiva
amirince saptanır.

Madde 134 — Meskn yerler dışında kurulu dağıtım
merkezlerinde en çok 500 adet ev tipi veya 100 adet
sanayi tipi kap bulunrurulabilecek ve bu kapların ihtiva
ettikleri toplam S.P. G. miktarı 5.000 kilograım geçmi-
yecektir.

Madde 135 — Sıvıların ve S.P.G. kaplanmn bulun
masına izin verilmiş olan bina ve yerlerde başkaca bir
iş yapılması, özellikle parlayıcı, patlayıcı, tehlike ve za-
rarh maddelerin üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması
ve depolanması yasaktır.

ikinci Bölüm
Magnezyum ve benzeri Parlayıcı kaü maddeler ve Ala
şımları ile ilgili Güvenlik tedbîrleri

Madde 136 — içerisinde parlayıcı katı maddeler vo
alaşımlan eritilen dökümleri yapılan işyerleri terci-
han tek k.ath yapılmış ve özellikle bu işe aynimış ola
caktır.

Madde 137 — Eritme fırınlan kolayca erişilebilecek
ve rahatça temizlenebUecek şekilde yapılacak ve bunla-
n ısıtan cihazlann ayarlanmasını sağlayacak ve alevle-
m doğrudan doğruya potaya çarpmasını önliyecek ter
tibat bulunacaktır.

Madde 138 — Potalar ancak belirli bir yüksekliğe
kadar roldurulacak Ve her rögkflmden sonra potava va
pişmiş olan maden tuz cüruf ve diğer birikintiler iyice
temizlendikten sonra potanın çevresine vurularak mu-
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ııyenc edilecek, yeni bir eritmeye dayanıp dayanamıya-
cagı saptanacaktır.

.Madde 139 — Nemli metal talaşlar, doğrudan doğ
ruya potalara konulmadan evvel, havada kurutulacak
fakat bu maksann sağlanmsı için eritme fırınlımın ya
kınında büyük miktarlar yaydı bulumnayacakür.

.Madde 140 - işyerleri vc makinalar her gün bir
kaç defa döküntülerden temizlenecek ve bu döküntü
lerin işyeri içinde birikmesine meydan vcrilmiyocokii,..

Madde 141 - Talaş çıkaran makinalar ve tezgah
ların taş tczgühlannın kesici ağızlan daima keskin bir
halde bulunacak, fazla ısınmaya sebep olmayacak bir
hızla kullomlncnk veya hava veya bu işte kullnnılm
kesme yağlan ile soğutulacak, kesme ve taşlama sıra
sında meydana gelen tozlar, uygun bir tertibatla rışarı
atılacaktır.

Madde 142 - Talaş ve tozlardan meydana gelen
arlıklar belli bir yerde biriktirilecek, işe yarayanlar ay
rıldıktan sonra geri kalanlar, bu işte_ yetkili bir elema
nın gözetiminde yok edilecektir.

Madde 143 - Parlayıcı katı maddeler, yanmaz mal
zeınelerren yapılmış bermelik kaplarda taşınacaktır.

■ Madde 144 — Bu maddelerle temas eden işçilerin
kullandıkları kişisel korunma araçlan iş elbiseleri, i;
ayakkabıları her gün yetkili bir elemanın gözetiminde
uygun şekilde temizlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitrosellüloz, Sellüloit ve benzerleri Parlayıcı Pat
layıcı Maddeler ile ilgili Güvenlik Tedbirleri
Madde 145 — Nitrosellüloz, selileît ve benzeri mad

delerin üretildiği, îşlenriği ve depolandığı işyerleri, ter
cihan tek katlı diğer binalardan aynimış pencereleri ışı
ğiD doğrudan doğruya içeriye girmesine engel şekilde
yapılmış binalarda kurulacaktır.

Bu nîtehkle bina bulunamadığı takdirde nîtrosellü-
lozım, selüloitin ve benzer maddelerin sadece işlenmesi

(Devamı Sayfa 15 de)



İngilterede Sendikacılık
KONFEDERASYONUN KURULUŞU :
19 uncu asır sonlarına doğru, sendikacı

lık diğer birtakım ülkelerde olduğu kadar, İn
giltere'de de yeni bir anlam kazanmağa baş
lamıştır. Nitekim memleketlerinde birer kuv
vet halini alan sendikacılık hareketinin öncü
leri, 1964 yılından itibaren de sendikaların
uluslararası seviyede teşkilâtlanması fikrini
savunmaya başiamışlardır. Tik teşebbüsler,
sendikaları uluslararası alanda, işkolu esası
na göre teşkilâtlandırmaya yönelmiş ve 1901
tarihine kadar, uluslararası seviyedeki bağia-
rı, «Ulusiararası işkolu Federasyonları» ger
çekleştirmiştir.

İngiliz sendikacılarının öncülüğünü yap
tıkları işkolu federasyonlarından başlıcaiarı
1890 yılında Manchester'de kurulan Maden
İşçileri Federasyonu, 1896 yılında Londrada
kurulan Lithograplar (basın teknisyenleri) dir.

Irvgiliz sendikacılık hareketi, uluslararası
teşkilâtlanma çalışmalarına girişmeden önce
işbirliğini kendi bünyesinde gerçekleştirme
ğe çalışmıştır. 1867 yılında düzenlenen ilk
sendikalar kongresinde bir Parlâmento komi
tesi kurulmuş ve komiteye, siyasi meselelere
eğilme yetkisi verilmiştir.

Bu komite 1901 yıiında kuruian İngiltere
işçi partisinin nüvesini teşkil etmiştir.

Nihayet bir milli merkez etrafında toplan
ma fkri yaygın hale gelerek benimsenmiş ve
1867 yılında düzenlenen ilk sendikalar kongıe
1868 yılında İngiliz işçi Sendikaları Konfede
rasyonu (TUC) kurulmuştur.
«ÇALİŞANLARİN ENTERNASYONAL BİRLİĞİ»

Kendi bünyesinde birlik ve beraberliği
sağlayan ingiliz Sendikacılık hareketi, ulus
lararası alandaki mücadelesini de ihmal etme
miş ve bu arada 19 uncu vüzyılın sonlarına
doğru uluslararası bir teşkilâtın kurulmasın
da büyük rol oynamıştır. «Çalışanların En
ternasyonal Biıliği» adi verilen ilk uluslara-
sı teşkilât 1864 yılında mevdana getiril
miştir. Ancak, bu kuruluşun 1867 yılına ka
dar ayakta durabilmiştir.

GREV HAKKININ TANINMASI
ingiliz sendikacılık hareketinin tam bir

şuur ve dayanışma içinde çalışmaya başla
ması, İngiltere'deki işçilere yen) birtakım hak
ve menfaatlerin sağlanmasında en büyük
ğmil olmuştur. Bu arada, 1871. 1875 ve 1876
yıllarında, sendikaların hukuki statülerini tak.
viye eden kanunlar kabul edilmiş ve bunlar
la, işçi sendikalarına tüzel kişilik kazanma
hakkı, sendika fonlarının kanunla himeyesi.
grev hak ve hürriyeti tanınmıştır. Bu kanun
ların çıkarılmasında, 1825 yılından sonraki
devrede, İngiliz sendikalarının büyük bir so
rumluluk içinde olmaları da önemli bir
rol oynamıştı. Sendikalar ihtiyatlı hareket et
mişler, şiddetli mücadelelerini gidermeğe ça
lışmış ve faaliyetlerini daha ziyade teşkilâtla-
lışmış ve faaliyetlerini daha ziyade teşkilat
landırmaya yöneitmişleıdi.

1876 yılından sonra kalifiye olmayan iş
çileri de teşkilâtlandırma yolunra büyük gay
retler sarfeden ingiliz Sendikacılık hareketi
kısa zamanda bunu da gerçekleştirmiş ve
çok daha faal bir hüviyete bürünmüştür.

1890 da işçiler lehine sosyal kanunların
kabul ettirilmesi amacıyla İngiliz sendikacı
lık hareketi, doğrudan doğruya siyasi faali
yetlere girişmiş ve bu çalışmalar sonucu
1900 yılında «İşçileri Temsii Komitesi» adlı
bir komite kurulmuştur. Bu devrede yapılan
sivasi sesimlerde işçiler, Parlamentoya 29*
milletvekili sokmağı başarmışlardır; (İşçilerî
temsil komitesi) de bir süre sonra İşçi par
tisi» adını almıştır.

TOPLU SÖZLEŞME HAKKİ
1910 yılında, Birinci Dünya Harbinin baş

langıcına karar olan deviede l'ngilteıe'de ha
reketli ve mücadelen bir sendikacılık görül
mektedir. Bu devrenin en önemli olayı İşçi
nin toplu pazarlık ve Toplu İş sözleşmesi ya
pabilme hakkını elde etmesidir. Bu hakların
kullaniimasf ile ilgili olarak 1910 yılında yapı
lan bir araştırma, ingiltere'de 2.400.000 iş
çinin tonlu is sözleşmelerinin kapsamına gir
diğini göstermiştr.

(Devamı arka sayfada)
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Uluslararası sendikacılık temaslarına
Birinci Dünya Harbinin başlamasıyla bir sü
re ara verilmişse de, ingiliz sendikacılık ha
reketi bu devre içinde dahi çalışmalarına de
vam etmiş, ancak uluslararası faaliyetlerin o-
lumlu bir sonucu olarak 1903 yılında Dublin'
de kurulmuş olan «İlk uluslararası Semdl-
ka Sekreterliği» de bu dönemde savaş yü
zünden çalışamaz hale gelmiştir. Sekreterli
ğin çalışamaz duruma gelmesinin sebeple
rini sekreterlik merkezinm o tarihlerdeki
Berlin'de bulunmasında, milli sendikacılık
merkezlerinin siyasi alandaki tarafsızlıklarını
ve emperyalizme karşı geleneksel tutumlarını
bırakarak, hükümetlerin politikasına paralel
bir davranış içine girmelerinde aramak gere
kir. Birinci Dünya savaşı sırasında, tarafsız
Sendikalar Sekreterliğin gayretiyle, ingilte
re'nin Leeds çehrinde ilginç biı konferans
daha düzenlenmiştir. İşgal altımda bulunan-ül-
kelerdeki sendika temsilcilerinin katıldığı bu
konferansta, sendikacılık hareketlerinim hü
kümetçe kabul edilmesini istedikleri bir ta
kım talepler belirlenmiştir. Bu konferansta,
çalışma hakkı, sendikal haklar, sosyal sigor
ta hakları, çalışma saatleri v.s. gibi konular
da kararlar alan delegeler, taleplerinin sa
vaş sonunda yapılacak barış andlaşması için
de yer almasını da istemişlerdir. Daha sonra
1918 yılında, gene Londra'da İki konferans
daha yapılarak barış andlaşmasıma, sendika
ların dahil etmek istedikleri istekler tesbit
edilmiştir. Bu çalışmalarda İngiliz sendika
cılığı genellikle ön plânda rol oynamıştır.

Bu arada, kendi iç meselelerinde de bü
yük başarılar kazanan I'ngiliz sendikacılık ha
reketi, Birinci Dümya Harbinden sonra ingiliz
ı?Oî Partisiyle olan ilişkilerini daha da geliş
tirmiştir. ilişkilerin gelişmesi özellikle, 1926
yıfımda başvurulan genel bir grev hareketin
den sonra başlamıştır.

«ULUSLARARASI SENDİKALAR FEDARAS
YONU»

Uluslararası faaliyetlerin gelişmesi ve
temasların artması sonucu nihayet 1919 Tem
muzunda aralarmda fngiiiz I'şçî Sendikaları
Konfederasyonunun da (TUC) bulunduğu 14
ülkenin millî merkezleri, Amsterdam'da «Ulus
lararası Sendikalar Federasyonu (İFTU)» nu
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kurmuşlardır. Uluslararası Federasyonun
merkezi ikinci Dünya Savaşı başlayınca Pa
ris'ten Londra'ya nakledilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı yüzünden çalışma
ları kesilen uluslararası sendikacılık hare
ketini yeniden kurmak ve birliği canlandırmak
amacıyla, İngiliz sendikaları, AngI - Ame
rikan - Sovyet Birliği meydana getirmek ve o
tarihte müttefikler arasında bulunan Sovyet
Rusya sendikalarını IFTU'ya üye yapmak için
uğraşmışlardır. 1943 yılında ingiliz Sendika
ları IFTU'ya üye yapmak için uğraşmışlardır
1943 yılında İngiliz sendikaları şartlarm uy
gun olduğu bir devrede. Dünya işçileri Kon
feransı düzenlenmesini. Genel Konseylerine
teklif etmişler, bu meyanda İngiliz Amerika
Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya sendika
liderleri 1944 aralığında Londra da bir ön top
lantı yapmışlardır. Burada alınan karar gere
ğince. 1945 Şubatında 53 milli merkezin tem
sil edildiği Dünya Sendikalar Konferansı top
lanmış bu konferans 1945 Eylül - Ekiminde
Paris'te ikinci bir konferansa ve Dünya Sen
dikalar Federasyonunum (WETU) kurulması
na yol açmıştır.

1945 ile 1949 yılları arasında Amerikan-
Sovyet Rusya gerginliğinin sendikacılık hare
ketini de etkilediği görülmeye başlanmıştır...
Özellikle, Marshail Planının uygulanmasına
sendikaların da katılması yolundaki teklifler
Sovyet Bloku mensupların redaedlllrken
ingiliz işçi Sendikalarının öncülüğünü yaptı
ğı ikincig rup, Marshail Yardım Programını
kabul etmiştir, ingilizlerin VVETU'mun çalış
malarına geçici bir süre için son verilmesini
anlaşamayan grupların durumunun tekrar göz
den geçirilmesini teklif etmeleri özerine ya
pılan 1949 Paris Konferansı olumlu sonuç
vermemiş ama, VVETU'da da büyük ayrılık
lar meydana gelmiştir.

1949 Haziranında yine İngiliz TUC'nIn
gayret ve teklifiyle Cenevre'de bir Dünya
Hür Sendikalar Konferansı düzenlenmiştir
43 milyon işçi ve 35 ülkeyi temsifen 127 de
legenin katıldığı bu konferanstan sonra, 28
Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Londra'da
Uünya Hür Senclikaiar Konferansı yapılarak
Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfede
rasyonu (iQFTU) Kurulmuştur.



BİZDEN HABERLER
DOĞUM
CHRYSLER SANAYİ A. Ş. İşyerinde ça

lışan üyelerimizden,
Latit Acar'ın Çetin adında erkek
Reşat Boz'un Arzu adında kızı
Yakup Ayaz'ın Nigâr adında kızı
Mustafa Meriç'in Ercan adında erkek
Mevlût Ari'nin Meliha adında kızı
Cafer Pak'ın Ceyhun adında erkek
Bekir Akpınar'ın İsmail adında erkek
Mustafa Happani'nin Şenay adında kızı
Engin Oyman'ın Nilüfer adında kızı
HİSAR DÖKÜM SANAYİİ ve TİCARET A.

Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden
Üçler Bozdoğan'ın Bülent ve Levent adın

da ikiz oğlu
Ahmet Yaman'ın Melek adında kızı
Zeki Altay'm Serpil adında kızı
Uludağ Çüce'nin Erhan adında erkek
Ahmet Tekbaş'ın İsmail adında erkek
Halil Turan'ın Sevgi adında kızı

İşyerinde çalışan üyeleriuizden
Hasan Güneş'in çocuğu Ömür
Sibel Aktalan'ın babası M, Adnan
Hüseyin Dönmez'in babası İbrahim
HİSAR ÇOLİK DÖKÜM SANAYİ VE

TİCARET A. Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz
den

Resim Akalı'mn eşi Sepide
Hasan Özkan'ın annesi Zeynep
Mansur Güler'in babası Eimas Güler
Geçtiğimiz ay içinde vefat etmişlerdir.

Merhum ve Merhumeleri rahmetle anar, üye
lerimize baş sağlığı dileriz.

(Sevgili Arkadaşım Mer
hum Sebai'ye itha.f)

HATİPOĞLU İşyerinde çalışan üyeleri
mizden

Dursun Ali Şakaı'ın Fatma adında kızı
çocukları Dünyaya gelmiştir. Yavrulara uzun
ömür diler genç anne ve babaları tebrik ede
riz.

EVLENME
CHRYSLER SANAYİ A. Ş. İşyerinde çalışan
üyelerimizden

Servet İnanır Nezahat Türkan ile
ismet Demir Sevim ile
Mustafa Sancak İffet Balkan İle
Rubil Avcı Mükerrem ile
İsmail Avcı Saadet Gençer II©
İrfan Atay Nafiye il©
Musa Kazancı Mürüvvet Doğru ile
S. Semahat Yazımoğulları M. Semih

Gürses İle
ibrahim Kocaoğlu Gönül ile
Mehmet Gündoğdu İsmet il©
HATİPOĞLUNDAN

Bayram Balta Salime ile
ÖLÜM
HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A. Ş,

Kesildi Elim hastaneye giderim
Yüce Haktan geldi buyumuş kaderim
Babasız kaldı yavrular baksın kardeşim
Kaderim böyleimiş kime ne diyeyim.

'Çarpıştı taksi gülbenzim soldu
Duyun arkadaşlar artık Sebai öldü
Üü tane yavrum babasız kaldı
Kaderim böyleylmiş kime ne diyeyim

ismlnî Sebai 40'tır yaşım
O gün nedense ağrırdı başım
Gözünden kanlı yaş akıtır eşim
Kaderim böyleyimiş ağlamayın dostlar

Çarpıştık kamyonla kanlar akıyor
Yetişin dostlar artık canım çıkıyor
Taşlı bayırda hoca selâ okuyor
Kaderim böyleyimiş ağlamayın dostlar

Dönüş yok artık kefen sarıldı
Üç tane yavruma yetim adı verildi
Kaldırın arkadaşlar ahiret göründü
Kaderim böyleyimiş kime ne diyeyim

Çalışıyordum Makin© Takım iş yerim
Dönüş yok artık mezarcı kazsın derin
Veda dünyaya arkadaşlar hakkınızı helâl edin
Kader böyleyimiş ne yapalım arkadaşlar.

Osman KURT
Mak. Tak. End§. A. Ş.

.13



TOPLU SÖZLEŞMELER
(Sayfa 5 ren devam)
retli izin ve 1000 TL sı-evlenme yardımı ve
rilir,

— Üyeye çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 işgünü izin ve 1000 TL sı doğum
yardımı yapılır,

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

— Çocukları tahsilde olan üyelerimizin,
ilkokulda okuyan çocuğu için 350 TL sı, or

taokulda okuyan çocuöu için 400 TL sı, lisede
okuyan çocuğu için 500 TL sı, yüksek okul
veya üniversite de okuyan çocuğu için 750
TL sı tahsil yardımı yapılır,

— Üyenin ölümü halinde de varislerine
5000 TL sı ölüm yardımı yapılır,

— Üyenin bakmakla yükümlü olduğu ki
şilerin ölümü halinde 3 gün ücretli izin ve
1000 TL sı ölüm yardımı yapılır,

— Üyelere yılda 200 TL sı değerinde
ayakkabı verilir.

OTOPAR toplu sözleşme töreninde Sendika Genel Başkanı sözleşmeyi imzalarken

Devam eden Sözleşmeler
PANOTO YEDEK PARÇA
SANAYİ Ldt. Şt.

Istanbui-Rami'de kurulan
PANOTO YEDEK PARÇA SA
NAYİ Ldt. Şt. ile Sendikamız
arasında devam eden Toplu
iş sözleşmesi görüşmelerin
de, anlaşma sağlanamadı
ğından uyuşmazlık tutularak
ihtilâf uzlaştırma kuruluna
intikal etmişti. Uzlaştırma ku
rulu için 3. cü tarafsız aracı
istanbul iş mahkemesi tara
fından seçilmiş ve kurul 16.
9.1975 tarihinden itibaren ça
iışmalarına başlamış olup
len devam etmektedir. Ku
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ha

rul kararı üyelerimizin bu
günkü hayat yaşantılarına
uyacak düzeyde olmadığı
taktirde bu işyerinde G-
rev uygulaması kaçınılmaz o-
lacaktır.

SACE ELEKTRİK A. Ş.
Sendikamızın üçüncü dö

nem sözleşme yetkisi alarak
göıüşmeleıe başlanan İs
tanbul — Kartal'da kurulu
SACE ELEKTRİK A.Ş. işvere
ni arasında 4 toplantı yapıl
mış ancak, parasal maddeler
de anlaşma sağlanamamış
tır. Bu durumda uyuşmazlık

tutanağı tutularak ilgiij
çilere bildirilmiş olup. Uzlaş
tırma kurulunun teşekkülü i-
çm 25.9.1975 günü İstanbul
Bölge Çalışma Müdürlüğünde
toplantı yapılması kararlaştı
rılmıştır. Bu toplantıda 3. cü
tarafsız aracının 6 iş günü i-
çinde seçilmesini, bu süre i-
çinde seçilmemesl halinde iş
mahkemesi tarafından seçil
mesi kararlaştırılmıştır.

DEMAK DEMİR VE MAKİNA
SANAYİ A.Ş,

Sendikamızın teşkilâtlana
rak yeni bünyesine katılan, is



ESAS işyerinde başlıyan toplu sözleşme görüşmelerinden bir an.

tanbul-Kartarda kurulu DE-
MAK DEMİR VE MAKiNA SA
NAYİ A.Ş. işyeri üyeleri için
yapılan sözleşme çağrısına
uymayan işveren, Sendikamız
ca bu işyerinde alman GREV
kararına istinaden işçileri oy
lamaya zorlamış ve yapılan
Grev oylamasını, işçiler gre
ve EVET diyerek haklarının
savunulması için Sendikamı
za güvencelerini bir kere da
ha belirtmişlerdir. Ancak bu
arada yapılan temaslar sonun
da işverenin sözleşme masa
sına oturması ile görüşmelere
başlanmıştır. Görüşmeler o-
lumlu ilerlemesine rağmen
parasal hususlarda anlaşma
henüz sağlanamamıştır. Gö
rüşmeler devam etmektedir.
ESAŞ ELEKTRİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Teşkilâtlanılarak sendika
mıza yeni katılan ve sözleş-
me çağrısı yapılarak yetkisi

aiman, İstanbul-Kartaı da ku
fuıu tsaş tieKtriK Sanayi A.

ışyen l opıu ış sözleşmesi
görüşmelerine Zb.9.1ü/o gü
nü işyerinde başlanmıştır...
SendiKamızın 1, ci dönem
sözleşmesini akt edeceği bu
ışyerınoe, sözleşme taslağı
üyelerimizin görüşleri alına
rak temsilciler ile birlikte ha
zırlanmış ve ilk toplantıda iş
verene verilmiştir.

Bütün amacımız odur ki
Sendikamıza karşı daha (ev
vel yapılan hareketlere son
verilsin ve çalışma barışı i-
çin taraflar, sözleşme masa
sında gerçekten işçilerin bu
günkü hayat şartlarının ağırlı
ğı altında ki yaşantılarının de
ğerlendirilmesi için tam bir
mutabakat temin etsinler.
KALİTE ÇELİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Sendikamızla 2. ci dönem
sözleşme görüşmelerinin ya

pılması içingerekli çağrı pre-
södürü tamamlanan ve yetki
si kesinleşen, Gebze-Çayıro-
va'da kurulu KALİTE ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. iş
yeri için işverene yazı yazıl
mıştır. İlk toplantının 1 ekim
1975 günü Sendikamız genel
merkezinde yapılması karar
laştırılmış olup, bu hususta ge
rekii çalışmalar devam et
mektedir.
PAK DEMİR SANAYİ A.Ş.

Istanbul-Eyüp te kurulu
PAK DEMİR SANAYİ A.Ş. iş
yeri işçileri Sendikamız tara
tından teşkilâtlandırılarak söz
leşme çağrısı yapılmıştır, iş
yerinde çalışanların % 85
Sendikamıza üye olmuş olup
bu hususta ilgili belgeler 26-
9.1975 günü İstanbul Bölge
Çalışma Müdürlüğüne teslim
edilmiştir. Yetkinin önümüz
deki günlerde çıkması bek
lenmektedir.

Tüzükler :
ve bir üretimde ilkel madde olarak kullanılması kayıt
ve şaru ile çalışacak işyerleri, birden fazla katlı bina-
lann tabanı betonarme olan ve yukarda sözü edilen
tek kath binaların diğer özelliklerini taşıyan en üst ka
tında kurulabilir;

Madde 146 — Selüloitten eşya imali sırasında kul
lanılan testere, matkap, freze v.b. delici ve kesici araç
ve gereçler uygun şekilde soğutulacak, ısınan parçala
rın sıcakbğının 115 °C geçmemesi için gerekli tedbirler
abnacaktır.

Bu maddelerin kabplanması sırasinra ayarlanabilen
buhar sıcak su veya elektrikle çahşan uygun ısıtıcılar
kullanılacaktır.

Madde 147 — İşyerleri günde bir kaç defa uygun
şekilde temizlenecek, artıklar sık sık toplanaralc içerisi
su ile dolu kapaklı kaplaıa konacak, uygun bir yerde
yok edilinceye kadar işyeri dışında bulundurulacaktır.

Madde 148 — Gerek mamul gerek hammaddenin
işyerleri içinde bulundurulacak on çok miktarları sap
tanarak bir levha üzerine yazılacak ve bu levha kolay
ca görülebilen bir yere asılacaktır.
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SEND/KAL HABERLER

(Sayfa 3 den devam)

siicilerine geniş haklar sağ
lamak istemektedir.

İşverenler Birliğine verilen
önerilere göre, IG Metali sen
dika temsilcileri seçiminin iş
saatleri içinde ve işyerinde
yapılmasını önermiştir. Ay
rıca, her sendika temsilcisine
sendikal görevini yapabilme
si için ayda 10 saat sendika
baştemsilcisine ise ayda 15

saat ücret kesintisine uğra-
maksızın işyerindeki işinden
serbest bırakılmasını istemek
tedir. Bunun dışında sendi
kal eğitim seminerlerine üc
ret kesintisine uğramaksızın
katılmalarının sağlanması ö
nerilmektedir. Bir sendika
temsilcisinin işine işveren ta
rafından sen verilecekse iş
verene sendikanın görüşünü
alma yükümlülüğü getirilmek
istenmektedir.

Ancak IG Metal'in bu öne
rilerine işverenlerm şiddetle
itiraz edecekleri beklenmek
tedir. Bilindiği üzere Alman
Postacılar Sendikası aynı ko
nularda işverenle anlaşarak
sendika temsilcilerine söz-
konusu hakları sağlamış bu
lunmaktadır. Alman İşveren
ler Birliği buna o tarihlerde
şiddetle karşı çıkarak yasa
ların ve Anayasanın zedele
diğini öne sürmüşlerdir.
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AZ ÇALIŞIP ÇOK İŞ BAŞARAN YENİ BİR ARAÇ — «Privaleer» adını taşıyan, bu garip
görünüşlü, çok amaçlı, sekiz tekerlekli, cam elyafı gövdeli araç, bilinen araçların çalışa
bilmelerinin olanaksız olduğu sarp arazilerde rahatça çalışabilmektedir. Direksiyon yerin
de manivelalar bulunmakta ve manevra bir yanda kî tekerleklere hakim olan manivelaİB'
rm indirilmesi ve oyandaki tekerleklerin dönmesi üe sağlanmaktadır. BU yöntemle araç
durduğu yerde bir daire çizebilmektedir. Bu aracın bir başka özelliği d© dalgasiZ suda
saatte 12. 87 kilometre sürat yapabilmesidir. 30 beygir güçlü çift Silindirli hafif îki vitesli
bir motor kullanan bu aracın sekiz saat çalışmaya yetecek 40 litrelik benzin deposu mev
cuttur. Fotoğrafta aracın «Forester 8» tipi moleli görülüyor.
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Tüm Okurlarımızın

Şeker Bayramını Kutlar,
Esenlik ve Mutluluklar Dileriz.

Otomobil - İs

Derginizi Okuyun ve
Okutunuz
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OTOMOBİL - İŞ DERGİSİ
Neş'et Ömer Sok. No. 20 Kadıköy - İstanbul
Gideceği Yer


