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Bumu Özgür Sendikacılık ?



ti OTOMOBİL-iş
DERGİSİ

MAflMAR.\ BÜLGESI OTOMOTİV

I  imal, montaj, DEMm, çelik,
^  1>L\KINA VE METALDEN MAMUL

EŞYA sanayii İŞÇİLERİ SENDİKASI

YAYİN ORGANIDIR.

Otomobil - Iş adına

Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı işleri Müdürü

CENGİZ ABBASGiL
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MERKEZİ
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Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kafeul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez
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Şdibat ayı içinde Sendikamız yeni ba-
ğıtlıanan Toplu-iş sözleşmeleri ile yoğun
bir çalışma dönemine girmiş bulunmakta
dır.

Halen devam eden birçok işyerine ait
Toplu-lş sözleşme görüşmelerinin de iste
nilen amaca uygun şekilde sonuçlandırıla
cağından eminiz.

Bu ay içinde FENiŞ ALÜMİNYUM SA
NAYİİ ve TiC. A.Ş. ile SERVİS TİCARET
Ltd. Şti. ile yc-pıian Toplu-lş Sözleşmeleri
İle üyelerimize Metal iş kolunda en yüksek
zamlar sağlanmış bulunmaktadır. Bu sayı
mızda:

Şubat ayı içinde vefat eden Çimse-lş
Sendikası Genel Başkıanı Seyfettin Erkol'a
a:t «GERÇEKÇİ BiR LİDER DAHA ARAMIZ
DAN AYRİLDİ» yazımızı, Başyazıda Genel
Başkan A. Aydın ÖZEREN'in «SÖZLEŞME
LERİN EKONOMİYE ETKİLERİ» yazısını,
Yeni bağıtlanan ve devam eden Top!,u-lş
sözleşmelerini, TEKFEN İşçilerine alt bir
yaztyı, Sendikal Haberler'de Türk-lş Birinci
Bölge Temsilcisi Ziya HEPBiR'in basına
açıklamasını, işverenler serbest irade be-
yanı'nı da Referandum olarak nitelendiri
yorlar başlıklı yazıyı, Türk-lş, Disk ve De
mokrasi adlı Cahit OKATAN'ın, yazısını,
Sosyalist Ülkelerde Sendikacılık sayfamız
da DANiMARKA'yı, Tüzükler, BİZDEN HA
BERLER, ŞİİRLER ve Eğlence sayfamızla
Şubat sayımızı tüm iyilik dileklerimizle su
narız.



Sözfeşmeferin Ekonomiye Etkileri

Toplu-iş Sözleşmesi düzeni her geçen
yıl biraz daha gelişmektedir.

Sözleşmelerdeki gelişme hızının artışı,
gelecek yıllarda işçi kesimini Toplu-lş Sözleş-
n^esi yapıyoruz diye aldatan Sendikaların tü
münü perdeden silecek niteliktedir.

İşveren Icesimi konuları gayet yakından
takip ettiğinden, huzursuzluğu artmış, alıştık
ları düzen kendiliğinden bozulmaya başlamış
tı!. Mantar misali yarattıkları Sendikalar tek,
tek elden çıkmaktadır. Referandumun yürür
lüğe girdiği günün yıl dönümünde ellerinde
bunlardan birteki daha kalmayacağın' bilmek
tedirler.

Bazı işverenler bütün güçleri ile son voli
lerini vurmak için bagünkü geçim şartlarının
altında Toplu-Sözleşmeler bağıtlamaktan çe
kinmemektedirler.

bağırmakta, Sendikaları, Türk ekonomisini
yıkmaya çalışan örgütler oiarıak göstermek
için kamu oyunu yanıltmaya çalışmaktadırlar.

İşverenlerin bu konuşmalarına yüzeyden
bakıldığı zaman kendilerine hak verenler bu
lunabilir. Yalnız işin özüne doğru inildiğinde,
bu tip işverenlerin gerçek yüzü ortaya çıka
caktır. Toplu-lş Sözleşmelerinin işyerine %100
fark getirdiğini savunanlar bilmeden gerçek
leri ortaya koymakta, geçen devrelerde ça
lıştırdıkları işçilere hiç bir şey vermediklerini
kanıtlamaktadırlar.

Halbuki bu kötü alışkanlık tıpkı Kaygan
viraja girmiş oto misali bir sağa bir sola yalpa
vurmalarına sebep olurken, Türk ekonomisine
gerçek katkıda bulunanlarada çarparak bü
yük zararlara sebebiyet vermektedirler.

Nltekimki birbirlerine benzer, hatta aynı
işi yapan işyerlerinin Sözleşmelerinin karşı
laştırılmasında, Sendikaların değişik haklar
almış olduğu saptanmaktadır.

Böylece üretilen aynı malın işyerlerine
göre değişik Sendikalar sebebi ile maliyetinin
büyüdüğü veya küçüldüğü görülmektedir. Bu
durum işyerleri arasında rekâbeti doğurdu
ğundan, işverenlerin büyük bir kısmı koltuk
altı Sendikalarından vaz geçmemek için di
renmektedirler. Müşterek kurulan çok tatlı
sömürü düzeninin sona ermesinin yaklaştığı
nı görenler, bütün göçleri ile batıyoruz diye

Halbuki aynı işyerlerinin benzerleri se
nelerden beri bıU hakları vermekte, aynı za-
.mandada gelişmektedirler. Her devre haksız
kazanç peşinde koşanlara gerçek Sendikalar
olarak imkan tanımak Türk ekonomisinin den
gesini bozmak anlamına gelir. Sendikaların
işçilerin haklarını, işyerlerinin kazançları ve
hayat Şartlarının artış oranına göre ayarla
mak mecburiyetinde olduğu unutulmamalıdır.

Ne yazikkl bazı devlet yöneticilerinim,
esas dengeyi bozan ve bağırmaktanda geri
durmayan işverenlerin seslerine kulak vere
rek, Toplu-lş Sözleşmeleri, hayat pahaiıkğın!
arttırıyor gerekçelerini savunmaları, tabandaki
konulara inmediklerini, bir yerde haksız ka
zanç sağiıyıanlarıi savunmasını yaptıklarının
halen farkında olmayışları üzücüdür. Muhak-
kakki işçiler 1976 yılında-yeni bir- seviyeye
getirilecektir. Buntı önlemeyede kimsenin
hakkı yoktur.

Hayat şartları gemi azıya almış gitmek
tedir. Ülke yöneticileri buna dur diyemiyori*j,
kabahati Toplu-lŞ Sözleşmesi düzenine atma
ya hakları yoktur. (Devamı sayfa 12 de)

A. Aydın ÖZEREN



Türkiye'de sendika seçme özgürlüğü varmı ?
drnağin İzmit'te kurulu TüKFEN işyeri

Tekfen Üyelerimiz izmit Adliye binası onunde (Haklarını nerede arayacaklar?)
Ekonomik ve Demokratik hakları için

Sendikâl mücadelonim en doğru, tutariı ve
başarılı bir şekilde OTOMOBiL-IŞ SENDİKA
SI çatısı altı-nda verilebileceğinin bilincinde
olan Izmit-Derince'de kurulan TEKFEN işçi
leri, toplu olarak Türk Metal Sendikasından
istifa edip. Sendikamıza üye olmuşlardır.

Sendikamız bu işyeri için Toplu-lş Söz
leşmesi çağrısında bulunmuş ve Türk Metal
Sendikası da hiç üyesi olmadığı halde hem
çağrı yapmış, hem de bizim yaptığımız çağrı
ya itiraz etmiştir.

Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü pro
sedür evrakını istediğinde 128 üye fişi tarafı
mızdan ibraz edilmiş ve ayrıca bu üyelerimiz
TORK-METAL Sendikasına üye olmadıklarına
dair Bölge Müdürlüğüne beyan vermişlerdir.
Türk Metal Sendikası hiç üyesi olmadığı hal
de 138 sahte üye fişi düzenliyerek Bölge Mü
dürlüğüne vermiştir.

Bölge Çalışma Müdürli-ğü ibraz edilen üye
fişlerinin sağlıklı olup olmadığına bakmaksı
zın ve şartlı istifaları dikkate almadan sadece
fişlerin sayımı ile yetinerek Sözleşme yetkisi
ni Türk Metal Sendikıasına vermiştir.

Bu durumda Sendikamız verilen yetkiye
Kocaeli İş Mahkemesinde iti.az etmiştir. Biz-
zot üyelerimiz toplu olarak Adliye binasına

gelerek, gerçek iradelerinin aksine, istifa et
tiği Türk Meta) Sendikası tarafından. Üyesi
gibi gösterilmek suretiyle sahtekârlık yapıl
dığına dair Savcılığa şikayette bulunmuşlar
dır.

İş Mahkemesine yaptığımız itiraz sonun
da sadece üye fişlerinin sayımı ile yetinümış
şartlı istifalar ve sahtekârlık iddiaları dikkate
alınmıyarak Türk Metal Sendikasına Sözleş
me yetkisi verilmiştir.

Bu somut örnek, Türkiyede Sendika seç
me özgürlüğünün hakikatte olmadığını, iŞÇj"
lerin gerçek iradelerinin aksine, sahte üye fi
şi düzenliyen Sendikaların yetki aldıklarını
birkere daha göstermiştir.

Gizli oylama açık sayım ilkesine göre
yapılacak REFERANDUM, OTOMOBiL-lŞ
SENDİKASININ gücünü ortaya koyardı. Fa
kat sarı Sendika örneğini açıkça veren Türk
Metal Sendikası, Tekfen işçilerinin özgür dü
şüncesinin, gerçek tercihinin aksine sahte üye
fişi ile Sözleşme yetkisin! almıştır.

Fakat, San Sendikalarla mücadelemiz
burada bitmiyor.

Tekfen işçisi. Sendikamız ile el. ele, çı
karlarını sarı sendikaların eline teslim etmi-
yecek, birliğini engelliyecek her türlü girişim
leri saf dışı edecektir.



Türk-iş, Disk ve Demokrasi

Son günlerde demokratik rejim için
tehlike sayılan, kaygı verici olaylar yaşıyo
ruz. Hiç bir dönemde görülmeyen kıyımtar,
sürgünler, rüşvetler, öğrenci olayları ve
ölümler gitgide yoğunlaşmaktadır. 1960-27
Mayısının en hareketli yünlerinde ancak
bir kişi ölmüştü, 12 Mart 1971 olayları ön
cesi şiddet eylemlerinde öldürülenlerin sa
yısı hafızalarda tutulabiliyordu. Fakat için- "
de bulunduğumuz soot bir yıı içinde öldürü
lenlerin sayısı sanırım hafızalarda tutulmı-
yacak kadar çoktur. Artrk bu gibi olaylar
olağan sayıirr.akta, güncel haberler gibi
normal karşılanmaktadır. Neden içinde bu
lunduğumuz son bir yıl daha yoğun, daha
hareketli, daha baskılı? Çünkü geniş halk
yığınları gitgide bilinçlenmektedir, gitgide
örgütlenmektedir. Halk'daki bilinç,lenişe,
örgütlenişe ve iktidar olma özlemine kar
şı hu baskıyı sürdüren bir kısım egemen
güçler, kendilerine göre tehlikeli gördük
lerini bir takım baskı ve şiddet olayiarı ile
sindirmeye çalışmaktadırlar.

Tehlike sayılan ve tehlikeli görülen
kimlerdir?

İşçiler, öğrenciler, aydınlar, memurlar
ve şimdilik çok az ölçüde köylülerdir. Eğe-
men güçlere göre öğrenciyi, öğretmeni yo
la getirmek uzun vadeye dayanmaktadır.
Asıl sprun, asıl tehlike işçilerdir. Nitekim
bu büyük tehlikeye karşı koyabilmek için
somut eylemlere girişmişlerdir. Bunun ya
nında işçi sınıfını kendi içinde etkisiz kıl
mak için, işçiler arasına kışkırtıcı ajanlar
sokarak, İşçiyi birbirine kırdırarak işçiyi
yozlaştırmaya uğraştırmaktadırlar.

Sınıf kavgasına karşı olduklarını söy
leyen bu çevreler şimdi işçi sınıfının içinde
kavga çıkarmağa, işçi sınıfını kendi içinde
bölerek, işçileri birbirleriyle mücadeleye
yöneltmektedirler.

İçinde bulunduğumuz bu ortamda de
mokrasiyi kurtarmak, demokrasiyi yaşat
mak gibi bazı girişimlerde bulunuluyor.

Yazan; Cahit OKATAN

Hatırlarsınız, Sayın Bülent Ecevit bu
yolda bazı girişimlerde bulundu. İki büyük
konfederasyon birleşerek demokrasiyi kur
tarmak ve korumak için önemli adımlar
atabilirler idi. Fakat yine de geç kalınmış ,
sayılmaz; Gerek Türk-iş gerek DiSK ikisi-
de bazı farklarla batı tipi sendikacılığı sa
vunmaktadırlar. Durum böyle olunca, iki
büyük konfederasyonun basit kavramlar
yüzünden bir araya gelmemeleri demokra
si adına üzücüdür.

iki konfederasyon başkanlarının işçi
tarihi, işçi sayısı gibi sebeplerle birbirleri-"
ni suçlayarak günlerini geçirmemelidirler.

Benim konfederasyonumda üye sayısı
şu kadar, seninkinde bu kadar cnunkinde
o kadar demekle sendikacılık olmaz.

Siz büyük bir örgüt kuracal<sınız, hem-
de işçi örgütü, Sonrada acaba siyasetle
uğraşalım mı, uğraşmıyaiım mı, diye tar
tışma yapacaksınız. Örgütlenmiş işçi mut
laka siyasete ağırlığını koymalıdır, Aksi
taktirde işçileri bölmek, güçsüzleştirmek
siyasetten uzak tutmak isteyenlerin ekme
ğine yağ sürmüş olursunuz.

Türkiye'de artık iktidar savaşı partiler
arasında bir savaş, bir mücadele olmaktan
çıkmıştır. Türkiye'de toplumsal iktidarın
mücadelesi verilmektedir. Türkiye'de top
lumun hangi kesimi iktidara ağırlığını ko
yacaktır? Bunun mücadelesi verilmekte
dir.

Onun için kendi çıkarlarına uygun dü
şen düzeni sürdürmek isteyen .^bazı tutu
cular, bir yandan Türkiye'deki demokratik
işçi hareketini bölmek, güçsüzleştirmek,
işçi sınıfının kendi doğurultusunda bir si
yasal parti ile bütünleşmesini önlemeğe,
işçileri bölmeğe, işçileri siyasetten uzak
laştırmağa, işçileri kendi aralarımda sınıf
kavgasına yöneltmeye çalışanları, Sayın
Sendika Liderleri mutlaka bilmeli ve her
şeyden önce demokrasiyi düşünmelidirler..



Şubat ayında Sendikamız ile Feniş Alü
minyum Sainayi ve Ticaret A.Ş. ve Servis Ti
caret Limited Şirketi işverenleri arasında yü
rütülen Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile

sonuçlanmıştır. Bağıtlanan bu Sözleşmeler
ve yürütülen diğer Sözleşmeler ile ilgili du
rumlar okurlarımızın bilgisine sunulmaktadır;

BİTEN SÖZLEŞMELER :

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

SENDİKAMIZ iLE FENiŞ ALÜMİNYUM SANA
Yİ VE TİCARET A.Ş iŞVERENLiGi ARASINDA
İŞKOLUMUZUN EN iYi SÖZLEŞMESİNİN BA-
ĞITLIYARAK, ÜYELERİMİZİN BiRiNCi YIL
SAAT ÜCRETİNE 560 KURUŞ, iKiNCi YIL 560
KURUŞ ZAM YAPILMIŞTIR.

Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş
işverenliği ile Sendikamız arasında iki ay sü
ren Söz'eşme görüşmelerinde anlaşma sağla-
Hismadığından uyuşmazlığa gidilmiş ve işve

renin Uzlaştırma Kurula Toplantısına katılma
ması üzerine bu işyerinde 18.2.1976 tarihinde
GREV kararı alınmıştır. Ancak işverenierln
talebi İle yapılan toplantılar sonucunda an
laşma sağlanmıştır.

1 Ocak 1976 tarihinden itibaren 2 yıl sü
reli Sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat
ücretlerine 560 kuruş ve ikinci yıl 560 kuruş
olmak üzere toplam 11.20 TL. zam yapılmış
tır.

Fen-iş Sözleşmesinde işveren ve Sendika temsilcileri



— Sözleşmenin birinci yılında 105 gün
lük, ikinci yılında 120 günlük ücretler tutarın
da ikramiye verilmesi kabul edilmiştir.

— ihbar Tazminatlarının %50 zamlı ve
peşin, Kıdem Tazminatlarının her bir hizmet
yılı için 40 günlük ücretler tutarında ödenmesi
kabul edilmiştir.

— Asgari ücret saatte 750 kuruş olarak
saptanmıştır.

— Yıllık yasal izin sürelerine 5 gün ilave
edilerek, izine giden üyelere net 900 TL'sı ta
til ikramiyesi verilmesi,

— Üyelere yılda net 1000 TL. Bayram
ikramiyesi ödenmesi,

— Üyelere yılda Net 1000 TL. yakacak
yardımı yapılması.

— Evlenme yardımı 1250 TL. Doğum yar
dımı 1250 TL, Çocuk yardımı, her Çocuk için
ayda 50 TL, Tahsil yardımı olarak Okul kade
melerine göre 300 TL, 400 TL, 500 TL, 750 TL
ödenmesi kabul edilmiştir.

— Üyenin ölümü halinde varlslerfne 7500
TL, İş kazası ölümünde 20.000 TL, Yakınları
nın ölümü halinde 1250 TL. ölüm Yardımı
yapılması kabul edilmiştir.

Diğer Sosyal yardımların yanında Disiplin
Kurulu ve İş Güvenliği ile ilgili maddeler ka
bul edilmiştir.

Bu nitelikleri İle İş kolumuzun en İyi Söz
leşmesini yine OTOMOBiL-lŞ Sendikası İm
zalamış bulunmaktadır.

SERVİS TİCARET LlMiTED ŞİRKETİ

Sendikamız İle Servis Ticaret Limited
Şirketi arasında yürütülen Sözleşme müzake
releri, uyuşmazlığa gidilmeden, yapılan 5 top
lantı sonunda anlaşma sağlanmıştır.

1. Ocak 1976 tarihinden itibaren iki yıl
süreli Sözleşme İle üyelerimizin birinci yıl
aylık ücretlerine 1130 TL ile 1550 TL. arasın
da, ikinci yıl aylık ücretlerine 1200 TL zam
yapılmıştır.

Sözleşme He sağlanan diğer haklar şun
lardır:

— Yılda 90 günlük ücretler tutarında İk
ramiye verilmesi,

— ihbar tazminatlarının %50 zamlı ve
peşin. Kıdem tazminatlarının herbir hizmet
yılı için 35 günlük ücretler tutarında öden
mesi,

— Üyelere yılda 1000 TL Bayram ikrami
yesi, verilmesi, 1000 TL yakacak yardımı ya
pılması,

— Yıllık yasal izin sürelerine 3 gün ilave
edilerek, izne giden üyelere 700 TL tatil ik
ramiyesi ödenmesi,

— Evlenme yardımı 1500 TL, Doğum
yardımı 1250 TL, Çocuk yardımı her çocuk
İçin ayda 50 TL, Tahsil yardımı olarak Okuf
kademelerine göre 300 TL, 400 TL, 500 TL,
750 TL, ölüm yardımı olarak, üyenin ölümü
halinde varislerine 5000 TL, Işkazası ölümle
rinde 10.000 TL, üyenin yakınlarının ölümün
de 1000 TL yardım yapılması, ve üyelere yıl

da 200 TL, değerinde iki çjft ayakkabı veril
mesi.

Kabul edilmiştir.
Diğer Sosyal yardımların yanında Disip

lin Kurulu ve İş güvenliği İle İlgili maddeler
de kabul edilmiştir.

Servis Ticaret Sözleşmesinde anlaşma
protokolü imzalanırken,
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DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER

OTO YOL SANAYİİ A.Ş işverenliği ile yürütü- 1976 tarihinde İstanbul Bölge Çalışma
len Sözleşme görüşmelerinde 23 maddede Müdürlüğünde Uzlaştırma Kurulu toplantısı
anlaşma sağlanamamış ve uyuşmazlığa gidil- yapılacaktır,
mistir.

18. Şubat 1976 tarihinde Bölge Çalışma
Müdürlüğünde yapılan Uzlaştırma Kurulu
Toplantısına işverenin katılmaması üzerine,
işyerinde GREV kararı alınarak 20.2.1976 da
işverene tebliğ edilmiştir. Yönetim Ku.ulu,
GREV uygulamasına 2 Mart 1976 da başlan
masına karar vermiştir. Bu arada, işveren 1
Mart günü toplantı yapılmasını talep etmiş
olup. bu toplantı olumsuz sonuçlanırsa, işye
rinde GREV uygulamasına başlanacaktır.

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş işyeri için
Toplu Sözleşme yapmaya yetkili olduğumuz
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü kararı ile
saptanmıştır. İşveren Sözleşme yekimize iş
mahkemesinde itiraz etmiş, fakat bu itiraz
Mahkeme tarafından red edilerek yetkimiz
kesinleşmiştir. 25.2.1976 Tarihinde Sözleşme
görüşmelerine başlanılmış olup, yapılan ilk
toplantıda Sözleşme teklifi işverene verilmiş
tir.

HATiPOĞLU KOLLEKTiF ŞİRKETİ işverenliği
ile yürütülen Sözleşme görüşmelerinde mad
di konulara ilişkin 17 maddede uyuşmazlığa
gidilmiştir. Bölge Çalışma Müdürlüğünde ya
pılan toplantıda üçüncü aracı seçilerek Uz-
teştirma Kurulu Teşkil olunmuş ve Uyuşmaz
lık dosyası üçüncü aracıya tevdi edilmiştir.
Uzlaştırma kurulu ihtilaflı maddeler üzerinde
18.2.1976 tarihinde çalışmalarına başlamış
olup, 3 Mart 1976 tarihinde karar verecektir.

HİSAR ÇELİK* DÖKÜM VE M AKİN A SANAYİ

İşverenliği ile Sendikamız arasında Şubat
aymda başlayan Sözleşme görüşmelerinde,
işverenin olumsuz tutumu sebebi İle, yapılan
3 toplantı sonunda 37 maddede anlaşma sağ-
lahamamıştır. Bu durumda Bölge Çalışma
Müdürlüğüne baş vurularak Uzlaştırma Kuru
lu talep edilmiştir.

ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ A.Ş işveren
liği ile yürütülen Sözleşme müzakerelerinde 5
toplantı yapılmış ve 10 maddede anlaşma
sağlanamıyarak uyuşmazlığa gidilmiştir. 4

ÇAĞRISI YAPİLAN iŞ YERLERİ :

Sendikamızın, 1976 yılı Topiu-lş Söz
leşmeleri çalışmaları devam etmekte olup,
sözleşmelerin bitiş tarihlerine göre feshi
ihbarları yapılmaktadır. Bu dönemde sırası
ile 1.3.1976 tarihinde Yunus-Kartal'da ku-
•rulu OTO YANŞAN, 1.4.1976 Tarihinde Pen-
dik-Kartal'da kurulu REMAS ile Gebze-
Çayırova'da kurulu CHRYSLER işyerleri
sözleşmeleri sona ermekte olup bu işyer
leri için yeni dönem Toplu-lş Sözleşmesi
çağrıları yapılmış bulunmaktadır.

Ancak, her zaman olduğu gibi kanun
lara daima işçi sınıfı saygı duymakta, fa
kat her nedense uygulayıcılar iç'n aynı
kelimeleri söylememekteyiz.

örneğin, 1.3.1976 Tarihinoe biten söz
leşme içinhalen Bölge Çalışma Müdürlü
ğünde yetki gelmemiş ve dolayisiyle söz
leşme görüşmelerine başlanamamıştır.
Halbuki yasa gereğince müracaattan iti
baren 3. iş günü içinde yetki verilmesi ge
rekirdi. Acaba bu mağduriyetimizi kim ön
leyecek?
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Gerçekçi Bir Lider Daha

Türkiye ÇImse-lş Sendikası Genel
Başkanı ve değeri! Sendikacı arkadaşı
mız Seyfettin Erkol 13/Şubat/1976 Tari
hinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonun
da kaldırıldığı S.S.K. Göztepe hastaha-
nesinde vefat etmiştir.

1932 yılında Kemah'ta dünyaya ge
len Seyfettin Erol, ilk öğretimini bitirip,
aile durumu iyi olmadığından Balıkesir'
de çalışma hayatına girmiştir. 1957 tari
hinde Balıkesif Çimento fabrikasına gi
ren Erkol, 1958 de de arkadaşları ile
birlikte Çimento İşçileri Sendikasını kur
muştur.

Bilâhare 1963 senesinde Çimse-lş
Sendikasınm kurulmasında büyük gay
ret sarfetmiş ve ilk genel kurulu müte
akip Çimse-lş Genei Başkan Vekili ol
muştur. Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim
Kurutu İşçi Üyeliği de yapan Erkoi Çim
se-lş Sendikasının 5-7/Araiık/1974 ta
rihleri arasmda. yapılan 6. Genel Kurul
da İse Genel Başkanlığa getirilmiştir.

Seyfettin Erkoi evli olup, 4 çocuk
babasıdır.

Uzun .zamandan beri Işçî sınıfına
hizmet etmiş ve bundan büyük kıvanç
duyan arkadaşımızın genç yaşta ana
mızdan ayrıiması, tüm işçi sınıfında bü
yük üzüntü yarattığı gibi, diğer çevrele-

1 •

^ seyfeîtîM ̂  gRfcpk ^

rinde yakın alâkalarına mazhar olmuş
tur.

Kıymetli Sendikacı arkadaşımızın
ölümünden dolayı OTOMOBiL-IŞ ola
rak, tüm Çimse-lş mensuplarına ve rah
metlinin ailesine ve yakınlarına başsağ
lığı diler, merhumu rahmetle anarız.



SENDİKAL

GÜNÜN EKONOMİK SİYASAL VE SOSYAL
AKTÜEL KONULARI ÜZERİNE TÜRK-İŞ Bİ
RİNCİ BÖLGE TEMSİLCİSİ ZİYA HEPBiR BA
SİNA ŞU AÇ'KLAMAYİ YAPP.1İŞTİR.

«İşverefKer ;Konfederasyonu Başkanı Ha-
iit Narin, yaptığı açıklamada Çalışma Barışı
nın şağlanmadığından, işgal, boykpt ve ka-
nn-nsuz direnişlerden ve sınıf mücadelesinin
sürdürüldüğünden yakınmaktadır.

Aslında toplumda sayılan bu tür davra
nışlar .yarşa, kapitalist ekonomik sistemin
tatîlatından oluşan sancılar olarak bu davra-
ınışları isimlendirmek gerekir.

Batılı anlamda parlamenter özgürlükçü
demokrasilerde kapitalist iktisadi düzenin
hastalıkları sürüp gitmekte ve sürecektir.

,  Çünkü, özgürlükçü Demokrasi sloganı
arkasında, sömürü düzenini sürdürmek iste-
yen para babaları, çok uIüsIaj şirketler, gün
cel olaylarında kanıtladığı gibi özgürlükçü
demokrasi ile idare edilen bir çok ülkede
rüşvet dağıtarak, satın almak istedikleri her-
kesı şalın a'abilmişlerdir ve sömürü düzenie-
rinı sürdürmek olanağmı bulmuşlardır.

Yoğun sömürü karşısında çalışanlar, yani
işçiler, memurlar ve tüm dar gelirliler ekono
mik baskı altında olduğundan çalışma barışı
sa'ğlanamıyacaktır. Şöyleki:

Ülkemizde, işçilerin parlamentoda temsil
edilmelerine sermaye çevrelerince türlü yön
temlerle engel olunması,

Vergi adaletsizliğinin Ekonomik kesim
lerde, yani sınıflar arasındaki farklılığı daha
da yoğunlaştırması, çiftlik ağalarının vergi
muafiyetlerinin yılda 30 bin Tl.dan 90 bin Tl.
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sına çıkarılması, 480 bin götürü mükellefin
günde binlerce lira ciro yapmasına rağmen
vergi dışı bırakılırken, 1200.-Tİ. brüt ücret
alan işçiden 350.-TI. her ay vergi kesilmesi,
ülkede çalışarak bordrodan maaş aian sabit
gelirlilerin 28 milyar vergi vermeleri yanında
milyarlar kazanıp her mevsim lüks hayatları
nı sürdüren kapitalist Para Babalarının milli
gelirden en çok payı almalarına rağmen 13
milyar vergi vermeleri yanında dolaylı vergi
lerinde işçi, köylü ve küçük esnafa ayrıca
yükletllmesi elbette çalışma barışının sağlan
masını önliyecektir.» diyen Ziya Hepbir açık
lamalarına devamla şu konulara değinmiştir"

Biz isçiler Türk-lş çatısı altında, kapitalist
sömürü düzenine karşı işçi sınıfının çıkarları
doğrultusunda parlamentoda .kökeni İşçi olan
temsilcilerimizin çalışan sınıfın yoğunluk öl
çüsü oranında bulunmasını zorunlu gören,
özgürlükçü demokrasiden yanayız.

Böylesi bir parlamenter demokratik dü
zende elbette sınıflar olacaktır ve sınıfların
var olduğu yerde işçi sınıfı da olacaktır ve
işçi sınıfı doğal haklarını alabilmek için yasal
sınıf mücadelesini yapacak ve sürdürecektir.
İşte o zaman batılı anlamda Demokrasi ülke
mizde özgür b-içimde işleyecektir. Azınlık Pa
ra Babaları ve çok uluslu şirketlerin Temsil
cileri ve onların yandaşlarının bir parlamento
da çoğunlukta olup, kendi çıkarları doğrultu
sunda yasalar çıkarmaları ve hükümet etme
leri karşısında sınıf mücadelemiz devam ede
cek ve Inşanca yaşam kavgamızı sürdürece
ğiz diyen Ziya Hepbir sözlerine devamla:

Kapitalist ekonomilerde günümüzün kar
ma ekonomi ile yönetiliyoruz yutturmacası
sen günlerde asıl amacını belirtmiş, iktisadi
Devlet Teşekküllerinin bütçe açığını kapamak
amacı ile %49 oranında satışı Maliye Bakan
lığınca önerilmiştir.



Sanayimizin ve Ekonomimizin temel taş
ları olan bu teşekküllerin Para Babalarının
eline geçmesi sömürüyü daha da yoğunlaş
tıracaktır. Türk işçisi olarak sınıfımızın çıkar
ları nedeni ile bu satışa karşıyız.

Ayrıca Maliye Bakanı kimin ne kadar na
sıl kazandığını tartışmayın diyor, işçi sınıfı
olarak milli gelirden tam payımızı almak için
kimin ne kadar nasıl kazandığını tartışacak
ve soracağız. Apartmanı ve Mersedesi olan
binlerce yükümlünün vergi beyanlarında yıl
da 6700.-TI. ile geçindiklerini bildirirken hak
sız kazançları eleştireceğiz. Sendika özgür
lüğüne, Referanduma karşı olanlarla, Asgari
ücreti sefalet ücreti olarak muhafaza edenler
le, Sosyal adalete sosyal güvenliğe karşı
kapitalist sömürü düzeni ile işçi sınıfı olarak
özgürlükçü mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dış da Bağımsız bir politika sürdürülme
sinden yana olduğumuzu ve Kıbrıs meselesin
de Ege Kıta sahanlığı sorununda, Ege'de
Petrol arama sorununda, Osler sorununda
Türk Ulusunun milli çıkarları doğrultusunda
bir politika izlenmesi İçin işçi sınıfı olarak öz
gür mücadelemizi vereceğiz.

Yine yerli Harp Sanayimizin kurulmasın
da zaruret olduğuna inanıyoruz ve Çalışma
Barışının sınıfların var olduğu ülkede sınıf
mücadelesinin var olacağına İnanıyoruz.

İŞVERENLER «SERBEST İRADE BAYA-
NI'NI DA» REFERANDUM OLARAK NİTE
LENDİRİYORLAR.

Yargıtay Hukuk Kurulu'nun referandumu
yasa dışı bulmasından sonra, iş Mahkemesi
yargıçlarının serbest irade beyanı yolu ile
yetkili sendikayı saptamaya başlamaları da
işveıen çevrelerinde tepki ile karşılanmıştır.

Bilindiği gibi referandum karan vereme
yen yargıçlar, bir işyerinde yetkili sendikayı

saptamak ve sahteciliği önlemek için, işçile
re teker teker hangi sendiKanın üvesi oldu
ğunu sorma yolunu benimsemişlerdir.

İşveren çevrelerine göre, bu yol referan
dumun başka bir isim altında uygulanmasıdır.
Bu görüşe göre, işçiler iki veya daha çok
sendikaya verdikleri giriş dilekçelerinden biri
ni kabul etmekte, böylece referandumdaki
gibi bir seçim hakkını kullanmakladırlar. İş
veren çevreleri, işçilerin sürekli olarak birden
fazla sendikaya üye olma ve gerektiğinde,
İrade beyanı ile referandumu gerçekleştirme
yoluna gitmesinden kuşku duymaktadırlar.

Adana ve İstanbul'da alınan iki irade be
yanı yolu ile yetkili sendikayı saptama kararı
temyiz edilmişti. Temyiz dilekçelerinin Yargı
tay Dokuzuncu Hukuk Dairesi'nde bir karara
bağlanması beklenmektedir.

SAKAT VE HÜKÜMLÜLERE iŞ BULMA
ÇARESİ ARANİYOR

İzmir — Sakat ve eski hükümlülere de
iş bulunabilmesi için il çapında bir toplantı
yapılmasına karar verilmiştir. Vali Muavini
Hüseyin Aydemir'in başkanlığında yapıla
cak bu toplantıya, iş ve işçi Bulma Kuru
mu, Millî Eğitim, Halk Eğitim, Sosyal Si-
Sortalar, Ticaret ve Sanayi Odaları, işve
renler Sendikası, Türk—İş ve diğer kuruluş
temsilcileri katılacaktır.

Sakat veeski hükümlülere de çalrşma
olanaklarının hazırlanması, gerekirse mes
lekî kuruluşlardan geçirilmesi amacıyla
düzenlenecek olan bu toplantı ile ilgili ça
lışmalar yapılmaktadır.

Vali Muavini Hüseyin Aydemir, «Ama
cımız sakat ve hükümlülere de iş bulmak
tır. Kuruluşları bu yönde hazırlayacak, ola
nakları tespit edeceğiz.» demiştir.
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HUKUK KöŞESil
Kıdem Tazminatını

Kapsayan I bra

>; ,

Av. Şeyma TÜMER

İşçilerin, hizmet akitlerinin feshinde, ve
receği ibranameyi imzalarken çok dikkatli ol
maları, almadıkları hakları için ibra vermeme
leri gerekmektedir. Aksi halde bir ödemenin
müfredatını gösteren ibra senedi imzalanması
halinde, ibra senedinin kapsadığı haklar ve
bu orada kıdem tazminatı hakkı için dava açı
lamaz.

Bu konuda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ta
rafından verilen kararı, aşağıda aynen yayın
lamaktayız.

DÂVA : Dâvacı, noksan ödenan kıdem
tazminatının dâvâlıdan tahsil edilmesine
karar verlImesiTiI istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına
almıştır.

Hüküm, süresi içinde dâvâlı avukatı
tarafından temyiz edilmekle dosya İncelen
di, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dâvâlı taraf ibra definde bulunmuş
ve buna dair dâvacınm imzalarmı taşıyan
ibraname ile ödemenin müfredatımı göste-
«ren ibra senedini ibraz etmiştir. Bu ibra
name ve ibra senedi, dâva konusu kıdem
tazminatımı da kapsamakta oiup, dâvacı
taraf, ibraname ve ibra senedindeki im
zalarını ve bunların muhtevasını inkâr et
miş veya bu yolda bir itiraz ve savunmada
bulunmuş değildir. Yani dayanıiam ibrama-
me, hukuken geçerlidir. Mahkemenin aksi
görüşle ibranameyi geçersi,z saymasında
isabet bulunmadığından hükmün bozulma
sı gerekir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararm yuka-
rJda gösterilen, sebepten dâvâlı yararına
BOZULMASINA, ve peşin almam temyiz
harcının istek halinde İlgiliye iadesine, oy
birliğiyle karar verildi.

(9.H.D. Es. 75/28648 Ka. 75/48414 Ta.
6/11/1975)
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Sosyalist Ülkelerde Sendikacılık :

DANİMARKA

21 Temmuz 1871 tarihinde Kopenhangda
«Socialisten» «dlı haftalık derginin İlk sayısı
yayınlanmış aynı yıiı.n Ekim ayında da Sosya
list Entemasyonal'in Danimarka Şubesi «Mil
letlerarası Çalışanlar Birliği» adı altında faa
liyete geçmiştir. Kısa bir sure içinde bu teş
kilat, gerek sendikal alanda, gerekse siyasi
bakımdan kendini hissettirmeye başlamıştır.
Çeşitli meslek kollarında. Sendika şubeleri
meydana getirilerek ilk başta beş meslek ko-
lij İçin kurulan bu şubelerin sayısı zamanla
artırılmıştır.

1871 den sanraki birkaç yıl içinde Enter
nasyonalin kendi bünyesi içinde kurmuş bu
lunduğu sendika şubelerinin yanısıra, «hür»
sendikalar da kurulmağa başlamış kısa za
manda sendikal hareket bütün olarak bir kal
kınma, gelişme devresine girmişti. Bu devre
de sık sık grev hareketine başvurulmağa baş
lanmıştır. Meselâ 1871 Nisanında sıvacılar
çalışma saatlerinin kısaltılması yolundaki ta
leplerinin reddedilmesi üzerine greve başvur
muşlar, ancak maddi imkânlarının yetersizliği
yüzünden grev başarıya ulaşamamıştır. O ta
rihlerde Sosyalist Enternasyonalin Danimarka
Şubesi Başkanı olan Louls Plo 5 Mayıs günü
grevcilerin desteklenmesini sağlamak ama
cıyla bir miting düzenlemiştir. Louls Plo ba
sın greve gidilmesinin aleyhinde olduğu'hal
de greve başvurulunca, desteklemekten geri
kalmamış ve kamu görevlilerinin tarafsız kal
ması gerektiğini İlân ederek, işverenlerin ta
rafını tutmalarını protesto etmiş; sözlerinin
tesirsiz kaldığını görünce de miting tertip
«dilmesini kararlaştırılmıştır. Ancak İzin ve

rilmemiş, Pio ve yardımcıları tevkif edilmiş
lerdir. Fakat, zabıta kuvvetleri işçinin miting
mahalinde toplanmasına engel olamamış ve
Danimarka sendikacılık tarihinde ilk defa işçi
ile asker karşı karşıya getirilmiştir. 1873 Mar
tında Louis Pio «asayişi ihlal» gerekçesiyle
«5 yıla» yardımcıları ise «3» er yıl hapse hü
küm giymişlerdir. Bunun Danimarka sendika
cılık hareketinin gelişmesi bakımından olum
suz etkileri olmuştur. Çünkü hükümet sadece,
yöneticilerini hapsetmekle kalmayıp, aynı za
manda Enternasyonalin şubesini de çalışma
larından alıkoymuş, bu da gelişmeyi bir dere
ce baltalamıştır, Louis Pio ve arkadaşları iki
yıl sonra affedilerek tekrar Enternasyonalin
başına geçmişlerdir.

Louls Plo ve arkadaşlarının tevkifi İşçinin
teşkilatlanması aleyhinde olan çevreler için
«çok yerinde bir karar» olarak kabul edilmiş
ve işçi haraketinin bir daha dirilmemek üze
re tarihe karıştığı inancı yerleşmiştir. Bu çev
reler kısa bir zaman içinde yanıldıklarını an
layacaklardı, Gerçekten, Entemasyonalln
mesleki sendika şubeleri, aynı meslek kolla
rında, laırulmuş bulunan «hür» sendikalarla
birleşmek suretiyle çalışmalarına devam et
mişlerdir.

1874 Nisanında, sendikalar bir araya gel
mek suretiyle, «Sendikalar Merkez Komitesi»
ni kurmuşlardır. Bu yeni teşkilâtın kurulma
sıyla, Danimarka'da sendikal hareketin lider
liği Sosyalist Enternasyonalir. elinden çıkarak
yeni teşkilata geçmiştir. İlk başlarda Merkez
Komitesine bağlı bulunan sendikaların sayısı

(Devamı arka sayfada)
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onbir olduğu halde, kısa bir zaman sonra di
ğerleri de buraya üye olmuşlardır, öyle ki,
1976 - 77 kışmda üye sendikaların sayısı 32'yi
bulmuştur. Bu sendikalardan bazılarının siya
si gayelerle hareket ettiklerini kabul etmek
gerekir. Gene o tarihlerde Danimarkada Kurul
muş bulunan bazı işçi teşkilâtları. Sosyalist
Enternasyonalin birer organı olmak endişesi
içinde Sendikalar Merkez Komitesine bağlan
maktan kaçınmışlardır. Sendikalar Merkez
Komitesi bir süre işçi hareketinin ve siyasi
hareketin kanalize edildiği merket görevini
görmüştür. Bu dönemde, merkezin siyasi fonk
siyonunun sendikal çalışmalarına nazaran
daha ağır bastığı ifade edilebilir.

1879 yılında mevcut 52 milli ve 40 ma
halli sendikadan 38 inin derhal üye olduğu,
yukarda belirtilmişti. Bunların üye .sayısı
51.000 civarındaydı. Üye sayısı 1919 da 123.-
000; 1920 de 362.00 i bijldü.'1927 yılı sonun
da ise bir düşüş oldu ve üye sayısı 310.000 e
İndi. Savaş sıralarında devlet işçiye yapılan
sigorta yardımının miktarını artırdığı için, üye
sayısında suni bir artış olmuştur. Sonradan
eski şartlar altında sigorta yardımı yapılma
ya başlanınca üye sayısı da düşmüş oldu.
Diğer taraftan, o tarihlerde hâlâ Federasyona
bağlı bulunmayan sendikaların sayısı da bü
yük bir yetOn tutmaktaydı. Sendikalar fede
rasyonuna bağlanmakla, muhtariyetlerini
kaybedecekleri endişesi içindeydiler. Hatta
Federasyona bağlı bulunan bazı sendikalar
da ayrılmak için fırs,at kolluyorlar ve sendikal
alanda karşılaşılan her türlü başarısızlığın.
günahını Federasyona yüklemek için yarışı
yorlardı. Üye sendikaların Kongre gündemle
rinin birinci maddesini genellikle «Federas
yondan Ayrılma» teşkil ediyordu. Aslında,
Federasyona hücum edilen 'konuların çoğun
da Federasyonun zaten yetkisi yoktu; fakat
«aldatma politikası» içinde, işçiye federasyon
kötülenlyordu.

1925 yılında Genel İşçiler Sendikası,
yaptığı bir kaç grevden sonra, işverenlerin
lokavtı İle karşı karşıya kalınca en kolay yoi
olarak suçu, Federasyondan ayrıldı.. O tarih
lerde Genel İşçiler Sendikasının üye sayısı

155.000 in üzerindeydi. Federasyon bu su
retle hemen hemen üye sayısının yarısını kay
betmiş oluyordu. Bu lokavt 12 hafta sürdü ve
100.000 işçiye doğrudan doğruya, binlerce İş
çiyi de dolaylı olarak etkiledi. Federasyon 27
milyon kron harcıyarak işçinin fazla mağdur
olmasını önlemeğe çalıştı. Bu lokavt teşeb
büsü Danimarka sendikacılık hareketinde
ikinci dönüm noktası teşkil etmiş, o zamana
kadar Federasyona üye olmayan sendikalar
da teker teker üye olmağa başlamışlardır.
Genel İşçiler Sendikası 1928 yılında tekrar
üye olmanın yollarını araştırdı ve isteği kabul
edilerek .yeniden Federasyon bünyesine alın
dı. İşverenler, Federasyon üyesi olsun olma
sın, lokavtı her sendikaya yöneltmişlerdi. So
nuçta, sendikalar birleşmekte meseleleri»
daha kolaylıkla halledilebileceğine inandılar
ve bu suretle 1959 yılı sonunda Danimarka
İşçi Sendikaları Federasyonunun üye sayısı
740.000 in üstüne çıkmış oldu.

BAŞYAZI ;
Sözleşmenin ekonomİYe etkîleri
(Sayfa 1 den devam)

Yeni yılın daha İki ayı dolmasına nağmen
fiyat etiketlerinin hangisindeki rakkam sabit
tutulabiimiştir. Şunu açıkça belirtmek isteriz,
Sözieşmeierle getirilen haklarla gerçek iş
yerleri sarsılmaz ve Türk Ekonomiside zede
lenmez, çalışanların haklarının kısıtlanma yo
luna gidilmesi, ülkeye hiç birşey kazandır
madığı gibi büyük kayıplara sebebiyet verir.
1976 yılının GREVLER yılı olması İstenmiyor
sa, işçi hakları günün şartlarına göre kısıt
lanmadan masa başında verilmelidir.

Bir kez daha bu işin hesaplarını yanlış
yapanlara sesleniyoruz. Hangi Sözleşme dev
resinden sonra verilen haklardan dolayı, iş
yeri blânçosu ziyan etmiştir?.

Gerçekler) bir tarafa iterek hareket et
menin İşveren kesimine fayda sağlayacağı,
hakikatlerle bağdaşamaz, Bu ancak İş barışı
nı bozmaktan öteye gidemiyeceğine göre,
Sorumlu aradığında SendikaTarı göstermenin
her halde en büyük haksızlık olacağını belirt
mek İsteriz.

12



DOĞUM:

CHRSYLER SANAYİİ İŞ YERİNDEN

Fevzi Geven'in Aşkm adlı oğlu
Aziz Ergün'ün Yasin adlı oğlu
Salih Cansız'ın Yaşar adlı oğlu
Cafer Göksıu'un Kızı
Abdüikadir Kabaoa'nın Şeküfe adlı Kızı
Comalettin Bayke'nt'm Esra adii Kızı
Metin Efe'nin Ömer adlı Oğlu
Niyazi Yiimaz'm Serkan adlı Oğlu
Ali İhsan Karaiıca'nm Kızı
ismail Beşiroğiu'nun Serkan adlı Oğlu
İbrahim Gündoğdunun Adnan adlı Oğlu
Fevzi Köstek'in Erkan adlı Oğlu
Ramazan Çaylak'ın Sultan adlı Kızı
Hüseyin Usta'nm Tufan adlı Oğlu

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ İŞYERİNDEN

Yaşar Ertuğrul'un oğlu
Nevriye Ozçetin'in Kızı

Vural Genç'in Kızı
Aslan Eyüp'un Kızı

Fikri Dağ'ın Oğlu
Eyüp Araranlı'nın Oğlu
Kadir Çevik'in Oğlu
Erol Deniz'in ikiz oğulları

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI İŞ YERİNDEN

Ş. Ahmet Dönmez'in Erdoğan Adlı Oğlu
Kenan Okuti'cu'nun Devrim Adlı Oğlu

H. Zeki Kılıç'ın Güngör Adli Oğlu
Atilla Ataç ın Cengiz Adlı Oğlu
Ali Bostancı'nın Latife Adlı Kızı
Dünyaya gelmiştir. Yavrulara uzun ömürler
diler anne ve babaları tebrik ederiz.

EVLENME:

CHRYSLER SANAYİİ İŞ YERİNDEN

Fevzullah Yalçın Bayan Sayan Eryilmaz üe
Sezai Şeker Bayan Nisran Kama ile
Cihangir Aksoy. Bayan Melike Aksoy ile
Mustafa Tamer Bayan Lütfiye Ascan ile
Necdet Döndek Bayan Nuriye Armutçu-
oğlu ile

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI İŞ YERİNDEN
Turhan Bektaş Bayan Kadun Bektaş üe
HATİPOĞLU SANAYİİ İŞYERİNDEN

Cevdet Şentürk Bayan Hatice Gündüz ile
Evlenmişlerdir. Evlenen üyelerimizi

tebrik eder, mutluluklar dileriz.

ÖL Ü M :

HATİPOĞLU SANAYİİ İŞ YERİNDEN
Raşit Şabanduran
Kasım Dereci
AEG-ETi İŞ YERİNDEN
Münir Güler

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ İŞ YERİNDEN
Ömer Kıla'nın Babası

Üyelerimiz vefat etmiştir. Aileleri ve
arkadaşlarına başsağlığı diler, merhumla
rı rahmetle anarız.
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Parlayıcı Patlayıcı tehlikel
çalışan işyerinde a

hakkında
(Geçen Sayıdan devam)

Madde 2i4 — Fonnikasit, lak ve .vernikler için
çözücü, olarak kuUajulmayacaklır,

Madde 245 — Fosgen gazıuıu bulunması muhtemel
olan işyerlerinde işçiler sık sık borakslı bir çözelti ile
ağızlannı çalkulıyacaklardr.

Madde 246 — Kurşuntetruetilin üreliniinde veya bu
madde ile yaplan işlerıîj işçiieı* sıvı ile temasa gclınek-
t**!! sakınacaklai'diT, Sıvı ile tera.ıs ettikleri hallerde, çili-
Jetûü derîıal önce gazyı^ı ile sonra sabun sıcak su
ile >akayacakiardır. Sıvının dökülüp yayıldığı haUcrde
bu yerler ünce bol gazyağı ile sonra su ile yıkanacak
vey-ı ince bh- tabaka kireçkaynıağı sürülerek ve su yar
dımı ile temizlenecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hayvansal ve bitkİBel maddelerle çalışmalarda
abnacük GüvenUk Tedbiılcıi

Madde 2'ı7 — Hayvansal ve bitkisel yağlar üretilen
veya sabun imalinde kullanılan^ hayvan kemiklerinin
karbonlaşUnlması, öğütülmesi gibi işler yapılan jahut
tutkal ûrctivjı işyereri, ateşe dayanıklı malzemeden ya
pdmış olacak, .îöşcmclerindc uygun eğimler bulunacak
ve aç;ktu hiç bir ağaç kısmı olmıyacaktır.

Madde 2'i8 - Menşei hayvansal veya bitkisel olun
kimyasal maddelerm hazırlandığı yerler, uygun bir de
zenfektan çözelti ile sık stk temizlenecek ve ayrca bol su
ile ykcmacaktır.

Madde 249 — İşyerlerinde kullanılacak kemikler,
önce kimyasal maddeler yardımıyla veya 100 C lik su
içinde, en az 30 dakika kaynatılacak veya diğer usullerle
dezenfekte edilecektir.

Madde 250 — Hayvansal veya bitkisel menşeli mad
delerin üretildiği işyerlerinde çürümüş veya fena kokan
maddder açıkta bulundumlnayacaktır. Teknik bir zo-
rtmluluk halinde bunlar çevreyi rahatsız etmeyecek şe
kilde muhafaza edilecektir.

i ve zararlı maddelerde
lınacak tedbirler

tüzük
Madde 251 - Enfeksiyona sebep olabilen maddeler

le çalışılan yerlerde, bu ııuMcleler işlenmeden evvel vo
çalışmaların bitiminde, çalışma yerleri temizlendikten
sonra uygun şekilde dezenfekte edilecektir.

ALTİNCİ KISl.M

Son llüküınlcr

Madde 252 - 6209 saydı Kimyagej-lik ve Kimya
Mühendisliği Hakkında KaHuınun 6ncı maddesinin uygu
lanmasına ilişkin Yönetııvelikto kimyager veya kimya
mühcndisiriin bulundurulacağı belirlUeıı işyerlerinden
gayn işyerleri fenıu ehliyeti lıuiz kişilerin teknik göze-
linıi ve sorumluluğu altında bulunduruhrcakür.

.Madde 253 - Bu Tüzük bükümlerine tabi olnn iş
yerlerinin esas giriş kapılarının dış tarafına, kolayca gü-
rülelıilecck yere; bu yerin büyüklüğü ile orantılı oltsrak
şekli, rengi ve boyut oram bu Tüzüğe ekli 1 mıınaralı
özel işaret örneğine uygvm bir madeni ıılaka konulacak-
lır.

Madde 254 — Bu Tüzükle öngöriilcn sağlık ve gü
venlik tedbirleri esasa ilişkin ve 1475 sarılı îş Kanunun
75 inci maddesinin A bendinde sözü edilen birinci dere
cede tedbirlerdir.

Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girme-
.slndcn önce kurma izni vo işletme belgesi almak sure
tiyle açılmış bulunan işyerlerini, işverenler en çok 12 ay
içerisinde bu Tüzük hükümlerine intibak ettirecekler ve
derlıal konlrolla görevli mercie yazı ile başvurarak iş-
yeıiııin knotrolıınu isteyeceklerdir.

Madde 255 - 1475 saydı îş Kanununun 74 üncü
maddesine dayanılarak Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanbğmca düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş
okm bu Tüzük hültümlcri, Resmî Gazete ile yaytniı gü
nünde yürürlüğe girer.

Madde 256 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
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Tflcrhaha

Elveda gençlik elveda. Nice yıllar geçirdik

Merhaba yetmişlik eyvellah onsekizlik yirmilik

Seksenden sonra kara toprak damatlık
gelinlik

Merhaba kara toprak mertıaba
\

Bir beş on değil otuz ömrün yarısı
Kırk elli altmış derken çıkar İnsanın kamburu

Altmış yetmiş derken boylarsın mezarı

Merhaba penceresiz karanlık oda merhaba

Bu dünya yalandır güvenme dünya malına
Ümidin varmı bugün İle yarma
Elim uzatma sakın yetimin malına

Merhaba Sahipsiz dünya malı merhaba
1

d

Neler görürüz dünyada ve rüyada
Dünya malı kalır bu dünyada

Azraile bir can borcumuz var

Onuda atoı gidiyor elveda artık elveda

İsmet Kaçar AK-KARDAN

Bir Lokma

Uğruna

Nice zorluklarla İşe gireriz
Biz işçiler her yerde hor görülürüz
Binbir meşekkâte göğüs gereriz
Hep mahsıun kalırız böyle çaresiz

Çalışır dururuz bütün çabayla
EzHecekmiyiz biz hep böyle cefayla
Düzelir sanırım bu dertler sırayla
Yoksa zor yaşarız biz bu parayla

Para babaları cebini düşünür durmadan
Sefası peşinde gezer durmadan
Alışmış geçinmeye işçi sırtından
Emer durur kanımızı hiç utanmadan

Çalışırız bizler kalırız güçsüz
Arasak hakkımızı çıkarız haksız
Zannederler bizi kolsuz kanatsız
Hakkımızı savunur bizim kuruluş

Vatandaş saymazlar mahsun işçiyi
Bilmezlerki o yüceltir güzel ülkeyi
İncitmez havada uçan serçeyi
Umarız yakında bizde gülmeyi

Karamsar olmayın hâl olur dertler
VeterkI bir olsun göğüste kalpler
Düşkünler umarlar şefkatli eller
Ak yerine giymeyiz hareler i

A.S. katkın olsun büyük gayrete
Kavuşmalar dilerim bütün hasrete
Bir lokma uğruna düştük gurbete
Bu durumda onuda bulmak mesele

AEG—ETİ

A. S.
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RÖNTGEN IŞINI İNGiLTEREDE JET MOİ
TORLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI
OLUYOR - Dünyanın en kuvvetli ve en kulla-
ınışl! portatif Röntgen cihazı çalışma halinde
bulunan Rolls Royce RB211 jet motorlarınm
radyograflarmın çekilmesini sağlamak üzere
geliştirilmektedir. Bu yeni teknik Rolls Royce
deniz ve hava ile kara. motorları için olduğu
kadar sanayi dalında kullanılan tüm motorla

rında tatbik edilecektir.

Röntgen sayesinde türbin parçalarının
hareketsiz ve hareket sıraları arasında beliren
tolerans payını tespit etmektedir, ingiltere
Atom Enerji Dairesi 1970' yılından bu yana
tüm Rolls Royce motorlarında bu sistemden
faydalanmaktaydı. Anlaşma halen iki yıl için
temdit edilmiştir. (ZZZ 192214)

"Derginizi Okuyun Okulunuz
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KÖSEMİZ

r2 3 4'5 6 7 8 9 10

SOLDAN SAĞA: 1 — İstanbul'un eski
adlarından biri, 2 — Razla terden vücutta

görülen ve ufak kabartılar; Bir ilimiz. 3 —
Yolculukta boyuna ve bele asılı taşınan,
aba kaplı şu kabı. 4 — Madde bakımından
olağandan gelişmiş; Belirti, iz, ipucu. 5 —
çare; Üstü parlak beyaz renkte, ince yap
rak. 6 — dilinde köpeğe verilen ad; Bir
çeşit yayvan maden kap. 7 — Bir geyik tü
rü; TERSİ, Takım'm kısa yazılışı 8 — Ame
rika Birleşik Devletlerini oluşturan eyalet
lerden biri; Kimyada selenin simgesi. 9 —
Eskimoların besin olarak yararlandıkları,
kurutulmuşu hekimlikte kullanılan bir de
niz yosunu. 10 — Buyruk, komut; Duvara
asılmak için yapılmış elişi 'resim.

I

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Sıkı do
kunmuş bir çeşit pamuk bez; Yok etme,
giderme (Eski dilden). 2 — Kölelik, tutsak
İlk; Bir tür mikroskop cam. 3 — Ol'ayların
düzenli aralıklarla yinelenmesi niteliği, dü
zenlilik; TERSİ, Bayındırlık, bayındırma.
4 — Karışık renk; Niceliklerle ilgili sorun

ları çözümlemek için denklemlere çevire
rek basitleştiriiip genelleştiren matematik
kolu. 5 — Bir Avrupa ülkesinin para biri
mi; Ekmek, nimet (Eski dilden). 6 — Bir
yerde oturma, eğleşme; Parlak olmayan,
donuk renkli, 7 — Kıta. 8 — Dünya'nın en
yüksek tepesi; Kimyada itterbiyumun sim
gesi. 9 — ilâve; İlkel bir deniz taşıtı. 10 —
Çocuk sahibi kadın; Bir cisim tarafından
taşınıp iş çıkarmaya yarayan güç.

ÖNCEKİ BÜLkACANIN ÇÜZÜMÜ :
SOLDAN SAĞA: 1 — Dibek, Sena.

2 — Asetilen. 3 — Rakam. 4 — Azim.
Birim. 5 — Nebi, İzafi. 6 — Fener, Ton.
7 — Pir, Deva. 8 — Erivan, Nar. 9 — Tay
fa. 10 —Usanç, Fail.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Dalan,
Peru. 2 — Is, Zefir. 3 — Beriberi. 4 — E-
tamin, Van. 5 — Kik, Eda. 6 — Labirent.
7 — Semiz, Af. 8 — En, Ratanya. 9 — Ti
fo. Afi. 10 — Av, Mineral.

ÖP BABANIN ELİNİ

Eski zamanda, zengin bir efendi ile
bir de yetişmiş oğlu varmış... Karısı erken
öldüğü için, efendi yeisini, eve, sürü sürü
cariyeler almakla giderirmiş. Ve oğluyla bu
odalıklar arasında, beklenmedik bir tehli
kenin meydana gelmesine mani olmak için,
her yeni aldığı kıza, delikanlıyı göstere
rek:

— öp ağabeyinin elmi
Dermiş.

Bir gün, bir cariye daha gelmiş. Bu,
hepsinden güzel. Efendi de;

— öp ağabeyinin elini... Merasimini
yapmadan, acele bi'r iş için sokağa çık
mış.

Akşam peder bey içeri girer girmez,
çocuk koşmuş. Efendi 'ne oluyor, demiye
kalmadan, kızı çağırıp, haykırmış:

— öp, babanın elini!.
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