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HAZİRAN 1976

Haziran 1976 ayı içinde Metal - iş kolun

da en iyi toplu iş sözleşmelerini yapmakla,
sendikamız rekoruna yeni rekorlar ilâve et

menin mutluluğu içindedir.

Günün değişen hayat şartlarına uygun
olarak üyelerimize en iyi şekilde faydalı ol
mak inancımızı her yeni sözleşmede ispatla
mış bulunmaktayız.

Bu sayımızda Genel Başkan A. Aydın
ÖZEREN'in başyazısında «GÖREVİMİZ BU»
konulu yazısını. ASGARİ ÜCRET VERGİSİ ya
zısını, Toplu Sözleşmelerde yeni bağıtlanan

. ETİ ve CHRYSLER Sanayi toplu söz
leşmelerini. TEKFEN DİRENİŞİ SONA ERDİ
yazısını, FAŞİZME GEÇİT VERMEYELİM. Sen
dikal Hareketin âcil sorunu BİRLİK, Öğren
mek. Öğrenmek, yine Öğrenmek yazılarını.
Hukuk Köşesinde İŞ AKDİNİNİN BİLDİRİMSİZ
FESHİ konulu yazıyı. Sendikal Haberler, Biz
den Haberler ve Şiir Köşemizle Haziran sayı
mızı tüm iyilik ve esenlik dileklerimizle su

narız.



BAŞYAZI
Görevimiz Bu

A. Aydın ÖZEREN

Sendikaların en önemli görevlerinden
biri de, üyelerinin gelecek günlerin ekono
mik şartları altında ezilmesini önlemekdir.
Bu da güncel koşullar içinde ileriye dö
nük çalışmalarla mümkündür.

Toplu - İş Sözleşmelerinin süreleri, bu
çalışmaların kanıtı olarak gösterilebilir.
Halbuki sendikal ortama bakıldığında dev
rimciyiz diyen sendikaların bile üç yıllık
sözleşmeler bağıtlaması, işverenlerin des
teğini alan sarı sendikaların ekmeğine yağ
sürmektedir. Böylece hayat pahalılığı ile
ücret zamları arasındaki orantı kurabil
mek zorlaşmakta, işçi hakları zayi ol
maktadır.

Kpldıki iki yıllık Toplu - İş Sözleşme
lerinde dahi, zaman zaman güncel şart
larla çelişkilere düşüldüğü görülmektedir.
Bütün bunlar ortadayken Amerika'dan ve
Avrupanın bazı ülkelerinden örnekler gös
termek suretiyle süreleri üç yıla çıkarma
ya uğraşmak işçi kesimine ihanetten baş
ka birşey değildir.

Kaldıki, devrimcilik kimsenin şahsi
malı değildir. Devrimci maskesi takarak
işçilerin sömürülmesine elbetteki müsaa
de edilmeyecektir.

Disk Konfederasyonu yapılan bu oyun
ları acaba gizleyebilir mi? Ülkemizde üç
yıllık sözleşme icadını çıkaranları elbette
ki işçi sınıfı.affetmeyecektir.

Türkiyedeki işçi konfederasyonları sı
nıfının hakkını koruyabilmek için bir yıllık
sözleşme statüsünde mutabakat sağla
malıdırlar. Aksi halde bu aldatmaca oyun,
işçilerin hayat şartları altında ezilmesini
önleyemez. Örgütümüz bu aşama için bü
yük çalışmalar içinde bulunmaktadır. Ne
yazık ki etrafımızda aynı fikirde sendika
lar bulamamanın üzüntüsü içindeyiz.

Bu nedenle gelecek günlerin ekono

mik koşulları da dikkate olarak, yaptığı
mız Toplu-İş Sözleşmelerinde üyelerimizin
hayat şartları ağırlığı altında kalmaması
için çaba sarfetmekteyiz.

1975 yılında Makina Takım Endüstrisi
sözleşmesi ile sendikacılık alanında bü
yük bir aşama yaparak, o günkü asgari
ücret miktarı kadar üyelerimize yalnız üc
ret zammı getirdik. Sözleşme piyasasında
bomba tesiri yapan bu aşamamız, diğer
iş kollarına da sıçrayarak daha büyük kit
lelere yeni imkânların sağlanmasında yar
dımcı oldu.

Bunun tepkilerini gayet tabiiki işve
ren kesiminden gördük. Sendikamız üze
rine büyük baskılar yapıldı. İşverenlerin bu
hareketlerini doğal karşıladık. Çünkü ken
di sınıflarının savunmalarını yapıyorlardı.
Bizler nasıl sınıfımızın savunmasını yapı

yorsak, or'ıor do yapacaktı ve sonunda
güçlü olan kazanacaktı. Örgütümüzün gü
cüne güvenimiz bizleri şımartmıyordu, yal
nızca tedbirli hareket etmemizi sağlıyordu.
İşte örgütümüzün başarılan da bundandır.
Ne yazık ki bu arada karşımızdaki ikinci
ekip de sendikalardı. Örgütümüze karşı
cephe alanlar dahi vardı. Biz tüm işçilerin
refahını düşünür aşamalar yapmaya çalı
şırken, bazı sendikacıların koltuklarını dü
şünmesi elbetteki üzücüydü.

Güçlüydük, kazanacaktık ve kazan
dık. 1976 yılının aşmalarını da yine Oto-
mobil-lş yaptı. İşte AEG-ETİ, işte CHRYS-
LER. Bu sözleşmelerle bir kez daha ger
çekleri ortaya seren ötomobil-lş Sendi
kası, üyesine hayat şartları ile orantılı üc
ret zammı alarak kamu oyunda gerçek ye
rini alırken, işçiden görünmesine rağmen,
işçiye ihanet edenleri huzursuz ettiğini bi
liyoruz. Ne yapalım görevimiz bu.



tekfende Direniş Başarı lie Sona Erdi
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SENDİKA SEÇME
ÖZGÜRLÜKLERİ
İÇİN DİRENİŞE
GEÇEN TEKFEN
işçi: ERİ

İzmit-Derince'de kurulu
bulunan TEKFEN İMALÂT
VE MÜHENDİSLİK A.Ş. İş
yeri işçileri daha evvel
mensubu bulundukları sa
rı sendika Türk Metal'den
Aralık - 1975 tarihinde is
tifa ederek ayrılmışlar ve
OTOMOBİL-İŞ Sendikası
na üye olmuşlardır.

işyerinde bir tek üyeşi
dahi bulunmayan sarı sen
dika Türk Metal, işverenle
müşterek çalışmaları so
nucu, işyerinde çalışania-
rın tümünü, yeniden üye
imiş gibi sahte giriş doldu
rarak yetkimize itiraz et
miş ve sözleşme çağrısı
yapmıştı. Üyelerimiz bu
durum karşısında, gerek
Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğüne ve gerekse
Kocaeli 2. Iş Mbhkem'e'si-
ne tek tek yozılı mûracat-
la, Türk Metal Sendikasın
dan istifa ettiklerini ve bir
dcho hiç o sendikaya üye
olmadıklarını, OTOMOBİL-
İŞ Sendikasının üyesi bu
lunduklarını ve Sendika
seçme özgürlüğünün an
cak İşçiye ait olduğunu

bildirmişler ve Türk Metal
yöneticilerini, sahtekârlık
yaptıklarından dolayı Sav
cılığa şikâyet etmişlerdi.

Bütün bunlara rağmen,
hem Bölge Çalışma Mü
dürlüğü ve hem de iş Mah
kemesi evrak üzerinde ka
rarını Türk Metal lehine
vermişti.

TEKFEN İŞÇİLERİ bu
karar karşısında işverene
müracaat ederek kendile
rini, ancak, OTOMOBİL-İŞ
Sendikasının temsil edece
ğini ve sarı sendika Türk
Metal'in sözleşme yapa
mayacağını bildirmelerine
rağmen, işveren ve Sendi
kaları MESS türlü oyun
larla Türk Metal'le sözleş
me yapmak için görüşme
lere başlamıştır.

Anayasal hak ve özgür
lüklerin çiğnendiğini gören
Tekten işçileri 21.4.1976
tarihinde direnişe başla
mışlardır. Ne yazıkki bu
arada sarı sendika Türk
Metal ile işveren ve MESS
üçlüsü sözleşmeyi imzala
yarak anlaşma protokolü
nü işyerine asmışlar ve iş

çinin kendilerine dönmele
rini istemişlerdir. Burada
sormak gerekir? Hani işçi
Türk Metal'in üyesi idi?
Hani sözleşmelerde bir tek
işçi temsilcisinin imzası?

işte bu şartlar altında
İşçiyi böleceklerini zanne
denler hava aldılar. Fakat
bununla da kal'mıyarak
tüm işçilerin iş akitlerini
17/11 ile fesh ettiler. Tek
ten işçileri kararlı ve azim
li idi. Mücadelelerinden
kimse döndüremezdi ve bu
azim İle 58 gün direndiler.

Sonuç olarak, TEKFEN
İŞÇİLERİNİN mücadelesi
başarı ile neticelendi. Sen
dikaları OTOMOBİL-İŞ'in
işyerinde kabul edilmesi,
temsilcilerinin tanınması,
iş akti fesh edilen üyele
rin işe alınması ve sözleş
menin sendikamız üyeleri
ne aynen uygulanması
protokolla karara bağlan
dı ve 17.6.1976 günü iş
başı yapıldı.

Onlar, sendika seçme
özgürlükleri için, bilinçli,
kararlı ve birlik içinde ver
dikleri mücadele sonunda
zafere ulaştılar.



Asgari Ücret ve Vergisi

İş yasasının 33. maddesi hükmüne
göre, asgari ücret tespit komisyonu üç
kesimin (Hükümet - İşveren - işçi) tem
silcilerinden oluşmakta ve her kesimden
5 temsilci bulunmaktadır. Komisyon baş
kanı, Çalışma Bakanlığınca tespit edilir
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın iki oyu vardır.

Bu komisyon oracıiığı ile asgari üc
retler engeç iki yılda bir tespit edilir. Ko
misyonun toplanma ve çalışma şekli, as
gari ücret yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Bu yönetmeiik asgari ücret şöyle
tanımlanır: «İşçiler normal çalışma günü
karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, ko
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi
zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiatları üze
rinden asgari düzeyde karşılamaya yete
cek ücrettir», denir.

Bu ücretle işçi sadece kendini de
ğil, bakmakla yükümlü olduğu ailesini de
geçindirecektir. Böylece bir işçi ve ailesi
nin günün fiatları üzerinden zorunlu ihti
yaçlarını asgari şartlarda sağlayarak ya
şayabilmeleri için bir günde ellerine kaç
lira geçmelidir? Sorusu, Asgari Ücret Tes-
bit Komisyonunun kararı ile 60 TL. olarak
yanıtlandı.

Komisyondaki işveren temsilcileri bu
rakkama bile tahammül edemiyerek asga
ri ücretin yükselişi, enflâsyona neden ola
cak yalanına her zaman olduğu gibi baş
vurarak karşı oy kullandıiar. Yine, genel
asgari ücret yerine bölgesel tespitte ısrar
edip, bölgesel ekonomik farklılıklardan ya
rarlanarak asgari ücret düzeyini bir çok
bölgede aynı tutmak şartı ile diğer böl-

Sami ATAÇ

gelerde artışı gerçekleştirmenin yollarını
aradılar.

Asgari Ücret Komisyonu ve en yük
sek miktarları 1969 da 19.50 TL, 1972 de
25 TL., 1974 yılında ise 40 TL. olarak sap
tadığı asgari ücretler, hızla ortan fiatlar
karşısında yetersiz kalmıştır. 1969 yılında
asgari ücret 19.50 TL. olarak tespit edilir
ken, cari piyasa fiatlanna göre zorunlu
ihtiyaçlarını karşılamak için beş nüfuslu
bir işçi ailesine gerekli olan para 58.80 TL.
olmuştur. Aradaki 39.30 TL. fark ihtiyaç
lardan kısıtlanarak karşılanmıştır. 1972 yı
lında asgari ücret 25 TL. olarak tespit edi
lirken, ödenmesi gereken ücret miktarı
93.78 TL. saptanmıştır. Aradaki fark 67.78
TL. dır. 1974 yılında asgari ücret 40 TL.
tespit edilirken, esas gerekli ücret 119.50
TL. olarak belirlenmiştir. Ve bu rakkamlar
Devlet İstatistik Enstitüsü raporlarında
sabittir.

Aslında asgari ücretin artışı, sürekli
artan zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiatla
rı karşısında bir gerilemeyi ifade etmekte,
işçilerin yaşam koşullarında hiç bir dü
zelme yaratmamaktadır.

Bütün bu gerçekler ve aile geçim en
deksleri dikkate alınmadan ve işçiyi tek
başına yaşıyan, eşi ve çocukları olmayan
bir varlık olargk düşünerek tespit edilen
asgari ücretin günde 60 TL. olarak sap
tanması, gerçekten düşündürücüdür.

Kaldı ki; bu asgari ücretten en azın
dan %25 vergi ve sigorta primi kesiimesi

yönetmelikteki şartlara uyulmadığı gibi, ülkemizdeki vergi adaletinin varlığı ile
asgari ücret ifadesinin bir kandırmacadan
başka bir şey olmadığıdır.
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FLAŞ Yilin En iyi Sözleşmeleri
Otomobil - İş'in

CHFtVgLEn SANAYİ VE AEG - ETâ İŞYERLERİNDE ÇALİŞAN 1490 ÜYESİ ADİNA
İŞ KOLUNUN EN İYİ NİTELİSCTEKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ BAĞITLADI

AEG-ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Sendikamız ile Gebze'de kurulu AEG- ieşmesl 11 Hoziron 1976 tarihinde imzalan-
ETİ Elektrik Endüstrisi A.Ş. İşverenliği ara- mıştır.
sında yürütülen üçüncü dönem sözleşme gö- Ücret, ikramiye, izin ikramiyesi, bayram
rüşmeierine 24 Mayıs 1976 tarihinde başlan- İkramiyesi ve yakacak yardımında eski söz-
mış ve sürekli olarak yapılan toplantılar so- ieşmeye göre yeni sözleşme ile yapılan aşa-
nucunda anlaşma sağlanarak Toplu-İş Söz- ma aşağıdaki tablodaki şekildedir.
Ücret zammı
Eski sözleşme

330 krş. - 350 krş.-
Yeni sözleşme

690 krş. - 700 krş.

İkramiye

90 gün -100 gün

150 gün -150 gün

İzin ikramiyesi

1250 TL.

2500 TL.

Bayram
İkramiyesi

1700 TL.

Yakacak

1250 TL.

2500 TL.

Ücret ve belirtilen bu sosyal yardım- süreli sözleşme ile 650 üyemizin birinci yıl
lor ile üyelerimizin ortalama yıllık geliri saat ücretlerine 690 kuruş, ikinci yıl 700 ku-
52.942-TL.'dan birinci yıl 89.779-TL. ve ikin- ruş olmak üzere 13.90-TL. ücret zammı ya-
ci yıl 118.339-TL'sına yükseldi, pıimıştır.

1 Haziron 1976 tarihinden itibaren iki yıl Her sözleşme yılı için 150 günlük (5 ma-

i

AGE - ETİ Toplu Sözleşmesinde konuşmaları izleyen üyelerimizden bir grup.
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AGE - ETİ Toplu Sözleşmesinde üyelerimizden bir grup;

aş) Ücretler tutarında ikramiye verilecektir.
Asgari ücret saatte 875-krş. (70 TL. yev

miye) olarak saptanmıştır.
Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun

lardır: ^
— Haftalık çalışma süresi 45 saat olup, 48

saat üzerinden ödeme yapılır.
İhbar tazminatları peşin ve % 65 zamlı,
kıdem tazminatları kademeli 1 yıldan 4 yu
la kadar olanlara 40 günlük, 4 yıl ve da
ha fazla olanlara 45 günlük ücretler tu
tarında ödenecek ve işyerinden kendi is
teği ile ayrılanlar da bu miktarda kıdem
tazminatı alacaklardır.

— Iş akdi fesh edilen üyelere peşin olarak
30 günlük ücretleri tutarında işsizlik taz
minatı ödenecektir.
Her türlü disiplin cezalarının disiplin ku
rulundan geçirilmesi esas olup, iki işçi
ve iki işveren temsilcisinden oluşan di
siplin kurulunun başkanlığını sendika
üyeleri yapacaktır.

— Normal iş günlerinde yapılan fazla mesai
ler % 90 zamlı. Cumartesi günü yapılan
mesailer % 100 zamlı, hafta tatili, genel
tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde
yapılan çalışmalar % 100 zamlı (3 yevmi
ye) ödenecektir.
Dini bayramlarda 850 TL. bayram ikra
miyesi verilşcekîir,

Gece çalışmaiarında, her tam çalışma
saati ücretleri % 25 zamlı ödenecektir.
Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile
beraber 2500 TL. tatil ikramiyesi verile
cektir.

Üyelere yılda 2500 TL. istihsali teşvik pri
mi ödenecektir.

-  '"'yelere yılda 2500 TL. yakacak yardımı
yapılacaktır.

■ Kıdem tazminatı hesabında yemek ücre
ti 2a TL.'dir.

■ Üyenin evlenmesinde 6 işgünü ücretli
izin ile 2500 TL. evlenme yardımı. Çocu
ğunun dünyaya gelmesi halinde üç işgü
nü ücretli izin ile 1750 TL. doğum yardı
mı, her çocuk için ayda 50 TL. çocuk yar
dımı, eğitim yardımı olarak öğrenim ka
demelerine göre 700 TL., 800 TL. ve 1500
TL. ödenecektir.

- Üyenin vefatı halinde varislerine 10.000
TL. işkazası ölümlerinde 20.000 TL. öde
nir. Üyenin yakınlarının ölümü halinde üç
işgünü ücretli izin verilir ve 1500 TL. yar
dım yapılır.

- Yılda 500 TL. ayakkabı yardımı yapılır. Di
ğer sosyal yardımlar ve iş güvenliği ile il
gili hak ve menfaatler de sözleşme ile
sağlanmıştır.

pşvarrıl orKa sayfada)



CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.

Gebze - Çayırova'da kurulu Chrysler
Sanayii A.Ş. işverenliği ile Sendikamız ara
sında Nisan ayından beri devam eden söz
leşme görüşmelerinde parasal nitelikte 14
maddede anlaşma sağlanamamış ve uyuş
mazlığa gidilmişti.

Örgütümüzün üyeleri ile birlik halinde,
isteklerini alıncaya kadar bilinçli ve kararlı
kesin mücadele tavrını gören işveren, Uz
laştırma Kurulu çalışmalarına başlamadan
önce toplantı talep etmiş ve yapılan görüş
meler sonunda anlaşmaya varılmıştır. 21 Ha
ziran 1976'da imzalanan bu sözleşme ile AEG-

ETİ işyeri sözleşmesinin aşamasını yine sen
dikamız yapmış, üyelerimizin saat ücretleri
ne birinci yıl 700 kuruş, ikinci yıl 725 kuruş
olmak üzere 14.25 lira zam alınmıştır.

1 Nisan 1976 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile, her yıl için 150 günlük
(5 maaş) ücretler tutarında ikramiye verilme
si sağlanmıştır.

Ücret, prim ve ikramiye, bayram ikrami
yesi, izin ikramiyesi, yakacak yardımı gibi
sosyal yardımlar da eski sözleşmeye göre
yapılan aşama aşağıdaki tabloda göster
mîştir.

Ücret Zammı 1  Prim; İkramiye: izin ik. Bayram ik. Yakacak yar
Eski sözleşme; !

300 Krş. 300 krş. 47b TL. 90 gün 600 TL. 700 TL. 900 TL

Yeni sözleşme: (Araba başına)
700 krş. 725 krş. 1000 TL.

(Araba başına)
150 gün 2500 TL 2000 TL. 2500 TL.

Ücret, prim ve belirtilen bu sosyal yar
dımlar ile üyelerimizin ortalama yıllık geli
ri 70.850 liradan birinci yıl 119.080 liraya ve

ikinci yıl 150.060 liraya yükseldi.
Sözleşme ile sağlanan diğer

şunlardır:
haklar
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CHRYSLER SANAYİ Toplu iş Sö?IeşiT\9%l Genel Şaşkani A. Aydın Özeren tarafından inızglan.ırken-



Asgari ücret saatte 875 kuruş (70 TL
yevmiye) olarak saptanmıştır.
Haftalık çalışma süresi 45 saat olup 48
saat üzerinden ödeme yapılır,
ihbar tazminatları peşin ve % 50 zamlı,
kıdem tazminatları kıdemi 1 yıldan 4 yı
la kadar olanlara 40 günlük, 4 yıl ve da
ha fazla olanlara 45 günlük ücretler tu
tarında ödenecek ve işyerinden kendi
İsteği ile ayrılanlar da bu miktarda kı
dem tazminatı alacaklardır.

iş akdi fesh edilen üyelere peşin olarak
75 günlük (2,5 maaş) ücretleri tutarın
da işsizlik tazminatı ödenecektir.
Her türlü disiplin cezaları iki işçi ve iki
işveren temsilcisinden oluşan Disiplin Ku
rulundan geçirilecektir.
Üyelere her yıl sonu 10.000 lira İstihsali
teşvik primi verilir.

Normal işgünlerinde yapılan fazla m?-
sailer % 90 zamlı. Cumartesi günü, haf
ta tatili ve genel tatil günlerinde yapı
lan çalışmalar % 100 zamlı ödenir.
Cumhuriyet Bayramında üyelere çalış
madan ücretleri % 100 zamlı ödenir.
İkinci ve üçüncü vardiyalarda her tam
çalışma saati ücretleri % 20 zamlı öde
nir.

Dini bayramlarda 1000 lira bayram ikra
miyesi verilir.
Yıllık izine giden üyeiere izin ücretleri
ile birlikte 2500 lira tatil ikramiyesi öde
nir.

Üyelere yılda 2500 lira yakacak yardı
mı yapılır.
Kıdem tazminatı hesabında yemek ücre
ti 20 liradır.
Üyeierö^ yılda 500 lira ayakkabı yardımı
yapılır.
Üyenin evlennaesi halinde 7 gün ücretli
izin ile 2500 lira evlenme yardımı, çocu
ğunun dünyaya gelmesi halinde 3 işgü
nü ücretli izin verilir ve 1750 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50 lira ço
cuk yardımı, eğitim yardımı olarak okul
kademelerine göre 550 lira, 850 lira, 1500
lira ödenir.

Üyenin vefatı halinde varislerine 5000
lira verilir. Ayrıca yapılan grup sigortası
ile iş kazasından veya diğer sebepler
den üyenin ölümü halinde 30 maaş ile
60 maaş arasında ölüm yardımı yapı
lır. Üyenin yakınlarının ölümü halinde 3
işgünü ücretli izin ile 1500 lira yardım
yapılır. Bunun yanında diğer sosyal yar
dımlar ve işgûvenllği ile ilgili maddeler
de sözleşme ile sağlanmıştır.

Toplu Sözleşmeyi Izjeyen ÇH^YSLER İşçilerinden bir kiemut



Sendikal Hareketlerin
Acil Sorunu

Dünyanın neresinde olursa olsun, kâr,
hep daha fazla kâr peşinde koşan kapi
talistlerin, İŞÇİ sınıfı ve emekçilere karşı
uyguladıkları bir yöntem, vardır: Böl ve
yönet. Çünkü onlar çok İyi bilirler kl, kar
şılarına «BİRLİK» İçinde bir İşçi sınıfı çı
karsa, o tatlı kârları yok olacak, iktidar
lar ellerinden gidecek.

Ancak bugün kapitalist ülkelerde İş
çi sınıfının gerek sendikal, gerekse İkti
darı hedefleyen politik hareketinin bölün
müşlüğü bir gerçektir. Bu gerçeğin yanı
sıra «birliğe» doğru da bir yönelim ol
duğu inkâr edilemez. Hayatın kendisi, kar
şılaşılan pek çok somut durumlar «birlik»
sürecini hızlandırmaktadır, işçilerin birliği
herşeyden önce en temelinde onların tek
bir sınıf olmalarında yatar. Hiç bir üre
tim aracının, yani makinaların, aletlerin
mülkiyetine sahip olmayan, Işgüçlerini ki
ralayan kadın ve erkeklerden oluşan işçi
sınıfı kapitalistler tarafından sömürülür-
ler. Ve bu nedenle de maddî durumları ve
fikirleri farklı da olsa, sömürüyü azaltma,
ortadan kaldırma ve sömürüşüz bir dün
ya yaratmada somutta birlikten yanadır-
lar. Bu önemli noktayı İyice bellediğimiz
sürece bütün engelleri aşacak, gücümü
zün gerçekten birliğimizden geldiğini an
layacak ve birliğin sağlanmasında birey
ler olarak bize düşenleri gerçekleştirece
ğiz. Fabrikalarda, en alt birimler olan atöl
yelerde ortak istekler ve amaçlar doğ
rultusunda sağlanan bir toparlanma, gide-,
rek gerçekten işçi sınıfının hak ve çıkar
larını savunan sendikalar ve partilerin ça
tısı altında birleşmeyi getirecektir. En alt
kademelerde başlayan bu birlikte hare
ket etme ve giderek birlikte düşünme, biz
lere aydınlık, sömürüşüz, insanca yarın
ları getirecektir.

işçi sınıfının birliğini sağlamada bü
yük kitleleri çatısı altında toplayan sen
dikaların çok önemli bir yeri vardır. Sen
dikalar, birer yığın örgütleri olarak çok
çeşitli görüşteki İşçilerin kapitalist sömü
rüye karşı ortak direnme temeli üzerinde
bir araya geldikleri yerlerdir. Bu da birli
ğin sağlanmasında onların sırtlarına ne
denil büyük sorumluluk ve görev düştü
ğünü gösterir. Sendikal dayanışma eyle
mi tabanda İşçi sınıfının bağrında doğar
ve somut konularda verilen mücadeleler
le gelişir. Deneyler göstermiştir ki, çeşitli
sendika örgütleri ve gurupları birlik içinde
çalıştıklarında başarı kaçınılmazdır.

Bugün 1976 Türkiye'sinde, 3 İşçi kon
federasyonu, 17 İşçi federasyonu ve 700'ü
aşkın sendikaya dağılmış olan işçi sınıfı,
TÜRK-İŞ ml? DİSK ml? MİSK mi? Bağım
sız mı? demeden birlikte eyleme geçme
lidirler.

Tabanda sağlanan eylem birliği, tepe
den de yöneticiler seviyesinde kurulan
diyaloglarla geliştirildiğinde, «birlik» ha
yata geçirilen bir olgu olmaktadır. Örne
ğin 1971 yılında Hindistan tarihinde ilk
kez, ülkedeki 20'den fazla yığınsal sen
dika birliğinin temsilcileri arasında bir
konferans yapılmıştır. Sınıf sendikacılığı
politikasını İzleyen tüm Hindistan Sendi
ka BIrliğI'nin girişimi ile konferans bir or
tak eylem anlaşması benimsemiştir. Fark
lı politik görüşleri olan sendikal çevrele
rin temsilcileri ülkedeki sendikal hareke
tin görevlerini şöyle saptamışlardır:

— Gerçek ücretlerde, artan hayat
pahalılığını göze alan bir yüksel
me sağlamak,

— işsizlik sorununa âcllen bir çö
züm getirmek,

— Grev hakkının sürekliliğini sağlo-
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mak,

— Yabancı tekellerin bağımlılığına
son vermek,

— Köklü bir toprak reformunu ger
çekleştirmek,

— Ulusal ekonominin temel dalların
da devlet sektörünü güçlendir
mek.

Yine bir kapitalist ülke olan İtalya'
da, üç büyük sendika merkezinin eylem
birliği, emekçi halka özellikle konut, eği
tim ve sağlık hizmetlerinde yeni demokra
tik haklar kazandırmıştır. Ve hatta bu ba
şarılar öyle bir noktaya ulaşmıştır kl, pek
çok fabrikada birleşik sendikal yapılar
meydana gelmiştir. Ve böylece ülke ça
pında tek bir sendikal merkez oluşması
yolunda sağlam bir temel yaratılmıştır.

Şüphesiz kapitalist ülkelerde bölün
müş olan sendikal hareketin ulusal çap
ta birliğini, başarılmış, tamamlanmış de
ğildir. Ancak ülkemize oranla oldukça ge
lişme kaydetmiştir. Türkiye'mizde de bu
süreç hız kazanma yolundadır. Hedefimiz
bu süreci daha da hızlandırmak olmalıdır.
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Remas'da Grev Kararı Âlındı
Sendikamız ile Kartal'da kurulu Remas

Redüktör ve Makine Sanayii A.Ş. İşverenli
ği arasında yürütülen Toplu Sözleşme gö
rüşmelerinde anlaşma olanağı bulunamamış
ve uyuşmazlığa gidilmişti.

Uzlaştırma Kurulu 15.6.1976 tarihinde ça
lışmalarına başlamış ve 29.6.1976 da kararı
nı vermiştir.

Kurulun verdiği karar, bu yıl yapılan
Sözleşmelerin çok gerisinde kaldığı ve da
ha ziyade işverenin görüşleri doğrultusunda
olduğundan. Sendikamız tarafından kabul
edilmemiştir.

30 Haziran 1976 tarihinde işyerinde alı
nan GREV yasal sürenin sonunda uygulan
maya başlanaçak ve üyelerimizin hakları er
geç alınacaktır.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :
Gebze - Çayırova da kurulu bulunan OM-

TAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve ALDIKAÇTILAR
DEMİR ÇELİK VE DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. iş
yerlerinde yeni dönem Toplu Sözleşme yet
kimiz kesinleşmiştir.

Omtaş işverenliği ile ilk toplantı 28.6.1976
tarihinde yapılmış ve üyelerimizin .istekleri
alınarak temsilcilerimizle birlikte hazırlonan
Sözleşme teklifi işveren temsilcilerine veril
miştir.

Aldıkaçtılar işverenliği ile Sözleşme mü
zakerelerine 8.7.1976 tarihinde başlanacak
tır.

Gebze de kurulu ALTINBAŞAK ZİRAİ
İşverenliği ile Sendikamız arasın

da yapılmış olup yürürlüğü sona eren Top
lu İş Sözleşmesi, işyerinin iktisadî nedenler
He bir süre kapalı kalmasından dolayı yeni
donem sözleşme yapılamamıştı. Ancak se
kiz aylık bir süreden sonra yeniden faali
yete geçen işyeri için sözleşme görüşmele
rine 25 Haziran 1976 tarihinde başlanmış ve
toplantılara devam edilmektedir.



HUKUK

KÖŞESİ:

IŞ AKDİNİN BİLDİRİMSİZ FESHİ KONUSUNDA
TOPLU - İŞ SÖZLEŞMESİNDE BİR USUL
ÖNGÖRÜLMÜŞSE BUNA

UYMAK GEREKİR...

İşverenin, İş Yasasının 17/11. maddesi
ile işçilerin iş akdini bildirimsiz feshi yetki
sini kullanması, Toplu İş Sözleşmeleri ile bir
prosödüre bağlanmışsa, bu usule uyulmak
sızın yapılan bildirimsiz fesihler haksız fe-
sihdir.

Fesih hakkının kullanılması, işçi ve iş
veren temsilcilerinden oluşan disiplin kuru
sunun fesih kararma bağlı tutulduğunda, bu
karar olmadıkça işveren fesih yetkisini kul-
ilanamaz ve kullanmışsa geçerli değildir.

Toplu iş Sözleşmeleri ile öngörülen
prosödüre uyulmaksızın iş akdiinn bildirim
siz feshinin, haklı fesih olmadığına ilişkin
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararlarını aşa
ğıda sunmaktayız;

— Toplu Sözleşmenin 17'ncf maddesi
nin (o) bendi, disiplin kurulunun, işveren ta
rafından tayin edilecek iki kişi ile sendika
nın işyerinde çalışan üyelerinden tayin ede
ceği iki kişiden teşkil olunmasını hüküm al
tına almıştır. Bu hüküm, düzenleyici nitelik
te olduğundan disiplin kurulunun üç kişi il©
toplanması mümkün değildir. Davacının is
ten çıkarılmasına ilişkin 3.4.1969 tarihli ka
rarı veren disiolin kurulu ise, üç kişi il© top
lanmıştır. Bu itibarla verdiâi çıkarma kararı
çiecerli sayılmıyacaâından bu karara dayanı
larak davacının İşten çıkarılması toolu söz
leşme hükmüne aykırıdır. (Yarg. 9. HD.,
16.3.1973 T., 19553 E.. 5704 K.)

— Davacınm mensubu bulunduğu işçi
kurulusu ile davalı işveren arasında mün'a-
kit 22.5.1965 tarihli toplu İş sözleşmesinin
24'üncü maddesinde şu hüküm ver almış bu
lunmaktadır: «Sendika, herhangi bir sendika
temsilcisinin temsilcilik görevinin kaldırıima-
sı hakkındaki işveren teklifini kabul etmedi
ği takdirde konu uyuşmazlıkları çözüm ku
ruluna İntikâl eder. Kurul kararma kadar
temsilcinin iş akdi feshedilemez ve temsilci
lik sıfatı askıda kalır.» Bu hüküm 274 sayılı
Kanunun 20'ncl rnaddeşlnin 4'ncü bendinin

(c) fıkrasına paralel anlamda, fakat ondan
daha ziyade işçi kuruluşu yöneticiliği ve
temsilciliğine teminat sağlayıcı niteliktedir.
Toplu iş sözleşmesinde öngörülen bu yolda
ki bir hükmün tarafları bağladığı söz götür
mez. Öbür yandan, toplu iş sözleşmesinin
olay tarihinde yürürlükte bulunduğu da
uyuşmazlık konusu değildir. Şu duruma gö
re mahkemece anılan sözleşme hükmü üze
rinde durulmaksızın ve burada yazılanların
aksine kanaat getiriimesi haiinde bunun se
bepleri gösterilmeksizin yazılı şekilde dava
nın reddi cihetine gidilmesi; usule ve yasa
ya aykırıdır. (Yarg. 9. HD., 13.11.1970 T., 1342
E., 11713 K.).

— İşçilerin iş sözleşmelerinin bozulma
sı gerekip gerekmiyeceği hususu iş sözleş
mesi 11© teşkil olunan disiplin kuruluna veril
miştir. Davalı, İşyerine alkollü geldiği ve ile
ri geri konuşmalar yaptığı nedeniyle Beledi
ye Encümeni üyelerinden ikisinin verdiği ra
pora dayanarak davacının iş sözleşmesini
bozmuştur. Bu bozma işlemi yukarda açık
lanan toplu iş sözieşmesiyle kabul edilen
usule aykırıdır. Yani disiplin kurulunun ola
yı incelemesine ve bir karar vermesine im
kân verilmemiş ve iş sözieşmesi yetkili ol
mayan işveren tarafından bozulmuştur ve
bu sebeple bozma işlemi geçerli değildir.
Öteyandan davacı alkolü iş saati dışında al
mış ye yine iş saati dışında işyerine gelerek
orada bulunan hat kontrolörüne ve hareket
memuruna yarın işe gelmiyeceğini ve kim
senin kendisini işe başlatamıyacağını bildir
miştir. Bu sözlerde işverene hitaben yapıl
mış bir hakaret yoktur ve iş saati dışında
alkol alınmasında iş şartlarına ve iş Kanu
nuna aykırılık bulunmamaktadır. Bu sebeple
olayın açıklanan mahiyetine göre davalıyı iş
sözleşmesini hakii nedenle bozduğu do söy-,
lenemez. (Ysrf. S- HD., 23.3.1983 T.^ 3^25 E.,,
7121 K.)
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Faşizme Geçit Vermeyelim..
insanın insanı sömürüsüne dayanan kapitalist

düzen hüküm sürdükçe, faşizm denen illet de İş
çi ve emekçi kitlelerinin başının belâsı olmaya
devam edecektir. Sermayenin en azgın saldırısı
demek olan faşizmi Avrupa'nın bazı halkları (İtal
yan ve Alman) iki dünya savaşı arasında tanıdı.
Hitler ve Mussolini'nin barbarlıklarını dünyanın
en üora köşelerinde bile bilmeyen, duymayan, öğ
renmeyen kalmadı. Ne varki, günümüzde aynı fa
şizm tehlikesi hem ülkemiz hem de dünyanın di
ğer birçok ülkesi İçin vardır. Durum böyle olun
ca «faşizmi» iyi tanımak ve ona karşı mücade
lenin yollarını da iyi bellemek en başta toplumun
en bilinçli ve öncü kesimi olan biz işçilere düş
mektedir.

Faşizm, sermayenin ve sömürücülerin, kapi
talist sömürü düzenini sürdürmek, işçi sınıfı ve
emekçilerin mücadelesini engellemek için başvur
dukları bir yol, bir iktidar biçimidir. Ancak işçi sı
nıfı biiimininin bize öğrettiğine göre. faşizm, bur
juvazinin her kesiminin değil de, onun en koda
manlarından meydana gelen bir avuç para baba
sının açık terörcü diktatörlüğüdür. Ülkenin bütün
ekonomisini ellerinde bulunduran bankacılar, sa
nayiciler, toprak beyleri, büyük ithalâtçı ve ihra
catçıların karmasından meydana gelen bu küçük
azınlığa «finans kapital» deniyor. Ve faşizmi işçi
sınıfı bilimi şöyle tanımlıyor:

«Faşizm, finans kapitalin en gerici, en şoven,
en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatör
lüğüdür.»

İşte burjuvazinin içinde bile'çok küçük bir
azınlığı oluşturan en kodamanların baskı ve zu-
lüm düzeni olan faşizm, işçi ve emekçilerin sö
mürü düzenine karşı verdikleri mücadele daha ka
rarlı ve daha çetin olmaya başladığında, yüzünü
gösterir. Bir yandan da bu bir avuç parabobası
günden güne buhrana giren ülke ekonomisinin
İyileşmesinin yolunun, yordamının faşizm olduğunu
yayarlar. Halk kitlelerini yalan, dolanla kandırma
ya çalışırlar. Tabii hiç bir zaman «faşizm» keli
mesini de kullanmazlar. Örneğin, Mitler gibi «Nas

yonal Sosyalizm» maskesi ardına sığınırlar. Fa
şizm geniş emekçi kitlelerin ekonomik sıkıntıla
rını, umutsuzluklarını, kapitalist sömürü düzeninin'
ta bağrından doğan bu dertlerini unutturmak için
böylesi hileli yollara başvurmuştur ve vurmakta
dır. Oysa faşizm emekçi kitlelere sadece yoksul
luk, baskı ve zulüm getirir.

Faşizmin ilk amacı işçi sınıfının, emekçi hal
kın ekonomik mücadelesini engellemek, paraba-
balormın kârlarını daha da arttırmaktır. Bu ger
çeği hiç bir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Fa
şizm tırmanırken veya iktidara geçtiği zaman
yoksulluk daha do artar, pahalılık yüksek oran
lara varır. Daha dün işveren temsilcileri, kıdem
tazminatları ve ücretlerin dondurulmasını istedi
ler. Toplu sözleşmelerle alınan ücret artışlarının
en temel gıda maddelerine yapılan zam furyala-
rıyla elimizden gittiği günleri yaşıyoruz oysa.

Ve yine bu faşizm belâsı, işçi ve emekçilerin
en önemli ekonomik mücadele silâhı grevlere
karşı koyar. İşçilerin değil greve kalkışmaları, ken
di gerçek sendikalarında örgütlenmelerini ^bile
meneder.

Faşizm barbardır, kan döker. Saldirgan gü
ruhlar besler. Bunları enbilinçli işçi önderlerinin,
ilericilerin, demokratların, yurtseverlerin üzerine
salar. Sokak ortalarında sözde faili meçhul cina
yetler birbirini kovalar. Baskınlar tertipler. İnsan
lık dışı işkence ve cinayetler onun bir porçdsı-
dır.

Yine faşizm düşünce özgürlüğünün, kitabın,
yazının, düşüncenin ve bütün deırtdkratik hak ve
özgürlüklerin can düşmanıdır. İşçi sınıfı ve emek
çilerin olduğu kadar aydınların ve gençliğin de
düşmanıdır. Kısaca tüm halkın düşmanıdır. Fa
şizm, bütün kitle hareketlerini, bütün demokratik
gösterileri yasaklar. Kan, silâh ve zulümle bastı
rır.

Kısaca anlatmaya çalıştığımız bu barbarlık
düzeni, faşizme geçit vermemek en başta biz iş- .
çiler olmak üzere toplumun tüm çalışan kesim
lerine, demokratik güçlerine düşmektedir.
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ZzT, Yine Öğrenmek
Okumak, öğrenmek ve

öğrendiklerimizi hayata
geçirip uygulamak biz iş
çiler için son derece ö-
nemli bir sorundur. Hele
de çepeçevre sermayenin
basın yayın araçları ile
kuşatıldığının bir toplum
da bu konu daha da önem

kazanmaktadır.

Burjuvazinin elinde tiraj
ları yüzbinlere varan, cici
li bicili reklâmlarla bizi
serseme çeviren gazetele
ri, dergileri var. Üstelik
gerçekleri çarpıtarak su
nan bu yayımlar bizlere hiç
bir şey vermiyor, yalnızca
olup bitenlerden bir nebze
olsun haberdar ediyor.

Buna karşılık ne yapma
lıyız? Yalan dolan arasın
da yolumuzu nasıl bulma
lıyız? Biz, işçi sınıfının öğ
retisini, bilimini öğrenmeli
yiz. Sermayeye karşı koya
bilmek için en güçlü silâ
hımızın bu öğreti olduğu
nu kavramalıyız. 8-10 sa
atlik yorgun işgününün ar
dından gazetelere bile bir
bakmak için dermanımız
kalmadığını söyleyenler
olacaktır. Ancak bunun da
üstesinden gelmeliyiz.

Yaptığımız toplu sözleş
melerde, işyerlerinde ki
taplık kurmak için bir
madde bulunmaktadır. Ön
celikle toplu sözleşmelerle
kazandığımız bu hakkımızı
pratik olarak hayata ge
çirmekle işe başlayabili
riz. Bu maddenin uygulan
ması için ilk başta temsilci
arkadaşlara ve diğer işçi
kardeşlerimize büyük gö
rev düşmektedir. Burjuva
zinin bizi uyutmak için ya
yınladığı gazete, dergi, fo
toroman, kitaplara karşı,
biz de kendi sınıfsal çıkar
larımızı ve nasıl mücadele
vermemizi öğreten kitap
larla karşı durmalıyız.
Çünkü ne diyoruz, toplum-
'daki tüm maddi değerle
rin gerçek yaratıcıları ola
rak yarının mutlu ve güzel
günlerinin kurucuları da
bizler olacağız.

Bugün ülkemizde çeşitli
işkollarında pek çok fabri
ka kitaplıklarını kurmuş
bulunuyor. Sayıları 2 bin
lere varan kitaplıklar açan
fabrikalar bile var. Biz de
bu hakkımızı gerçekleştir
mek için hep birlikte mü-
çadele edelim.
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Hepbir: «İşverenler
Sendikalara karşı
savaş açtılar»

Türk-lş Birinci Bölge
Temsilcisi Ziya Hepbir, iş
verenlerin işçi sendikala
rına karşı savaş açtıkları
nı ve çalışma barışını, de
mokratik hak ve özgürlük
lerini, Anayasal hak olan
toplu sözleşme ve grev
hakkım zedeleyen beya
natlar verdiklerini, ileri
sürmüş, konuyla ilgili ola
rak şu görüşlere yer ver
miştir:

«Vehbi Koç ve ekibi, iş
kolu toplu işsözleşmeleri-
nl tip sözleşme haline ge
tirip tüm işkollarında uy
gulama arzuları, açıkça iş
çi sendikalarını yıpratmak
için genel lokavt ortamını
yaratmak amacını gütmek
tedir. Türk işçi hareketi ve
bilinçli işçi sendikalarının
sömürü ve kanunsuz ge
nel lokavt oyununa gelme
yeceğini Vehbi Koç ve çok
uluslu şirketlerle özel or
taklıkları olan holdingler
bilmelidirler.

Ayrıca, MSP'li Sanayi ve
Teknoloji Bakanı grevlerin
haksız birer eylem oldu
ğunu işçilerin vazifelerini
yapmaları yanında onu
düşünen İşverenin hakkını
kendisinin vereceğini söy
lemesi özgürlükçü ve ço
ğulcu demokratik parla
menter rejimin gereklerini
inkârdan başka bir şey
değildir.»

Hepbir açıklamasında,
asgarî ücretin sendikasız
ve güvencesiz binlerce iş
yerinde toplu iş sözleşme
si yapma imkânına kavuş
madıklarını, sosyal sefale
tin önlenmesi amacıyle
haksız rekabet ve haksız
sömürüye son vermek için
275 sayılı toplu iş sözleş
mesi yasasının 8. maddesi
uyarınca hükümet tarafın
dan örnek alınması gerek
tiğini söylemiştir.

Et ve Baiık Kurumu
işyerinde toplu
sözleşme yetkisi
Tek-Gıdo İş'e geçti

Et ve Balık Kurumu iş
yerinde toplu-iş sözleşme
si yetkisi Tek-Gıda İş Sen
dikasına geçmiştir.

Tek-Gıda İş Sendikasın
dan bu konuda yapılan a-
Çiklamada Et ve Balık Ku-
rumu'ndan toplu sözleşme
yetkisinin kendilerine geç
tiği belirtilmiş ve bu işye
rinde yıllardır sendikal ça
lışmalar nedeni 1le işçilere
bazı sosyal ve ekonomik
hak ve özgürlüklerin yeteri
kadar sağlanamadığı ileri
sürülmüştür.

Et ve Balık Kurumunda
yetki, bundan önce DİSK'e
bağlı Besin-lş Sendikası
nın elinde bulunuyordu.
Açıklamada Tek- Gıda İş
Sendikasının, kurumun
Türkiye'de kurulu onbir iş
yerinde mevcut işçinin

yüzde yetmişini kapsayan
toplu sözleşme müzakere
lerine başladığı belirtil
miştir.

işverenlerin SSK'ya
2,5 milyar lira prim
borcu var

Sosyal Sigortalar Kuru-
mu'nun 28 Haziran'da ça
lışmalarına başlıyor. 30'un-
cu genel kuruluna sunula
cak faaliyet raporunda, iş
verenlerin Kuruma 2,5
milyar liradan fazla borçlu
olduğu, sigortalı işçi sayı
sının da bu yıl içinde 2
milyon 100 binin üzerinde
olacağı bildirilmiştir.

Çalışma raporunda, 1974
yılının Ocak ayında işve
ren borçlarının 1 milyar
282 milyon 902 bin lira ol
duğu belirtilmiş, borç mik
tarında bir yıl içinde yüzde
100 artış meydana geldiği
bildirilmiştir.

Rapora göre, işverenle
rin prim borçları, zam ve
faizle birlikte 4 milyarın
üzerine çıkmaktodır. 4
milyar 177 bin üro plan
töplöm borcüiî GSK'ca ka
nuni takibe "verilenlerin
miktarı 1 m.üyar 324 bin li
radır.

Çalışma raporunda bil
dirildiğine göre, 1975 yılın
da tahminen 1 milyon 950
bin olan sigortalı işçi sa
yısı 1976 yılında 2 milyon
100 bine ulaşmıştır.

(Devamı arka sayfada)

13



Sendika anloşmazlıği
yüzünden 10.000
işçi zam alamıyor

istanbul Belediyesinin
çeşitli bölümlerinde çalı
şan 10 binden fazla işçi
sözleşmelerinin üç ay ön
ce bitmesine rağmen sen
dika rekabeti yüzünderr
diye yetkilileri ile bir türlik
görüşmeye başlayamamış-
lardır.

Eski anlaşma gereğince,
İstanbul Belediyesi ile ya
pılan sözleşme otomatik-
man bir yıl daha yenilen
miştir. Yalnız koşullara gö
re, bu yenilemede ücret
kısmı geçerli sayılmamak
tadır. Bu duruma göre ye
niden toplu sözleşmeye
oturulup konuşulduktan
sonra ücretlere yapılacak
zam 1 Mart 1976 tarihin
den itibaren geçerli sayıla-'
çaktır.

ilgililerin verdiği bilgiye
göre, halen İstanbul Bele
diyesi işçilerine günde du
rumlarına göre 60-500 lira
arasında yevmiye ödemek
tedir. Tüm işçilere ödenen
aylık 43 milyon liradır.
Sosyal yardımlar, ikrami
ye, kıdem tazminatı gibi
haklar da bu miktara ek
lendiği takdirde Belediye'-
nin işçilere ödediği aylık
yılda 700 milyon liraya
yaklaşmaktadır.

Yeni sendika yetiklileri
belli olduktan sonra kesin
leşerek olan ücret baremi
hakkındaki söylentiler is
tanbul Belediyesinde çe
şitli yorumlara yol açmak
tadır. İşçi yetkililerinin bir

kısrriı görüşme masasına
asgari günlük ücretin 100
lirayla başlamasının söz
konusu olacağını ileri sür
mektedirler. Bunun yanın
da da yeniden bazı sosyal
haklar getirilmesini de ön
görmektedirler. Bu duru
ma göre, işçiler bugün al
makta oldukları ücretlere
yüzde 40-50 arasında bir
zam beklemektedirler.

Belediye yetkilileri bu
durumun yıllık bütçeye ya
rım milyardan fazla yeni
bir ödeme getireceğini ve
yıllık ödemenin 1 milyarı
aşacağını söylemektedlr-

,  ler.

SSK raporuna göre, en
yüksek ücret metal
sanayiinde ödeniyor

Sosyal Sigortalar Ku-
rumunun28 haziran tari
hinde başlayan Genel Ku
rulu için hazırlanan Genel
Kurul raporunda, ücretle
rin 1975 yılında bir önceki
yıla göre artış yüzdesinin
düşüş gösterdiği saptan
mıştır. İş kolları olarak ya
pılan dökümde ise en yük
sek ücretlerin metal sana
yiinde ödendiği ortaya çık
mıştır. Toplam sigortalı iş
çi sayısının 1 milyon 950
bine ulaşmış olmasına kar
şılık, kamu sektöründe is
tihdam kapasitesinde dü
şüşler olduğu görülmek
tedir.

SSK'nın 31. Genel Kuru
lu için hazırlanan raporda,
işçi ücretlerinin 1974 yılı
na göre 68 liradan 85 lira
ya ulaştığı bildirilmekte
dir. Ancak hazırlanan üc
ret indeksinde, işçi ücret

lerinin 1974 yılında bir ön
ceki yıla göre yüzde 25
artış göstermesine karşı
lık, 1975 yılında artış yüz
desi yüzde 24 olarak kal
mıştır. Ücretlerin bu artış
seyrine paralel olarak ka
mu ve özel sektörün üc-
retlendirmesinde farklılık
lar olduğu görülmektedir.
Nitekim, kamu sektöründe
ücretler 98 liraya ulaşır
ken, özel sektörde ücretler
78 lira olarak belirlenmiş
tir.

Ücretlerin kentlere göre
dağılımı İçinde en yüksek
ücret Kocaeli'nde 119 Ura
olarak belirlenmiş, buna
karşılık en düşük ücretler
Konya'da 50 liraya kadar
düşüş göstermiştir. Koca-
eli'ni yüksek ücretler açı
sından sanayi bölgesi ola
rak bilinen Sakarya ve
Zonguldak'ın izlediği gö
rülmektedir. Her iki kente
de ücretler bir farklılık ol
madan 103 lira olarak or
taya çıkmıştır. Bu arada
İstanbul'da ücretler 87 li
ra olarak Türkiye ortala
ma ücretlerinin iki lira üs
tünde gelişmiştir.
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Bizden Haberler
DOĞUM
CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden.
Ahmet GÜNGÖR'ün kızı,
Muhsin AKKAVUK'un oğlu,
Mehmet MENDEŞ'in kızı.
Servet İNANIR'ın kızı,
Ertan MESKİT'in oğlu.
Hasan KAZAN'ın kızı.
Hasan GÜNEŞ'in oğlu.
Hasan ÇEVİK'in oğlu.
Dursun KILIÇ'ın oğlu,
Temindar ŞİMŞEK'in oğlu.
Kâtip TAŞ'ın kızı,
M. Erol SERT'in oğlu.
Mehmet VAROL'un oğlu,
Hüseyin DEMİRCİ'nin oğlu,

ak kardan SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,

Ahmet KATI'nın oğlu,
Mustafa MAKAROGLU'nun kızı,
Şinasi DURSUN'un oğlu,

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSA
MI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işyerinde ça
lışan üyolerimizden,

Latif BAYRAK'ın kızı,
Mehmet ERDOĞAN'ın kızı,
Dünyaya gelmiştir. Ana ve babaları tebrik
eder yavrulara uzun ömürler dileriz.

EVLENME

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,

Osman KESKİN, Nadiye YETİM ile
Seyfettin KAHRAMAN, Medine ÇUHADAR
ile, Hilmi GÜNER, Aynur ile,
Müveyla ÖZEL, Ergün ACUNER ile.
Elvan ÖZKARA, Suna Alkan ile,
Hayri AKÇAM, Raziye KOLÇAK ile.
Arif YETİŞ, Zennare ÖZTÜRK ile.

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAMI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,

Emrullah ÖZTÜRK, Zühre YAZGAN ile ev
lenmişlerdir.
Yeni evlileri tebrik eder mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

CHREYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden Türkân SANLAV'ın an
nesi, Sezai CONKER'in babası. Hasan ÇE-
LİK'in çocuğu Hikmet SAYGI'nın babası.

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAMI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden Yusul AKIN'ın oğ
lu ölmüştür.

Üyelerimize başsağğlığı merhum ve mer
humelere rahmet dileriz.

ŞİİR KÖŞESİ;
KİM BU KİM ?
Biliyorum! Elbetki yok..
Ne üstünde bozukluk.
Ne ekmeğinde haram.
Ne de fakirliğinde, utanılacak bir yon- -.» . ;
Ancak, fırtına öncesi durgun., ve sessiz.
Göz bebeklerime takılan acıdan ürküyorun
Haklısın, gün batımına dek, Hak,
Güçlüler için sağılmakta! Hepimizden...
Ve her gün birşeyler kaybetmekteyiz.

Ekmeğimizden!..Lakın... Bu hesabı kim soracak?
Nasıl, Ne zaman ve Kim?

Ve bu yarayı kim saracak.
Hangi gözü pek hekim?..

Adnan KÛÇÜKKAYA
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DAVID BROWN ŞİRKETİNİN EN BÜYÜK TRAKTÖRÜ — Geçenlerde Londra'da Earis Cour sergi salonların
da tertiplenen Kraliyet Tarım âletleri sergisinde gösterilen David Borwn DB 1412 traktörü bugüne kadar şir
ketin imal ettiği en büyük traktörü teşkil etmektedir.

Traktör 90 beygir kuvvetinde turbo-şarjiı dizel' motoru ile çalışmaktadır. Daha geniş kuturlu bir kavrama
dan ayrrolarak DB 1412 de extra kuvvette arka dingil de bulunmaktadır.

Kraliyet sergisinde yapılan açıklamada . 1974- yılının ilk dokuz ayında İngiltere'nin 576.000.000 Sterllng tu
tarında ihracat yaptığı açıklanmıştır. Bu rakam bir yıl öncesine nazaran yüzde 16 (80.000.000 Sterllng) fazlalık
ifade etmektedir.
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Eğlence Köşemiz
10 11 12

SOLDAN SAĞA :
1 - Çadırcı anlamında bir söz (Aynı za

manda rübölleriyie ünlü bir şâirin adıdır)..
Deyiş, 2 - En büyük deniz kuşu.. Eski Mı
sır'da bir güneş tanrısı, 3 - Kobaltın sim
gesi.. Holmiyum mâdeninin kimya işareti
olan harfler.. İlkbaharda kırkılan koyun tü
yü, 4 - Mâna.. Akıcı (sıvı), 5 1 Ege.. Bir
mikroskop camı.. Utanma duygusu, 6 -
Suyla çevrili kara.. El değmemiş (bozul
mamış).. Kalsiyum'un simgesi, 7 - Uygu
lama.. Yazı dizisi, 8 - Ufkî.. Bir spor dalı,
9 - Bir taşıt. Bir biçme âleti, 10 - Tavlada
bir sayı.. Subay elbiselerinde rütbe işaret
takılan omuzluk.. Mâhir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1  - Karagöz'ün arkadaşı.. İskambilde

birli, 2 - Telefon sözüdür.. Ödeme.. Bir no
ta, 3 - İterbiyum'un simgesi.. Ankara ke
çisinin bir türü, 4 - Bir et yemeği çeşidi..
Peder, 5 - Halka şeklinde merean adası..
Güçsüz ve bitkin, 6 - Mister'in kısa yazılı
şı.. İlgi, 7 Çukur veya delik açmak.. Tarik,
8 - Bir peygamber.. Evlenmemiş İngiliz kı
zı.. Renyum'un simgesi, 9 - Ayak.. Fas'ta
bir kent, 10 - Bir bezelye türü.. Doymuş,
11 - Meşin torba, 12 - Türkü (veya türkü
havası).. Utanması olmayan.

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :
SOLDAN SAĞA: 1 - Karacadarısı, 2 -

As. Harakiri. 3 - Tatu, İl. Nafi. 4 - Ela, Ona
ma, it. 5 - Geven, Se, Ali. 6 - Ot, Saf, Kesin.
7 - Gayak, Masa. 8 - İmar, Koyar. 9 - Azeriler,
Mi. 10 - Krater, Kepez.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 - Kategori. 2 -
Asalet, Mar. 3 - Tav, Gaza. 4 - Ahu, Esaret.
5 - Ca, Onay, Re, 6 - Arın, Fakir. 7 - Dalaş,
Kol. 8 - Ak, Mek, Yek. 9 - Rina, Emare. 10 -
İra, Asar. 11 - Sifilis, Me. 12 - İtinasız.
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