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Sunuş
Bu ay içinde bir türlü sona ermeyeo Meclis

ierdeki Başkanlık Seçimlerinin hala turları de
vam etmektedir. Memleketin İç ve Dış sorunları
nın en âcil bir çözüm beklediği şu günlerde
Meclislerm çalışamaz hale getirilmesinin ve
gerçokleri görmemenin yurdumuz için ne
kadar acı olduğu meydandadır. Bunu fırsat bilen
işveren kesiminin işçi ücretleri hakkında mey
danı boş bulmuşçasına verdikleri beyanlar İşçi
kuruluşları tarafından gerektiği cevabı almakta
dır. Ancak bu beyanların Hükümette hiçbir tepki
yaratmaması, aksine işverenleri tasvip eder bir
tutuma girmeleri başta işçiler, olmak üzere yoğun
halk kitleieri.ni yarıniaıı .için endişe ve huzur
suzluğa itmektedir. Temennimiz bütün bu olum
SU.Z-gelişmelerin, bir an oınce Meclislerin çalış
malara girmeleri ile önlenebiimesidir.

Büyük . kurtarıcımız ve ebedi şefimiz ATA
TÜRK'ümüzü ölümünün 37. Yıldönümünde bir
kere daha minnet ve şükranla andık. O'nun eser
ierine, Devrimlerine bağlı olan saygınlığımızı
hor ?.n içimizde duymaktayız.

Bu savımızda Genel Başkan A, AYDIN ÖZ
EREN'in SOSYAL GÜVENCEMİZ S.S.K. başlıklı
vazısını. Sendikamız Olağan YÖNETİM KURULU
Toniantısı sonunda vavmlanah Bildiriyi, TOP
LU İS SÖZLESMELER'iNDE DEMAK DEMİR
SANAYİİ TİCARET A. Ş. üe imzalanan TOP
LU IŞ SÖZLEŞMESİNİ, Devam eden TOPLU İŞ
SÖZLEŞMELERİNİ. ATATÜRK'ün Öjüm Yıldö
nümü ile ilgili SAMI ATAÇ'ın yazısını, iŞYERLE-
RiMiZi TANITIYORUZ'da DEMAK DEMİR ve MA-
KiNA SANAYİİ işyerini. AVRUPA'DA ÇALIŞMA
SÜRELERİ konulu yazımızı, FAYDALI BİLGİLER'

•.deı «METALLERİN PLASTİKLE KAPLANMASI»,
ÜSVEÇ SENDİKACILIĞINDA EÖîTiM yazımızı, iç
ve Dış SENDİKAL HABERLERİ, OTO SANAYİİN
DE BULUŞLAR'a ait resim ve yazıyı, BİZDEN
HABERLER'i ve ŞİİR KÖŞEMiZ'le KASIM sayı
mızı, tüm iyilik ve esenlik dileklerimizle sunarız.



Sosyal Güvencemiz S.S.K.
Uzun senelerden beri bir türlü organize

edilemeyen işçi ve işverenlerin hisselerinin
loplamından kurulu S. S. Kuıumu Dev
ietin hiç bir hissesi olmadığı halde sanki
devlet kuruluşu imiş gibi, Çalışma Bakanlığı
na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Her devre yapılan Genel Kurullara katı
lan delegelerin doğru dürüst hesap sorma
hakları bile yoktur. Bütün görüşler temenni
den ileri gidemez. S. S. Kurumunda toplanan
bu paralarla ister hastahâne yapılsın, ister
turizm tesisleri. Bunun hesabını da hiç kimse
soramaz. Dünyanın hiç bir yerinde bu tip ku
ruluş yoktur, diyebiliriz.

Avrupa ülkelerinde devletin bu işe karış
ması, çalışanlar ve çalıştıranlar gibi hisse ö-
demesinden ileri gelmektedir. Sendikaların
güçsüz devresinde kurulan bu teşekkül işve
renlerinde uyutulması ile tamamen devlet ida
resine geçmiştir.

Bu günkü durum aynen şöyledir: Babası
oğluna bir bağ vermiş, oğlu ise babasına bir
salkım üzüm vermemiş, diyebiliriz.

Prim ödeyen gruplar Sosyal Sigortalar'-
dan devamlı şikâyetçidir. Hastahene ve Dis-
panserlerdeki çirkin münakaşalar üst kurulla*
tarafından bilinmesine rağmen çare aranmaz.
Hastiahaneler eksik kadrolar ile idare edilme
yoluna gidilir, sıkıştıkları zaman, doktor bu-
'lamiıyoruz konusunu karşınıza dikerler. Ama
'işyerlerinde çalışan koruyucu hekimlerin al
öıklan ücreti dahi kendi doktorlarına ver
mezler. Hastahaneler çok kere kendi kaderle
ri ile başbaşa bırakılır. Yetkililere soruyoruz;
Cn büyük hastahanelerinde gece kaç nöbet-
içi doktor var? Gündüz yetmeyen doktor ne
rede geceye bulacaklar. Hastaların kimlerin
elinde kaldığı malum. S.S. Kurumu yetkilileri
bunları hep görmemezlikten gelirler.

Politik gayelerle muhtelif bölgelere has

tahaneler, tam teşekküllü dispanserler açılır.
8u muhitler dikkatle incelenirse Dispanser
•açılması icap eden yere hastahane açıldığı
nı görürsünüz. Marmara Bölgesin'pn en kesil
işçi kesimi Gebze'ye yerleşmiş olmasına rağ
men hâlen tam teşekküllü bir dispanser yok
tur. Halbuki burada bulunan işyerlerm büyük
bir çoğunluğu üç vardiya sistemi üs çalış
maktadır. Gece veya cumartesi günü olacak
bir iş kazası, işçinin ölümü demektir. Tam
teşekküllü hastahanelerden biri İzmit'de, biri
de Kadıköy - Göztepe'dedir.

İşyeılerinden hastahanelerin uzaklığı he
saba katılırsa ufak çaptaki bir yaralanma
vak'asından eğer kan yola çıkmadan durdu
rulamazsa, işçi ölmüş demekitr. Işçrnın ha
yatı yol trafiğine bağlı kalmaktadır. S. Sigor
ta yetkilileri devlet memuru zihniyeti altında
hep masa başında karar vermekte, böylece
hakikatlerden uzak kalmaktadırlar. Her za
man tekrar ettiğimiz gibi Gebze'ye tam te
şekküllü bir hastahane şarttır. Bu gecikmeler
günün birinde işçi sınıfının büyük tepkisi ile
karşılaşacaktır. Hastahane yapılana kadar
Gebze Dispanseri tam teşekküllü hâle getiril
melidir. Cumartesi ve pazar günleri nöbetçi
hekim ve ekibi bulunmalıdır. Bu sorun yalnız
sendika sorunu değil, aynı zamanda üç var
diya yapan işyerleri ile cumartesi ve pazar
günleri mesai yapmaya mecbur olan işveren
lerin de sorunudur. İşçinin hayat güvencesin
den bizler kadar sorumlu olduklarını bilmeU-
dirler. Şimdiye kadar, sendika olarak S.S.K.'a
yaptığımız baskılarda hep yalnız kaldık. S.S.
K.'a Genel Kurulunda Gebze muhitinden hiç
bir işveren veya sendikacı bu konuyu dile ge
tirip yardımcı olmamıştır.

Üyelerimizin hayat güvenliğini koruyabil
mek için ilk tedbir olarak fazla mesailerin ke-

(Devamı Sayfa 12'd6)
A. Aydın ÜZEREN



iş YERLERİMİZİ
TANITIYORUZ

Oemak Oemir Makina f
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
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Demak Demir m 'Şyerinde istihsali yapılan araçlardan biri..
A. Ş. 1973 yılındaV .-o ymnaa kuruim zemedir. Fabrikada şu andan^™'^^' Ticarei
mıştır. Damper (Danıptory? ''® faaliyete geç-

Demak damperleri goîJl®' ®*'^ektedir,
pas/teli nakliye makmalan ka-
topraK kiremit ve her türiü° "•akli,
de, Şantiye ve Fabrikalarda '"aklin-

KuUanılan malzemenin o/ '^""aktadır./o 9q.| ... ..

 elektrik teçhizat-
I, tipleri yapılmaya başlanmıştır.

Sendikamı,z, bu işyerinde birinci dönem
Toplu-lş Sözleşmesini 18.11.1975 tarihinde
bağıtlamıştır.

İşyerinde Sendika BaştemsilciliğI görevi
mi... ni İsmail DEMİREL, Temsilci görevini de

yerli mal- Mehmet AKKÖK0<5LU yapmaktadır.



KENDİMİZLE HESAPLAŞMANIN
YİLDÖNÜMÜ

( 10 KÂSII^

En büyük Türk'ün madde olarak ara
mızdan aynlmasından bugüne kurtarıcı
Atatürk, her zaman yanımızc'adır. Bu se
beple 10 Kasım günü bil acının tazelen
mesinin yanında asıl olaıak kendi kendi
mizle hesaplaşmanın yıldönümüdür. Bu
gün, yaptıklarımız ve yapacaklarımız işle
rin muhasebe günüdür.

Atatürk, 1919'da Samsuna çıktığı za
man, Emperyalizme karşı işçisi, köylüsü ve
kentlisi ile tüm vatanseverlerin önderi ola
rak bayraklaşmıştı. Kurtuluş Savaşını yedi
düvele ve onun emperyalizmi ile uşakları
na karşı yürütürken, tüm geri kalmış ve
ezilmiş milletlerin de umudu ve yol gösteri
cisi olmuştur. Böyle bir Türk'ü sinesinden
çıkarmış bir milletin mensupları olmak he
pimizin sevinç ve gurur kaynağıdır.

Ulu önder Kurtuluş Savaşımızı Zaferle
bitirdiği zaman, İktisadî ve Siyasî zaferle
yönelmiştir. Yaşamı boyunca bütün zorluk
lara rağmen bu savaşıda başarı ile yürüt
müştür 10 kasım 1938 de fâni hayata göz-
rini kapadığı zaman. Dış Dünyada itibarlı
bir yeri olan. Saygın ve tam bağımsız bir
Türkiye, içeride ise İktisadi atılımlar safha
sında, lâik, devrimci ve huzur içinde bir
Türkiye bırakmıştı hepimize, ölümünden
bu yana, mazlum milletlere önder olmuş
bir Türkiye bugün güttüğü yanlış Dış poli-

Sami ATAÇ

tika yüzünden yapayalnız kalmıştır. Dev
rimlerini tavizsiz ve yeni atılımlarla yürü
teceğimiz yerde ufak ufak verilen tavizler
neticesi lâikliğe aykırı tutumların kol gez
diği bir ortam yaratılmıştır. Iktisaden kal
kınmada onun prensipleri tam tatbik edi
leceğine, Devletçilik ilkesinden saptırılmış,
Iktisaden dışa bağlı. Öz varlığını seferber
edememiş, tabii kaynaklarında Dış serma
yenin perde arkasında söz sahibi olduğu
bir ortama gelinmiştir. Bütün bunlar yetmi
yormuş gibi tek tükte olsa - Ulu Önderin
heykellerine de saldırılar yapıldığı olmuş
tur. İşte 10 Kasım, esas acı burur.

Bu gerçekleri, açıkça görmenin zama
nı gelmiştir. Her 10 Kasımda bunların he
sabı yapılmalıdır. Onun devrimlerini tam
olarak tatbik etmenin, günün koşullarına
göre daha ileriye götürmenin kararları a-
Immalıdır. Atatürkçülüğe ihanet edanler
bulunup teşhir edilmelidir. Atatürk ilkeleri
ışığında ileriye doğru atılım içinde bir Tür
kiye yaratmanın uğıaşı içinde olunmalıdır.

Otuz yedinci 10 Kasımda bu hisler i-
çinde bulunduğumuzu ve işçi kesimi ola
rak, büyük önderin fikirlerine her zaman
kinden daha çok sahip olduğumuzu, onun
emanetlerine, bilinçli Türk işçisinin daha
uyanık olarak sahip bulunduğunu bir kere
daha teknar ediyoruz.



Kasım aymda Sendikamız İle DEMAK DE
MİR MAKİNA SANAYİİ TİCARET A.Ş. İşvereni
arasında yürütülen Sözleşme görüşmeleri an
laşma İle sonuçlanmıştır.

Biten sözleşmeler
DEMAK DEMİR MAKİNA

İstanbul - Kartal'da kurulu DEMAK DE
MİR MAKİNA SANAYİİ TİCARET A.Ş. İşyerin
de Sendikamız 1'ncl Dönem Toplu-lş Sözleş
me ile üyelerimizin aylık ücretlerine 1140
TL'sı zam yapılmıştır.

Sözleşme İle sağlanan diğer haklar şun
lardır :

— İki Sendika ve İki İşveren temsilcisin
den oluşan Disiplin Kurulu,

— Toplu çıkarmalarda ilk giren son çı
kar prensibi uygulanır.

— İhbar Tazminatları % 50 zamlı ve pe
şin ödenir.

Kıdem Tazminatları her bir çalışma
yılı İçin 30 günlük ücretler tutarında ödenir.

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

mesailer % 70 zamlı. Cumartesi günü ve haf
ta tatili gününde yapılan mesailer % 100 zam
lı ödenir.

Devam eden sözleşmeler
SACE ELEKTRİK A.Ş.

Kartal'da kurulu SACE ELEKTRİK AŞ
İşvereni İle Sendikamız arasmda Ağustos a-
yından beri devam eden Sözleşmelerinin Uz
laştırma Kuruluna İntikâl etmiş olduğunu ge
çen sayımızda belirtmiştik.

Uzlaştırma Kurulu i9.ll.1975 tarihinde
kararını vermiştir. Sendikamız tarafından ka
bul edilen bu kararı, İşveren kabul etmemesi
nedeni ile işyerinde 24/11/1975 tarihinde

Bağıtlanan bu Sözleşme İle üyelerimize
sağlanan haklar ve diğer sözleşmeler İle ilgi
li durumlar aşağıda okurlarımızın bilgisine su
nulmaktadır.

S/^AYİİ TİCARET A.Ş.

— Üyelere 60 günlük ücretleri tutarında
İkramiye verilir.

— Yıllık İzine giden üyelere, İzin ücretle
ri İle beraber 750 TL'sı tatil İkramiyesi ödenir.

— Üyelere bir yövmiye devam primi ö-
denlr.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 İşgünü üc
retli İzin verilir ve 1000 TL'sı evlenme yardımı
yapılır.

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

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

— Üyenin vefatı halinde varislerine 4000
TL'sı ödenir.

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu kU
şllerln ölümü halinde 3 İş günü ücretli izin
verilir ve 750 TL'sı ölüm yardımı yapılır.

— Üyelere yılda 175 TL'sı değerinde a-
yakkabı verilir.

GREV kararı alınarak İşverene tebliğ edilmiş
tir.

İşyerinde GREV'e çıkmak İçin, yasal
resinin sorva ermesi beklenmektedir.

ESAŞ ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.
I'stanbal - Kartal'da kurulu ESAŞ ELEK

TRİK sanayii A.Ş. İşvereni İle Sendikamız
arasında yürütülen Sözleşme görüşmelerinde
İşverenin olumsuz tutumu nedeniyle madde
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Kaliteli Çelik Sanayii işyeri toplu söyleşme görüşme lennden bir an.

de anlaşma sağlanamamış ve ihtilâf Uzieştır-
m.a-Kuruluna intikâl ettirilmiştir.

istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünde
yapılan Toplantıda 3'ncü aracı seçilerek ku
rul teşkil oluhmüş ve uyuşmazlık dosyası
3'ncü aracıya tevdi edilmiştir.

Uzlaştırma Kurulu ihtilâflı maddeler üze
rinde görüşmeler Aralık ayınm ilk günlerinde
başlayacaktır.

■  Se'ndlkarhız İle Gebze - Çayırova'da ku
rulu KALİTELİ ÇELİK SANAYİf VE TİCARET
A.Ş., istanbul - Eyüp'de kurulu PAK DEMİR
DEMİR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ve İstan
bul - Pendik'de kurulu SAN PROFİL SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş. işverenleri arasında yürOf-
mekte olan Toplu-lş Sözleşmesi görüşmeleri
devam etmektedir.

YENİ BAŞLAYACAK SÖZLEŞMELER

Kartal - Maltepe'de kurulu OTO YOL SA
NAYİİ A.Ş.. Zincirlikuyu'da kurulu ÇİFTÇİLER
TİCARET VE SANAYİİ A.Ş., Şişli'de kurulu
SERVİS TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Gebze -
Çayırova'da kurulu HATİPOGLU KOLLEKTİF

ŞİRKETİ ve FEN-İŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş. işverenleri ile Sendikamız
arasında bağıtlanmış olan Sözleşmelerin sü
releri 31.12.1975 tarihinde sona erecektir.

Bu sözleşmelerin feshi işverenlere ihbar
edilmiş olup, Yasal Prosödür işletilmektedir.

TEŞKİLATIMIZA YENİ KATILAN
İŞ YERLERİ

Sendikamızın, teşkilâtlanma çalışmaları
Sonucunda, Üsküdar - Ümraniye'de kurulu
VOLTAM ELEKTRİK MALZEMELERİ' TİCARET
VE SANAYİİ A.Ş. işyeri işçileri Sendikamıza
üye olmuşlardır.

Bu işyeri için Toplu Sözleşme çağrısı ya
pılmış olup, ilgili belgeler istanbul Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yetki
Belgesinin önümüzdeki, günlerde gelmesi
beklenmektedir.

Yine örgütlenme faaliyetlerimiz sonucun
da Gebze - Çayırova'da kurulu DEMİR SAÇ
GALVENİZ A.Ş. işyeri işçileri Toplu olarak
Türkiye Metal-iş Sendikasından istifa ederek,
Sendikamıza üye olmuşlardır.



endikamız Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
25-26/11/1975 günleri, Gene! Merkez

de yapılan toplantıda. Sendikamızın çalış
maları, işçi ve genel yurt sorunları konu
ları görüşülerek, toplarptı sonunda bîr Ijil-
diri yayınlandı. Kamuoyuna duyurulan bil
diriyi, okurlarımızın bilgisine sunmaktayız.

BİLDİRİ
iç ve Diş soru'nlann yoğunlaşıp Mem

leketimizi dar boğaza ittiği Ekonomik so
runların bütün olumsuzluğu ile devam et
tiği bu dönemde, Büyük Millet Meclisinin
kendisine bir Başkan seçebilmek için gün
lerini boşa geçirmesi işçiler arasında hoş
karşılanmamaktadır. Parlementerlerimizin
Memleket gerçeklerine şırt çevirip, kısıı
parti menfaatlerini ön plânda tutmaları, Ka
mu oyunda güveni sarsmaktadır. Meclisin
bu olumsuz tutumu devam ededursun, Kıb
rıs sorunu Hükümetin ileriyi görmekten
aciz durumu sebebi ile Birleşmiş Milletler
de aleyhde kararlarla devam etmektedir.
Bunun yanında dışa bağımlı Ekonomik tu
tum sebebi İle Sanayileşmemiz, Montaj
Sanayinden ileriye götürülmemektedir. İş
çi dövizleri harcanmaya devam etmekte,
yatırım mallarına harcanacağına, tüketim
malları İçin bol bol heba edilmektedir. Enf
lasyon gün geçtikçe hızlanmakta, bununda
faturası dar gelirlilere ödedllmektedlr. Bü
tün bu kötü gidişe en çabuk ve kesin ted
birlerin alınması Hükümetin başlıca göre
vi olmalıdır. İşçi ve dar gelirliler olarak,
Hükümetten bu çalışmaları beklemek en
tabiî hakkımızdır.

Gençlik arasında yaratılan gergin ha
vanın ne denil tehlikeli olduğu ortadadır.
Bu gidişe aklı başında bir Hükümetin dur
^emesi icabeder. Olayların istendiği tak
dirde derhal önlenebileceği bir gerçektir.
Bu durumda İlgililerin vurdumduymaz tu
tum içinde olmaları izah edilememektedir.
Bu durum haklı olarak kamu oyunda ve iş
çiler arasında tepki yaratmaktadır.

Diğer taraftan işverenlerimizin de
olumsuz tutumu gergin havayı ağırlaştır
maktan başka bir işe yaramamaktadır. Kurt
dumanlı havayı sever misali, onlar da Eko
nomik gidişin vebalini işçilerin ve Sendi
kaların sırtına yükleme gayreti içindedir
ler. Sanki pahalılığın sebebi işçilermiş.
Toplu Sözleşme düzeni imiş gibi görüntü
vermeye çalışmaktadırlar. Ancak bu iddia
lar asılsız olduğu gibi kârlarından fedakâr
lık yapmak istemeyen bu çevrenin feryadı,
İşçi ücretlerinin dondurulması yolunâ gi
dilmesini böylece dişlerine göre Sendika
lar ve istedikleri ortamı yaratma hedefine
yöneliktir. İstedikleri havayı yaratıp işçi ve
Sendikalar üzerinde baskı kurma arzuları
bizler üzerinde aynı oranda tepki doğur
maktan başka bir işe yaramayacaktır.

Sosyal Sigortaların bu günkü durumu
da ihtiyaca cevap vermekten çok uzakta
dır. Hiçbir hastahanede bilhassa Cumarte
si günleri anî ihtiıyaçlara örneğin iş kaza
larında gerekli doktor ve tertibat bulmak
olanaksızdır. Bu İse göz göre göre işçileri
ölümün kucağına atmaktır.

Bütün bu çözüm bekleyen konular or
tada İken, Biz Sendikalara da büyük gö
revlerin düştüğüne inanıyoruz. Haysiyetli
bir Dış Politikanın izlenmesinde, istikrarlı
bir iç ortamın yaratılmasında. Demokratik
hak ve özgürlüklerin korunmasında Sendi
ka seçme özgürlüğü, hızlı ve hakikî sana
yileşmenin oluşturulmasında, san Sendika*
cılığın önlenmesinde, işçi haklarının alın
masında, gerçek Yurt sever Sendikaları İş
birliği yapmaları intancındayız. Sendikala
rı, kendi aralarında, işverenlerin oyununa
gelip kısır çekişmeleıden vazgeçerek, yurt
gerçeklerine ve menfaatlerine uygun doğ
rultuda güç birliğine çağırıyoruz.

GENEL YÖNPriM KURULLf ADINA
GENEL BAŞKAN

A. Aydın ÜZEREN
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SENDİKAL
KİDEM TAZMİNATI İLE İLGİ
Lİ YASANİN İŞVERENCE UY
GULANMADIĞI ÖNE SÜRÜL
DÜ

İZMİR- Kıdem tazminatını
15 günden 30 güne çıkaran
1927 sayılı yasanın bir kısım
işveren tarafından uygulan
maması veya değişik uygu
lanmasının, sendikalarla., iş
verenler arasında tartışma
koınusAJ olduğu öne sürül
mektedir.

işçi kıdem tazminatını 15
günden 30 güne çıkaran 1927
sayılı yasa Şubat 1974 tari
hinden İtibaren geçerli oldu
ğu halde, işverenlerin bu
hükmü uygulamadığı, belirti
len tarihten bu yana emekli
olan, ya da çeşitli nedenlerle
işlerinden ayrılan işçilere ye
ni yasa doğrultusunda uygu
lama yapılmaması üzerine
sendikaların iş mtiîhkemeleri-
ne başvurdukları bildirilmek-
tedlr.

Konu ile ilgili olarak Tek
sif Sendikası Fzmir Şubesi
Başkanı Ferit Kafadar, işve
renlerin bu tutumlarını anla-
vamadıklarını belirterek şun
ları söyledi-

«Ayrıldıklarından ya da
emekli olduklarından doâan
yasal baklan, bazı işverenle
rimiz yermek istemiyorlar.
Bumun nedenini anlamak
mümkün değil. Buaön izmir'
de BFC Foe isletmelerinde.
Yün Mensucata ve Kula Men
sucatta birçok üvemizln kı
dem tazminatları ile ilgili ya

sal hakları kendilerine veril
miyor. Bu haksızlığı ortadan
kaldırmak ve üyelerimizin
mağduriyetlerini önlemek için
kendilerini bir yazı ile uyar
dık. 28 Kasım 1975 tarihine
kadar süre tanıdık. Eğer bu
süre içinde de bu kanunsuz
uygulamalara devam ederler
se konuyu Adliye'ye iletece
ğiz. işverenlerin art niyetli
düşüncelerini biliyoruz. Ne
koparırsak o kârdır zihniyeti
ile hareket ediyorlar. Bazı iş
çiler, yasal yollardan hakları
nı aramazlar. Bu da bize ka
lır düşüncesinden başka bir
şey değildir. Ama, bugün iş
çilerin kalarında sendikaları
vardır. İşverenlerin de bilme
dikleri budur.» (İSTA)

TORK-IŞ : «SENDİKALARA
RASI REKABET İŞVERENLE
Rİ İLGİLENDİRMEZ

Türkiye Madeni Eşya Sa
nayicileri Sendikası (MEES)
nin Genel Kurul toplantısında
konuşan işverenlerin işçi sen
dikalarını ağır.bir dille suçla
masına cevap veren Türk-lş
Genel Sekreteri Sadık Şide,
«Sendikalararası rekabet iş
verenleri değil sendikaları il
gilendirir» demiştir.

Türk-lş Genel Sekreteri
Sadık Şide verdiği özel de
meçte son aünlerde işveren
lerin; tek taraflı demeçler ver
diklerini, bu demeçlerde ileri
sürdükleri görüşlerin herkes
çe kabul edilen oenel görOş-
lermis ğlbl yansıtıldığını, ovsa
bunların yanlış ya da tek ta

rafı lolduğunu söylemiştir,
işverenlerin sık sık tek

rarladıkları sendikalararası
rekabet ve sendikalararası
mücadele ve bunun giderek
yaygınlaştığı şeklindeki açık
lamaların gerçeklere, uymadı
ğını işçi sendikaları arasında
ileri sürüldüğü derecede yay
gın bir mücadele olmadığını
belirten Türk-lş Genel Sekre
teri özetle şöyle konuşmuş
tur;

«işverenler son zaman
larda hiç kimseye yarar getir
meyen tek taraflı görüşleri
genel görüşlermiş gibi yansıt
maya çalışmaktalar. İsrarla
sendikalararası mücadeleden
bahsedilmekte. Aslında sen-
dikalararasında ileri sürüldü
ğü derecede yaygın bir mü-
oadele yoktur. Hem şu da bi
linmelidir kî sendikalararasm-
daki rekabet işverenleri de
ğil, işçi sendikalarını ilgilen
diren bîr meseledir. Son za
manlarda bir yandan işveren-
leıin, bîr yandan da isçilikle,
icîn ahkam kesmeve hakları
alakası olmayanların isçiler
yok. Kamuovu her nevi bil
mek te. isçi artık bilgili ve bi
linçlidir.

Bazı haksızlıkların ortak
ları ve kendi sııriıgrını olzle-
mek Idn olanlardan suçlu â-
ramanın ve hu aucu sendika
lara v!"ıklömoır>în van'ıs cldjı-
fi ıı hilînmektedir. .Cendikal
rnCı^adûTe^-^i rn.û'miöVo^'n zarıa-
rnca n'A! |ıoU-l,Qrı (i-ıeıUomiava
teşvik edlrf davramıcra hulun-

fDevamı SıSvfa 9'dia>
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Metallerin Plâstikle Kaplanması
Çağımızda, plâstikler,

imalât sanayiine geniş alan
da girmiştir. Metal parçaların
plâstikle kaplanması üzerin
deki çalışmalar 1960'larda
başlamış ve günümüzde, bu
alandaki uygulama oldukça
nulan bir malın teknik özellik
lerinden önce dış görünüşü,
satışında önemli bir rol oyna
maktadır. Ayrıca, özellikle
otomotif sanayiinde, metal

■parçaların uzun ömürlü, dış
etkenlere dayanıklı, ve eko
nomik bir kaplamayla korun
ma gereği, plâstik kaplama
ların, bir çok uygulamada de-

• ğişik tip boyaların önünde yer
almasına yol açmıştır.

A — MALZEME

Kullan ilen malzeme toz
plâstiktir. Tne büyüklüğü iyi
bir uygulama için' İ50' meş
elekten %95 geçecek çaptır.
Bu inçelikte toz plâstik elde
genişlemiştir. Tüketiciye su-
edilen tecrübeye göre, öğü
tülmüş tozlarla yap'ten" kâp-
lâmalar düzgünlük ve parlak
lık bâkırhından diğeriermden
üstündür. Yüzey görünümü
nün büyük önem taşımadığı
hâllerde diğer malzeme kul
lanılabilir. Mekanik öğütme
nin bir zorluğu: özellikle ter-
moplâstik serf malzemenin
öğütülmesi sırasında çıkan

ısının plâstik eriterek yer yer
elyaflı görünümde parçaiar
meydana getirmesidir. Bu
görünümdeki malzeme kap
lamada kullanılamaz. Ancak,
değirmenin öğütücü bölümle
rinin yeterince soğutulabil-
mesi bu sakıncayı önler.

Kaplamada başarıyla uy
gulanmış olan plâstik cinsie-
ri: epoksi, vinil, polietilen,
nylon, polyester ve toz sellü-
Ipzdur. Akrilikler henüz de
neme safhasındadır. Bu mal
zemelerle yapılıan kaplamala
rın özellikleri son sayfadaki
tabloda özetlenmiştir.

A.B.D.'de %60, Avrupa'
da %90 oranında kullanılan
malzeme epoksi'dir. Epoksi-
lerin ,bu amaçla, geniş çap
ta kullanılmasının sebepleri
şunlardır: 1— ekonomiktir,
2— ilk kat'a gerek göster
mez, y— serttir, 4— temiz bir
yüzeye yapışma gücü fazla
dır, 5— Elâstikliği yüksektir
(örneğin: epoksi ile kaplan
mış bir saç levhaya yüzey
kaplamasmı bOıZmadan pres
lenerek şekil verilebilir) 6—
Düşük ısılarda kaplanabilir
(ISO-C), 7— Toz halinde ka-
telizörsüz kullanılma imkânı
vardır.

Ö — PUSTfK KAPLAMA-
nin avantajuri

"i — Yüzey hazırlanması

kolaydır. (Kum püskürtme ve
ya triklor etilen banyosuyla
yağ alma).

2 — M2 başına kaplama
maliyeti iki kat boyadan ucuz
dur.

3 — Teorik olarak %100
pratikte %98 düzeyinde mal
zeme kullanımı mümküs, fi
resi azdır.

4 — Kimyasal korrozyn
na direnci ve elektrik yaht"
kanlığı yüksektir.

5 — Tiner, aseton ve
benzeri gibi solvontlere ihtiyaç göstermez, bu nedenle
■yangın tehlikesi yoktur, işci
sağlığına zararlı değil, hava
ve çevreyi girletmez.

6 — M2 başına kullanı
lan malzeme hacmi az, stok-
laması kolay, büyük ambar
alanına gerek göstermez.

7 — ince kenarların ve
boru içlerinin yeterince kap
lanması kolay.

8 — Çoğunlukla, tek kat
ta düıgün bir kaplama elde
etmek mümkün, bu sebepten
kalifiye olmayan işçilik kul
lanma olanağı var sistemin
otomasyonu kolay.

' ' 9 — Akma tehlikesi ol
madan kalın kaplama yapma
olanağı var (0,8 ilâ I mm. ka-
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lınlığiPıa kadar kaplamak
mümkündür.)

10 — Kaplama, yüzey
pürüzlülüğü doldurduğu için
kaplanan parçanın yüksek
düzeyde finisajı gerekli değil,
(örneğin: DKP saçtan yapıl
ması gereken bir buzdolabı
gövdesi siyah saçtan yapılıp
plâstikle kaplanarak ekono
mi sağlanabilir.) Keskin ke
narlar, ka•>^^akler vs. gibi yü
zey düzensizlikleri plâstik
kaplama altında kaybolur.

DEZAVANTAJLARI

Özellikle1 — Özellikle epoksi
kaplamalarda malzemeye ka
tılabilecek renk miktarı sınır
lıdır, bu sebepten çok koyu
renklerden kaçınmak gerekir.
Çok koyu renkler dış etken
ler altında zamanla yüzeyden
dökülebilir.

2 — Dar derin girintileri
olan parçaların kaplanması
zor. Girintileri malzemenin

işlemesi için özel ağızlıklı

püskürme tabancalı kullan
mak gereklidir.

3 — Tesisin kuruluş ya
tırımı boyama atelyesine kı
yasla yüksek, bu nedenle,
ekonomik olabilmesi için faz
la parça girdiği gereklidri.

4 — Kaplarsan parçala
rın, plâstiğin ergime derece
sinin üzerindeki bir ısıya ka
dar ısıtılması parçalar için
zararlı olabilir.

5 — Bir parçanın birden
fazla renkte kaplanması güç.

SENDİKAL HABERLER
(Sayfa Y'den devam)

mayı işverenlere, özellikle
başkanlarına yakıştırmadık.»
Sarı sendika kuran işveren,
seridikacılığı yıpratıyor
İŞVEREN SENDİKALAŞMA
DAN KUŞKULANIYOR

ANKARA (THA) - Sağlık-
Iş Sendikası Genel Başkanı,
Türk-lş yönetim kurulu üye
si Mustafa Başoğlu, son gün
lerde işverenlerin, sendikacı
ları hedef alan suçlamalarının
iş barışını tehlikeye soktuğu
nu ileri sürmüş «tahriklerle
işçi hareketini hırçınlaştırmak
kimseye yarar sağlamamıştır»
demiştir.

Sağlık-[ş Genel Merke
zinde verilen bilgiye göre,
sendikasının Aydın şubesi
kongresinde konuşan Başoğ
lu şöyle devam etmiştir:

«işçi sendikasının batı
ülkelerinden daha üstün hak
lara sahip olduğundan yakı
nan işverenler, yasa düzenle
melerinde de daima diğer ül
kelerin gerisinden gitmemizi
arzulayan garip bir görüşü
savunmaktadırlar. Oysa, aynı
yasa ile, batıda pek çok ülke
de bulunmayan lokavt hakkı
ülkemizde işverenlere tanın
mıştır. İş yerlerinde çıkan o-
layların başlıca sorumlusu,
tatlı kârlarından - fedakârlık

yapamayan, düşük ücretle iş
çi çalıştırma alışkanlığını terk
edemeyen bazı işverenleri-
mizdir.»

Başoğlu, güçlü sendika
lar karşısmda işverenlerin sa
rı sendikalar kurdurduğunu
da ö'ne sürmüş ve bu konuda
şunları söylemiştir:

«Sendikıal düzeni sevim
siz göstermek için sarı sendi
kaları kurduranlar, işçiyi işçi
ye kırdırmakta ve ondan son
ra da -bu sendikalar çok olu
yorlar, sendikal rekabet yü
zünden iş yerlerinde huzur
kalmadı- diyorlar. Böyle bir
yutturmaca ancak işveren ka
nadını tatmin edebilir.»

S^ilt DCüml
TÜRK İŞÇİSİ

Türk İşçisi Durmadan çalışır
Düşmanları ile yılmadan yarışır
Randumanı verir karşılığını ister
Etrafın yağcılarını istemiyerek besler
iş in karşılığını vermiyen ahirette sürünür
Senin ile bu millet övünür
Verilen işi zamanında yaparsın
Milli davalarda hepisinden önce koşarsın
önünde resim elinde kumpas

Türk işçileri haksızlığa göz yummaz
Aşırı ideolojiye hiç bir zaman kanmaz
Türkün yücelmesi için işinden yılmaz
Gi|rersin tulumu sabah işe başlarsın
Milletinin kalkınma kapısını açarsın
Gece gündüz verilen İşi zevkle yaparsın
Eserin doludur yeni buluşlara koşarsın

Lütfi YILMAZ
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Avrupada çalışma süreleri

Enflasyonist eğilimlerin duru- .'..nj koru
ması, ya da güçlenmesi şeklinde .nlanan
ekonomik ve sosyal durum, hemen hemen
tüm üye ülkelerde işsizliğin artması ve bu
ülkelerin bir çoğundaki ödemeler dengesinde
karşılaşılan zorluklar, Avrupa Toplulukları
Komisyonu'nu 1974 yılında, özellikle kötü
durumdaki işgücü kesimlerini ilgilendiren bir
eseri öneri hazırlamaya yöneltti. Öneriler a-
rasrnda şunlar yer alıyor;

Üye devletler arasında, çalışma ko
nusunda yürütülen politikaların uyumlaştırıl
ması ve bu konuda ulusal çaptaki hizmetler
arasrnda işbirliğinin teşvik edilmesi. (Bu e-
maçla daha şimdiden kurulmuş olan çalışma
genel müdürleri grubu, çalışma koşullarına
ilişkin en ivedi sorunları görüşmek üzere bir
kaç kez toplanmıştır.)

— Göçmen işçiler ve aileleıi için bir fa
aliyet programı. Bu programın en
deflerinden biri. Üçüncü Dünya ülkelerinden
gelen göçmen işçilerin karşı karşıya bulun
duğu tüm tayırımlarrn yavaş yavaş kaldırılma
sı ve üye devletlerin göçmen işçilere uygula
dıkları tx>litikalar arasında bir uyum sağla-
maktıı.

Çalışan erkekler ve kadınlar arasında
eşitlik sağlayacak tedbirleri kapsayan bir me
morandumun hazırlanması. Burada söz konu
su olan, oldukça uzun vadeli bir girişimdir.
Ancak daha şimdiden, iş bulma, meslekî for
masyon, toplum içinde yükselme ve çalışma
koşulları koınusunda üye devletlerin tüzük ve
yönetmeliklerinde kadınlarla ilgili ayırımların
ortadan kaldırılmasını öngören bir tasarı var
dır.

Ayrıca, Avrupa sosyal fonunun, mevcut
ekonomik zorlukların çalışma kesimindeki so
nuçlarına karşı koymak amacıyle müdahale
de bulunmasını sağlayacak tedbirler sunula
caktır. Bunırn amacı, topluluk içinde mevcut
iş bulma zorlukları nedeniyle ortaya çıkabi
lecek meslek değişikliklerini işçilerin kolayca

Yazan : Jacgues DENOBİLI

kabul etmelerini ve onların sağlıklı ekonomik
faaliyetler çerçevesinde üretici bir işe sahip
olmalarını sağlamaktır. Bu çerçeve içinde
meslekî formasyon politikasının yeniden can
landırılmasına da önem verilmektedir. Biraz
uzun olan bu girişle. Topluluğun faaliyetlerini
zamanın gereklerine uydurmayı bildiğini gös
termek istedik. Ancak Toplnluk, 1937 yılı so
nunda Konsey tarafından onaylanan ve 1974'
de ilk kez uygulamaya konan sosyal faaliyet
programında öngörülen sosyal faaliyetleri sür
dürmeyi ihmal etmemektedir. Paris'te 9 ve 10
aralık 1974 tarihlerinde yapılan hükümet baş
kanları zirve toplantısı Topluluk ülkelerinin
sosyal faaliyet programında yer airan tedbirle
rin gerçekleştirilmesine ne denli önem ver
diklerini ortaya koymuştur.

Bu konudaki şü üç öneri kabul edilmiş
tir:

Göçmen işçilerin ve sakatların Avru
pa Sosyal Fonundan yararlanması.

— Sakatların meslekî formasyon progra
mı.

— İşyerinde güvenlik, sağlık ve sağlığın
korunması için bir Danışma Komitesinin ku
rulması.

Konsey şu dört ayrı öneriyi de cvnayla-
mıştır:

— Erkek ve kadınların ödenen ücretler
konusunda yasaların birbirine uydurulması.

— Toplu işten çıkarılmalarla ilgili yasa
ların uyumlaştırılması.

— Meslekî formasyonun değiştirilmesi
için bir Avrupa merkezinin kurulması.

— Yaşam ve çalışma koşullarının düzel
tilmesi için bir Avrupa Kuruluşunun yaratıl
ması.

Sosyal faaliyet programında yer alan
son iki öneriden biri henüz Konsey tarafın
dan benimsenmemiştir. Söz ko^nusu öneri,
kuruluşların birleşmesi, kuruluşların transferi
ve kuruluşların biraraya toplanması durumla
rında işçilerin hak ve avantajlarının korun-
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m>ası konusunda üye devletlerin tüzük ve yö-
'netmeiikieri arasrnda uyum sağlanmasını ön
görmektedir.

Dokuzlar Kocıseyince 17 haziran tarihin
de kabul edilen öneriyse, 40 saatlik çalışma
haftası ve yılda dört hafta ücretli tatil ilkesinin
u->'gulanmasını kapsamaktadır.

İşte bizim üzerinde duracağımız nokta
budii:.

önce iki noktaya dikkati çekmek gere
kir:

Her şeyden ence, s6z konusu olan bir
emir değil, bir tavsiyedir. Yani önerinin emir
verici niteliği belirgin değildir. Bu ayırıma
fazla önem verilmemesi gerektiğinde görece
ğiz. Çünkü çalışma süresi ve ücretli tatiller
konusunda sürekli bir gelişmeyle karşı karşı-ülkeler
ya bulunuyoruz. Belçika.

Üzerine dikkati çekmek istediğimiz ikin-Almanya
ci nokta ise. Topluluğun bu konuya verdiği Fransa
önemle ilgilidir. Gerçekten de, Komisyoıuın
önerisi, Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik
ve Sosyal Komitenin görüşü alındıktan sonra
üye devletlere sunulmuştur. Yani, Konsey, bu İtalya
öneriyi üye devletlere sunmayı kararlaştırma
sından önce geniş çapta danışılma girişim'e Lüksemburg
rinde bulunulmuştur.

/ingiltere

Çalışma süresi kavramı bir ölçüde kar
maşıktır. Yasal süre, anlaşmalı süre ve çalışı
lan süre arasında bir ayırım yapmak gerekir.

Haftalık yasal çalışma süresinden, yasa
lar ya da tüzükler yoluyla saptanan vo bunun
vo bunun dışında yapılacak çalışmalar için
ücret artışı gerektiren, tespit edilmiş saatlerin
anlaşılması lâzımdır. Bu norm. gençler ve ka
dınlar gibi korunması gereken el emeği kesim
leri için genellikle yumuşatılmaktadır. Yasanın
bazen belirli bir saatten fazla çalışılması (ya
saklandığı da görülür. Nihayet belirtelim ki.
Topluluk üyesi İngiltere ve Danimarka'da hiç
bir yasa ya d-a tüzük çalışma süresini düzen
lememektedir,

o Aşağıda ki tablo Topluluktaki durumu
özetlemektedir :

Haftalık yasal çalışma süresi

HEDEF 40 SAAT ÇALIŞMA

Ulaşılmak istenen hedef, toplu iş sözleş
meleri ya da ulusal yasalarla öngörülen şe
kilde haftalık normal çalışma süresinin 40Dan imarka
saati aşmaması ilkesinin en geç 31 aralık
1978'den itibaren tüm Topluluk ülkelerinde
uygulanmasıdır.

Ayrıca, çalışma saatlerinin prensip ola
rak beş iş gününe dağıtılması tavsiye
mektedir. Ancak, yapılan çalışmanın niteliği
nedeniyle, ilgili tüm tarafları memnun edecek
bir şekilde böyle bir dağıtmanın imkânsız ol
duğu ekonomi kesimlerinde bazı istisnalar
öngörülmüştür.

Nihayet, 40 saatlik çalışma haftasının uy
gulanmaya konması, hangi kesimde çalışan
işçi olursa olsun, ücretlerde bir indirim ge-
rektirmemelidlr.

45 Saat
48 Saat

İstisnai durumlarda 57 saati
geçemez yada birbirini izle
yen 12 haftalık bir ^lönemde
ortalama 50 saati aşamaz.

48 Saat

Maden ocakları 40 Saat
Memurlar için 40, işçiler için

44 Saat

Yasalarla belirlenmemiştir.
Ancak bir tek yasa kaoınla-
rın ve gençlerin çalışma süre
sini sınırlar.
Bu konuda bir yasa yoktur.
Ancak çeşitli düzenlemeler
.normal çalışma süresinin baş
[angıcından itibaren günde
en az 11 saat dinlenmeyi zo
runlu kılmaktadır.

48 Saat

40 Saat çalışma haftası uygu
lanan sanayi kesimleri hariç
(örneğin giyim sanayi)

Görüldüğü gibi genellikle 40 saatlik ça
lışma haftası Sadece Fransa'da ve Lüksem-
burg'lu memurlar için uygulanmaktadır, ö-
teki ülkelerde yasal süre çok daha fazladır.
Hattâ İngiltere ve Danirmarka'da bu konuda

(Devamı arka sayfacte)
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yasal bir düzenleme bile yoktur.
Bu süreler oldukça eski yasaların ürünü-

nüdür. Bunlardan i>azı değişiklikler yapıldı
ğını belirtmek gerekir.

— Belçika'da çalışma saatleri 48 saat
ten, 45 saate indirilmiştir.

•— Lüksemburg'da işçilerin çalışma sa
atleri 48'den 44 saate memurların İse 48
saatten 40 saate indirilmiştir.

Her iki ülkede yasa koyucu belirli bir
ölçüde toplu iş sözleşmelerinin ortaya çıkar
dığı koşulları göz ö'nüne almıştır.

Gerçekten de yasa koyucular tüm üye
devletlerde hiç değilse sanayi kesiminde ça
lışan işçiler için haftalık çalışma saatlerinin
46'a mdirilmesi hedefine ciddi bir şekilde ya
kmlaşmışlardır. 1974 yılı sonundan İtibaren,
bu İşçiler birçok durumlarda 40 saatten ya
rarlanıyorlardı. Aynı durumunun tarım ve ba
zı toprak kesimlerinde de uygulandığı kann
sındayım.

Şimdi de, her üye ülkede büyük sanayii
kesimlerinde çalışan ücretlilerin durumunu
gözden geçirelim.

Federal Almanya'da, İtalya'da, Hollanda-
da, İngiltere'de, Danimarka'da ve İrlanda'da,
toplu iş sözleşmeleri tüm büyük sanayi ke

simlerinde haftalık çalışma süresini 40 saat
olarak saptamıştır. Bü demektir ki, bu sınırı
aşan çalışmamalar karşılığı, fazla çalışma ta
rifesine göre ücret ödenir.

Belçika'da cam sanayii (41 saat) ve yapı
kesimi (42 saat) hariç olmak üzere, hemen her
yerde 40 saat çalışılması kuraldır.

Lüksemburg ise eli en az açık olan toplu
iş sözleşmelerine sahiptir: Yapay ve sentetik
iplik (41 saat), kimya endüstrisi (42 saat), ku
maş sanayii 42/44 saat), kauçuk, giyim ve
yapı (44 saat).

Fransa'da hemen hemen tüm meslek ke
simleri, çalışma süresinin azaltılmasını ön
gören anlaşmalar imzıalamışlardır. Özellikle,
kimya, petrol ve cam sanayiinde 40 saatlik
çalışma süreleri sağlanmıştır.

Toplu iş sözleşmeleri yoluyla haftalık ça
lışma sürelerinin 40 saat olarak belirlenmesi
yolundaki gelişmenin haftalık fiilî çalışma-
süreleri üzerinde açık etkileri olmuştur. Ger
çekten de, toplu iş sözleşmeleriyle haftalık
çalışma saatlerinin en fazla düşürülmüş oldu
ğu ülkelerde, yani Hollanda ve İtalya'da fiili
çalışma sürelerinin uzatılması etkin bir şekil
de sağlanmıştır. Ancak buna paralel olarak,
öteki üye ülkelerde de fiili çalışma sürelerinin
düzenli bir şekilde azaldığı görülmektedir

BAŞYAZI
(Sayfa 1'den devam)

silmesi halinde en fazla işveren kesiminin
bağıracağı şüphesizdir. Bu arada Hükümet
yetkilileri de «Sanayimiz bu dar boğazda iken
bu tip uygulamalar Türk sanayiine darbedir,»
diyerek işverenlerin kararına katılacaklardır.
Hem Hükümet olarak işçilerin iş güvenlikleri
ne sorumsuz kalınacak, hem de yapılan ha
reketler kanunsuzdur demekten çekinmeye-
çeklerdir.

Devlet hizmetindekileri cumartesi çalış

tırmayacaksın, yeteri kadar âcil servis hekimi
bulamayacaksın, sonra da işçilere S.S.Kuru
mu vasıtası ile hizmet ediyorum diyeceksiniz,
buna kargalar bile güler.

S.S. Kurumuna verdiğimiz primlerin kar
şılığını istemek elbette her işçinin hakkıdır.
Yeri gelince yetkililerden bunun hesabı so
rulduğu zaman kimse gücenmesin. ÖNCE
CAN, SONRA CANAN.. .
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İSVEÇ
Sendikacılığında

Eğitim
ütua.

Isveç'deki Millî Sendikaların yapıları ga
yet güzel organize edilmiş olup, çeşitli büro
lar vasıtasıyla görev ayrımı yapılarak yürü
tülmektedir. Görev ayrımı beş ana büroda
toplanmıştır. Bunlar sırasıyla: 1 —Genel Say
manlık B. 2 — Sekreterlik B. 3 — Araştırma
B. 4 — Eğitim B. 5 — Ücret İstatistik Büro-
su'ndan teşekkül etmektedir.

Isveç'de on fazla üzerinde durulan konu
eğitim çalışmaları olup, büyük bir hızla yürü
tülmektedir.

EĞİTİM ÇALİŞMALARİ
Bugün, bütün dünya sendikacılığı tara

fından kabul edildiği üzere, sendika üyeleri
nin eğitilmesi, sendikacılığırt^ varlık-yokluk
sorunu haline gelmiştir. Sendikal faaliyetler,
üyelerin sendikal ko-nulara önem verdiği, on
larla ilgilendiği sürece hayatiyet kazanır. Sen
dika üyeleri ne kadar kendi meselelerine eği-
lir, kendi meselelerini ne kadar iyi bilirse,
sendika o kadar kuvvet kazanır. Her sendika
üyesi, sendikacılığın anlamını, felsefesini, var-
"lak istediği hedefleri çok iyi bilmelidir. Sen
dika yönetimine katılan her insan, sorumlu
luğunun gerektirdiği konularda bilgi sahibi
olmalıdır. Genel bir kural olarak sendikacılık
hareketleri geliştikçe, sendikacılar ve işçile-

bilmeleri gereken konuların sayısı ve ni-
tellğl d© artmaktadır.

Bu genel kuralı taklbed.en isveç Sendi
kacılığı her yıl artan bir hızla eğitim faaliyet
lerine Önem vermiş ve eğitim . projelerinin
kapsamını genişletmiştir. LO'nun özel bir eği
tim bürosu ve işçi eğitimi konusunda ihtisas
yapmış elemanlardan kurulu bir eğitim ko
mitesi vardır. Eğitim komitesi, LO'nun eğitim
programında işlenecek konaları inceler, ders
notlarının hazırlanmasına nezaret eder ve eği

tim çalışmalarının daha önceden belirlenen
amaçlara varmasına çalışır.

LO'nun, eğitim faaliyetlerinde kullandığı
iki koleji vardır. Bu kolejler, Brunnsuik ve
Runö kasabalarında kuruludur. Bunlardan
Brunnsuik Koleji 75 öğrenciye bir anda eği
tim yaptırabilecek büyüklüktedir. Runö Kole
jinde ise aynı anda 200 öğrenci eğitilmekte
dir.

Bu kolejlerde, genel sendikacılık konu
larında, altı bafta ve üç ay süreli dersler ve
rilmektedir. Derslerin ağırlık noktası, üç konu
üzerinde toplanmaktadır: Sendikacılık, Millî
Ekonomik ve Sosyal Sigortalar. Bunların ya
nında ek ders olarak istatistik, sınaî psikoıo-
ji, teşkliâtlanma gibi konular, iki veya üç haf
talık süre içinde incelenmektedir.

Yukarıda sayılan dersler esas olarak
millî ve Mahallî sendikaların idareci kadrosu
için düzenlenmektedir. Bundan amaç, toplu
sözleşme görüşmelerinde işverenlerin karşı
sına, ekonomik vergileri derinlemesine ince
leyecek kapasitede ekipler çıkarabilmekte
dir. Bunun dışında işçilerin, işyeri komiteler;
üyelerinin eğitimini, millî sendikalar, kendi
eğitim faaliyetleri içinde gerçekleştirmekte
dirler. LO, sendika yöneticileri için yürütmet-
te olduğu bu kurslar dışında, kadınlar ve
gençler için de özel kurslar düzenlemektedir

LO, sözünü ettiğimiz iki kolejinde her yıl
1500 civarında sendikacıyı eğitmektedir. 1964
yılı için eğitim, yönetim, kayıp, ücretler ve
yolluklar bakımındaın LO, her iki koleji için,
12 milyon isveç Kuron'u yani 24 milyon Türk
Lirası harcamak zorunda kalmıştır. Yıllık büt
çesi 50 milyon Kuron'a yaklaşan LO'nun eği
time harcadığı meblâğın büyüklüğü, isveç
sendikacılığının eğitim© verdiği önemi ortaya

(Devamı arka sayfada)
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SO.OOO.'nci Chrysler emeklisi:

Birleşik Amerika Otomotiv fşçileri
Sendikası (UAW) üyesi 60 yaşındaki Wjl-
land A. Butcher 34 yıl 10 ay Chrysler fab-
rikasmda, birçok zaman idare amiri olarak
çalışmış ve SO.OOO.'nci Chrysler işçisi ola
rak, 25 yıl önce teşekkül eden Chrysler fir-
mıasında UAW (Otomotiv İşçileri Sendika
sı) i>aşkanının katıldığı törenle Detroit'te
emekli olmuştur.

Butcher sendikaya 1940 yılında katıl
mıştır.

Sendika Başkanı; Chrysler işçilerinin

birçok fedakârlıklar ve mücadelelerle
emeklilik haklarını 1950 yılında kazandık
larını belirtmiştir. 104 mücadeleli, kargaşa
lıkla dolu gün geçirilmiş ve uzun süren bir
greve gidilmiştir. Bu grevin amacı; çok
yaşlıları, hastaları ve genç üyelerinin ölüm
lerini garanti altına almaktı.

Chrysler'm emeklilik foınu 563.954.830
$'dır. 1975 yılına kadar emekli olanlara ve
ya eşlerine toplam olarak; 637.295.123 $
ödemede bulunmuştur.

Butcher; emeklilik kâğıtlarmı imzalar
ken, işe ilk başladığımdan beri bü güne
bakıyordum demiştir. (Garantime)

2 aylık ücret tutarı olarak 1.215.96
$'lık çekhni görünce: «Bu çok Chrysler fir
masında çalıştığım ilk yılın parasından faz
la, o zaman saatte 59 cent alıyordum» de
miştir.

Butcher ve 40 yıllık eşi 3 yetişkin ço
cuk ve 9 toru-n sahibi olarak Kokama'da
yaşamaktadırlar. Butcher şimdi nerede İse
yine orada yaşayacağız fakat çok seyahat
yapmak istiyoruz demiştir.

İSVEÇ SENDİKACILIĞINDA EOiTiM :

koyması bakımından çok ilginçtir.
Millî sendikalarm eğitim çalışmaları, LO'

ya nazaran daha teferruatlı olup, daha çok
işçiyi kapsamaktadır.

38 millî sendika tarafından düzenlenen
kursların sayısı yılda 500'ü bulmakta ve tah
minen 20.000 kişi bu kurslara katılmaktadır.
Millî sendikalarm düzenlediği kursların süre
si üç gün ile üç hafta arasında değişmekte
dir. Bu kurslarda her işkolunun özelliğine gö
re dersler verilmektedir.

Eğitim meselesinin gün geçtikçe önem
kazanması üzerine son yıllarda millî sendika
lar kendi kolejlerine sahip olmanın yollarını
aramaktadırlar. Meselâ Metal İşçileri Sendi
kası, Rüno yakınlarında bir gölün kenarında,

11 milyon Kurcn harcayarak dünyanın en
modern sedikacılık kolejini kurmayı başar
mıştır. Bu kolejde öğrencilerin her türlü ra
hatı sağlanmış ve her sınıf, en modern ders
araçları ile donatılmıştır.

LO ve üyesi olan kuruluşlar, eğitim ko
nusunda kendi çalışmaları dışında bazı özel
kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadırlar. Bun
ların başında işçi Eğitim Kurumu —kısaca
ABF— İle yakın bir işbirliği kurulmuştur. Bu
kurum ile yapılan işbirliği sonucu sendika
lar, sekiz-on kişilik gruplar meydana getir
mekte ve işçiler kendileri için özel şekilde ha
zırlanan kurslarda, istedikleri her konu üze
rinde ders görmektedir.
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BİZDEN HABERLER
DOĞUM

,CHRSYLER SANAYİİ İŞYERİNDEN
Mustafa Tutkun'un Serdar Ad'lı Oğlu
Cemil Koptagei'in Civan Ad'lı Kızı
Şafak Tuna'nın Gerçek Ad'lı Oğlu
Yakup Vehbioğlu'nun Ünal Ad'lı Oğlu
TÖE A.Ş. İŞYERİNDEN
Salih Ağır'ın Leyla Ad'lı Kızı
Zekai Lord'ün Demir Adında Oğlu
Ömer Akıncı'nın Yılmaz Adında Oğlu
Hasan Zor'un Zehra Adında Kızı
Hasan Yılmaz'ın Didem Adında Kızı
Yusuf Çıkrıkçrnm Zeynel Adında Oğlu
Aziz Sabancı'nın Arslan Adında Oğlu
Fettah Yüksel'in Murat Adında Oğlu
Hilmi Güzel'in Ülkü Adında Oğlu
Aslan Eski'nin Erdal Adında Oğlu
Hüseyin Kurtuldu'nun Sabahattin Adında Oğlu
Yusuf Çalışır'ın Mehmet Adında Oğlu
Ahmet Duman'ın Hüseyin Adında Oğlu
Ekrem Karakoç'un ismail Adında Oğlu
Sezai Lord'un Elif Adında Kızı
İsmail Çırak'ın Yasin Adında Oğlu
Hamdi Aşıkoğlu'nun Cem Adında Oğlu
Haşim Sancaklı'nın Isa Adında Oğlu
Mustafa Tayyar'ın Nuran Adında Kızı
çelik montaj işyerinden
Ahmet Akkaş'ın Oğlu dünyaya gelmiştir.
OTO YOL SANAYİİ İŞYERİNDEN
Recep Yapıcı'nın Müfiye Adında Kızı
Şakir Haydar'ın Fikret Adında Oğlu
ŞAHiN MOTOR İŞYERİNDEN
i^aci Btuzpınar'ın Recep Adında Oğlu

Yavrulara uzun ömürler diler, anne ve
babaları tebrik ederiz.
Evlenme
CHRSYLER sanayii İŞYERİNDEN
Cengiz Kahvecioğlu Bayan Feriha Tosun
Sami Asan Bayan Şerife Kampal üe
Yavuz Akıncı Bayan Meral Bozkurt İle
TOP a o :ovEn:ı.ıneMTÖE A

İle

. Ş. İŞYERİNDEN
Gülseren Hamarat Bay Haluk Çelikoğlu ile

Erdal Yorgancılar Bayan Meral ile
Semirer Acar Bayan Keriman ile
A. Zeki özdal Bayan Gülsüm ile
Gülseren Hamarat Bay Haluk Çelikoğlu ile
MAKİNA TAKIM İŞYERİNDEN
Ahmet Kurutaş Bayan Gülsevim Çakır ile ev
lenmişlerdir.
OTO-YOL SANAYİ İŞYERİNDEN
ismail Demirçalı Bayan Nigâr ile
Halit Deveci Bayan Gönül ile
Mehmet Gürbüz Bayan Şenel ile
Abdi Haydar Bayan Fethiye ile evlenmişler
dir.

Evlenen üyelerimizi tebrik eder, mntluluklar
dileriz.

ÖLÜM
CHRSYLER SANAYİİ İŞYERİNDEN
Ali Rıza Erdoğanın Babası Veli
Sabri Seval'in Babası Salih
TÖE A.Ş. İŞYERİNDE
Coşkun Sevük'ün Babası Ahmet
Ruşen Duman'ın Oğlu Ümmet
Tevfik Vardak'rn Annesi
Secim Vardak'ın Annesi
Sabri Tunç'un Annesi Çevriye
Ömer Akıncı'nın Babası İsmet
Niyazi Develi'nin Annesi Ayşe
Hilmi Gezel'in Annesi Habibi
Aslan Karaca'nın Kızı Saliha

Tahsin Denizkuşu'nun Babası Mustafa
Aydın Denizkuşu'nun Babası Mustafa

/T

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI İŞYERİNDEN
Güngör Biltekin'rn Annesi Zeliha
İsmail Koçhisarın Oğlu ibrahim
ÇELİK MONTA İŞYERİNDEN
Burhan Çetiner'in Oğiu
Halit Baydemir'in Eşi
A. Kadir Yakar'ın Annesi
A. Kuzu Taşkının Oğiu

Yakınları vefat eden üyelerimize başsağ
lığı diler, merhum ve merhumeleri rahmetle
anarız.
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Oto Sanayiinde Yeni Buluşlar

umnmnm

LONDRA'DA KULLANILMAYA BAŞLANAN ELEKTRİKLİ TAKSİLER KENT İN TEMİZLİĞİNE
E SESSİZLİĞİNE YARDİMCİ OLUYORLAR

şan Londra'da İngiltere'nin ilk elektrikli otomobili halka sunuldu. Akü ile çalı-yem arocm iki a.yrı prctotipi Lucas şirketi taraftndar; hazırtenmiş bulunmaktadır.

lal' ^rf^* aeîeceğın bu dumansız ve sessiz araç'arm aııLucab» adrrii verrriiş, bulunmaktadır. Par-
ise 16C kUo'^'' ^zami sürati saatle 88 kilometre, her çalıştırmada azami menziileri
lerde bu'' araçlar Londra'da taksi hizmetlerinde kullaralacaklardır. Mevcut taksi-
ha da •«oet'ora sahip olmaktan başka, bu yeni oraçlann biİLİLan otomobillerden da-
r  dV "*^*''® ®^'''"iekledir. Elektrikli otomobiilerin bildiğimiz otomobillerden bir met-
R^. T otomobilin sığdığı yere beş Lucab rahatça sığabilmektedlr.

•  t -1 r zemine yerleştirilmiş kurşun asitli akülerden sağlanmakta ve bu akülerinegış ırı me eri, bilmen otomobillerin benzin doldurma işlemi ile eş bir süreyi içermektedir.
Ça^d ş nakliyecilik alanında büyük bîr «devrim» olarak nitelenen Lucablar kısa bir sü

re sonra dünyanm dört bir yanmda kullanılmaya başlanmasına muhakkak nazarı ile bakılmakta
dır.
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EĞLENCE KÖSEMİZ

SOLDAN SAĞA; 1 — İki çift öküzle çe
kilen ağır saban; Ülkemizde bir arkarsu. 2 —
Parazit, tufeyli. 3 — İki ucu ip, orta yeri avuç
biçiminde örme ya da meşin olan bir taş at
ma aracı; Çekişme, kavga. 4 — Buyruk, ko
mut; Taşıt dizisi. 5 — Yapıların çatılarını
örtmekte kullanılan, suyu aşağıya akıtacak
şekilde yapılmış, kızıl toprak renginde pişmiş
balçık; Müzikte bir nota. 6 — TERSİ; Eski
Sümer sitelerinden biri; Askerlere, İzcilere
ya da bir tören sırasında öğrencilere bir du
rumdan başka bir duruma geçmeleri için ve
rilen buyruk. 7 — Dükkânında kesilmiş et sa
tan esnaf; Baş, komutan. 8 — Halk dilinde
ıslak, nemli yer; Denizlerin çekilmesiyle olu
şan ve yurtlanmaya elverişli yer. 9 —' Küçük
orman; Verme (Eski dilden). 10 — Papa'yı se
çen ve ona danışmanlık eden veya onun ba-

üanları görevinde bulunan yetmiş başpapaz
dan her biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Diş kiri, diş
pası; Açıklık yerde, bahçe içinde yapılmış
süslü ev. 2 — Albaydan yüksek deniz subayı,
deniz paşası. 3 — Nil kıyılarında yetişen, ve
eski Mısırlılarca yazı kâğıdı gibi kullanılmış
bit bitki; Kimyada kriptonun simgesi. 4 — Öz
su; TERSİ. İspanyol prenseslerine ve soylu
kadınlarına verilen ünvan. 5 — Şair Nazım
Hikmet'in soyadı; Cinlerin güzel ve alımlı ola
rak tasarlanan dişilerine verilen ad. 6 — Bir
renk; Iskarmozları küpeşte dışında çok dar
ve uzun yarış kayığı; TERSİ; Aydınlık 7
insan, hayvan ve bitkilerin iç yapısını İncele
yen bilim. 8 — iki ya da daha çok taraf ara
sında yapılmak istenilen bir işin karşılıklı ola
rak kararlaştırılıp üstlerilmesi, bağıt; Kapla
nırken iğreti yüz geçirilen iki yüzü beyaz yor-
g.an. 9 —- Zorunluluk, zorunluk. 10 — Yok
sullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş ha-
yırevi; Yanardağ ifrazatı.

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZOMO:
SOLDAN SAĞA: 1 — Çerviş, Sin. 2 —

Isa, Vaketa. 3 — Şadırvan. 4 — İri, İkna. 5
Kek, Fa. 6 — Taşdevri. 7 — Luizin. 8 — Arib,
İç, Ad. 9 — Zakne, Sa. 10 — Hamt, Pik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Çişik, Ta
rih. 2 — Esaret. 3 — Radikalizm. 4 — Şubat.
5 — İvrindi. 6 — Şavk, Ezine. 7 —' Kanaviçe.
8 — Sena, Rn. 9 — İt, Fi, Asi, 10— Nafie,
Odak.

TjÜm. Ok(JLtiCLtLmÂ.Z.Uh Q^CHjXCL(/}/lLI^LL
OCulLat OycLSCLtLİaz n)iUtLz.
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