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NİSAN 1976

SUNUŞ
Nisan 1976 ayı sendikamızın bağıtlanan Top-

İu-İş Sözleşmelerinde gene rekor bir ayı olmuştur.

Gün geçtikçe örgütümüz yeni katılmalarla

daha da güçlenmektedir. Örgütlenmede ve üyele
rimize daha faydalı olabilme çabası içindeyiz,

bu nedenle Burso'da alman bir yer ile Bursa
temsilciliğimizi de hizmete açmış bulunmaktayız.

Bu soyımızdaki Başyazımızda Genel Başken A.

Aydın Özeren'in «TÜRK-İŞ GENEL KURULU» baş
lıklı yazısını Toplu-İş Sözleşmelerinde bağıtlanan
sözleşmelerde ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANA
Yİİ A.Ş. işyerini, OTO YAN SAN ORTAKLIĞI, Hİ
SAR CELIK DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİİ A. Ş.
yi yazılarını, 1 MAYIS DÜNYA İŞÇİLERİ BAY
RAM yazısını, NASAŞ'ta GERÇEK İşçj BİRLİĞİ
haksizliği ÖNLEDİ yazısını, Cahit Oktay'ın
ESKİ HAMAM ESKİ TAS, ÇOLAKOĞLU İŞÇİLE
Rİ DE ÖRGÜTÜMÜZE KATILDI yazısını! DİRE
NİŞLERİNİ SÜRDÜREN TEKFEN İŞÇİLERİ KO
NULU yazısı, Avrupa'da sendikacılıkta ALMAN-

YA'yı, sendikal haberleri. Bizden Haberler ve
Şiir Köşemizle Nisan sayımızı tüm iyilik dilek
lerimizle sunarız.



A. Aydın ÖZEREN

TİİRK-IŞ GENEL KURULU
Nisan ayının en ilginç olaylarından birisi hiç

şüphe yok ki Türk-iş 10'uncu Genel Kurulu idi.
Kamu oyunda şimdiye dek yapılan Genel Kurul
lara nazaran daha çok dikkati üzerine çekmiş
tir.

Ülkenin iktidar ve muhalefet partileri ufak
bir parlâmento misali Türk-İş'in Genel Kuruluna
katılmışlar, delegelere de şirin gözükebilmek için
ellerinden geleni yapmışlardır.

Önceki Genel Kuruldan değişik bir şekilde
konuşan parti liderlerinin yaptıkları vaatlerde bu
sefer başka bir özellik vardı. Her parti Türk-İş'i
kendi yanında görmek istediğini açıkça belirtti
diyebiliriz.

Her geçen gün biraz daha güçlenen işçi sı
nıfının oylarını, politikacılarında işverenler gibi
gayet ucuza almak istedikleri görüldü. Buna kar
şılık partilerin halen bu bünyede güçlü oldukları
bir kere daha saptandı. Ümitsiz yaşanmaz sözü
nü delegelerin kalplerine hemen akıttılar. Yaktık
ları ışıkların etrafında talihsiz pervaneler gibi de
legeleri döndürdüler. Parola önümüzdeki seçimdi.
Kendi davasına sahip olmayanlara bunu nisan ba
lığı gibi yutturdular.

Şimdi soruyorum, hangi partide, işçiden kaç
parlamenter var? İktidar partilerinde neden gere
ği kadar işçi parlamenterine yer verilmemiştir?
Eski işçi parlamenterleri ön seçime sokulmaya
rak kontenjandan gireceksiniz diye aldatılmamış
lar mıydı? Ancak bir. veya iki işçi, politik oyun
ları gayet iyi bildiğinden ön seçimlere girerek par
lamenter olmadımı? Bütün bunları bile bile boş
zokaya atlayan delegeler, Türk-lş bünyesindeki

işçilerin kaderleri ile oynamışlardır. Türk-lş Genel
Kurulunu kaynayan kazan haline getiren parle-
mento hastaları, iç çekişmeler yüzünden işçileri
ilgilendiren konularda ciddi bir karar alınması
na da mani olmuşlardır denilebilir. Türk-İş Genel
Kurulu sanki yalnız yönetici seçilmesi, bunların
aylıklarının arttırılması için yapılıyormuş hisemi
vermektedir. Şimdiye dek 24 ilkeden neler tatbik
edildi? Tek bir yetkili çıkıpta' bunun hesabını ve
rebilir mi? Güzel şeyler yazmak başka, bunları
uygulamak başkadır. Hani Genel Kurul on gün
sürecekti? Kulisler neticelenir neticelenmez he

men seçime gidildi. Önümüzdeki üç senede yapı
lacak işlerin plan ve programı hazırlanmışmıydı?
Konuşmacıların konuşma saatlerinin kısıtlanma
sı sebebi nasıl açıklanır? Herkez istediği gibi
konuşsaydı on gün rahatlıkla dolardı. Genel Ku
rul işyerleri saatlerinden daha az çalışırsa tabiki
kısıtlamalara gidilir. Şimdi konuşmayanlar üç se
ne dışarıda koriuşacak. Bu da Türk-Iş'e herhalde
çok şey kaybettirecektir. KammcalD'uncu Genel
Kurul Türk-iş bünyesindeki Sendika ve federas
yon yöneticilerine yurt içi turistik gezi sağlanmış
tır. Çünkü işyerlerine dönen delegelere işçiler
«ne kararlar alındı» diye sorsalar, ne cevap vere
cekler? Hiç olmazsa dolanbaçsız, açıkça bir par
tinin desteklenmesi kararı almsaydı Türk-lş rayına
oturduğu gibi, delegelerde işyerlerine yüzleri ak
dönerlerdi. Bu partiler üstü uyutmaca oyunu sür
düğü müddetçe, Türk-lş bünyesindeki Sendikalar
Disk'e ve Misk'e peşkeş çekilmeye mahkûm bıra
kılmaktadır.

Buhun hesabını kimler verecektir?



1 MAYIS TÜM DÜNYA İŞÇİLERİNİN BİRLİK DA
YANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜDÜR.

1 Mayıs
Dünya İşçileri Bayramı

Renkleri, dilleri, dinleri farklı olsa do, dün-
vanın beş kıtasında sömürüye, ezgiye, baskıya
karşı mücadele veren tüm işçilerin ortak bayra
mıdır 1 Mayıs. Uluslararası işçi sınıfının birlik
ve dayanışma günüdür. Sömürü düzeninin orta
dan kaldırılması için yürütülen mücadelenin, bu
uğurdaki azim ve kararlılığın bir kez daha bilen-
diği gündür 1 Mayıs.

1886 yılında Amerikan işçi sınıfı kapitalist
düzenin barbarca sömürüsüne karşı 8 saatlik iş
günü için genel grev'e gider. Ne varki bu çok
haklı ve masum talebe bile tahammülü olamayan
sermaye, işçilerin üzerine silahla saldırır. Ser
mayenin polisi birçok işçiyi öldürür, yaralar, tu
tuklarken, sınıfı ve halkı uğruna mücadeleden
taviz vermeyen 4 yürekli işçi önderinide idam
eder.

Kapitalizmin bu kalesinde gelişen olaylar di
ğer ülkelerdeki işçiler tarafından da izlenmekte
dir. Artık 8 saatlik işgünü talebi Fransız, Rus, in
giliz, Alman ve diğer işçilerin uğrunda ortak di
rendikleri bir talep olur. Bilindiği gibi o sıralar
işgünü süresi 15-16, bazı yerlerde 20 saate bile
varabiliyordu. Diğer ülkeler işçileri biryondan da
Amerikada ki sınif kardeşlerine karşı girişilen
katliamları protesto ederek dayanışmalarını dile
getiren gösteriler düzenlerler ve 1890 yılından
itibaren 1 Mayıs, Uluslararası İşçi Cemiyetinin
kararıyla, dünya işçilerinin dayanışma, birlik ve
mücadelesini anlatan bir gün olarak kutlanmaya
başlar.

19'ncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana
dünya işçileri pek çok kazanımlar elde ettiler. Bu
kazanımlara varmanın yolunun da birlikte hare

ketten geçtiğini gördüler. Kimi yerde dünyanın
üçte birinde kendi iktidarlarını kurdular. Kimi
yerde kapitalizmin kalelerinde dişe diş verdikleri
mücadelelerle 8 saatlik işgünü, genel grev, da
yanışma grev'i ve daha pek çok haklarını kazan
dılar, Halâ dq bir çok hakları için mücadelelerini
sürdürüyorlar.

Ama ülkemize bakınca ne görüyoruz? Ser
mayenin 1 Moyıs'm «İşçi Bayramı» olarak kutlan
masına bile tahammülü yok. Ülkemiz bu açıdan
bakıldığında bile dünyada eşine az rastlanır bir
örnek oluyor. O, sermayedarlarımızın örnek gös
terdikleri batının burıuva demokrasilerinde dahi,
nerede ise yüz yıldır 1 Mayıs İşçi Bayramıdır.
Bizde ise Çiçek ve Bahar Bayramı. Türkiye ser
mayedarları bunu kasıtlı olarak böyle sunuyor
lar. Ta Kurtuluş Savaşımızdan, 1921 ve 1922 ler-
de emperyalist orduların işgoli altındayken, o
günün zor savaş koşullarında bile işçi ve emek
çilerimiz 1 Mayıs'ı kendi bayramı olarak kutlamış
tır ve o günün 1 Mayısları güçlü anti-emperya-
list yığın gösterileri olarak tarihimize yazılmıştır.
Ancak Ulusal Kurtuluşumuz kazanıldıktan sonra,
bu bağımsızlığın üstüne çöreklenen burjuvazi.
Ulusal Kurtuluşun Sosycj Kuruluşa yani sömürü
den kurtuluşa dönüşmesini engelledi ve 1925 de
1 Mayısı Çiçek ve Bahar bayramı olarak ilân et
ti.

Ne varki, işçi sınıfı gelişip serpildikçe, sos
yal uyanış hız kozandıkço sermayenin yalanları
ve saptırmaları da geri tepiyor. Bu gün 1976'nın
1 Mayıs'nda artık bugünün anlam ve önemi işçi
ve emekçilerimiz tarafından biliniyor, kavranıyor
ve artık Türkiye işçi ve emekçileri dünyadaki
sınıf kardeşleriyle beraber olduğunu duyuyor.
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Çolakoğlu işçileri de
örgütümüze katıldı

■■- .M

■  .4

örgütümüze yeni katılan ÇOLAKOĞLU İşçilerinden bir grup

Sendikamızın örgütlenme ça
lışmaları hızla devam etmek
tedir. Kocaeli Şubesinin 1976
faaliyetleri sonucu NASAŞ.
TEKFEN, ANADOLU DÖKÜM
işyerleri işçilerinden sonra ÇC-
LAKOĞLU işçileride örgütü
müze katıldılar. Gebze - Dilova
sında kurulu bulunan Çolağoğ-
lu Sanayi A. Ş. işyeri işçileri,
daha önce üye oldukları Tek -
Met-İş Sendikasından toplu o-
larak istifa ederek OTOMO-
BİL-İŞ bünyesine katılmışlar
dır. İşyerinde çalışan 260 işçi
den 235 işçi Sendikamıza üye
olmuşlar ve aynı zgmanda da
Tek Met-İş Sendikasından İsti
fa etmişlerdir. Bundan böyle
gerçek sendikalarının OTO
MOBİL - İŞ olduğunu söyleyen
işçiler, yeni dönem Toplü-İş
Sözleşmesini de kendileri adı

na OTOMOBİL-İŞ SENDİKA
SININ yapacağından mutluluk
duygularını ifade etmişlerdir.

Çolakoğlunda çalışan emek

m

çileri de aramızda görmenin
kıvanç ve mutluluğu ile yarın
lara doğru birlik içinde eieie.

ÇOLAKOĞLU İşçieri Tek Met-işden istifa ederlerken
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Eski Tas Eski Hamam Cahit OKATAN

12 Nisan 1976 tarihinde, Türk-İş'in 10'un-
cu Genel Kurulu yapıldı. Yapılan son genel
kurulun, diğerlerinden hareketli geçeceği sa
nılıyordu. Fakat biz işçiler sanmıyorduk.

;  Sanmıyorduk Türk-İş'in Senelerdir süren
yarı uyku halinden uyanacağını. Sanmıyorduk
partiler üstü politika yapan Türk-İş'in üst ka
demelerindeki sınıf uzlaştırmacıiarınm, kendi
lerine yön vereceklerini. Çağın akışına uya
caklarını... Sanmıyorduk...

Sandığımız, bildiğimiz, inandığımız tek
şey, Türk-İş'in tabanının gittikçe bilinçlenme
si, uyanması...

Türk-İş'in 10'uncu Genel Kuruldaki en
önemli konusu «izlenmesi gereken siyasi poli
tika» idi ve politikanın açıklığa kavuşacağı
sanılıyordu. Oysaki Türk-İş'in tavanındaki yö
neticilerin düşüncesi de şu İdi:

«Sanayimiz kadar işçi sınıfı birikimide güç
süzdür. Bir buçuk milyon işçi varken iktidara
ağırlık koymak zordur. Avrupanın bazı ülke
lerinde bu birikim çok yüksektir. Bu bakımdan
partiler üstü politikayı savunmamız gerekir.»

Şu görüşü paylaşanlarda-çoktu: «Biz iş
çiyiz, Sendikamızın hedefi en iyi Toplu Söz
leşmeyi yapmaktır. Siyaset bizim neyimize.
Poiitika içinde boğulmayalım» düşüncesindey-
diler.

Kongreye bu hava İçinde girildi. Kongre
de bir konuşma yapan sayın Başbakan «Türk-
Iş bir siyasi parti ile organik bağ kurarsa, di
ğer partiler buna karşı çıkmazlarmı? Böyle
bir durum memleketimize, rejime ne kazandı
racak? Şimdiye kadar ne istedinizde olmadı,
ne istediniz de verilmedi? Böyle bir karar ne
götürür ne getirir...?» Yani sayın Demirel
Türk-İş'in yıllardır uyguladiğı politikanın de
vam ettirilmesini istiyordu. Aksi takdirde karşı
çıkacağını belirtiyordu.

Kongrede bazı delegeler ise «Herhangi
bir parti ile organik bağ kurmak anlamsızdır,
olsa olsa Türk-lş kendi partisini kurar» diyor
lardı. Türk-İş böyle bir parti kurarsa başarılı
olacağından son derece eminim. Partinin adına
«Partiler üstü parti» dedilermi siyaseti sev
meyenlerden de oy alırlar...

10'nuncu genel kurulda sendikacılar ku
laklarını tabandan gelen seslere dayanarak iş
çi sınıfının siyasete ağırlığını koyması gerek
tiğini savunur gözüküyorlardı. Bir yerde taba
nın istemlerine kulak vermek zorunda İdiler.
Çünkü tabanın tavanı ters yüz etme olasılığı
da mevcuttur.

.  İşte bu amaçla işçinin politikaya ağırlık
koyma isteğine karşı yapılan tüzük değişikliği
ile işçiyi avutma yoluna gittiler. Değiştiriler tü
zükte «Türk-İş bir siyasi partiyi destekliyecek-
tir. Fakat icra ve yönetim kurullarının ortak
toplantısında kararlaştırılarak. Ancak bu karar
kurullarn üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu
İle verilecektir» diyor. Yalnız bu karar seçim
zamanı verilecekmiş. Seçim zamanı verilecek
bu kararın İşçi sınıfının siyasete ağırlığını koy
ması ile az alakası var. İşçilerin siyasete
ağırlığını koymasında önemli olan, dört yılda
bir yapılan seçimlerde uygulanacak tavır de
ğil, seçimler arasındaki dönemlerde nasıl bir
yol izleneceğidir.

10'uncu genel kurulda yukarıdaki tüzük
ten başka, birde başkanın ve yöneticilerin ay
lıkları değiştirildi. Başkanın onbir bin net, di-
ğerlerininkide dokuzbin net...

Böylece Türk-İş'in 10'uncu genel kurulu
neticelenmiş oldu. Biz İşçilerin neticelenmesi
ni İstediği konu ise halkın yönetime ağırlığını
koymasıdır. Bu da en boşta işçi örgütlerinin
siyasete ağırlık koyması -İle mümkün olacak
tır; .



TEKFEN'de DİRENİŞ
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İzmit-Derince de kurulu Tekfen İmalöt ve Mü
hendislik A. Ş. işyerinde çalışan işçiler, daha
evvel mensubu bulundukları Türk Metal sendika

sından tümü ile istifa ederek Sendikamıza üye
olmuşlardı. Ancak sözleşme yetkisi için Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne Türk Metal tarafından, tüm
işçiler adına tanzim edilmiş sahte üye fişi veril
miştir. Ne yazıkki gerek sendikamızın ve gerek
se tüm işçilerin şahsen vermiş oldukları yazılı di
lekçeleri dikkate almıyan Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğü ve Kocaeli 2. iş mahkemesi sözleşme
yetkisini yine Türk Metai'e vermiştir.

Bu durum da artık Türkiye'de Sendika seç
me özgürlüğünün yok olduğuna inanan TEKFEN
işçileri, kendileri adına sözleşme yetkisi alarak
işverenle görüşmelere başlayan ve görüşmelerde
bir tek temsiicisini dahi bulunduracak üyesi ol
mayan sarı Türk Metal ile işbirliği yapan işveren
lere karşı 21.4.1976 günü direnişe geçmişlerdir.

Ülkemizde REFERANDUM'a karşı olanlar ve
halen bu hususta bir yasa değişikliğini düşünmi-
yenlerin kulakları çınlasın. *

Tekfen direnişi ile ilgili basında çıkan yazı
lardan bazıları yanda gösterilmiştir.

>turtna grevine
bağladı

KOCAELİ - İzmît'in Do-
i bölgesinde kurulu Tekfen

m ışçıı
direnişe geştli

Tekfen imalat ve mühendislik
tesislerinde işçiler direnişe geçti

1^ 'p. tonlıı s«,JeOTe vctkisinin Tnrk Metai I ecçtiitoiz halde yetkininI  - - ■ »ovuiiunız naide yetkinin Tüık Metal
İstemedikleri sendikaya üye olmaya zorlandıklarını ileri sön

Tekfen işçileri
direnişe geçtile

Derince'de kurulu Tekfen İmalât ve Mühendislik A.Ş. İşyerinde çalı'
Tekfen işçileri dün sabahtan İtibaren İşi bırakarak direnişe geçmişlerdir.''
I  İşçiler, Otomobll-fş Sendikasına üye olduklarını, buna rağmen Bfilgejkşma Müdürlügü'nün toplu sözleşme yapma yetkisini başka sendikaya reb
piglnl, mahkemenin de bu karara uydulunu söyleyerek «üyesi olmadığımız "
endika bizim adm^ jogjj^jjjleşmej;2£2J£az> demgi^ıUtler '
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SENDİKAL

TÜRK-İŞ'TE GREV

Ankara'da Tez Büro-İş Sen
dikası ile Türk-İş arasında top
lu iş sözleşmesi görüşmelerin
de c'kan uyuşmazlık üzerine
Tez Büno-İş Sendikası grev
kararı almış ve kararı Türk-İş
yöneticilerine bildirdikten son
ra Türk-İş'in kapısına asarak
ilân etmiştir. Tez Büro-İş Sen
dikası Genel Başkanı Doğan
Uskanat Tûrk-İş'te çalışan üye
lerimizin esas anlaşmazlığı üc
ret değil, bugüne kadar uygu
lanmayan iş güvenliğidir, demiş
tir. Greve 15 gün sonra başla
nacaktır.

TEK GIDA-İŞ SENDİKASI
REFERANDUMU KAZANDI

Et Balık Kurumu Urfa Şube-
sl'nde çalışan işçiler arasında
yapılan referandum sonunda
İşyeri yetkisini Tûrk-Iş'e bağlı
Tek Gıda-iş Sendikası kazan
mıştır.

Bölge Çalışma Müdürlüğü yet
kinlerinin denetimi altında ya
pılan oylama sonunda, işyeri
toplu sözleşme yetkisini Tek
Gıda-iş Sendikası 163 oyla el
de etmiştir. DlSK'e üye Besin-
Iş Sendikası ise 129 oy almış
tır.

KİBRİT FABRİKASINDAKİ GREV
İKİ AYINI DOLDURDU

Türkiye Kibrit Fabrikasın-
daki grev, ikinci ayını doldurdu
20'sl kadın işçi olmak üzere,
227 işçinin çalıştığı fabrikadaki
grev, toplu sözleşme uyuşmaz
lığından doğmuştu. Petrol-iş
Sendikasına bağlı olan Türkay'

da hafta sonlarında, başka fab
rikalardan işçilerin de katılma
sıyla, eğitici toplantılar düzenle
niyor.

TGS BİRDİRİ YAYINLADI

Türkiye Gazeteciler Sendika
sı Temsilciler Meclisinin İstan
bul'da yaptığı toplantidan son
tiyi destekler» şeklinde değiş
tirilmesi istendi.

Türkiye Gazeteciler Sendi
kasının 30-21 Mart tarihleri

arasında istanbul'da toplanan
Temsilciler Meclisi, aldığı karar
lan bir bildiri ile açıkladı.

Alınan kararlar bildiride 9
maddede toplandı ve ülkenin i-
çinde bulunduğu siyasal eko
nomik ve sosyai bunalımı git
tikçe artmasının işçi sınıfının
zor koşullara doğru itilmesine
neden olduğu belirtildi.

Son günlerde bazı gazete ve
basın mensuplarına karşı girişi
len saldırı ve sabotai hareket
lerinin kınandığı bildiride ülke
mizi kritik bir ortam içine iten
çözüme gerek duyan sorunla
rın bir an önce çözümlenmesi
istendi.

GENEL-İŞ'TE
ABDULLAH BAŞTÜRK'E KARŞI
GURUP KUVVETLENİYOR

Genel-lş Sendikasının Ankcı
ra'daki ikinci ve üçüncü şubele
rinden sonra birinci şube seçim
lerini de Sendika Genel Başka
nı Abdullah Baştürk'e karşı
olan grup kazandı. Bilindiği gi

bi birinci şubenin Genel Kurui
seçimlerinde büyük ağırlığı var.
Son seçimde CHP Yönetim Ku
rulu üyesi Cemal Aslan 415

oyla başkanlığı kazanırken Baş
türk'ün desteklediği grup sa
dece 190 oy toplayabildi. Genel
Iş'te Genel Başkan gidiyor ga
liba.

TEK GIDA-İŞ SENDİKASI İLE
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARASINDA TOPLU-İŞ SÖZLEŞ
MESİ İMZALANDI

Türk-Iş'e bağlı Tek Gıda - İş
Sendikası İle Tekel Genel Mü
dürlüğü arasında sürdürülen
toplu sözleşme görüşmeleri an
laşma İle sonuçlanmış ve taraf-
lara'arasında iki yıl süreli toplu
iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Yeni sözleşme ile 55 bin iş
çinin saat ücretlerine birinci
yıl için 400 kuruş, ikinci yıl için
450 kuruş zam yapılmıştır.

Aylık ücretlerde toplam
(2040) lira artış getiren sözleş
me ile ayrıca yılda 500 lira ya
kacak parası, her yıl için net
500 lira giyim yardımı, günde
10 lira yemek parası ve yılda
100 ilâ 400 lira arasında deği
şen öğrenim yardımı sağlan
mıştır.

Kıdem tazminatının her yıl i-
çin 35 güne çıkarıldığı yeni söz
ieşme ile öteki sosyal yardım
lar yanında gece vardiyasında
çalışan işçilerin ücretlerinin
yüzde 105 zamlı ödenmesi de
kararlaştırılmıştır.



Sendikamız Bursa Subesi'de
a

Faaliyete Geçti
Yurdumuzun en güzel yerlerinden biri olan

yeşil Bursa kenti, son yıllarda Sanayi bölgesi
olarak büyük gelişmelere sahne olmuş ve bu
nedenle de binlerce Emekçi kitlesini bağrında
toplamıştır.

Bu kitlenin çoğunluğu Ekonomik ve Sos
yal durumlarını düzenlemek için kendilerinin
yegane temsilcileri olan SENDİKA çatısı altın
da toplanmayı amaç edinmişlerdir. Ancak, ne
acıdır ki; Metal sanayiinde çalışanlar bu gü
ne kadar kendilerinin koruyuculuğunu yapan.
Sendikalardan hiç bir şey görememişlerdir.

Türk-Metal ve bilahare Maden-Iş'e iltihak
eden Çağdaş Metal-İş ve nihayet (Büyük kur
tarıcı) diye, İşçinin dört elle sarıldığı, değil
vaatlerini yerine getirmek, eski durumlarını

bile aratan Maden-İş Sendikası dahil tama
men işçinin nefretini kazanmışlardır.

İşte bu nedenle, daima işçinin Sendikası
olduğunu her vesile ile isbat eden ve bağıt
ladığı sözleşmeler ile üyelerine en iyi hakları
sağlayan. Metal sanayiinde Marmara bölgesi
nin en güçlü sendikası OTOMOBİL-İŞ, Bursa
bölgesi emekçilerine hizmet edebilmek için
Bufsa'da satın aldığı binada bir şube kurmuş
tur.

Bu bölgede geniş emekçi kitlesinin deste
ği ile yapılacak etkin sendikal çalışmaların
başarılı bir biçimde gelişip, sonuçlanacağı ve
Bursa işçisinin örgütümüz çatısı altında top
lanacağı inancı içinde, yeni şubemiz tüm
emekçilere hayırlı olsun.

MAQAQ'TA Gerçek İşçi BirliğiIMMOMO İM haksızlığı önledi
Gebze - Dilovasmda kurulu bulunan, NASAŞ

Alüminyum tesislerinde çalışanlara bu yıl dağıtıl
ması gereken temeddü, sarı sendika Tek-Met İş
sendikasının ilgisizliği nedeni ile geçen yıllarda
olduğu gibi yine işverenin istediği şekilde ve as
lan payını, yönetici kadroların alması, sahte dev
rimcilerin desteği ile işveren tarafından istenmiş
tir. Bu nedenle yönetici kişiler (Müdürler, şefler,
formenler) işçiler üzerinde baskı yapmaya baş
lamışlar ve bu arada Baştemsilcimizin yeri değiş
tirilerek, diğerlerinde sudan sebeblerle ihtar ve
rilmiştir. Ne yazık ki devrimcilik maskesi altında

• bulunan bir avuç Maden İş mensubu da, kendi
sınıfının haklarnı bir tarafa bırakarak, amirlerini
memnun etmek için işverenle beraber olmaktan
çekinmemişlerdir.

Sınıf bilincine erişen OTOMOBİL-İŞ mensup
ları, işte bu tür baskı ve haksızlıklara boyun eğ
memiş, yemek boykotuna başlamışlardır. Emekçi
kitle bir kere daha şuna tanık olmuştur kl, bü
rokrasi kısrrıı (yukarıda belirttiğimiz, müdürler,
şefler, formenler) yemek boykotuna katılmışlar

ve yemeğe girmişlerdir, tabiki bu durum onlar
için çok normaldir. Fakat, Maden iş mensupları
nın dd onlarla beraber yemeğe girmesi ile kim
lerin yanında oldukları belli olmuştur.

Kaldı ki, bu arada işyeri personel şefinin,
Maden İş bölge temsilcisini de işyerine çağıra
rak, yemek boykotuna son verilmesi için müşte
rek çaba sarfetmişler, fakat onlar ancak «Fîüz-
garın kayadan alabildiğini almışlardır». Ve yemek
boykotu da malum kişilerin dışında başarı ile de
vam etmiştir.

Bu durumda bir kez daha OTOMOBlL-IŞ ör
gütün içinde birlik ve beraberliğini ispat eden
NASAŞ işçileri, temeddü dağıtımının . işverenin
ve yordakçıiarımn isteği dışında ve kendi istek
leri doğrultusunda eşit oiarak dağıtılmasını-sağ
lamasını sağlamışlar ve yemek t)oykotuna böy
lece son vermişlerdir. ^

İşte gerçek İşçiden yana sendika, OTOMO
BİL-İŞ ile devrimciyiz diye geçinen ve emekçile
re karşı İşveren ve temsilcilerini destekleyen
MADEN-İŞ arasındaki farkta budur.



Nişan ayında Sendikamız ile Çiftçiler Ticaret ve Sanayi .Ş., Hisar Çelik Döküm ve Makina Sana
yii A.Ş., Oto Yan San Ortaklığı işverenliği arasında yürütülen Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile so
nuçlanmıştır. Bağıtlanan bu sözleşmeler ile yürütü len diğer sözleşmeler, aşağıda sunulmaktadır.

BİTEN SÖZLEŞMELER

ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİİ A. Ş.

Çiftçiler Ticaret ve Sanayi" A. Ş. işyerinde
Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı
ğı için Grev kararı alınmıştı. Grev'e çıkmadan
önce yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağ
lanarak Toplu-lş Sözleşmesi 28 Nisan 1976 tari
hinde imzalanmıştır.

1 Ocak 1976 tarihinden itibaren 2 yıl süreli
sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat ücretle
rine 550 kuruş ve ikinci yıl 575 kuruş olmak üze

re toplam 11.25 TL. zam yapılmıştır.
Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şunlar

dır:

— Yılda 90 günlük ücretler tutarında ikrami
ye verilmesi,

— İhbar tazminatlarının % 50 zamlı ve pe
şin, Kıdem tazminatlarının 35 günlükücretler tu
tarında ödenmesi,

olması,

İşyerinde asgari ücretin saatte 700 kuruş

/'i
■'S"

.  *

Çiftçiler Ticaret ve Sanayii A.Ş. de imzalanan Toplu-İş Sözleşmesinde İşçiler ve Sendika Yetkilileri
ile işverenler toplu halde görülmektedir.
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Çiftçiler Ticaret ve Sanayii A.Ş. Toplu-lş Sözleşmesi İmzalanırken

— Üyelere yılda 1000 TL. Bayram ikramiyesi
ödenmesi,
yapılması, '

— Üyelere yılda 1250 TL. yakacak yardımı
— Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile

beraber 1250 TL. tatil ikramiyesi verilmesi,
— Evlenme yardımı 1500 TL, Doğum yardımı

1200 TL, çocuk yardımı her çocuk için ayda 50 TL,
Eğitim yardımı olarak öğrenim kademelerine göre

-300 TL, 400 TL, 500 TL, ve 750 TL ödenmesi,
— Üyenin ölümü halinde varisierine 5000 TL.

îşkazası öiümlerinde 10.000 TL, üyenin yakınla.-
rının öiümü haiinde 1000 TL ölüm yardımı yapıl
ması kabul edilmiştir.

Diğer Sosyal Yardımların yanında Disiplin
Kurulu ve İş Güvenliği ile iigiij maddeler Sözleş
mede yer almaktadır.

OTO VAN SAN ORTAKLIĞI

Sendikamız ile Oto Yan San Ortaklığı arasın

da yürütülen ikinci dönem sözleşme görüşmele
ri uyuşmazlığa intikâl etmeden anlaşma ile so
nuçlanmıştır.

1 Mort 1Ö76 tarihinden itibaren iki yıl süreli
Sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat ücretle
rine seyyanen 300 kuruş ve ayrıca % 20 zam
yapılmıştır. İkinci yıl için spot ücretlerine seyya
nen 300 kuruş ve ayrıca % 25 zam yapılmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şunlardır:

— Üyelere sözleşme dönemi için 120 günlük
ücretler tutarında ikramiye verilmesi,

_  İhbar tazminatlarının % 50: zamlı .ve pe
şin, Kıdem Tazminatlarının her bir hizmet yılı için
33 günlük ücretler tutarında ödenmesi,

— Üyelere yılda 1000 TL, Bayram İkramiyesi
ödenmesi.

Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile
beraber 750 TL. Tatil İkramiyesi verilmesi,

(Devamı arka sayfada)
CO



— üyelere yılda 1000 TL. yakacak yardımı
yapılması,

— Evlenme yardımı 1500 TL, Doğum yardımı
1000 TL, çocuk yardımı her çocuk İçin oyda 50
TL, Eğitim yardımı olarak öğrenim kademelerine
göre 400 TL. 500 TL, 750 TL, ve 1000 TL. öden
mesi,

— Üyenin ölümü halinde varislerine 5000 TL,
iş kazası ölümlerinde 15.000.-TL, üyenin yakınları
nın ölümü halinde 1500 TL ölüm yardımı yapıl
ması kabul edilmiştir.

Diğer Sosyal yardımların yanında Disiplin
Kurulu ve İş Güvenliği ile İlgili maddeler de kabul
edilmiştir.

HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.

Sendikamız ile Gebze - Çayırova da kurulu Hi
sar Çelik Döküm ve Makina Sanayii A.Ş. işveren
liği arasında yürütülen Sözleşme görüşmelerinde
anlaşma sağlanamıyan maddeler Uzlaştırma Ku
ruluna intikâl ettirilmjşdi. Uzlaştırma Kurulunun
taraf temsilcileri ile yaptığı temaslar sonunda ver
diği karar, taraflarca kabul edilmiştir.

1 Şubat 1976 tarihinden itibaren iki yıl süreli

sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat ücretle
rine 500 kuruş ve iklnct yıl 515 kuruş zam yapıl
mıştır.

Sözleşme İle sağlanan diğer haklar şunlardır:

— Üyelere yılda 90 günlük ücretler tutarında
ikramiye verilmesi,

— İşyerinde asgari ücretin 700 kuruş olması,

— Üyelere yılda 500 TL. bayram ikramiyesi
verilmesi,

— Üyelere yılda 1000 TL yakacak yardımı ya
pılması,

—- Yıllık izine giden üyelere 1000 TL. tatil ik
ramiyesi verilmesi,

— Evlenme yardımı 1250 TL. Doğum yardımı
1000 TL, Çocuk yardımı olarak her çocuk için
oyda 50 TL, Eğitim yardımı olarak öğrenim kade
melerine göre 300 TL, 400 TL, 500 TL ve 600 TL
ödenmesi.

— Üyenin ölümü halinde varislerine 5000
TL, Işkazası ölümlerinde 10.000 TL, üyenin yakın
larının ölümünde 1000 TL, ölüm yardımı yapılma
sı kabul edilmiştir. Diğer Sosyal Yardımların ya
nında Disiplin Kurulu ve İşgüvenliği ile ilgili mad
deler de kabul edilmiştir.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :

REMAS Redüktör ve Makina Sanayii A.Ş. ile yapılan Toplu-lş sözleşme görüşmelerinden bir görünüm
(Devamı sayfa 13 de)
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Avrupa'da SmdikactUk

ALMANYA

Almanya'da sendikacılığın gelişmesi, her
memlekette olduğu gibi, muhtelif sebeplerin tesi
ri İle kolay olmamıştır.

19'uncu yüzyılın başlarında Almanya, sanayi
hayatına girmesinin başlıca engellerinden birini
teşkil eden Lonca sisteminden yeni yeni kurtul
mağa başlamıştı. 1850 den önceki yıllarda Al
manya'da büyük fabrikalara seyrek rastlanmak
taydı. Almanya'da sanayiin ilerlemesini sağlamak
için Hükümetlerin geniş bir mddî ve manevî yar
dım politikası izlemeye başlaması 1825 yılındon
sonrasına rastlar. Hükümetlerin politikasında sa
nayii teşvik edici bir zihniyş,tin doğmasına en bü
yük sebep olarak İngiltere sanayiinin kendini der
hal toplaması ve milletlerarası pazarlarda haki
miyetini kurması gösterilmektedir.

Sanayiin gecikmesine paralel olarak sendi
kacılık hareketi de gecikmiş ve ancak 1848 Fran
sa devriminin tesirlerinin Almanya'da kendini
göstermesinden sonradır ki, burada da işçi hare
keti gelişmeye başlamıştır. Almanya'da ilk sendi
ka 1848 yılında, kurulmuştur.

O tarihlerde hükümetleri, sosyalistler ve
sendika hareketleri ile devamlı olarak mücadele,
etmişlerdir. Sosyalist ve sendikalist hareketler
Almanya'da birbirine karışarak ilerlemiştir. Sos-
yolist fikir ve hareketlere, sendikaların kurulup
gelişmelerine karşı birtakım önleyici tedbirler
alınır, liderleri hapse atma tehdidi ile karşı kar
şıya bırakılırken, diğer taraftan 1850 yılından son
ra bu iki hareketin gelişmesinde başlıca faktör
olan sanayi hayatmınr muntazam bir gelişme sey
ri takip ettiğine tanık olunmaktadır.

1860 yılına kadar işçi hareketi bir durakla
ma geçirmiş ve ancak 1860 dan sonra işçi hak
ve hürriyeti, teşkilâtlanma teşebbüsleri başlaya
bilmiştir. Siyasî şartların değişmesi işçi haklarını
tanımak istemiyen davranışlarda bir gevşeme
meydana getirmiş ve sendika hürriyelt sendika

lar kurma hakkında daha anlayışla mütalöa edil
meye başlanmıştır. Nitekim ilk olarak 1861 de
Saksonya'da 1869 da Kuzey Alırıan Federasyo
nunda bu haklar tanınmıştır.

Bu dönemde Basın Teknisyenleri ile Tütün
Işçilerr tekrar taleplerini ileri sürmeye başlamış
lardır. 1869 Ocağında Alman İşçileri Genef Kong
resi, Berlin'de toplanmış ve 12 merkezi meslek
birliği konulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu
teşebbüs, işçi liderleri arasında çıkan anlaşmaz
lıklardan ötürü başarıya ulaşmamıştır. Bu arada,
«İşçi Eğitim Birlikleri» nin işçi hareketinin geliş
mesinde büyük rol oynadığını kaydetmek lâzım
dır.

1877 yılında 50.000 işçiyi temsil eden 23 sen
dika kurulmuş bulunuyordu.

1878 yılında Sosyalizm Karrununun yürürlü
ğe girmesi ile işçi hareketi darbe yemiştir. 1890
tarihine kadar yürürlükte kalan bu kanunu Bis-
mark, gün geçtikçe kuvvetlenen Sosyal Demok
ratlara karşı bir mücadele vasıtası olarak kullan
mıştır. 1878 de Alman imparatoruna karşı girişi
len iki suikast teşebbüsü adeta, sosyal demok
ratlara karşı bir savaş açılmasına sebep olmuş
tur. Bu Kanunla, Sosyal Demokratların sosyal ba
kımdan tehlikeli faaliyetleri yasaklanıyor ve «Dev
let ve cemiyet nizamını sarsmağa matuf sosyalist
faaliyetler» de bulunan teşkilâtların da kapatıl-,
ması öngörülüyordu. Kanunda hernekadar sendi
kalardan bahsedllmiyorsa da uygulama bütün şid
detiyle sendikaları hedef aldı. Prusya içişleri Ba
kanı, bütün grevleri «İhtilâl tohumları» ile dolu
kabul ettiği İçin ağır bir şekilde cezalandırıyordu.
Sendikaların pekçoğü kapatıldı; yayın organlarına
ve mallarına el kondu.

Sendikaların bazıları «Yardım Sandıkları» hü
viyetini alarak diğerleri «meslekî eğitim dernekle
ri» haline girerek kendilerini yeni düzene uydur-
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dularsa da, büyük bir çoğunluğu rejimin ağır
baskısına dayanamadı.

Ancak, «Sosyalizm Kanunu» da sendikacı
lık hareketini ortadan kaldıramadı. 1899 da Ruhr

Kömür Havzasında maden işçileri grev yaptılar
Kamu

Sosyalizm Kanununda yapılan değişiklikten
sonra sendikalar tekrar faaliyete geçtiler. Sendi
kaları Genel Konfederasyonu ismini olacaktır.
1892 yılında 300.000 işçiyi temsil etmekte olan
delegeler toplandı. Komite, sendikaların merke
zî birlikler halinde teşkilâtlanmasını istedi. Bir
kaç yıl içinde sendikal hareket büyük bir geliş
me gösterdi ve ücret artışları ile çalışma şartla
rının azaltılıp, düzeltilmesi için acı mücadeleler
başladı.

1904 de işverenler teşkilât kurdular. Bu ta
rihlerde işverenler lokavt yapıyorlar ve sendikalı
işçileri kara listeler dahil ederek işten çıkartıyor
lar ve tekra rişe alınmalarına engel oluyorlardı.

1913 tarihinde «Hür sendikaların» üye say -
sı 2 5 milyona yükselmişti.

Birinci Dünya savaşı sırasında Alman Hükü
meti işçi politikasını değiştirdi. Alman sendikacı
lık tarihinde ilk defa olarak, hükümet, sendikala
rı İşçinin yetkili temsilcisi oiorak tanıdı; hatta sa
vaş ekonomisinin idaresinde bazı sorumluluklarda-
yükiendi. Ancak sonraları genel olarak savaş
şartlarının^ yıpratıcı tesirleri, gıda azlığı, Insan-

.gücü eksikliği tekrar işçi-Işveren ilişkilerinin bo
zulmasına ve grevlere sebebiyet verdi.

1918 mağlûbiyetinden sonra işverenler sen
dikaları tanıdılar ve «Sarı Sendikalar»! destekle
mekten vazgeçeceklerini açıkladılar. 1918 den
önceki devrelerde hür sendikalar, sarı sendika
larla büyük bir mücadele yapmak zorunluğu İle
karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu çeşit kuruluş
lara, «işçi davasına İhanet edenlere yataklık ya
pan müesseseler» deniliyordu.

1919 tarihli Cumhuriyet Anayasası çalışma
şartlarıyla ekonomik sorunların halledilmesi için
teşkilâtlanma hakkını kişinin temel hak ve hürri
yetleri arasında sayıyordu.

Anayasaya göre «ekonomi konseyleri» ve
«işçi konseyleri» teşkil edilecekti. Bu plân ancak
kısmen uygulanabildi. 1920 tarihli işçi Konseyleri
Kanunu işçilere İşletmelerin ve kamu tüzel kişi
liklerinin yönetimine katılma hakkını kısıtlı olarak

tanıyordu. İşçiler personel ve politika meseleieri
ile ilgili konularda söz-sahibi idiler.

Savaş sonrasında sendikalar büyük gelişme
kaydettiler. Teşkilâtlanmaları çeşitli güçlükler
doğuran, kamu hizmetlileri, tarım işçileri dahi
kudretli birlikler meydana getirdiler. Ancak ikti
sadî kriz ve durmadan yayılma seyri göste ren
enflâsyona paralel olarak, işverenler, işçi istek
leri karşısında İsrarla direnmeye başladılar. Bu
çabalarında İşverenlerin antidemokratik kuvvet
lerin desteğini bulduğunu da kaydetme kgerekir.

1920 yılında bazı politikacıların telkini i!e
bazı Alman Birlikleri hükümet darbesine teşebbüs
ettiler. Cumhuriyet sallanıyordu. İşte bu anda.
hür sendikalar genel grev ilân ettiler ve 1.200.000
işçi derhal işyerini terketti .Darbe teşebbüsü bu
süretle önlenmiş oldu; Cumhuriyet kurtulmuştu.
Siyasî bir silâh olarak grevin ne derece etkili
olabileceğinin en güzel örneği verilmiş oluyordu.

1933 Mayısının ikinci günü Nasyonal Sösyg-
list İşletme Teşkilâtı hür sendika merkezlerini ba
sarak, mallarına el koydular. Belli başlı liderler
hapse atıldılar. Öbürleri görevlerinden alındılar.
Bu durumda gelecekteki politikanın ne olacağı
aylarca kararlaştırılmadı ve nihayet kitle olarak
bütün sendika üyelerinin biraraya getirildiği «Al
man İşçi Cephesi» teşkil edildi. «Alman işçi Cep
hesi» aslında Nasyonal Sosyalist Partinin bir or
ganı durumundaydı; üyeleri «üstün ırk» mensu
bu oidukiarı sürece, işçi veya işverenierden te-
şekküi ediyordu. Bu teşkilât işçilerin ekonomik
çıkariarının korunması için kurulan hür sendika
lardan tamamen ayrılıyordu. Gaye «rhiiietin üre
tici kuvvetieririn Nasyonal Sosyalist feisefeyi»
benimsemesini sağiamakdı.

Hitier diklatoryası binierce sendikacıyı işsiz,
ihtiyaç içinde bıraktı; yok etti. Birçoğu «toplama

' kamplarına yollandı; diğerleri hapishanelerde çü
rümeye terkoiunduiar.

Nazi repmine ve hertüriü baskı ve tehdide
rağmen sendikacıiör birbirleriyle teması muha
faza etmişlerdir.

1945 Almanya'nın mağlubiyet yılı oldu. Mağ
lubiyetten sonra, özellikle Batı Almanya'da mü
teşebbis heyetler kurularak sendikacılığı tekrar
canlandırmağa çalıştılar. Yeni kurulan teşekkül-
'erde de fikir anlaşmazlıkları göze çarpıyordu.
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AVRUPA'DA SENDİKACILIK
1949 yılının Ekim ayında Federal Almanya

Cumhuriyeti sınırları ioindeki sendikalar Münih'
'te kongre yaparak Almanya işçi Sendikaları Kon
federasyonu (DGB) kurdular.

Alman İşçi Sendikaları Konfederasyonu
1949 yılından bu yana büyük bir gelişme göster
miş ve üye sayısı 0.5 milyona yükselmiştir. Ulus
lararası hür sendikacılık âleminin en kudretli üye
lerinden biri haline gelen DGB 1949 yılından be
ri Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederas
yonu na üyedir. DGB bugün de bünyesine 16 mil
li sendika toplamıştır.

Alman İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun
ekonomik ve sosyal politikasının ana hatları şun
lardır:

1 — Tam çalıştırmanın sağlanması,
2 — Millî gelirin adil bir şekilde dağılımının

temini,
3 — Para değerinin korunması,
4 — Uluslararası alanda iktisadî işbirliğinin

sağlanması.

Alman İşçi konfederasyonu ekonomik haya
tın düzenlenmesinde planlı olarak hareket edil
mesi gerektiği görüşündedir. Plânlı ekonomi ile
tam çalıştırmanın mümkün olabileceğini belirten
Konfederasyon, gerek çalışanların iş güvenliğinin
sağlanmasmda ve gerek para değerinin korunnia-
sında -plânın önemli rol oynayacağına işaret et
mekte piân ve proğramiarın hazırlanmasına ve
uygulanmasına işçilerin de katılmaiarı, gerekti-'
ği görüşünü savunmaktadır.

Alman İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun
sosyal politikası iki esas üzerine bina edilmiştir:
Çalışma hakkı ve sosyal güvenlik.

DGB'ye göre Devlet bu hakları temina.t altı
na almalı, işçiler serbestçe ve hür olarak teşkilât-
lanabilmelidirler. İşçinin hakkı hiç bir surette ih
lâl edilmemeli, toplu pazarlık hakkına devlet mü
dahale etmemelidir. Sanayideki teknolojik deği
şimlerin işçiye zarar vermemesi için himaye edi
ci kanunlar çıkarılmalıdır. Sigorta dalları gelişti-
rilrheli, toplumda herkesin "faydalanacağı şekle
sokulmalıdır.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :
(Sayfa 10 dan devam)

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİİ A.
Ş. işverenliği ile sözleşme görüşmelerine başlan
mış olup bugüne kadar iki toplantı yapılmıştır.

, Görüşmeler devam etmektedir.
AEG ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A. işve

renliği ile Sendikamız arasında yürürlükte bulu

nan ve 31 Mayıs 1976 tarihinde sona erecek Top-
lu-lş Sözleşmesi tarafımızdan fesh edilmiş olup,
Gağrı prosödürü yürütülmektedir.

GHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işverenliği ile 6
Nisan 1976 tarihinde başlayan ve 800 işçi adına,
yürütüien sözieşme görüşmelerinde bugüne ka
dar dört toplantı yapılmış ve maddi konulara iliş
kin 19 madde ertelenmiş olup, toplantılar devam
etmektedir.

Chrysler Sanoyii A.Ş. toplu-iş Sözleşmeleri görüş melerinden bir on



DOĞUM EVLENME

TEKFF.N İMALAT VE MÜHENDİSLİK A. Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden M. Ali Ff^DO-
GAN'ın oğlu, ^

SAN PAR MAKİNA SANAYİ A. Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden, Mehmet ERGöLU'nun kı
zı,

ÇELİK MONTAJ SANAYİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, İsmail IŞIK'ın Kızı, Mustafa'
UÇAR'ın Kızı, Remzi AKTAŞ'ın Kızı, İsmail UYA-
NIK'ın Kızı, Nedim BAŞAK'ın Kızı, Selahattin CAN'
m Oğlu,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SANAYİ VE Tİ
CARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden, Hü
seyin ÜNAR'ın Oğlu Sabahattin UZAR'm Oğlu,
Müjdat ARAZ'ın Oğlu, Turgut ARSLAN'ın Oğlu,
Alişan İLHAN'ın Oğlu.

AK KARDAN SANYI A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden, Mithat ERZIN'in Oğlu,

OHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, Rıfkı OLGUN'un Oğlu, Mümin A-
CAR'ın Oğlu, Ahmet TERGIN'in Kızı, Ahmet ÖZ-
GÜN'ün Kızı, Ahmet CİL'in Kızı, Ruşen AKTUNÇ
un Oğlu, Erdoğan TANRIÖVEN'in Kızı, Mülayim
BAHCECİK'in Kızı, Sami ASLAN'ın Oğlu, Necmet
tin AGMAN'ın Kızı, Adem SÜSLÜ'nün Oğlu, A. Rı
za PEHLİVAN'ın Oğlu, Haydar ARMAĞAN'ın Kı
zı, Mehmet CAVUŞOĞLU'nun Kızı,

ATLAS COPCO MAKİNALARI İMALAT A. Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden. Hasan DENİZ-
ALP'ın Kızı, Nurettin AKBAYRAK'ın Kızı, Fetih
ŞERMET'in Kızı, Murat ÖZDEMİR'in Oğlu, Dün
yaya gelmiştir. Küçük yavrularına sıhhatli uzun
yıllar diler, anne ve babalarım tebrik ederiz.

SAN PAR MAKİNA SANAYİ A. Ş. işyeıincie
çalışan üyelerimizden, Halit ÇOBAN Bayan Müni-
re ile,

ÇELİK MONTAJ SANAYİ A. Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden. Hasan HARAHAN

ATLAS COPCO MAKİNALARI İMALAT A. Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden. Erkin ERTEKİN
Bayan Cevza CAMLIYURT ile Nejiâ AY AS Bayan
Leman ULUDAĞ ile, evlenmişlerdir. Yeni evlileri
candan kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan-
üyelerimizden. Zeki AKDOĞAN'ın Babası, Fevzi
SARI'nın Babası, Şeref BAYSAL'ın Kızı,

şahin motor YATAKLARI SANAYİ VE Tl
CARET A. Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden.
Asım İPEK'in Oğlu, '

CELİKMONTAJ SANAYİ A. Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, Haşgn. KARABULUT'un Baba
sı, Nadim BAŞAK'ın Çocuğu,

ATLAS COPCO MAKİNALARI İMALAT A. Ş.
işyerinde çalışan üyeleriimzden, Mehmet Kelleci'
nin Babası, vefat etmiştir. Üyelerimize ve yakın
larına baş sağlığı dileriz.
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AHTAPOTLAR

Dayanamiyorıım.
Adnan KÜÇÜKKAYA

vr- . .. r>-

%&*u- ' •

EZEN EZENE, SÖMÜREN SÖMÜRENE

Artık, Ahirette olmalı mutluluğum, İnanıyorum
Suyumu çıktığı toprağının, deme dayanamıyorum!
Neden susturulmuş milletim
Nasıl, Gemi azıya almış alabilmiş,

Tüm iğrençlikleriyle Ahtapotlar
Neden hesabı sorulmaz bu zilletin?
Hani sahipsize gücü yeten yasalar?
Yaşama hakkı para, bir mutlu azınlığın elinde

silah!

Namus lüks. Fazilet günah...
Rağbet hilekâra rağbet sahtekâra
Doğmak yaşamak ölmek... para, para, para
Yaşamak istiyorsan çalacaksın!. Ama emek Ama

Ekmek!

Ama hak nebulursan!

Ya saygı değer ortakları olacak işini uydurursan!
İşçi yuvanın sıcaklığına hasret

Bir uta nctan farksız topluma fazilet

Ve bir öğün bile doyurmaz insanı.
Gönüller dolu karınlar oç
Hak bile büyük kapılarda kartvizite muhtaç!
Fakire lüks. Fakire suç hatta yaşam
Güçlüye hak sayılan...
Çıkar çevresi denen o Sinsi yılan,

zehirlenmiş toplumu.

Bunu hak söyle bana Adalet bumu?
Sana hak yokA dalet yok. Hayat yok diyorum!.
Yaşanmış bin'^rce gerçek, yaşayanlar binlerce...

Biliyorum!
Ahtapotla*" emer, emer kanmaz
Ahtopotlar yüzsüz, utanmaz
Elbetki Ahirette olmayı, mutluluğum diyorum
Toprağımın suyu çıkmadı da. Bataklık her yon r
Düşünmek bile istemiyorum çünkü.
Çıldıracağım diyorum. Dayanamıyorum! Artı.k

Yaşayan benmiyim sanki ^ -
Bu çelişkili ortamda.
Binlerce onbinlerce insan

Yaşam hayat kavgasında.
Ezen ezene Sömüren Sömürene,
İşçi, köylü, memur demeden
Hiç birine hakkını vermeden
Karanlık günlere itilen
Uyuyan bir toplumuz neden
Ezen ezene Sömüren Sömürene
Ey halkım uyan uyan...
Sabahın Seherlndeyiz,
Yirminci yüzyılın sonundayız.
Toplumlar uzay çağındayken
Biz hala saban başındayız.
Ezen ezene Sömüren Sömürene,
Dur dur gitme o yoldan
Dört başlı ejderhadır boğar.
Yer tüketir bitirir,
Geriye kalmaz senin iskeletin.
Ezen ezene Sömüren Sömürene,

AK KARDAN İŞYERİNDE
Mesut COŞKUNER

S

V-,

yi
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Veni Buluşlar

*• :■tır .' T - ■ •%
X.Xt-

YENİ VE SESSİZ BİR KAZICI Çıkarmış bulunmaktadır. En güç hallerde bile bu

Prlestman adlı bir İngiliz İnşaat Araçları Fir- kazıcının 6 metre derinliğe girldlğini söyleyen fir

ması son olarak emsallerinden daha sessiz ve" ma yetkilileri aracın en büyük özelliğinin çok

daha cok yeniliklere sahip bir kazıcıyı piyasaya sessiz oluşuna dikkatleri çekmektedirler.

Vcrginhİ Okuyun Okutunuz
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EĞLENCE KÖSEMİZ
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bal sağarken yüzo

geçirilen tel kafes; Ortalığı görmeye engel olacak
kadar kalın ve yığın durumda su buğusu. 2- Azot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan azoLıU
madde, Sütün yüzünden toplanan yağlı kısmı. 3-
Bir tür müzik aleti; Bir renk. 4- Büyükler, koda
manlar {Eski dilden). 5- Fazla bön, avanak; is
kambilde birli. 6- Balık yumurtalarına benzeyen
toparlak taneler halinde kalker (Yabancı dilden).
7- Kimyada sodyumun simgesi, insan, hayvan
ve bitkilerin yapısını, organlarının birbiriyle Oıan
ilgilerini inceleyen bilim. 8 - Bir ticaret senedinin
üzerine yazılan kefillik; Yardımcı uşak. 9- Verim.
10- Tavır, davranış; Havagazının bileşiminde bu
lunan, renksiz, az kokulu bir gazö

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:

SOLDAN SAGA: - - Bir yaşından üç yaşına
kadar olan tay; Gelenek. 2 - İğ, Kirmen; Şikar. 3 -
kumaş; TERSİ, Bir göz renki. 5 - Satrançta bir taş
grubu; Kuzu sesi. 6- İlâve; Söylenti. 7- Müzikte bir
nota; Kürkü ve yağı için avlanan bir fok türü. 8-
Kimyada selenin simgesi; Totlısülümen. 9 -
Dolayısıyle anlatma; Yüz, çehre. 10- Evlere
çeşmeden su taşımayı iş edinmiş .olan kimse,
TERSİ, para, akçe.

SOLDAN SAGA: 1-Kameran, mi 2- îdas,
Kübik 3- Nalan, taka. 4- Asal, Kaz. 5- Yarımada
6- Ev, Yanolin, 7- Anoz, Miza, 8- Enik, Kutan 9-

Baz, Buz, Li. 10- Ekabir, Tek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Kinaye, Ebe. 2-

Ada, Avanak. 3- Malar, Niza 4- Eşasıyok 5- Na
maz, Bi 6- Ak," Lan, Kur 1-. Nut, Domuz 8- Baka
lit; 9- Mikaj' izale İO- İkaz, Nobık.
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