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OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ

MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV
İMAL, MONTAJ, DEMDl, ÇELDC,
MAKINA VE METALDEN MAMUL

EŞYA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

YAYIN ORGANIDIR.

Otomobil - Iş adına

Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

★

Yazı işleri Müdürü

ŞEYMA TÜMER

★

Adrea:

OTOMOBİL - ış GENEL
MERKEZİ

neşet ÖMER SOKAK
NO. 20

KADİKÖY - İSTANBUL
TEL. ! 36 2« -M

Dergimiz Besm Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez

Baskı' va tertip:
Yeni İdmat Basımevi — IST.

MART 1976

SUNUŞ
1.

Bu ay içinde Asgari ücretler konusu,
işçi ve işveren kesimlerinde türlü tartışma
lara yol açmış bulunmaktadır.

işverenlerin mantik ve t«jgünkü işçi
sorunlarının dışına çıkan beyanları hiçbir
kuruluş tarafından benimsenmedlği gibi ak
si yönde bir ortamın hazırlanmasına ve iş
çilerin istenilen haklarına kavuşmasına hız
kazandırmış bulunmaktadır. Ancak asgari
üoret komisyonunun türlü tesirler altında
kalarak işçiler lehine bir karar alabilece
ğinden kuşkuluyuz.

Mart ayı içinde dış politikamızda nis
peten bir yumuşama devresine girmiş bu
lunmaktayız. Yurdumuzun kalkınması üe
ilgili dış sorunların bir an evvel çözüme
bağlanması en büyük isteğimizdir.

Mart sayımızda genel Başkan A. Aydın
Özeren'in başyazısında «ASGARİ ÜCRET»
konulu yazıyı, toplu İş Sözleşmeleri say
famızda OTO-YOL SANAYİ A.Ş. ile HATIP-
OĞLU KOLL. Şti. nln bağıtlanan toplu iş
sözleşmelerini, devam eden toplu iş söz
leşmelerinde ÇİFTÇİLER TİCARET SANA
Yİ A.Ş. HİSAR ÇELİK DCKÜM MAKINA SA
NAYİ A.Ş. ANADOLU DÖKÜM SANAYİİ
A.Ş. yazısını, işçi sınıfı BiRLiĞi yazısını,
«hukuk Köşemizde» Meslek Hastalıkla
rında işverenin sorumluluğu başlıklı yazıyı,
Sendikal Haberleri, ücret ve işgücü yazısı
nı, Avrupa'da sendikaciiık'ta HOLLANDA'yı,
Bizden Haberler ve. Şiir Köşemizle Mart '
sayımızı tüm iyilik dileklerimizle sunarız.

• •
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ASGARİ ÜCRET

ülkemizde tabanda çalışan işçilerin ne kadar
ücret ile geçineceğini saptıyan bir komisyon mev
cuttur. İki senede bir toplanan Asgari ücret ko
misyonu hükümet yetkilileri, işveren yetkilileri ve
en büyük Konfederasyon yetkililerinden oluş
maktadır

İlk bakışta anlaşılacağı gibi daha komisyo
nun Kuruluş şekli İle işçi kesimi yenik düşmüştür.
Her devrede olduğu gibi, bu yılda Haziran 1976
da başlayacak toplantılarda devlet kesimi ve iş
veren kesimi birleşeceklerinden çıkarılacak as
gari ücret miktarı yine günümüzün koşullarının
çok gerisinde kalacaktır.

VÎ-'

A. Aydın ÖZEREN

Halbuki asgari ücret komisyonu, batı özen
tisi içinde yalnız çalışanın asgari ücretini tayin
eder. Bu da hiçbir zaman, gerçek bir ücret sap
taması olmamıştır.

Bunun yanında komisyon mensupları birşey-
ler yapıyoruz havası içinde, konuları basına inti

kâl ettirmek suretiyle kendi kesimlerine hoş gö
rünmek isterler.

İşin 'komik tarafı, -komisyon çalışırken tüm
işçi kesimini temsil eden konfederasyona bağh
Sendikaların üstkulları toplantısında bazı gerçek
ler ortaya çıkar. Siyasi partililer Sendikalar vası
tası ile devreye girerler. Muhalefette olan parti
mensubu Sendikacılar gayet yüksek rakkamlar
isterler ve bunu savunurlar.

Çünkü komisyon şimdiye kadar hep, çalışan
tek bir kişi üzerinden hesabını yapmış ve böyle
ce bir ücret oluşturmuştur. Bu ülkemizin gele
neklerine ters düşmektedir. Çalışma çağına gel
miş milyonlarca kişinin İşsizliğine halen çare bu
lunamadığından, ailelerin % 90'nında yalnız hir
kişi çalışmaktadır.

Hasbel kader ikinci devrede dünün muhale
fet partileri İktidara geçerler, bakarsınız aynı
Sendikacılar daha evvel önerdikleri rakkamın ya
rısını dahi önermezler, her nedense siyasi ikti
darlar her devrede asgari ücreti kendi istekleri
istikametlerinde Sendikacılara empoze etmişler
dir.

Bütün bunlara rağmen halen bir kişi üzerin
den değerlendirme yapmak çok yanlıştır.

Ülkemiz, bir Avrupa ülkesi değildir. Dışar
dan işçi transfer etmiyor, bilakis dışarıya işçi
gönderebilmek için çareler aranıyor. Aynı değer
lendirme ancak Avrupada yapılabilir.

işte bu oyunlaroun ötürü asgdri ücret her
devrede tabanda çalışon işçiyi geçindirmekten
çok uzaktır. Sendikalar işçilerden yana kuruluşlar
olarak neden asgari ücret konusunda şimdiye
kadar birleşmemişlerdir. Genel veya kısmî grev
eylemlerine girerek işçilerin insanca yaşayabile
cekleri ücretleri saptıyamamışlardır.

Kaldıki Toplu-İş sözleşmelerinin çoğunda as
gari ücret kanuni ücrettir» denilmektedir. Halbuki
Toplu-lş Sözleşmesi düzeni bu konuda Sendika
lara İmkânlar tanımış olup asgari ücret komisyo
nun üstünde de asgari bir ücret tesbiti gerekir.

Aksi halde her şeyi devletten beklemek elbet-
teki İşçi kesimine bir şey kazandırmayacaktır...

Türkiyede Sendikalaşmamış işçiler düşünü
lerek asgari ücret işçinin ailesini geçindirecek üc
ret olmalıdır. Aksi halde asgari ücret deyimi
ni kullanmak yalnış olur.
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VOLTAM Elektrik Mal. San. ve Tic. A.Ş; Fabrikası umumî görünüşü

Voltam Elektrik Malzemeleri

Sanayii ve Ti ca ret A. S
'  ,:^ -Tir ■ jr

Üsküdar Ümrâniyede Reşltpaşa Caddesi
No: 10 da kurulu VOLTAM Elektrik Malzeme
leri.Sanayii ve Ticaret A.Ş, VOLTAM Regüla
törü imalâtı ile. yurdumuzun büyük bir ihtiya
cına cevap vermektedir.

VOLTAM 30 yılı aşkın tecrübesi ile dün
ya regülatör sanayiinin yaratıcısı ve öncüsü

olmuş, güçlü teknik kadrosu İle dünya tek
nolojisinin bdtün üstünlüklerini '^ve en yeni
t>uluşları bünyesinde toplamıştır;

Sendikamız bu işyerinde birimci dönem
Toplu-iş Sözleşmesini yapmış bulunmaktadır.
Sendikamızı işyerinde işçi Baştemsilcisi Ce-
vat Kasber ve temsilci İsmet Kökleş temsil
etmektedirler.

iR^
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İşçi Sınıfı Birliği

«Birlikten kuvvet doğar» atasözünü
hemen hemen hepimiz binlerce defa duy
muş ve kullanmışızdır, içinde yaşadığımız
toplumda değişik sınıf ve gruplar da ken
di çıkarlarını genişletmek ve dana da ge
liştirmek için çeşitli örgütlerin çatısı altın
da toplanırlar, birlik haline gelirler. Çünkü
tKunlar bilir ki, birlik olan daha güçlü olur.

işte işçiler de işverenlere karşı daha
güçlü olabilmek, ücretlerini arttırabilmek
ve insanca yaşama şartlarına kavuşabil
mek için, ekonomik müoadele araçları olan
sendikalarda toplanmışlar, bu çatı altında
birlik haline gelmişlerdir. Fakat biz bugün
bu birleşmeye tam bir birlik diyemiyoruz.
Çünkü biliyoruz ki işçiler türlü nedenlerle
tek bir çatı altmda değil de, bfr çok sen
dika çatısı altmda toplanmışlar, daha doğ
rusu bölünmüşlerdir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki, işçilerin ayrı ay
rı sendikalar da toplanmaları, hak arama
mücadelesinde bölük pörçük buluınmaları,
herşeyden önce işverenlerin ekmeğine yağ
sürmektedir. Onlar, işçilere karşı yürüttük
leri mücadelede her zaman ortak hareket
etmektedir, örneğin onların, tek bir konfe
derasyonu vardır, halbuki işçilerin üç ayrı
konfederasyona, 17 işçi federasyonu, 700'ü
aşan sendikaları vârdır. Üstelik Türkiyede
parçalamayı daha da ağırlaştırmak için
sun'i bir şekil de 34 işkolu yaratılmıştır.

işçi sınıfı hareketinde ki bu sendikal
bölünme, sadece Türkiye'ye ait bir olay
değildir. Bünyesinde patronları ve işçileri

barındıran her ülkede bunu görmek müm
kündür. Ancak bölünme her ülkede aynı
derecede değildir. Kiminde daha az, ki
minde daha fazladır. Ve biz görüyoruz ki,
bölünmeyi mümkün olduğu kadar asgari
ye indirmiş olan ülkelerin işçileri, haklarını
almada çok büyük başarılar eıae ediyorlar.
İşçi sınıfı hareketinin bölünmüşlüğü çok
eski tarihlere kadar uzandığı için, bu prob
lemin halledilmesi elbette bir günlük me
sele değildir. Uzun ve sabır isteyen bir mü
cadeledir ve işçilerin çıkarları doğrultusun
da gerçekleşecektir. Yani işçiler kendi
aleyhlerme sonuçlar doğuracak bir birleş
meye de hiç bir zaman razı olamazlar, ol
mayacaklardır.

%  .
Bugün ülkemizde işçi sınıfı hîvreketi-

nin en başta gelen görevlerinden biri bö
lünmeleri yok etmek, yani birliği sağlamak
tır. Çünkü bölünmeler geçmişte olduğu
gibi günümüzde de bir çok zorluğun ve en
gelin sebebidir. Bu birliğin baş düşmanı
hiç şüphesiz sermaye safıdır, işçi sınıfı
nın birliğinin kendileri için yarattığı ve ya
ratacağı tehlikeyi çok iyi bilen sermaye
smıfı, bunu parçalamak veya önlemek için
elinden geleni ardına koymamaktadır. Bu
gerçek yalnız Türkiyede değil, sermaye sı
nıfının iktidarda olduğu ülkelerde de ge
çerlidir. Onların, işçi sınıfının mücadelesi
ne karşı, dünya ölçüsünde yürüttükleri
strateji, işçilerin bir bölümünü diğerlerinin
karşısına geçirmek, düşmanlıklar yarat
maktır. Bunun yolları her ülkenin durumu
na göre değişsede, hedef aynıdır. «İşçileri
bölmek.»

(Devamı Sayîa 15 de)



Mart ayında Sendikamız ile OTO-YOL Sanayi A.Ş. ve HATiPOGLU Kollektif Şir
keti işverenleri arasında yürütülen sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış
tır. Bağıtlanan bu sözleşmeler ve yürütülen diğer sözleşmeler ile ilgili durumlar okur
larımızın bilgisine sunulmaktadır.

BİTEN Sözleşmeler

OTO-YOL SANAYİ A.S.

SENDİKAMIZ İLE OTO-YOL SANAYİ A.Ş. İŞVERENLİĞİ ARASINDA BAĞITLANAN SÖZ
LEŞME İLE ÜYELERİMİZİN BiRiNCi YIL SAAT ÜCRETLERİNE 565 KURUŞ, iKiNCi YIL 565
KURUŞ ZAM YAPILDI.

N -.i

OTO-YOL üyelerimiz Toplu iş Sözleşmesi imza ve kıdemli üyelerin taltif merasiminde

OTO-YOL Sanayi A.Ş. işverenliği ile iki, bekleme süresi içinde işverenin talebi i|e ya-
ay süren sözleşme görüşmelerinde anlaşma pılan toplantılar sonucunda anlaşma sağlan-
sağlanamadığmdan uyuşmazlığa gidilmiş ve mıştır.
işverenin Uzlaştırma Kurulu toplantısına katıl- 1 Ocal<.1976 tarihinden itibaren 2 yıl sü-
maması üzerine 20.2.1976'da Grev karar; alın- feli Sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat
mıştır. Anöak grev'e çıkmak için gerekli yasal ücretlerine 565 kuruş ve ikinci yjl 565 kuruş



OTO-YOL Toplu-iş Sözleşmesi töreninde Genel
Başkanımız A. Aydın özeren konuşurken.

olmak üzere toplam 11.30 TL. zam yapılmış
tır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun
lardır;

— Yılda 90 günlük üoretler tutarında
ikramiye verilmesi,

— İhbar tazminatlarının %50 zamlı ve
noRin. Kıdem tazminatlarının kademeli olarak

30 ile 40 günlük ücretler tutarında ödenmesi,
— Asgari ücret, 1. yıl için saatte 625 ku

ruş ve 2. yıl için saatte 725 kuruş olarak sap
tanmıştır.

— Oyelere yılda 1400 P_. Bayram ikra
miyesi ödenmesi,

— Oyelere yılda 1400 TL. Yakacak yar
dımı yapılması,

Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri
ile beraber 1500 TL Tatil ikramiyesi verilmesi,

Üyelere sözleşmenin birinci yılında
2200 TL, ikinci yılında 2500 TL. Programı ta
mamlama armağanı ödenmesi,

— Evlenme yardımı 1500 TL, Doğum
yardımı 1200 TL, Çocuk yardımı her çocuk
için ayda 50 TL, Eğitim yardımı olarak okul
Kademelerine göre 350 TL, 500 TL, ve 800
TL. ödenmesi,

Üyenin ölümü halinde varislerine 7500
TL, Iş kazası ölümlerinde 15.000 TL, üyenin
yakınlarının ölümü halinde 1500 TL ölüm yar
dımı yapılmiası kabul edilmiştir.

Diğer sosyal yardımların yanında Disip
lin Kurulu, ve İş Güvenliği ile ilgili maddeler
kabul edilmiştir.

.1

İiİiİİİiİİMl

HATiPOOLU işyeri Toplu-iş Sözleşmesi imzalanırken
(Devamı arka sayfada)



HATiPOĞLU KOLLEKTİF ŞiRKETI

6

Sendikamız İle Hatipoğlu Koilektif Şirke
ti arasında yürütülen sözleşme görüşmeleri
uyuşmazlığa intikâl etmiş ve Uzlaştırma Ku
rulu karan Sendikamız tarafından kabul edil
meyerek Grev kararı alınmıştır.

Ancak işverenlerin talebi ile yapılan top
lantılar sonunda anlaşma sağlanmıştır.

1 Ocak 1976 tarihinden itibaren İki yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin saat ücret
lerine birinci yıl 500 kuruş ve ikinci yıl 525
kuruş olmak üzere 10.25 TL zam yapılmıştır.

Sözleşme İle sağlanan diğer haklar şun
lardır;

— Sözleşmenin binnci yılında 80 günlük
ve ikinci yılmda 90 günlük ücretler tutarında
ikramiye verilmesi,

— İhbar tazminatlarrnın peşin ve yasal
İhbar önellerine 4-8 ve 10 gün ilave, edilerek
ödenmesi,

Üyelere yılda 1000 TL, Bayram ikra-

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER
ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sendikamız İle İstanbul - Zincirlikuyu'da
kurulu Çiftçiler Ticaret ve Sanayi A.Ş. işve-
•"enllği arasında yürütülen yeni dönem Söz
leşme görüşmelerinde anlaşma sağlanama
yınca .uyuşmazlığa gidilmişti.

Uzlaştırma Kurulu teşkili için İstanbul
Bölge Çalışma Müdürlüğünde yapılan toplan
tıda, 3. Tarafsız aracı olarak Av. Kayan PERK
seçilmiş ve Kurul, çalışmalarına 17 Mart 1976
tarihinde başlamıştır.

Bütün arzumuz Kurulun işyerinde çalışan
üyelerimizin istekleri doğrultusunda bir karar
verilmesidir. Aksi halde bu işyerinde GREV
kaçınılmaz olacaktır.
HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MAKiNA SANAYİ
A. Ş.

Sendikamız ile 2.nci dönem Toplu-Söz-
leşme görüşmeleri yürütülen, Gebze-Çayır-
ova'da Kurulu HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MA
KiNA SANAYİ A.Ş. işverenliği arasında da
anlaşma sağlanamamış ve ihtilâf uyuşmazlı
ğa intikâl etmişti.

Durum Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlü
ğüne bildirilerek. Uzlaştırma Kurulu teşkili
İçin 18 Mart 1976 tarihinde toplanılmışiır. Ta-

miyesi verilmesi,
— Üyelere yılda 1250 TL Yakacak yar

dımı yapılması,
— Yıllık izine giden üyelere 1000 TL.

izin ikramiyesi verilmesi,
— İşyerinde asgari ücretin 700 kuruş ol

ması,
— Evlenme yardımı 1500 TL, Doğum yar

dımı 1000 TL, Çocuk yardımı olarak her ço
cuk için ayda 50 TL, Eğitim yardımı olarak,
okul kademelerine göre 300 P_, 400 TL, ve
750 TL. ödenmesi,

— Üyenrn ölümü halinde varislerine 7500
TL, Işkazası ölümlerinde 15.000 TL, üyenkı
yakınlarının ölümünde 1250 TL ölüm yardımı,
yapılması, kabul edilmiştir.

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

raf aracıları, 3'ncü aracının seçimini 6 gün
lük süreye bırakmışlar. Ve bu süre içinde
seçmişlerdir. Nisan ayının ilk günlerinde Ku
rul çalışmalarına başlıyacaktır.

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Sendikamız, Izmit-Tütünçiftiik'te Kurulu

ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. İşyerinde
sözleşme yetkisi alarak müzakerelere başla
mıştı. 25. Şubat. 1976 tarihinden itibaren 4
toplantı yapılmış ancak olumlu bir sonuç alı
namamıştır.

Bu durumda 22 Mart 1976 tarihinde ya
pılan toplantıda 24. madde de anlaşma sağ
lanamayınca uyuşmazlık tutanağı tutulmuştur.

Uzlaştırma Kurulunun teşkili için durum
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğüne intikâl
ettirilmiştir.
CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyeri için Sendika
mızın toplu sözleşme yetkisi kesinleşmiş
olup, üyelerimizin talepleri dikkate alınarak
sözleşme teklifi hazırlanmıştır. 4'üncü dönem
sözleşme müzakerelerine Nisan ayının ilk
günlerinde başlanacaktır.
REMAS ve OTO-YAN SAN işyerleri İçin çağ
rı yapılmış olup yetki belgesi beklenmektedir.



SENDİKAL
ispanya TARİHİNİN EN
BÜYÜK GREV!

İSPANYA tarihinin en bü
yük grevi» diye adlandırılan
ve sosyalist, komünist ve işçi
örgütlerinden oluşan yeraltı
gruplarrnm çağrısı sonunda
başlatılıp, Bllbao kentinde ya
rım milyon işçinin işlerini bı
rakmalarına yol açan eylem,
ikinci gününde yaygınlaşma
eğilimleri göstermektedir.

Yeraltı örgütleri yeni bir
çağrıda daha bulunmüşlardır.
Buna göre Madrid ve Barce-
lona kentlerinde de eylemle
re geçilmesi ve sokak göste
rileri yapılması istenmekte
dir.

ispanya'nın en büyük en
düstri bölgesi olan Bask'ta
pazartesi günü başlatılan ge
nel grev, büyün ölçüde etkili
olmuştur. Yarım milyondan
fazla işçinin fabrikalar, doklar
ve tersanelerde işleri durdur
dukları grevde, daha surtra
sokak gösterileri de başla
mıştır. Geçtiğimiz günlerde
Vito-rio'da olagelen Ve bir iş
çinin ölümü, yüzden fazlası
nın da yaralanmalarına yol
açan olayları protesto etmek
İçin onblnlerce işçi, başta
Biibao oimak üzere, v çeşitli
Bask kentlerinde gösteriler
yapmıştır. Polis yer yer göz-
yaşartıcı gaz kuiianarak işçi
leri dağıtmaya çalışmışsa da,
büyük kitlelerin eylemini en
gelleyememiştir. Bazı gözlem

ciler, Franco sonrası döne
minin en zor gününün yaşan
dığını ve bir an için işçilerin
kontrol edilemez duruma gel
diklerini belirtmektedirler.
Ancak, polis ile işçiler ara
sında belirgin çatışmalar ol
mamış ve böylelikle kan dö
külmesi de önlenebilmiştir.

FRANSA'DA GENEL GREVE
4 milyon İşçi katildi.

. Fransa'da sol partilerin
oiuşturduğu «Ortak Cephe»
nln pazar günkü yöresel se
çimlerin iik turunda oylarım
% 50'sinden fazlasını eide
etmelerinden sonra, saiı gü
nü iç.n Komünist Parti'nin
desteklediği iki dev işçi sen
dikasının gene! grev çağrı
sında bulunması hayatı felce
uğratmıştır.

Yaklaşık olarak 4 milyon
kamu işçinin katıldığı genel
grev sonucunda, demiryolları
çalışamaz duruma gelmiş ve
devlet denetimindeki demir
yolu isletmelerinin yetkilileri,
günlük seferlerin ancak yüz
de 30 oranında yapılabildiği
ni açıklamışlardır. Bunun ya-
nısrra, posta işçilerinin de
greve katılması, görüşmelerin
yalnızca telefon yada fono
telgrafla yapılabiimesini mOm-
kûn kılmaktadır. Bütün kamu
kesimi ve hükümet dairele
rinde de işler durmuş bulun
maktadır. Caddelerde çöpler
birikmiş hastanelerde perso
nel ve hemşirelerin işlerini

bırakmaları nedeniyle karışık
lıklar çıkmıştır.

TÜRKİYE'DE IŞSİZÜK
ORANI % 13

Ekonomik İşbirliği ve Kal
kınma örgütü (GECD) hazır
ladığı sen değerlendirmelere
göre, ülkemiz 15 ülke arasın
da dünyada birinci sırada bu
lunmaktadır. Alınan Haber
lere göre, ülkemizin sana
yileşmiş kapitalist ülkeler
arasında yapılan değerlen
dirmesinde 1974'den 1975'
e kader yüzde bire yakın
oranda daha fazla işsiz
bulundurduğu belirtilmekte
dir. Olkemizin karşılaştırıldı
ğı OECD ülkeleri arasından
en fazla işsizlik oran artışı
kaydeden ülkeler, Danimar
ka, ABD, Belçika, İngiltere,
Kanada. Avusturalva ve Balı
Almanva'dır. İssizlik oranı en
düşük ülke vûzde 1.4 ve 1,7
ile Norveç ve İsveç olmuştur.
Bu arada İsveç, geçtiğimiz
yıl issizlik oranında herhangi
b'^r artış kavdetmeven tek ül
ke durumundadır. Sıralama
ya alınan Italva. ABD. Belçi
ka; B. Aimanva, Fransa, In-
nlUere. Kanada. Avnstralvai
Danimarka. Finlandiya. Hol
landa. . Norveç. İsveç ve Tür
kiye gibi ülkeler arasında
halen en yüksek işsizlik dü
zeyine sahip ülke olan ülke
miz Icin oösterlien ' issizlik
yüzdesi 1974 için 12,3, 1975
İÇİP 13,04 dır.'



UCREf ve İŞ GÜCÜ
Ücret neyin karşılığıdır? Bu soruya işçile

rin hemen hemen büyük bir çoğunluğu «emeği
mizin karşılığı» şeklinde cevap veriyorlar. Ardın
dan da ilâve ediyorlar: «Ama anladığımız ücret
ler emeğimizi karşılamıyor. Emeğimizin karşılığı
bir türlü ödenmiyor.»

Aslında kapitalist düzende hiç bir zaman
em^in karşılığı ödenmez. Ücret te emeğin değil,

'^cırşılığıdır. Yani işçinin iş yapabilme
gücüne, çalışma gücüne ödenen paradır. Ücret
işçinin işgücünün parasal ifadesidir. Fiyatıdır.

İşgücü biz işçilerin kol gücü, kafa gücü, iş
tecrübesi, bilgi ve hünerinin bütünüdür. Kasları-
mızdaki, sinirlerimizdeki, kanımızdaki enerjinin
bilgilerimiz ve iş tecrübelerimizle birlikte yaratı
cı aklımızla kullanılması işgücümüzün harcanma
sı demektir. Biz işçilerin işgücü insanların ihtiyaç-"
larını karşılamak için bilinçli olarak kullanıldığın
da ortaya bir ürün çıkar. Bu ürün sözgelişi, ek
mektir, peynirdir ayakkabıdır, elbisedir, ilâçtır,
petroldür, buzdolobıdır, mokinadır, otomobildir...

u ürünler piyasada satılmak üzere üretildiği için
«mal» adtnı alırlar, işte işgücümüzün harcanarak
ortaya bir değer çıkarması, yani bir mal olarak
biçimlenmesi, cisimleşmesi emektir. Hdrcanan iş
gücümüz emeği meydana getirir. «Bu malo eme
ğim geçti» dememizin anlamı budur.

Emeğimizin karşılığı, işgücümüzün harcana
rak ortaya çıkardığı değerdir. Ücret ise, değer
yaratma, iş yapabilme, çalışma kabiliyeti olan İŞ
GÜCÜ müze ödenen paradır. Yani İşgücümüzün
fiyatıdır. Bu bakımdan işgücümüzün değeri İle-,
işgücümüzün yarattığı değer arasında büyük bir
fark vardır. Emeğimizin karşılığından söz ettiğimiz
zaman, işgücümüzün harcanarak, tüketilerek ya

rattığı değerden sözediyoruz demektir. Her işçi
bir işgünü boyunca ürettiği mala kazandırdığı
değerlerle, aldığı ücret arasındaki farkı biraz ka
fa yorarsa kolayca görebilir.

Bu yüzden patronlar işçinin işgücünü, çalış
ma gücünü, değer yaratan gücünü belirli bir za
man için satın alır. Onu kullanır, tüketir yarattığı
değere sahip çıkar. Patronun ödediği ücretle
sahip çıktığı değer arasında çok büyük bir fark
vardır..

İŞGÜCÜMÜZÜN DEĞERİ NEDİR?

İşgücümüzün harcandığını, tüketildiğini söy
ledik. 8 saatlik bir çalışmadan sonra «yorulduk»
deriz. Bir 8 saat daha çalışmamızı isterlerse «yok»
deriz. «Dinlenmem ve de kayt>ettiğim, harcadığım
enerjiyi tekrar kazanmam için yemek yemem ge
rekli» deriz. Patronlar için önemli olan o gün 8
saat çalışan işçinin ertesi gün de 8 saat çalışa-
bilmesidir. Onun için kaybolan ya da büyük bir
kısmı tüketilen işgücünün tekrar yerine konması
gerekmektedir. Bu yüzden de bazı temel ihtiyaç
maddelerine gerek vardır. Bu temel harcamaları
şöyle sYalayabilirlz; Beslenme (gerekli bütün
gıda maddelerinin eksiksiz olarak sağlanması),
barınma, Isınma, aydınlanma. Giyim, temizlik,
taşıt, eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlenme, işçi
kaybolan yada azalan işgücüpü tekrar yerine ko
yabilmek için bu temel tüketim harcamalarım
yapmak zorundadır. Yapamazsa ertesi gün, bir
önceki gün gibi çalışamaz. Öte yandan işçinin
bir ailesi vardır. Yani karısı ve çocukları vardır.
Toplumdaki diğer insanlar gibi işçinin de aile ha
yatını sürdürmesi, neslini devam ettirmesi gerek
mektedir. Bü bakımdan yukarda saydığımız te
mel tüketim harcamalarının miktarı işçi ailesinin
ihtiyacını karşılayacak kadar olmalıdır; Bu sağ-
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landığında işçi harcadığı işgücünü yerine koyabi
lecek demektir. Böylece Temel tüketim araçları
nın yürürlükteiki piyasa fiyatlarıyla bir günlük tu
tarı işgücünün değerini belirler. İşte bir günlük
ücret bu tüketim harcamalarını sağlayacak mik
tarda olmalıdır. Tespit edilen bu alt sınır, «asga
ri Ücret»in hesaplanmasıdır.

Kısaca özetlersek, işgücümüzün de diğer
mallar gibi bir değeri vardır. Bu değer, harcanan
işgücünü tekrar yerine koymak için gerekli tüke
tim araçları toplam miktarının değeri kadardır...
Aldığımız üoret bu bakımdan işgüoümüzün karşı
lığıdır. İşgücümüzün parasal ifadesi yani fiyatıdır,
işgücümüz piyasada diğer mallar gibi alınır satı
lır. Satıcısı biz işçiler, alıcısı patronlardır. Biz işçi
ler aç kalmamak içi- çalışmak, yani çalışma ka
biliyetimiz olan işgücümüzû satmak zorundayız-
dır. Patronlar da kâr sağlamak için, kendi değe
rinden daha büyük bir değer yaratan iş gücümü
zü satın almak zorundadır. Çünkü piyasada ken
di değerinin üzerinde değer yaratan tek mal iş
gücüdür. İşçi ile PATRON arasında kurulan bu
zorunlu İlişki içinde yaşadığımız kapitalist düze
nin sömürüye dayanan temelini meydana getirir.

ÜCRET NASIL ÖDENİYOR,
kAr nereden doğuyor?

miktarlarını düşersek - üretim masraflarını düşer
sek kendi kattığımız değeri para olarak bulu
ruz. Bu değerden ücretimizi düşünce de patrona
kazandırdığımız kârın miktarı ortaya çıkar. Bunun
anlamı her gün işgücümüzü harcayarak yarattı
ğımız değerin küçük bir kısmı bize ücret olarak
geri dönmekte, büyük bir kısmı patrona kür ola
rak kalmaktadır.

Başka türlü söylersek, bir iş günü çalışırken
günün az bir kısmında aldığımız ücretin karşılığı
kadar bir değeri, günün arta kalan büyük kısmın
da da patrona kâr olarak kalan fazla bir değer
yaratıyoruz. İşgücümüzü 8 saatliğine patrona
sattığımız için, aldığımız ücretin karşılığında bir
değer yarattıktan sonra işi bırakam.ıyoruz. 8 saati
çalışarak tamamlamak zorundayız. Sö?ç°,lişi 8
saat içinde 2 saatte iı.:retimizi •'.a.'çılayan bir
değer yaratıyorsak geriye kalan S saatte yarattı
ğımız değer patronun kârını meydana getirmek
tedir. Bir İşgünü boyunca ücretimizi karşılgyan
çalışma süresine zorunlu çalışma süresi dersek,
kârı sağlayan geriye kalan çalışma süresine de
artı çalışma süresi deriz.

ÜCRET ARTIŞI FİYATLARI ARTIRMAZ,

PATRONLARIN KÂRINI AZALTIR.

Bir malın değerini, o malın üretilmesi için
harcanan ortalama emek miktarı belirler. Piyasa
daki bütün mallarda, o malların üretilmesi İçin

toplumsal emeğin ortalama miktarını
görürüz. Her işçi ürettiği mala baktığında, o malı
üretirken kullandığı ham maddenin, makinanın
^etln, çalıştığı binanın ve diğer yardımcı malze-
/ n " h '^Çiler tarafından verildiğini,^  ̂ ^ ̂  ° İşçilerin harcanmış e m e k-lerının toplamı olduğunu, kendisinin de bu emek
miktarlarının belirli bir kısmın, bir araya getirmek
ve yeni bir şekil vermekle bunlara yeni bir de
ğer kattığını, yani kendi emeğini ilâve ettiğini
görür. Bu bakımdan hangi malı incelersek ince
leyelim başlangıcından sonuna kadar emek top
lamı olduğunu tespit ederiz. Böylece her ürettiği
miz malın fiyatından bizden önce harcanmış emek

.  Patronlar ücret zamları fiyat artışlarına ne
den oluyor derken kârlarının azalmasını kabul et
mediklerini gizlemek isterler. Apaçıktır ki ücret
artışı sağladığımız zaman 8 saatte yarattığımız
değerin miktarı değişmez. Sadece kârı yarattığı
mız artı çalışma süresi kısalmış yani patrona ka
lan kâr biraz azalmıştır. Patrona çalıştığımız sü
re azalmıştır.

SONUÇ:

Ücret emeğimizin karşılığıdır dediğimiz za
man, fiatrona işgücümüzü sattığımızı unutuyor,
işgücümüzün değeri ile yarattığımız değeri birbi
rine karıştırıyoruz. Kârın kaynağının karşılığı
ödenmeyen emeğimiz olduğunu göremiyoruz de
mektir.
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HUKUK KÖŞESİ
Meslek Hastalıklarında

işverenin sorumluluğu

• aişçisini muayene ettirmeyen, sağlık ko
şullarım yerine getirmeyen işveren, kaçınılmaz bi
le olsa meslek hastalıklarının vereceği zararlar
dan sorumludur.»

Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi'nin, meslek hastalıkları ve meslek
zararlardan işverenin sorumluluğu ile ilgili bir ko rori açıklandı.

hastalıklarının vereceği

KARARIN ÖZÜ

«a — İşçisini doktora muayene ettirme yü
kümünü diğer bazı gerekli sağiık koşulları İle bir
likte yerine getirmiyen İşveren, meslek hastalı
ğının meydana gelmesinde, kaçınılmaz hal bile
olsa vukubuian zarardan sorumludur.

b — Kaçınılmazlık durumu gözönüne alına
rak, buna ilişkin zararın taraflar arasında yarı ya
rıya bölüştürülmesi, İşçisinin sosyal ve ekonomik
güçsüzlüğü karşısında hakkaniyet kuralları İle
bağdaşamaz.»

Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi'nin gerekçeli
kararı da şöyledir:

«1 — Bu tür İşlerde çalışacak işçilerin, hem
'şe girişlerinde, hem de işin devamı süresince,
bedensel olarak işe elverişli ve dayanıklı oldukla

rı hekim raporuyla saptanmış olmadıkça çalıştı
rılmayacakları, işçi sağlığına ilişkin mevzuat hü
kümlerinin açık buyruğu gereğidir. (İş Kanunu,
m. 79, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, m. 3; Sosyal
Sigortalar Kanunu, m. 26 ve özellikle, 41), ve bu
temel İlke, kökeninde belirgin olarak insanın be
densel varlığını dahi kutsayan ve yüce sayan
Anayasal bir esasa dayanmaktadır. (Türkiye Cum
huriyeti Anayasası, m. 49; ayrıca m. 10 ve 14).
Hiç kuşkusuz, İşe girişinde ve işe devamı sıra
sında işçinin hekim muayenesinden geçirilmesi
ödevi İşverene yüklenirken, bu insancıl düşünce
lerle birlikte, ulusal üretim öğesi (unsuru) olan
ve ulusal üretime katkısı bulunan İşçinin özel bi
çimde korunması da amaçlanmıştır. Bu özel ko
runma, cezasal yaptırımla (müeyyide İle) güçlen
dirilmiştir. (İş Kanunu, m. 104). Öbür yandan, işçi
sağlığıyla ilgili mevzuat hükümleri, bu konuda
yapılmış uzun bilimsel incelemelerin ve sürege
len deneyimlerin bir sonucu olarak konulmuştur
ve hükümlere uyulması durumunda İşçinin ya
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hiç bedensel zarara uğramıyacağı ya da uğrasa
bile bu zararın azaltılmış bulunacağı bir «tıb
bî» esas olarak öngörülmüştür. Bu bakımdan,
sözü edilen hükümlerle konulmuş yükümler, tek
nik anlamda bir çeşit kesin yasal belirti (kat'î
kanunî karine) niteliğindedir. Bu nedenle de, bu
nun tersinin kanıtlanmasına izin verilmez, beden
sel zararın tümünün veya burada olduğu gibi
önemli bir kısmının işverence, bu yükümün yeri
ne getirilmemesi sonucu olduğu, doloyısıyle, iş
verenin neden olduğu zarardan kusur esası çev
resinde sorumlu bulunduğu kabul edilmek gere
kir.

Bu olayda dâvâlı işverenin işçisini doktora
muayene ettirme yükümünü diğer bazı gerekil
sağlık koşullarıyla birlikte gereğince ve yeterince
yerine getirmediği hükme dayanak kılınmış kusur
bilirkişisi raporuyla saptanmıştır. Buna rağmen
mahkemece işçideki mpsiek hastalığına ilişkin
bedensel zararın, bu bilirkişi raporuna dayanıla
rak, tümüyle (kaçınılmaz hal) sonucu olarak ka
bulü, anılan kesin yasal belirti esasıyla bağdaştı-
rılamaz.

Kaldı ki sözkonusu bilirkişi raporunda be
nimsenmiş düşünceler ve hesap yöntemini, bu
konuda ileri sürülen görüşlerin sadece bir kesi
mini oluşturmaktadır; yoksa, tam, kesin ve tartış
masız bir kabule ulaşmamıştır. Gerçekten bilim
alanında (kaçınılmaz durum)'a çok daha az
oranda yer veren görüşlere ve yöntemlere de rast
lanmaktadır. Bunun örneklerini, benzer davalar
da alınmış başka bilirkişi raporlarında görmek
olanağı daima vardır. Hattâ meslek hastalıkları
nın «işyerlerindeki fizik, kimyasal ve biyolojik et
kenlerle husule gelen irrevesibl hastalıklar olup
daima korunabilir»liği de savunulmuştur.

Bundan başka, bilirkişi raporu, daha çok bir
genelleme anlayışı içinde ve belli bir bilimsel gö

rüşü savunma biçiminde düzenlenmiş, alabildiğin
ce dâvanın bireyieştiriimesi (ferîleştlrilmesl yolu
na gidilmemiş ve daha önce hazırlanıp teksi
edilmiş raporlardaki boşlukların dosyadaki bilgi
lere göre doldurulmasıyla yetinllmiştir. Bu bilgi
lerin de rapora tam olarak aktarıldığı söylenemez

O halde, belirtilen hukukî esaslara aykın o
larak alınan ve esasen tam bir doyurucuiuktan
uzak olan bilirkişi raporunun hükme dayanak
kılınması isabetli sayılamaz.

^  (Kaçınılmazlık durumu) gözönünde tu
tularak buna ilişkin zararların taraflar arasında
bölüştürülmesi, kural olarak doğru bir görünüş
tür. Ne var ki bu bölüştürme, dâvanın özellikle
rinden soyutlanamaz ve her halde, denkserlik
(hakkaniyet) kuraiiarıyle bağdaşmayacak bir nite
lik taşıyamaz (Bk. m. 43, 1; TMK. m. 4.). Dâvada
zararlandırıcı olayın meydana gelişinde dâvacı
işçinin kusuru yoktur; zararı oluşturan faaliyetten
yararlanan işverendir; işçinin sosyal ve ekono
mik yönden güçsüzlüğü de ortadadır. Bu durum
da, zararın taraflar arasında yarı yarıya bölüş
türülmesi, bir başka anlatımla, tazminatın yarısı
nın indirilmesi, denkserlik kurallarıyla bağdaşa
maz.

Mahkemece, -kabul bokımmdan-, bu yönün
gözönünde tutulmaması dahi usule ve yasaya ay
kırıdır.

Sonuç: .

Temyiz olunan hükmün yukarda gösterilen
nedenlerle bozulmasına, bozmanın niteliğine gö
re avukatlık ücreti dahil sair temyiz- itirazlarının
şimdilik incelenmesine yer olmadığına, dâvacı
yorarına takdir edilen duruşma avukatlık parası
nın dâvalıya yükletilmesine de oybirliğiyle karar
verildi.»
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Avrupada Sendikacılık:

HOLLANDA

Hollanda'da sendikacılık diğer batı Avru
pa ülkelerme göre daha geç tarihlerde baş-
lemıştır. 1872 yılma kadar yürürlükte kalan ve
genel olarak teşkilâtlandırma ve birlik kurma
hakkını sınırlayan kanunların varlığı ve sana
yileşme devresine sonraki tarihlerde girmiş
olması buna sebep olarak gösterilmektedir.

Hollanda'da işçi hareketine ilk olarak
1860-1870 tarihleri arasında raslanmaktadır.
Daha ziyade kalifiye işçileri bünyesinde top
lamış bulunan meslek kolarında önceleri kar
şılıklı yardımlaşma esasına uygurr olarak ku
rulan teşkilâtların daha sonra işçi sendikala
rı şeklini aldığını görüyoruz.

1871 yılında Hollanda Genel İşçi Sendi
kaları Federasyonu (ANVV) adı altında mer
kezî bir işçi teşkilâtı kurulmuştur. Daha ziya
de liberal eğilimli olan bu kuruluş işverenler-
le işbirliği yapmanın ve işçi menfaatleri ile
i gili kotnularda karşılıklı istişarelerde bulun
manın gereğine inandığını ilân ediyordu. Sos
yahst Sendikalar bu kuruluşa katılmamışlar
dır.

1877 tarihinde Hollanda Genel işçi Sen
dikaları Federasyonun'da bir bölünme olmuş
tur. Bölünme genel politikadaki fikir anlaş
mazlıklarından ziyade dinî sebeplere dayan
maktaydı. Protestanlar «Patrimonizum» adını
verdikleri teşkilâtı meydana getirdiler. Bu te
şekkül de işÇl işveren münasebetlerinde sert
hareketlerden kaçınması gerektiğini İddia edi
yor ve grev teşebbüslerini tasvip etmediğini
belirtiyordu.

12
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1881 yılında tekrar bir bölünme olmuş,
bu defa de Genel işçi Sendikaları Federasyo-
ııu'ndaki sosyal demokrat unsurlar «herkese
adalet» sloganı ile Federasyon bünyesinden
ayrılarak kendi teşkilâtlarını meydana getir
mişlerdir.

1891 yılında Hollanda Genel İşçi Sendi
kaları Federasyonu, 2000 üyeye sahip küçük
bir kuruluş halini almış ve 1891 yılından son
ra Hollanda sendikal hareketi içindeki önemi
ni tamamen kaybetmiştir.

1891 yılının Hollanda sendikacılılc hare
keti bakımından önemi, Hristiyan sosyal teş
kilâtının İlk kongresinin o tarihte yapılmasıdır.
Bu kongre Amsterdam'da yapılmış ve Papa'-
nın izni ile katolikler arasında ilk teşkilâtlan
ma başlamıştır.

Diğer taraftan aynı yıl Brüksel'de sosya
listlerin ilk enternasyonali toplanmıştır. Bura
da alman en önemli kararlardan biri «... hangi
meslek kolunda olursa olsun kurulmuş bulu
nan sendikaların bir merkez etrafında toplan
masını sağlayacak mesleki federasyonların
teşkili» idi. 1893 yılında kurulan «Milli işçi Sek
reterliği» bu karar uyarınca girişilen teşeb
büslerin bir sonucudur. O tarihte buna yedi
sendika ile bir siyasi teşkilât katılmıştı.

1895 de üye sayısı 15.000 e yükselen
Milli İşçi Sekreterliği, kanunsuz grev hareke
tine baş vurmuş ve daha sonra da anarşist
lerin kontrolü altına girmiştir. Bu yüzden, bazı
sendikalar, Millî İşçi Sekreterliğinden ayrıl-
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mış; ya da ihraç etmişler ve teşkilât zayıflatıl
mıştır.

1903 yıirnda Amsterdam doklarında grev
ler başlamış, bunu demiryolu işçilerinin grevi
izlemiştir. Her ne kadar bu grevler önceleri
işçi lehine gelişmişse de sonraları, sendikala
rın birbirine düşmesi; anarşistlerle, sosyal de
mokratik eğilimli liderlerin mücadeleleri ve
işçi arasında dayanışmanın sağlanmaması yü
zünden aleyhe dönmüş ve işçi derin bir hayal
kırıklığına uğramıştır.

Hollanda daki işçi teşkilâtları arasındaki
mücadelenin en ağır ve ilişkilerin en nahoş ol
duğu 1904 yılında, işçileri teşkilâtlandırmak
ve bir millî merkez etrafında toplamak fikri
tekrar taraflar kazanmağa başlamış ve 30
Temmuz 1905 de Hollanda İşçi Sendikaları
Federasyonu (NVV) kurulmuştur.

Hollanda işçi Sendikaları Federasyonu
(NVV) kısa zamanda gelişmiş, 1906 da üye
sayısı 19.000 civarında iken, 1914 de 80.000
e ulaşmıştır. Aynı tarihte Millî işçi Slkreterli-
ği'nin üye sayısı ise ancak 10.000 idi. Hollan
da işçi Federasyonu'nun bu gelişmesi modern
sendikaların zaferi olarak isimlendirilebilir.
1920 yılında NVV'nin üye sayısı 247.000 i bul
muştur.

Bugün için gerçek anlamda sendikal hü
viyeti olan üç milli teşkilât vardır. Bu teşkilât
lardan ikisi Katolik İşçiler Hareketi ve Hristi-
yan İşçi Federasyonu tamamen dini esaslara
göre kurulmuş olmalarına 'rağmen, diğerleri;
yani Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu,'
sosyal inançlar üzerine bina edilmiş bir teş
kilâttır; bir başka deyişle Hollanda İşçi Sen
dikalar Federasyonu'nun ideali sosyal kalkın
manın gerçekleşmesidir.

Hollanda İşçi Sendikalar - Federasyonu
tamamen partiler üstü bin kuruluştur. Milli sen
dikal merkezler arasındaki ilişkiler, sendika
cılık hareketinin siyasi partilerle yapmış oldu
ğu görüşmeler dolayısıyla bazen kötü bir yö
ne sürüklenmektedir. Hollanda'da benimse
nen görüşe göre sosyal, ekonomik ve politik
çalışmaların sınırları çok kere birbiriyle ça
tışmaktadır. Bazı konularda sendikacılık ha
reketi ile siyasi partiler arasında istişareler
faydalı hatta gerekli olabilir fakat bu ilişkiler.

birbirlerinin gayretlerine engel olacak şekilde
değil, aynı zamanda memleketin bir takım
meselelerine de çözüm çareleri bulması ama-
çını taşımalıdır.

Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu
sendikacılık hareketlerinin bu günkü çalışma
larının hedefleri,

Üyelerine daha elverişli çalışma şartları
sağlamaya çalışmak. Sosyal ve ekonomik ha
yatta herkese eşit yükselme şansı sağlayacak
bir reform yapmak toplumun 'refahını arttır
mak gayesiyle, lüzumlu mamullerin üretilme
si; işçilerin işyerine hissedar olması, bu he
defe ulaşmak için gerekirse üretirrraraçları-
nın kamulaştırılması, işçilerin hayat şartları
nın gelişmesini önleyen bütün engellerin orta
dan kalkması için tedbirler alınmasını, top
lum içinde herkesin eğitilerek arzu edilen kül
tür düzeyine ulaştırılmalarını; mevcut iş im
kânlarının ve milli gelirin adil ölçüler içinde
dağılmasını ister.

Milli gelirin, üreticiler arasında adil ölçü
ler içinde dağılımını sağlamak üzere müca
dele etmesi, Sosyal Sigortalar konusunda iş
birliği; sosyal sigortalar mevzuatı kapsamının
genişletilmesi, mecburu eğitim süresinin uza
tılması, yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik mev
zuatmın geliştirilmesi, işçinin işyerinin sevk
ve yönetimine katılmasına imkân veren kanun
ve mevzuatın kapsamının genişletilmesi de
çalışma konularından birini teşkil etmektedir.

Binlerce sendika teıtısilcisinin çalışma
konseylerinde, sınai kurullarda, iş emniyeti
komitelerinde yer alması ve sendika temsil
ciliği görevini yerine getirebilmeleri için, bu
yöneticilerin, bu meselelerle ilgili eği-tim gör
meleri gerekmektedir. Bundan başka gerek
sendika üyelerine ve gerekse sendika yöne
ticilerine yüksek kademeler de alman ve ge
niş işçi kitlelerinin sosyal menfaatlerini ilgi
lendiren kararlar hakkında bilginin devamı
olarak iletilmesi gereklidir.

Sendikacılık hareketi, bunlardan başka,
çeşitli uluslararası kuruluşlarda Hollanda'y>
temsil etmekte ve iktisaden geri kalmış ülke
ler sendikalarına maddi ve manevi yardımda
bulunmaya çalışmaktadır.

13



BİZDEN
DOĞUM : EVLENME :

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden,
Aşır Ayaz'm oğlu,
Evker Erkıhç'm kızı,
İbrahim Demir'm oğlu,
Bayram Şehin'in oğlu,
ismail özşentürk'ûn kızı,
İbrahim Avcı'nın oğlu,
Zeynel Çam'ın oğlu,

' Ahmet Keleş'in oğlu,
Davut lldeniz'in oğlu,
Yaşarettin Demirci'nin kızı.
Lütfü Düzgün'ün kızı,

OTO-YOL SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,
Şükrü Genç'in kızı.
Hasan Cebecioğlu'nun oğlu,
Necmettin Önal'ın kızı,
Hüseyin Ankay'ın kızı,

ŞAHİN MOTOR SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden,
VASFİ ÖZTEN'in kızı.
Asım Ipek'in oğlu.

AK-KARDAN SANAYİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,
Mustafa Şenoğul'un kızı.
İhsan Kartal'ın kızı.
Hüsnü Gürso/un kızı.

ÇELİK MONTAJ SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden,
Ali Şehim'in oğlu.
Bedri Çetiner'in oğlu.
Hakkı Gürer'in oğlu,

HİSAR ÇELİK DÖKÜM A.Ş.
İş yerinde çalışan üyelerimizden

Bayram Fazlıoğlunun oğlu,
Hasan Tahsin Sever'in kızı,
Hüseyin Dolaner'm oğlu.

Dünya'ya gelmiştir. Küçük yavrulara sıh
hatli uzun yıllar diler, anne ve babaları tebrik
ederiz.

OTO-YOL SANAYİ A.Ş. İşlerinde çalışan
üyelerimizden.
Kâmil Delibaş bayan Yasemin ile,
Mustafa Âltuğ bayan Hacer ile.
Çetin Ergül bayan Fisun ile.
Rahmi Demirel bayan Aytegü ile.
Zeki Yıldırım bayan KEZBAN ile,
Kemal Sancaklı bayan Mühre ile,

ŞAHİN MOTOR SANAYİ A.Ş. İşyerinde
çalışan üyelerimizden.
Vahdettin Arslan bayan Aysel ile,

ÇELiK MONTAJ SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden,
Recep Sever bayan Ayşegül ile,

HİSAR ÇELİK DÖKÜM A.Ş.
İş yerinde çalışan üyelerimizden

Yılmaz Taş bayan Gülsen ile,
Rasim Aktaş bayan Fatma ile.

Evlenmişlerdir. Yeni evlileri candan kut
lar, ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM: A

MAKiNA TAKİM SANAYİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden,
Mehmet özçiçek,

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, ^
Muhittin Memiş'in babası,
Mehmet Tan'm babası,
Metin Yontar'ın arrnesi,
Ali Şengül'ün babası,
Ali Kıdık'ın babası,
Hamzıa Yılmaz'ın annesi,

OTO-YOL SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,
Mustafa Gürbüz'ün babası,

HİSAR ÇEÜK DÖKÜM A.Ş.
İş yerinde çalışan üyelerimizden

İbrahim Topalın annesi
Zekai Ergünün babası

Vefat etmiştir. Üyelerimize ve yakınlarına
baş sağlığı dileriz.
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İŞÇİ SINIFI BİRLİĞİ
(Sayfa 3 den devam)
Sermaye sahipleri işçilerin birliğini

bozabilmek için ne kadar yol bulsalar, ne
Kadar imkan yaratsalar da, hatta bu yolda
bazı başarılar kazansalar bile birliğe vara
bilmek için hiç bir zan>an bütün yollar tı
kanmış değildir. Aslında İşçilerin birleşme
leri için var olan sebepler, bölünmeleri için
yaratılanlardan çok daha fazladır. Bir ke
re herşeyden önce O'nlar tek bir sınıfı oluş
tururlar, yani hepsi işçidir. Fabrika, atölye
gibi üretim araçlarına sahip olmayan, ve
çalışmak üzere işgücü kiralanan insanlar
dan oluşan işçi sınıfının bütün fertleri, ister
dolaylı olsun, ister dolaysız, ister yüksek
veya düşük ücretli olsun, sermaye sahiple
ri tarafından sömürülürler. Bunum için
maddi dururnlarındaki ve fikirlerindeki ay
rılıklara 'rağmen ortak mücadeleleri ile sö
mürü oranını azaltmak ve giderek sömürü
nün olmadığı bir dünya kurabilmek için
birlikten yanadırlar. İşte bu durum işçi sı
nıfımın birliğini zorlayam ana faktördür.

işçi sınıfının birliğinin sağlanması mü
cadelesinde hiç şüphesiz sendikalara bü

yük görevler düşmektedir. Bu görevin bü
yüklüğü ve önemi onların, işçi sınıfınım en
büyük kitle örgütleri olmasından ileri gel
mektedir. Sendikalar ayrıca çok çeşitli
görüşlere sayip işçileri «kapitalist sistemin

' özünü oluşturan sömürüye karşı mücade
le» temeli biraraya getirdiğinden, önemi
daha da artmaktadır. Sömürüye karşı ve
rilecek mücadele, işçileri birbirlerine daha
da yaklaştıracak ve aralarımda sun'i ola
rak yaratılan ayrılıkları yok edecek ve kar
şılıklı bir güven yaratacaktır.

^ilt JCSfeju

RÜŞVET

Bazan, işveli bir kişi...
Bazan, bir tomar para...
Bazan falan, bazan filan uğruna ..
Ama.. Hangi kisvede olursan ol

T anıyorum.
Enflasyon hızı: Tamam!
Hayat pahalı: Doğrul
Geçim zor: Anladık!
Ama, ya tabam fiatı?!
Bu kadarmı ucuzladık? Utanıyorum!

Adnan Küçükkaya

GERÇEKLERE DOĞRU

Değişmezmi bu evrenin düzemi
Yıllar geçtikçe bir başkalık doğar
Buluşlar gerçekleri ortaya serdiğinde
Yenilik maddededir değişikliğe uğrar.

ift;"

Yönümüzü seçmişsek Çağım akışımda
Fikirlerimiz görüşlerimiz ayrı olabilir,
Unutmaki aynı ırktan aynı milletteniz
Tarihimize bakılınca gerçeği görmeliyiz.

Zaman kendi nizamında
İnsanlar realist olmanın içimde
Çabalar belli bir sınıra erdiğinde
O vakit toplum benliğini tHJİacaktır. -t

Yararlı olmak istiyorsak milletimize
Kişisel çıkarları atmalıyız içimizden
Kardeşçe dostça yaşamak varken bizlere
Türk'ün Türk'ten başka Yondaş'ı olurmu?.. .

I. ÖZBEK
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AİLE TİPİ YENİ BİR İNGİLİZ OTOMOBİLİ

<(Vaııxhai» İngiliz otomobil yapım firması, piyasaya çıkardığı «Chevette» modellerini, özellikle aileler
için hozırionmış bulunmaktadır. Üç kapılı bu yeni otomobil, 1256 cc lik bir motora ve dört-hızlı bir
vites kutusuna sahip buiunmaktadır. Saatte 144 kiiometre sürat yapan bu yeni modsi, saatte or
talama 80 kilometre 5.06 litre benzin yakmaktadır.

m.

Derginizi Okuyun Okutunuz
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KÖŞEMİZ
I  2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
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SOLDAN SAĞA: 1 — Bir ülkenm iskele
veya iimaıniarı arasında egmi işletme işi; Mü
zikte bir nota. 2 — Kır hayatını anlatan kısa
nazım veya nesir; Kübizm çığırına uyularak
yapılmış olan eser. 3 — inleyen (Eski dilden);
iki üç kişi eliyle idare edilir küçük yelkenli.
4 — Temel nitelikte olan, başlıca; Ördekten
iri bir kümes hayvanı. 5 — Yalnız bir tarafı
anakaraya bağlı, öbür tarafları denizle çev
rilmiş kara parçası. 6 — Konut; Yapağıdan
çıkarılan ve eczacılıkta kullanılan bir yağ.
7 — Ekin biçildikten sonra toprakta kalan
köklü sap; Kumarda ortaya sürülen para. 8 —
Kedi, köpek yavrusu; Büyük pulluk. 9 — Bir
asitle birleşince tuz meydana getiren madde;

w , ^ 9

Suyun donmuş hali; Kimyada lityumun sim
gesi. 10 — Büyükler, kodamanlar; Eşi olma
yan, biricik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Maksadı
dolayisiyle anlatan üstü kapalı söz; Oyunda
cezalı çocuk. 2 — Etrafı su ile çevrili kara
parçası; Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatı-
labilen kimse. 3 — Katranla kıldan yapılıp
kalafatta kullanılan bir macun; Çekişme, bo
zuşma. 4 — ihtimal. 5 — Müslümanların gün
de beş kez yapmaları farz olan ibadet; Kim
yada bizmutun simgesi. 6 — Gözün bir kıs
mı; TERSİ, Hizmet hayvanlarının tırnaklarına
çakılan demir parçası; Erkek veya kadından
birinin diğerine karşı duyduğu sevgiyi belir
tecek davranışları. 7 — ip ve çuval yapımında
kullanılan bir bitki; Eti ve yağı için beslenen
bîr hayvan. 8 — Yapma kehribar veya sedef.
9 — Sıoağa ve ateşe dayanıklı, ince ve esnek
yapraklara ayrılır saydam cisim; Yok etme,
giderme (Eski dilden). 10 — Uyarma; Baş
parmağa buruna değdirip öteki parmaklan
açarak yapılan alay işareti.

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
SÖLDAN SAĞA: 1 — Deraliye. 2 — isi

lik, Van. 3 — Matara. 4 — iri. Emare. 5 —
Em, Teneke. 6 — İt, Tas. 7 — Ren; Kt. 8 —
Alabama, Se. 9 — Laminarya. 10 — Emir,
Tablo.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Dimi, İzale.
2 — Esaret, Lam. 3 — Ritim, Rami. 4 — Ala;
Cebir. 5 — Liret, Nan. 6 — İkamet, Mat. 7 —
Anakara. 8 — Everst. Yb. 9 — Ek, Sal. 10 —
Ana, Erke.
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