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ARALIK 1975

Aralık ayı içinde çıkan bazı olaylar, Sen
dikamız Genel Başkanı A. Aydın özeren'in
aylar evvel yazdığı başya,zılar'daki yetkilileıi
uyarma ve tedbir alma isteğlınm ne kadar
haklı olduğuruj ortaya çıkarmıştır.

ister hükümeti kuran partilerden olsun
ister muhalefet partilerinden olsun işçiyi işçi
ye Kırdırmanın ve olayların kanlı bir duruma
getirilmesinin memleket açısından kötü bir
yola sapıldığrnın ve bunun neticelerinin yarın
için neler getireceğinin, siyasilerimiz tarafın
dan artık birinci plânda düşünülüp yeni ted
birler alınmasının çok elzem olduğu kanısın
dayız.

Bu ayki sayımızda Genel Başkan A. Ay
dın Özeren'in başyazısında BOZULAN İŞ ba"
RlŞI'nı, TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTİSİ
ve SEMİNERl'ne ait yazıyı, SACE ELEKTRİK
A.Ş. ile KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş. >nin
sona eren toplu iş sözleşmelerini, devam e-
den sözleşmeler ile sözleşme yetkimizin ke
sinleştiği işyerlerina ait yazımızı TOPLU SÖZ-
LEŞMELER'de bulacaksınız.

Sendikamızın gün geçtikçe gelişmekte
olan teşkilâtına bir yenisini daha ilâve oluna
rak iZMiT'te bir bölge temsilciliği açılmış ve
binası satın alınmıştır. Kurban bayram arefe-
sinde işveren tarafından sokağa atılan DEMİR
SAÇ işçileri ile ilgili yazımızı, Sendikal Ha
berleri Avrupada ücretli tatiller yazısını. Sos
yalist Ülkelerde Sendikacılık seri yazımızda
NORVEÇ'e ait yazıyı. Bizden Haberleri, Tü
zükleri bulacaksınız.

Aralık sayımızı tüm iyilik dileklerimizle
sunar 1976 ın hepimize hayırlı olmasını dile
riz.



Bozulan Is Banşı
işveren gurupları her buldukları fırsatta

iş barışmı işçilerin bozduğunu sorumsuzca
Kamu oyuna açıklamakta, böylece ayıplarını
örtebilme imkanları aramaktadırlar. Aslında
hakikatlerden çok uzak olan bir yanıltmaca-
nın peşinde koşmaktadırlar.

İşçileri türlü oyunlarla eylemlere iten iş
verenler, Devlet Kesimmdede Özel Sektörden
daha sorumsuz davranabileceklerini gösteren
belge S.S.K.'da çalışanları memur yapabil
mek için her türlü risklere girmeleri karşısın
da, Ülkeyi bugün yönetenlerin Toplu iş Söz
leşmelerine karşı olduklarının bir kanıtıdır.
S.S.K.'da çalışanların istekleri karşısında ne
Toplu İş Sözleşmesine yanaşmakta ne de
memur statüsünün tam olarak uygulanmasına
müsaade edilmektedir. Haklarını özgürce sa
vunmak isteyenlere karşı hiç bir sorumluluk
duymadan 1248 kişinin iş Akdi fesh edilmiştir.
Bunun gerekçesi çalışmamış olmalarıdır. Hal
buki parlamentoda başkan seçilmesi için 54
gün kaybedilirken, nasıl bir çalışma yapılmış
tır.

Ülkeyi yönetenler kendi durumları ile
S.S.K.'da çalışmadıkları iddia edilenlerin du
rumu ile karşılaştırılınca, bu kadar inaanın
nasıl haksız muameleye tabii tutuldukları or
taya çıkmaktadır. Ne yazık ki her devrede ol-
.duğu gibi bu devrede de Sendikaların olumlu
hareketleri değerlendirilmeyerek, devamlı
baskı unsuru tercih edilmiştir. Böylece Hükü
met İş Barışını bozmaktadır. Nitekim ki, 1975
yılında da örgütümüzün iyiniyetli tutumları
karşısında işverenler iş barışını bölgemizde
de bozmaktan çekinmemişlerdir. Yılın son
ayının sekizinci günü, üyelerimizin iş başı

yaptığı DEMİR SAÇ GALVENİZ işyerinde iş
veren kapılarını kapayarak, büyük bir sorum
suzluk içinde işyerini kapattım, sizin istediği
niz Sendika ile Toplu Sözleşmeye oturmaya
cağım demesi, Türkiye'yi halen 1930'ların
Türkiye'si sanan sözde sanayii erbabı geçi
nenlerin işçileri ürkütüp, korkutarak, istediç
şekilde boyun eğmelerini sağlayacağını sao-
masıdır.

işverenlerin bu hareketine bir isim bula-
miyorum. Ne hikmetse her Kurban Bayramı
arifesinde OTOMOBİL-İş üyelerinden bir grup
bayramı kapı önünde geçirir. Bundan işve
renler ne zevk alırlar bilemem. DEMİR SAÇ
GALVENİZ işvereni hepsinden baskın çıktığı
nı sanarak. Kanunsuz Lokavt yapmaktan çe
kinmedi. G-ayet tabiidir ki bu da diğerleri gibi
dersfni OTOMOBİL-İŞ üyelerinden alacaktır.

Şimdi soruyoruz: iş barışını OTOMO-
BİL-İŞ mi bozuyor? yoksa işveren gu/ubunun
üyelerimi.

Türkiye'de işveren akşam rüya görüp sa
baha işyerini kapatacağım derse buna işve
ren Sendikası da inanıp yol gösterirse, Türki
ye sorumsuzlar Ülkesine dönmez mi?

İşveren Sendikası göz göre göre Kanunî
prosödürleri hiçe sayarak, İş Barışını bozan
DEMİR SAÇ GALVENİZ işverenleri gibi üye
lerini bünyesinden ihraç etmekte ısrar eder
se, işçi işveren ilişkilerinin normale dönmes.-
ne imkân kalır mı?

1976 yıllına girerken bir kez daha işveren
ler Sendikasının üyeleri tarafından bozulan
iş barışının sorumluları ülke ekoınomisine bü
yük zararlar getireceği kanısındayım...

A. Aydm ÖZEREN



Otomobil-!ş Sendikası
Temsilciler Meclisi Toplantısı ve

Semineri yapıldı
Otomobil - Iş Seoı.dikası temsilciler mec

lisi 29.12.1975 tarihirvde îslanbul Harem oteli
seminer salonunda sendika genel Başkani A.
Aydın ÖZEREN'in açış kouşması ile çalışma
larına başlamış ve üç günlük seminerde. E-
konomJk ve Sendikal konularda dersler veri
lerek, toplardı 31.12.1975 tarihinde sona er
miştir.

Temsilciler toplantısında Sendikal ve ge-
Tfel yurt sorunları konularında görüşmeler ya
pılmıştır.

Sendika Genel Başkam A. Aydın öze-
ren'iın semineri açış konuşmasını aşağıda su
nuyoruz.

Kıymetli sendikacı arkadaşlarım, Sayın
basın mensupları,

Gelişmekte olan ülkemizde, eskiden be
ri birikmiş bulunan sorunların üzerine, her
gün çözüm bekiiyen acil işler eklenmektedir.
B.'j durumda olan memleketimizde, mesele
lerin üzerine gerçekçi ve yurt menfaatine uy
gun çözüm yolları ile gitmek gerekmektedir.
Su, yurttaş olarak hepimizin bekico ■
kümetin doğal görevidir. Her yurt severin, ö-
zeliikle işçi kesiminin beklediğinin, bu olma
sına rağmen, parlementonun başkanını iki
aya yakın bir zamanda ancak seçebildiğini
üzülerek görmekteyiz. Sırada bekleyen çözü
mü gerekli yüzlerce konu beklerken, parle
mentonun bu tutumunu anlamakta güçlük
çekmekteyiz. Rarlamentonıun bu tutumu ya
nında, hükümetin durumuda iç açıcı değildir.
Zorlama ile kurulabilmiş kırk ryamalı bohça
durumundaki bir koalisyon hükümetinden,
bundan başka bir şey de beklenemez kanı
sındayız. Ötedenberi iddiasını yapıyoruz.

BİR AN ÖNCE SEÇİMLERE GİDİLMELİ
DİR. Seçimler sonucunda istikrarlı bir hükü-
met'in kurulmasına esas bir parlamento ku
rulabilir diyoruz. En önce yapılması gereken

t

S&ndikamız Genel BaşJcaını A. Aydını özeren
açış konuşmasmı yaparken

iş budur.
Dış politikadaki sıkışıklığımızın, bu hü

kümetle halledileceğine inanmıyoruz. Dar
görüşlü bir dış politika ile hiçbir meselemi
zin, bu arada özellikle çözüm bekleyen Kıb
rıs sorunumuz halledilemez. Belli dış merkez
lere bağlı politik görüşlerden sıyrılmanın za
manı gelmiştir. Bağımsız, Haysiyetli ve milli
kurtuluş ruhunu taşıyan Atatürkçü dış politi
kaya dönülmelidir.

Sanayileşme ve kalkınma sorunlarımızda



bugünkü ekonomik görüşle çözümlenemez.
Çünkü sanayileşme ve kaiki-nma diye, dış kay
naklara dönük ve dış-a bağlı ekonomik güç
lerle kalkınma olmaz. Bunun üzerinde ısrar
etmek, montajcılık yutturmuacasından İleriye
gidemez. Bu arada dış üli<elerde çalışan İşçi
kardeşlerimizin dişindon tırnağından arttırıp
biriktirdiği dövizler de bir takım lüks İthalata
yatırılarak, çok kıymetli döviz rezervelerl tü
ketilmektedir. Her zıaman söylüyoruz, kalkın
mamız İçin esas ulusal kaynakları değerlen
dirip, dış-a bağlılıktan kurtulmalıyız. Tüketim
malları İmalinden vazgeçip, üretim malları
İmaline geçilmelidir.

Sade bir vatandaşın bile görebileceği bu
gerçeği görmekten aciz veya görmemezllkten
gelen bir hükümetin İzahında güçlük çekmek
teyiz. Memleketimizde İstihsal ve İmali müm
kün olan malların dışardan İthali de mantık
dışındadır, örneğin. Demir İhtiyacımızı karşı-
lıyablien bir sanayimiz ve stoklarımız mev
cutken, yanlış bir kararla, dışardan demir it
hal edilmiş ve milli stoklarımız heba edilmiş
tir. İthal edilen demire vergi konmuş, bu İse
eskiden vergisine ve ucuza İthal edilen demi
rin durduğu yerde, yeni flatla muamele gör
mesine ve bu yoldan haksız kazançlar elde
edilmesine sebep olmuştur.

Hayat pahalılığının her geçen gün dar
gelirliler üzerindeki etkisi artarken. Hüküme
tin koalisyon ortakları arasında hükümetçllik
oynaması üzüntü vericidir.

İşsizlik her an-artarken, işverenlerin LO
KAVT tehdidi İle işçileri yüz yüze bıraktığı
bir dönemde, hükümetin dalma İşçi kesimini

haksız gören tutum ve davranışı, bizleri şa
şırtmaktadır. Bu arada İşverenlerimiz, ekono
mik sıkıntıların bütün vebal A/e sebebinin,
toplu iş sözleşmesi düzeni olduğu yolundaki
yutturmacaları da bazı çevrelerde kabul edil
mek İstenmektedir. Türk Sendikal hareketi
Işverenlerce tezgâhlanan sarı SENDIKALAR-
CA boğulmak İstenmektedir. İşçileri İşçilere
kırdırmak diyebileceğimiz bu yanlış yoldan
bir an önce dönülmelidir. Güçlü sendikaları
hazmedemlyen İşverenlerimiz yanında, hükü
metin de son olarak İşçi memur ayırımını ba
hane ederek, kamu kesimi İşçilerini memur
yapma İstekleri de, kelimenin tam anlamı ile
haksızlıktır. Bu yanlış tutumdan bir an önce
vazgeçilmelidir. Aksi takdirde bu sebeple
icarşılaşılaoak zorlukların bütün vebali hükü
mete alt olacaktır.

Sokaklarda öğrencileri bir birine kırdır
mak arzuları yanında, şimdi de İşçileri bir bi
rine kırdırma arzuları boy göstermektedir. Bu
nun son örneğini Seydlşehlrde gördük. Bu,
kamuoyuna akseden bir örnek. Bunun yüz-
iercesinl her zaman görmekteyiz. Sendikalar
olarak bu durumda bize büyük görevler düş
mektedir. Oynanmak İstenen oyunların figü
ranları olmayalım. Siyasilerin elinde oyuncak
■durumuna düşmiyellm. Bizim yolumuz Ata
türk yolu, sınıf ve memleket menfaatlerimizin
gerçekleşebileceği yol olmalıdır. Bir hükümet
sorunu, bir Kıbrıs sorunu, bir hızlı ve gerçek
kalkınma sorunu, bir İç huzur sorunu, bir
güçlü sendikalaşma sorunu ortada beklerken.
Sendika ve İşçiler olarak gözlerimizi başka
taraflara çevirmiyellm. Meselelerimize Tüm
Türkiye işçileri Olarak S-ahIp Olalım.

Temsilciler Meclisi toplaıntısı ve seminermden toplu bir görünüş



'iî-"

Aralık ayında Sendikamız İle SACE E-
LEKTRİK A.Ş. KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş., PAK DEMİR SANAYİİ VE Tİ
CARET A.Ş. İşverenleri arasında yürütülen
Sözleşme görüşmeleri anlaşma İle sonuçlan

mıştır.
Bağıtlanan bu Sözleşmeler ile üyeleri

mize sağlanan haklar ve diğer Sözleşmeler
İle İlgili durumlar aşağıda okurlarımızın bil
gisine sunulmaktadır.

BİTEN SÖZLEŞMELER ;
SACE ELEKTRİK A.Ş.

Sendikamız İle İstanbul — Kartal'da ku
rtlu SACE ELEKTRİK A.Ş. işverenliği arasın
da dört ay- süren müzakereler so-nucunda ü-
çüncü dönem Toplu İş Sözleşmc-sl 11 Aralık
1975 tarihinde İmzalanmıştır.

1 Temmuz 1975 tarihinden İtibaren İki
yıl süreli sözleşme İle üyelerimizin birinci yıl
saat ücretlerine 400 kuruş ve İkinci yıl^ 425
kuruş olmak üzere toplam 825 kuruş zam ya
pılmıştır.

Sözleşme İle sağlanan diğer haklar şun
lardır;

temsilci-— İki Sendika ve İki İşveren
sinden oluşan Disiplin Kurulu,

— Toplu çıkarmalarda İlk giren son çı
kar prensibi uygulanır,

— İhbar Tazmlriıatları % 50 zamlı ve pe
şin ödenir,

— Kıdem Tazminatları, her bir yıl hiz
met yılı İçin 35 günlük ücretler tutarında ö-
denir,

— Asgari ücret saatte 650 kuruştur,
— Normal Işgünlerinde yapılan fazla

mesailer %75 zamlı, Cumartesi günü ve Haf-

SACE ELEKTRİK A.Ş, toplu sözleşmenmde sendika, işveren ve çaiışam üyeierimiz topiu
halde görülmektedir.



ta tatilinde yapılan mesailer %100 zamlı öde
nir.

— Gece çalışmalarında, her tam çalış
ma saati için %25 gece çalışma primi ödenir.

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

— Yıllık İzine giden üyelere izin ücret
leri ile beraber lOOOTL'sı tatil ikramiyesi veri
lir.

— Üyelere yılda 90 günlük ücretler tu
tarında ikramiye öâenir. .

— Üyenin evlenmesi halinde beş işgünü
ücretli izin verilir ve 1250 TL'sı evlenme yar
dımı yapılır.

— Üyenin çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 işgünü ücretli izin verilir ve 1000
TL'sı doğum yardımı yapılır.

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

— Çocukları tahsilde olan üyenin, ilk
okulda okuyan çocuğu için 250 TL'sı, Orta
okul ve Lisede okuyan çocuğu için 400 TL'sı,
Yüksek okul veya üniversitede tahsil yap.3n
çocuğu için 750 TL'sı tahsil yardımı yapılır.

— Üyelere yılda 1250 TL'sı yakacak yar
dımı yapılır.

— Üyenin vefatı halinde varislerine 5000
TL'sı, ölüm iş kazasından dolayı meydana
gelmişse 15.000 TL'sı ödenir.

— Üyenin ba:kmakla mükellef olduğu
kişilerin "^ölümü halinde 3 işgünü ücretli izin
ve 1000 TL'sı cenaze masrafı karşılığı yardım
yapılır.

— Üyelere yılda 200 TL'sı değerinde
ayakkabı verilir.

KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.,

Sendikamız ile Gebze-Ç-ayırova'da kuru
lu KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET
A.Ş. işverenliği arasında yürütülen ikinci dö
nem Sözleşme görüşleri anlaşma ile sonuç
lanmıştır.

1 EKİM 1975 tarihinden itibaren iki yıl
süreli Sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl sa
at ücretlerine 425 kuruş, ikinci yıl 450 kuruş
olmak üzere 875 kuruş zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun
lardır:

|{^i Sendika ve iki işveren temsilcisin
den meydana gelen Disiplin Kurulu,

Toplu çıkarmalarda ilk giren son çı
kar prensibi uygulanır.

— İhbar Tazminatları %50 Zamlı ve pe
şin ödenir.

Kıdem Tazminatları her bir hizmet
yılı için 35 günlük ücretler tutarında ödenir.

— Asgari ücret saatte 650 kuruştur. "
— Normal işgünlerinde yapılan fazla

mesailer %75 zamlı,
— Hafta tatili günü yapılan mesailer %

100 zamlı ödenir,
— Yıllık Yasal izin sürelerine 3 gün ilâve

edilerek, izine çıkan üyelere izin ücretleri ile

beraber Net lOOOTL'sı tatil ikramiyesi verilir.
— Üyelere, Sözleşmenin birinci yılında

65 günlük ikinci yılında 90 günlük ücretleri
tutarında ikramiye ödenir;

— Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin verilir ve 1000 TL'sı evlenme yar
dımı yapılır.

— Üyeye, çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde 3 işgünü ücretli izin verilir ve 900
TL'sı doğum yardımı yapılır.

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

— Tahsil yardımı olarak. Çocukları ilk
okulda okuyanlara Net 250 TL'sı, Orta okul
da okuyanlara Net 350 TL'sı Lisede okuyan
lara Net 500 TL'sı ve Yüksek okul veya üni
versite'de okuyanlara Net 750 TL'sı ödenir.

— Üyelere yılda Net 1000 TL'sı yakaoak
yardımı yapılır.

— Üyenin vefatı halinde varislerine 5000
TL'sı ödenir,

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu
yakınlarının ölümü halinde 3 işgünü ücretli
izin verilir ve 1000 TL'sı cenaze masrafı kar
şılığı. yardım yapılır.

— Üyelere yılda iki çift ayakkabı verilir.
(Devamı Sayfa 16 da)
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SENDİKAL
SSK'DE GÖREVLİ 20

BİN İŞÇİ MEMUR SAYILIR
SA DİRENİŞE GEÇECEKLER

Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı hastane ve dis
panserlerde görevli 20 bin iş
çi, memur yapılmak istenme
leri nedeniyle acil vakalar dı
şındaki tüm sağlık hizmetleri
ni durdurma kararı almıştır.
Bu konuda bir açıklama ya
pan Sağlık-Iş Sendikası Ge
nel Başkanı Mustafa Başoğlu,
»S.S.K.'ya bağlı 225 sağlık
ünitesinde çalışan 20 bin işçi
acil vakalar dışında sağlık
hizmetlerini tamamen durdu
racaktıo) demiştir.

S.S.K. Müdürler Kurulu
nun, kurum işçilerini memur
yapma kararı alması üzerine
Sağlık-lş Sendilcası Başkanı
Mustafa Başoğlu şu açıkla
mayı yapmıştır:

«Hükümetin bildirisine ve
henüz îşçi-memur sorununu
çözümleyecek komisyonun
çalışmalarına başlamamasına
rağmen S.S.K. Müdürler Ku
rulu sanki bu komisyonun yet
kilerini haizmiş gibi yasa dışı
bir karar almış, 20 bin sağlık
işçisiyle 8 bin büro işçisini
memür statüsüne geçirmeye
teşebbüs etmiştir. Bu girişim
karşısında Başbakan ve Sos
yal Güvenlik Bakanına birer
telgraf çekerek, uyarı görevi
mizi yaptık. Bir ikaç gün için
de S.S.K. Müdürler Kurulunun
•kararını değiştirmemesi ha
linde, 20 bin sağlık işçisi acil
vakaların dışında sağlık hiz
metlerini tamamen durdura
caktır.»

S.S.K.'da tedavi gören
hastaların hemen hepsinin iş
çi ve işçi ailesi olduğunu söy
leye Başoğlu, çok sayıda bro
şür bastırdıklarını ve bunları
tüm hastanelere asacaklarını,
hastalara dağıtacaklarını söy
lemiş bu davranışlarının has
talar tarafından anlayışla kar
şılanacağına inandıklarını bil
dirmiştir.

Mustafa Başoğlu, S.S.K.
Müdürler Kurulunu, kendi iş
kollarında grev yasağı olma
sını fırsat bilerek bu yönde
bir karar almış olmakla da
suçlamış, çıkması muhtemel
olaylardan sorumlu olmaya
caklarını söylemiştir.

İNGİLİZ ekonomik ARAŞ
TIRMA kurulunun rapo
runa GÖRE

«TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖRÜ
TEŞVİK [ÇİN KAMU YATIRIM
LARINI KISIYOR»

İngiltere'de, Economist
Inteiiigence Unit adlı ekono
mik araştırma kuruluşunun,
Türkiye ekonomisinin 1975
yılı üçüncü üç aylık dönemi
üzerine yayımladığı raporun
da, hazinenin teşvik tedbirle
ri ve diğer sübvansiyonlar ne
deniyle devlet yatırımlarında
kısıntıya gitmek zorunda ka
lınacağı belirtiliyor. Aynı ra
porda, özel sektör yatırımla
rının yakın geçmişe kıyasla
daha hızlı bir biçimde artaca
ğı öne sürülüyor.

Türkiye'de özel sektörü
teşvik amacıyla kamu yatırım
larının kısıntıya uğratıldığı
belirtilen bu rapor Ingiltere-
nin ünlü Economist dergisine
bağlı bir kuruluşça yayılan

dı. Sözü edilen kuruluş dün
yanın çeşitli ülkeleri için 1 yıl
da bu türden dört rapor ya
yınlamaktadır.

Rapora göre, dizel mo
toru üretimi ko-nusunda MK-
EK ile Türk-lş, ortak bir yatı
rım planı üzerinde çalışıyor
lar. 100 milyon TL. sermaye
ile kurulması düşünülen Tü-
mosan, bu plan uyarınca ger
çekleştirilecek yedi şirketlik
bir grubun birincisi olacak,
motor ve traktör parçaları
üretecektir. Deviet Yatırım
Bankası, Türkiye Demir-Çelik
işletmeleri ve bazı diğer Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin
bu ortaklığa katılacağı belir
tiliyor.
ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI

Bu arada, Klockner-Hum-
bolt-Deutz firmasının da kat
kısıyla, özel sektör tarafından
Denizli'de, küçük çapta dizel
ve benzin motorları üretecek
bir fabrîkıaTvn kurulması plan
lanıyor.

Traktör üretimi ise Tür
kiye'de giderek artan talebi
karşılamaya yetmiyor. TOE.
International Harvester'in
Bradford marka traktörlerinin
montajına başlıyacak. Türk
Traktör şirketi ise montajını
yaptığı Fiat traktörlerinin yıl
lık kapasitesini iki katına çı
karmak için gerekli İzni bek
liyor. Cankurtaran Holding'in
ise, Ursiis marka traktörlerin
montajı için Polonya ile te
maslara haşladığı ve yeni ku
rulan bir şirketin Burdur'da
traktör üretecek bir fabrika
için 295 milyon TL'lık bir ya
tırımda bulunacağı söylen
mektedir.
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Bayram arifesmde sckağa atılam Demjrsaç işçileri

Kurbanda Kurban edilenler:

Demirsaç İşçileri Mehmet ARAS

İşverenler gerek radyolarda, gerek tele
vizyonlarda ve gerekse basında sendikalara
karşH olmadıklari'nı, sendika değiştirmenin iş
çilerin anayasal hakları olduğunu beyan et
mekte iselerde uygulamada eski alışkanlıkla
rından vazgeçemedikleri görülmekte, işçile
rin güçlü sendikalarda örgütlenmesini engel-
liyebilmek için ellerinden geleni geri bırak
mamaktadırlar.

Sendikamız, Çayırovada kurulu bulunan
Demirsaç Galveniz Sanayii işyerinde teşkilat
lanma çalışmalarına devam ederken, işveren
bu durumu engelliyebilmek için mevcut sen
dika ile işbirliği yapmış ilk ar.da 3 kişiyi kapı
önüne sifkmiş, işçilerin çıkışları Noter kanalı
ile kendilerine tebliğ edildiği halde sendika
mızın baskıları neticesi çıkışlar durdurulmuş,
azimli ve yiğit Demirsaç işçisi işverenin bu
hareketinden yılmamış usanmamış bir gece
de kayıt ve istifa işlemlerini tamamlıyarak
sendikamız çatısı altında bütünleşmiştir.

İşveren; çeşitli baskıları netice verme yin-
ce bu defa bayram arife sabahı Ben devlet
içinde devlet istemiyorum Otomobil - iş Sen
dikası ile de sözleşme yapmam işçiyi 9 lira

dan fazla saat ücreti ilede çalıştırmam deyip.
Mevcut yasaların hiçbirine uymadan adeta
kasap dükkanı kapatırcasına koskoca fabri
kayı kapatmış, kapıya jandarma diktirmek su
retiyle de işçiyi fabrikaya sokmamıştır. Emni
yet kuvvetlerinin mağdur işçi yanında yer ala
cağı yerde işveren cephesinde yer alması iş
çiler arasında ayrıca büyük üzüntü yaratmış
tır.

İşverenin bayram arifesinde 100 kişiyi
çoluk çocuğuyla boynu bükük bırakıp villası
na çekilmesi üzeıine. Sendikamız kendine
düşen görevi yapmış fabrika önüne Çadırı ku
rarak işçileri direnişe geçmiş, işverenin bu
kanunsuz LOKAVT hareketini Gebze iş mah
kemesi hakimliği ile bölge çalışma müdürlü
ğüne tes'bit ettirmiştir.

Durumdan haberdar olan Sendikamıza
bağlı işyerleri Temsilcileri ve üyelerimiz. Göz
ler yaşartıcı dayanışma hareketlerini bir ke
re daha tescil etmişler. Mağdur durumdaki
Demirsaç işçilerinin bir kışlık yiyeceği erza
kını anında temin etmişlerdir. Üyelerimizin bu
hareketi Çayırovada kurulu bulunan 38 fabri
kada memnunluk yaratmış ve örnek hareket
olarak gösterilmiştir.
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Teşkilata iltihak eden (İzmit) tekten işçileri

Sendikamız Izmiîîe Bölge Temsilciliği açîı
Yapmış olduğu Grevleri ile işvereınleri

dize getireni, Metal İş Kolunda en yüksek dü
zeyde Sözleşmeler yapan, işçilere en yüksek
zamları alan, Marmara Bölgesinin an güçlü
Sendikası OTOMOBİL — İŞ, Kocaeli'ndeki
işçilere hizmet edebilmek için izmit'de temsil
cilik açmıştır.

Sendikamız kurulduğu yıldan bu güneka-
dar işçilere en büyük hizmeti yapmış olup,
halende bu hizmet yarışına devam etmekte
dir. Bu nedenledir ki Sendikamıza bağlı iş
yerlerinin sayısı hergün büyüic bir hızla art
maktadır. Sadece Kocaeli Bölgesinde Sendi
kamızın bünyesinde 21 işyeri bulunmakta
dır.

İzmit Derince'de kurulu bulunan TEK-
FEN işyerinde çalışan işçilerde evvelce bağlı
bulundukları Türk — Metal Sendikasındaki
parti oyunları ve zamansız bir oldu bitti ile
Ankara'da yapılan Genel Kurulu gördükten
sonra artık bu Sendikanın Türk işçisine hiz
met edemeyeceğini anlamışlardır. TEKFEN
işçileri başlarında işyeri Temsilcileri olmak

üzere Türk Metal Sendikasından istifa ede
rek, Sendikamıza katılmışlardır. Sendikamız
Genel Başkanı A. Aydın ÖZEREN İzmit'e gol
lerek örgütümüze katılan üyelerle görüşme
yapmıştır.

Sendikamız Gebze'de kurulu KROMAN'-
da 9 ay 10 gün, AEG — ETİ'de 4 ay 9 gün
süren Grevler ile Kocaeli Bölgesinin en uzun
grevlerini sürdürmüş ve sonunda üyelerinin
Sosyal ve Ekonomik yaşantılarını düzeltmiş,
üyelerine iş güvenliği sağlamıştır. İşyerlerin
de işçilerin saat ücretlerine 1 seneliğine 5 li
ra, zam yılda 4 maaş ikramiye alan. Grevde
geçen sürelerin ücretlerini işçisine, hemde
zamlı olarak alan, kendi isteği üe istifa eden
işçilere de Kıdem Tazminatı verdirten ve bu
ikonuda Toplu — iş Sözleşmelerine hüküm
koydurtan en güçlü Sendikadır.

Sendikamız Mali güç bakımından da
Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 34
Sendikanın en güçlüsüdür. Bu nedenle Ko
caeli işçisine daha faydalı olmak ve uzun va
dede hizmet edebilmek için, işçiler adına Iz-
mitde 300 bin Türk lirası değerinde bir bina
satın alınmıştır.
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Avrupada Üoretli Îaîil ■.>'1

Yazan: Jacques DENOBİU

Ortak pazar dokuzlar konseyince 17 Ha
ziran tarihinde kabul edilen yiida dört h-afta
ücretli tatil ilkesinin uygulanması ücretli lyıi-
iık tatil sorununu ortaya koymuştur. Bu ko
nu yıllık ücretli tatil sorunu, çalışma süresi
sorunuyla çok yakından ilişkilidir. Çalışma
süresinin ücretlerde azaltma yapılmadan sı
nırlandırılması ve ücretli tatil sürelerinin ço
ğaltılması, aynı yönde hareket eden iki faa
liyettir.

En geç 31 Aralfk 1978'den itibaren tü
Topluluk ülkelerinde ve her kesimde yıllık
tatillerin en az dört iş haftası olarak kabul
edilmesi Topluluk konseyi tarafından tavsiye
edilmiştir. Ayrıca, yıllık ücretli tatil süresi içi
ne giren resmi tatil günlerinin, yıllık tatil sü
resine eklenmesi şeklinde kabul edilmesi is
tenmektedir.

Çalışma süresiyle ilgili gelişmelere ayak
uyduramaya yasa ve tüzüklerin, buna karşı
lık ücretli tatiller konusunda Toplu İş Söz
leşmelerindeki gelişmeyi oldukça yakından
takip ettikleri görülmektedir.

Ülkeler Yasa ve tüzüklerle belirlenen durum

Beiçika : 18 iş günü
Almanya : Yaşa göre 15 ilâ 18 iş günü
Fransa : 24 iş günü
italya : 12 iş günü
Lüksemburg : Yaşa göre 18 ilâ 24 iş günü
Hollanda : 15 ilâ 18 iş günü
İngiltere : Yasal durum yok
Danimarka : 24 iş günü
İrlanda : 15 Mâ 18 iş günü

1960 yasası uyarınca uygulamaya konduğu
ülkelerde, yasal yıllık tatil süresinin ait sınırı
yükseltilmiştir. Bu yükselme, Almanya'da bir

yarım hafta ya da bir tam hafta, Danimarka -
da iki haftaya kadar olmuştur. Ozamandan
bu yana İtalya ve Hollanda ilk kez oıarak, üc
retli tatiller konusunda çeşitli yasal tedbirleri
benimsemişlerdir.

Sanayi kesiminde çalışan işçilerin taban
tatil süresi konusunda toplu sözleşmeler yo
luyla elde ettiklerine bakacak olursak, bu sü-
rein iki ya da dört haftaya çıktığını görürüz.
En son rakam, 1978 sonu için Toplulukça ön
görülen hedefe uygundur.

Belçika'da, işçiler, yasal tedbirlerin dı
şında dört günden yararlanmaktadırlar.

Almanya'da, yaşa göre, tüm büyük sana
yi kesimlerinde yıllık ücretli tatil, ortalama 20
ilâ 26 gündür. İstisnai olarak bu süre yapı ke
siminde 18 ilâ 21 gündür.

Fransa'da genel olarak her yerde, yasa
larca öngörülan 24 gün ücretli tatil uygulanır.

İtalya'da, yapı kesimi hariç (15 gün), yıl
lık ücretli tatil 24 gündür. Lüksemburg'ta ise,
yaşa göre, yasal olarak saptanmış 18 ilâ 24
gündür. Hollanda da yıllık ücretli tatil 19 ilâ
20 gündür. Ancak bu süre, beş günlük hafta
üzerinden hesaplanır. Buna göre, 20 gündür.
Ancak bu süre beş günlük hafta üzerinden
hesaplanır. Buna göre, 20 gün tatil dört haf
taya tekabül eder.

İngiltere'de, yıllık ücretli tatillerin süresi
15 ilâ 18 gün arasında değişir.

Danimarka'da bu süre 24 işgünüdür (Cu
martesi dahil). Yani dört hafta. İrlanda'da ise,
bir haftada beş gün çalışıldığı durumlarda
15 gün, beşbıuçuk gün çalışıldığı durumlarda
18 gün olarak belirlenmiştir.



Taban ücret süresine, yaşa, kıdeme ve
ailevi olaylara göre verilen ek tatil günlerinin
katıldığı da unutulmamalıdır. Almanya, Fran
sa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve bir ölçü
de irlanda'da durum böyledir. Almanya'da,
yaşlarına göre işçilere tanınan ek tatil günle
ri, giderek taban tatil süresiyle birleştirilmek
tedir. Gene Almanya'da olmak üzere, bazı ül
kelerde, tatil günlerinin hesaplanmasında göz
önünde tutulan günlerin iş günü yerine, çalı
şılan günler olarak ele alınması giderek yay
gınlaşmaktadır. Buna göre, haftada beş gün
çalışıldığı zaman. Cumartesi tatil olarak ka
bul edilmemektedir.

Gene ücretli tatiller konusunda, işaret
edilmesi gereken bir başka nokta daha var
dır. Bazı toplu - İş Sözleşmeleri, fazladan ta
til tazminatları öngörmektedirler. Bu durum
özellikle Belçika ve Hollanda'da yaygındır.
Almanya ve Danimarka da daha az yaygın
dır. Fransa'da ise, bazı iş yerlerinde bu du
rum benimsenmiştir.

BAYRAM GÜNLERİ

Ücretli tatil konusunu, bayram günlerin
den söz etmeden ele almak mümkün değil
dir. Çünkü bayram günlerinin toplamı, tatil
günlerinin yüzde 50'sini oluşturmaktadır.
Konsey tarafından alman tavsiye kararında,
yıllık ücretli tatil dönemine giren bayram gün
lerinin, tatil süresine aynı miktarda eklenme
si gerektiğinin belirtilmesi, bu konudan söz
edilmesini gerektiren bir başka husustur.

Ücretli ya da ücretsiz, yasal ya da anlaş
malarla belirtilen tüm bayram günlerinin sa
yısı ondur.

Almanya'da eyaletlere göre bayram gün
lerinin sayısı 10 ilâ 13 arasında değişir.

Fransa'da, 1 Mayıs tatili hşriç olmak ü-
zere, bayram günlerinde ücret ödenmesi top
lu - iş sözleşmeleriyle saptanır. Bayram gün
lerinin sayısı, yıllara göre 7 ilâ 10 arasında
değişir.

İtalya İse rekoru elinde bulundurmakta
dır. Yasal bayram günlerinin sayısı 16 gün

dür. Toplu iş sözleşmeleriyle, bunlara Saint - y.
Patron ve Sainte Barbe günleri ilâve edilir.

Lüksemburg'ta, 10 bayram günü,

Hollanda da 7 gün,

İngiltere'de, gemi yapım kesimi hariç
(dört gün) yedi gündür.

Danimarka'da dokuz buçuk gündür.

irlanda'da yedi gündür.

Ülkelerin bir çoğunda, ücretsiz bayram
günlerinin sayısı yasa koyucu tarafından sap
tanır. Ancak Hollanda ve Fransa'da (1 Mayıs
hariç) bayram günleri toplu iş sözleşmeleri
nin konusuna girer. Belçika ve Lüksemburg'
ta, pazara rastlayan bayram günleri, hafta
içinde bir başka günle telafi edilir. Her ülke
de bayram günlerinin sayısının son 15 yıl
içinde ço k az bir değişikliğe uğradığına da
işaret etmek gerekir.

Gerek haftalık çalışma süresinin 40 sa
atle sınırlandırılması, gerekse yıllık ücretli
tatilin dört hafta olarak kabul edilmesi yolun
da üye ülkelere yapılan tavsiyenin, hiç değil
se sanayi kesiminde çalışan ücretliler için
kolayca uygulanabilir olduğu böylece ortaya
çıkıyor. 31 Aralık 1975 ve 31 Aralık 1978 ola
rak saptanan sürelere, tarım ve bazı toprak
kesimlerinde muhtemelen tümden uyulmaya-
caktır. Ancak, bir atılım içine girildiği şüphe
sizdir. Birçok yıldan bu yana, 40 saatlik ça
lışma süresine ve dört hafta tatile yaklaşıl
maktadır. Çeşitli ülkeler arasındaki ayrılıklar
giderek azalmaktadır ve komisyonun tavsiye
sine uygun bir genel çizgi üzerinde birleşil-
mesi kaçınılmaz olacaktır.

Yasalar gerçeklere ayak uyduramamak-
tadır, anoak bunun çok ikincil faaliyetleri ko
laylaştırmak için olduğunu belirtmiştik. Ger
çeği yansıtan, işverenlerle sendikalar arasın
da varılan anlaşmalardır. Bu alanda topluluk
çapındaki faaliyetler harekete bir uyum getir
miştir. Komisyoı.un tavsiyelerine uyulması,
İkinci Dünya Savaşından bu yana sürdürülen
çabaların bir ödülü olacaktır.»
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Sosyalist Ülkelerde Sendikacılık:

NORVEÇ

Norveç'te ilk işçi teşkilâtları 1872 yılın
da kurulmuştur. O tarihlerde kurulan sendi
kallar, 1873 yılı ekonomik krizi ile birlikte te
ker teker ortadan kalkmış, bunlardan sadece
biri. Matbaa İşçileri Sendikası, varlığını mu
hafaza edebilmiştir.

1880 yılında çeşitli meslek kollarında
tekrar bir canlanma başgöstermiş, buna pa
ralel olarak memlekette işçi hareketini can
landırmak için yeni yeni teşebbüslere girişil
miştir. Özellikle ayakkabı işçileri ile terziler,
bu ikinci hamlenin liderliğini yapmışlardır.
Bu hal kısa zamanda bütün işkollarına sira-
nyet etmiştir. Gerçekten, Norveç Sendikacı
lık tarihi 1880 — 1890 yılları arasında 70
sendikani'n kurulduğunu kaydetmektedir.

1882 yılından itibaren Norveç Seadikala-
rı, milli sendikacılık anlayışına uyan bir teş
kilatlanma hamlesine girmişler, matbca iş
çilerinin br'=lattığı bu harekete ağaç işçile
ri, fırıncılar, metal sanayii, taş kırıciıor ye
diğer işçi grupları da katılarak, yurt seviye
sinde teşkilatlanmağa, başlamışlardır.

Yürürlükteki kanunlar, teşkilatlanma
işçilerin, sendikalar etrafında toplanmağa
başlaması büyük mücadelelere yol açmış
tır.

Bu tarihlerde Avrupa'nın diğer ülkelerin
de vahim olaylar cereyan ediyordu. İşçile
rin sendikalar kurmasına mani olabilmek içm
işkenceye kadar varan baskılara başvurulu
yordu. Norveç'de ise, bazı sendika liderleri
nin işten çıkarılması, sınır dışı edilmesi ve
pek istisnaî olarak levkif edilmesinden öteye
bir baskı yapılmamıştır.

İSKANDİNAVYA ÜLKELERİ ÇAÜŞWIA
KONFERANSI ;

Norveç'te kısa bir zaman içinde sendi
ka sayısı yükselince, bunların bir milli mer
kez etrafında toplanmaları fikri de taraftar
bulmağa başlamış; işçiler bu suretle, gerçek
anlamda dayanışmayı gerçekleştireceklerini,
mücadeleleri de daha metodik hareket ede
bileceklerini anlamışlardır. Esasen bu tarih
lerde, diğer İskandinav ülkelerinde de durum
farklı değlidi. İskandinav sendikaları arasın
da yakınlık ve işbirliği, 1897 yılında «İskan
dinav Memleketleri Arası Çalışma Konferan
sı» nın yapılmasını . sağlamıştır. Bu konfe
ransta, Danimarka, İsveç ve Norveç işçi de-
le^geleri, ülkelerindeki sendikaları mümkün o-
lan en kısa süre içinde millî sendikacılık mer
kezleri etrafında toplama kararı almışlar, bu
karar, 3 Ocak 1898 de Danimarka'da 5 Ağus
tos 1898 de Isveç'de ve 1 Nisan 1899 da Nor
veç'de millî merkezlerin kurulması ile uygu
lanmağa başlanmıştır.

IŞÇS SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KURULUŞU :

Norveç İşçi Sendikaları Federasyoınu'nun
(LO) kuruluş kongresine 11 sendikayı temsi-
len 134 delege katılmıştır. O tarihlerde bu
sendikaların üye sayısı 15282 idi. Kuruluş
Kongresine katılanlardan, 1578 işçiyi temsil
eden iki sendika, yeni federasyona derhal ka
tılacaklarını bildirmişler; diğerleri, teşkilat
lanma hedefleri ve federasyona ödenecek
aidatların miktarı ilgili bazı pürüzlerin gide
rilmesinden önce prensipte destekledikleri

(Devamı Sayfa 15 de)
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Bizden Haber er

DOĞUM:
CHRSYLER SANAYİİ iŞ YERİNDEN
Turgay DURUCA'ntn Tolga adlı oğlu
Cevat OKAN'ın Oya adlı Kızı
Şakir AKPINAR'm Osman adlı Oğlu
Candan BULUTGlL'in Zeynep adlı Kızı
Abdullah Teber'in Oğlu
Hacı Bekir AKPINAR'm Adem adlı Oğlu
Hüseyin ÖZÇELİK'in Oğlu
Şefik DEMlR'in Sezgin adlı Oğlu

Dünyaya gelmiştir. Yavrulara uzun ömür
ler diler, anne ve babaları tebrik ederiz.

EVLENME:

M. Cengiz Uğurlu Bayan Gülay özgen İle
Yaşar Boz Bayan Çevriye Yavaş ile

Evlenmişlerdir. Evlenen üyelerimizi teb
rik eder, mutluluklar dileriz.

ÖLÜM:

CHRSYLER SANAYİİ İŞ YERİNDEN

Erol Çolakoğlu'nun Babası Mustafa
Hüseyin Kamış (üyemiz)

Yakınları vefat eden üyelerimize başsağ
lığı diler, merhum ve merhumeleri rahmetle
anarız.

İNGİLİZ OTOMOBİL FUARI NIN PIRLANTA JÜBİLESİ
Geçenlerde Londra dıa EarI s Court Salonlarında Gloucester Dükü tarafından açılan Ulus

lararası Otomobil Fuarının pırlanta Jübilesinde kırkdan fazla yeni otomobil ziyaretçilere sergi
lenmiştir. Sergilenen otomobiller arasında Reliant firmasının yeni aile tipi «Kitten» modelinderi
pahalı ve ünlü Rolis Royce firmasının «Camargue» modeline kadar tüm İngiliz arabaları bu
fuarda biy gösterdi. 1975 yılının ilk sekiz ayında İngiltere'nin otomotiv sanayine Miskin ihra
caatı yaklaşık olan 1.700.000 strerlini bulmuştur. Bu rakam geçen yıl aynı dönemden yüzde
41 daha fazladır. Fotoğrafta Otomobil Faarı'nın genel bir görünüşü izleniyor.
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerde
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük

YEDlJSa BÖLÜM

Maddo 170 — Isi}asiuuın kımılulınası, kum nişas-
tauıu öğütülmesi, eleiuuesi tane vo toz lıaimdeki nişas-
tauıu toplan ambalajı, parça halindeki ni$astanm pişi
rilmesi, prese edilmesi, ayrılması ve ambalajı gibi işlem
ler I birbirinden yanmaz duvarlai'la ayrılmış binalarda
yapılacaktır.

Bbdcn lazla kail binalaıda taban vc tavan betonar
me olarak inşa edilmiş, taban ve duvarlarınm 2 meUe
yüksekliğe kadar olan kısmı çimento veya benzeri ile
kaplanmış olaeakur.

Madde 177 — Nişasta kmutueular ve etüvlerinin
mşasta kurutma kısımlarının, tabandan tavana kada*
uygun nitebkto yapdmış ısıtma tesisatı olacak ve bu
ısıtma tesisatı bütün kısımlardan tamamiylo tecrit edil
miş bulımacakur.

Madde 178 — Nişastamn öğütülmesi tamamen ka
palı sistemde yapılacak, doldurma vo ambalajlamaya
kadar bütün işlemlerde, nişasta tozlannm ortabğa da-
ğdmasma meyran vcrilmiyecektir. Bu husus sağlana
madığı hallerde tozlar teşekkül ettiği yerde ortama ya
yılmadan aspirasyon suretiyle dışan aülacaktır.

Madde 179 Fermantasyon kazanları, depolan ve
havuzları, paslanmaz maddelerden yapılmış veya kapü-
lannuş olacaktır. Fermantasyon artıklan ve sular za
rarsız bale getirildikten sonra dışanya atılacaktır.

Madde 130 — Şeker, kakao, mantar ve benzeri or
ganik madrelerin toz haline getirildiği işyerlerinde, bu
maddelere ait tozlarla havamn meydana getirdiği kan-
şımm haline dönüşmemesi için gerekli bütün tedbirler
ahnacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sıcak veya Soğuk Koro^if maddelerle çahşmalarda
ahnacak Güvenlik Tedbirleri

birinci BÖLÜM

Nitrik asit, Sülfirikasit ve Hidroklorik asit veya benzeri
maddelerle çahşmalarda ahnacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 181 ^ Nitrikasit, sülfirikasit, hidroklorikasit
ve benzeri maddeler hermeûk olarak kapah kaplarda
saklanacak ve taşmacaktır.

Aynca bu asitlere doldurulacak kaplarda yeteri ka
dar hava payı bırakılacaktır.

Madde 182 — İşyerlerine dökülen asitler bol su ile
yıkanacak vo bu sırada işçUere uygun kişisel korujncu
araçlar verilecektir,

Asitler, odım talaşı, saman ve yün parçalarma,
to2)rak ve benzerlerine emdirılnuyecektir.

Maddo 183 — Günlük asit ihtiyacmdan fazlası ış-
yarinde bulımdurıdmıyacaktır.

Madde 184 — Niuikasit, sülfirikasit, hidroklorikasit
ve benzeri maddeler sulandınbrken, suyvm içine yavaş
yavaş dökülecek vu bu sırada karışım sürekli ve uygun
şekilde karıştırılacaktır.

IIONCI BÖLÜM

Sodyumhidroksit, Potasyumbidroksit, Kalsıumhıdroksıt
ve benzeri maddelerle çahşmalarda ahnacak

Güvenlik Tedbirleri

Madde 185 - Sodyumhidroksit, potasyumbidroksit,
kal iumhidroksitve benzeri maddelerle çabşan işçilere
uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

Madde 186 — Sodyumhidroksit, potasyumlnsroksıt
kalsiumhidroksit vc benzeri maddelerle yapılan çalışma
1ar sırasmda meydana gelmesi mümkün olan yanıklar
için bol su, % 1 lik borikasit, % 5 ük asetikasit veya
bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu, iş
yerlerinde uygun şekilde bulundurulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hidroflörikasit ile çahşmalarda ahnacak

GüvenKk Tedbirleri

Madde 187 — Hidroflörikasit ile çahşdan yerltarde,
taban, bu asidin etkilemiyeccği kurşun, gutaperka veya
benzeri bir madde ile kaph olacak ve tabanda su geçir
mez bir kanala okmtı yapan hafif bir eyim bulunacak
tır.

Madde 188 — Çahşma masaları ve işlenecek parça-
larm sokulması için gerekli gözlerle, açıklıklar, kauçuk,
'plâstik veya benzeri maddeden yapılmış olacak ve ke
narları taşkm kurşun kaph davlumbazlar içerisine kapa-
tdmış bulunacak ve bu masalarm kenarları hidroflörik-
asitten etkilenmeyen kurşun, gutaperka veya benzen
bir madde ile kaph olacak ve dökülen asidin masalar
altma akmaması için masalarm kenarları yukarıya kal
kık yapılacaktır.

Masalarda, çalışmalarda çıkacak zehirleyici gazlan
doğrudan doğruya çıktıkları noktaya toplayıp kapah
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kanallarla işyeri dışına çekecek tertibat bulunacaktır.
A3pirr.jyon asit teknelerinin üst kenarları boyunca kuv
vetli olacak ve gazlar, yukarıdan aşağı doğru çift ci-
darlı tertibatla emilecektir.

Madde 189 — Hidroflörikasit ancak gutaperka, kur
şun veya uygun plâstik Ve benzeri malzemeden yapıl
mış kaplarda saklanacak \e taşmacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katı Karbondioksit (kurubuz) ile çalışmalarda
abnacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 190 — Kurubuz Ue yapılacak işler için kul
lanılacak gereçlerin sapjları, ağaçtan yapılmış olacaktır.

Madde 191 — Kurubuz veya kurubuz ile temas ha
lindeki marensel cisimler üzerinde geçersiz olarak çalı
şan işçilere, uygun koruyucu eldivenler verilecektir.

Madde 192 — Kurubuz, içerisinde meydana gele
cek basınca dayanıklı şişeler veya kapah kaplar içine
konacaktır.

Madde 193 — Gerekli güvenlik tedbirleri aimmış
bulunmadıkça, kurubuz depolan içerisine lıiç kimse gir
meyecektir. Deponun içinde işçi bulunduğunun anlaşıl
ması çiin depolarda içeriden kumanda edilen zile veya
kırmızı ışık ve elektrik cereyanı kesilmesi halinde kul-
lamlmak üzere uygun bulunacak diğer haberleşme ter
tibatı yapılmış ve kullanılma şekilleri belirtilmiş ola
caktır.

beşinci KISIM

Zehirleyici, tahriş edici ve zararh maddelerle
çabşmalarda abnacak GüvenUk Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurşun ve Kurşun Alaşımları veya Kui'şun Bileşikleri
ile çalışmalarda abnacak Güvenbk Tedbirleri

Madde 194 — Kurşun ve alaşımlannm veya bile-
ve şerit halindeki kurşun, (külçe hariç) tozumasına karşı
uygun kapakb kaplarda veya daima nemli bir durumda
bulundurulacak, bunlar işyerleri içinde açıkta bırakıl-
nuyacaktır.

Erimiş haldeki kurşundan çıkan cüruf ve benzerleri
hermelik kapaklar içinde toplanacak ve bu kaplar işyeri
djşmda bulundurulacaktu;

Madde 195 — üstüLeç, Hollanda veya Bölme me
toduyla üi'elildiği hallerde aşağıdaki tedbirler almacak-
tır:

n) Üzerine ani potaları dizilen yalaklarda, meşe
kabuğu veya tclilikeli veya zararh gaz çıkarmayan di
ğer organik maddeler kullanılacaktır.

Yataklarda hayvan gübresi kuHomlması yasaktır.

b) Her bölme içerisinde, yeteri kadar su püskür
ten borlum bulımdurulacaklır.

c) üsliibeçin, bölmelerden kaldırılmasında ve ka
pak tahtaları kaldırıldığı sırada tozuması önlenecek, bu
nun içuı her yatak önceden yeleri kadar ıslatılacatır.

Madde 196 — üslülıcç. Alman veya Oda metodu ile
üretildiği hallerde aşağıdaki tedbirler alıancaktır.

a) üretim sırasında oksitleme odaları ve içindeki
ler nemli bulundurulacaktır,

b) Asitli reaksiyon tamamlandıktan ve odalar ye
leri kadar soğuduktan sonra duvarlara, iskeleler ve ia-
vanlara yapışmış olan üslübcç, kuvvetli su püskürtme-
siyle yerlerinden koparılıp dalıa sonra filitreden geçiril
mek üzere, su yardımıyla odolann dışmdaki depolara
gönderilecektir.

Madde 197 — üslübcç Karter veya Wultze metodu
ile üretildiği hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

a) Püskürtme odaları, toz geçirmez olacak vo bo
şaltma işi mekanik olarak yapılacak şekilde düzenlene
cektir. Püskürtülen kurşun, asit silindirlerine toz geçir
mez kapaklan buiunan sonsuz vidalı transportörler ile
ve otomatik olarak taşınacakta'.

b) Bakım ve onanm amacıyla da olsu püskûrlm»
işleri yapılırken, uygun solunum cihazları verilmeden
işçiler odalara sokulmayocaklır.

Madde 198 — üslübcç hamurunun kurtulmasında
kullandan etüvlerde veya kurutma kanallarmda aşağıda
ki tedbirler almacaktır.

a) Etüvlerin ve kmutma kanallanmn içi pürüzsüz
ve su geçirmez malzemeden yapılacak ve buularm ta-
banlonnda girinti ve çıkmtı bulunmayacak, toz emici
tertibatla veya su ile kolayca temizleıiebilecektir.

b) Kurutma kanallannm, havalandırmaya yeterli bir
veya bir knj açıbp kapanır penceresi bıdanacaktır.

e) Etüvlerin ve kurutma kanallarının en üstteki ku-
lutma taljlası rafı, tabandan itibaren en çok 3 metre yük
seklikte olacaktır.

d) Etüvlerin ve kurutma kanallarımn kumanda kol
lan etüvlerin dtşansmda ise kurutma kabplarmı boşalt
maya yarayan uygun tertibat bulımacoktur.
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MitJdc 199 — Etüvlerin ve kurutma kanallarunn
aıcakbgı 21° C ye veya dışanmn sıcaklığı i|e en çok
50° C farklı bir Iıaldc djşnıcdikçc, lıiç bir nedenle ûstu-
beç bamıu-u kurutma etüvünün içerisine ginlmeyecektir.

Madde 200 — Teknik şaitlar uygun olduğu hallerde,
kurşun esaslı maddelerin yağla ezUme ve döğülmeleri gi
bi üretimde kuUamlacak üstûbeç, bumur balinde bulun
durulacaktır.

Madde 201 — Kurşun bUeşikleıinin veya kuı-şun esas
h maddelerin üretiminde kullaııdan fmnlar, cihazlar, bo
rular ve diğer cisinder ilitiyaç lıasd oldukça ve her bade
en geç 15 günde bir defa temizlenecektir.

ikinci Bölüm

Fosfor ve Bllcşildcri ile çalışmalarda almacalc Gu-
venÜk Tedbirleri

i  i

Madde 202 - Kibrit yapımmda beyaz fosforun kul
lanılması yanaktır.

Beyaz fosfor yerine, kırmızı (amorf) fosfor, veya fos-
forsesldsülfür yalıut diğer uygun maddeleıin kuUamlmas.
mümkün olan hallerden beyaz fosfor kullanılmıyacağ. gi
bi, havaî fişek ve maytap imalinde de beyaz fosfor kul
lanılmaz.

Madde 203 - Beyazfosfor, su szdırmaz uygun kapak-
b kaplarda v.o bu kaplar tamamen suya batmış bh halde
saklanacak ve gereliliğindo bu şartlarla taşınacaktır. Be
yaz fosfor ihüva eden kabm konulduğu suyun domııası-
na karşı gerekli tedbirler ahnacaktır.

Madde 204 - Fosforla ilgili yang*» haUerde;
fosforksiüerin duniaıdanna karşı kişisel korunma araçları
olmıyan bütün işçUer, yangm yerinden hemen uzaklaş-
tınlacıik ve yangm tamamiyle sönüp, erimiş fosfor, sert-
leşinieye kadar yerler bol soğuk su ile sulanacak ve
sertleşen fosfor kum veya toprakla örtülecek ve gereği
gibi temizleninceye kadar ıslak tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Z.yi,l.yici, ,dm, .diS v. zarTİi k." ve>z> »vz iald.H
,„addel.rie p,h,»dard. GCIve.Uk Tedb.rl.n

Madde 207 — Ptülayıcı tabiatta olan klorat ve perk
loratlarm kristalleştirilmesi, öğütülmesi ve ambalajı,
yalnız bu işler için aynhmş yerlerde, özel tcdbuleri
alınmak suretiyle yapdacaktu.

Madde 208 — Klorat ve pcrklorallarm kristalleşme
si ve doldıuuhnası için ağaç kaplar kullanılmayacak ve
kloratlarla çalışanlar, alevlerden yeteri kadar uzaku
bulundurulacaktır.

Madde 209 — Kloratlarla çahşan işçilere, yünden
ve parlamaz malzemeden yapılmış elbiselerle, tabanında
demirli kısmı bulunmayan kunduralar veya çizmeler
veıilecekür. Bu araçlar hiç bir nedenle işyeri dışına çıka
rılmayacak, kullandıktan sonra yıkanıp iyice kurutula
cak, kullanılmaz hale gelenleri uygun şekilde yok edile
cektir.

Madde 210 — Kromikasit veya kromatlar ile çah
şan işçilere uygun özellikte eldiven giydinlecek ve bu
işçilerin çalışüğı yerleırie, ellerini yıkamaları ve yapış
mış olan IvTom bileşiklerini temizlemeleri için akar su
bıdundurulacak ve yeteri lıavalandırma sağlanacaktır.

Madde 211 — Kalsiyum, potasyum, sodyum ve di
ğer toprak alkah ve alkali metJtUer hava ve su geçirmez
kaplar içinde, böyle kaplar bulunmadığı talcdirde, gaz
yağı veya serbest halde oksijen ve su ihtiva elmiyen
benzeri bir sıvı içinde saldamıcaktır.

Madde 212 — Civafülminat imahnde çalıştırılan iş
çilerin, yemeklerden ve iş yerini terk etmeden önce el
lerini ve kollarını % 1 Oluk sodyumhıposülfitle yıka
maları sağlanacaktır,

(Sanu gelecek sayıda)

SOSYAL ÜLKELERDE SENDİKACILIK

(Sayfa 11 dert devam)

Madde 205 - Kalsiyum siyanamit (azotlu kireç) üe
çahş.ın işçüerin füeuüannm açık kısmdanna sürecekleri
uygun koruyucu maddeler, kullanacakları sabun, cilüe-
rine yapışık tozlar lemizliyecck vazelin ve benzeri nıad
deler işyerlerinde hazır bulundurulacaktır.

Madde 200 — Klorat ve perkloralların, derişik aeıt-
İcrle veya fosfor anlisülfür, kükiUt, ağaç komuru, mşas-
ta, şeker ve benzeri yanıcı maddelerle temasa gelmesini
önleyici tedbirler alınacaktır.

milli merkez etnafmda kümelenme fikrine rağ
men, federasyona girmiyeceklerini ifade et
mişlerdir. 1905 yılında pürüzler ortadan kal
dırılmış ve diğer sendikaların da katılmasıyla
Federasyonun üye sayısı 15.000'i bulmuştur.

1905, Norveç için unutulmaz bir yıl ol
muştur. Bu tarihte Norveç - İsveç birliği sonia
ermiş ve Norveç bağımsızlığına kavuşmuş
tur. Bundan sonra, kısa bir süre içinde Nor-
veç'de başdöndürücü bir ekonomik gelişme
meydana gelmiş ve buna paralel olarak da
sendikacıliık hareketi kuvvet kazanmış, üye
sayısı artmıştır. Ancak: 1970 senesinde
42.000 üye sayısına ulaşılabilinmiş^ir.
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(Sa^<fıa 5 den devam)
DEVAf.^ EDEN SÖZLEŞMELER,

ESAS ELEKTRİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Kartal'da kurulu ESAŞ ELEKTRİK SA
NAYİİ VE TİCARET A.Ş. işverenliği ile Sen
dikamız arasında yürütülen birinci Dönem
Toplu-lş Sözleşmesi görüşmelerinde 27 mad
dede anlaşma sağlanamadığından, uyuşmaz
lığa gidilmiş ve uzlaştırma Kurulunun vermiş

olduğu karar Sendikamız tarafından kabul
edilmeyerek bii işyerinde GREV kararı ve iş
veren tarafından da Lokavt kararı alınmıştır.
İşyerinde GREV'e çıkmak için, yasal sürenin
sona ermesi beklenmektedir.

SAN PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sendikamız ile Pendik'de kurulu SAN
PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işverenli
ği arasında birinci Dönem Toplu İş Sözleş
mesi görüşmelerinin ilk toplantısında, işveren
tarafından toplu iş sözleşmesi teklifinin ta
mamı kabul edilmemiştir.

Bu durumda Bölge çalışma Müdürlüğüne
başvurularak uzlaştırma kurulu talep edilmiş
ve yapılan toplantıda üçüncü tarafsız aracının

seçiminde taraflar anlaşamadığından mah
keme tarafından seçilmesi yoluna gidilmiştir.
Üçüncü aracının seçimi beklenmektedir. Bu
arada işyerinde teşkilatlanmamızı hazmec't
meyen işveren işçinin iş akdini fesh ederek
açıkça işçilerin anayasal bakkı olan sendika
laşma haklarını çiğnemiştir. Sendikamız bu
işyerinde işçilerin hakkını alana dek mücade
lesini sürdürecektir.

Sözleşme yetkiMizîn kesİNLEştîğİ İşyerlerj,

Gebze-Çayırova'da kurulu HATİPOGLU
KOLLEKTİF VE FENİŞ ALÜMİNYUM SANA
Yİİ VE TİCARET A.Ş. işyerleri için yapılan
çağrı prosödürü tamamlanmış ve Kocaeli
bölge çalışma Müdürlüğünce bu işyerlerinde

sözleşme yapmaya yetkili olduğumuz saptan
mıştır.

7 Ocak 1976 günü her iki işyeri işveren
leri ile Sözleşme görüşmelerine başlanacak
tır.

ÇAĞRISI YAPILAN İŞYERLERİ

OTO YOL SANAYİİ A.Ş., SERVİS TİCA
RET LİMİTED ŞİRKETİ, ÇİFTÇİLER TİCARET
VE SANAYİİ A.Ş. işyerleri için çağrı yapılmış,
gerekli evraklar istanbul Bölge Çalışma Mü

dürlüğüne teslim edilmiştir. Yetki Belgelerinin
önümüzdeki günlerde gelmesi beklenmekte
dir.

VEFAT

CHRYSLER

İş yerimizde çaiışmakta okan 1916 Girit doğumlu Hüseyin
Kamış 9.12.1975 günü evinde geçirdiği bir kalp sektesinden ve
fat etmiştir, işyerimizde çok sevilen Hüseyin Kamışın ölümü bü
yük üzüntü yaratmıştır.

16



EĞLENCE KÖŞEMİZ
I  2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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Solda-n SAĞA: 1 — Su taşımakta kulla-
'nılan, dar ağızlı, şişkm karınlı büyük şişe.
2 _ Uygun, yarar; TERSİ; Şikar; Niğde iline
bağlı bir ilçe. 3 — Julius Caesar zamanında
Hollanda topraklanmdıa yaşayan, Cerman aile
sinden etnik bir grup. 4 — Sonradan açılıp de
vamlı işleyen irin veya salgı yolu; Bir ağacın
dalı veya gövdesi üzerine aynı familyadan ve
daha iyi bir türden alınan kalem, göz, tomur
cuk gibi parçaları ekleme işi. 5 — Yakanın
göğüse doğru inen devrik kısmı; Uzunca veya
kabarık şeylerde sivri bitim noktası. 6 — Ekin
biçilirken saptan dökülen ve ertesi yıl kendi
liğinden çıkan taneye verilen ad. 7 — Bir tür
yaban mersini; İnce perde veya örtü. 8 — Es
kiden Türk'e yabancı olan topluluklara özel
likle Arap ve Iran'lılana verilen ad; Beylik, dev
let malı olan. 9 — Genişlik; isaac ön adlı, ün

lü çağdaş ispanyol bestecisi. 10 — Tahtaların
yüzünü düzeltmekte kullanılan bir marangoz
aleti; Bir renk.

I

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Kefal balı
ğının başı ve karnı büyük olan bir çeşidi; A-
sitlerin alkollerle birleşmesinden meydana
gelen sıvılara verilen ad. 2 — Bir içdeniz; Ge-
nelenek. 3 — Benzetleme, yansılama. 4 —
Hun İmparatorluğunun yıkılmasından sonra
hüküm sürmüş bir Türk kavmi; İsim. 5 — Tel
ve ile yapılmış sahte kahve; TERSİ; Bir göz
rengi. 6 — Güney Amerika'da bir başkent.
7 — Büyüklük, Gösteriş. 8 — Teraziyi ayarla
mak için hafif gelen kefesine konan ağırlık;
Avrupa'da bir akarsu; 9 — İşin; TERSİ; ilk sa
yı. 10 — Kozalaklardan, güzel kokulu yap
raklarını kışın dökmeyen bir ağaççık; Bozuş
ma, kavga (Eski dilden).

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:

SOLDAN SAĞA: 1 — Papura, Asi. 2 —
Asalak. 3 — Sapan, Niza. 4 — Emir, Katar.
5 — Kiremit, Re. 8 — Ru, Komut. 7 — Kasap
Mir. 8 — Öl, Neritel. 9 — Koru, İta. 10 — Kar
dinal.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Pesek,
Köşk. 2 — Amiral. 3 — PapinJs, Kr. 4 — Usa
re, Anod. 5 — Ran, Peri. 6 — Al, Kik, Run.
7 — Anatomi. 8 — Akit, Mitil. 9 — Zaruret.
10 — Lav.
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