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Dergimiz Basın Ahlâk
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Dergimize gönderilen yazı ve
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. Baskı ve tertip
Yeni itimat Basımevi — İST.

Temmuz 1976

Temmuz ayı içinde, yurttaşlarımızın dik
katini çeken önemli olaylara sahne olduğu
nu belirtmek isteriz. Bunlardan başlıcaları
CHP Genel Başkanı Bülent ECEVİT'in Ame
rika seyahati ve kendisine yapılan suikast
olayıdır. Bu olayı şiddetle kınarken. Sn. ECE-
VlT'e geçmiş olsun der, barbar rumlorm hâlâ
gerekli dersi almadıklarını da hatırlatırız. Ay
rıca MC Hükümetini oluşturan iktidar parti
liderlerinin, şaibeli de olsa yurdun muhtelif
yerlerinde temel atma yarışları memnuniyet
vericidir. Bu arada en önemli konuda uzun
süre üzerinde dedikodu yapılan MTA - Sis
mik - 1 Gemisinin Ege de araştırma yapmak
üzere sefere çıkışıdır.

Bu ay içinde işçi sınıfı bir liderini daha
kaybetti. Tek - Gıda - iş Sendikasının kuru
cusu ve Marmara Bölgesi Merkez Şube Baş
kanı Rahmi ŞAHİN genç yaşta aramızdan
ayrıldı. Kendisini rahmetle anar tüm yakın
larına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

İşverenlerin, işçilere ve dolayısı ile on
ların yegane koruyucuları Sendikalara kar
şı açmış oldukları savaş ve bu hususta al
dıkları kararlarla ilgili yazımızı ilerki sayfa
larda okurlarımıza sunmaktayız.

Bü sayımızda. Genel Başkan A. Aydın
ÖZEREN'in 24 Temmuz ve Genel Sekreter
Sami ATAÇ'ın DGM ile ilgin yazılarını, OTO
MOBİL SANAYİİNİN Geleceği, dünyada
SENDİKAL hareketleri. GREV BİR OKUL
DUR ve REMAS GREVİ, biten ve devam eden
Toplu - İş Sözleşmeleri ile bu ay içinde kü-
ruluş yıl dönemlerini kutlayan TOE ve AEG -
ETİ işyerlerinde yapılan merasimlere ait ya
zılar yer almaktadır.

Tüm okur ve üyelerimize iyi gelecekler
dileği ile bu sayımızı' da sunmaktayız.



AS YAZI

24 TEMMUZ A. Aydın OZEREN

İşçi kesimi için inuhckkak ki an mühim ayiar-
dan biri Temmuzdur. Türkiye'de uzun mücadeie-
ierden sonra işçi kesimi birilk ve beraberiiğinl bir
aroya toplayamamasına rcğmen 24 Temmuz 1963
yılında 274 sayılı Sendikaiar iie 275 sayiiı Grev ve
Lokavt yasaları çıkartıldı. Hattızatında bu yeni ya-
saiar işçi kesimine büyük hakiar getiriyordu. Ne
yazık ki Türkiye'de sendikacıiık o güne kadar ge-
iişememiş ve işçi kesimi kendi hakları olan konu
lan dahi doğru dürüst biimiyoriardı.

Bunun yanında okunduğu zaman herşeyi işçi
kesimine veren, hak tanıyan bir kanunia karşı kar
şıya geimişierdir. Günler geçtikçe her maddenin
altında değişik konular görülmeye başladı. Kal
dık!, o tarihte bir Topiu İş Sözleşmesi taslağı dahi
hazırlanması değme babayiğit sendika başkanla
rının harcı dahi değildh

İşçi fikirlerini hukukçular tarafından toparla
narak taslakların değişik biçimlerde hazırlanması
Toplu İş Sözleşmesi düzeyini geniş şekilde etki
ledi. Geçmiş günlerin temel maddesi sanılan mad
delerin, bugün işçi kesiminden çok işveren kesi
mine yaradığı görüldü. Bu arada bazı sendikala
rın çıkışları Topiu İş Sözleşmelerine yeni yön ver
meleri, işverenler ve sendikaları tarafından kına
nırken sarı sendikalarda tüm güçleri iie buna yar
dımcı oldular. Sendl'.{açı!ık alanında ilk yapılan ha
talar hızla düzeltilme cihetine gidilmesi icap eder
ken, gerçeklerin çok uzağında kalan ve bugün
büyük çoğunlukta bulunan bu sendikaiar kör bel
lemiş gibi eski düzeni muhafaza etmeye çaiışma-
iarı işveren kesimine zemin hazırlamaya sebep oldu.
Nitekim ki MESS işverenler sendikasının son yö
netim kurulu toplantısında senelerce uğraşılarak
alınmış buiıman maddelerin bir kısmı geri alın
ması için karar çıkarmalarının sebebi sarı sendi
kaların işveren kesimine şimdiye kadar vermiş ol
duğu tâvizdir. Muhakkak ki hiçbir işçi annesinden
sendikacı olarak doğmaz.

Yainız sendikacı olduğu zaman ileriye dönük,
çalışmış olduğu iş hayatında almış olduğu hisse
leri birleştirip kendi kesimine no şekilde faydalı
olacağını saptamaya mecburdur. İşte bunu yapa
mayanlar kendi kesimine, iş verenden daha çok
ihanet ettiğini bilmelidirler. Elimizdeki yasaları ge

reği gibi kulanamadığımızdan bugün haklarımızın
bir kısmını İş Mahkemesi, Yargıtay kararları iie
kaybetmekteyiz. Bu şekildeki gevşek davranma Her
ki günlerde daha kötü neticeler vereceği muhak
kaktır. Bölge Çoiışmp Müdürlüklerinden işyerleri
için yetki çıkması normai kanuni süreieri üç veya
altı katına çıkmasına rağmen sendika örgütlerin
den tepki gelmemektedir.

Bu Müdürlükler işçinin hakiarmın kayboiması
pahasına deviet içinde devlet olmuşlardır. Ne TÜRK
- İŞ Konfederasyonu, ne de DİSK bu konulara eğii-
memekte sendikalaşmaya kalkan işyerlerinde bu
gecikmeden mütevellit binlarce işçi ziyan olurken,
geç kalan yetkiler sebebiyle işçilerin ücretlerinin
artması hükümetin vergi alması. Sigorta pirimleri
kayıpları miiyoniarca lirayı bulmaktadır. Öte yan
dan işçiler adına doldurulmuş sahte beyanname-
îerls alman yetkiler, Mahkemelerince bozula-
mamakta hatta kesin karara bağlanarak perçin-
leşliriimsktedir. Böylece yetkili sendika iie alâkası
olmayan işçi guruplarına o sendikalar ile sözleş
me yapılması, Türkiyedekl sendikal özgürlüğün
ne şekiide kulaniidığının bir kanıtıdır. İşte bu ya
salar yürürlüğe girerken işçi kesiminin liderleri,
şahsi kaprisleri uğruna. referandumun yasalara ko-

■ nulmasına mani oldukları. Sendikal örgütler üze
rindeki şüphelerin bugün ayyuka çıkmasına sebep
olmuşlardır.

'' Şimdi bunların bir kısmı referandum derken
diğerlerinin halen eski fikirlerini savunmaları sen
dikaiar arasındaki kötü rekabetin (bir yerde) doğ
masına sebep olurken sendikacıların lekelenmesi
ne de başlıca neden olmaktadır.

İşçi kesimi ve sendikalar elindeki 274 ve 275
sayılı yasaların nimetini aniiyamadığı sürece her
geçen gün kaybımız artmakta direncimiz azalmak
tadır. Referandumun yasaya girmesi şarttır. Aksi
halde büyük nimet olarak gördüğümüz bu yasalar
yakın bir gelecekte kuşa dönecektir. Bir sendika
lideri olarak boş uğraşları sendika rekâbetlerini
başka günlere bırakarak elimizdeki bu yasalara
tüm sendika örgütleri olarak yapışıp Islâh ede
lim. İşte o zaman 24 Temmuzun mânası ortaya
çıkacaktır.
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Hisar Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Gebze - Çayırova da, 1965 yılında üreti

me geçen HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ ve
TİCARET A.Ş. fabrikası, kömür, çimento gibi
istihsal yapan fabrikalar ile Karayolları, Dev
let Su işleri. Yol Su Elektrik, Toprak Su ve
Etibank gibi müesseselerin hafriyat makine
lerine aşınan mühtelif parçaları ile bıçak ve
kepçe tırnakları imöl etmek gayesi ile kurul
muştur.

Yakın zamana kadar ithal edilen bu par
çaların Türkiye'de ilk imalatına HİSAR baş
lamıştır.

HİSAR'da yan ürün olarak imâl edilen
mengene ve örsler, Avrupa'nın en iyi kalitesi
ile rekabet edebilmektedir.

Şirketin sermayesi: 5.000.000.— TL' dır.
İstihsal kapasitesi 3 vardiya çalıştığında en
çok yılda 1.000 tondur.

Tesis: Dökürrrhane, Mekanik Atölye, Mo-
delhane. Taşlama Atölyesi, Tav Fırını ve Tuz

Banyosu ile Endüksiyon sertleştirme bölüm
lerinden oluşmaktadır.

Halen bünyesinde 137 işçi ve 16 idarî per
sonel çalışmaktadır.

Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için
yılda ortalama 15 kişi civarında torna, testi
ye ve freze gibi sanat kollarında ÇIRAK ye
tiştirilmesine de çalışılmaktadır.

Sendikamız1974 yılında işyerinde örgüt
lenmiş ve 7.5.1976 tarihinde ikinci dönem
Toplu İş Sözleşmesi bağıtlonmıştır.

işyerinde baştemsilcilik görevini Salih
TOKAN temsilcilik görevinide Hüseyin ÇAKIR,
Nurettin KOLCUOğLU ve Kâmil TARAKÇI
yürütmektedirler.

işyeri Disiplin Kurul asil üyeleri olarak
Nusret ÇÖÇEN ile Hasan Tahsin SEVER ye
dek üyeleriolarak Kâmil KARAGÖZ ve Rasim
UZUN görevlerini yürütmektedirler.



Devlet Güvenlik

Mahkemeleri DGM'ne hayır
Sami ATAÇ

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanu
nunun Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmesi hiç kuşkusuz, ülkemizde de
mokrasiyi savunan, sömürüye karşı çıkan,
insanın insanca yaşaması için uğraş ve
ren tüm güçlerin, kişilerin, kurumların, ör
gütlerin ve partilerin zaferiydi.

Üstelik DGM'iere karşı" sürdürülen
tartışmalar, eylem önerileri sadece Anka
ra'da siyasetçiler arasında değil, bütün
emekçiler arasında günün en can alıcı ko
nusu. Tezgah başı sohbetlerinde işçiler
DGM'ieri tartışıyor. Kimi onun nasıl sı
nıfımızın Anayasal hak ve özgürlüklerine
karşı bir anti demokratik duvar olduğunu
bilinçle kavramış, diğer arkadaşlarını uya
rıyor. Kimi işin içyüzünü öğrenmek için
çabalıyor. Biz de bu kısa yazı için Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin, neden serma
yedar sınıfın çıkarlarını savunmak için ku
rulmak istendiğini, neden işçi sınıfının çı
karlarının Devlet Güvenlik Mahkemeleri
ile «zıt» olduğunu açıklamaya çalışalım.

DGM'LERİ KİMİN ÇIKARINI
SAVUNUR?

Hatırlayalım; Sermayedar sınıf, işçi
sınıfının uyanışı ve bilinçlenmesi ile ken
disini ürkütecek kadar yükseldiği zaman
lar, işçilerin, işçi söndikalarının artan ha
yat pahalılığına karşı ücretlerinin arttırıl
ması, iş güvenliğinin sağlanması için mü
cadelelerini şiddetlendirdiği zamanlar göz
lerini bile kırpmadan sıkıyönetime baş vur
maktadırlar. Yani işçi sınıfı ile demokrasi
içinde «mertçe» müçadele etmeyi göze

alamamakta ve zorlu bir yönetimi perva
sızca öne sürmektedirler. İşçi sınıfımız son
on yıl içinde geçirdiği sıkıyönetim deney
lerinde bu gerçeği apaçık ve defalarca
gördü.

Ne varki ülkemizde işçi sınıfımızın
uyanışı, demokrasiden yana güç ve kesim
leri örgütlenmişlik düzeyleri, sermayedar
sınıfının düzenini, sıkıyönetimi sürekli kıl
masına olanak vermiyor. Örneğin 14 Ekim
1973 seçimlerinde başta işçi sınıfımız ol
mak üzere, tüm emekçi halkımızın seçim
lerini demokrasiden yana kullanmaları, top
luca CHP'yi desteklemekle sıkıyönetim dü
zenini «sürekli» kılmak isteyen tekelci ser
mayeye aşikâr bir tokat indirdi.

Ülkemizin en önemli demokratik ku
ruluşlarından biri olan Anayasa Mahke
mesi bu anti demokratik mahkemeleri,
CHP'nin itirazını değerlendirerek iptal etti,
yeni kanun çıkmadığı takdirde DGM'ieri
Ekim 1976 da otomatikman yürürlükten
kalkacaktır. Bu kuşkusuz demokrasi mü
cadelemizin bir kazancı olacaktır.

Ancak, sermaye bu yenilgisinden son
ra sinecek değildir. Meclisleri olağanüstü
toplantıya çağırarak, olmadı, meclisler
açıldığı zaman bu kanun tasarısını yeni
den geçirmeye çabalayacaktır. Bugün gös
terdiğimiz yanıklığı ve bilinci o gün de gös
termek ve «DGM'iere Hayır!» diye haykır
mak zorundayız.

Unutmayalım ki demokrasi mücade
lesi süreklidir ve faşizim tehlikesi yok
oluncaya kadar da sürecektir.
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ALTINBAŞAK ZİRAİİ MAKİNA VE ALETLERİ SANAYİİ A.Ş.

I

li,';

Gebze'de kurulu Altınbaşak Ziraii Maki
ne ve Aletleri Sanayii işverenliği ile sendika
mız arasında 3'ncü dönem toplu iş sözleşmesi
22 Temmuz 1976 tarihinde bağıtlanmıştır.

1 Haziran 1976 tarihinden itibaren 2 yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl saat
ücretlerine 500 Kr. ve ikinci yıl 500 Kr. olmak
üzere toplam 10 TL. ücret zammı yapıirnıştır.

Yılda 90 günlük ücretler tutarında ikrami
ye verilecektir.

Asgari ücret saatte 850 Kr. olarak saptan
mıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şun
lardır:

— Haftalık çalışma süresi 45 saat olup, üc
retler 48 saat üzerinden ödenir.

— İhbar tazminatları peşin ve % 50 zamlı,
kıdem tazminatları her bir hizmet yılı için

35 günlük ücretler tutarında ve işyerinden
kendi isteği ile ayrılanlara da ödenir.
Her türlü disiplin cezaları, iki işçi ve iki
işveren temsilcisinden oluşan Disiplin Ku
rulundan geçirilecektir.
Normal iş günlerinde yapılan fazla me
sailer % 80 zamlı, hafta tatili genel tatil,
ulusal ve dini bayram günlerinde yapılan
çalışmalar % 100 zamlı (3 yevmiye) öde
nir.
Dini bayramlarda 500 TL. bayram ikrami
yesi verilir.
Cumhuriyet bayramında üyelere çalışma
dan ücretleri % 100 zamlı ödenir. (3 yev
miye)
Gece çalışmalarında, her tam çalışma
saati ücretleri % 15 zamlı ödenir.
Üyelere ayda 2 yevmiye devam pirimi ve
rilir.

Altınbaşak Zirai Aletler işyeri sözleşme İmzasından sonra üyeler toplu halde. (Birlikten kuvvet doğar)



— Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile
beraber 1000 TL. tatil ikramiyesi ödenir.

— Üyelere yılda 1000 TL. yakacak yardımı
yapılır.

— Kıdem tazminatı hesabında yemek ücreti
15 TL. dir.

— Üyelere evlenmesinde 6 iş günü ücretli
izin iie 1500 TL. evienme yardımı, çocu
ğunun dünyaya gelmesi halinde 3 iş günü
ücretli izin iie 1500 TL. doğum yardımı,
her çocuk için oyda 50 TL. çocuk yardı
mı, eğitim yardımı oiarak öğretim kade-

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
Sendikamız ile Gebze'de kurulu Omtaş

•Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayii ve Ti
caret A.Ş. arasında yürütülen üçüncü dönem
Toplu iş Sözleşmesi Görüşmeleri uyuşmaz
lığa intikâl etmeden anlaşma ile sonuçlan
mıştır.

29 Temmuz 1976 tarihinde varılan anlaş
ma ile üyelerimizin birinci yıl saat ücretlerine
600 kuruş ve ikinci yıl saat ücretlerine 625
kuruş olmak üzere toplam 12,25 TL. ücret
zammı yapılmıştır.

1 Temuz 1976 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl ik-^
ramiyeleri 110 güne ve ikinci yıl için 120 güne
çıkarılmıştır.

Asgari ücret saatte 850 kuruş oiarak tes-
bit edilmiştir. Sözleşme İle sağlanan diğer
haklar şunlardır:

Haftalık çalışma süresi 45 saat olup, 48
saat üzerinden ödeme yapılır,
İhbar tazminatları peşin ve % 50 zamlı,

- Kıdem Tazminatları kademeli olarak 1 yıl
dan 3 yıla kadar 33 günlük, 3 yıldan 5 yı
la kadar 35 günlük ve 5 yıldan fazla olan
lara 40 günlük ücretler tutarında ödene
cek ve işyerinden kendi isteği ile ayrılan
lar da bu miktarda Kıdem Tazminatı aia-
caklardır,
i ler türlü Disiplin Cezaları iki işçi ve iki
işveren temsilcisinden oluşan Disiplin Ku
rulundan geçirilecektir,

— Normal iş günlerinde yapılan fazla mesai
ler % 75 zamlı, Cumartesi günü yapılan
mesailer % 100 zamlı, hafta tatili, genel
tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde ya

melerine göre 200 TL. 300 TL. ve 500 TL.
Net ödenecektir.

— Üyenin vefatı halinde varislerine 10.000
TL. iş kazası ölümlerinde 30.000 TL. öde
nir. Üyenin yakınlarının ölümü halinde 3
iş günü ücretli izin verilir ve 1500 TL. yar
dımı yapılır.

— Yılda 200 TL. ayakabı yardımı yapılır.
Diğer sosyal yardımlar ve İş güvenliği ile
iigili hak ve menfaatier de sözleşme ile
sağlanmıştır.

AKSAMI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

pılan çalışmalar % 100 zamlı ödenecek
tir,

— Dini Bayramlarda üyelere 600 TL. Bayram
İkramiyesi verilecektir,

- — Gece çalışmalarında her tam çalışma saa
ti ücretleri % 10 zamlı ödenecektir,

— Üyelere ayda bir yevmiye devam primi,
verilecektir,

— Yıllık izine giden üyelere izin ücretleri ile
birlikte 1800 TL. tatil ikramiyesi verilecek
tir,

— Üyelere yılda 1500 TL. yakacak yardımı
yapılacaktır,

■— Kıdem Tazminatı hususunda yemek ücreti
17,50 TL. dir,

— İşyerine gidiş geliş işverence temin edi
lecek vasıtalar ile yapılacaktır,

— Üyenin evlenmesinde 6 gün ücretli izin
ile 1750 TL. evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 3 iş günü ücret-
ii izin ile 1500 TL. doğum yardımı, her ço
cuk için ayda 50 TL. çocuk yardımı, eği
tim yardımı olarak öğretim kademelerine
göre 400 TL. 700 TL. ve 1000 TL. ödene
cektir,

— Üyenin vefatı halinde varislerine 5000 TL.
işkazası ölümlerinde 15.000 TL. ödenir.
Üyenin yakıniarının ölümü halinde 3 işgü
nü ücretli izin verilir ve 1500 TL. yardım
yapılır,

— Üyelere yılda 400 TL. ayakkabı yardımı ya
pılır.
Diğer sosyai yardımlar ve işgüvenliği ile

ilgili haklar sözleşme iio sağlanmıştır.



DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER
ALDIKACTILAR DEMİR CELİK VE DÖ-

KÜM SANAYİİ işverenliği ile Temmuz ayı için
de başlayan sözleşme müzakerelerinde ya
pılan dört toplantı sonunda anlaşma sağla
namamış ve parasal nitelikteki 28 maddede
uyuşmazlığa gidilmiştir. Uzlaştırma Kurulu
toplantısı tertiplemesi için Kocaeli Bölge Ça

lışma Müdürlüğüne baş vurulmuştur.
ELEKTROFER ÇELİK SANAYİİ işverenliği

ile sendikamız arasında yürürlük süresi 1 Ey
lül 1976 tarihinde sona erecek olan Toplu İş
Sözleşmesinin Feshi tarafımızdan yapılmıştır.
Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi çağrı pro-
södürü yürütülmektedir.

Aldıkaçtılar Döküm Fabrikası Toplu - Sözleşme görüşme lerlnde Sendika ve İşveren Temsilcileri bir arada
(Yeni haklar İçin, yeni mücadele)

AEG-ETİ'de Kıdem Taltif Merasimi
Sendikamız üçüncü dö

nem Toplu-iş Sözleşmesini
akdettiği, Gebze'de kurulu
AEG - Eti Elektrik Endüst
risi A.Ş. işyerinde, şirke
tin kuruluş tarihi olan 28
Temmuz'da. her yıl oldu
ğu gibi bu yılda düzenle
nen merasim ile işyerinde
beş yılını dolduranlara, ba
şarı belgesi ve armağan
ları verilmiştir.

Merasime sendikamız
icra kurulu ile bir çok seç
kin konuk katılmıştır. Şir
ket Genel Müdürü Ahmet

GÜNER bey merasimi gü
zel bir açış konuşması ile
yapmış ve şirket hakkın
da geniş bilgi vermiştir.

Yapılan Merasimde Folklor

Genel Başkan A. Aydın
ÖZEREN'de bir konuşma
yaparak, arzumuz bütün
arkadaşların uzun yıllar
bu işyerinde çalışarak e-
mekli olmaları dileğiyle
sözlerine son vermiştir.

Merasim folklor ekibi-

eklblnin gösterisi görülüyor.

nin gösterilerinden sonra
son bulmuştur.

Sendika olarak temen-
-nimiz odur ki;

Tüm işyerleri de aynı
hareketleri yapması ve ça
lışma barışının daha aktif
hale gelmesidir.



TOE'nin 21. Kuruluş Yılı Kutlandı
TOE'nin 21. kuruluş gü

nü 12 Temmuz 1976'cia ya
pılan bir törenle kutlanmış
tır. Törende konuşan TOE
Genel Müdürü Sayın Ke
nan ONAT; TOE'nin her
geçen yıl yeni bir atılımı
hızlı gelişmesi içinde ol
duklarını bildirmiştir. Da
ha sonra konuşan TOE
Endüstri Münasebetleri

Daire Başkanı Sayın Sel
çuk Irdem ise (halen 5 yıl
dan fazla hizmeti bu

lunan personelimizin bü
tün mevcudumuzun ya
rısını çoktan aşmıştır.
Bu da TOE'nin işçisine, iş
çisinin de TOE'ye bağlılı
ğının en güzel ifadesidir)
demiştir. OYAK Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Naz-
mi Yavuzalp ise, ezcümle:
(Otomotiv Sanayii, Türki
ye Ekonomisi içinde sana
yi geliştiren bir lokomotif
sektörüdür. Çünkü Otomo
tiv Sanayii yüksek tekno
lojisi kullanmak zorunda-

TGE'de yapılan törenden
dır. Bu sanayi aynı zaman
da savaş sanayiimizin alt
yapısını oluşturmaktadır.)
demiştir. Daha sonra ko
nuşan Sendikamız Genel
Başkanı Sayın A. Aydın Ö-
zeren ise: (Türkiye'de 21
yılını dolduran gerçek mü
esseseler sayılı ve sınırlı
dır. 21 yıl işçi kesimi için
çok önemlidir. TOE, Tür
kiye'nin en eski ve köklü
otomotiv sanayiidir. Dile
ğimiz, Türkiye'de bütün
sanayi'nin bilhassa otomo
tiv sanayi'nin gerçek şe
kilde ele alınmasıdır. Oto
motiv sanayiinde hamle
yapmamış ülkeler, geri
kalmışlıktan kurtulamaz.
Bu sanayiide yerli oranı

bir görünüş

artmadığı müddetçe ba
ğımsız bir otomotiv sana
yii kurmak hayaldir. Yıl
lardan beri mücadelemiz,
gerçek rakamların açıkça
söylenmesidir. Yerli oranı
bugün ancak yüzde 70'şi
bulmaktadır. Beş yıl ev
vel aynı şeyi söyleyen iş
veren kesimi gerçeklerin
gerisinde kalmaktadır. Hü
kümet yetkilileri otomotiv
sanayiine biran evvel eğil
melidir. imâl ve montaj
Türkiye'de yapılmadıkça
netice alınmaz) diyerek
sözlerini bitirmiş ve daha
sonra 5,10 ve 15 yılını dol
duran üyelerimize sertifi
ka ve armağanları veril
miştir.

MADRİD'TE İLK SENDİKA KONGRESİ

Union General de Trab-
jadores (UGT) genel sek
reteri Nicolas Redondo 44

yıl sonra İspanya'da hür
bir sendikanın kongresini
«Bu kongre faşizme karşı
ağır bir darbedir ve ispan
ya'da yasaklanmış olan di
ğer politik guruplara da
bazı .hürriyetler getirecek
tir.» diyerek açmıştır. Böy
lece eski bir geçmişi olan
İspanyol işçi örgütü hü
kümeti sıkıştırmıştır. Zira

ispanya'da hükümetin kur
duğu sarı sendika dışın
da bütün sendikalar ya
saktır. Resmi makamlar
nasıl bir reaksiyon göste
receklerini şaşırmışlardır.
UGT'nin 30 uncu kongre
gibi izin verilmemiş fakat
göz yumulmuştur.

Kongreye çok sayıda
katılan yabancı konuklar
UGTye moralman büyük
bir destek olmuşlardır.
DGB Başkanı Heinz Os-

kar Vetter, IMB, EMB,
IBFG ve EGB başkanları
ve Federal Bakan Hans
Matthöfer katılmışlardır.
Heinz Oskar Vetter «Bu

ülkenin yönetiminde so-
,  rumlu kişiler hür sendika

lar olamadan demokrasi

olmıyacağını bilmelidirler.
Hür sendikalar İspanya'
nın Ortak Pazara alınma

sının ön koşuludur.» de
miştir.

ru.
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Grevler Işçt sınıfının [okuludur
Sendikamızın, Nisan a-

yından bu yana Toplu Söz
leşme görüşmeleri devam
eden Kartal'da kurulu Re-
mas Redüktör Sanayi iş
verenliği ile yürüttüğü mü
zakerelerde anlaşma sağ
lanamadığından uyuşmaz
lığa gidilmişti. Bütün iyi
niyetlerimize rağmen işve
renlerin katı tutumu ve

tatlı kârlarından bir türlü
vaz geçememeleri sonu
cunda uzlaştırma çalış
maları da, emekçi arka
daşlarımıza günün koşul
larına uygun bir katkıda

daşımız 135 gün GREV
yaptılar. Bizim işkolumuz-
da, başka işkollarında, ül
kemizde, dünyada binler
ce işçi grev yaptı, grev ya
pıyor, grev yapacak.

Grevin işçi sınıfı için an
lamı nedir? Sözgelimi Re-
mastaki 30 arkadaşımızın
yaptığı grevin bizler için,
Remas'ta çalışmayan biz
Otomobil - iş üyeleri için,
işkolumuzdaki ve diğer iş
kollarındaki işçi arkadaş
larımız için, anlamı nedir?
Remas grevi, sadece, Re
mas'ta çalışan 30 arkada-

radan bir hak arama mü
cadelesinin çok ötesinde
bir anlama sahip. Grev iş
çi sınıfı için bir okul. En
Conalıcı bilgilerin edinildi-
ği, mücadelenin en vazge
çilmez derslerinin alındığı
bir okul.

Bir grev, öncelikle işçi
sınıfının, kendi gücünün
bilincine varıldığı bir mü
cadeledir. Kuşkusuz bir
grevle sermayedar sınıfın
sömürüsüne son vereme

yiz. Ama o sömürüyü yok
edecek mücadelenin en
temel derslerini edinir, en

•j. • ' V* : . - "V y

"  ̂ ;"-S. " .'•■I.'..."'/'

tf'';

■mimul

Remas Redüktör Fabrikasında uygulanan GREV'de, grev gözcüleri görev başında. {Hak verilmez, alınır)

bulunamamış ve bu ne
denle 13 Temmuz 1976
günü GREV uygulamasına
başlanmıştır.

Remas fabrikasında, 30
arkadaşımız, dört haftadır
GREV yapıyor, AEG - ETİ
de iki yıl önce 450 arka-

şımrzın hak arama müca
delesinden mi ibarettir?

Hayır, elbette hayır.
Bugün Remas'ta yükse

len ses, dün AEG'de yük
selttiğimiz ses, yedi iklim
dört bucakta fabrikalarda
açılan grev bayrakları, sı-

yakıcı, en çarpıcı bilgileri
ni elde ederiz.

Tek tek mücadele ettiği
mizde patronlara karşı
her zaman yenik düştüğü
müzü, işçiliğimizin ilk gü
nünden itibaren en ocılı



deneylerle ve defalarca ta

dıp öğrendik. Patronların

karşısına topluca çıktığı
mız zaman daha güçlü ol
duğumuzu, onların istekle
rimizi kabul etmesi için bu
birliğin, bu kenetlenmenin
en önemli etken olduğunu
sezip kavradık. Ama bunu
elle tutulur, gözle görülür
bir şekilde kavramamız
ancak bir grev okulundan
diploma aldıktan sonra
mümkün oluyor.

AEG - ETİ'de öyle olmo-
dımı? dört, beş oy süren
yiğit grevimizden sonra
haklarımızı nasıl söke sö

ke aldık? O zorlu günler
de AEG - ETİ işçileri çetin

bir sınav'dan geçmediler
mi? P'jgün Remos'dbki
arkaddşlunmız aynı sına
vı vermiyorlar mı?

Kim sınıfının bilincine

sahiptir? Kim cesurdur?
Kim korkaktır? Kim «Her

koyun kendi bacağından
asılır» gibisinden, işçi sı
nıfına yaraşmayan düşün
celerle arkadaşlarını mü
cadelenin göbeğinde yal
nız bıraktı? Kim patronla
rın kışkırtmalarına, aldat
maca ve yutturmacaları-
na kapılıp mücadele az
mini kaybetti? Kim arka
daşlarıyla sımsıkı kenetle
nip patronların bütün bö
lücülüklerine karşı koydu?

İşte bütün bu dersler
grev okulunda okunur. Ak

koyun kara koyun ilkin bu
okulda açığa çıkar.

İşçi sınıfı sömürüye son
vereceği mücadele günle
rine grev okulunda hazır

lanır. Büyük mücadelenin
derslerini grev çadırında
edinir, bilincini grev göm
leğinin altında, grev göz
cülüğünde keskinleştirir.

Her grev işçiler için ger
çek bir okuldur.

Başarı ile devam etmek
te olan Remas GREV'imiz

ekonomik ve sosyal hak
larımız alınıncaya kadar
da edecektir.

BİR LİDER DAHA ARAMIZDAN GÖÇ ETTİ

Türklyenln en büyük İşçi kuruluşlarından biri olan TE K- GIDA İŞ Sendikasının
kurucularından ve Marmara Bölgesi Merkez Şube Başkanı,

RAHMİ ŞAHİN
Çok genç vaŞ'fî''° (35) yakalandığı kalp rahatsızlığından uzun yıllar mücadele

etmişse de 20. Temmuz. 1976 tarihinde geçirdiği kriz sonunda hayata gözlerini
yummuştur.

Ordu'nun Fatsa kazası eşrafından Hüseyin efendi |le Rahime'den 1923 yılında
doğma Rahmi Şahin babasının vefatından sonra ailesiyle birlikte Hereke'ye yer
leşmiş ilk, orta ve İlse tahsilini burada tamamlanmıştır. Liseyi bitirdikten sonra §■
Bozüyük'de Toprak Mahsulerl Ofisinde memurluk yapmış, 1950 yılında İse Tekel
İstanbul, BomontI Bira Fabrikasında büro İşçisi olarak göreve başlamıştır.

Sendikacılık hayatına rahmetli Seyfi Demirsoy ile birlikte bu yıllarda başla
yan Şahin, uzun yıllar Müskirat Sendikasının başkanlığım. Federasyonun Başkan
vekilliğini yapmıştır.

1969 yılında TEK - GIDA İş'in kurucuları arasında yer alan ve Genel Yönetim
Kuruluna seçildikten sonra 1972 yılında yapılan İlk Genel Kurulda Marmara ve
Trakya Merkez Şubesi Başkanlığına getirilen Şahin, dürüstlüğü çalışkanlığı ve
dirayeti ile sevilen ve takdir edilen meziyetlere sahip bir sendikacı İdi.

Değerli arkadaşımızın kaybından dolayı duyduğumuz acı sonsuzdur. Merhum
arkadaşımızı rahmetle anar, tüm yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı
dileriz.

1923 - 197Ö



Sosyal Smtflartn Doğuşu
ve Smtf Mücadeleleri

Toplumsal sınıflar yaşamın tüm alan
larında, devlet'te kültürel, sportif bütün
faaliyetlerde sanatta ve en önemlisi eko
nomide yani fabrikada, atelyelerde, daire
lerde kısacası her yerde damgasını vuru
yor. İnsanlar toplumsal sınıfları ve onla-
zın çıkarlarını göz önünde tutmadan hiç
bir olayı anlayamıyorlar. Oysa toplumlarda
insanların çok çeşitli sorunları var ve bu
sorunların halledilmesi gerekiyorsa sınıf
sal yaklaşım yapmak zorunludur. Bu da
ancak sınıfların tarihi gelişiminin, varlığı
nın sebebinin bilinmesiyle mümkündür.
Özellikle işçilerin, işgücünden başka sa
tacak bir şeyi olmayanların, sınıfları ve sı
nıf mücadelesinin nedenlerini bilmek zo
rundadır. Tüm bunlar bilinmeden ne doğ
ru dürüst hak alabilir ne de sendikalaşa
biliriz.

TOPLUMUN SINIFSAL YAPISI

İlk çağda insanlar, daha doğrusu biz
lerin ataları o kadar geri bir yaşam dü
zeyi bulunan toplumda bulunuyorlardıki,
hayvanlar gibi yiyecekten ve korunmak
tan başka bir şeye ihtiyaçları yoktu.

Fakat bu böyle sürüp gitmedi. Daha
çok hayvana sahip oian ve daha iyi mah
sul kaldıranlar kabilelere hâkim oldular.
Kabileler arasındaki çıkar çatışması da sa
vaşlara yol açtı. İnsanlar arasındaki eko
nomik eşitsizlik bazılarını daha varlıklı ya
parken bazılarımda yıkıma sürüklüyordu.
Köle sahipleri ortaya çıkıyor ve köleleri in
safsızca bütün gün çalıştırıyorlardı. Me
deniyetler kuruluyor, bilim ve sanat köle

lerin cesetleri üzerinde yükseliyordu. Kö
le sahipleri daha zengin olmak için çırpı-
nırlarken kölelerde zulüm kırbacına karşı
yılmadan mücadele ediyorlardı. Bunun
böyle devam edemiyeceğini bilen efendi
ler, sömürücüler köleleri azad ettiler, on
lara ufak toprak parçası ve zanaatkârlık
verdiler. Belki köleler zincirlerini çıkarmış
lardı ama bu defada büyük şatolarda hap
sedildiler. Ağalar bu insanların ürettikle
rinin % 90'nım alıyorlar, yarı kölelerde an
cak karınlarım doyuruyorlardı. Zamanla da
ağalar birer patron durumuna gelirken,
emekçilerde üeretli işçi durumuna geldi
ler. İşçiler günde 10 -15 saat çalışıyorlar
ve gülünç ücretler alıyorlardı, işçiler işgü-
nünün 8 saat olması için yılmadan müca
deleye devam ettiler ve bu haklarını söke
söke aldılar.

Günümüzde ise en modern aletlerle
donatılmış fabrikalarda işçiler günde 8
saat çalışıyorlar ama hiç bir zaman sömü
rü sona ermiyor.

Yılların verdiği ezilmişlik, sınıfsal bilinç
işçilerin kendi haklarını işverenlere karşı
korumalarını sağlıyor ve yeni mücadele bi
çimleri çıkartıyor. Patron ücretleri sabit
tutmaya çalışırken işçiler daha fazla üc
ret ve sosyal hak talep ediyorlar. Gerek
tiğinde grevlede, işi yavaşlatmaylada bu
haklarını almaktan kaçınmıyorlar.

Görüldüğü gibi özetlemeye çalıştığımız
şey her toplumda temel iki sınıf olduğu ve
bu iki sınıfın uzlaşmaksızın, mücadele et
tikleridir. Günkü toplumların tarihi sınıf
mücadelelerinin tarihidir.
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Otomobil
Sanayiinin

Uluslararası Avrupa Otomobil Konferansı
Uluslararası sendikalar birliğinin (IMB)

genel sekreteri Hermann Rebhan Münih
Avrupa otomobil konferasına katılan işti
rakçilere «C-2 hakkında bir şey duydu
nuz mu?» sorusunu yöneltmiş, daha son
ra ise «C-2» yi Chrysler firmasının titiz
likle gizli tuttuğu dünya çapındaki bir oto
mobilin reklâmı olarak açıklamıştır. Bu ye
ni konstruksiyonu Rebhan, tek tek parça
ları değişebilen bir «Sub-Kompakt-Model»
olarak tanımlamaktadır. İmalâtı USA ve
Ingilterede planlanan bu otomobil emek
çilerin çeşitli ülkelerdeki çalışma yerleri
ve sonuçları gözetmeksizin Konsernin iç
güdüsüne ve arzusuna bağlı olarak derhal
bir ülkeden diğer bir ülkeye aktarılabile
cektir. Yalnızca bu örnek, ülke sınırlarını
aşan toplu bir sendikal birlik anlayışının,
multikonsernlerin emekçileri bir top gibi
savurmalarını önlemek yönünce^ ne denli
zoruniuolduğunu bir kez daha ortaya ko
yuyor.

Nitekim bu konferansında görevi ve
amacı, açık görüş tartışımı sonucu ülke
sınırları dışında da karşılıklı tecrübe edi
nimini geliştirmek olmuştur. Rebhan söz
lerinde: «Burada bulunmamızın nedeni,
otomobil sanayiinde çalışan işçilerin için
de bulundukları sorunları tartışmak ve kar
şılıklı bilgi teatisinde bulunup tecrübele
rimizi genişletmektir» demiştir. Bu bilgi
uçuşuna hemen hemen tüm Avrupa ülke
leri ile USA ve Japonya'nın işçi temsilci
leri ile sendika temsilcileri katılmış olup

çeşitli ilim eksperleri de ayrıca söz almış
lardır.

Önce söz alan Metal işçileri sendikası
birinci başkanı ve Uluslararası Metal İşçi
Sendikaları Birliği başkanı Eugen Loderer,
otomobil sanayiinde çalışan işçilerin so
runlarını açıklamış ve bu iktisadi kriz dün
ya otomobil endüstrisinde 2 nci dünya sa
vaşından bu yana en acı ve en derin iz
lerini bırakmıştır, -demiştir. Kendisi, sürüm
sayısının yeniden artması karşısında kay
gısızca «bu kez de yakamızı kurtardık»
demenin büyük sorumsuzluk olacağı gö
rüşündedir.

Yakıt fiatları krizi, uzun süreden beri
çözümlenmeyen sosyal ve ekonomik so
runları tüm hoş görmezlikle ortaya çıkar
mıştır. İktisadi politika ise strüktürel alan
da dünya çapında yeni bir yenilgiye uğra
mıştır. Eugen Loderer, otomobil pazarın
daki yöntem değişimi nedeniyle beliren nef
si hoşnutluğu uyarmaktadır. Bir, iki veya
üç yıl sonraki sürüm dalgası daha şimdi
den kimsece bilinemez ikincisi ise bu son
kirzin emekçiler üzerinde bıraktığı iz ye
terince korkunç olmuş ve binlerce kişi iş
yerlerini kaybetmişlerdi. Ortaya çıkan gü
vensizlik ise netice olarak aşırı bir rasyo-
nelleşme baskısının yerleşmesine neden
olmuştur. Öyle ki Avrupa'deki bazı işyer
leri çalışanların sayısını hiç bir şekilde ça
lışma şanslarını gözetmeyerek % 25'e ka
dar indirmiştir.
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Sermaye
Cephesi
Saldırıyor

MESS toplantısı
Geçtiğimiz günlerde Madeni Eşya İş

verenleri Sendikası, kısa adıyla MESS ola
ğanüstü bir Genel Kurul topladı. 150 Ser
mayedarın delege olarak katıldığı bu top
lantıda alınan kararlardan çıkarılacak tek
bir sonuç vardır: Sermaye cephesi her za
man emek cephesinin karşısında olmuştur
ve olmaya devam edecektir. İki ayrı dün
ya demek olan bu cepheler arasında ke-
sinkez bir uzlaşma mümkün değildir.

İttifakla alınan kararları şöylece sıra
layabiliriz:

— Toplu sözleşmeler işyeri seviyesin
de değil, işkolu düzeyinde yapıl
malıdır;

— Kıdem tazminatı yasası, işverenler
lehine islâh edilmelidir;

— Sendikal sorunların daha etkin ola
rak çözümlenmesinden güçlü ol
mak için Grev ve Lokavt dayanış
ma fonu arttırılmalıdır;

— Sendika sayısının azaltılması için
sendikalar yasasında değişiklik ya
pılmalıdır;

— Ve en önemlisi; işçi ücretleri don
durulmalıdır.

«Türkiye artık iki dönem daha Toplu
Sözleşmelere» dayanır diyerek, hayat pa
halılığının bütün sorumluluğunu işçilerin
ve onların sözcüsü gerçek sendikaların
sırtına dayamaya çalışan sermaye kesimi
nin bugünlerde bu kadar telaşa kapılma
sının bazı nedenleri olmalıdır. Sermaye,
her şeyden önce şunu sezmiştir ki Türki
ye işçi sınıfı artık kendi ekonomik, demok
ratik ve politik haklarına sahip çıkmakta,
bu haklarını gözbebeği gibi korumaya ça-
çalışmaktcdır. İşçi ve emekçiler arasında
bilinçlenme ve uyanış oranı hızla, büyü
mektedir. Yine bu bilinçlenm.eyle orantılı
olarak toparlanma ve birlikte hareket et
me süreci hız kazanmıştır. İşçi sınıfının di

ğer emekçi katmanlarla birlikte giderek
kendisine bir iktidar alternatifi olma
ya başlaması sermayeyi tedirgin edi
yor ve korkulu rüyalar gördürüyor. Serma
yenin bu panik ve hırsla yapamayacağı
yoktur. Bu tedbirlerde işlemezse, hep o
sözünü ettiğimiz «faşizm» yönetimine baş
vurması işten bile değildir. Aslına bakıla
cak olursa alınan kararların faşist tırma
nışla yakın ilişkisi görülür. Faşizmin en
klasik yöntemlerinden birisi işçi ücretle
rinin dondurulması ve gerçek Sendikal ha
reketin boğulmasıdır. MESS toplantısını,
işin bu yanıyla da çok iyi değerlendirme
miz gerekiyor.

Toplantının bir diğer özelliği de, bü
yük sermaye sahipleri ile küçük sermaye
sahiplei'i'^''^ çekişmesine sahne olmasıdır
Orev ve Lokavt dayanışma fonunun küçük
sermaye aleyhine bir niteliğe kavuşturul
ması tartışmalara yol açmış, ancak so
nunda büyük balık yine küçük balığı yut
muştur. Değiştirilen yönetmeliğe göre, her
MESS üyesi işveren bir kereye mahsus ol
mak üzere işyeri personeline ödediği üc
retin yüzde 5'ini Grev-Lokavt dayanışma
fonuna vermekle yükümlü kılınmıştır.. Tam
da bu noktada bir gerçek daha ortaya çı
kıyor; Emek cephesinde karşı sermaye ne
kadar bütünlüğünü korusa, yine de kendi
arasındaki iç çekişmeler sürmekte ve da
ha da artmaktadır. Bu da sermayenin ege
menliğine dayanan sistemlerin tabiatına
uygundur.

Kâr hep daha fazla kâr hırsı burjuva
zinin bir kesiminin, diğerini yutmasını ge
tirir. Amansız bir rekabet sürer gider. Bu
rekabet sonucunda ortaya çıkan tekeller
için küçük sermayeyi susturmanın yolların
dan biri de yine faşizan tedbirler olabil
mektedir.
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Dünya Sendikal Hareketini Tanıyalım
işçi sınıfının sendika! biriiği ycinızoo

ulusal çapta düşünülmemelidir. Madem ki
tüm işçiler rengi, dili, dini ne olursa olsun
sınıf kardeşleridir, aralarındaki birlik dün
ya çapında da sağlanması gereken bir bir
liktir. Ve ulusal çapta sağlanmasına çalı
şılan sendikal birliğin, uluslararası düzey
de de gerçekleşmesi bir zorunluk, günde
me gelmiş bir sorundur.

Günümüzde dünya sendikal hareketi
ne baktığımızda nasıl bir tablo İle karşı
karşıyayız, kısaca en genel planda görme
ye çalışalım. Bugün dünya sendikal hare
keti beiii başlı 3 merkezde toplanmakta
dır.

— Gerçek sendikacılık ilkelerini yani
sınıf ve kitle sendikacılığını benim
seyen DÜNYA SENDİKALAR FE
DERASYONU (DSP) 100 ülkede
150 milyon üyeyi temsil etmekte
dir.

— Reformist eğilimli ULUSLARARASI
HÜR SENDİKALAR FEDERASYO
NU (UHSF) 50 milyon üyeyi çatısı
altında toplamaktadır.

— Dini görüşlerle hareket ederek
özellikle Hıristiyan partilerin etkisi
altında olan DÜNYA EMEK FEDE
RASYONU (DEF) 12 milyon üyeyi
barındırır.

Bu 3 sendikal merkez arasında birlik
çalışmalarının öncüsü ve yürekten savu
nucusu DSF olmaktadır. DSF çeşitli vesi

lelerle 1951 yılından bu yana diğer iki sen
dikal merkezin yöneticilerine, işçi sınıfı
nın hayati sorunlarını tartışmak ve birlikte
bir çözüme varmak için önerilerde bulun
maktadır. Örneğin 1956 yılında DSF, üc
ret kısıntısı olmaksızın Avrupa ülkelerin
de 40 saatlik iş haftası için birlikte eylem
yürütmeyi önermiştir. Ancak gerek UHSK
gerekse DEF uluslararası sendikal daya
nışmaya ve birlikte eylem fikrine sürekli
karşı çıkmışlardır. Sürekli vurguladığımız
gibi tabanın zorlaması ile bugün daha de
ğişik bir süreç işlemektedir. Yine örnekle
mek gerekirse DSF'nin 1968 yılındaki top
lantısına, kendisine bağlı sendikalardan
başka 41 örgütün temsilcisi katılmıştır. Ve
bu toplantıda, o zamanlar savaşan Viet
nam halkıyla somut dayanışma yapma çağ
rısı bütün taraflarca kabul edilmiştir.

Bu 3 merkezin dışında dünyada özerk
sendika örgütleri bulunmaktadır. Bunların
çoğu ilerici eğilimler taşımaktadır. 1956'
da kurulan Arap Sendikaları Uluslararası
Konfederasyonu 10 Ortadoğu ülkesinin
sendikal örgütüdür. 1960'da da Afrika ül
kelerindeki sendikalar bir araya gelerek
Bütün Afrika Sendikalar Federasyonu oluş
turmuştur. 1964 yılında ise, Latin Amerika
Sendikalar Birliği Kongresi ortak bir ey
lem programı benimseyerek Latin Ameri
ka için tek bir sendikal yapının oluşturul
masına karar vermiştir.

isveç Parlamentosu kabul ettiği yeni
bir yasayla İşçilerin, kendileriyle ilgili bü
tün sorunların çözümünde görüşlerinin
alınmasını ve işyerlerinde yönetime katıl
masını sağlamıştır. Bu yasaya göre işve-

j  renler, işyeri ve işçilerle İlgili alacakları
î  bütün kararlarda sendikalara danışacak

lar, onların görüşlerine başvuracaklardır.
Örneğin, ücretler, yatırımlar, rasyonallzas-
yon, firmanın satışa çıkarılması, ya da dış
ülkelerde firmanın yan işletmeler açması

r  konularında sendikaların görüşlerinin alın-

ması zorunlu olacaktır. İşveren bu yasa
hükmüne uymazsa işçiler grev yapabile
ceklerdir. İşverenler, firmanın ekonomik
durumu ve personel politikası üstüne ver
mekle zorunlu oldukları bilgilerden baş
ka, firmanın tümünün ya da bir kısmının
satışı konusunda da tek boşlarına karar
veremiyeceklerdir. Müşterek anlaşmadan
doğan farklı yorumlar İçin işveren İş Mah
kemesine baş vurabilir, fakat mahkeme
nin hükmüne kadar —hatta ücretler ko
nusunda bile— sendikaların görüşü ge
çerli olacaktır.

î
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Almanya'da Ekonomik Hızlanma Gerçekleşti
(Bu hususta IG Meta! yetkilisi EUGEN LODERER aşağıdaki âçıklamayı yapmıştır.)

izin zamanı geldi. Arka
daşların çoğu çoluk ço
cuklarını alıp tatile gidi
yorlar. Hepsi dinlenmek,
güncel dertleri unutmak
istiyor. Bu dinlenmeyi hak-'
kettiler.

1976 yılının geçen altı
ayına baktığımızda, eko
nomik gelişmenin hızlan
dığını, ekonomik ve kon-
jonktürel sayılar hızla ar
tarken, fiyat artışlarının
durgunlaştığını, yüzde dört
civarına düştüğünü görü
yoruz.

Sendikamız IG Metal'in
ekonomik gelişmenin hız
lanmasında büyük katkısı
olmuştur. İlkbaharda im
zaladığımız ücret ve maaş
lan arttıran sözleşme, e-
konominin dengeli bir bi
çimde gelişmesini engel-
tememiştir.

Konjonktürel gelişme
aynı zamanda fiyat artış
larının da durulmasına
bağlıdır. Bazı işveren çev
releri de bunun farkında
dırlar. Bu çevrelerden fi
yat artışlarında disiplinli
davranılmasmı isteyen
sesler yükselmektedir. Bu
nun yanı sıra bazı sanayi
kollarında, örneğin otomo
bil sanayiinde fiyat artış
ları oldu. Biz bu fiyat ar
tışlarını eleştirdik. Fiyat
artışları, fiyatları artıran
ların dışında hiç kimseyi
memnun etmedi. Otomobil

sanayiindeki fiyat artışları
bizim için çözümlenmesi
zor bir durum yaratmıyor.
IG Metali, işverenlerin fi
yatlarla gönülleri istediği
gibi oynamaları halinde
tedbirini önceden aldı.

Biz şimdiden Metali iş
verenlerine, gelecekte ya
pacakları ödemelerle ilgili
görüşmelere, 624 Mark
kanunundan sonra başla
yacağımızı ve kanuni im
kânlarımızı sonuna kadar
zorlayacağımızı bildirdik.
Ayrıca Eylül sonunda iş
letme ek ödenekleri Top
lu Sözleşmesi ihbar edile
bilir. O tarihe kadar eko
nomide ne olup bittiğim
dikkatle izleyeceğiz.

Şu anda ülkemizin içpo-
litika sahnesi de tatil ne
deniyle sakin. Gerçi par
tiler, Sonbaharda yapıla
cak ve yaz tatilinden son
ra kızışacak olan seçim
propagandaları için hazır
lanıyorlar. Ama bilindiği
gibi seçimler bir ülkenin
içpolitikasının normal çe
kişmeleridir. Seçimler bir
ülkenin temelini sarsan bir
bir olay değildir.

Seçimler toplumsal po
litika yönünden önemli bir
olaydır. Elbette toplumsal
politika da büyük değişik
likler olmasında etken ola
bilirler. Bir çokları, ne bi
çimde olursa olsun sosya
lizm nedeniyle özgürlüğü

müz tehlikede diye yayga
ra koparıyorlur. Bu yay
garalara aldırmamak, gü
lüp geçmek lâzım. Fede
ral Almanyada akıllıca uy
gulanan, gerginliği kaldı
ran barışçıl bir dış politi
ka ve sosyal güvenliğe
dayanan bir içpolitika so
nucu politik ilişkilerden
gelmedir. Bunun aksini id
dia etmek doğru değildir.
Ülkemizin dengeli politika
sı diğer ülkeleri imrendir
mektedir.

Ne tarafa bakarsak ba
kalım, her yanda, yeşil ış,k
yanmakta. Ekonomik ge
lişme hızlandı. Fiyat artış
ları yavaş yavaş durgun-
laşıyor. Güncek dertleri
bir yana atıp rahat bir ta
til geçirmeyi hak ettik. Yı
lın en güzel ayı tatil ayla
rıdır. Tatil süresi bazı ar
kadaşlarımız için, yaşları
na göre bu yıl geçen yıla
nazaran bir gün daha uza
mıştır.

Hepimiz biliriz tatilin bit
mesine doğru bir gün da
ha kalabilsem diye düşün
düğümüz çok oimuştur. Bu
yıl bir gün daha uzun izin
yapan çok arkadaşımız
var. Öyleyse daha uzun
süre izin yapabilmemizin
de Sendikamız IG Metali'
in başarılı Toplu Sözleş
me politikasının bir sonu
cu olduğunu bir ara hatır-
lıyalım.
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BİZDEN HABERLER

DOĞUM

KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden Yaşar ÇAM-
OĞLUNUN Kızı, Cafer İNCEBAĞ'ın Oğlu, Me-
cit ÜSTÜNDAĞ'ın Oğlu,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARİ SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz
den Hüseyin ÇOKKANLI'nın Oğlu.

KROMAN CELÎK SANAYİİ A.Ş. İşyerinde ça
lışan üyelerimizden, Hüseyin YÜKSEL'in Oğlu,
ALDIKACTILAR: işyerinde çalışan üyelerimiz
den Zeynel KURNAZIN Kızı,

OMTAŞ: İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Ömer ŞENGÜL'ün Oğlu, Ali POLAT'IN Oğlu.
Dünyaya gelmişlerdir Anne ve Babalarını teb
rik eder, yavrulara uzun ömürler dileriz.

evlenme

DEMAK DEMİR MAKİNA SANAYİİ VE TİCA
RET A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden Ni
yazi ASLANER, Bayan Ayşe GÜLERYÜZ ile,
ÇELİK MONTAŞ TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.
İşyerinde çalışan üyelerimizden. Önder KA-
RAKOÇAK, Bayan Kezban MERİC ile.

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İşyerinde çalışan
üyelerimizden. Çetin KOYLÜ, Bayan Saadet
BİRDOĞMÜŞ ile,

KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. İş
yerinde çalışan üyelerimizden Kemal ÖZCAN,
Bayan Saliha ile. Üner BAŞ, Bayan Necibe
ile, evlenmişlerdir. Genç evlileri tebrik eder,
mutlu günler dileriz.

OLÜM :

DEMAK DEMİR MAKİNA SANAYİİ VE TİCA
RET A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Naki SAKOĞLU'NÜN Eşi,

OMTAŞ: İşyerinde çalışan üyelerimizden
Mehmet ATİLLA'NIN çocuğu vefat etmiştir.
Yakınlarına Başsağlığı dileriz.

ACI BİR KAYIP

TOE Türk Oto

motiv Endüstrileri

A.Ş. işyerinde ça
Iışan üyelerimiz
den.

RAFET ÇOLAK

25 Temmuz 1976 günü işyerinde çalış
makta iken iş kazasına maruz kalarak
vefat etmiştir.

Genç yaşta hayata veda eden üye
miz iki çocuk babası ve 1945 doğumlu
olup, 1969 yılından bu yana işyerinde
Anbar Memuru olarak görev yapmak
taydı.

Üyemize rahmet diler, aile efradı
na ve tüm mesai arkadaşlarına baş
sağlığı dileriz.
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çttr Köşesi
OKUMAK ŞART

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
Kemal Atatürk'ün sözü kâimdir,
Cahil kalmak ölümdende zülümdür
Vatan için okumayı yaz öğren,

Cahilin kendine olmaz faydası
Pusulasız gemiye benzer yuvası.
Uyumakla hailolmuyor işçilerin davası
Refah için okumayı yaz öğren.

Cahil işçi hiçbir zaman gülemez
Çalışırda emeğinin karşılığını olamaz,
Derdi olsa dermanını bulamaz
Sana diyorum işçi kardeş,
Ağzını açma, kulağını aç, okumayı yaz öğren.

İşlerini sırasıyla dizersin
Şef dikilmiş koymaz, belin düzelsin.
Cahillikle hiç birzaman gülmezsin
Onun için okumayı yaz öğren.

Patronla müdürü yanyana gezer
Baskı yapar damarlarını üzer.
Potada eritir yağını süzer
Davan için okumayı yaz öğren.

Günde patron üç kez yanına uğrar '
Şefin dikilip ondanda beter.
Savunup hakkını alana kadar
Gözünü açta okumayı yaz öğren.

Gel İsmail oku bir mürşidi kâmil olana kadar
Haksızdan hakkını alana kadar.
Beşikten mezara varana kadar
Yarın için okumayı yaz öğren.

İsmail ADA <

Aldıkaçtılar Çelik Döküm

EVDEKİ ÇALIŞMA

Offff.. her yerim ağrıyor hanım.
Belim,

"Ayaklarım,
Gözlerim,

Kollarım Avuçlarım. - "
Of anam of. ' i

Oflayıp puflayıp durma be...
Evde bizde çalışıyoruz.
Amaaan sende.
Belin neden arıyor peki?

Sırtıma biniyorlar hayvanmışım gibi.
Ya ayaklarına ne oldu?
Sırtımdaki yük ağırdı.
Bir daha kondu.

Ya gözlerine ne oldu?
Suratımdan akan terler,
gözlerime doldu.

Pekiii... ya kolların?

. Her tarafımızla çalışıyoruz hanım.
Her tarafımızla.
Git Allahını seversen. Kafamı bir de sen

bozma.

Omtaş A.Ş. Aii Rıza AYGÜN
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Bankamızı Sectihlzse

Tercilıiıiiz Doğrudur.

Tasarı-ullarımzı değerlendiren. Yı.n salh'nda |8B
yaygın hizmel veren.Sanayinin Anadoluya
yayılmasınaöncuiuk eden, Kârının %75ını
vakit Hizmetlerine ayıran bankamızı seclı-
nizse tercihiniz doğrudur ^

TÛIKİYEİ® i
VAKİFLAR BANKASI
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