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BAŞYAZI
Bugüne dek görebildiğimiz tüm yalnışla-

rı çekinmeden söyledik ve yazdık.
Bu tutumumuzun, örgütümüze dosttan

çok düşman kazandırdığını da biliyoruz ve
buna rağmen sendikacı gerçekleri çekinme
den söylemelidir diyoruz.

Nitekimki 9 Eylül 1963'de kurulan Oto-
mobil-lş gerçekçi tutumu ile o günden bu
yana.dimdik ayakta. Toplu îş Sözleşmele
rinde yaptığı aşamalar ile üyelerine ve işçi
kesimine hizmete devam etmektedir.

Ne yapılırsa yapılsın hakikatların gizlen
mesinin çok zor olduğu bir devrede bulu
nuyoruz, ama gelin görün ki yalan ve yanlış
beyanlarla hakikatları gizleyenler halen re
vaçta.

EYLÜL AYINDA YÎNE İLGİNÇ KO
NULARLA KARŞI KARŞIYA GELDİK.
TÜRK—İŞ VE DİSK DGM HAKKINDA
BEYANAT ÜSTÜNE BEYANAT VERDİ
LER. BUNLARA BASINDA BÜYÜK YER
VERİLİRKEN İŞVEREN KESİMİ TETİK
TE, BU İŞTEN NASIL EN KAZANÇLI
ÇIKABİLECEĞİNİN HESAPLARINI YA
PIYORDU. DİĞER YANDAN İKİ KON
FEDERASYON YETKİLİLERİ DE AYNİ
HESAPLARIN İÇİNDEYDİLER. KENDİ
ÇIKARLARINI TÜM İŞÇİ KESİMİNİN
ÇIKARLARININ ÜSTÜNDE GÖRÜYOR
LARDI'

Türk-İş İzmir'deki kısmi grevin acısını
çıkarmak için pusuya yatmıştı. Hepimizin
bildiği gibi İzmir olayı işverenlerin lokavt

. olaylarına karşı bir genel direnişin başlan
gıcı olabilirdi. Disk yıllardan beri Lokavt'ın
anayasaya aykırılığını savunuyordu. Herkez
İzmir'de Disk'in Türk—İş ile birlikte eyle
me gireceğine inanmıştı. Çünkü iki Konfe
derasyonun gayesinin işçilerin hak ve men
faatlerinin korunması olduğu biliniyordu.
Şimdiye kadar ak dediklerine kara diye
mezlerdi.

İzmir'de Halil TUNÇ şalteri çekince.
Disk, biz bu eyleme katılmıyoruz derken
küçük hesapların peşindeydi. Enerji kesil
mesine rağmen çalışmalara devam edildi.
O zaman hükümet ve işverenler Disk 'in tu
tumunu memnunlukla karşılarken Türk-İş
kesimine ateş püskütüyorlardı.

Bu eylemlerin karşılığında işverenler
göz dağı verebilme imkanına kavuşarak
sömürü düzenlerinin devamını biraz daha
perçinlediler. İşçilerin yövmiyeleri kesil
di. Yüzlercesi işlerinden edildi. Disk bu
surette İzmir'de birkaç işyeri aldı.

SÖMÜRÜ DÜZENİNE YARDIM EDENLER

Bütün bunlar bu oyuna değer miydi?
Bu olaydan sonra CHP araya girerek iki

konfederasyonun arasını bulmaya çalışmış,
konfederasyon yetkilileri azda olsa bir bir
lerine kur yapar gözükmeye çalışmışlardı.
Aslında lider kadroları samimi değildi. Sırf
geçmiş olayı küllenmiş gibi göstermek isti
yorlardı.

Nitekimki DGM konusunun parlamento
ya gelmesi ile Disk ve Türk-İş bu işten ken
dilerine düşecek işçi kesiminin hesabını ya
pıyorlardı. Türk-İş'in bu oyunda, İzmir'in
öcünü alma hesaplan da vardı. Çaktırmadan
DGM'ye hayır diyordu.Disk'de ilk tokadı
vuran kazanır hesabı ile sırf puan toplamak
için harekete geçti.. Türk-İş'in görüşünden
dönmeyip peşinden geleceğini sanmıştı.
Halbuki İzmir'deki olayın şimdi tersi sergi
leniyordu. Bu kere Türk-İş sahneden çekil
mişti. Böylece yine binlerce işçinin iş akdi
kidemsiz ve ihbarsız fesh edildi. Şimdi aynı
hükümet ve işverenler Disk'e ateş püskürü
yor. İşte buna Türkiye'deki mavi boncuk
oyunu diyoruz.

Türk-İş gurubu emellerinde muvaffak
olarak Disk den yeni yerler alırken, İzmir'
in kayıbını karşılıyor. Tarafların sendikacı
lığa yakışmayan bu yarışından hep işveren
ler kazandı, ödemek mecburiyetinde ol
dukları milyonlarca liralık kıdem ve ihbar
tazminatından kurtuldular, sömürü düzenle
rine bir yenisini ekleme fırsatı buldular. Ka
bak hep tabanda çalışan işçilerin başına
patladı, baskılar arttı, sendikal özgürlükler
işyerlerinde kısıtlandı. Gerçekten yana sen
dikacıların birleşerek bu kötü oyuna son
verme zamanını hergün geciktirdiklerini
üzülerek görüyoruz.

EĞER TARAFLAR BERABER HARE
KET ETSELERDİ İŞVERENLER İŞÇİ
LERE DOKUNABİLİR MİYDİ? TABİİ Kİ
HAYIR. İKİ KONFEDERASYONUN BİR
BİRLERİ İLE ANLAMSIZ REKABETİ,
İŞÇİLERİ EKMEKLERİNDEN ETMEK
TEN BAŞKA NEYE YARAMIŞTIR? İŞ
ÇİLERİN EKMEKLERİNİ BASAMAK
YAPARAK, YÜKSELİP SÖZ SAHİBİ OL
MAK İSTEYEN LİDERLERİN SONU OL
MAZ.

İşçilerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı ol
duğu bir devrede koltuk meselelerini ön
planda tutanlar bu badirelerin hesabını ve
rebilir mi?

A.AYDIN OZEREN
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GERÇEK SANAYİCİLERİN BAŞTA ÜLKE ÇIKARLA
RINI DÜŞÜNMEK ZORUNDA OLDUKLARINI, KENDİ
ÇIKARLARINI İKiNCİ PLANDA TUTMALARI GERE
KIR. KALDI Kİ, BU HUSUSLARI ESASINDA HÜKÜMET
LERİN belli bir PROGRAM DAHİLİNDE UYGULA
MALARI ŞART OLUP, ÖNÜNE GELENE MONTAJ MÜ
sadesi verilirse işte bu Günlere hep birlik
TE gelmiş oluruz.

Dünyada kalkınmış ülkelere baktığımız zaman
bunun sanayi ile gerçekleştiğini görürüz. Ancak
yine dikkat edilirse bu ülkelerde Otomotiv Sana
yii en ön plânda gelir. Ülkemizde ise bu durum-
halâ geri kalmış ülkelerden faıksızdır. Çünkü bu
gün dünyada (demir perde ülkeleri dahil) kaç çe
şit marka araç imal ediliyorsa, bunların % 90 bi
zim yurdumuza girmiş ve halen girmektedir.

Kaldı ki bunların bir çoğuda yurdumuzda
montaj edilmektedir. Ülkemizde Otomotiv Sa
nayinin başlamasını büyük aşama olarak kabul
ediyoruz, ancak bu kadar çok ve değişik marka-
larada her zaman olduğu gibi bugün de karşıyız.

Sendikamız, Türkiye'de montaj ile başlayan
Otomotiv Sanayiinin bir an evvel yerli Sanayiye
dönüşmesinin gerekliliğine inanmış ve bu husus
ta yetkililer bazı kararlar almış ve uygulamaya

koymuşlarsada, bugün hiç bir Otomotiv Sanayii
istenilen oranda yerli msdzemeye ulaşmamıştır.
Gerçek manada bir kontrol yapılmış olsa bu
oran en üst düzeyde dahi % 65'i geçmediği görü
lür.

Hal böyle iken. Otomotiv Sanayiinde türlü
05amlar oynanmakta ve zaman zaman model de
ğişikliğine gidilnıektedir. Tabii ki her yeni mo
del değişikliğinde yerU- oranı düşecek ve montaj
sanayiindeki sömürü düzeni devam edecektir...

Bunun en açık örneği, bu ay içinde kamu
o^na yansımış bulunan TOFAŞ'daki olaydır.
Bilemiyoruz ama Hükümetin bu müessese hak
kındaki karan nedir? Ancak görebildiğimiz ka-
dan ile işveren işyerinde çalışan 3000 emekçiyi
işten çıkarma ve ayrıca bir o kadar işçiyi çalıştı
ran yan sanayii kuruluşlarında kapanacak tehdi-
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ve getirdikleri..

di ile bir nevi l<*avt yapmakta ve direnmektedir.
Ve burada esas mağdur olan işçidir. Dolayısı ile
işçiyi alet ederek Hükümetlere karŞı direnme Ka
nuni oluyor. Fakat işçi bir hak uğrunda direndi
ği zaman Kanunsuz diye işinden olduğu gibi
haklarında da takibat açılmaktadır.

özet olarak şunu kanıtlamak isteriz; Ülkemiz
de gerçek Otomotiv Sanayine ihtiyaç vardır. An
cak binbir çeşit ve model değil, yurt sorunlarma
cevap verecek bir veya iki marka ve tek model
olmalıdır, örneğin : Almanya'da bir Mercedes ve
VoIkswagen yıllarca çok küçük aksesuar değişik
liği yaparak, bir model değişikliği yapmamıştır.

Gerçek sanayicilerin başta ülke çıkarlannı dü
şünmek zorunda olduklarım, kendi çıkarlanra
ikinci planda tutmaları gerekir. Kaldı ki, bu hu
susları esesında Hükümetlerin belli bir program
dahilinde uygulamaları şart olup, önüne gelene
Montaj müsadesi verilirse işte bu günlere hep bir
likte gelmiş oluruz.

Fakat acısını başta bu gibi işyerlerine gönül
bağlamış işçilerle milletimiz çeker. Yoksa işve
ren gene en kârh çıkandır.

SAMI ATAG



/  'V.t ■.%
.  -^ı'ru

&
SfS Temsilciler Meclisi üyeleri

«ftnn avlî.rria isvereiî kesimi kendi paralelindeki

S;f£nKSS.Ş».''g»;s
tırarak işçi örgütlerine göz dagı vermek ıçın^abaharcamaktadır. Diğer yandan devam J°P.
İş Sözleşmelerinde, anlaşma imkanı olac^ ış
yerlerinde bile anlaşmaya yanaşmamaları, sindir
me ve sömürü programlarının bir parçasıdır.

İş kolumuzdaki işverenler Sendikasının almış
olduğu son kararlara bir göz atıldığında, MESS e
bağlı işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapma ımkânı k Jmamıştır. Ancak sarı sendJalar ve siyası
partilerin kurdurduğu güçsüz Send^alarla, işve
ren sendikası toplu iş sözleşmesi bağlayabilir.

Kamu oyunu yanıltmak için, işÇİ ücretlerinin
fiyat artışlarının üstünde gittiğini, işyerlerinin
bunu kalduamıyacağını beyan eden işverenlerin
amacı, yoksul halkı yanlarına alarak işçi kesimi
ne düşman etmek içindir.

Kaldıki; Sendikaların şimdiye kadar gösterdiği
ciddi atılımlara rağmen, elde edilen ücret artışla
rının fiyat çizgisini geçemediği bir gerçektir.
1975 yılının son istatislikleri dikkatli incelenirse.

gerçek ücrette % 3,3 bir gerileme mevcuttur R
na rağmen işverenlerin devamlı bağırmalarımürü düzenlerini en iyi şekilde devam ettirm^

Bir yerde toplu iş sözleşmeleri ile ücretler
tış getirilmediği düşünülse dahi, fiyatlar art«,^
cakmıdır? Bu gün Türkiye'de toplu sözlesmeH^^'
faydalanan işçi kesimi ortada olduğuna ve t ı"
sözleşme yapılmayan işyerlerindeki çok kSk
arüşların işverenlerin paşa keyfine bağU oimaa-
na rağmen, aynı mallar arasında bir fiyat deği
şikliği Türkiye'de mevcut değildir. Denıek ohı-
yorki işverenlerin bu hususta tüm konuşmaları
safsatadan başka birşey değildir.

M.C Hükümeti işçi kesimi ile işveren kesimine
aynı imkânları vererek, Türkiye'de ekonomik
dengeyi sağlamak için çaba sarfetseydi, şimdiye
kadar tarafların tüm konuştuklarının derinliğine
kadar inerek gerçek kazançtan gerçek vergi alın-
masım tatbik etmesi icap ederdi. Yoksa kör bel
lemiş gibi işei ve memurlardan alınan vergiler ile
kanaat edilmezdi. Bir devletin işçinin ve memu
run vergisine dayalı bir bütçe ile idare edileceği
ne inanmıyoruz.

İkide bir Hükümet yetkililerinin, toplu iş söz-
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leşmelerini pahalılık unsuru göstererek birbiri ile
alakası olmayan enflasyon ve devalüasyondan
bahsetmeleri gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Çalışma Bakanlığımn toplu iş sözleşmelerin
deki ücret artışlarını frenlemek için hazırlamakta
olduğu yasayı, işçi sınıfına karşı bir tutum ola
rak gönnekteyiz. İşkolu seviyesine benzer veya
bölgesel toplu iş sözleşmeleri yapılması için, en
büyük işçi örgütü ile işveren örgütü vee hükümet
temsilcilerinden müteşekkül komisyonların ku
rulması Anayasaya tamamen ayknı hareketler
den başka bir şey değildir. İşçilere Anayasanın
verdiği hakları, türlü yollarla çiğniyeceklerini sa
nanlara, şimdiden yamldıklannı söylemek isteriz

Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunu devletin
ne zaman işçi işveren arasına gireceğini açıkça
tayin etmiştir. Bunu bile bile işçi üzerinde ku
mar oynamaya hiç bir teşekkülün hatta hükümet
yetkililerinin dahi hakkı yoktur. Hükümetin işçi
kesimi üzerinde her türlü baskıyı yapabilmek için
Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasım çıkarma
çabaları ortadadır. Bu hareketi ile hükümet, işçi
kesiminin açıkça karşısmdadır.

İşçileri eylemlere, hareketlere geçirmek için
hiç bir devrede hükümet yetkilileri bu kadar
tahrik yapmamışlardır. Ülkede anarşiyi körülcle-
yerek iktidarlarınm devamını sağlamak fikri, hiç
bir yerde görülmemiştir.

Bu iki yasanın gerçekleşmesi demek işçilerin
sokağa dökülmesine rıza göstermek demektir.
Bunun arkasından geleceğin ne olduğunuda bil
mekteyiz. Her devrede olduğu gibi sıkı yönetim.
Şunu açıkça soruyoruz? Türkiye'ye şimdiye ka
dar getirilen sıkı yönetimler' ne kazandırmıştır?
İşveren kesimi, hükümet yöneticileri, rahat ede
cek diye orduyu bu oyunlara alet etmeye çalış
makla, itibarım zedelemenin iç ve dış düşmanla-
runıza neler kazandıracağı düşünülmemektedir.

Türk ekonomisini birkaç özel teşebbüs erba
bına peşkeş çekmeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. Büyük fedakarl^larla alınan işçi haklanndan
geri dönülmesi mümkün değildir. İşçileri Bursa'-
da olduğu gibi bhbirine vurdurup öldürtmek
khnseye birşey kazandırmayacaktır.

Bu hareketler Türkiye'de anarşinin devamını
sağlarken, yüzbinlerce işçi, haklarını savundukla
rından ötürü işsizler ordusuna katılacaktır. İşte.
bütün bunları bugünden görerek yetkilileri uyarı
yoruz.



ESÖTİM
Diğer bazı ülkelerde olduğu

gibi ülkemizde de politik ik
tidarı elinde bulunduran

buıjuva sınıfı, kendi ideolojisi
ni yani kendi sınıfının çıkarla
rını yansıtan dünya görüşünü
yaymak ve geniş halk kitieleri-
m buna inandırmak için elin
den gelen her türlü çabayı gös-
teriyor. İktidarda olmanın ver-
dıgı tüm olanaklan da yani
egıtm kurumlan, radyo, tele-
kon^î dakonhcl alünda tuttuğu için
geniş kıdelerin buıjuva propa-

M,, l-'Ç bmmKi şaşutmama-

kâ^'dln'başka''bbburjuvalar vu oSn^toS
karşı mücadele edebilmek ve
insanın insana kniı..-
Verebilmek içh,n>ek rorundlye Ama T'""bilip bğ'emueîuUgtSan 'T
uşAlIn oî «nlarm

Öğrenmek zorundav
aydan başlayarak
elimizde?/eldi tdt^^rb'l
başlayacağız. nmeye

l

Konuya ekonomik yaşayışı
incelemeye başlayarak gire
ceğiz. İşverenlerin emrinde

ki bilim adamlarının anlaşılma
ması için özel gayret harcadık
ları bu bilmin adına EKONO
Mİ POLİTİK denir işçi sımfı
diliyle. Anlaşılması hele biz iş
çiler için gayet kolaydır. Çün
kü hergün iliğimizle kemiğimiz
le yaşanz bu bUmin sayfalarını.

Bildiğimiz gibi toplum yaşa
yışı kannaşıktır, çok yönlüdür
Politikayı ekonomiyi, kültürü,
sanatı, ideolojiyi içine alır. Çe
şitli toplum bilimleri de top
lum yaşayışının çeşitli yönle
rini ele alır, inceler. Politik
Ekonomi de ekonomik yaşa
yışı inceler. Konusu maddi
üretim alanıyla ilgilidir. Yalnız
Politik Ekonomi üretimin tek
nik yanı ile ilgilenmez. Üreti
min teknik yanını teknik biUm
lerle doğa bilimleri inceler. Ör
neğin ; metal arıtma bilimi me
tallerin filizlerden ergitilerek
çıkarılması işlemini inceler.
Kimya bir çok endüstri kolu
nun bilimsel temelini meydana
getirir.

işte bütün bu bilimlerin ter
sine politik ekonomi üretimin
toplumsal yönünü, üretimin
toplumsal sistemini ele alır.

TOPLUM YAŞAYIŞINDA
ÜRETİMİN ROLÜ VE
ÖNEMİ NEDİR

I" hsanlann yaşayabilmesi için
beslenme, giyim, barınma ve
daha başka ihtiyaçların sağ

lanması gerekir. Bütün bu mad
di nimetler gökten yağmazlar.
İnsanlar bunları kendi emekle
riyle üretirler. Yani insanların
yaşayabilmeleri için tabiattaki
maddelerin yararlı hale getiril
me çalışmalarına işçi sınıfı di
linde üretim denir.Ü"" retim öyle bir ihtiyaçtır ki,

toplum onsuz varolamaz.
İnsanlar bilimle, sanat ya da
siyasetle uğraşmadan önce

can alıcı ihtiyaçlarını karşıla
mak için zorunlu ihtiyaç mad
delerini üretmek zorundadır.
Tarih boyunca kimi toplumsal
örgüt biçimleri yerlerini başka
biçimlere bırakmış, insanların
yaşama şartlan değişmiş, ama
üretim her zaman için toplum
varlığımn temeli olarak kal
mıştır.
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ÜRETİMİN TEMEL
UNSURLARI NELERDİR?

Eski çağların en eski dönem
lerinden günümüze kadar,
insanlann üretim faaliyetle

rinin şartlan oldukça büyük
gelişmeler göstermiştir. İlk
çağlarda insanların elinde taş
ve sopa gibi basit araçlar vardı.
İnsanlar bu araçlarla ağaçlar
dan meyvalar düşürür, bitki
kökleri çıkanr, varlıklarım bu
şekilde sürdürürlerdi. Günümüz
de ise sopanın taşın yerini fab
rikalar almış, on binlerce şey
üretilmeye başlamnıştır.

İlkel çağlardaki insanların
üretimi ile, çağımızdaki üretim
arasında ortak hiçbir şey yok
muş gibi görünebilir. Ne var ki
bilim, toplumlann gelişmelerin
deki bütün safhalarda üretimi
üç temel unsura her zaman ih
tiyacı olduğunu ortaya koy
muştur. Bu üç temel unsurdan

f  birincisi, insanın çalışması ya
ni emeği; ikincisi, işlenen mad
deler; üçüncüsü de çalışma
araçlarıdır.

— Çalışma insanın bir ama
ca yönelmiş faaliyetidir.

-  İşlenen maddeler, insan
emeğinin uygulandığı herşey-
dir,

— Çalışma araçları, insanla
rın işlenen maddeler üzerinde
çahşırken yardımına başvur-

■  duğu herşeydir.
Bu üç temel üretim unsuru

nu daha ayrmtdı bir şekilde in
celeyelim.

HANGİ İNSAN
FAALİYETİNE ÇALIŞMA

DENİR 7Çalışma bir insaıi faaliyetidir
fakat her insan faaliyeti ça
lışma değildir. Örneğin; in

san işini bitirdikten sonra ga
zete ya da kitap okur. Tavla
oynar. Müzik dinler, sinemaya
gider. Bunların hepsi de çeşitli
insan faaliyetidir fakat çalışma
değildir.

Çalışma herşeyden önce, in
san yaşayışı için gerekü şeyle
ri üretmeyi hedef tutan faali
yettir. İnsan yaşamak için ihti
yacını duyduğu her şeyi doğa
da hazır bulmaz. İnsanlar do
ğada bulunan şeyleri kendi ih-
tiyaçlannı karşılayacak biçhn-
de değiştirirler. Barınma ihti
yaçları için ağaçları keserler,
tuğla, tuğla, çimento, demir,
harç ve başka yapı malzemele
ri yaparak evler kurarlar. Gi
yim ihtiyaçlarını karşılamak
içhı insanlar hayvan isleye
rek yün üretirler, yünü eğirir,
dokur, kumaş haline getirir ve
dikerek elbise yaparlar.

İnsanlar çalışmalannı orta
ya koyarlarken kendi organla
rını, ellerini ayaklarım beyinle
rini kullanırlar. İnsanlar işte
bu organlarımn yardımıyla
kendi dışlanndaki doğamn
maddelerini işlerler. İnsanlar
doğanm cömertliğini bekleye
mezler; yaşamları için gerekli

olan şeyleri elde etmek için
faaliyetleriyle doğayı etkile
mek zorundadırlar. İnsanların
çalışma faaliyeti, insanoğlu
nun doğaya karşı mücadelesi
nin bir ifadesidir. Bu mücade
lede insanlar, doğa güçlerinden
hayvanların gücünden, buhar,
elektrik, petrol gücünden, kim
yasal tepkilerin güçlerinden
yararlanıp, doğadaki maddele
ri kendi amaçlarına uygun dü
şecek biçimde değiştirirler.

W

Toplum hayatında, maddi
üretimin çeşitli alanlarında bu
lunan insanlann yamsıra, top
luma yararh başka faaliyet
alanlarında bulunan insanlann
çahşmalan da önemli rol oy
nar. Öğretmenlerin, doktorla
rın, bilim adainlarımn, sanatçı-
lann çalışmaları işte bu türden
çahşmalardır. Toplumun bu a-
lanlardaki işçilerin çalışmala
rına da ihtiyacı vai'dıı.

Çalışma, insan yaşayışımn
doğal bir şartıdır. Bundan ötü
rü de insan yaşayışının bütün
toplumsal biçimlerinde vardır.
Tarih boyunca bir toplumsal
sistemin yerini başka bir top
lumsal sistem alır, ama çalışma
faaliyeti toplumun varhğında
hep gerekli bir ihtiyaç olarak
kalır.

DEVAM EDECEK
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"Kapitalizm adıyla bilinen ekonomik sistem
200. cü yılma yaklaşmaktadır. . ."

"Birçok kapitalist ülkede serbest piyasa, güçlü
sendikaların ve dev corporasyonların arasında
boğuşmakta. . .

Yukarıdaki satırlar Amerikanın ünlü yayın or
ganlarından biri olan TİME dergisinden alınmış
tır. "Kapitalizm yaşayacak mı?" adlı bu yazı di
zisinde TİME dergisi bir noktaya kadar kapitalist
ülkelerin büyük sermaye çevrelerinin işçiye kar
şı, emeğe karşı kuşkularmı belirtiyor. Kapitaliz
min 200 yıllık yaşantısında işveren devamlı ola
rak kendi çıkarlarım sadece ön plana almakla
kalmamış, işçi sımfmın bölünmesini toplumların
varlık nedeni olarak göstermiştir. Amerikadan
Japonyaya, Fransa'dan Afrikanın en alt bölgesin
deki fabrika işvereni aym sözleri bellemiş, aynı
adımları atmış, aynı hükümetlerin işbaşına gel
mesi için keselerin ağızlarım açmışlardır. Hükü-
meüer yanmda, dev ilân kampanyalarıyla basını
etkileyen işverenler bu .200 yıl içinde sadece ey
lemlerinde aşama yapmışlardır. Faşizmin deği
şik yöntemlerini zamana göre yenilik olarak kul
lanmışlardır !

Yüzelli yıl önce yanında çalışanlara aş yerine
ku-baç sallayan işveren, 1890 larda yöntem de
ğiştirmiş, örneğin Amerika'da çelik fabrikalann-
da greve giden işçilerin karşısına, "işçi çocukla
rına korku salarak " grev kıran kişi olarak çık
mıştır. Aynı işveren 1930 larda işçinin birleşme
sini, güçlü sendikalann işyerlerine girmesini önle
mek için daha yeni bir yöntem kullanmış ve
kendi adamları, akrabaları ile sarı sendikalar

1950 yıllarından sonra işçiye, emeğe karşı endi
şe ve kuşku krizine tutulan işveren her yeni gün
de yeni yöntemler bulunması için dev masraflar
yapmaktan çekinmemiş ve dünyaca örgütlenmiş
tir.

Adamlar tutulmuş.
İç savaşlar çıkarılmış.
Şirket ahş verişleri başlamış.



GREV!
Çok uluslu şirketler kurulıuuş.
Hükümetler değiştirilmiş !
İşverenin yöntemleri değiştikçe, değişen de-

ğü, gelişen bir durum ortaya çıkmış. İşçi sınıfı
kendi kendini yetiştirmiş, sendikalar güçlenmiş
ve işçi sendikal haklarını herşeye rağmen kullan
maya başlamıştır.

Sonuç olarak 200 yıl boyunca işverenin oyun-
lan tutmamıştır deriz.

Bugün tüm dünya da işverenler el ele vererek
yeni bir oyun sahneliyorlar. GREV !

Toplu sözleşme görüşmelerinde protokol
maddesini kabul etmeyen bir işveren grev istiyor
demektir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde en doğal hak
olarak istenen sosyal hakları kabul etmeyen bir
işveren grev istiyor demektir.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendika tekli
fine yan gözle şöyle bir bakıp "-hayır beyler si
zin istediğiniz günde 10 lira zam yerine günde 10
kuruş zam veririm" diyen bir işveren grev istiyor
demektir.

İşveren işçiyi greve itme yöntemine başvur
muştur artık. Ve bu yöntemle zaman kazanmak,
işsizlik tehlikesi göstermek, güçlü sendîkalan
bölmek, işçiyi işçiye karşı kullanmak istemekte
dir. Dünyamn herhangi bir yerindeki genel greve
bir göz atarsak, neden olarak karşımıza işverenin
akıl almaz umursamazhğı çıkar.

Bu yeni bir yöntemdir.
Halkın sinirini bozup işçiyi güç duruma soka

caksın!
İşçinin direnişini, zamanı uzatıp yıpratacak

sın! Sonra... güçsüzlüğünün kanıtlandığını niha
yet görüp EVET diyeceksin toplu sözleşmeye!
işte yeni işveren yöntemi Kırbaçm yerine sinir
bozma hapı yöntemi!

Gerçekte, kapitalizm tarihi içinde işverenin
bulduğu en tutarsız yöntem budur!

Çünkü işçi ne istediğini bilerek sözleşme ma
sasına oturuyor. Amerika'da, Japonya'da İspan
ya'da Türkiye'de bu böyledir!

İşçi greve işveren istediği için gider!

Or- V
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TOPLU İS SÖZLEŞMELERİ
ALDIKAÇTILAR DA GREV KARARI ALINDI

Aldıkaçülar ile yürütülen sözleşme müzakere
leri işverenin, işçilerin günümüzün şartlarına göre
haklı olan istemlerine yanaşmaması üzerine u-
yuşmazlıkla sonuçlanmış ve ihtilâflı maddeler
Uzlaştırma Kuruluna intikâl ettirilmişti.

Kurulun verdiği kararın, kapsam, ihbar ve kı
dem tazminatı, ücret, ikramiye ile izin ikramiye
sine ilişkin maddeleri tarafımızdan kabul edilme
yerek işyerinde Grev kararı alınmıştır. İşveren
de Lokavt kararı almıştır.

Aldıkaçtılardaki işçilere günümüz ve önümüz
deki iki yıl müddet içindeki koşullara uygun üc
ret artışı ve sosyal yardımlan sağlamak da karar
lıyız ve dolayısıyla bu haklara kavuşmak için
Grev'e başvuracağız.

ELEKTROFER SÖZLEŞMESİ
UYUŞMAZLIK DA

Elektrofer işverenliği ile sürdürülen Toplu
Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İşveren, kapsam, disiplin kurulu, ihbar ve kı
dem tazminatı, izin ikramiyesi, ücret zammı, ik
ramiye ve istihsal primine ilişkin isteklerimize
yanaşmadı.Uyuşmazlık zaptı tutuldu. Oysa bıra
kalım günümüz koşullarım, imzalanacak sözleş
menin iki yıl süresi var. İçinde bulunduğumuz
koşullar ve önümüzdeki iki yıl içindeki hayat pa-
hallılığı artışı da düşünülerek Elektrofer işçileri
nin ve Sendikamız yöneticilerinin birlikte sapta
dığı "istekler"in alınması için çaba gösterilecek.

13 Ekim de Uzlaştırma Kurulu toplantısı İz
mit Bölge Çalışma da yapılacak. İşveren istekle
rimiz doğrultusunda anlaşmaya yanaşmaz ise
Grev sUahma başvuracağız.

NANAŞ DA SÖZLEŞME YETKİSİ
OTOMOBİL - İŞTN

Son aylarda Sendikamıza katılan işyerlerinden
biri olan Nasaş işçilerini kutlanz. Sarı Sendikala
rının çemberinden kurtulan Nasaş işçileri toplu
olarak Tek-Met-lş Sendikasından istifa ederek
Sendikamız çatısı altına gelmişlerdir.

İşçilerin birlik içinde, tavizsiz mücadelesi ve
Sözleşmelerinin Sendikamız tarafından yapılma
sı isteklerindeki kararlılık semeresini vermiş ve
işyerinde Toplu Sözleşme yapma yetkisi Oto-
mobil-lş Sendikasına verilmiştir. Böylece işçile
rin, kendi Sendikalarının üyesi olduğunu iddia
eden Maden İş Sendikasını değil de Otomobil-lş
Sendikasını istedikleri gerçeği de ortaya çıkmış
oldu.

TÜRK MAKİNA SÖZLEŞMESİ UZLAŞTIRMA
KURULUNDA

Türk Makina işvereninin. Toplu Sözleşme
Teklifinin tüm maddelerini kabul etmemesi üze
rine Uyuşmazlık Zaptı tutulmuş ve Isîanbul Böl

ge Çalışma Müdürlüğünde yapılan toplantıda ta
raf aracıları üçüncü tarafsız aracıyı seçerek Uz
laştırma Kurulu teşkil edilmiştir.

22 Eylülde toplanan Uzlaştırma Kurulu çalış
malarına devam etmektedir.
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GISTAŞ SÖZLEŞME
DEVAM EDİYOR

ÇOLAKOCLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI
YAPILDI

Bir süre önce Tek-Met-Iş Sendikasından toplu
olarak istifa ederek, Sendikamız çatısı altında
toplanan Çolakoğlu, işçileri adına Toplu Sözleş
me çağrı prosödürünün yürütülmesine başlanmış-
tır.

İşyeri için İzmit Bölge Çalışma Müdürlüğün
den Sendikalar listesi istenmiş ve liste almdıktan
sonra bildiri ve ilân yapılmış olup prosödür sür
dürülmektedir.

OMTAŞ işyeri Sözleşmesi Ağustos ayın
da anlaşma ile sonuçlanmış ve bu Sözleş
meye geçen sayımızda yer verilmiştir.

İşçilerin toplu izinde olması nedeni ile
bu ay imzalanan Sözleşmenin hayırlı olma
sını diler, işçi arkadaşlarımızı candan kutla-
nz.

GÖRÜŞMELERİ

Gistaş işyerinde çalışan üyeİferimiz adına yü
rütülen Sözleşme müzakereleri devam ediyor. Er
telenen, süre, ücret zammı, ikramiyeâzin ikrami
yesi, yakacak yardımı maddeleri üzerinde görüş
meler sürdürülmekte. Bu maddelerde anlaşma
sağlanamazsa, uyuşmazhğa gidilecektir.

ÇELİK MONTAJ SÖZLEŞMESİ
FESH EDİLDİ

Yürürlük süresi 31 Ekim de sona erecek olan
Çelik Montaj Toplu Sözleşmesi Sendikamız tara
fından fesh edihniştir.

İşyeri için Bölge Çalışma Müdürlüğünden Sen
dikalar listesi almdıktan sonra bildiri ve ilân ya
pılarak çağrı prosödürü yürütülecektir.

Sendikamız yöneticilerinin Çelik Montaj işçi
leri ile birlikte günümüz ve önümüzdeki iki yılın
koşullanda göz önünde bulundurularak Toplu
Sözleşme tekUfini hazırlama çalışmaları sürdürül
mektedir.
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"BAŞKAN ALLENDE'NtN DEMOKRATİK HÜKÜMETİNE SON VE
REN DARBEDEN SONRA, TÜM İNSANLIK, FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜN
ŞİLİ'DE YERLEŞTİRDİĞİ ZULÜM VE CİNAYETLERİN TANIĞIDIR. . .
ŞİLİ VE HALKIYLA FİİLİ DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK GÜNDEM
DEDİR' İNSANLIK, FAŞİST CİNAYETİN AŞAĞILIK BİR ŞEKİLDE DE
VAM ETMESİNE İZİN VEREMEZ. TÜM EMEKÇİLERİ, 11 EYLÜL'Ü VE
TÜM EYLÜL AYINI, ŞİLİ'DE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN EY
LEM VE S A VA Ş YAPMA YA ÇA ĞIRIYOR UZ."

Şili Sendikalar Birliği'nin tüm dünya emekçilerine yaptığı bu çağrıya tüm
dünya sendikaları en içten dayanışmayı göstererek cevaplıyorlar. Günlerin en

karası 11 Eylül, geçen yıl Uluslararası Çalışma örgütü tarafından 'Şili halkıyla
dayanışma günü" ilan edildi. Ve 11 Eylül bu yıl ilk kez ülkemizde Şili halkıyla
dayanışma günü olarak kutlandı. Türkiye işçi sınıfı Şilili kardeşlerinin yanın
da olduğunu somut biçimde gösterdi. Uluslararası işçi sınıfı dayanışmasının
en güzel örneğini verdiler.

Â

Bazı günler vardır hiç unutulmaz. İşte 11 Ey-
lül'de böylesi günlerden biridir. .

11 Eylül 1973, Güney Amerika kıtası halkla-
nndan, Şili halkının, bir avuç yabancı ve yerli
faşist zorba tarafından susturulmak istendiği
gündür.

11 Eylül 1973, ŞiU'li işçi ve emekçilerin oy-
lanyla işbaşına getirilen HALKIN BİRLİĞİ
HÜKÜMETl.nin alaşağı edilerek. General Pino-
şe'nin başkanlığında askeri faşist diktatörlüğün
kurulduğu gündür.

11 Eylül 1973, Şili halkının başına çörekle
nen askeri faşist çetenin, özgür ŞUi'yi bir tut
saklar kampma çevirdiği, Şili işçi sımfı ve
emekçilerinin en yiğit kızları ve oğullarını,Kor-
valanlan, Nerudaları, Haraları hapislere attığı,
katlettiği gündür.

11 Eylül 1973, parlamentonun feshedildiği.
Halkın Birliği Hükümeti'ni oluşturan tüm siyasi
partilerin, Şili Sendikalar Birliğinin (CUT) ve
diğer demokratik kuruluşların yasaklandığı,bü
tün demokratik hak ve özgürlüklerin askıya



alındığı gündür.
11 Eylül 1973, on milyonluk Şili'de böylesi

kara bir dönemi başlattı. İpleri Amerikan em
peryalizminin, istihbarat örgütü ClA'nın, çok
uluslu büyük tekellerin, Şili'li büyük sanayici,
banker, toprak ağalarının elinde olan askeri fa
şist hükümet, öncelikle işçi sınıfı ve emekçi
halkm zorlu mücadelelerle elde ettiği haklara
karşı saldırıya geçti, örneğin haftalık çalışma
saati 44 saatten 48 saate çıkarıldı, işçi ücretleri
donduruldu, toplu sözleşme ve grev hakkı ya
saklandı. Dahası var, devletleştirilen fabrikalar
patronlara geri verildi. Toprak reformu ile top
rağa kavuşan yoksul köylülerin toprakları yeni
den toprak ağalarına iade edildi.

Şimdi ortaya bir soru çıkıyor. Acaba tüm bu
olup bitenler Şili halkının kaderi miydi? Yoksa
Şili işçi sınıfı ve emekçilerinin, ileriye dönük.
Sömürüşüz ve'baskısız yepyeni bir dünya kurma
yolundaki girişimlerinden telaşa kapılan emper
yalistler ve Şili büyük sermayesinin doğrudan
bir saldırısı mıydı?

11 Eylül 1973'den daha gerilere dönersek,
olayların nedenini ve faşizm denen illetin kime
karşı, ne uğruna geldiğini dahakiyi görebiliriz.

4 Eylül 1970 günü yapılan seçimler, Şili hal
kının tarihsel zaferini müjdeledi. Halk Birliği'ni
oluşturan partilerin ortak adayı Salvador Ailen
de, gerici güçlere karşı ilk zaferini elde etti ve
Şili Cumhurbaşkanı seçildi. Faşist cpntanın
katlettiği Ailende o günlerde halkına şöyle ses
leniyordu:

"Çok açık ve belirli bir programla, büyük bir
ulusal bilinçle, ve anti-emperyalist tutumla
ulaşılmış bir zaferdir bu. Bir kişinin değil,
ekonomik bağımsızhğı ve gerçek politik ege
menliği için savaşan bir ulusun zaferidir bu."
İktidar olduktan sonra HALKIN BİRLİCİ

HÜKÜMETİ neler yaptı:
- Şili'nin en büyük zenginliği ve yıllardır

Amerikan şirketlerinin yağmaladığı bakır
madenleri millileştirildi.

- 80 hektarın üstündeki tüm topraklar, top
raksız köylülere dağıtıldı. Tarım ve toprak
reformu başlatıldı.

— Sanayi üretiminin yüzde 25'i, maden üreti
minin yüzde 80'i, bakırcılığın ve eneğinin
bütünü, halkın ve temsilcilerinin eline geç
ti,

— Ücretler ve satın alma gücü yükseltildi» En
önemli tüketim maddelerinin fiyatları
dondunildu. 300 bin işsize, yeni iş alanla

rı açıldı. Evsizler için 80 bin konutun ya
pımına başlandı, kiralar donduruldu.

— Eğitim seferberliği ilan edildi.
— 15 yaşından küçük tüm Şili'li çocuklara

günde yanm litre süt dağıtıldı.
— 15 yaşmdan küçük tüm Şili'li çocuklara

günde yarım litre süt dağıtıldı.
— Dış politika alanında, bütün halklarla dost

ça ilişkiler, bütün ülkelerle karşılıklı yarar
esasma dayanan ticari ilişkiler kurulması
yolunda adımlar atıldı.

Emek cephesinin Sermaye cephesi karşısın
daki bu kazanımları kuşkusuz Şili'nin tüm zen
ginliklerini, maddi servetlerini yağmalayan
Amerikan emperyalizmi ve yeri işbirlikçilerini
eli kolu bağh oturtmayacaktı. Kendi sömürü ve
baskı düzenini sürdürmek için sermaye en kanh
yönteme, faşizme başvurdu ve ordunun en üst
kademesindeki generalleri kanahyla HALKIN
BİRLİĞİ HÜKÜMETl.ni devirdi. Şili işçi sınıfı
ve emekçilerinin neler yapabileceğini gören bü
yük sermaye, onun gücünden korktu ve en bar
bar yöntemlerle saldırısını gerçekleştirdi. Şili
halkı 11 Eylül 1973'te "geçici bir yenilgiye"
uğradı. O günden bu yana 3 yıl geçti. Bu süre
içinde toparlamnasını bilen Şili işçi ve emekçi
leri, tüm dünya işçi ve emekçilerine şöyle sesle
niyorlar: VENSEREMOS=ZAFER BİZİMDİR»..

BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ

Halkım ben, parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmava
Sessizliği aşmaya yarayan
Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne vars;
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde
Buğday nasıl fili/ini sürer de
Çıkarsa toprağın üstüne
Güzelim kırmızı elleriyle
Sessizliğe burgu gibi deler de
Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde

Pablo Neruda

Dünyaca ünlü Şilili bir ozan
Neruda halkına böyle sesleniyordu.
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ŞAHİN MOTOR YATAKLARI Fabrikasında çalışan
üyelerimizden,
Bilâl HAZIR'ın oğlu. Arif YILDIRIM'ın kızı,
İsmail KOÇHlSAR'm oğlu, Mehmet FIRINCI'nın oğlu.

KROM AN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden.
Gürbüz ERCAN'ın oğlu, Samet AYDEMlR'in oğlu.
Aziz DlNLER'in oğlu, Mitat KARABAĞ'ın kızı,
Mustafa YILMAZ'm kızı. Yüksel BALCI'nın kızı,
Cavat YÜKSEL'in kızı,

CHRYSLER SANAYİİ. A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, ,
Fikret OLOSlNAN'ın oğlu, Sabri AKTAŞ ın oğlu,
Talat KARATEPE'nin kızı. Sadettin TÜRLER'in oğlu.

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Nurettin AKYÜN ile Muradiye MACİT / Kadir GÜVEN ile Neriman ŞAHİN,/
İsmail TOPÇUBAŞI ile Mukadder AYDIN,/ Bekir SELÇUK ile Fatma HACI-
ARİFOGLU,
Abddurrahban ÖZDEMİR ile Nuriye ÖZKAN,/ Mehmet OKAN ile Kadriye
KÜÇÜKYILMAZ

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,İdris KARACA ile Muhterem ÇİÇEK OVİCÎJjdîl

SACE ELEKTRİK A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimzden Nevin SARIOGLU
Vefat etmiştir.
CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden.
Muzaffer ARMUTÇUOĞLU'nun babası, vefat etmiştir.

SAN-PAR işyerinde
yapılan temsilci
seçiminde, baştem-
silciliğe İbrahim EREN,
temsilciliğe Yaşar URAL
seçilmişlerdir.

Temsüci arkadaşlarımızı
kutlar, görevlerinde
başarılar
dileriz.



İNSANLIK

İnsanlar hep bir olsa
Düşmanlık ortadan kalksa.
İyiliği güzelliği insanlar
Birbirine anlatsa

İşte o zaman huzur başlar
Mutluluk verir insanlara
Ümitli mutlu bakışlar
İnsan varlığım bağışlar

İnsanlıktır insanlığın temeli.
İnsanlar el ele vermeli
İyiliği güzelliği
Birbirine öğütlemeli

Nuri ARSLAN

ESAŞ İŞÇİSİ

Gatip'i' ''fli'ledite'
Snltavved»"-

„ içindelerToz <^^^^Lediier
dediler^ainsrnrz

, „tet vermezi®^
Hakrstey

Ka";>"',iöc olsa

çOLN^'

ODİJ

GURBETTE YAŞAMAK VE ÖLÜM
Gurbet bizi sarmış
Kara bağrına.
Her nereye gitsek
Dolarız sokağın en karanlığına.
Hâl böyle iken
Kimler küssün bahtına.
Bakın yine gün doğuyor.
Sabahın alaca karanlığı
Öğle oldu.
Akşam oldu.
Tüm ümitlere paydos.
Ve yeni bir sabah.
Yine kaldırımlar arkadaş,
Cepler delik.
Ceket yamalı.
Boğazları tıkalı.
Gözlerde hep aynı yaş.
İşte yine akşam oluyor.
Geçen akşamlar gibi.
Kemeri biraz daha sıkarak.
Pis bir köşeye uzanıp,
Yarmı düşleyeceğiz.
Ama bu sefer.
Belki sabah'ta olmayacak.

ALİ RIZA AYGÜN
OMTAŞ İŞÇİSİ.

KALİTELİ ÇELİK
işyerinde yapılan
temsilci seçiminde, .
baş temsilciliğe Bilâl ÖĞMEN,
temsilciliklere Osman KARA
PINAR, H. Çağrı TEKİN,
Sedat YAŞA seçilmişlerdir.
temsilci arkadaşlarımızı
kutlar, görevlerinde
başanlar dileriz.



AVRUPA'DA SENDİKACILIK

AVUSTURYA
Avusturya m sendika hareketleri esas itibariyle 19'ncu

asım başlannda meydana gelen sanayileşme hareketinin
bir sonucudur.

1890 yılmdan sonra Avusturyanm hıgJı bir kalkınmaya
girmesini takiben sendika organizasyonlanmn gelişmesi de
süratlenmiştir. Bu tarihten itibaren izlenen politikamn so
nucu o güne kadar vasıflı işçUere ait sendikalarca kabul
edilmeyen vası&ız işçiler de sendikalara kabul edilmeye
başlanmıştır.

1895 yıh sonunda ülkedeki 6'563,329 işçiden ancak %
2'sini sendikalar bünyesine toplayabümişti. 1904 de Avus
turya 205.651 sendikalı işçi ile sayı itibarıyla îngfltere, Al
manya ve İtalya'dan sonra dördüncü durumda bulunuyor
du. Sendikah işçi sayısı hızla artarken, 1908'den sonra
meydana gelen ekonomik buhran bu gelişmeyi durdur
muştur.

>  Ekonomik durumun yeniden düzelmesi Ue 1914 de Bi
rinci Cihan Savaşmın arifesinde 650.000 Sendikalı işçi
vardı. Birinci Cihan Savaşı Avusturya'da Sendikacıhğın
normal geUşmesini ve sosyal mevzuat sahasmdaki Uerieme-
leri aksatmıştır. Bununla beraber Birinci Cihan Savaşı son
rasına ait bir takım işçilerin düzenlenmeâ amacıyla daha
1917 yüında yam savaş içinde (Sosyal İdare Bakanlığı) adı
altında bir Bakanlık kurulmuştur. Bu Bakanhğın görevleri
arasında İş Hukukuna, işçüerin korunmasma, sosyal yardı
ma ait meselelerin halli gibi işler vardı.

Savaştan sonra işçiler Uk olarak, savaş sırasında uygu
lanmayan çeşitli sosyal kanunların tekrar yürürlüğe gişe
sinde başan göstermişlerdir. Bunlar arasında 8 saatUk İş
Günü Kanunu, İşletme Komiteleri Kanunu, İşletme Komi
teleri Kanunu, toplulukla iş anlaşmazlıklarım çözümle
mekle görevli hakem kurulları teşkUine ait 1919 tanhii ka
nun belirtUebilinir. Sendikalar tarafından girişilen mücade
leler de bu ydlarda ve ağırhğı gittikçe daha çok hisseŞen
işsizlik karşısında şiddet kazanmıştır. Bu dönemde işçinin
tek mücadelesi bir iş yeri ve çalışma imkâm bulabilme
gayreti olmuştur. Mücadelelerin ana noktasını işyerinde
ancak sendikah işçilerin çahştıniması ve sadece bunların
sendikalar tarafından büyük mücadeleler sonucu elde edi
len haklardan yararlanmaları görüşü Ue buna karşı Ueri sü
rülen, işyeri seçimi serbestliğinin muhafaza edUmesi görü
şü teşkU etmiştir.

1945 Nisan ayında, eski Avusturya sendikalarmın öncü
leri bir araya gelerek, yeni bir (Avusturya İşçi Sendıkalan
Konfederasyonu) nun kurulmasım sağlamışlardır.

Avusturya Sendikalar Konfederasyonu dünyamn en iyi
organize edilmiş sendikaları arasmda yer almaktadır.

Sendika üyesinin mahalli grup toplantilanndan başlıyan
bünyesi, bölge kongreleri, Land kongreleri yollarından ge
çerek, sendika kongreâne nihayet konfederasyon kongre-

âne kadar gitmektedir.
Konfederasyon kongresi İcra Kurulunu seçer. İcra ku

rulu bir başkan iki başkan vekUi ve genel sekreterden iba
rettir.

İcra kurulu Konfederasyonunun idari işleriyle meşgul
bulunmaktadır. Konfederasyonu dışa karşı temsU görevi
başkanla genel sekreter veya bunların vekUlerine aittir.
Konfederasyonun kongresinde ayrıca beş üyeden kurulu
denetleme kurulu da seçilir.

Gerek Konfederasyonda gerek sendikalarda siyasi parti
lere yakın gruplar İcra Kurullannda temsU edilir. Bunlar
Sosyalist, hristiyan, komünist ve tarafsız sendikacılarda-

Avusturya Sendikalar Konfederasyonu büyük bir güce
sahiptir. Ülkede hiç bir organizasyon Sendikalar Konfede
rasyonu kadar bütün kuruluş ve işletmelere el atamamıştır
Üye sayısına oranla grev sayısı pek düşük, yapılan grevlerin
devam süreleri çok azdır, (ortalama 11 saat) esasen saf
grev tehdidi büe sendikaların çeşitli isteklerinin kabul edU
mesi için yeterli olmaktada. Avusturya İşçi Sendikaları
Konfederasyonunun üye sayısı 1 milyon 600 bindir.

Avusturyada sendika aidattan haftalık veya aylık k
zançların % 1.5'u nisbetindedir. Bazı sendikalarda bu ora^"
% 2'ye kadar yükselir. Sendikalar faaliyetlerinin çoeun^
bağımsız hareket etme imkanına sahiplerse de aidatİMm^
85'i Konfederasyonda birikir ve sendikalann masraflan
çoğu Konfederasyon tarafından karşılanu. SendikS^Üİ"
kalan oran, yani aidattann % 5-18'i üyelere ek yardımtatU evleri inşaatı gibi özel çahşmalar iç.n kullanüm^Sf
dır. Sendikalann personel maaşlan kiralan vs. Konfed
yonda toplann paralardan ödenir. Grev fonu da merW
leştirilmiştir.

Avusturya işçi Sendikaları Konfederasyonun iktisari'
sosyal politikasımn esaslan şunlardır:

1— MUli gelirin adilâne dağılımım sağlamak
2—Plânlı ekonomi,
3— Tam istihdamın tesisi,
4— Fiat artışlannın kontrolü, müstehliki koruyucu ted

birlerin ahnması,
5— Ana sanayi kollan ve bankalann mülUeştirilmesi
6— Kamu sektöründe gerekli reorganizasyon tedbirleri

nin alınması, bu sektörde çalıştınlanlann toplu pazarlık ve
grev hakkına sahip kılınmaları,

7— Eşit işe eşit ücret politikasının istisnasız ülkenin her
kesiminde uygulanması,

8— Yıllık ücretti izinlerin asgari üç hafta olarak tesbiti
9— Sosyal güvenlik müesseseleri ve sigortalarm kapsa

mına vatandaşlann tamamının alınması.
10— Eğitim reformu : mesleki eğitimin teşvik edUmesi

burs müessesesinin geliştirilmesi, yetişkinlerin eğitiminin
dikkatle ele alınması,

11— İşçinin boş zamanlarını değerlenduebîleoeği tesis
lerin kurdurulması,

12— ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarıyla Ugili ka-
rarlann alınmasına plân ve programlann hazırlama ve uy-
gulamasma işçilerin iştirakımn sağlanması.



Bankamızı Sectihlzse

Tercihiniz Doğrudur.

Tasarruflarınızı değerlendiren. Yurt sathında
yaygın hizmet veren . Sanayinin Anadoluya
yayılmasına onculuk eden. Kârının % r 5ıı n
vakıf hizmetlerine ayıran bankamızı sectl-
nizse tercihini,? doğrudur

TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI W

Sulc-vrririv^Camtı 5adifvjr. Çıîbekeienndfn b.rûetâ-.
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