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Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez

Bâskj ve' tertip':
YeıJ itimat Basımevi — İST,

EKİM 1975

SUNUS

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 52.
Yıldönümünü kutlarız.. ., ancak yurd dı
şında elçilerimize karşı yapılan menfur
cinayetlerin üzüntüsünü de milletçe duy
maktayız. Siyasi alanda alınamayan şey
lerin zorbalıkla, kalleşçe almamıyacağmı
Türk milleti bir defa daha dünyaya ispat
edecektir. Bütün temennimiz gelişmeleri
milletçe büyük olgunluk göstererek bek-
lememizdir. Şeker Bayramı ile kısmi sena
to ve milletvekili seçimi ile genej .nufQs
sayımı ile. cumhuriyet bayramı ile çok ha
reketli bir ay olam Ekim ayındaki bu
sayımızda, Genel Başkan A. Aydın
Özeren'in BÜYÜK SANAYİCİLERİN O-
YUNLARI Başyazısını, Toplu-Iş Sözleşme
leri, sayfamızda PAN OTO Yedek Parça
Sanayi ile yapılan sözleşmeyi. Devam eden
toplu iş sözleşmelerini bulacaksınız.

Sosyalist, ülkelerde sendikacılık, fay
dalı bilgiier'i, Hukuk Köşemizde, alacak
dâvaları ile ilgili yazıyı, işyerlerimizi ta-
nıtıyoruz'u Sendikal haberleri, NASAŞ iş-
yeıine a't yazımızı, bizden haberleri, tü
zükler ve şiir köşemizle Ekim ayı sayımı
zı tüm iyiIiK dileğiyle sunmaktayız. -



SanayiGilerin Oyunları
Ekim ayındaki tatillere Şeker Eayramı-

nında girmesi ile çalışılan günlerin azalması
sanayii kesimini kızdırdı. Zaten Genel Tatil
günlerinin çok olduğundan devamlı şikâyet
ederlerdi. Halbuki ins.an bir makina değildir.
Aşınan kısmının bir yenisi ile değiştirilmesi
imkânsızdır. Ne yazık ki sanayicilerimiz bu
nu bir türlü kabul etmemektedirler.

Senede ancak bu tip tatillerden fayda
lanarak memleketine gidebilen işçilerin dö
nüşündeki gecikmeleri hayati cezalar ile de
ğerlendirmek istemeleri hakikatleri ortaya
koymaktadır.

Sanayicilikte kazanmak ne kadar nor
mal İse bu kazanca katkısı olanların ufak
hatalarından dolayı cezalandırılmaları da
anormal olarak görülmelidir. Aksi halde hu
zursuz bir işyerinde kazanma olasılığı kay-
trolur.

Bu görüşlerimiz sanayicilerimize ters ge
lebilir. Buna rağmen hakikatleri yazmaktan
çekinmedik. Bundan sonra da çekinmeyece
ğimiz gayet tabiidir.

Sendikalar Kanunu yürürlüğe girdikten
iki üç sene sonra OTOMOBİL-İŞ yetkilileri
olarak montaj sanayiinin acilen yerli sanayil'e
dönmesi lâzım dediğimizde kıyametler koptu.
İşçilerin işyerinde hissedar olmalarını dile
dik; bunlar komünisttir dediler. Savunma
aracı olarak orduya bir veya iki tip va
sıta alınmalıdır şeklindeki görüşlerimiz hak
kımızda dosyalar tutulmasına sebep oldu. İş
verenlerin mantar gibi sendikalar üretmesinin
ülkeye faydadan çok ziyan getireceğini sa
vunduğumuzda kurulan Sendikalardan kor
kulduğu için böyle konuşuluyor denildi.

Şimdi bakıyoruz karşımızda ki bütün ku
ruluşlar o senelerde söylediklerimizi on sene

sonra kabul ederek, yeni bir şey bulmuş gibi
savunuculuğunu yapmaktadırlar, işte Ekim
ayında yapılan sanayiciler toplantısını bundan
ilginç bulduk. Bakm daha neler demişler: Sen
dikaların çoğalmasının rekabeti arttırdığını
beyan etmişler. Halbu ki bu Sendikaların bü
yük bir çoğunluğunu kendileri kurdurmuşlar.
Demek seneler sonra zararlarını anlayabil
mişlerdir. Geçte olsa bazı şeyleri sanayicile
rin anlaması bizleri memnun etmektedir. Yal
nız bunun yanında el altından oyunlarına de
vam etme çabası içinde oluşları kendilerini
komik duruma düşürmektedir.

Aynı toplantıda Sendika üyelerinin aidat
larının kesme yükümlülüğünü işveren kesimi
üzerinden alınmasını önermelerinin altındaki
gerçek samimi olmayan davranışlarını bir kez
daha ortaya koymuştur. Gayeleri güçlü Sen
dikaların aidat toplamak için geniş kadrolar
kurmalarmı sağlamak ve böyle toplarkan aida
tın büyük bir kısmını bu işte tüketiimesini te
min etmektir. Nasıl olsa kendi kurdurdukları
güdümlü sendikalara bugün nasıl ayakta tu
tuyorlar ise yarın da aynı şartlarla bakacak
lar bunun yanında güçlü Sendikaların mali
portreleri küçülmüş olacağından Sendika re
kabetini önleyeceklerini sanmaktadırlar.

Büyük sanayici gurubunun uzun süreden
beri ücretlerin dondurulması istekleri bu top
lantıda ufak sanayiciler tarafından desteklen
mesi oynanan oyunu<n büyüklüğünü göster
mektedir. Disk'in 1975 senesinde yaptığı söz
leşmelerden ilham alan sanayiciler gurubu
ücretlerin dondurulması yoluna gitmelerine
başlıca etken olmuştur. İstenilen zemini Disk
yaratmış Eldemir işyerindeki üç yüz altmış
milyon kâra karşılık, Bursa'da bu-nun onda bi-

(Devamı sayfa 16 da)
A. Aydın ÜZEREN
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Fabrikanın umumî görünüşü

;>( ■/■ Pan Oto Yedek Parça Sanayii
ve Ticaret Ltd. Sti.

Pan Oto Yedek Parça Sanayii 1970 yı
lında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. İştigal
sahası, oto radyatörü imalatıdır. Halen Chrys-
lar sanayi A.Ş., Türk Traktör, ve Ziraat Maki-
naları A.Ş,, Uzel Tic. ve Sanayi Limited Şti,
Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş., Otosan Oto
mobil San. A.Ş., Çukurova Makina ve Ticaret
A, Ş. firmalarının bir kısım radyatör ihtiyacını

karşılamaktadır. Kuruluşun sermayesi 750.000
TL. dır.

1974 yılında 30.500 adet (Kalorifer Petek
leri dahil), 1975 yılında ise 34.000-35.000 adet
radyatör imal edilebileceği tahmin edilmekte
dir. işyerinde Sendika Baştemsiiciiiği görevi
ni Bayram Çakır, Temsilcilikleri ise, Ekrem
Şen, Şener Yanık, Kadir öztürk yapmaktadır.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Ekim ayında Sendikamız ile Pan Oto Ye

dek Parça Sanayi va Ticaret Limited Şirketi
işvereni arasında yürütülen sözleşme görüş
meleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bağıtlanan

Biten Sözleşmeler

bu sözleşme ile üyelerimize sağlanan haklar
ve diğer sözleşmeler ile ilgili son durumlar,
aşağı da okurlarımızın bilgisine sunulmakta
dır.

PAN OTO YEDEK PARÇA SANAYİİ
VE TİCARET LiMiTED ŞİRKETİ

istanbul - Rami de kurulu Pan Oto Yedek
Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işve
reni ile dört ay süren sözleşme müzakerele
ri sonucun da, Sendikamız bu işyerin de birin
ci dönem toplu iş sözleşmesini bağıtlamıştır.

1 Haziran 1975 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin aylık ücretle
rine 1320 TL. sı zam yapılmıştır. Sözleşme
ile sağlanan diğer haklar şunlardır:

— İki sendika ve iki işveren temsilcisin
den oluşan Disiplin Kurulu .

— Toplu çıkarmalar da ilk giren son çı
kar prensibi uygulanır,

— ihbar Tazminatları % 50 zamlı ve pe
şin ödenir,

— Kıdem Tazminatları, çalışma süresi
üç yıla kadar olanlara 30 günlük, 3 yıldan
fazla olanlara 33 günlük ücretler tutarın da
ödenir,

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

mesailer % 60 zamlı. Cumartesi günü ve haf
ta tatilin de yapılan mesailer % 100 zamlı ö-
denir.

Devam eden sözleşmeler

— Üyelere 90 günlük ücretleri tutarın
da ikramiye verilir,

— Dini Bayramlar da üyelere 500 TL sı
yardım yapılır,

— Yıllık izne giden üyelere izin ücretler
ile beraber, 500 TL sı tatil ikramiyesi verilir,

— Üyenin evlenmesi halinde 5 işgünü
ücretli izin verilir ve 1000 TL sı evlenme yar
dımı yapılır,

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

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

— Üyenin vefatı halin de varislerine
5000 TL sı ödenir,

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

— Üyelere yıl da 200 TL sı değerinde
ayakkabı verilir,

— Üyelere her yıl net 500 TL sı yakacak
yardımı yapılır.

SACE ELEKTRİK A.Ş.

Kartal'da kurulu SACE ELEKTRİK A.Ş
işvereni ile Sendikamız arasında yürütülen
Toplu-lş Sözleşmesi müzakerelerinden doğan

uyuşmazlığın kotarılması için teşkil olunacak

uzlaştırma kurulunun 3'ncü tarafsız .aracısı fş
Mahkemesi tarafından seçilmiş olup. Uyuş
mazlık Dosyası aracıya tevdi edilmiştir.

Uzlaştırma Kurulu ihtilâflı 12 madde üze-
(Devamı sayfa 12 de)
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NASAŞ işyerinin genel görünüşü

NASÂŞ'ın Bilinçli İşçisi Tekmet - iş
sendikasından sonra Maden - iş Sandikasınada

Gerekli Dersi Verdi
DllovasiTida kurulu bulunan Nasaş Aliminyum
San.ayii işyerinin Emekçileri 24 temmuz 1975
günü kendilerini 3 seneliğine satan Tek-Mel
İş Sendikasından bir anda istifa ederek sen
dikamız bünyesinde birleşmişlerdir. Üyeleri
miz 3 aylık kanuni süreyi 30 Eylül 1975 günü
doldurmuş bulunduklarından bundan böyle ?
Tekmet-lş Sendikasınada aidat ödemiyecek-
lerdir.

Bilinçli Nasaş işçisinin yüzde doksan-
nın Otomobil iş sendikasına üye olmasını
hazmedemiyen kışkırtıcı ve işçi düşmanı Ma-
den-!ş sendikasıda üye bildirme hevesinde
bulunarak üç-beş sene önce üye olmuş ve
Noter kanalı ile istifa etmiş bulunan kişilerin
fişlerine 9.9.975 tarihini atarak üye bildirimin
de bulunmuştur. Maden-Iş Sendikasının ev
raklarına şikâyetimiz üzerine Gebze Savcılığı
el koymuş bulunmaktadır. Ayrıca bu sahte
devrimci sendikanın aidatı tüzüğü de 1 yev
miye olmasına rağmen Nasaş işçisinden 150
kuruş gibi bir aidat istemekle nasaş işçisini
kandıracağını nasaş işçisini yanıltacağını
sanmaktadır, işçilerin alın teriyle oynayanlar
işçileri yanıltmak istiyenler sonunda kendileri
yanılmışlar, hüsrana uğramışlardır.

Genel Kurul ve Mahkeme kararından
başka hiçbir merciin değiştirme yetkisinde
bulunamadıkları sendika aidatlarını kendi

.  '

NASAŞ işçilerinden bir grup
I  : •

buyruğu ile değiştirebilen sendikaların ne o-
randa yanar döner ve tutarsız bir sendika
olduğu artık kamu oyunca bilinmektedir.



SENDİKAL
KARADENİZ BAKIR
İŞLETMESİNDEN ATILAN
işçiler ANKARA VE
İSTANBUL'A
YÜRÜYECEKLER

Sendikal mücadele sonucu
kaınunsuz direnişe İtilen ve

daha sonra da işbaşı yapma
makta direnmeleri üzerine iş
akitleri feshedilen Maden-lş
Senrikasına bağlı işçiler üç
aydır para alamamaları nede
niyle perişan duruma düşmüş
lerdir. Kış mevsimine İşsiz ve
parasız giren işçiler ve aile
leri ne yapacaklarını şaşırmış
bulunmaktadırlar.

Üç aydan beri işsiz olan ve
bu arada bağlı bulundukları
Maden-iş Sendikası tarafm-
dan ortada bırakıldıklarını ö-
ne süren bir gurup işçi DiSK
Genel Başkanı Kemal Türk-
ler'e bir telgraf göndererek
DiSK'in tutumunu kınamışla!
dır. İşçilerin telgrafı şöyledir: ^

«Taban söz sahibidir dedi
niz. üç aydır derdimizi tavana
duyuramadık. Sizi ve sendika-
mzı işçiyi ekmeğinden edip
açlığa mahkûm etmekle it
ham ediyoruz. Karadeniz Ba
kır işletmelerinde işten atıl
malarına sebep olduğunuz
416 ailenin gözyaşları DiSK'
in tarâhine düşürdüğünüz en
büyük leke olacaktır. İşçinin
almterine, ekm^ine ihanet
ettiniz. Sizi vicdanınızla baş-
başa bırakıyoruz.»

İsten atıldıktan sonra sen
dikaları tarafından da ortada
bırakıldıklarını öne süren iş

çiler Ankara ve İstanbul'a ka
dar sürecek bir yürüyüş yap
ma hazırlıklarıma başladıkla
rını açıkladılar. (THA)

HALİL TUNÇ «ÜCRETLER İŞ-
ÇILERÎ İNSANÎ İHTİYACINI
KARŞILAYACAK SEVİYEYE
ÇIKMAMIŞTIR»

Türk-lş Genel Başkanı Ha
lil Tunç, işçi ücretlerinin insa
ni ihtiyaçları karşılayacak se
viyenin altında bulunduğunu
söylemiştir.

Milli Prodüktivite Merkezi'-
nin düzenlediği seminerde
konuşan Tunç, fiyatların etki
siyle gerçek ücretlerin gide
rek düştüğüne işaret ederek
şunları söylemiştir:

«Geçinme indeksleri ile
SSK ücret ortalamaları ara
sında bir karşılaştırmayapı-
lırsa durum görülmektedir
1970 yılı 100 alındığında
1971'de fiyat indeksi 116. 3,
ücret 114, 1972'de fiyat 131
4, ücret 124 olmuştur. Yani
her iki yılda da ücret fiyatın
altında kalmıştır. 1973'de iki
si bir seviyeye varmış, ancak
her yeni sözleşme geçen yıl
ların kayıplarını gidermekten
öte refahı sağiayacak bir ek
leme yapamamaktadır. 1974
ücretleri fiyatları, aşarak 1970
sonrasının en yüksek nokta- .
sına çıkmışsa da fiyat artış
larının hızının kesilmemesi
yüzünden sonuçta, geçen yıl
alınan zamların da bir değer!
kalmamaktadır.»

Türk-lş Genel Başkanı, iş
verenlerin sürekli olaraK mut

lu azınlık diye yerleştirmeye
çalıştırdığı bir sloganla işçi
lerin aldıkları ücreti tek ba
şına harcıyormuş gibi göste
rip edam başına milli gelirle
kıyasladıklarını, bunun yan
lış sonuçlar yarattığını belir
terek şu görüşlere yer ver
miştir:

«Bizim, işçiler arasında
yaptığımız bin ankette, işçi
ailesinde ortalama fert sayısı
67.dlr. 1974 ortalama ücreti
olan 68.26 liralık ücret ayda
2049.80 lira tutm-aktadır. Bir
yılda 24. 597-60 lirayı BTye
böldüğümüzde işçi ailesinin
bir ferdine yılda 3.671 lira
düşmektedir. Aynı vılda fert
başına gavri safi milli basıla
cari fiyatlarıyla 10.907 liradır.
toplu sözleşme DÖNE
MİNİN BAŞLADIĞI 1963 YI
LINDA 19 LİRA 91 KURUŞ
OLAN fŞÇÎ ÜCRETLERİ 1975
in MARTINDA ANCAK 77 Lİ
RA 90 KURUŞA YÜKSELE-
BILDİ.

«Ücretler fiyat artışlarına
reden olamaz çünkü ücretli
kesimin çalışan nüfusa oram
ancak yüzdfe 14' dür.»

Millî Prodüktivite Merkezi
tarafından düzenlenen «Tür
kiye'de toplu pazarlık siste
minde kullanılabilecek yol
gösterici faktörler konulu se
minerde Doçent Dr. Alpaslan
Işıklı.»

«Toplu sözleşme sistemi
nedeniyle işçi ücretlerinin ar
tışının maliyetleri ve dolayı
sıyla fiyatları artırdığı öne

(Devamı sayfa 9 da)
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Sosyalist Ülkelerde Sendikacılık

I s V E c

İsveç'in 7,5 milycyn olan nüfusunun 2,3
rnilyonunu ücretliler meydana getirir. Isvıeç'-
deki bütün sendikalar, bu 2,8 milyonluk üc
retli sınıfın 2 milyonunu kendi çatıları altında
toplayabilmiş ve teşkilâtlandırmışl-ardır. Sen-
dikalaştırılmış olan bu iki milyon işçinin 1,5
milyonu, isveç işçi Sendikaları Konfederas-
yon^'nu (10) meydana getiren sendikaların
üyesidir. Bu 1,5 milyon LO üyesinin 375.000'i
kadındır. Böylece LO, İsveç'in en kuvvetli ka
dın teşkilâtına da sahip olmaktadır.

^ LO üyesi olan işçilerin çeşitli işkollarına
dağılışı şöyledir: 910.000 madenlerde ve çe
şitli imalât işlerinde; 185.000 ticaret ve diğer
hizmetlerde; 105.000 ulaştırma ve haberleş
mede; 60.000 tarım ve ormancılık; 225.000
merkezî ve mahallî hükümet işlerinde.

Genel olarak İsveç işçi hareketi, bugün
sahip olduğu kuvveti çeşitli kaynaklardan el
de etmektedir. Bunların arasında l'sveç'de sa-
nayı eşmehareketlerinin toplumun bütünü içinrıpkar olmayan bir gelişme seyri izlemesi-
mn sosyal bünyenin, endüstriyel gelişme ileaynı tempoda yürümesinin ve İsveç toplumu
nun homojen yapıda olmasının, LO'nun bu
günkü gücünün ortaya çıkmasında en etken
sebepler olduğu söylenebilir.

Bunların sonucu olarak işçi hareketi; di
nî ve politik ayrılıklara, dinî ve politik inanç
lardan dolayı birbirine rakip sendikaların ve^
ya konfederasyonların ortaya çıkmasına ta
nık olmamıştır. Bunun dışında, hükümetler.

işçi işveren ilişkilerinin normal akışını ve ge
lişmesini kanunlarla ters yönden etkilemek
yoluna gitmemişlerdir.

LO ve üyesi bulunan bütün millî sendi
kalar sosyal, ekonomik ve politik bütün konu
larda, tam görüş birliği içinde üyelerinin hak
ve menfaatlarını korumak gayesine yönelmiş
lerdir. Bu görüş birliği, merkezî otoritenin da
ha akıoı ve seyyâl olmasını, kolay kofay yami-
mayan bir karar verme mekanizmasının kurul-
masmı sağlamıştır.

İSVEÇ İŞÇİ
YONU

SENDİKALARI KONFEDERAS-

Isveç işçi Sendikalarının en üst kuruluşu
olan İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Landsorganisationen I Sveriğe-LO), milli sen
dikalar arasında çalışma ahengini gerçekleş
tirmek üzere 1898'de kuıulmuştur. ilk önceleri
LO, çıkacak iş anlaşmazlıklarınla destek ol
mak, istatistikî bilgileri üyelerine sağlayacak
ortak bir savunma merkezi olarak düşünül
müştü, Kuruluşunu izleyen yıllarda LO'nun
üye sendikalar üzerinde tüzükten doğan oto
ritesi yoktu.

Bugün bile LO'ya bağlı sendikalar, LO'
nun varlığı karşısında bağımsızdırlar. İsveç
sendikacılığının ağır yükü LO üyesi olan millî
senedikalar ve bunların mahallî şubeleri tara
fından yürütülmektedir. Sendikacılık hareketi
geliştikçe, LO'ya düşen sorumluluklarda ge
nişlemiş ve millî sendikalar, çeşitli 'konularda



yardım için daha çok LO'ya dayanmak zorun
da kalmışlardır.

LO'nun 1.5 milyonluk üyesi 38 milli sen
dikada teşkilâtlanmıştır. Bu 38 milli sendika,
bütün ülkeyi 5600 mahalli sendika ve mahalli
sendikalara bağlı 1200 semt şubesi (Work
Clubs) olarak dağılmışlardır.

LO üyesi olan bütün millî sendikalar, sa
nayi esasına göre teşkilâtlanmışlardır. Yani
herhangi bir işkolunda çalışan işçi, yapsığı
iş ne olursa olsun, o işkolunu teşkilâtlandıran
sendikanın üyesi olmaktadır.

İlk yıllarda teşkilâtlanma çabaları lonca
esası üzerine, yani aynı işi yapanların aynı
sendikalarda birleşmeleri esası üzerine bina
edildi. Zamanla bu yolun, işçi haklarını koru
mada en etkili yol olmadığı anlaşıldığından
ve ayni işyerinde çeşitli sendikaların bulun
ması gibi, rekabet doğurucu bir durum yarat
masından dolayı, teşkilâtlanma hareketleri,
işkolu esasına göre değiştirildi.

Teşkilâtlanmada, meslek esasından işko
lu esasına geçiş, 1912 yılında LO Kongresinin
aldığı bir karara göre oldu. Kongre bir teşki
lâtlanma plânı kabul ederek, milli sendika sa
yısının azaltılmasına karar verdi. Bu azalma
aynı işkolunda meslek esasına göre kurulmuş
sendikaların birleşmeleri yolu ile olacak ve
bu birleşmelerde ortaya çıkacak yetki anlaş
mazlıkları, LO'nun yürütme kurulu tarafından
halledilecekti. Milli sendikaların sayısı bu esa
sa göre azaltılmış, ve 1965 yılında son hedef
olan 38 milli sendikaya varılmıştır.

LO'NUN TÜZÜĞÜ

LO'nun tüzüğü demokratik temsil esası
na göre düzenlenmiştir. LO'nun karar organ
ları Kongre, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu
dur. Milli Sendikalar LO üyesi olabilmek, yada
mevcut üyeliklerini devam ettirebilmek için
LO tüzûğündeki şartlara uymak zorundadırlar.
Bu şartlar şunlardır:

1 — Bir Sendikanın temsil yetkisi İçine
giren işkolunda çalışan her işçi Sendikaya
üye olma hakkına sahiptir.

2 — İş değiştirmek sureti ile bir sendi
kanın temsil yetkisinin dışına çıkan ve yeni işi
icabı başka bir sendikanın temsil yetkisi sınır
ları içine giren her işçi, eski sendikasındaki
üyeliğini, bütün müktesep hakları ile birlikte
yeni sendikasına beraber götürür. Eski ve ye
ni sendikanın, böyle işçilerin giriş ve çıkışla
rını kabul etmek zorunlukları vardır.

3 — Sendika yürütme kurullarının veto
hakları olmalıdır. (Veto hakkı ve bunun nite
liği aşağıda anlatılacaktır.)

Milli Sendikalar, tüzüklerini LO Kongre
since kabul etmiş bir model tüzük esası üze
rine bina etmeye çalışırlar. Bu model tüzük,
LO üyeliğinin sıhhat şartları olan yukarıda
ki üç şartı kapsamaktadır. Model tüzük, sıh
hat şartları bakımından ve emredici
diğer yönlerden sadece bir «tavsiye» niteli
ğindedir. Milli sendikalar, genel olarak, model
tüzüğü bazı ufak değişikliklerle benimsemiş
lerdir.

İsveç sendikacılık tarihinde, milli sendi
kaların yürütme kurullarının sahip olduğu ve
to hakkı, üzerinde çok tartışılan bir konu o-
muştur. Veto hakkı toplu sözleşme
lerinin sonuçlandırılması, veya greve_ gitme
kararlarını ancak milli sendikaların YUJU m
kurulu verebilir demektir. BU demektir kf işv^
renlerin son tekliflerini kabul edip etmemek
hususunda sendika üyelerini oyu>na başvu
rulması ve üyelerin bunu kabul veya reddet
meleri bağlayıcı olmamakta ve bu konuda
asıl kararı milli sendikanın Yürütme Kurulu
vermektedir. Veto hakkı; Yürütme Kurulu,
toplu-Sözleşmenkı sonuçlandınlmesı veya
Greve gidilmesi hususunda kesin bir karar
verirken üyelerin bu konudaki eğilimini dikka
te almazlar demek değildir. Yürütme kurulla
rı elbetteki üyelerin düşüncelerini ve istekle
rini karar alırken göz önünde bulunduracak
tır. Fakat sendikanın genel çıkarı öyle gerek
tirdiği durumlarda, yürütme kurulu, meselâ
üyeler grev yapılmasını İstese bile, aksi yolda
karar alabilecektir. Millî endikaların tüzükle
rine veto hakkı şarttır. Yürütme Kurullarına
bir nevT elâstikiyet vermek için tanınmıştır.
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j QicLLi,d.alt O^LİglUz-

Bakır ve Bakır Âlaşımiarının Eritilmesi

T.B.T.A.K.
Yayınları

A — TANITIM

Eritme ocağının foınksiyo-
nu, en ekonomik koşullarda
kalitece yeterli dan, uygun
sıcaklıkta bir metal elde et
mektir. Demir dışı metallerin
dökümünde, metalin erirken
saflaştırılması pek düşünül
mez. Asıl amaç, ocağı iyi ka
litede malzemeyle yükleyip
eritmektir. Bununla beraber
bazı kimyasal analiz ve fizik
sel testlerle dökümün yeteili
kalitede olup olmadığı sap
tanmalıdır.

Eritmede kullanılacak fırı
nım büyüklük ve tipi; imalât
kapasitesi, dökümün büyük
lüğü ve kullanılacak alaşım
elemanlarının cinsi gibi bazı
faktörleıe bağlıdır. Eğer me
tal bir pota ocağında eritile
cek ise, potan m kapasitesi
dökülecek metal miktarından
fazla olmalıdır.

Bakır alaşımlarının erime
dereceleri, aiiminyum, mag
nezyum, çinko ve kurşun ala
şımlarının erime derecelerin
den oldukça yüksektir. Ala
şım elemanlarının metalin eri
meye başladığı ve erimenin

,sonş erdiği sıcaklıklara önem
li etkileri vardır.

•B — ERİTME OCAKLARI
Bakır alaşımlarının eritil

mesinde kullanılan ocaklar
fuel-oil veya elektrikle çalış
maktadır. Başlıca 4 tiptirler.

1. Potalı ocaklar (kaldır
malı ve devirmeli)

2. Reverber fırınlar

3. iındüksiyon ocakları
4. Ark ocakları

1. POTALI OCAKLAR

A — KALDIRMALI TİP PO
TALI OCAKLAR : Bu ocaklar
metal pota içinde erimekte ve
erime so-na erdiğinde pota
kıskaçlar yardımı iie dışarı a-
lınıp döküm yapılmaktadır.
Her alaşım için ayrı pota kul
lanma olanağı olduğundan
bu ocaklar alaşım değişiklik
lerine uygundurlar. Kullanımı
büyük dökümler için zordur.
Eritme ve döküm süresince
sıcaklık değişimi fazla oldu
ğundan potaların ömrü kısa
dır. Bu ocakların kapasitesi
genellikle 300 kg'ı aşmamak
tadır.

B — DEVİRMELİ TİP PO
TALI OCAKLAR : Bu ocakla-
i'in kapasitesi 150 kg. ile 1500
kg. arasımda değişmektedir.
İki tiptirler, ilk tip ocak dö
küm ağzı doğrultusunda dev-
rilmekterir. Bu ocakların a-
vantajı döküm esnasında eri

miş metalin devamlı aynı
doğrultuda akmasıdır. Genel
likle hidrolik bir sistemle dev
rilmektedir.

İkinci tiptekiler ise merke
zi doğrultusunda devrilen o-
caklardır. Hidrolik devirme
sistemli olabilirler. Ancak 300
kilcgramran daha düşük ka
pasiteliler için bu sistem ge
reksizdir.

Devirmen ocaklarda, pota
lar fırın dışına çıkmadıkların
dan bunların ömrü kaldırmalı
tip ocaklarda kullanıla npota-
lardan daha uzundur.

2. REVERBER FIRINLARI

Reverber fırınlarda yükle-
nan malzemeler sıcak duvar
ile çatıdan gelen ayrıca sı
cak gazlarm hareketi sonucu
oluşan ısı transferi yolu İle e-
rimektedir. Yükleme, malze-
meleıin yükleme kuyusu diye
adlandırılıan çukura doldurul
ması suretiyle tamamlanıl.
Devirmeli reverber fırınlarda
yakıcılar egzosla aynı taraf
tadır. Bundan gaye fırının ısı-
s-al verim örenini yükseltmek
tir. Bakır ve bakır alaşımları
nın eritilmesinde kullanılan
fırınların ısısal verim oranları
Tablo Tde gösterilmiştir.
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Tablo 1 — Eritme fırtnlarmırı isısal Verim Oranları
-

Fırın Tipi Yakı t İsısal Verim Orarifarı (%)
P 0 t a 1 i :

Kaidırmaiı Tip KOK 3.00 — 5.50

Tabiî Gaz 15.00 — 30.00

□evirmeli Tip Kok 10.00 — 12.50

Fuel-oil 14.00 — 18.00

Reverber:
Sabit Fuel-oil 26.00 — 36.00
□evirmeli Fuei-oil 22.00 — 30.00
Ark Ocağı Elektrik 39.00 — 49.00
Ihdüksiycm Ocağı Elektrik 48.00

3. ÎNDÜKSÎYON OCAKLAR!
Bu ocaklar bakır ve bakır

alaşımlarının eıitilmesinde bü
yük faydalar sağlamaktadır.
Temiz ve köntrci edilmesi
kolaydır. Erimiş metalin top
lanmasını da önler. Bu ocak

larda efektrom-anyetik karış
tırma scnucunda dengeli bi
leşim ve uygun sıcaklık elde
edilir. B<u ocakların tek dez
avantajı pahaiı olmasıdır.

4. ARK OCAKLARI

Bu ocaklar yüksek miktar
lardaki eritmeler için kullanıl
maktadır. Ark ocağına giren
iki grafit elektrottan biri ha
reketli diğeri ise sabittir.
Merkezde iki eiektrot arasın

da ark oluşur. İsı bu arktan
ve astar mıalzemelermden

radyasyon yolu ile yüklenen

malzemeye iletilir. Bu ocak
larda alaşım elemanlarının
buharlaşması tehlikesi vardır.
Ayrıca bileşimin kontrol edil
mesi oldukça zordur. Ark o-
cakiarı erime süresince salla

nırlar. Bu sallanma çabuk e-
ritme ile homojen bir eriyik
elde etmeyi sağlar, refrakter
malzemenin çabuk aşınması
nı da önler.

SEMblKAL HABERLER
(Sayfa 5 deın devam)

sürülmektedir. Bu sayının
gerçekliliğini araştırmak için
önceiikle toplusözleşme sis
teminin ekonomik düzenimiz
de işgal ettiği yeri nicel ola
rak saptamalıyız.

Türk ekonomisi sanayileş-
memiş dolayısıyle de ücretli
kesimin toplam çalışanlar i-
çindeki yüzdesinin çok dü
şük olduğu bir ekonomidir.
Böylesine düşük orandaki
bir kesim Türk ekonomisinde
ki enflasyondan sorumlu tu
tulamaz.»

Doçent Alpaslan Işıklı, iş
veren temsilcilerinin sürekli
olarak Batı'dan örnekler ver
diklerini ve Batı'da çok az
grev öldüğünü söylediklerini
belirterek, «Işverenier Batı'ya
böylesine yönelirken bugün
Batı'da, bizde kurulması bile
yasak olan partilerin iktidara
gelmesmin söz konusu oldu
ğunu, Batı'da işçilerin değil
ücret artışlarını, üretim araç
larının mülkiyetini gündeme
getirdiklerini işçilerin işyerle
rinin denetim komitelerlınde

temsil edilmekte olduğunu u-
nutmamalıdırlar» demiştir.

MPM'nin seminerinin kapa
nış konuşmasını yapan Pro
fesör Cahit Talaş, Türkiye'de
fiyat artışlarının önüne geçil
mek isteniyorsa ve bunun i-
çin fedakarlık yapılması gere
kiyorsa, bu fedakarlığın, fe
dakarlık yapacak imkânlara
sahiplerden istenmesi gerek
tiğini, fetlakarlık yapamaya
caklardan istenmesinin hak-
sıziık olduğunu söylemiştir.



HUKUK KÖŞESİ
Alacak Miktarı 2000 Lirayı Geçmeyen

İş Davaları Temyiz Edilemez
Av. Cot>giz ABBASGİL

Bil.'ndiği gibi her dava karara bağlandık
tan onra, karan beğenmeyen tarafa temyiz
e<il!ebilir. Ancak Hukuk usulü Muhakemeleri
Kanununun 427'nci maddesinde bir İstisna
yer almakta idi. Bu madde hükmüne göre
Sulh Mahkemelerinde görülen davalardan 50
Lira oFan.lar hakkındaki kararların temyiz ola
nağı yoktur. Hukuk usulü Muhakemeleri Ka
nununun değiştiren 1711 Sayılı Kanun mah
keme ayrımı yapmadan, 2000 Lirayı geçme
yen alacak davalarında temyiz imkânını kal
dırmıştır. Bu durumda İş Mahkemelerinden
verilen kararların da bu hükmü uyup uyma
yacağı Temyi;^ Genel Kurulu ile dokuzuncu
Hukuk dairesi arasında görüş ayrılığına sebep

olmuştur. Bir görüşe göre İş Mahkemelerin
den çıkan kararlar miktara bakılmaksızın tem
yiz edilebilir. Diğer aksi görüşe göre değişik-
liğe uğramış bulunaırt Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun hükmü iş mahkemelerinde
d© geçerlidir. Yani 2000 Lirayı geçmeyen iş
mahkemesi kararları temyize tabi değildir Bu
iki görüşü birleştirmek içm Yargıtay içtihadı
birleştirme Büyük Genel Kurulu, 6.6.1975 ta
rihinde 975/6 esas, 975/8 Karar sayılı kara
rında, İş Mahkemelerinden Verilmiş bul
nan 2000 Lirayı aşmayan alacak davalarınm
da temyiz edilemiyeceğini hükme bağlamıştır
Adı geçen kararı aşağıda aynen yayınlamak
tayız.

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

İş Mahkemelerinden verilen miktar veya
değeri ikibin lirayı geçmeyen, alacak dâva
larına ilişkin hükümlerin kesin olup olmadığı
yönünde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kara
rıyla Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinde
yeni oluşan görüş arasında uyuşmazlık bu
lunduğu ileri sürülerek, istibadın birleştirilme
si yolu ile bu uyumsuzluğun giderilmesi iste
nildiğinden, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Bü
yük Genel Kurulunda içtihad uyuşmazlığı bu
lunduğuna oybirliği ile karar verildikten son
ra işin esası incelendi:

Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bazı maddelermin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki
1711 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce verdiği 31/1/1962 gün ve 4/47-21 Sayılı
Kararında, Hukuk Usulü muhakemeleri Kanu
nunun 427'ncl maddesindeki verilen değeri
50 Lirayı geçmeyen alacak davalarına ilişkin
kararların kesin ooiduğuna dair hükmün, İş
Mahkemelerinde uygulama olanağı olmadığı
nı saptamıştır. Ancak 8/5/1973 tarihinde ka
bul ve 8/6/1973 tarihinde yürürlüğe giren
1711 sayılı Yasa; anılan maddeleri (Sulh
Yargıçlarına verilen) sözcüklerini kaldırarak,
yerine (Mahkemelerden verilen) sözcüklerini
getirmiş ve temyiz edebilme sınırına ilişkin 50
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Liralık miktarı da paranın bu günkü alım gü
cü, bu tür davaların daha kısa yoldan kesin
leşmesi ve Yargıtayın işini biraz hafifletme
gerekçesiyle 2.000 liraya çıkarmıştır.

İçtihat uyuşmazlığı 1711 sayılı Yasa ile
yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden

• sonra dahi, iş Mahkemelerinden verilen mik
tar ve değeri ikibin lirayı geçmeyen alacak
davalarına ilişkin kararların kesin olup olma
dığı noktasındadır.

Anılan değişikliğin iş Mahkemelerinden
verilen kararların temyiz edebilme niteliğini
etkilemeyeceği görüşünde olanlar, özet ola
rak, iş Mahkemeleri Kanununun 8'nci madde
sinin salt temyiz süresini değil, aynı zamanda
temyiz edebilme sınırını da düzenlediğini, ya
sama belgelerinden de bunu çıkarılabilece
ğini, esasen Iş Mahkemelerinde grup davala
rın açıldığı gözönünde bulun'durulunca bunun
doğal olduğunu ileri sürmüşlerdir.

İş Mahkemeleri Kanununda salt ayrık (is
tisnai) hükümler düzenlenmiştir. (Bakınız;
T.B.M.M. Tutanak Dergisi Dönem Vlll, cilt 23,
toplantı 4, Otuzüçüncü birleşim, 23/1/1950
gün S. 299) Ayrık hükümlerin ise, hiçbir kuş
kuya yer vermeyecek şekilde açık olması ge
rekir. Anılan Yasanın 8'nci maddesi incelen
diğinde, temyiz edilebilme sınırı bakımından
bir açıklığı içermediği (İhtiva etmediği) görül
mektedir .Yasama belgelerinin okunmasından
da çoğunlukça buna karşıt bir anlam çıkarma
nın mümkün olmadığı kanısına varılmıştır.
Iş Mahkemeleri Yasasında açıklık bulunmayan
hallerde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun hükümlerinin uygulanması, anılan Yasa
nın 15'nci maddesi gereğidir. O halde. Hu
kuk Usulü Muhakemeler Kanununun 127 nci
maddesinin İş Mahkemelerinde de uygulan
ması gerekir. Anılan maddede 1711 sayılı Ya
sa ile yapılan ve 8/6/1973 tarihinde yürürlü
ğe giren değişiklikle. Sulh ve Asliye Mahke
mesi ayrıcalığı kaldırılarak, temyiz sınırı bakı
mından bütün Mahkemeleri kapsayacak şe
kilde miktar veya değeri ikibin liraya kadar
olan alacak davalarının kesin olacağı belir
lenmiştir. İş Mahkemelerini 8 nci maddede

açık hüküm bulunmaması nedenile- bu deği
şikliğin dışında tutmaya olanak yoktur. Nite- -
kim, 1711 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesin
den önce düzenlenen ve Millet Meclisi Adalet
Komisyonunda kabul edilmiş bulunan yeni iş
Mahkemeleri Kanunu tasarısmın «İş Mahke
melerinden verilen nihaî kararlar aleyhine
temyiz yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki ni
teliği itibariyle para ile değerlendirilmeyen
dava ve işler hakkında verilen kararlar ayrık
olmak üzere miktar veya değeri ikibin lirayı
geçmeyen davalar hakkında verilen kararların
kesin» olduğuna ilişkin 18 nci madde hükümû
de bu yönü ayrıca doğrulamaktadır, öbür

^ yandan, İş Mahkemeleri Kanununun 8 nci
maddesi okunur okunmaz temyiz sınırı bakı
mından anlaşılabilir nitelikte değildir. Başka
başka anlamlara olanak verecek şekilde ya
zılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan da yoru
mu gereken bir hükümdür. Yorumda amaç
uyuşmazlığa en iyi cevap veren ve aynı za
manda hukuk düzeninin bütünü içinde müm
kün olduğu kadar uyumlu bir şekilde yer alan
bir yasa hükmü manası elde etmek olduğuna
göre, yorum yoluyla da aynı sonuca varmak
gerekir.

Gurup halinde açılan davaların salt İş
Mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı
•uygulamada çoğunlukla önce pilot dava açıl
dığı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
427'nci maddesindeki bozma kararının Resmî
Gazetede yayınlanmasını öngören Kanun ya
rarına bozma prosedürü de gözönünde tiitu-
lunca, gurup dosyalar için azıniık görüşünde
belirtilen sakıncaya da katılmak mümkün ola
mamıştır.

SONUÇ : 1711 Sayılı Yasanın yürürlüğe
girmesinden sonra iş Mahkemelerinde açıl
mış niteliği bakımından para ile değerlendiri-
lemiyenler ayrık olmak üzere miktar veya de
ğeri ikibin TL. sını geçmeyen alacak davaları
hakkında verilen hükümler dahi kesin oldu
ğuna.

Yargıtay İçtihadı BirleştirmiS Büyük Ge
nel Kurulunun yapılan ilk toplantıda 2/3 üçü
aşan oy çokluğuyle karar verildi.

11



TOPLU SÖZLEŞMELER
(Sayfa 3 den devam)

rinde görüşmelere Kasım ayının ilk günlerin
de başlayacaktır.
ESAS ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.

İstanbul Kartal'da kurulu ESAŞ ELEKT
RİK SANAYİİ A.Ş. işvereni ile Sendikamız a-
rasında Sözleşme görüşmeleri Eylül ayında
başlamış olup, halen dört toplantı yapılmıştır.

Sözleşme görüşmeleri olumsuz geçmek
te olup, parasal maddeler henüz görüşülme
miştir. Toplantıların bu şekilde devam etmesi
haiinre. Sözleşmenin Uyuşmazlığa intikali
kaçınılmaz olacaktır.
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Gebze-Çayırova'da .kurulu KALİTELİ ÇE

LİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işvereni ile
Sendikamız arasında 2'nci Dönem Toplu-lş
Sözleşmesi görüşmeleri 15.10.1975 tarihind.e
başlamıştır. Bugüne kadar iki toplantı yapıl
mış olup. Müzakerelere devam edilmektedir.

PAK DEMİR SANAYİİ A. Ş.
istanbul - Eyüp'de kurulu PAK DEMİR

SANAYİİ A. Ş. işvereni ile Sendikamız ara
sında Toplu-lş Sözleşmesi görüşmelerine 27
Ekim 1975 gün'ü başlanmıştır. Sendikamızın
birinci dönem Sözleşmesini bağıtlayacağı bu
işyerinde Toplu Sözleşme teklifi, üyelerimizin
de istemleri alınarak temsilciler ile birlikte ha
zırlanmış v,e ilk toplantı da işverene verilmiş
olup, müzakereler devam etmektedir.

TÜRKİYE ARASINDA MİLYONLARCA STERLİN TUTARINDA BİR TRAKTÖR
T" t nt ft e İngiltere'de bulunan International Harvester Şirketi ile
Troilr, arasında, Gebze'de bir traktör tesisi kurulması yolunda anlaşma im-mış ır ® ü anlaşmanın esasını teşkil eden «International 444» tipi traktörü görü-

adilecek ve ingiliz firması traktörün ana kısımlarımı temin
T" u- ''Iı Jm ^ ''^^s'anan anlaşma gereğince yıllar geçtikçe traktörünur iye .. parça oranı artacaktır. Türkiye'ye sevkiyat önümüzdeki yıl içinde baş-
ayaca ve ^ yı unıte teslim edilecektir. 1977 yılında ise azami adede yükselecektir. O

ı^V'• ^"^Tânn t ^"JSünkü nayiçe göre 4.5 milyon Steri iri olacaktır,
T" i,- ""S O"" ı>TiQİi planlanmış bulunmaktadır. O yıl da Bradford'daki tesislerTürkiye ye birçok motor, transmisyon, diğer kilit parçaları sevkedecektir. Bu yeni sipariş vedaha once alınan siparişlerin yerine getirilebilmesi için, şirketim Bradford'daki tesisleri yakla
şık olarak 2.5 mıiyon Steriim tutarında bir yatırımla tevsii'edilecektir.
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.eParîayıc! Patlayıcı tehilk
çalışan işyerlerinde

hakkında tüzük

i ve zararlı maddelerd
alınacak tedbirler

8

(Geçeri' sayıdan devam)
UORDÜNCÜ BÖLÜM

Kaipit (Kalsiyum Karbür) ve Asetilen ile üjjili Gü
venlik Tedbirleri

Madde 149 — Karpit deposu olarak kullanılacak
yci'ler, kuru, iyice havalandmlacak şekilde ve ateşe da-
yaıuklı malzemeden yapılmış olacak ve bunlann su ge
çilmez özellikle tabam basmca dayamklı duvarları ve
hafif malzemeden yapılmış çatılan bulunacaklu-.

Madde 150 — KaıpU deposu olarak kullamhm yer
lere giden bütün yollanıl iyice görülecek yerlerine, «Kaı-
pil deposu yetkidiz kimselerin girmesi yasaktır.» «Yan-
le\ İlalar b ulundunda cali In*.

Madde 151 — Kaipit, kınlına tehlikesi olmadan
knldırıhp indirilehilnıeleri için yeleri kadar salğam, ha
va ve su geçirmeyen bir kapakla (hermeiik olarak)
kapatimış, üzerlerinde, iyico okunacak şekil, -KKorpit
kuru tululacaJt» yazısı veya diğer uj-gım bir ibare bu
lunan, madenî kaplaı-da saklanacaktır.

Madde 152 — Depolardaki karpit kaplarından yal
nız bn tanesi açılarak karpit alınacak, sonra tekrar sı
kıca kapatılacaktn-.

Karpit kaplarım açmak için, ısıldan veya kı\Tİcıın
basd edebilecek alcüer kullandmayacaktu-.

Madde lo3 ■—■ Aseton veya diğer bir çözücü de be
raber yahut yalnız başma homogen, gözenekli diğer biı
maddeye emdirdmiş olmadıkça, 1,5 I{g./Cm.2 den da
ha yüksek basınçlı asetilen gazınm veya sıvı asetilenin
üretimi, depo edUmesi ve taşınması yasaktır,

Madde 154 — Boşaltdmış kaplardan kıdlandma/.
halde kalan bütün kaipit tozları temizlenecek ve nğır-
İddarnm en az 10 katma eşit miklaıda su içerisine dö
külerek amaniiyle yok edilecektir. Bu işlem açık hava
da ve her çeşit ateş ve alevden yeler uzaklıkta yapı
lacak ve karpitli su kanalizasyonu dökülmeyccektir.

Madde 155 — Asclden üretiminde kullandan kar-
pitüin saflığı, kabul cddmiş normlara uygun btdıma-
cak, sanayide kullandan gaz halindeki asetilen, hacmen

•  ı(^

% 0,05 den fazla fosforlu hidrojen sc % 0,15 ten faz
la kükürtlü hidrojen ihtiva etmeyecektir.

•Madde 15ü — Asetilen jeneratörleri, iç basuıçlara
kai-şı güvcıdc dayanabilecek özellikte malzemeden ya-
pdacak ve asetilenle temasa gelmesi muhtemel olan kı
şunlar baku- veya % 70 den fazla bakırh alaşımlardan
yapılmış olmayacaktır. Otomatik oluuyan jcncratörler-
dcki güvenlik borıdan gözle görünür dm-nmda olacak

tır.

Madde 157 — Sürekli çalışan jeneratörlerde, kar
piti, etkileyen veya soğulan suyım yeler miktarda oluıı
olmadığınm, çahşma sürcrincc kontrol edilebilmesi ve

gerektiğinde asetilen gazı çıkışma mahal bırakdmaksı-
zın, su ilâvesi sağlanacaldjtır,

Madde 158 — jVsclllon jeneratörleri üzerinde, oku-
nakb ve sdinlp bozuhnıyacak tarzda aşağıdaki bilgilcı
yazıb İmlunacaltlır.

a) Kullamlacak kaıpiliu parça büyüklüğü ve heı
şarj için kabıü edilen miktarı,

c) Jeneratör için kabul edilen en çok basmç,
b) Saatte ürctcbUcccğl «n çok asetilen miktarı.
d) Jencratöı-ün tip numarası veya işareti ve servi

se giıdJği tarih,
c) imal eden veya satan müessesenin isim' ve ad

resi. '

Madde 159 — îç lıa sıncı su yüksekliği ile ölçülc-
miyen asetilen jeneratörlerin de, kabul edilen en yük
sek çalışma basuıcınm 0,1 Kg./Cm2 den daha fazlaya
yükselmesini önleyecek vej-a kabul edilen en çok ba
sınçtan 0,1 Kg. /Cm2 den daha küçük olduğu vakit
otomatilı olarak kapanacak, doğru \e muntazam çatı
şan, aşınmaya, paslanmaya, kir \'e neme dayanıkh, aya
rı kolajj'ca bozulmıyan en az biı* güı enlik supabı bu
lunacaktır.

Madde 160 — Asetilen jeneratörlerine karpitin dol
durulması ve boşaltdması sırasmda, su hücresi içinde
tehlikeli hava ve gaz karışımımn teşelıkül etmesini ve
içine yetersiz miktarda taze kaipit düşmesini, önlemek

(Devamı arka sayfada)
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üzero, su hücreleri daima dolu bulundmıüacak, kısmen
kullamlımş karpitler tekrar jeneratCrlcre konmayacak-
lır

Madde IGl — Hareketli gaz 'depostmuu üstüne
ağiPİık konmayacak ve aseülcu üretme tesisatı, herlıan-
gi bir alevle doğrudan doğruya 'temasa getirilmeyecek
tir.

Madde 162 — Asetilen jeneratörü, çabştınlmayaca-
ğı zaman gaz, karpit ve sudan tamamen emizlenerck
kuru tul acaktır.

Soğuk havalarda asetilen jeneratörlcrindcki su don
duğu hallerde sıcak su veya 'buhar kullaıularak buz
eritilecek tir.

Madde 163 — Taşınabilir asetilen : jeneratörlerinin
temizlemnesi ve doldurulması, gaz ve bava kanşıımnın
boşaltılması, işyeri binaları dışmda yapılacaktır.

Madde 104 — Asetilen jeneratörleri, vinç, caraskul
veya palanga gUıi makina ve aletlere özel bağlama
tertibatı yapılarak taşınacaktır.

Madde 165 — Asetilen üretme tesisutmın herhangi
bir kısmı üzeıinde onanma başlamnadan önce, tesisat
karpit A-e art.klanndan temizlenecek, su ile iyice yıka-
kanacak ve su, buhar veya asal gazlarla tamamen dol
durulacaktır,

BEŞtNa BÖLÜM
Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca

boyalan ile ilgili Güvenlik TcdJıirlcri
Madde 166 — Tabanca boyacıbğı, tecrit edilmiş

özel bölümlerde her türlü güvenlik tcdJıLrleri abnımş
olarak yapılacaktır.

Madde 167 — Küçük ve ayorta boydaki parçala-
nn pûskiirtma ile boyanması veya verniklennıesi, uygun
davlumbazlar altmda yapılacak, boyacı, daima bu bö
lüm veya davlumbazlann dışmda bulunacaktır.

Boyacınm bölüm ve davlumbaz dışında bulunnıası
teknik nedenle sağlanamadığı hallerde boya gaz ve bu-
ban, uygun şekilde dışan çekilecek veya su perdesi kul
lanılacak yahut iüşçüere temiz bava maskesi gibi uy
gun kişisel koıunma araçlan verilecektir.

Madde 168 — Boya püskürtme yerlerinde bir gün
lük iiş için yeterli 'miktradan fazla uçucu ve parlayıcı
sıvılar depolanmayacaktır. Bunlar özellüderme göre iyi
ce kapalı kaplarda bulundurulacak ve boşalan kaplar
derhal püskürtme yerlerinden çıkanlarok ^işarda uygun
bir yere taşmacaktır.

Madde 169 — Tabanca boyacdjğmda kullanılan
bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler, çekme yollan, aîıa
borular ve benzeri uygun şekilde en az haftada bir bo
ya ve vernik artıklarından temizlenecektir.

ge-

Hoymamjş asiılcrdücn meydana gelen yağlan ihti
va odca boyalarla birlikte organik nitro bileşildi boya
lar aynı günde kullamdiığı lıalleıdc, gerckU temizlik,
o gönün işleri bittikten sonra yapdacaktır.

Temiz cmc için çalmlı parlayabücn maddeler ve de
mir c-eva çelik gibi liivılcım çıkaran ımüzcmodcn ya
pılmış araçlar kullanılınayacaklır.

Madde 170 - Boyanmış veyn verniklcıuniş malze
me, ancak lıcr türlü parlama ve patlama IclılikclerL ile
sağlığa zararb etkileri ortadan knltbran şartlar sağlana
rak. kurutıdacaktıj.

Bu işlemlerde meydana gelen gaz ve Iıulıarlnr.
rokli tedbirler alınarak zararsız bale getirilecekti

.ULTINCI BÖLÜM

L'n, Yem ve benzeıi maddcIeıle ilgili Güvenlik
Tedbbleri

Madde 171 — Değinnenlerin, uu fabrikalanmn
yem fabrikalai'inm binalarmda döşemeler, duvarlnn bol
melcı- tavanlar kâıgir olaralc yapdacak ve her 2"
m3. iç bacuıı için 1 m2 yüzey hesabiyle patlama men
fezlerl bulmıncaktır. Bu tesisler ile un, yem ve b
ri madde depolan arasında yangın sirayetini öııl„

_  1. ®yecek
ItHİbirler oluuıcaktır.

Madde 172 — Değirmenler leya un fabıikai
bodiumlar, tüneller ^'e galerilcr,bmaIardQki banib "
portörlerin ve diğer tesislerin yanlanna ve nb
y.-.pılını.ş olacaktır. \

Tıdıii havalandırmanın ortamdaki tozlunu
nıesino yetmediği baJlerdc btu-alar uvgun snbtıı ,-fe Şeltıllerde ha-
va uuı cıırjiü c a KtiT.

Madde 173 — Hububat silo ve depohınnın
çiı-mcz kapaklan vc su geçirmez döşemeleri v

^ ba\'ydeğiştû-cn tertibatı bulmıacak ^•e cn az 30
.  , . "cntnnetreçaplı ^•e tcpesmde luzgar ısıkamcme göre dönebilen b"

şapka bulunan dikey bacalaı- ile ajnıca açık hav "
bnğb olacaktır.

Madde 174 - Hububat kurutma yerleri, ateşe da
yamklı malzemeden yapılmış olacak ve elevatorlerden
depolardan yeler; uzakbkta veya uygun şekÜde leldî
edilmiş yerlerde bulundurulacaktır.

Madde 175 - Hayvan yemleri, ot ve samanlar
glüten, arpa 'küspeleri ve diğer yağlı küspeler ve kendi'
kendine lutuşabilcn diğer maddeler topluca depolonı
yacaktır Bu maddelerin topluca depolanması zorunlu
olan hallerde aşın neme ve sıcaklıldannın yükselmele
rine karşı gcreldi tedbirler alınacak vc yığınbmn yük
sekliği 3 metreyi geçtiği zaman bunJann içine en çok
her 4 metrede bir uygun havalandırma borulan konu-

(Devamı gelecek sayıda)

oya
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BİZDEN HABERLER

DOĞUM :

HİSAR ÇELİK İŞYERİNDEN
Üyelerimizden

Sadık özen'in Kemal Ad'lı Oğlu
Sadettin Ayna'nın Zekiye Ad'lı Kızı
Cemalettin Yavaş'ın İlknur Ad'lı Kızı
Mürsei Torun'un Ayşe Ad'lı Kızı

ALDIKAÇTILAR İŞYERİNDEN

Mehmet Eroğlu'nun Mustafa ve Murat
Ad'lı İkiz oğlu

Fevzi Çakmaklı'nın öznur Ad'lı Kızı
Hüseyin Baldır'ın Nazmiye Ad'lı Kızı

Mustafa Ayözen'in Filiz ad'lı Kızı

KROMAN ÇELİK İŞYERİNDEN

Karabey öztürk'ün Hüseyin Ad'li Oğlu
Sami Atsız'ın Enğin Ad'lı Oğlu

CHRYSLER SAN İŞYERİNDEN

Fevzi San'nm Hatice Ad'lı Kızı
Zeki Candemir'in Selim Yaşar Ad'lı Oğlu
Ahmet Aydın'ın Çetin Ad'lı Oğlu
Hayati Koca'nın Demet Ad'lı Kızı
Akif Şimşek'in Neomi Ad'lı Oğlu
Cahit Yüjrek'in Nergis Ad'lı Kızı
Nuri Bekgazi'nin Kızı

HATİPOĞLU İŞYERİNDEN

Ramazan Avcı'nın Ayfer Ad'lı Kızı
Mehmet Ali Durmaz'ın Songül Ad'lı Kızı

ÇELİK MONTAJ İŞYERİNDEN

Salih Karakaya'nm Kızı
Selim Doğrtusöz'ün Oğlu

Osman Civelekoğlu'nun Oğlu
Necdet Ulusinan'ın Kızı, dünyaya gelmiş

tir. Yavrulara uzun ömür diler, anne ve baba
larını tebrik ederiz.

EVLENME :

HİSAR ÇELİK İŞYERİNDEN :
Üyelerimizden ^ .

Arif Bilge Bayan Muradiye ile
Mehmet Özdemir Bayan Nefise ile
İbrahim Dede Bayan Sebahat İle

KROMAN ÇELİK İŞYERİNDEN :

Tahsin Dede Bayan Anahanım ile
Nizami Kalender Bayan Fatma ile

CHRYSLER SAN. İŞYERİNDEN

İbrahim Demir Bayan Rukiye ile
Metin Yavuzözbek Bayan Şengül ile

HATİPOĞLU İŞYERİNDEN

ilyas Demir Bayan Nazmiye ile

ÇELİK MONTAJ İŞYERİNDEN

Ahmet Akdeniz Bayan Şifa ile
Selahattin Can Bayan Naciye ile
Mustafa Yıldırım Bayan Nadime ile
Şükrü Sepetçi Bayan Ayşe ile evlenmiş

lerdir.

Yeni evlileri tebrik eder mutluluklar dileriz.

ÖLÜM :

HİSAR ÇELİK İŞYERİNDEN
Üyeferimizderı

Nizamettin Göverci'nin ibrahim Ad'lı Oğlu
vefat etmiştir. Üyemizin acısını paylaşır mer
huma rahmet dileriz.

IS



Başyazı
(Sayfa 1 den devamj

ri karar kazanamayan sanayicilere aynı ücret
zammnı getirerek ücret artışiaıı dondurulma
sı örneğini vermiştir. İşçiden yana olduğunu
beyan eden Disk işte bu oyunu büyük sanayi
ciler ile beraber sürdürmekte çok kazanan
sanayicilerden işçinin büyük pay almasını ön
lemektedir.

İşte OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI bu tip üc
ret dondurmalarına karşıdır. Bu uygulamalar
Türk Ekonomisini uçuruma götürürken yan
sanayii erbabını da öldürür. Sendikacılığın
gayesi kar oranına göre işçinin hisse alması
dır. Aksi halde bu tip uygulamaların faşist ve
kominist ülkelerdeki uygulamalardan ne far
kı kalır. Çünkü önada işçilerin tümü tayin edil
miş fiks bir ücret artışı alırlar. Tek kelime ile
buna ücret dondurulması denir.

Sanayicilerimizin eskiden beri değişme
yen huylarını devam ettirdiklerini üzülerek
görmekteyiz. Kendisine yakın olanı eleştir
mekten çekinirlerken Türk-lş Konfederasyo
nuna çatmaktan geri durmamışlardır. Türk-i'ş
uygulamaları ile felsefesi çelişiyor diyebile
cek kadar ileri giderek bir işçi örgütünü iste
dikleri gibi eleştirmişlerdir. Halbu ki bu sana
yiciler sıkıştıkları zaman Türk-lş Konfederas
yonu yöneticileri önünde el pençe divan du
ruyorlardı. Bütün gocunmaları bir kaç sene
den beri Türk-lş içindeki örgütlerin Konfede
rasyonun görüşü dışında cesaretle konuları
nı savunmakta yukarıdan gelen talimatlar işçi
J<esimine faydalı değilse reddetmekte hatta
bu tehditler daha ileri gittiğinden örgüt Türk-
Işten çözülmekte fakat görüşünü değiştirme
mektedir. işte bundan dolayı sanayiciler gu
rubu bu bünyeyi asabice eleştirmekten geri
duramamışlardır.

16

Kaldı ki Disk gurubunun kuvvetli olma
ması işlerine gelmekte bundan dolayıda nasıl
senelerce evvel bazı örgütleri eleştirmemiş-
lerse şimdide Disk'i eleştirmemektedirler. Bü
tün bunlar Türk-Işçisinin gözünden kaçma
maktadır. Çok yakm bir gelecekte sanayiciler
karşılarında gerçekten yana kurulmuş bir kon
federasyonun örgütlerini ve işçilerini bula
caklardır. İşte zaman zaman iki örgütede ma
vi boncuk dağıtmanın hatalarını çekecekleri
günlerin yakm olduğuna inanmaktayım.

ro iL t m a.

ispanya'dan çıkan, Türkiye üzerinden
geçerek birçok ülkeye dağılan, kalın,
iğrertç bir palaskanın adamlarına

Senin görevin
İnsansa güzeli
Doğrudan yana olmaktır
En güzeli
İnsandan yana olmaktır
Aç/sa
Çıplak/sa
Büyüyüp gidiyorsa bir çığlık
Sömürülüyorsa çıplak ayakların çektiği

yürek
Sen de onlarla büyüdün
Vurma
Vurma

On sekiz yaşın sevincidir vurduğun
On sekiz yaşın içtenliğidir
Varışıdır ağır usul insan olmaya
llkyez'da çiçek açar kayısılar
Vurma

Sen vurdukça
Bir kan daha çoğalır dünya'da
Vurdukça geri gider barış
Kısalır ağaçların gövdeleri
Basını çıkaramaz topraktan tohum . •'
ölür gözleri kuşların
Vurma
Yalnızsa

Tek başınaysa
Ak/döşe doiuşmuşsa karayılanlar
Ortalığı göremiyorsan tozdan dumandan
Boşunadır ateş etmen
Vurma
Bak
Vietnam'ın ortasında bir çocuk
Hangi yönde yürüse şaşkın
Ağlarken yıldızlar dökülür gözlerinden
Ağlarken ay saklanır bulutlara
Denizler çekilir en gizli mağaralara
İnsanlığın içinde umutsuz bir çöl
Kurşunsa
Kurşundur
Namludan çıkan
Bir kötü tohum&a toprağımıza karışan
Bir halksa kötüye karşı döğüşen
Boşunadır ateş etmen alçak
Yanaşıp arkasından vurma...

Nevzat ÜSTÜN
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EĞLENCE KÖŞEMİ Z
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10

:SOLDAN SAĞA: 1 — Kasaplık hayvan
lardan elde edilen türlü yağların eritilmişine
verilen ad; ölü gömülen çukur, mezar. 2 —
Bir peygamber; Bir tür içine meşin. 3 — Or-
vuz veya çevresi musluklu duvarla çevrilmiş,
tasınra yüksekçe bir yerren bol s uakan ha
Su hazinesi. 4 — Madde bakımından olağan-
dan daha oylumlu Kandırma inandırma. 5 —
içine çekirdeksiz kuru üzüm koınularak ya
pılan tatlı çörek; Müzikte bir nota. 6 — M

ö.'ki yıllarda başladığı kabul edilen en eski
tarih öncesi çağ. 7 — Bir çeşit tafta. (Yabancı
dilden). 8 — TERSİ, Bir tür içki; Herhangi
bir durumun veya şeyin sınırları arasında bu
lunan bil yer: Çok eskiden Sina dolayların
da yaşamış. Hud Peygamber tarafından yola
getiriledikleri için Tanrı'nın yok ettiği kavim
9 — TERSİ, Yıkıntı, harabe ;TERSİ, Sansar
cinsinden çok değerli postu için avlanan bir
hayvan. 10 — Tanrı'ya övgü sunma Gizin
üzerine açılan üçgen yelken.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Tavşan
yavrusuna verilen ad; Bahçelerde çiçek dik
mek için ayrılmış yer. 2 — Kölelik, tutsaklık,
3 — Politik ve ekonomik alanda geçmişin
kurumları ile her türlü ilişkinin kesilmesini
savunan akıma verilen ad. 4 — Bir ay. 5 —
Balıkesir iline bağlı bir ilçe; 6 — Halk dilin
de ışık; Çanakkale iline bağlı biı ilçe. 7 —
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş ke
ten bezi. 8 — övme; Kimyada radonun sim
gesi. 9 — Halk dilinde köpeğe verilen ad;
Eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatmak için
kullanılan deyim; isyan eden, isyankâr. 10 —
Bayındırlık işleri; Küre biçiminde bir aynaya
koşut olarak gelen ışınlarm yansıdıktan son
ra toplandıkları nokta.
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