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OTOMOBİL • İŞ
DERGİSİ

MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV
imal, montaj, DEMİR, ÇELİK,
MAKINA ve METALDEN MAMUL

EŞYA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

YAYİN ORGANIDIR.

Otomobil . İş adına

Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı İşleri Müdürü

CENGİZ ABBASGİL

★

Adres:

otomobil - İŞ GENEL
MERKEZİ
NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20

KADIKÖY - istanbul
TEL. : 36 29 M

Dergimiz Bcısın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez

Baskı ve tertip ı
YeıJ itimat Basımevi İST.

OCAK 1976

Sunuş
Büyük İşçi Lideri Seyfi Demirsoy'u era-

mızdan ayrıiışmın yıldönümünde minnet ve
şükranla bir kere daha andık.

1976 yılının ilk ayında da yurdumuzda
iç huzur bir türlü .sağlanamamıştır, işsizliğm
had bir safhaya girdiği bu günlerde poli.siye
olayların artışı yanında halkın can güvenli
ğinin dahi tehlikeli bir yöne seyretmeye de
vam etmesi endişe vericidir.

Kontrol düzeninin tamamen ortadan kalk
tığı, halkın en lüzumlu ihtiyaç maddelerini bi
le bulamaz bir duruma geldiği aşikardır.

Pahalılığın dev adımlarla işçi ve dar ge
lirli yurttaşı ezerek, aldığı üç beş kuruş
zammın fazlasını elinden kopardığını görmek
teyiz. Hükümet edenler memleketin birçok
iç ve dış sorunlarını bir tarafa iterek hala sen
ben davasını sördürmeleri yurdumuzun gele
ceği yönünden hepimizi karamsarlığa itmek
tedir.

Bu ayki sayımızda Genel Başkan A. Ay
dın özeren'in Başyazısında 1976'yı konu alan
yazısını, toplu sözleşmeler sayfamızda ba
ğıtlanan yeni sözleşmeler ile devam eden
sözleşmeleri, işyorlerimizi tanıtıyoruz da E-
SAŞ Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. yi. Top
lu Sözleşmeler ve enflasyon yazımızı, sosya
list ülkelerde sendikacılıkta Finlandiyayı,
Sendikal haberleri, bizden haberleri. Tüzük
ler ve şiir köşemizle Ocak ayı sayımızı tüm
iyilik ve esenlik dileklerimizle sunarız.
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Bin Dokuzyüz Yetmişaitı
Her yemi yıl Türkiye'de eskisini aratır ha

le gelmiştir. Buna hangi yenden bakarsak
bakalım işçi kesimi için bu böyledir.

. Her devrede olduğu gibi Yeni Yılda da
bağıtlanaoak Toplu-lş Sözleşmeleri eski yılla
ra nazaran daha yüksek olacaktır. Bunun ya
nında hayat pahalılığı sürekli arttığından, ye
ni gelen hakları silip süpürecektir.

Politikacılar oy avcılığı için yeni yatırım
lara girecekler heı parti kendi bölgesine bir
fabrika getirebilmek için azamî çabayı har
cayacaktır. Plânsız gelişen sanayii biraz da
ha batağa saplanacaktır.

Ülke yöneticilerinin, papağanlar gibi zam
yok diye bağırmaktan geri durmayacakları
muhakkaktır. Gelin görün ki daha Ocak ayı
içinde ana gıda maddeleri olan ekmek ve Et
fiatları artmış dar gelirli haîk et balık kurum
ları önünde uzun sıralar halinde beklemeye
devam etmektedirler.

Bu şartlar altında sendikalar işçi ücret
lerini, artan hayat pahalılığını karşılayacak
düzeye çıkarmaya uğraşırken, işveren kesimi
ile iyice kapışacaklarından GREV ve LO
KAVTLARIN artması beklenebilir. Her yıl so
nunda olduğu gibi GREV ve LOKAVT'lardan
ötürü işveren kesimi iş kayıplarının büyüdü
ğünü, bundan ötürü S. Sigorta primlerinin ve
vergilerin eksik ödendiğini ileri sürerek işçi
kesimini suçlayacaklardır. Halbuki işyerleri
nin yıllık kazançlarına göre ödedikleri vergi
her devrede olduğu gibi komik gözükecek
bazı işverenler kâr etmedikleri gerekçesi ile
vergi ödemeyeceklerdir. Ödenmeyen Sosyal

Sigorta primlerine yenileri eklenecektir.
1975 yılında işçi memur ayırımı ile işçile

rin haklarına karşı gösterilen tepki nedeni
ile bozulan iş barışının Yeni Yılda düzelmesi
imkânsızdır. Çünkü alışkanlıklarından vaz ge
çemeyen işveren kesimi güçlü Sendikalaşma
ya karşı olduğundan Sendika seçme özgür
lüğüne karşı çıkacaktır.

Halen yön verilmeyen 274-275 Sayılı Ya
salar ile İş Kanunu Yasasının işçiler lehinde
düzelmesi yeni biı seçim sonrasına kalacağı
ortadadır. İşçi örgütlerini idare eden iki kon-
federasyo'n başkanlarının birbirlerine göz kırp
ması aldatmacadan öteye gidemecektir.

Türkiye'de tek bir konfederasyon, politi
kacılarında işime gelmediğimden daha kuru
luşlarımda, Siyasî yönlerden birbirlerine ayrı
düşürülmüş konfederasyonların birleşmesi ha
yalden öteye gidemeyecektir.

Ocak ayında aramızdan ayrılışını andığı
mız büyük lider Seyfi DEMiRSOY her geçen
yıl biraz daha aranan yönetici büyüklüğünü
kanıtlayacaktır.

Ülke yöneticileri kurmuş oldukları koalis
yonla ülkeyi müşterek yönetmek yerime her
partimin kendi programımı uygulamaya çalış
masından, Hükümetin bu yıl dayanmasına im
kâm yoktur.

Yeni biT seçim ortamının gerçekleşme
mesi halinde Türkiyede birbirini kovalayasT
bunalımlar ülkeyi çok müşkül duruma itecek
tir.

Her yeni yıl gibi tüm sorunlar» ile gelen
1976 yılı bitmeden bilançosunun bir kısmını
sergilemeye çalıştık.

A. AYDIN ÖZEREN
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Esaş Elektrik San. ve Tic. A.Ş. işyeri umumi görünüşü

Esaş Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kartal'da Ankara asfaltı, Soğanlık mev
kiinde kurulu ESAŞ Elektrik Sanayii ve Tica
ret A.Ş. TRANSFORMATÖR İmâlatı ile yur
dumuzun büyük bir sorununa cevap vermek
tedir. Sendikamız bu işyeıinde birimci dönem
Topiu-iş sözleşmesimi yapmış bulunmaktadır.
Bu işyerimizle ilgili yazımız Toplu-lş Sözle
meleri sayfamızdadır.

Bu işyerimizde Baş temsilci irfan Andır,
Ramazan Karahailioğlu, Remzi Akım, Hüse.
yin Çakır, Mehmet Aslan temsilcilik görevini
yapmaktadırlar. Toplu İş Sözleşmesi gereğin
ce yeni kurulan dislplm kuruluna aşağıda ad
ve Soyadları yazılı üyelerimiz atanmışlardır.
Süleyman Çağlayan, Nurettin Sert asil, Mus
tafa Ekmekçi, Mustafa Özkan yedek üyeleri
mi zd ir.
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Toplu Sözleşmeler ve Enflasyon
İşverenler bozuk düzenin bunalımlarının

sonucu olan bayat pahalılığının sebebinin üc
ret artışları olduğunu öteden beri savunmak-
talar. Bir de sermaye çevrelerinin mesleki
örgütlerinin ağzında dolaşan enflasyon keli
mesi var. «Enflasyonu önleyeceğiz» Terane
leri arasında «enflasyonu, sendikalarıın reka
bet halinde yaptıkları, toplu sözleşmeler kö
rüklüyor» kabilinden suçlamaları gün geçmi
yor ki şurada burada yayınlanmasın. İşveren
ler bu yanlış sebeblerle ücretlerin dondurul
masını istiyorlar. Acaba bu söyledikleri doğ
ru mudur?

İşte bu yüzden enflasyonun ne anlama
geldiğini, enflasyonun toplu sözleşmelerle
(yani esasta üoret artışı sağlayan anlaşma
larla) ilişkisini açıklayacağız. Bunun yanı sıra
işverenlerin yukarıda sözünü ettiğimiz iddia
larının gerçeklerle hiç bir ilgisi olmadığını
ispatlamak için bazı rakkamlar vereneğiz.

Enflasyonu kısaca, paranın aşırı miktar
larda basılmasıyla bir para fazlasınm doğ
ması ve sonuçta da para değerinin düsmesi
diye tanımlayabiliriz. Hemen şöyle bir soru
geliyor insanın aklına Para durup dururken
neden aşırı miktarlarda basılsın? Sömürü ve
talan düzeni olan kapitalizmde (yani serma
yenin egemen olduğu düzende) patron kesi
miyle işçi kesimi arasında süren mücadelede
patronlar kârlarını artırmak, işçiler ücretlerini
artırmak kârdan daha fazla pay almak için
uğraşırlar.

Enflasyon, yani fazla miktarlarda paranın
basılması işçilerin gerçek ücretlerini düşür
düğünden ve aynı anda patronların kârlarını
artırdığından devlet yönetimini ellerinde bu
lunduran işveren kesimi bu yola başvurur
Burada hemen şunu belirtmekte yarar var;
Ortalıkta fazla para olduğundan malların fi

yatı artar işçiler ellerindeki parayla daha az
mal (tüketim maddeleri) satın alabilirler, böy
lece de gerçek ücretleri (ellerindeki paranın
satınalma gücü) düşmüş olur.

Görüldüğü üzere enflasyon denilen olay
ve bunun sonucu olan hayat pahalılığı sırf iş-
verenlerln kârlarını artırma hırsından, onla
rın egemen olduğu kapitalist düzenin bünye
sinden doğmaktadır. İşçi kesimi elt>ette bu
duruma ne yapalım bu da bizim kaderimiz
demiyecektir. Karnım doyuramıyacak kadar
aldığı paranın değeri düşer, sofrasındaki lok
ması daha da küçülürse en azından eski duru
munu koruyabilmek için ücret artışı isteyecek
tir. Toplu iş sözleşmelerinde hakkını arayacak
tır. İşçiler ve onların gerçek sendikaları bu
duruma ta başından beri karşı çıkmışlardır.

Demek ki, fazla para basılması ve dola
yısıyla fiyatların artması olan enflasyon, top
lu İş sözleşmeleriyle sağlanan ücret artışla
rından doğmaz, tersine ücretleri düşürücü
bir sonuca yol açar. O zaman da, «sendika
rekabeti vaD>, «bunlar ekonomik durumu bo
zuyorlar», «ücretler dondurulsun» diyenlerin
gerçeklerle uzaktan yakından hiç bir ilgileri
yok demektir. Hiç şüphe yok ki biz sağ du
yulu işverenleri kastetmiyoruz.

Türkiye de ücretlerin durumu ile ilgili ra
kamlardan bazılarını sıralarsak bu gerçek iyi
ce su yüzüne çıkacaktır. 1971'de gerçek isçi
ücretleri yüzde 5.5, 1972'de yüzde 5.6 düşü
rülmüştür. Bu yılları rasgele seçtiğimizi san
mayın. 1971-1972 sıkıyönetim yıllarıdır ve bu
rakamlar işçilerin acı durumunu gözler önü
ne sermektedir. İşçiler, onların gerçek temsil
cileri bunun bilincindedirler. Bu yüzdendir
ki sıkıyönetimin 1973'de son bulmasıyla yay-
gılaşan grevler ve toplu sözleşmeler döne
minde işçiler eski durumlarına gelebilmek

(Devamı Sayfa 16 da)
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Ocak ayı içinde Sendikamız ile E8AŞ
ELEKTRİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., PAK
DEMİR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ve VOL
TAM ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VC
SANAYİİ A.Ş. işverenleri arasında yürütülen

BİTEN Sözleşmeler

Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile senuçlan-
mıştır.

Bağıtlanan bu Sözleşmeler ile üyelerimi
ze sağlanan haklar ve yürütülen diğer söz
leşmeler ile ilgili durumlar aşağıda okurları
mızın bilgisine sunulmaktadır.

SENDİKAMIZ İLE ESAŞ ELEKTRİK SA
NAYİİ ve TİCARET A.Ş. İŞVERENLİĞİ ARA
SINDA İMZALANAN SÖZLEŞME İLE UYELE-

ESAS ELEKTRİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

RiMiZiN SAAT ÜCRETLERİNE BiRiNCi YIL
500 Kr., İKİNCİ YIL 515 Kr. ZAM YAPILMIŞ
TIR.

işverenliği arasında dört buçuk ay süren
sözleşme müzakereleri sonucunda anlaşma
sağlanarak, bu işyerinde birinci Dönem Toplu
İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

1 Eylül 1975 tarihinden itibaren iki yıl sü
reli Sözieşme iie üyelerimizin birinci yıl saat"
ücretlerine (500) kuruş, ikinci yıl saat ücret
lerine (515) kuruş,-zam yapılmıştır.

Esaş Elektrik Sanayii A Ş. Toplu-lş Sözleşme si töreninde konuşmacıları izleyen üyelerimiz.



Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun
lardır.

— İki işçi ve iki işveren temsilcisinden
meydıana gelen Disiplin Kurulumun teşkili ile,
her türlü Disiplin Cezalarının Disiplin Kuru
lundan geçirilmesi kabul edilmiştir,

— Toplu İşçi çıkarmalarında ilk giren
son çıkar prensibi uygulanır,

— işyerinde asgari ücret, sözleşmenin
birinci yılında saatte 650 kuruş, ikinci yılında
saatte 700 kuruş olarak saptanmıştır.

— Normal işgünierinde yapılan fazla me
saiier '% 70 zamlı. Cumartesi günü ve hafta
tatilinde yapılan mesailer '% 100 zamlı öde
nir.

— Gece çalışmalarında her tam çalışma
saati için (100) kuruş gece çalışma primi öde
nir.

— Üyelere yılda 90 günlük ücretler tuta
rında ikramiye ödenir.

— Yıllık izine giden üyelere izin ücretle
ri ile beraber 1500 TL'sı tatil ikramiyesi verilir.

— Üyelere yılda 1500 TL'sı yakacak yar
dımı yapılır.

— Üyenin evlenmesi halinde 6 gün üc
retli izin verilir ve 1000 TL'sı evlenme yardı
mı yapılır.

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

— Dini bayramlarda üyelere 500 TL'sı
Bayram ikramiyesi verilir.

— Üyelere yılda 150 TL'sı değerinde iki
çift ayakkabı verilir.

PAK DEIVIİR DEMİR TİCARET VE SANAYii A.Ş.

Sendikamız ile PAK DEMiR DEMiR TİCA
RET VE SANAYİİ A.Ş. işverenliği arasında
yürütülen Sözleşme görüşmeleri sonucunda
anlaşma sağlanarak bu işyerinde birinci Dö
nem Toplu iş Sözleşmesi bağıtlanmıştır.

1.12.1975 tarihinden ■İtibaren 22 ay süreli
Sözleşme ile üyelerimizin aylık ücretlerine
1860 TL'sı zam yapılmıştır.

— Üyelere yılda 1000 TL'sı Yakacak
Yardımı yapılır.

— Üyelere yılda 60 günlük ücretleri tu
tarında ikramiye verilir.

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

lardır

_  — Üyeye çocuğunun dünyaya gelmesisözleşme ile sağlanan diğer haklar şun- halinde 3 gün ücretli izin yerilir ye 750 TL'sı
doğum yardımı yapılır.

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

— iki Sendika ve iki işveren Temsiicişln
den meydana gelen Disiplin Kurulu,

— Toplu çıkarmalarda ilk giren son çı
kar prensibi uygulanır,

— Asgari ücret saatte 625 kuruştur.
Normal işgünierinde yapılan fazla

—- Tahsil Yardımı olarak, cvıuklan ilk
okulda okuvanlara 150 TL'sı. Orta tahsilde o-
kuyamlara 250 TL., Yüksek tahsilde okuyan
lara 500 TL. ödenir.

— Üyenin vefatı halinde varislerime 5000yap,, tl-s, ed»;
— Övenin bakmekla mükellef olduğu ya

lan mesailer % loo zamlı ödenir.
— Yıllık izine giden üyelere izin ücretle

ri ile beraber 600 TL'sı tatil ikramiyesi verilir.
Dini Bayramlarda üyelere 400 TL'sı

Bayram İkramiyesi ödenir.

kınlarının ölümü hıalimde 3 aön öoretli izim ve
rilir ve 750 P_'sı ölüm yardımı yapılır.

— Üyelere ayda 200 TL'sı vasıta yardımı
yapılır.

— Üyelere yılda 2 çift ayakkabı verilir.
(Devamı arka sayfada)
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VOLTAM ELEKTRİK MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Sendikamıza yeni katılan VOLTAM ELEK
TRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYıı
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz adına birin
ci dönem Toplu is Sözleşmesi uyuşmazlığa
intikâl etmeden anlaşma ile sonuçlanmışti'r.

1.1.1976 tarihinden itibaren iyi yıl süreli
Sözleşme ile üyelerimizin aylık ücretlerine
1680 TL'sı zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun-
lardır:

— İki 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.

— Asgari ücret saatte 600 kuruştur.
— Normal işgünlerinde yapılan fazla me

sailer % 60 zamlı, Cumartesi günü ve hafta
tatilinde yapılan mesailer % 100 zamlı ödenir.

^— Yıllık izine gidan üyelere izin ücretle
ri ile beratjer sözleşmenin birinci yılında 500

TL'sı, ikinci yılında 760 TL'sı tatil ikramiyesi
verilir. . . . . , .Üyelere Sözleşmenin birinci yılında
60 günlük, ikinci yıim'da 75 günlük ücretleri
tutarında ikramiye verilir. . , „ ..

Üyenin evlenmesi halinde 6 gun uc-
relM izin verilir ve 1000 TL'sı evlenme yardımı
yapılır. .. . .

Üyenin çocuğunun dün/aya gelmesi
halinde 3 işgünü ücretli iz-in ve 750 TL'sı do
ğum yardımı yapılır.

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

— Tahsil yardımı olarak okul kademe
lerine göre 200 TL'sı, 300 TL'sı ve 500 TLsı
verilir. .

— Üyennn vefatı halinde varislerine 5000
TL,sı yardım yapılır.

— Üyenin bakmakla mükellef olduğu
kişilerin ölümü halinde 3 iş günü ücretli
izin verilir ve 1000 T-'sı yardım yapılır.

_ Üyelere yılda 200 TL'sı değerinde a-
yakkabı verilir.
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DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ işve
renliği ile 7 Ocak da başiiyan Sözleşme gö
rüşmelerin de, yapılan üç toplantı sonıunda
17 madde de anlaşma sağlanamıyorak uyuş
mazlığa gidilmiştir. 6 Şubat günü Kocaeli Böl
ge Çalışma Müdürlüğün de Uzlaştırma Kuru
lu toplantısı yapılacaktır.

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ VE TİCA
RET A.Ş. İşverenliği ile yürütülen Sözleşme
görüşmelerinde, yapılan üç toplantı sonunda
19 maddede anlaşma sağlanamamıştır. Bu
durumda Bölge Çalışma Müdürlüğüne baş
vurularak Uzlaştırma Kurulu talep edilmiştir.

edilmemesi üzerine, uyuşmazlığa gidilmiş ve
Uzlaştırma Kurulunun üçüncü tarafsız a'^acı-
sının seçimi için İş Mahkemesine başvurul
muştur. Üçüncü aracı mahkeme tarafından
seçilmiş ve Kurulun 30 Ocak günü yapılan
ilk toplantısına, işveren temsilcisinin gelme
mesi üzerine işyerinde GREV kararı alınmış
tır. Ve işverene tebliğ edilmiştir.

OTO YOL SANAYİ A.Ş. ve ÇİFTÇİLER
TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. işverenleri ile Sen
dikamız arasında Ocak ayı içinde başlıyan
sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.

SAN PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
işverenliği iie Sendikamız arasında yapılan
sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında,
teklifin tamamının işveren tarafından kabul

HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MAKiNA SA
NAYİ ve SERVİS TİCARET LiMiTED ŞİRKETİ
işyerleri için Sözleşme yetkisi gelmiş olup.
Şubat ayının ilk haftasın da sözleşme görüş
melerine başlanacaktır.

ÇAĞRISI YAPILAN İŞYERLERİ
Teşkilatımıza yeni katılan İzmit'te Kuru- ri için sözlesme çağrısı yapılmış olup pro-

lu TEKFEN İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. _ södür yürütülmektedir
ve ANADOLU DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerle- - " ,

Anadolu Döküm işyeri üyelerimiz Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz önünde toplu halde.



SENDİKAL
TOPTAN FİYATLAR
ARALIKTA YÜKSELDİ

Toptan eşya fiyatları en
deksi, 1975'in aralık ayında
son ayların en yüksek artışı
nı göstermiştir. Toptan eşya
fiyatları endeksi'nde aralık
ayında görülen artış yüzde
3.8 oranını bulmuştur.

Ticaret Bakanlığı'nca sap
tanan ancak açıklanmayan
bu artış üe 1975 yılında top
tan eşya fiyatlarındaki toplam
artış, yüzde 10,4 olarak ger
çekleşmiş bulunmaktadır. Bir
yıllık ortalama artış oranı ise,
yüzde 10,7 olarak hesaplan
maktadır.

500 BİN İŞÇİYLE
PAZARLIK YAPİLACAK

zarlıkların ağırlığını Tekel,
Kömür İşletmeleri, Demir-
Çelik işletmeleri. Denizcilik
Bankası, TPAO, Petrol Ofisi,
yapılacak toplu sözleşmeler,
400 bin işçiyi kapsayacaktır.

Yarım milyondan fazla iş
çi adına 1976'da «toplu söz
leşme» imzalanacaktır.

GenelSekreteri Vedat Banoğ-
lu, telgrafta, «Bugün hiç bir
güvencesi bulunmayan me
murdan hizmet beklemenin
anlamsız olduğunun da» be
lirtildiğini açıklamış, «Memur
sorununun temelinde bir re
form yapma gereği yatmak
tadır» demiştir.

Yalnız kamu kesimi'nde
Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. işyerleri oluşturacaktır.
Bu işyerleri dışında 100 bin'-
den fazla işçiyi kapsayan çok
oayıda özel işyerlerinde de
sözleşmeler yapılacaktır.

Banoğlu telgrafın gön
derilmesinden sonra şunları
söylemiştir:

Öte yandan, İstanbul ge
çinme endeksi aralık ayında
yüzde 1,4 oranında artarak
1975 yılı içinde toplam yüzde
16,3 düzeyinde artış göster
miştir. İstanbul geçinme en-
dek.si''ndeki ortalama artış
hızı ise, 1975 yılı için yüzde
21,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara geçinme endeksi
de, aralık ayında yütde 1,2
artmış ve bir yıllık Kümülâtif
değişme oram yüzde 17,7
olmuştur. Ankara geçinme
endeksi'nin 1975 yılı ortala
ma artış oranı ise, yüzde 19
olarak gerçekleşmiştir.

Kamu kesimi'nde toplu pa-

«KATSAYI 11'E
ÇIKARILMALI»

Devlet Personel Derne
ği, Bütçe plân Komisyonu
Başkanlığı'na 900 bin me
mur adına bir telgraf çl-
kerek, «Memur ve aile ef
radının hızla artan fiyatlar al
tında büsbütün ezilmemesi
ve sefaletin kucağına daha
fazla atılmaması için katsayı
nın mutlaka 11'e yükseltil
mesini bu konuda prensip
kararı alınmasını» istemiştir.

Telgrafta, ayrıca, «Eşit işe
eşit ücret verilmesi, memer
güvenliğinin sağlanması, hiz
met verimliliğinin artırılması
ve her memura eşit yükselme
fırsatı yaratılması için yeni
bir personel reformunun geti
rilmesi» önerilmiştir.

Devlet Personel Demeği

«Bugün kullanılan bütün
usul ve yöntemler hizmetin
görülmesini engelleyecek ni
teliktedir. Bunun sonunda bir
liralık iş, bugünkü durumda
nerdeyse 200 liraya mal ol
maktadır. Açıkçası hizmet
gerçek anlamda yapılmamak
ta ve halka götürülmemekte-
dir. Her türlü yükselmeler ve
memur atamaları, batının ya
rım yüzyıl önce terkettiği yağ
ma sistemi'ne dönüşmüştür.
Örneğin Amerika bu sistemi
30 yıl önce terketmiş durum
da iken, bizde memur yasası
siyasal iktidarın elinde oyun
cak haline gelmiştir. Bu gö
rünümde, memu'rdan hizmet
beklemek anlamsızdır. Suç
kesinlikle memurun değildir.»

DIŞARDAKi İŞÇİ EMEKLİLİK
İÇİN 65 YAŞI
BEKLEMEYECEK

Sosyal Güvenlik Bakanı
tasarının Millet Meclisi'ne
sevkedildiğinl, dışarıdaki iş-
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çilere de hizmet borçlaınması
hakkının tanındığmı açıkladı.

Sosyal Güvenlik Bakanı Ma
hir Ablum, «Yurtdışmda çalı
şan işçilerimizin Türkiye'deki
hizmeti ile birlikte 25 yılını
doldurunca, 65 yaşını bekle
meden emekliye ayrılabilecek
leriıni ve emekli maaşını tam
olarak alabileceklerini» söy
lemiştir.

Mahir Ablum, «Bu emekli
liği gerçekleştirecek ^asarı
nın Meclis'e sevkedüdiğini»
açıklamış ve özetle şu ayrın
tılı bilgileri vermiştir;

«Hizmet birleşti'rilmesi su
reti ile emeT<lilik hakkını ka
zanan işçiye sadece Türki
ye'deki hizmetine tekabül
eden miktardan emekli aylığı
bağlanmakta, dış memleket
yasalarına göre 65 yaşına
kadar beklemekte ve ancak
memleketlerde geçen hizmeti
o yaşa geldikten sonra da o
için o memleket makamları
nın ödemeğe başlayacağı
aylığa hak kazanmaktadır.
Kısacası işçi, 65 yaşına ka
dar sadece Türkiye'de geçen
hizmetine tekabül eden aylı
ğı alabilmektedir.

rak, Türk mevzuatına göre
emekliiiğ'fni 25 yıl üzerinden
hesap ettirerek, 65 yaşma
kadar beklemeden emekli
maaşını tam olarak alabile
cektir. Bü husus mecburi ol
mayacak, işçinin talebi üze
rine yapılacaktır. Aylığın he
sabında, dış memleketlerde
değil, Türkiye'de en son al-
dığ'ı ücret esas alınacaktır.
Aylığın dış memlekette ge
çen müddete tekabül eden
kısmı devlet bütçesinden kar
şılanacaktır. Dış memleketin
mebzuatına göre, emekiilik
aylığı bağlama zamianı gelin
ce, o memleketin bağlayaca
ğı emekli ödeneği İşçiye de
ğil, devlet hazinesine ödene
cektir.»

AMERİKA'DAKI chrysler
SANAYİİ İŞSİZUK YARDIMI
ÖDEMELERİNE YENİDEN
BAŞLADİ

Chrysler Şirketi, Birleşik
Otomobil İşçileri Sendikasına
(UAVV) üye işçilere yeniden
işsizlik yardımı ödemesi ya
pacaktır.

ödemelerin 22 Eylül'den
itibaren başlaması karar al
tına alınmıştır. Çünkü geçen
Nisan ayında azalan fon en-
cak şimdi ödeme yapabile
cek seviyeye çıkmıştır.

BORÇUNMADAN
YARARLANACAK

Bakan Ablum, «Yurtdışın
da çalışan işçilerin Türkiye'
deki işçiler gibi, (borçlanma)
dan da yararlanacağını» be
lirtmiş ve bu konuda da şun
ları söylemiştir:

Hükümetimiz ve, Meclis'e
sevkettiğimiz tasarı ile bu
meseleyi hallediyotruz. Dış
ülkede çaiışgn işçimiz arzu
ederse Türkiye'deki hizmeti
ile birlikte 25 yılını doldurun-
a, dışarıdaki hizmeti de Tür
kiye'de geçmiş gibi sayıia-

Birleşik Otomobil İşçileri
Sendikası Başkan Yardımcısı
ve aynı zamanda Sendikanın
Chrsier Bölüm başkanı Doug-
las A. Fraser, şirketin yığın
halinde işçi atmaya başladığı
1974 yılı Kasım ayı ile geçen
Nisan arasında işsizlik yar
dım fonundan Chrysler işçi
lerinin 93.4 milyon dolar al
dıklarını söylemiştir.

«Geçen yıl çıkan 1912 Sa
yılı kanun, halen Türkiye'de
sigortalı bir işte çalışan işçi-
leıimizin vaktiyle çalıştıkları
sigortasız bir işte geçen hiz-
metleriniın 10 yıla kadar olan
kısmını da borçlanmaları su
retiyle emeklilik hizmetlerine
sayan hükümden, yurtdışın
da sigortalı bir işte çalışan
işçi vatandaşlarımız da ya
rarlanmalarını öngörmekte
dir.»

Yardım ödemeleri, toplam
miktarın fona dahil her işçi
başına 18 dolan aştığı iÇin
mümkün olmaktadır.

Bununla birlikte her işçi
başına 58.5 dolardan az ol
ması Ek İşsizlik Ödemeleri
planının öngördüğü hedefin
%20 düşürüldüğünü göster
mektedir.

Fraser, fonun yeniden bo-
şalabileceğini çünkü model
değişikliği yüzünden çok sa
yıda işçinin geçici işten atı
lacağı konusunda uyarıda
bulunmuştur.



Sosyalist Ülkelerde Sendikacılık:

FİNLANDİYA
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Flnlaiidiya'da ilk işçi hareketi, endüstriel
gelişmeye paralel olarak doğmuştur. Bu iti
barla Finlandiya'da ilk sendikal hareketlere
1860-1870 yıllarında raslanıldığı ifade edile
bilir. 1877 yılında Helsinki'de, sendika deni
lebilecek ilk teşekkül kurulmuştur. Bu ta
rihten yedi yıl sonra, kitap matbaacıları ilk
milli sendikalarını meydana getirmişlerdir.
Diğer ülkelerde olduğu gibi, Finlandiya'da da
sendikalaşma teşebbüslerine erken başlanıl
mıştır. Bu, daha çok liberal burjuva hareke
tinde, -reformist cereyanm öncüleri tarafın
dan ortaya atılmış, daha sonra işçinin hak
ve menfaatleri için mücadele eden radikal
bir sendikacılık hareketi hüviyetine bürün
müştür.

Merkezi bir sendikacılık hareketi kurma
yönünde ilk fikirler, 1900 yıllarında ortaya
atılmıştın 1905 yılında parlamenter reform ya
pabilmek gayesiyle girişilen genel grev ha
reketinden sonra, Finlandiya işçisi, merkezi
teşkilat kurma fikrini tam manasıyla be
nimsemiştir. Bu tarihte Tampere'de top
lanan işçi liderleri. Merkezi Finiandiya
işçi sendikaları Federasyonu'nun kurulmasını
kararlaştırmışlardır. Bu teşekkülün nasıl ku
rulacağı, ne gibi fonksiyonları ifa edeceği ko
nusunda yapılan çalışmalar, 1916-1917 yılla
rında artmıştır. Bu tarihte, Finlandiya işçi sen
dikalarına üye işçilerin sayısı, 40.000'den
160.000'ye yükselmiştir.

0ye sayısındaki bu ani artışın, Finiandi-
ya'iı komünistlere buradaki teşkilâtı ele ge
çirmek için bir zemin hazırladığı ve Rusya'da

o tarihlerdi cereyan eden olaylardan büyük
ölçüde etkilendiği bir gerçektir. Nitekim, Rus
ihtilaline paralel olarak, Finlandiya, bir iç sa
vaşa süreklenmiştir. Sendikacılık hareketi
bu iç harp sırasında da varlığını muhafaza
edebilmesine rağmen, aşırı sol eğilimli un
surların sendikal hareket içinde güç kazan
masına engel olamamıştır. Netice olarak ta,
Finlandiya sendikacılık hareketi, ülkedeki sos
yal demokratik cereyana karşı mücadele et
mek üzere kullanılan bir vasıta haline gelmiş-
ti-r. Kısmen komünistlerin faaliyetlerine karşı
duyulan reaksiyon, kısmen de Alman Nazi
İdeolojisinin etkileri sebebiyle, 1920 seneleri
sonuna doğru hükümete tesir edilerek, 1930
yıllarında komünist olarak nitelenen sendika!
hareket dağıtılmıştır. Bu tarihlerden önce,
bazı sendikalar, n zamanki .sendika hareketim
den ayrılarak, (SAK) adı altında yeni bi-r milli
federasyon kurmuşiardır.

Finiandiya işçi sendikaları Federasyonu
(SAK), 1930 yılımda kurulmuştur. Federasyon,
bin taraftan iş verenlerin düşmaca hücumla
rı, diğer yandan faşist ve komünist unsuria-
rın baltalayıcı faaliyetleri sebebiyie, kuruiuş
yıllarından itibaren büyük meselelerle karşı
karşıya kalmıştır.

Federasyon, bütün güçlükleri rağmen,
üye sayısını kısa zamanda artırmakta başarı
ya ulaşmıştır. Gerçekten, 1930 yılında üye
sayısı 15.000'ken, 1934'te 27.ÖOO e yüksel
miştir. Bu durum karşısında komünistler ta
raftarlarına SAK bümyesime girme ve orada
bir kuvvet halini germe yolunda tavsiye ve
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üye sayısı suratieyÜKsöımeye DU^ıicfııny -
yılında 70.000'e ulaşmıştır. Üye sayısındaki
bu artış, Finlandiya İşçi Sendikaları Federas-
yonu'nun toplu pazarlık gücünü artırmakla,
işçi menfaatlerinin ve hakkının korunması
yönünde büyük fayda sağlamıştır.

KOLAY D£ĞiL

İkinci Dünya Harbinden sonra Finlandi
ya işçi Sendikaları Federasyonu'nun ûy© sa
yısı iki misline ulaşmış 1944 yılmdaki Fin -
Sovyet çatışmasından sonra 100.000'i, 1945
yılında 300.000'i geçerek 1947'de 341.000 e
ulaşmıştır. Finlanriya işçi .sendikaları ve teş
kilatlanmamış bulunan Finlandiyalı işçiler
Harp sonrası borçlarının ödenmesinde üstün
bir feragat ve fedakârlık örneği vermişlerdir.
İşgal altında tutulan Carelia bölgesinden ka
çan yarım milycndan fazla Finli'nin yerleşti
rilmesinde sendikacılar büyük gayret sarfet-
mişlerdir. Bu arada sendikal hareket içinde
komünistlerle sosyal demokratların mücade
lesi, bütün şiddeti ile devam etmekteydi. Aşırı
sol, SAKVıin hakimiyetini elde edebilmek için,
büyük bir mücadele halinde idi. Hatta komü
nist unsurların gizil telkinlerile gayri kanuni
grevler düzenleniyor, ve işçi hareketlerini teh
likeli yollara sürüklemenin zemini hazırlan
mağa çalışıyordu. Ancak, 1949 yılında, komü
nistler Kemi şehrindeki mahalli bir grev hare
ketini genel grev haline sokmağa teşebbüs
edinme, iş çığrından çıkmıştır. ' Bu harekete
paralel olarak Fin komünist basını, SAK'nin
sosyal demokrat eğilimli liderlerine karşı tah
riklerde bulunmuştur. Fakat memleketi böy
lece çıkmaza sürükleme gay^'eti başarısızlığa
uğratılmış ve 1949 nisansmda 100.000'den
fazla işçiyi teşkilâtlandırmış bulunan 7 sendi
ka, Finlandiya işçi sendikaları Federasyonu'-
ndan ihraç edilmişlerdir. Bu teşekküller, daha
sonra, tüzük hükümlerrne zıt ikisi, SAK tüzü
ğünü kabul etmediklerini beyan ettiklerinden
Finlandiya İşçi Sendikaları Federasyonu'nun
dışında kalmışlardır. Finlandiya'da, sendika
cılık hareketindeki . bıu iç mücadele, iş veren
lerin bundan faydalanmaları sonucunu doğur
muştur. Harp sonrasının ekonomik çöküntü
sü de işçi sendikaları-nin büyük bir mücadele
devresine girmesine sebep olmuştur.

Teselliye ihtiyacım yok
Yalvarmak içimden gelmiyor
Anımsamıyorum Albüm sahifelerini
Öyle yorulmuşumki beklemek boşuna!.

Her şafakta ayrı bir başlangıcım
Belki, şimdi yahut'larla yaşıyorum.
Yeni bir umutla tıağlanıyorum yarınlara.
Geçen günler benim değil!...
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Yaşamak güzel şey aslında
Çaresiz kalmak elde değil
öyle bir ortamki. Lokma Arslan ağzında
Almak bildiğin gibi kolay değil!...

İsmail ÖZBEK
M.T.E.

Vv
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şu İŞÇİNİN HALİNE BAK

İşçi geldi galeyana
Çalışırız yana yana
Su içmedik kana kana
Şu işçinin haline bak

Hayat pahalı gelir zamlar
Çatısızdım akar damlar
Buna dayanırmı canlar
Şu işçinin haline bak

•v-y -•L-.y-.

Açık çıplaktır günümüz
Her yere duyuldu ünümüz
Bizde allahın kuluyuz
Şu İşçinin haline bak

r '«î < 1? .^ t.

Evi yoktur suyu yoktur
Yol bozuktur gelmez doktor
Arkasından atan çoktur
Şıu işçinin haline bak.

Elvan BAYRAK.-
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Parlayıcı Patlayıcı tehliken ve zararn rnaaaeıerue
çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler

hakkında tüzük
Madde 213 — îçinde sıcak sıvı bulunan bir cihazın

veya borunun kopması, delinmesi gibi hallerde, koru
yucu solunum cihazları bulunmayan bütün işçiler iş
yerinden çabuklukla uzaklaştırılacaktır.

Madde 214 — içinde civa bulunan kaplar, serin
yerlerde saklanacak ve işyerlerinde kapaklan kapab
olarak bulundunilacaktır.

Madde 215 — işyeri tabamna civa döküldüğü hal
lerde derhal uygun şekilde toplanacak ve yer bol su
ile temizlenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zehirleyici, tahriş edici ve zararh sıvı veya gaz haldcla
maddeler ile çabşmalarda almacak gcnd Güvenlik

Tedbirleri
*

Madde 216 — Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı
sıvılarn damtıldığı binalarda, diğer işyerlerinin herhangi
bir sebeple damıtma sırasmda meydana gelen gaz ve
dumanladan korunması için gerekli tertibat yapılacak vc
tedbirler alınacaktır.

Madde 217 — Zelıirleyici, tahriş edici ve yararlı sı
vılar veya gazlar ile çahşdan yerlerde işlemler kapalı
sistemle yapılacak veya bu yerlerin etrafı uygun şekilde
kapatılacaktır.

Madde 218 — Zehirleyici tahriş edici ve zararlı sı
vılar bunlara dayanıldı özel borularla taşmacak ve uy
gun kapalı kaplar içerisinde depolanacaktır.

Madde 219 — Zehirleyici tahriş edici ve zararlı
gazlar, özel borular içerisinde nakledilecektir. Bu gazlar
nn muhafazası ve depolanmaanda teknik usul vc esas
lara uyulacaktır.

Madde 220 — Basınçla sevk edilen zehirleyici tahnş
edici ve zararlı sıvı veya gazlan taşımaya yanyan bo
rulardan kaçan sıvı gaz zararsız hale getirilmeden dı-
şan atılmıyacak, özellikle bu sıvılar genel kanalizasyo
na, akar sulara,' göllere ve denizlere akıtılrmyacaktır.

Madde 221 — Zehirleyici, tahriş edici ve zararh du
manlanıl, sislerin veya buharlann çıkması hollerine
karşı işçilerin kolayca erişebilecekleri yerlerde yeter
miktada uygun koruyucu solunum aaçlar bulımdnrula-
eaktır.

Madde 222 — Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı

ile bulaşmış iş elbiseleri hemen çıkarılacak, cilt iyice
yıkandıktan sonra işç'ye temiz iş elbiseleri giydirilecek-
tır.
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Madde 223 — Zehirleyici, tahriş edici vc zararh sı-
vılann içine ellerini sokmadan zonmlu olduğu hallerde
işçilere, uygun koruyucu eldivenler veya korujnıcu mer
hemler verilecektir.

Madde 224 — Zehirlcjici, tahriş edici ve zararh sı-
iTİann veya gazlann konulduğu tanklar, bidonlar, fıçı
lar, damacanlu!- vc benzeri kaplar, özelliklerine uygun
olarak muhafaza edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Maden kömürü katranından elde edilen aromatik hid
rokarbonlar (Benzen, Naftalin; Anlrasen) ve Türevleri
(Tolucn, Ksilcn, Fenol, Krezol) ve benzerleri ile çalış

malarda almacak özel Güvenlik Tedbirleri
Madde 225 — Her hangi bir usulle benzen vc aro

matik hidrokarbonların nitro ve amino türevlerinin üre
tildiği, sürekli olarric kullanıldığı ve işlendiği binalar
bodrumsuz vc tek katlı olacaktır.

Madde 226 — işyerinde tabana dökülen sıvı haldeki
aromatik hidrokarbonlar ve türevleri üzerine odun ta
laşı scpilecek, nemlenen talaşlar toplanchktan sonra;
bekletilnıiycrek bina dışma çıkarılacak ve ııyg^n şekil
de yakılarak yok edilecektir.

Madde 227 — Aromatik hidrokutbonlarm ve türev
lerinin elde edilmesi için yapılan maden kömürü kat-
ronmm fraksiyonlu daımtıliKasmda çahştmlan işçilerin
bu maddelerle bulaşan elbiseleri, derhal değiştirilecek ve
kirli elbiseler derhal uygun şekilde temizlenecektir.

Madde 228 — Maden kömürü katrommn fraksiyon
lu damıtılmasmda kullanılan damıtma kazan ve komü-
leri mekanik olarak doldurulacaktır.

Damıtma bitlikten sonra kazanlarda ve komülcrde
kalan sıvı maddeler henüz sıcakken pompa ve boru
yardımıyla soğululaeaklan havuzlara alınacaktır.

Madde 229 — Dinitrololuen, trinitrotoluen (trotil)
dinitrofcnol ve trinilrofenol veya aromatik amino bile
şiklerinin üretiminde veya işlenmesinde çahştırdan iş
çilere lastik eldiven ve diğer uygun koruyucu araçlar
verilecektir.



İşçUer yemcklcro başlamadan ve işyerinden ayrıl
madan önce eldivenlerini, ellerini; kollannı %10 luk
sodyumsülfıile yıkayaeaklardır. Bu işlerde çalışanlar
alkollü içki kullanmayaeaklardır.

Madde 230 - FenoUer ile çalşan yerlerde akarsu
şebekesi ve derhal kullanılabilecek bol miktarda su
bulundurulacaktır.

Madde 231 — Mamıtma sıcaklığı 100°C altmda
bulunan benzol ve bütün aromatik hidrokarbon kan-
şımlan ile petrol esaslarının veya damıtma sıcakhğı
200°C den önce başlayan karışımın toplccn hacmma
oranla %15 ten fazla miktarda damıtma sıcakhğı 100°C
altmda bıdunan aromaiik hidrokarbonları ihtiva eden
kanşımlann çözücü olarak kullanılmalan yasaktır. An
cak sıkma ve kurulma işlemlerini de kapsayacak şekilde
bütün işlemlerin devamı süresinde aromatik hidrokar
bonları ilitiva eden çözücü ve çözeltiler, kapaU sistem
lerde killi anılabilecektir.

Madde 232 — Genellikle çözücü olarak kullanılan

ve parlama tehlikesi bulunan aromatik hidrokarbonlar
ve türevleri yerine uygun özellikte diğer maddeler ika
me edilecektir.

ALTINa BÖLÜM

Zelıirleyici, tahriş edici ve zararh sıvı veya gaz haldeki
bir kısım maddelerle çahşmalarda alınacak özel

Güvenlik Tedbirleri

Madde 233 — Amonyağm üretilmesi, işlenmesi ve
depolanması ile ilgili tesasatm, herhangi bir sebeple za
rarh derecede amonyak çıkardığı hallerde, aşağıdaki
tedbirler ahnacaktır.

a) Elle idare edilen veya havaya yaydan amon
yağm etkisi ile otomatik olarak işleyen su püskürtme
(sprinkler) tesisatı yapdacaktır. '

b) Amonyakla doymuş bir hava içerisinde kurutma
veya onanm yapan işçileri gerektiğinde ıslatmak için
bol su fışkırtan ve kolayca erişilebilen bir boru şebe
kesi yapdacaktır.

c) İşçiler, gerektiğinde bir gözü kapah diğeri yan
açık açık vaziyette ve nefes almaksızm 20 saniyelik bir
zaman zarfmda koşmaya ahştılidacak ve işçilerin bu
ahşkaniddanmn devam, her zaman kontrol altnda tu
tulacaktır.

d) İşyerinde, bakırsülfat katdmış veya katdmanuş
yeteri kadar aktifkömürlü uygun amonyak maskesi bu
lundurulacaktır.

Madde 234 — Bir işyerinde zararh ve tehlikeli mik
tarda karbon oksitleri yayılması mümkün olan hallerde

aşağıdaki tedbirler ahnacaktır.
a) İşyeri, gazm işçiler için tehlikeli olmadan dışarı

çıkmasuu sağlayacak şeküde tesis edilmiş bulunacak
veya çıkan gaz yakılacak veya uygun bir çekme terti-
batiyle dışan atılacaktır.

b) Karbonmonoksitli ortamda çalışmak zormıda
olanlara, temiz bava maskesi verilecek ve bu maskeye
uygun bir boru do dışarıdan temiz hava sağlanacaktır»

Madde 235 — Çözücü olarak karbonsülfür yerine
daha az zararh çözücüler kullanılması esastır. Karbon
sülfür kullandınası zorunlu olan hallerde işyerlerinde
uygım havalandırma tesisatı yapdacaktır.

Madde 236 — Elektrolitik usulle klor üreüminde
kömür, civa elektrotlar do teknolojik gelişmelere uygun
benzeri başka maddelerden yapılmış elektrotlar kulla-
ndacaktır.

Madde 237 — Ani olarak klor gazı çıkışı halinde,
klorun etkisini gidermek için, klor üretden, kullandan
veya bu madde de diğer işler yapılan yerlerde, yeter
miktarda amonyumhidroksit çözeltisi hazır bulunduru
lacaktır.

Madde 238 — Bir işyerinde klor kokusu hisscdihr
cddmez derimi alarm verilecek, işyeri mümkün olan
bızla boşaltılacak, ancak işyerinde gazm bulunuşu ne
denini aramak ve gerekli onanmlon yapmak üzere so
lunum yoUormı koruj'ucu maskeler (terciban sudlu-
kireç ve kiselguhr dâve edilmiş aktif kömürlü) veya ge
rektiğinde uygun solunum cihazlan kullanan işçder
kalacaktır.

Klorun etkdediği işçder, temiz havaya çıkanlacak,
istirahat ettirilecek, tahriş edilmiş organlar; seyreltik
sodyumbikarbonat çözeltisi do yıkanacaktır. Hastaya
sum teneffüs yaptınlmayacak ve basmçh oksijen verd-
meyeceklir.

Madde 239 — Siyah gazı, siyanürler ve türevleri do
çohşanlınm sağlık durumları devamh kontrol altmda
bıdundurulacaktır.

Madde 240 — Siyanür- bieşlkleri, üzerinde açıkça
görünür şekdde -«ZEHİR» kelimesi yazdı bulunan kap
larda saklanacaktır. Siyanür bUeşikleri, asitlerden uzak
bulundurulacaktır. Siyanür bdeşikleinin etkdediği has-
raya temiz havada sunî teneffüs yaptınlacak, oksijen
verilecek, siyanür bdeşiği jTitmuşsa litresinde 5 yumur
ta akı bıdunan su içirderek kusturulacaktır.

Siyan gazı ve siyanür bdeşikleriyle temas zorunlu
luğu bulunan hallerde işçdere gümüşoksit dâve eddmış
aktifkömürlü uygun maske, eldiven, elbise ve benzeri

(Devamı arka sayfada)
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OTOMOBİLLER İÇİN TEŞHİS ARAÇLARİ —l'ngiltere'de geliştirilen beş istasyoniu ve kom-
püterie çalışan test sistemini çalışırken görmekteyiz. Beş oyrj istasyondan geçerken her par
çası teste tabi tutulan araç, besinci istasyonu terkederken, tüm arızaları gösteren yazılı bir
liste hazırlanmış olmaktadır.

Jiİşi id araçlar Verilecektir. ,
Madde 241 — Dimelilsülfat üretiminde, işlenjne-

sinde ve depolanmasmda. aşağıd.vki tedbjrler alınacaktır.
a) Vücut veya elbiseler üzerine bulaşan dimclilsül-

fatm etkisini gidermek için işyerlerinde derişik amon
yak çözeltİB bulundurulacaktır.

b) Dimelilsülfat. buh/lrına korş işçiler taraflıdan
kullanılmak üzere sodyum-bikarbonat çözeltisi, işyerin
de bulundumlaeaktır.

e) Dimelilsülfat teneffüs ettiğinden şüphe edilen iş
çilere tıbbî tavsiyelerde bulunulmakla beraber gerekli
tedavileri yapılacAtır.

Madde 242 — Mctilbromürün üretiminde, işlenmesin
de ve depolanmasmda aşağıdaki tedbirler abnacaktır.

a) Bu maddenin kulkımlmasmı gerektiren üretim
ile ilgili işlemler lamaniiyle kapalı sistemlerde yapılacak
tır.

b) Mctilbromürün açık havada kaptan kuba boşal
tılması. mekanik olarak alttan çekmeli bir emme tortibatı
üzeıinde yapılacrir ve bu madde sıfırın altında lOC veya
daha aşağı derecelerde saklanacaktır.

c) Kapalı işyerlerinde ınetilbroıııülü yangın sön
dürme aletleri kullanılmıtyacaktır.

d) Yangın söndürme cilıazlaımın doldurulmasında
kullanılan mctUbromürünün içine, kokulu ve kaynama
derecesi metilbromüıünküne yakın bir madde kı-Hılacak-
lır.

Madde 243 Metilbronıür Jle haşarat mücadelesi
yapılan yerlerde mücadele görevlilerinden başka işçi bu-
lundurulmıyacaklr. Buralarda havanın tehlikesiz hale
geldiği saptanıncaya kadar işçinin germesine izin veril
meyecektir.

Gerektiğinde aktif kömürlü uygun maskeler kullanı
lacaktır.

14
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DOĞUM

CHRSYLER SANAYİİ İŞ YERİNDEN
Osman GÖKSU'nun Zeliha adlı kızı
Salih BORA''nın Selime adlı kızı
Şaban ÖZDEMiR'in İbrahim adlı oğlu
Mehmet GÜNDOĞDU'nun Demet adlı kızı
Ali ARLI'nın Vedat adlı oğlu
Nejat HERGÜNER'in kızı
A. Nuri AYTAÇ'm kızı
Kemal YILMAZ'm Kızı

ÇELiK-MONTAJ SANAYİİ İŞ YERİNDE

Celal BEKTAŞ'ın Oğlu
Mustafa SOYDAN'ın Oğlu
ismail SOFU'nun Kızı
A. Şaban ÇELEBi'nin Oğlu
Nazik SARAL'ın Kızı
ihsan YILDIRIM'ın Oğlu
Huriye KURT'un Oğlu
Ramazan KlZlLKAYA'mın Kızı
M. Naci TAYŞi'nin Kızı
Cemal YAPICI'mın Oğlu
Halil SERT'in Oğlu

AK-KARDAN SANAYİİ İŞYERİNDEN

Hikmet ERGENE'nin Sinan adlı o'ğlu
Alaettin BAYAR'ın Hakan adlı oğlu
Mehmet AYDOĞAN'ın Murat adlı oğlu

ŞAHiN-MOTOR YATAKLARI
RiNDEN

Müslim GERÇEK'in Taşkın adlı oğlu
Salih ŞENER'in Canan adlı kızı
Yeni doğan çocuklara uzun ömürler
ana ve babayı tebrik ederiz.

EVLENME

CHRSLER SANAYİİ İŞ YERİNDEN

Ali Kefal Bayan Nigâr Aydın üe
Feridun Beriş Bayan eliha Kaynar ile
İbrahim Şensoy Bayan Müzeyyen Görül ile

ÇELİK-MONTAJ SANAYİİ İŞ YERİNDEN

Erhan Karataş Bayan Necmiye Oter ile

ÖLÜM

CHRSLER SANAYİİ İS YERİNDEN

M. Emin Gümüşel'in Kızı İlknur
Hüseyin Kamış (üyemiz) - ı
Ahmet Ozgün'ün çonuğu i-
Emin Düzgün ve Lütfü Düzgün'ün babaları
Hasan

ÇELİK-MONTAJ SANAYİİ iŞ YERİNDEN

A. Kuzu Taşkın'm oğlu
İbrahim Karahan'ın eşi
Mehmet Tokalak'ın babası

KARMAŞAN İŞ YERİNDEN

Ali Gürhan'ın oğlu Mahir ' Z

ŞAHiN-MOTOR YATAKLARI İŞ YERİNDEN
Sabahat Uzar'ın babası İsmail
Mustafa Karagöz'ün oğlu Ramazan
Yakınları vefat eden üyelerimizin acısını pay
laşır başsağlığı dileriz.

SANAYİİ iSYE-

diler,

EVLENME

Makina Takım End. A.Ş. işyeri Sendika
Temsilcimiz Bayan Sabahat Evren 24. Ooak.
1976 günü, Ak. Kardan Sanayi AŞ. işyeri üye
lerimizden Halil Gizem ile evlenmişler
dir. Üyelerimizi Tebrik eder Mesut ve mutlu
yıllar dileriz.
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TOPLU SÖZLEŞMELER VE ENFLASYON
(Sayfa 3 den devam)
için mücadele yürütmüşler ve ücretlerinde
yüzde 12.7'lik bir artışı sağlamışlardır. 1974'-
de yüzde 2.8 artan ücretler 1975'in ilk altı
ayında yüzde 2.5 •gerilemiştir. Eğer 1971-1975
(ilk altı ay) döneminin toptan bir muhasebe
sini yaparsak işçiler bu dört yılda gerçek üc
retlerini ancak yüzde 1.9 kadar artırabilmiş-
lerdir.

Resmi rakamlarla 2.5 milyona varan açık
işsizin olduğu, gizli işsizlerin ise bunun iki
üç misline çıktığı, işsizlik sigortasmm bulun
madığı bir ülkede kalkıp da yüzde 1.9'luk bir
artış için «ücretler dondurulsun» demenin,
«sendika rekabeti toplu sözleşmeleo) vesaire
lâfları geveleyerek işçi haklarına saldırma
nın «iş tjarışı» talepleriyle ne ilgisi olabilir.

Dışa bağımlı bir ekonomik yapıya sahip,
milli sanayiini kuramamış, montaj sanayii ile
yabancı tekellere avuç açan bir ülkenin ka

deriyle oynayanlara
mize inanıyoruz.

böylece cevap verdiği-

Ancak mesele bununla bitmiyor. Bugün
Milli Cephe adıyla iktidarda tutunmaya çalı
şanlar sıkıyönetimi getirmek istemektedirler.
Sıkıyönetim gelirse ne olacağı şimdiden bel
lidir. Yüzde 1.9'luk ( o da 4 senede) üoret ar
tışı kaybolacak, işçilerin lokmaları daha da
küçülecek, en ufak ses çıkaranların kafasın
da demokrasin kılıcı sallandırılacaktır.

İşçilerin işleri hep kötü mü gidecek, ya
ni bundan bir çıkış yolu yok mudur? Nasıl
önleriz enflasyonu ve hayot pahalılığını so
rusu çıkıyor karşımıza. Bu konuda sendika
mızın tavrı açıktır. Eğer erken seçime gidilir
se, istikrarlı bir hükümet kurulursa, milli ağır
sanayii kurmak yönünde atılan adımlar geliş
tirilirse, enflasyona da çözüm bulunur. Bunun
da yolu bütün yurtsever sendikaların, işçilerin
memurların güçbirliği-nden geçiyor.

VE FAT

FAN OTO Sanayii İşyerinde çalışan üyemiz Murtaza Gönül KiTmaz
geçtiğin iz ay içinde vefat etmiş bulunmaktadır. Merhuma Tanrıdan rahmet
aile efradı 'ie mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

VE FAT

CHRYSLER İşyerinde 12 Seneden beri çalışmakta olan üyemiz Meh
met Hayrettin özdal 1.1.1976 günü geçirdiği Kalp Krizi neticesinde vefat
etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet Aile efradı ile üyelerimize başsağlığı
dileriz.
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EÖLENGE KÖŞEMİZ
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SOLDAN SAĞA: 1 — Taştan veya ağaç

tan yapılmış büyük havan; Övgü sunma, öv
me. 2 —' Renksiz, sarmısak kokusunda, kuv
vetli ve beyaz bir ışıkla yanan bir gaz. 3 —
Sayılan göstirme k için kuianılan işaretlerden
her biri. 4 — Bir işteki engelleri yenme kara
rı; Bir nieliği ölçmek için kendi cinsinden
örnek seçilen değişmez parça. 5 — Kitap ge
tirmemiş peygamber; Bağıl, bağıntılı (Eski
dilden). 6 — Tepesinden kulplu kahveci tep
sisine verilen ad; Bir renkte koyuluk, açıklık
yönünden görülen ayrılık. 7 — Bir tarikat ya
da sanatın ilk kurucusu; Em, ilâç 8 — Rus
ya'da bir şehir; Nargillerden bir ağaç ve bu
nun toprakça, sert kabuklu, içinde çok sayı
da taneler bulunan yemişi. 9 — Bir gemide
bulunan sefer işçileri. 10 — Bıkkınlık, melal;
Eden, yapan, işleyen.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Bir yapının
dış kapısıyla odaları arasındaki geçit; Güney
Amerika'da bir üiki. 2 — Dumanın yaladığı
yerde bıraktığı kana leke; Genellikle gömlek
yapımında kullanılan, çizgili ince bir tür pa-
muklıu kumaş. 3 Asya'nın güneydoğusun
da, Okyanusya'da Senegal'de ve özellikle
renkli ırklarda görülen öldürücü bir hastalık.
4  Pamuk, keten ya da iplkten seyrek do
kunmuş delikli bir kumaş Bir ilimiz. 5
Iskarmozları küpeşte dışında çok dar ve uzun
yarış kayığı; Tavır, davranış. 6 — Yolla'rnnm
veya geçitlemin çokluğu ve karışıkiğı nede
niyle içinden kolay kolay çıkılamıyan yer. 7 —

Eti, yağı çokça olan, tavlı; Bir suç ya da ku
suru bağışlama. 8 — Genişlik; Karabuğday
gillerden, sürgün kesici olarak kullanılan bir
bitkinin kökü. 9 — Ateşli ve tehlikeli bir ba
ğırsak hastalığı; Gösteriş, fiyaka. 10 — Şi
kar; Organik oimayan ve doğal olarak top
raktan aiman madde.

GEÇEN BULMACANIN ÇOZÜMÜ
SOLDAN SAĞA

1 — Damacana 2 — Or, va, bor 3 —
Natavlar 4 — Oiarca 5 — Klapa, uç 6 — Ala-
fazfa 7 — Enir, zar 8 — Tat, miri 9 — En,
Alsediz 10 — Rende, Taba

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1 — Donos, Eter 2 — Aral, Anane 3 —
Taklit 4 — Cavcav Ale 6 — Lapaz 7 — Aza
met 8 — Abra, Frida 9 — Şua, Rib, 10 —
Ardıç, Niza.

m

Vergi memurlarını gördükçe Ateşi 40'a nabzı
180'e yükseliyor.
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