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SUNUŞ
Mayıs ayı içinde de örgütümüze yeni katıl

malar olmuştur. Bağıtlanan Toplu Sözleşmeler

ile üyelerimize en iyi şekilde yarar sağlamaya,

onları günün şartlarına uygun bir şekilde yaşat
mayı kuruluşundan beri görev bilen sendikamız,
güçlendikçe daha da güçlenmektedir.

Bu sayımızdaki başyazımızda Genel Başkan

A. Aydın Özeren'iın İŞÇİ SINIFINA KARŞI SERMA

YE yazısını. Genel Sekreter Sami Ataç'm BUNA
DERLER KAYIKÇI KAVGASI yazısını. Sendikamız
olağan Yönetim Kurulu toplantısı bildirisini, yü
rürlüğe giren ASGARİ ÜGRET KOMİSYONU KA
RARINI, İşçi Gözü ile Hasan Vurgun'un Sendika

lar ve Demokrasi yazısını. Toplu İş Sözleşme
lerinde biten sözleşmelerde Anadolu Döküm
Sanayii A. Ş. ile devam eden sözleşmeleri,
GERÇEK ANLAMDA ÜCRET NEDİR konulu yazı-
yı, Burso'daki TAVSAN işçllerinlın Sendikamıza
katılmasını, basından yurdumuzda GREV VE
LOKAVT KANUNU, Bizden Haberler, Şür ve Eğ
lence sayfamızla Mayıs sayımızı en iyi dileklerl'-

mlzle sunarız.
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A. Aydın ÖZEREN
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Türkiye'de Sendikacılık hareketlerini belir
li oranlarda kısıtlama çabaları içine girilmek
tedir. Hükümet yetkiiileri ve Öze) Sektör İşve-
renieri zaman zaman bir oraya gelerek Sendi
kalara karşı müşterek politika yürütmektedir
ler. Devamlı tek bir ağız olarak Top!u-İş söz
leşmelerinin enflasyona ve işyerlerinin kapan
masına sebep olduğunu tüm duyuru araçları
ile ilön etmektedirler. Böylece kamu oyunu
yanıltarak işçi kesimini sevimsiz hale düşür
mek istemektedirler.

Halbuki işverenlerin kazançlardan hisse

leri çok büyüktür. Ülkedeki her türlü imkânı is
tediği gibi kullananlar arasına halen tek bir
işçi girememiştir, Hükümet yetkililerine geiin-
ce, aynı sınıfın içinde olduklarının ispatı gö
rünen köy klavuz istemez misalidir.

Nitekimki sözleşmeleri ücretlerin artışını
kınayanlar, parlementoda 5000 liracık daha
ücretlerine zam yapmışlardır. Sendikalar bü
tün güçlerini kullanmalarına rağmen daha
böyle bir zammın yüzde ellisi oranında bir aşa
ma yapmamışlardır. Yinede tüm gözler Toplu-
İş Sözleşmelerinin üzerine dikilmektedir.

Bu da Sendikacılığımızın doğru yolda ol
duğunu kanıtlamaktadır. Sarı Sendikaların mev
cLit oluşu, yalnızca yolu tıkamadan öteye gi-
dememektedir. Kaldı ki artık bunlar işverenle
rin başına da dert olmaya başlamışlardır. Sa
rı Sendikaları kuranlar kendi kazdıkları kuyu
ya düşmüşlerdir. Gerçek Sendikaların yaptığı
aşamalar karşısında ellerindeki işçileri bir

müddet daha tutabilmek için imzaladıkları
Top!u-lş Sözleşmelerinde getirdikleri haklar
üzerine ilâveler yapmaya mecbur olmuşlardır.

İşverenlerin halen göremedikleri durum,
okun yaydan çıkmış olmasıdır. Yayı kırmaya
uğraşmak, okun hedefe varmasına mani ola
mayacaktır. Sendikaların elindeki yayı kırmak
lo onları, modern çağın akışı istikametindeki
silahlara doğru sevk etmelerinin farkında ol
mayışları, bilinçli çalışmadıklarının bir başka
delilidir. Nitekimki Divan otelinde yapılan iş
verenler toplantısında E.^tuğrui Soysül'm ko
nuşması Sendikaları patlama noktasına getire
rek işçilerin haklarını ellerinden almak plânı
dır. Bir yandan işçi işveren barışı isteyenler,
«çocuk parası, yakacak yardımı, elbise parası,
yemek parası gibi yan ödemeler artık verilme
yecek, işçilere ne ücret verileceği konusunda
işverenler kesin görüş birliğine varacaklar,
kıdem tazminatı 30 günü aşan toplu sözleş
me imzalanmayacak» demekle işçi kesimine
yukardan bakarak bunları vermiyoruz diyebi
lenler fırıncıya da söylesinler ekmekte verme
sin. Beyler, işçilere bunları siziermi verdiniz,
yoksa Sendikalar mı aldı? Önce onu tartışalım
Eğer biz verdik diyorsanız Toplu Sözleşme
döneminden evvel niye vermediniz?

Sendikacılar olarak bunları işçilere sözleş
melerle bizler getirdik ve alınon baklanda ge
ri vermeye hiç niyetli deyiliz. Türk ekonomisi
nin ve Sanayisinin gelişmesinde samimi iseniz
demogoji yapmayı bir yana bırakıp gerçekleri
konuşalım.



Sendikamız Olağan Yönetim Kurulu
Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI SONUNDA BİR BİLDİRİ YAYINLANARAK, SENDİKANIN TÜRKİYE'DEKİ BUNALIMIN NE
DEN VE SONUÇLARİNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AÇIKLANDI, KAMU OYUNA DUYURULAN BİLDİRİYİ OKUR
LARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAKTAYIZ.

Türkiye de işveren örgütleri temsilcilerinin
özellikle son günlerdeki demeç ve toplantılar
da ortaya koydukları demokrasi dışı tavırlar,
işçi sınıfına ve sendikalara karşı açtıkları sa
vaş, tüm demokratik örgütler tarafından dik
katle izlenmelidir.

Ülkemizde elli yıldır ulusal ağır sanayii
kuramayan, çağdaş uygarlık anlayışına dahi
ulaşamayanlar, ülkemizin içinde bulunduğu
bunalımın nedenlerini ve çözüm yollarını, ken
di çıkar ve özlemleri doğrultusunda çarpıtma
ya çalışmaktadır. Onlara göre ücret artışları.
Sendika enflasyonu, çalışma barışının bozul
ması, bunalımın nedenidir. Oysa şu gerçek
herkesçe bilinmelidir ki, sömürünün, kârın ve
enflasyonun durrnadan arttığı, işçi haklarının
Sendika seçme özgürlüğünün çiğnendiği
düzende çalışma barışından söz edilemez
ücretler dondurularak. Toplu Sözleşme düzeni
kısıtlanarak, grev ve direnişlere karşı tüm
işverenler dayanışma içine girerek, bu buna
lımı çözümleyemezler. Küçük sermayeyi yutan
tekellerin güçlenmesi ile küçük işletmelerin,
buyuk tekellerin rekabet gücüne dayanmıya-
rak iflâsın eşiğine gelmesini, sermaye sözcü
leri demogoji yaparak «Toplu Sözleşmeler ile
ücret zamları Türkiye'de sonayi'i yok edecek
tir» diyerek kamu oyunu yanıltmak çabası için'
dedirler.

Dışa bağlı Türkiye kapitalizminin çarpık
gelişiminin ürünü olan, üretim araçları üreti
minden yoksun, çok uluslu tekellere bağımlı

bir

ve

montaj sanayii ile ülkemiz sömürü ve kâr dü
zeninin dünya çapındaki bunalımını yakından
duyan ülkeler arasındadır. İşsizler ordusunun
2,5 milyonu bulduğu, enflasyonun' giderek art
tığı, dış ticaret açığının büyüdüğü, döviz re
zervlerinin azaldığı, ulusal zenginliklerimizin
yabancı sermaye tarafından talan edildiği, kre
di ve vergi politikasındaki adaletsizliği ile e-
konomimiz görülmedik dar boğazlara sürük
lenmiştir. Aşırı sömürü ve kâr düzeninin so
nuçlarını işçi sınıfı üzerine yıkmaya, ücretleri
dondurmaya. Toplu Sözleşme düzenini değiş
tirmeye başvurarak, dışa bağımlı ekonominin
ihtiyacı olan yeni yatırımlar İçin gerekli kay
nağı halkımızın sırtından çıkarmak istemekte
dirler. Bunun için hükümetten, hukukdan, ba
sından ve sokakdan şefaat beklemiyoruz di
yen işverenlerin unutmamaları gerekirki işçi
sınıfı ve sendikalar bir kez kazandıkları hakla
rını ne pahasına olursa olsun geri vermezler.

işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal çı-
karlarını gözeterek ve bu yolda mücadele ve
rerek, sermayenin kanlı diktatörlüğü olan fa
şizme karşı savaşarak başta işçi sınıfı olmak
üzere tüm çalışanlar örgütlü, bilinçli ve karar
lı mücadelelerini vereceklerdir.

Yönetim Kurulu Adına

GENEL BAŞKAN

A. Aydın ÖZEREN
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GÖRÜŞÜMÜZ:

Buna derler kayıkçı kavgası Sami ATAÇ

Bu yıl ülkemizde yapjian Kamu İktisadi
Teşebbüsieri Karma Komisyonu toplantısında,
Toplu iş sözleşmelerinin karaborsa ve yoklu
ğa sebeb olduğunu beyan eden Sanayi ve Tek
noioji Bakam sayın Abdülkerim Doğru, aym
işverenler gibi konuşarak onların temsilciliği
ni yaptığını dolaylıda olsa itiraf etmiştir.

Şöyleki; Bakanın konuşmasından çok kısa
bir süre sonra ve Mayıs ayı içinde işverenle
rin İstanbul'da yapmış oiduları toplantıda,
«Toplu Sözleşmelerle gelen ücret artışlarının,
enflasyon ve hayat pahalahğına sebeb oldu
ğunu» belirtmişlerdir.

Biz işçi sınıfı olarak bu tür çatlak sesle
ri sözleşme düzeyi başladığı 1963 yılından
buyana devamlı dinledik ve halen de dinle
mekteyiz. Halbuki, karaborsa ve hayat paha-
lalığı 1945 yılından buyana ne zaman olma
mıştır.? Lütfen siz söyleyin. Ülkemizde Sendi
kalar ve Sözleşme düzeninin 13 yıllık mazisi
vardır, fakat kapitalin yani işverenlerin sömü
rü düzeni asırlar boyu sürüp gelmektedir. El
bette artık eskisi gibi sömürü düzenine ve
aşırı kârlara paydos. Biliyoruz sıkıntınız bun
dan.

Ancak, konumuzun esas noktası, sayın
işverenlerle M.C. Hükümetinin sayın Sanayi ve
Teknoloji Bakanı aynı havayı çalmalarına rağ
men, nedense işveren kesimi hükümete ver

yansın ediyor. Yoksa adamcağız konuşmasım
da kelime hatasımı yapmış? Buna aklımız er;
medi. Fakat bilinen gerçek şudur ki BUNA KA
YIKÇI KAVGASI DERLER...

Şöyleki; aynı toplantıda MESS Madeni
Eşya Sanayicileri Sendikası Başkanı Sayın
Şükrü Er, o kadar hiddetlenmişki, mevcut par
tiler için «ALBİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE» demiş.
Sebebte, bu siyasi partiler kendilerine söz ver
mişler ve nedense sözlerinde de durmamışlar.
Doğrusu merak ettim, acaba bu sözleri ne idi
de yapmadılar ve sayın işveren sendikosı baş
kanını bu kadar sinirlendirdiler. Ve bu asab
bozukluğu ile başkan içinde ne varsa çıkar
ma olanağımda bulmuş oldu.

Bakın daha neler söylemiş. «BU MEMLE
KETİ AYAK TAKIMI İDARE EDEMEZ. CAHİL
LER İDARE EDEMEZ. BİLENLER İDARE EDE
BİLİR.» diyerek istedikleri kimselerin olmoma-
sı halinde, dığerleriınin ayak takımı olduğunu
kastetmektedir.

Heyhat sayın başkan Demokrasiden bah
sedeceksin ve onun kurallarına saygı duyma
yacaksın. Yok öyle şey. Kaldı ki oyak takımı
diye kastettiğiniz kimseler sizi ve sizin gibile
rini bu günkü seviyenize getirenlerdir. Nan
körlük etmeyin ve lütfen saygılı olun-. Paranız
ve aklınız sizin olsun, YETER ARTIK.
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Mayıs oyı içinde Sendikamız ile Anadolu dö
küm sanayii A.Ş. işverenliği arasında yürütülen
sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış

tır. Bağıtlanan bu sözleşme ve yürütülen diğer
sözleşmeler ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmakta
dır.

BİTEN SÖZLEŞMELER

SENDİKAMIZ MADEN-İŞ'İN KANUNSUZ
GREV İLE KADERİNE TERK ETTİĞİ
ANADOLU DÖKÜM İŞÇİLERİ
İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI.
Her gün bir işyerinde boykot veya direniş

olduğunu duyarsanız. Bu olaylar işçilerin kanuni
haklarını aramak için kanunsuz eylemlere baş
vurmalarından başka bir şey değildir. Maden-iş
Sendikasının, İzmit-Tütün Çiftiikte kurulu Anado
lu Döküm işyerinde 1974 yılında başlattığı ve bit
yılı aşan grevin, kanunsuz olduğunun saptanma
sından sonra, Maden-İş Sendikası Anadolu Dö
küm işçisini beş parasız kaderi iie baş başa bı
rakıp kaçtı. Kaçışlarının sebebi olarak. Sendika
larının kanunlara karşı saygılı olduğunu göster

mek istedi. Halbuki Sungurlardaki olayda kanun
suzdu. Sungurlar işçisine yaptıkları yardımı, gös
terdikleri desteği Anadolu döküm İşçisi içinde ya
pamazlar mıydı? Maden-İş Sendikasının amacının,
işçi haklarının savunmaktan ziyade, büyük İşyer
lerini kazanmak olduğunu, bu olay bir kez daha
ortaya koymuştur.

İşin en ilginç tarafı Sendikamız Anadolu Dö
küm işyerinde teşkilâtlanarak sözleşme çağırışı
yapınca, İşveren Maden-lş Sendikasının yetkili
olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme kararı ile Sen
dikamıza yetki verildiğinde grevden bu yana 665
gün geçmişti. İşte bu şartlarla sözleşme görüş
melerine başlayan Sendikamız gelecek günlerin
bilânçolarını gözönünde bulundurarak müzakere-

Anadolu Dokum Sanayii A.Ş, Toplu - İş Sözleşmesi imzalanırken
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AEG - ETİ İşverenliği ile Sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmelerinden bîr an.
leri yürüttü. Anlaşma olmadığı takdirde Sendika-
mızı.n alacağı grev kararını sonuna kadar uygu-
layacağını bilen işveren İsteklerimizi kabul etti ve
sözleşme üyelerimizin lehinde sonuçlandı. Anado
lu Döküm işçisinin, Otomobil-lş Sendikasının ça
tısı altında birlik ve beraberliği ispatlandı.

Sendikamız İle Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.
■ verenliğl arasında yürütülen birinci dönem Söz
îg e müzakerelerinde anlaşma soğlcnamıyan
mLdeler uyuşmazlığa intikâl ettirilmiş ve Uzlaş
tırma Kurulunun üçüncü tarafsız aracısının seçi
minde tardTlar anlaşamadığından İş Mahkemesi-
n« bas vurulmuştur.

Üçüncü aracı seçimlnder. önce yapılan top
lantılar sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

1 Mart 1976 tarihinden İtibaren iki yıl süreli
"zleşme He üyelerimizin birinci yıl saat ücretle

rine seyyanen'350 kuruş ve ayrıca % 15 zam

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şunlardır
— Üyelere sözleşme döneminde 120 günlük

ücretler tutarında ikramiye verilmesi,
— Asgari ücretin işyerinde 700 kuruş olması
— Üyelere yılda 1000 TL. Bayram ikramiye

si verilmesi,
— Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile

beraber 1000 TL. sı Tatil ikramiyesi verilmesi,

— Üyelere yılda 1000 TL. yakacak yardımı
yapılması,

— Evlenme yardımı 1000 TL. Doğum yardımı
750 Tl, Çocuk yardımı her çocuk için ayda 50
TL, Eğitim yardımı olarak okul kademelerine gö
re 250 TL, 300 TL, 400 TL. ve 600 TL ödenmesi,

— Üyenin ölümü halinde varislerine 5000
TL üyenin yakınlarının ölümü halinde 1000 TL.
ölüm yardımı yapılması kabul edilmiştir.

.  tır. Diğer sosyal yardımlarn yanında Disiplin Ku
İkinci yıl lçln saat ücretlerine 500 kuruş zam rulu ve İş Güvenliği ile ilgili maddeler sözleşme

yapılmıştır. kabul edilmiştir.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER

CHRVSLER SANAYİİ A.Ş. İşverenliği ile Sen
dikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde, yapılan beş toplantı sonunda iş

verenin taleplerimizi kabul etmeme nedeni He an
laşma sağlanamamış ve 14 maddede uyuşmazlığa
gidilmiştir. Uzlaştırma Kurulunun ilk toplantısı 2

(Devamı arka sayfada)

S



Hazirort 1976 tarihinde Kocaeii Bölge Caiışmo
müdüriüğünde yapıloccktır.

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİİ
A.Ş. İşverenliği ile Sendikamız arasında yürütülen
sözleşme görüşmelerinde yapılan iki toplantının
sonunda 25 maddede anlaşma sağlanamayarak
uyuşmazlığa gidilmiştir. İstanbul Bölge Çalışma
Müdürlüğünün tertiplediği Uzlaştırma Kurulunun
toplantısı 7 Hşziran 1976 tarihinde yapılacaktır.

AEG ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. İşyeri
işverenliği ile toplu iş sözleşmesi yapma yetkimiz
kesinleşmiştir. Bu güne kadar 2 toplantı yapıl
mış olup görüşmeler devam etmektedir.

Yürürlük süreleri 30 Haziran 1976 tarihinde
sone erecek olan ALDIKAÇTILAR DEMİR ÇELİK
VE DÖKÜM SANAYİİ VE DENİZ TİÇARETİ A.Ş.

ve OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI
SANAYİİ VE TİÇARET A.Ş. işyerleri toplu iş söz
leşmeleri tarafımızdan fesh edilmiş olup, çağrı
prosödürü yürütülmektedir.

Bursa organize sanayii bölgesinde kurulu
bulunan TAYSAN TAŞIT YAN SANAYİİ işyerinde
çalışan işçiler, Maden-İş Sendikasından toplu
olarak istifa ederek. Sendikamıza üye olmuşlar
dır.

Bu işyeri için Toplu İş Sözleşmesi çağrısı ya
pılmış ve prosödür yürütülmektedir.

Otomobii-İş Sendikası, tecrübelerinin ışığı
altında yürüteceği çalışmalar ile. Bursa işçilerinin
desteğini kazanacak, örgütlenmede başarıya ula
şacaktır.

BURSA ŞUBEMİZİN KURULMASI İLE, BURSA DA MADENİ EŞYA İŞKOLUNDA ÇALIŞAN
İŞÇİLER, SENDİKAMIZ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAYA BAŞLADI.
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Sendikamıza katılan Taysan İşçilerinden bir gurup.

Bursa organize sanayii bölgesinde kurulu
bulunan TAYSAN TAŞIT YAN SANAYİİ İşye
rinde çalışan işçiler, Maden-İş Sendikasından
toplu olarak istifa ederek. Sendikamıza üye

olmuşlardır.

Bu işyeri için Toplu İş Sözleşmesi çağrısı
yapılmış ye prosödür yürütülmektedir.

Otomobil-İş Sendikası, tecrübelerinin ışı
ğı altında yürüteceği çalışmalar ile. Bursa iş
çilerinin desteğini kazanacak, örgütlenmede
başarıya ulaşacaktır.
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Gerçek Anlamda Ücret Nedir ?
Biz çoğumuz ücretin «emeğimiz» karşılı

ğında verildiğini zannederiz. Daha doğrusu bi
ze böyle öğretmişlerdir, Başta patroniann', on
ların akıl hocalarının ve pek çok kandırılmış
kişinin körü körüne iddia ettiğinin tersine ka
pitalist toplumda ücret, işçinin emeğinn kar
şılığı değildir. Bu yalan kapitalist sömürüyü
gizlemek için öne sürülür. İşverenler ve onla
rın çanağını yalayan sahte bilim adamları üc
retin emek karşılığında verildiğini söyleyip bi
zi yanıltmaya ve daha ucuza çalışmaya zor
larlar.

Biz işçiler kapitalist düzende ücretin emek
karşılığında verilmediğini bilirsek, sömürünün
ne demek olduğunu, onun özünü de kavraya
biliriz.

Aslında, işçilerin işverenle yaptığı iş ak
dinde para karşılığında sattığı bir şey vardır
ama bu «emek» değil «iş gücü» dür.

Kapitalist düzende işçilerin patronlara üc
ret karşılığında emeklerini değil de iş güçle
rini sattığını söylemek, gevezelik etmek, kafa
karıştırmak değildir. Tam tersine işçilerin en
temel sorununu gün ışığına kavuşturmaktır.

Emek bir mal değildir. Bu yüzden de ne
değeri, ne de fiyatı vardır. Bir şeyin satılabil
mesi için alışveriş sırasında var olması gere
kir. Varolmayan birşey ne alınır nede satılır.
Örneğin bir ayakkabıcı ayakkabıları satılığa
çıkarttığında ayakkabılar gerçekten vardır ve
bunun için de satılır. Oysa bir işçi işverenle
hizmet akdini yaparken ortada daha hiç bir
emek yoktur. Varolan şey işçinin iş yapma
kabiliyeti yani iş gücüdür. İşte işçi işverene
bunu satar.

Emek ise, bu satış anında değil, işçi ça
lışmaya başladıktan sonra, yani üretim süre
cinde ortaya çıkar. Emek, işçinin malı üretir
ken ona kendisinden kattığı değerdir. Bir baş
ka şekilde söylemek istersek emek, iş gücü
nün tüketildiği bir süreçtir. İşçinin işverene
sattığı «mal» da emek değil, iş güaüdür. Yani
çalışma yeteneğidir. Ve bu iş gücünün değeri
ni para olarak ifade etmek istediğimizde o-
nun fiyatını söylemiş oluruz. Kısacası, işçinn
ücreti onun iş gücünün fiyatı olmaktadır.

Tek tek işçilerin ve tüm işçi sınıfının yaşa

yabilmesi için sahip oldukları tek şey «iş güç
leri» dir. Geçimimizi sağlayabilmek için işvere
ne iş gücümüzü satarken bizi ilgilendiren tek
şey, iş gücümüzün karşılığında alacağımız üc
rettir. İşveren de iş gücü satın alırken onu
ilgilendiren işçinin iş yapma kabiliyetidir. Bu
kabiliyet bizim bütün maddi değerleri yaratan,
fiziksel ve manevi yeteneklerimizin tümü olan
iş gücümüzdür. Yani iş gücü kanımızda, kasla
rımızda, beynimizde saklı olan özel bir mal
dır. işveren bu malı bir kere satın aidimi, sa
tın aldığı süre boyunca işçiyi çalıştırma hak
kını elde etmiş olur.

O halde kapitalist topium düzeninde üc
ret, bir mal olarak kabul edilen iş gücünün
fiyatıdır. Ama asla emeğin karşılığı değildir
Eğer ücret emeğin karşılığı olsaydı, daha doğ
rusu emeğin karşılığı ücret olarak ödenseydi,
6ugQn İşverenler bir smıf olarak var olamaz
lardı. Yani sömürü kalkardı ortadan.

Oysa İşverenle iş akdi imzalayan bir işçi
diyelim günde 8 saat çalışacak ve gündeliği
100 lira olacaktır. Tezgâhın başına geçen iş
çi daha ilk dört saotte 100 liralık değer yara
tır ve bunu ücret olorak alır. Fakat geri ka
lan 4 saatte «hadi bana eyvallah arkadaşlar,
ben 100 liralık değer yarattım ve karşılığını
alarak gidiyorum» diyemez. Kalan 4 saatte de
çalışmak zorundadır. Zira patron ile 8 saat
üzerinden anlaşmış, emeği ile kaç liralık değer
yaratırsa yaratsın iş gücünün karşılığı olarok
100 liraya «fit» olmuştur. İşte böylece geriye
kalan- 4 saat ile patron hesabına çalışan işçi
yaratacağı ikinci 100 lirayı patronun cebine
aktarır.

İşçi sınıfı dilinde bu olaya «artı-değer sö
mürüsü» denir. İşverenler bu sömürüyü ört
bas edebilmek için ücreti emeğin karşılığı ola
rak tarif ederler. Ama artık gördük ki emeğin
karşılığı değildir ücret.

Hiç şüphesiz ücretin emek karşılığı ol
duğu, işçilerin emeklerinin karşılıklarını aldık
ları toplum düzenleri de vardır dünyada. Yani
sömürünün olmadığı toplum düzenleri. Ve ka
pitalist ülkelerin işçi sınıfı artık sömürünün
özünü öğrenmiştir. Onların kavgası sömürüyü
yok etme kavgasından başka birşey değildir.
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Yupdüoiüzda orev ve iokavî kanunu

Yurdumuzda işçi meselelerinin ortaya çıkışı
geçen yüzyıla kadar uzandığı halde, gerçek mâ
nada sendikalarm kurulması ancak 30 yıl kadar
önce başlamıştır. Hattâ grev ve lokavtla donatıl
mış işçi - işveren ilişkilerinin boşlaması ise ancak
10 yılı geçebilmiştir. Zira Sendikalar Kanunu ve
Grev ve Lokavt Kanunu 10 yılını doldurmuştur.
Grev ve lokavt hakkı olmayan işçi-işveren ilişki
lerinin rica-kabui ilişkilerinden öteye gidebildiğini
söylemek mümkün değildir.

Türkiye'de grev ve lokavt hakkının kanun hük
mü haline gelebilmesi kolay olmomıştır. Kanun
Parlamentoda görüşülürken, grev ve lokavt hak-
kınının ruhunu tam olarak kavrayamamış bulunan
parlamenterler bu hakkın tanınmasına şiddetle
karşı çıkmışlar ve böyle bir hak ile çalışma haya
tını felce uğrayacağı, üretimin düşeceği, işyerleri
nin' kapanacağı ileri sürülmüştür. Oysa bu hak
batı ülkelerinde uzun süredenberi uygulanmakta
ve o ülkelerde böyle somut örnekler varken, Tür
kiye'de bunun aksi olacağını iddia etmek, gerçek
lere göz yummak olurdu. Ayrıca bu vatan işveren
lerin olduğu kadar işçilerindi de. Bunun yanında
işverenler kadar işçiler de yurdun bir an önce
kalkınması İçin her fedakârlığa katlanırlardı.

Bu iddialar artık tarihin malı olmuştur ve ar
tık bunları hatırlatmak bile insana gülünç gelmek
tedir.

Grev, işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için topluca
işi bırakmalarıdır. Şüphesiz bu toplu işi bırakma
durup dururken olmayacaktır. Daha önce sözleş
me çağrısı yapılacak, görüşmeler başlayacak, ta
raflar teklif ve kabulierini bildirecekler, gerekiyor
sa uzlaştırmaya gidilecek ve ancak bu safhalar

dan geçtikten sonra tarafların hakları doğacaktır.
İşverenin işçisine istediği ücreti kabul ettirmesi
devri çoktan geçtiğine göre çalışma şartları hu
susunda işçi ile işveren tarafından oturup karşı
lıklı görüş birliğine varması en olağan yoldur. E-
ğer işveren işçi tarafının ileri sürdüğü en makul
şartları kabul etmemekte direniyorsa, işçi tarafı
da günün şartlarına uymayan bir teklifi kabul et
meyecektir.

Bir de bunun aksini düşünmek mümkündür.
Toplu görüşmelerde işçi tarafı normalin üstünde
taleplerde bulunuyor ve bunda diretiyorsa, bu de
fa da işveren tarafı kanunî hakkını kullanacak ve
lokavt yoluna başvuracaktır.

Konumuz grev ve lokavt olduğuna göre, geç
tiğimiz on yıl içinde yurdumuzdaki grev ve lokavt
durumuna göz atmakta fayda görmekteyiz. Daha
önce de belirttiğimiz gibi, bizde grev ve lokavt
hakkı 1963 yılında tanınmıştır 1963'ten itibaYen
geçen on yıl içinde işçi ve işverenler tarafından
uygulanan grev ve lokavt durumu şöyledir, pn yıl
içinde yapılan grev sayısı 5ü9 dur. Bunun 422'si
özel sektör, geri kalan 147'sl de kamu sektörün
de olmuştur. Grevlere katılan işçi sayısı 93.087 ve
kaybedilen işgücü sayısı ise 2.563.863 dür. Ra
kamlara bir dqha bakacak olursak görüyoruz ki,
93.037 işçi ekonomik, sosyal ve kültürel menfaat
lerini koruyabilmek için 2.563.863 işgününü feda
etmek zorunda kaimışlardır. Genel olarak düşü
nüldüğünde ise, grev hakkı yurdumuzdaki 20 mil
yon İşçi ve ailesinin menfaatlerini yakından İlgi
lendirmektedir.

Bir de yurdumuzdaki lokavt durumuna göz
atalım. Lokavt ise işverenin kendi menfaatini ko-

(Devamı sayfa 1J9 da)
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Asgarî Ücret Tespit Komisyonu Karan
Çalışma Bakanlığından ;
Karar tarihi : 31-5-1976

Karar No : 1

1476 sayılı Ij Kanununun 33. maddesi uyarın
ca, hizmet akdi İle çalışan ve bu Kanun şümulü
ne giren işçilerin, gemi adamı ve gazetecilerin
asgarî ücretini tesbit etmekle görevli Asgarî Üc
ret Tesbit Komisyonu 9.4.1976 tarihinde başladığı
çalışmalarını 31.5.1976 tarihine kadar sürdürmüş
ve yaptığı 7 toplantı sonunda aşağıdaki karara
varmıştır.

KARAR :

1 — Sosyal ve ekonomik- gelişme ve paha
lılık durumları nazan dikkate ölmarak, bütün ille
re şamil olmak üzere tek bir asgarî ücret tesbit
edilmesine işveren temsilcilerinin muhalefetine
karşı oyçokluğuyla,

2 — 16 yaşından büyük işçilerin bir günlük
normal çalışma karşılığı asgarî ücretlerinin 60,00
(Altmış) lira olarak tesbltine, işveren temsilcile
rinin muhalefetine karşı oyçokluğuyla,

3 — 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir gün
lük normal çalışma karşılığı asgarî üçretlerinin
50 (Elli) lira olarak tesbltine, işveren temsilcileri
nin muhalefetine karşı oyçokluğuyla,

4 — Bu kararın 1475 sayılı İş Kanununun
33. maddesince ve Asgarî Ücret Yönetmeliği ge
reğince gerekçesi ile birlikte Resmî Gazete'de
yayınlanmasına oybirliğiyle.

Karar verildi.
Başkan

Kenan Avşar

Üye Üye
Memduh Akkuş Cavit Bibloğiu

Üye Üye
Dr. Ersoy Akıncı Mete Törüner

Üye Üye
M. Sadık Şide H. İbrahim Çapan

Üye Üye
Mustafa Başoğlu Ömer Deniz

Üye Üye
Orhan Erçeilk Mümin Erkunt

Üye ^ 0ye
Servet Ayzeren Muharrem Eskiyapan

0ye 0ye
Ahmet Yduç Güneş Cansever

KARAR GEREKÇESİ

i — ASGARİ ÜCRET TESBİTİNDE TATBİKİ
İCABEDEN PRENSİPLER :

1 — Asgari ücret, ücret, işçinin günlük geçi
mini temin için kanun ve yönetmelik hükümlerin
deki esaslara göre ilmi, objektif ve güvenilir kıs
taslarla tesbit edilen taban ücrettir.

2 — Asgari ücret uzun devrede ekonomik
ve sosyal şartların iyileşmesinde yardımcı, gelir
dağılımında adaleti temin edici olmalıdır.

3— Asgari ücret, memleket bütünlüğü göz-
önünde bulundurulmak suretiyle milli seviyede
tek olarak tesbit olunmalıdır.

— ASGARİ ÜCRET TESBİT KADEMELERİ

1 — Cari asgari ücretler, yeniden tesbit edi
lecek olan asgari ücretlere temel teşkil eder.

2 — Tesbit edilecek asgarî ücret, iki devre
arasında fiyat endekslerinde meydana gelen artı
şı ihtiva eder.

3 — Bu devrede meydana gelen reel prodük
tivite artışı tesbit edilecek olan asgarî ücrete ak
settirilir.

III — ASGARÎ ÜCRETLERİN SOSYAL VE
EKONOMİK TUTARLILIĞI:

1 — Yeni asgarî ücretler bir önceki devrede
carî olan asgarî ücretlerin meydana getirdiği ge
lir İçindeki nispi hissesine en az müsavi olmalı
dır.

2  Tesbit edilecek asgarî ücretlerin umu
mi ortalama ücretlerdeki nispi hissesi, en az bir
önceki devre nispetine müsavi olmalıdır.
asgarî ÜCRETİN HESAPLANMASI

^  Çalışanların ihtiyaçları ile tutarlı ve den
geli beslenme seviyesine erişebilmeleri için gerek
li gıda maddelerinin-, keyfiyet ve kemiyet bakımın
dan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hacet
tepe Üniversitesinin, bir işçinin bir güniük çalış
ma karşılığı olarak ihtiyacı buiunduğu kaloriye
göre beslenme hesaplarnıa istinaden ve 1974 yı
lında tespit olunan 40.00 lira asgarî ücretler bu
defaki tespit çalışmalarında temel ittihaz edilmiş
tir.

(Devamı arka sayfada)



Asgari Ücret
(Baştarafı sayfa 9 da)

2 — İki dönem arasındaki;
a) Fiyat endekslerindeki artış " nispeti

% 41.07

40.00 X % 41.07 = 16.43 lira
40.00 + % 1Ü.43 = 56.43 lira
b) Proodüktivite ortış nispeti ; % 5,4
40.00 X % 5,4 = 2,16 lira
3 — iki dönem arasındoki fiyat endeksleri

ve prdüktivite artışlarına göre nihai asgarî ücret:
56.43 + .2,16 = 58,59 lira olarak hesaplan

mıştır.
Bulunan rakamın uygulama kolaylığı ve İşçi

nin sosyal faaliyetlerine imkân sağlanması açısın
dan tama İblağı ile 60.00 lira olarak tespit olun
muştur.

İşveren kesiminin karşioy yazısı ilişiktir. Ve
karşioy gerekçe içinde geçerlidir.
ASGAR İÜCRET TESBİT KOMİSYONU,
İŞVEREN KESİMİ ÜYELERİNİN
KARŞİOY YAZISI

1 — 31.5.1976 tarihinde yapılan, son Asgarî
Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, daha ev
velki toplantılarda model olarak üzerinde durulan
ve hatta Devlet İstatistik Enstitüsüne, 67 ilimiz
itibariyle, hesapları yaptırılan, «işçilerimizin gün
lük besin içi - besin dışı giderleri» Modeli tama
men bir tarafa bırakılmış ve Hükümet kesimince

komisyona tamamen değişik bir model getirilmiş
tir.

2 — Yeni modele göre, müteoddid yanlışlık
lar ve mükerrerliklerle malûl olan ve bu sebepler
le İşveren Temsiloilerinin muhalif kalmış oldukla
rı (Resmî Gazete, 30.6.1974 tarih 14931 sayı), 1974
yıında tespit edilmiş bulunan Asgarî Ücret, İşçi
ve Hükümet temsilcilerinin oyları ile esas alınmış
ve üzerine fiyat artışlarından başka. Genel Pro
düktivite artışı gibi bir ilâve getirilmiştir.

3 — Ülkemizdeki aşikâr bölgesel farklılıklar
dikkate alınmayarak, tespitin yine tek asgarî ücret
olarak yapılması, bir başka önemli hata olmuş
tur.

4 — Bu şekilde carî ücretleri de kademe ka
deme yukarı iterek, Yurdumuzda enflasyonist
baskıları hızlandıracak düzeyde tespit olunan ye
ni asgarî ücretin objektif ve ilmî bir modelden zi
yade önceden zihinlerde tasarlanan rakama ulaş
mak amacına dayandığı komisyonun İşveren
Temsilcilerinin müşterek teşhisi olmuştur.

5 — Yukarıda belirtilen gerekçelerle alınan
asgarî ücret tespit kararına karşı olduğumuzu
beyan ederiz.

Ahmet Yoluç Mümin Arkunt
Muharrem Eskiyapan Servet Ayzeren

Güneş Consever

Basından
(Sayfa 8 den devam)

rumak için toplu işçi çıkarması olayıdır. Yapılan
istatistiklere göre, ancak her yüz kişiden biri iş
veren durumundadır. Geçtiğimiz on yıl içinde 4792
lokavt olayı olmuştur. Lokavtın yapıldığı işyeri sa
yısı ise oldukça kabarıktır. Zira İşveren kanunun
kendisine tanıdığı hakkı bazan da kötüye kullan
makta, kaşını gözünü beğenmediği işçisini sudan
bahanelerle işinden etmektefiir. Bu arada İşveren
lerin sarı sendikalar kurdurarak işçilerini oraiara
girmeğe zorlamaiarını da eklemek zorundayız.

Bu arada iş mahkemelerindeki durumu göz
den geçirmekte fayda bulunmaktadır. Bugün için

Türkiye'deki iş mahkemelerinde açılan her yüz
davadan doksanı işçiler, on tanesi de İşverenler
tarafından açılmaktadır. Bu da göstermektedir ki
yurdumuzda işverenler işçi hakkını teslim etme
mek hususunda direnmekte, bu yüzden de işçi
kitlesi hakkını alabilmek İçin mahkemeler taşın
mak zorunda kalmaktadır. Eğer her yerde oldu

ğu gibi yurdumuzda da çalışma barışı sürdürüle-
cekse, bunda İşçi tarafı kadar işveren tarafının
da üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu ba
rış bir tarafın gayreti iie yürütülemez.
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Avrupa'da Scndikaahk :

FRANSA

ingiltere'den sonra siyasi hürriyetlerin ve in

san haklarının anayurdu sayılan Fransa, ekono
mik gelişme seyrinin, bünyesinin ve siyasî rejim
lerinin 'karakterinin tabiî bir sonucu olarak, sen
dikacılık alanında, İngiltere ve Almanya'ya oran
la, yavaş bir gelişme koydetmiştir.

Fransa'da siyasî rejimlerin karakteri ancak
1870 yıllariından, yani üçüncü Cumhuriyetten son
ra, sendikacılığın gelişmesine, uygun bir ortam
yaratmıştır.

Loncaların baskısı, siyasi rejimlerin gayrimü-
sait yapısı ve (bırakınız yapsınlar, bırakınız geç
sinler) anlayışı sendikacılık hareketinin Fransa-
da, İngiltere ve Almanya'ya göre daha yavaş ge-
Ijşmesinin başlıca sebepleridir.

Liberal doktrin, savunduğu düşünce tarzına
sadık kalarak, işçi ve işveren ilişkilerine ferdi
sözleşme serbestitstinin getirmiş, işçilerin' hak ve
menfaatlerini savunmak için meslekî teşekküller
kurmasını yasak etmiştir.

Sözleşme serbestisi ve meslekî cemiyetler
kurma yasağı, endüstri devriminin en seri geliş
meler kaydettiği 18'înci yüzyıl sonu ve 19 ncu
yüzyıl başlarında, işçilerin hayat şartlarının kö
tüleşmesine sebep olmuştur.

1834 yılında Fransa'da işçilerin «günde 20
saat çalışmalarına rağmen ailelerini geçindirecek
yeterlkte kazanç elde edemedikleri»ni Fransız
sendikacılık tarihi kaydetmektedir.

Bu sıralarda Almanya'da İngiltere de olduğu
gibi Fransa da da kadın ve çocuklar fabrikalar
da büyük ölçüde ve en kötü şartlar altında çalış

tırılmağa başlanmışlardır. «Kadının kurulan yeni
aileye ücreti ile birlikte gelmesi ve doğacak ço
cukların küçük yaşta çalıştırıarak elde edecekleri
ücretle aile bütçeçsine yardım etmeleri lüzumu»
nun bir anlayış olarak benimsenmesi, kadın ve
çocukların çalıştırılmaya başlanmasının sebebi
dir. Öteyandan işbölümü ve makinaların sağladı
ğı seri halinde imalât, üretimi basitleştirmiş, ka
dın ve çocukeların özel bir bilgi ile yetiştirilme
lerine lüzum kalmaksızın üretimde faal rol oyna
malarını mümkün kılmıştır. Çeşitli sanayi kolla
rında erkeklere- nazaran, kadın işçilerin ve ço
cukların daha fazla başarı göstermeleri, bunlara
olan talebi arttırmakta, ödenen ücretin düşüklü
ğü, kadın ve çocuklara tercihi için bir sebep sa
yılmaktaydı. Bu tarihlerde Fransa'da tekstil fab
rikalarında mekik ve bobin takmaktaydı. Bü ta
rihlerde Fransa'da tekstil fabrikalarında mekik ve
bobin taşıyan 6-8 yaşlarında çocuklar günde 16-
17 saat ayakta kalmaktaydılar.

Fransa da 1848 Sosyalist ihtilâlinin getirmiş
o uğu kısa bir devre hariç, bu rejim 1864 yılına

a ar devam etti. 1831 de ipeklidokuma işçileri
nin ve 1834 de Pariş işçilerinin isyanları bu dev
reye rastlar. 1834 de Paris ayaklanmasını bastı
rabilmek için 40.000 asker kullanılmıştır.

1862 yılındn İtibaren Fransa'da işçi hareke
tine karşı daha müsamahalı bir politika izlenil-
meğe başlanıldı. 1864 y,|,nda Birinci Enternas-
yonal'in kurulmasında Fransız sendikacılığı da
temsil edilmiştir.

1870 yılında, geçici hükümete karşı çıkan
ve kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmaya, işçi-

(Devamı sayfa 14 de)
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işçi gözü ile:

Sendikalar ve Demokrasi
Sermaye çevreleri 25 Mayıs salı günü Di

van otelinde yaptıkları toplantıda, olayları
kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda değer
lendirerek, bilinçli örgütlenme içerisinde ha
diseleri kendi lehlerine çevirebilme çabası içi
ne girmişierdir.

Sermaye çevreleri siyasal partilerle ve
kendilerinden yana sarı sendikaiarla yürüttük
leri ortak çaiışmaiar sonucu, her yerde kesin
kes hakimiyetlerini kurmuşlar ve bu hakimi
yetlerini de iktidar ile iş birliği yaparak arttır
mışlardır.

Otomobil-Iş Sendikası kurulduğu günden
başlıyarak demokrasinin egemen olabilmesi
için türh gerici ilişkilerle mücadele etmiştir. Bu
mücadelesinde işçi sınıfı örgütüne ters düşen
gerici politika anlayışı sürdüren sendikGİ alan

Hasan VURGUN

da kurmak isteği tekelciliğe karşı demokratik
Sendikacılığı savunmayı başlıca görev bllmlş-
tlr.

Demokrasiye yürekten bağlıdır. Kuralları
m ve içtenliklerini sosyal alanda yaşanılan ha
yat ilkeleri sayar. Demokratik yöntemin bütün
yöntem tarzlarından daha etkili ve insan tabi
atına daha yakın olduğu moncındadır.

Çünkü demokrasi her alanda açıklığı ve
aydınlığı getirir. Gizli pazarlıklar kapalı kapı
lar ardında yapılan çıkarcı hesaplar, aidatcı
ve yanıltıcı girişimler, yalana dayanan sömü
rüyü maskeleyen paravanalar demokrasinin
gücü ile ortaya çıkarılır. Ancak o zaman işçi
hile ile doğruyu zarar ile yararlıyı yanıltıcı ile
gerçekçiyi rahatlıkla görebilir. ,

YAPILAN SPOR MÜSABAKALAR!

AEG-ETİ İle KROMAN CEÜK kuruluşlar, orasmda yapılan voleybol dostluk müsobokas, 3
AEG-ETj voleybolcularının galibiyeti ile sonuçlan m.ştır.

-  15/13SETLER; 9/15 - 15/13 - 15/1

AEG-ETİ •
Sabri PEKEL
Hulusi GORSOY
Uğur ŞEVÜK / .
Arif BİRGİ "
İzzet BİNGÖL
Öper ERDOĞAN

TAKIMLAR
KROMAN ÇELİK ;
Yusuf TOPÇU
Nejdet ÖZ
Ahmet AYVAZOĞLU
Sabri KESKİN
Bülent KORKUT

Semih AYGÜN
HAKEMLER

Muhittin GÖZDEMİR
Hüseyin TEOMAN
Doğan DAMAR
Ergül MADENCİ
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BİZDEN
DOĞUM

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Hüseyin KABAK'ın oğlu,
Mehmet UYSAL'ın kızı.
Kasım ÜNER'in oğlu,
Yılmaz KOÇAK'ın kızı,
Behzat VURAL'ın oğlu,
Hoson GÜNEŞ'in oğlu,
Tahsin ŞENER'in oğlu.
ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Ahmet AKDENİZ'in oğlu,
Sabahattin HACIOĞULLARI'nın oğlu,
Mustafa OKATAN'ın oğlu,
İsmail IŞIK'ın kuz,
Mustafa UÇAR'ın kızı,

ANADOLU DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
İbrahim AYHAN'ın oğlu,
Ekrem GÜLDEMİR'in kızı,
Sezai YILMAZ'm kızı,

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSA-
SAMİ SANAYİİ VE TİCARET .Ş. İşyerinde çalışan
üyelerimizden,

Ömer BILGE'nin oğlu,
Ahmet AKiT'in oğlu,
Osman YERLİKAYA'nın oğlu,
ŞAHIN MOTOR YATAKLARI SANAYİİ VE Tİ

CARET A.Ş. İşyerinde çalışan üyemizin,
Orhan KOTAN'ın kızı.
Dünyaya gelmiştir. Anne ve babaiarını tebrik

ederiz.

EVLENME

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,

Sezai CONKER, Perihan DAĞLI ile
izzet UMUT, Gücbiye ZOY ile,
Nihat ADIGÜZEL, Sabiha DEMİR ile,
ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden.
Zeki ILDIZ, Recep SEVER, M. li IŞIK
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSA

MI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden.

Kadir PAMUK, Ayşe ZORLU ile,
ŞAHIN MOTOR YATAKLARI SANAYİİ VE Tİ

CARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Sabil AKAYDIN Fadime Hanım ile evlenmiş

lerdir.

Yeni evlileri tebrik eder mutluluklar diierlz.

OLUM

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. İşyerinde çalışan
üyelerimizden, Ahmet DÖNMEZ'in Babası, Celâl
KILICARSLAN'ın Babası, Nural GÜNAY'ın Anne
si, Şakir AKPINAR'ın Babası, Orhan BARUTCU-
GİL'In Babası,

ÇELİK MONTAJ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.
İşyerinde çalışan üyelerimizden. Fikri ERYİLMAZ'
m Annesi, Hasan KARABULUT'un Babası,
vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı di
leriz.

'i

ACI BİR ÖLÜM

ELEKTROFER Çelik Sanayii A.Ş. işyeri üyelerimizden

MEHMET AYDIN'ı

8.5.1976 günü bir trafik kazasında kaybetmiş bulu
nuyoruz.

Merhumu rahmetle anar Ailesi ve arkadaşlarına
başsağlığı dileriz.
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AVRUPADA SENDİKACILIK
(Sayfa 11 den devam)

•  ' I ' ' - '

V. ,

lerin de geniş ölçüde katılmaları, işçi hareketi
nin kanunî dayanaklarının hazırlanmasını gecik
tirmiştir.

1884 yılında sendika hürriyetini tanıyan ka
nun yürürlüğe girdi. Sendikaların ve sendikalı iş
çilerin sayısı hızla artmağa başladı. Bu dönem
de Fransız sendikacılığı kanunî bir dayanağa sa
hip olduysa da. Birinci Dünya Savaşına kadar, ik
tidara gelen hükümetler işçiye yardımcı olmamış
lar; politikalarını desteklemedikleri zaman, sen
dikaları kapatma yoluna gitmişler mali baskı al
tında tutmuşlardır. Bu devre içinde grev yapan
işçilere ateş açılmış, mitingler, gösteri yürüyüş
leri zor kullanılarak dağıtılmağa çalışılmıştır.

1895 yılında Fransız Genel işçi Konfederas
yonunun' (C.G.T.) kurulmuştur. Birinci Dünya Sa
vaşından önceki yllarda Fransa'da 10 milyon ka
dar işçinin yarısı endüstri yarısı da tarım sektö
ründe ve ulaştırma işlerinde çalışmaklaydı. Bun
ların ancak 1/10'u teşkilâtlanmış bulunuyordu
C.G.T.nin üye sayısı ise ÜOO.OOO civarındaydı.

Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı,
Fransa nın bütün sanayii 'kollarında hızlı bir geliş
me kaydettiği dönemdir.

İşçi sayısının aıttığı bu dönemde Fransız
sendikacılığında bir birlik ve dayanışma yoktur.
Sendikal bünyede mutedillerle şiddet taraftarla
rı bir yandan, din ayrımını yapanlar diğer yan
dan hizipleşmelere sebep olmaktadır.

Fransız sendikacılık hareketinde dinî hizip
leşme 1919 yılında başlamış ve Hıristiyan Fron'-
sız işçileri Konfederasyonu kurulmuştur. Bu kon
federasyon sınıf mücadelesi fikrini reddetmiş,
toplu pazarlık müessesesi kanalıyla işverenlerle
işbirliği yolunu araştırmış, grevi, en son başvu
rulacak bir vasıta saymıştır.

1939 yılında savaşın başlamasıyla yeni bir
devreye girilmiş, Fransız sendikacılığı savaşın
sosyal ve ekonomik zaruretlerini kabul etmek zo-
runluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Sınıf müca
delesini, sendikaların siyasî hareketlerle ilgilen

melerini yasaklamış, buna karşı da her İşçinin
bir sendikaya üye olmasını kabul etmiştir. Grev
hakkı kaldırılmıştır. Diğer bir deyimle hür sen
dikacılık silinmiş, sendikalar tamamiyle hüküme
tin idarî kontrolü altına sokulmuştu.

Bu yeni sisteme karşı derhal mücadeleye gi
rilmiş, hürriyetsiz ve hükümetin kontrolü altında
ki sendikacılığın gerçek anlamda olamıyacağı
İsrarla belirtilmiş ve 1945 yılından sonra Fransız
sendikacılığı bütün hakları ile yeniden doğmuş
tur.

1946 anayasası ve 1958 Anayasası bütün
Fransız işçilerine sendikalar içinde birleşerek
ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak hak
kını tanımıştır.

Fransız sendikaları «birlik ve federasyon» ve
«konfederasyon» ... şeklinde teşkilâtlanmışlardır.
Sendikacılık hareketinin temelini aynı veya yar
dımcı meslek kollarındaki işçileri biraraya geti
ren münferit ve mahallî sendikalar teşkil eder.
Diğer taraftan aynı işkolundaki sendikalar millî
federasyonlar halinde birleşirler. Muhtelif sanayi
kollarına mensup sendikalar da coğrafi bölgele
re göre birlikler meydana getirirler.

Fransız işçi sendikaları konfederasyonunu
bir piramide benzetilebilir... Tabanını mahallî sen
dikalar teşkil eder. Bunlardan 7000 tane vardır.
Sendikaların yapısı iki şekildedir. Aynı işkolun
da kurulu sendikaların meydana getirdiği Fede
rasyonlar, işkolu esasına göre değil de bölgesel
esasa göre meydana getirilen kuruluşlar.

Piramidin üst noktasını işkolu esasına göre
kurulu federasyon merkezleri ile bölgesel sendi
kalar teşkil ederler. Fransız İşçi Sendikaları
Konfederasyonunun 1.000.000 üyesi vardır. Fede
rasyon ve bölgesel sendikaların temsilcileri ise
iki kongre arasında yönetim kurulu görevi görür
ler. Buna «Milli Komite» de denilmektedir. Onbir
kişilik bir kurul da İcra Kurulu görevini görür.
Bunlar Milli Komite tarafından seçilen Genel
Sekreter de dahildir.
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? Şiir köşesi : f
İŞ yerimiz

Yorgun vücudumuzla kızgın çelikler
Vanan fırınlarda kör olan elâ gözler
Son zamanlarda tahrik edici sözler
Cevap verirsen isyankâr olup haksız çıkarsın
Sinirleri bozan makinanın sesi

Pis dumanların öldürücü zehiri

Ölmek kolay geliyor artık
Fakat yavrularımızın sesi

Bir sağa bir sola bakar bütün gözler
Her kafadan ayrı tempoda sesler
İyi niyetliyi kötüye kullanan
Doymayan aç gözlüler
İşçi emeğini hep sömürürler

Seneler sonra güçsüz kalıp
Çalışamıyor diye çıkış alırız
Çıkışta hak istersek komünist sayılırız
Vatanın selâmeti iş gücüne dayanır derlerde
Niçin işçiye saygı yoktur yörelerde
Adam sende bırak allahaşkına oda öldü

geçenlerde.

A. Rıza AYGÜN
OMTAŞ A. Ş.

baba

Geçiyor gece oluyor sabah
Ekmek parasına koşuyor baba ■
Ne kadar çalışsa gösterse çaba
Bin lira maaşla ne yapsın baba

Çaresizlik yayılmış dört bir yana
Ne yedirsin altı çocuğuna ana
Bu çalışmanın didinmelerin
Sonu nereye varır acaba

Altı liraya talim yapıyor baba
Gayretini göster biraz daha
Sendikamız dost elini uzatıyor
Güneşli günler yakındır sana

Melohât AKKUŞ
Makine Takım End. A.Ş.

UYGARLIK

Sustu güzel duygular.
Kayboldu artık.
Et, Kemik,
Sinir yığını oldu.
Acaip yaratık.
İnsanlık.
Ne gökyüzünün mavisi.
Ne ağaçların yeşili.
Ne gurubun kızıllığı.
Ne sabahın aydınlığı.
Avutmuyor hiç kimseyi.
Unuttu İŞÇİ gülmeyi.
Zamlar büktü belirpizi.
Harap etti halimizi.
Kaybettik yolumuzu.
Yitirdik umudumuzu.
Hiçbirşey gelmiyor elden.
Harabız geçim derdinden.
Patron TANRİ.

İşçi kulu.
BUMU?

Uygarlığın yolu.

İsmail Hakkı Kocatürk

.b.»-
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KENDİ KENDİNE HİZMET GÖREN VE PARA ÖDENMEYEN BENZİN İSTASYONU
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Bir İngiliz firmasınca icat edilen vs benzin
cılığı ile hizmet gören bir benzin istasyonu Ingllte
atinde sürekli olarak emre amade çalışan bu yeni
sahipleri, kamyon ve otobüs şirketleri bulunmak
ödedikleri para karşılığında kendilerine verilen ve
benzin pompasında ki «kabul» veznesine sürmek
sonra pompa sürücüye istediği miktarda benzini
masından başka her türlü sahtekârlığa karşı da

pompasına sokulan bir «elektronik Para» körtı ara-
re'de hizmete girmiş bulunmaktadır. Günün 24 sa-
benzin istasyonunun müşterileri arasında özei oto

tadır. Benzin almak isteyen sürücüler, evvelce
herbiri ayrı numaralar taşıyan özel kartlarnı,

teler ve elektronik işlemlerin tamamlanmasından
vermektedir. Bu yeni uygulama çok emniyetli ol-
garantilidir.
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SOLDAN SAGA:

1  - Buğdaygillerden, hayvanlara yedirilmek
üzere ekilen bir bitki 2 - İskambilde birli... Ja
ponların meşhur intiharı, 3 - Bir adı da ARMA-
DİLLO olan hayvan... Vilâyet... Yararlı, 4 - Bir
göz rengi. Bir işi doğru ve uygun bulma (tas
vip)... Köpek, 5 - Kimi çeşitlerinden KİTRE ad
lı zamkın çıkarıldığı dikenli bir çalı... Bir har
fin okunuşu... Yüce, 6 - Bir bitki türü... Dizi
ve sıra... Kat'i, 7 - Amerika'da yetişen (ve re
çinesi hekimlikte ve eczacılıkta kullanılan)
bir ağaç... Bir eşya, 8 - Bayındırlık... İki akar
suyun birleştiği yer, 9 - Azerbaycan Türkleri
(çoğul)... Bir soru eki, 10 - Yanardağ ağzı...
Deniz kıyısında yerli kaya.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1 - Zümre veya grup, 2 - Soyluluk... Yılan
(eski dil), 3 - Hayvanlarda semizlik anlamın
da kullanılan bir terim. Kutsal savaş, 4 - Cey
lan... Tutsaklık, 5 - Kalsiyum'un simgesi... Tas
dik... Bir nota, 6 - Van gölüne komşu bir göl...
Yoksul, 7 - Boğuşmalı kavga... Bir uvzumuz 8
Bir renk... Bir mastar eki... Tavlada bir sayı,
9 - TIRPANA balığının bir adı... Belirti, 10 - Ka
rakter... Eser'in çoğulu, 11 - Frengi hastalığı
nın diğer bir ismi... Kuzu sesi 12 - Özen gös
terilmemiş.

ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:

SOLDAN SAĞA: 1 - Güre, Anane, 2 - Ö-
reke. Av. 3 - Zebani, Asa. 4 - Aba, Aile. 5 -
Piyon, Me. 6 - Ek, Rivayet. 7 - Otari. 8 - Se,
Kalomel. 9 - İma. 10 - Soka, Tikan.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Gözene, Sis 2
Üre, Krema. 3 - Rebap, Ak, 4 - Ekabir. 5 - E-
nayl. As. 6 - Ovolit. 7 - Na, Anatomi. 8 - Aval,
Yamak. 9 - Semere. 10 - Eda, Etilen.
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