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CUMHURİYET
BAYRAMI
VE BAYRAK...

CumJturiyetin 53 'ncü yılında par
tilerden iç ve dış politikadan

bahsetmek istemiyorum zaten hangisi
ne el atsamz eleştirmekle bitmez se -
nelerdir muhalefet ve iktidarlar- bir
birlerini suçlayarak bugüne dek gelin
miştir. Tıpkı masallarda olduğu gibi,
ülkeyi idare edenler az gitmişler uz
gitmişler dere tepe düz gitmişler bir
de arkalarına bakmışlarki bir arpa
boyu yol almışlar böylece Cumhuriye
ti 53 'ncü yılına getirmişler ama Tür -
kiye 'yi halen geri kalmış ülkeler ara
sından çıkaramamışlar.

Dün olduğu gibi bugün de bu duru -
mu sorumlularım bulamazsınız, her -
kes devresinde çok şey yaptığınla ö -
ğünmüştür. Ülke yöneticileri barajlar
kurduklarını, bacah bacasız fabrikalar
yaptıklarım, montaj sanayii ile Türk
sanayii ve ekonomisine büyük katkılar
da bulunduğunu söylemişlerdir. Daha
hzziı kalkınmamanın sebebi olarak da
temcit pilavı gibi tekrar ettikleri top-
Uı-iş sözleşmesi ile yükselenişçi üc -
retlerini göstermekten çekinmemiş -
lerdir.

Sariki sermaye sahipleri ülkeyikal-
kındırmaya çalışırken işçi kesimi bu -
nun karşısına çıkıyor havasını yarat
ma çabalan içine girmişlerdir. Hal -
bbki 1963 yılında toplu-iş sözleşme
si ile işçi ücretleri için ancak konuş -
ma imkâm bulunabilmiştir.O güneka-
gar işçi ücretlerinin tayini işverenle
rin paşa keyfine göre saptanıyordu.

O günün sermayedarları bu günko-
mşan büyük patronlar değil mi ? Ne -
den Türkiye 'yi o devrede kalkındınp
geri kalmışlıktankurtarmadılar. Bu -
nun cevabım verebilirler mi ? Demek
oluyorki kendi şahsi çıkarları için o
günden bugüne aym oyunu sürdürmek
te sanayiimizi kalkındıriyoruz palav -
rasıyla sömürü düzenlerini devam et
tirmektedirler.

^1 1 M gün dahi bilinçli işçiyi işyerin-
M J rfe çahştırmamak için her türlü

riske girenler, sendika seçme özgür -
lüğüne mani olanlar, değiştirmek iste
medikleri kafaları ile o günün serma
yedarları halenkarşımızda değil mi ?
Halkın gözü açılmasın diye eğitimsis-
temini bu hale sokanlar gene aym şa -
hışlardır. Şimdi de üniversitede ço -
cuklanmızı okutamıyoruz diye bağır
maktadırlar. Üniversitelerde birbiri -
ne saldıranlar, dövüşenler, hatta gö -
zünü kırpmadan arkadaşını mranlar
bu kuvveti nerden alırlar. Teker teker
konuşulduğunda Türkiye'yi geri kal -
mışlıktan kurtarmak için uğraştıkla -
rım söyleyen im gençleri kamplara
bölen,ilkokuldan bu yana süre gelen
eğitim sisteminin bozukluğu değil mi?
Her yıl Cumhuriyet Bayrannkutlamr-
ken mini mini yavrular Atatürk ve
Türk bayraklarıyla okullarını süsler
ken diğer orta, lise ve üniversiteler
de bir bayrak bir resimle yetinilmi -
yor mu ?Ne yazıkki bu büyük bayra -
mm önemi Türk çocuklarına gereği
gibi ne analar, ne babalar ne de öğret
menler tarafından anlatılmamıştır,Cumhuriyetin Türk halkımn cam

olduğunu dile getiremeyenlerin
şimdi üniversitelerden ülkeyi kalkın -
dıracak mezun beklemeleri elbetteki
gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Biyük
Atatürk ıbu kutsi emaneti gençliğe e -
manet ederken onlardan çok şeyler
bek liyordu.

Ama gelin görürki Atatürk ilkele
rinin bir çoğuna sırt çeviren o günün
gençleri halen gençlik iddiasında ol-
duk lanndanülke gerikalmışlıktankur-
tulamadı. Nesilden nesile devredile -
cek bu kutsi emanet kendisine ihanet
edenleri affetmeyecektir.

Bir Türk çocuğu olarak başımı
kaldırıp baktığımda utanıyorum , ev -
terden apartmanlardan sarkan birkaç
Türk bayrağ yanında bayraksız evler
apartmanlar görmenin üzüntüsü ile
perişan olmamak elde değil.

Bayrağım bu büyük bayramda as
mayanların Cumhuriyeti savunduğuna
inanılması çok güç.

A.AYDIN ÖZEREN
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İşçilerin işbırakma eylemleri, Muhammed Ali^
nin Türkiye'yi ziyareti derken.. .bir önemli ko
nu hasıraltı edilmek isteniyor.

Hatırlanacaktır,bir süre önce Türkiye İşve
ren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) gibi en
üst düzeydeki sermaye örgütleri, işçi ücretleri
üzerinde bir yaygara kopardılar. İşçi ücretleri
nin,fiyat artışlarının çok üstünde olduğuna iliş
kin dizi dizi yazılar yaymlattılar, çarşaf çarşaf
demeçler verdiler.

Bilimsel kılıf geçirilmiş yutturmaca incele
meleri kaynak göstererek işçi ücretlerinden
(gerçek artış olarak) son beş yılda yüzde 132 art
tığını ileri sürdüler. Yani bu düzmece iddiaya
göre fiyatlar beş yılda 100 arttıysa,ücretler de
132 artmış,böylece işçi ücretlerindeki artış fi
yatların üstüne çıkmış, bu ülkedeki pahalılığın
ve enflasyonun (paranın satın alma gücünün azal
ması) başlıca sebebiymiş, ülke ekonomisi hızla
çöküntüye doğru yürüyormuş,muş,mış,müş.

İşçi sınıfı biliminden kaynaklanan gerçek bir
incelemenin sonuçlarını bu sermaye sözcüleri -
nin suratlarına çarpmak mümkün. i\ncak buna
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I kadar
da gerek yok. Hiç yok. Bu kısa yazıda, sermayedarların yalanlarını.bizzat kendi uzmanlarmm'
raporları ü® açığa çıkaracağız.

Gerçek, bilimden yanadır. Yalancınm mumu
ise malum yatsıyakadar yanar.TİSK'in veMESSİ
in yalanı ise yatsı bile olmadan söndü.

Şimdi kısaca işveren sözcülerinin bilimsel
raporuna bir göz atalım.

TU İS AD bir işveren örgütünün kısa adıdır .
Uzun adı şöyle : Türk Sanayici ve İşadamları
Demeği.

TUSÎAD uzmanları tarafmdan hazırlanan üc
retlerle ilgili bir rapor MESS ve TİSK yönetici
lerine sımuldu. Ancak rapordan çıkan sonuç hiç
de bizim sermayedarlarm istedikleri yönde de
ğildi. Rapor (hem de bir işveren sözcüsünün ha
zırladığı rapor) ücretlerin fiyatların gerisinde
kaldığını açıkça belirtiyordu. Mızrak çuvala sığ
mamış, güneş balçıkla sıvanamamış ve yayga -
raların çürük temeli dağıhvermişti.

TUSİAD raporunda aynen şöyle deniyor :
"MESS rakamları kullanılarak yapılan bir

araştırma göstermektedir ki, Türkiye'de 1970
yılından bu yana reel (gerçek) ücret,gerçek iş
gücü maliyeti artma değil,düşme göstermiştir:

197 O

100. O
100. O
100. O
100. O

1974

213.80

84.95

94.71
91.97

Fiyat endeksi
Esas Çıplak ücret
Çıplak ücret
İşgücü maliyeti

Yukarıdaki tablonun anlamı şu, 1970 yılmdan
1974 yılma kadar esas çıplak ücret I970'de 100
iken beş yıl sonra 84,95 olmuştur, çıplakücret.
100 iken 94.71, işgücü maliyeti 100 iken 91. 97
olmuştur. Hepsini bir yana bırakalım ve işgücü
maliyetini alalım. İşgücü maliyeti deyince üc
ret, ikramiye, sosyal h^lar, yardımlar .prim
ler,fazla mesailer .hepsi hepsi dahildir. Ve bu
artmamış, azalmıştır.

'Yalmz buradaki "azalmayı" doğru kavraya
lım. Ücretlerimiz ilk bakışta artmıştır.Amana-
sıl artmış. Sözgelimi 100 lira ücret aüsroruz
diyelim. Yumurtanın tanesi de 100 kuruş olsun..
Beş yıl sonra ücretimiz artmış ve .150 liraya
çıkmış olsun. Yumurtanın tanesi de 200 kuruşa
çıkmış olsun.

İlk gündeliğimizle (100 lira) tanesi 100 ku
ruştan tam yüz tane yumurta alabiliyorduk. Beş
yıl sonra ücretimiz 150 liraya,3bimurta da 200
kuruşa çıktı. Yani bir gündeliğimizle artık sa
dece 75 yumurta alabiliyoruz. Bu durumda üc
ret arttı.mı,azaldı mı?

Yine ajmı rapora göre :
Türkiye'de işçilik ücretlerinin toplam işlet

me giderleri içindeki payı 197 0 jnlmda % 7 O iken
1974 yılında % 14'e düşmüştür.

Türkiye'de imalât sanayinin ücretlerinde
gerçek artış 197 0-74 döneminde % l.4'tür.Buna
karşılık diğer batılı ülkelerde bu artış Alman
ya'da% 133 .Fransa'da % 95, İngiltere'de % 71 ve
ABD'de % 32 olmuştur.

Araştırma.bu sonuçları değerlendirdiktm
sonra şöyle demektedir :

MESS rakamları kullanılarak yapılan bir
araştırma göstermektedir ki Türkiye'de 1970^-
İmdan bu yana gerçek çıplak ücret, ger çek işgü
cü maliyeti artma değil,düşme göstermiştir."

İşte TUSİAD'm hazırladığı raporun anlamı
bu. Acaba buna MESS yöneticileri neder ?
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ALDIKAÇTILAR DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

Aldıkaçtılar işverenliği ile üç ay süren söz
leşme müzakereleri sonucunda anlaşma sağla
namamış ve işyerinde Grev kararı alınmıştı .
Grev'in uygulanacağı 6 Ekim günü .işyerinde ya^
pılan toplantıda, işverenin isteklerimizi kabul
etmesi ile anlaşma sağlanmıştır.

l Temmuz 1976 tarihinden itibaren iki yıl
süreli sözleşme ile üyelerimizin birinci yıl sar
at ücretlerine 600 Icuruş ve ikinci yıl 625 kuruş
zam yapılmıştır.

Sözleşmenin birinci yılında 105 günlük,ikin
ci yılmda 120 günlük ücretler tutarında ikrami
ye alacak olan üyelerimize, yıllık izine gider
ken izin ücretleri ile birlikte 1250 TL. - tatil
ikramiyesi ödenecektir.

Yılda 1250 TL. - yakacak yardımı yapılacak
ve dini bayramlarda 500 TL. - bayram ikrami r-
yesi verilecektir.

Ücret, İkramiye, İzin İkramiyesi, Bayram İk
ramiyesi ve Yakacak Yardımında eski Sözleş -
meye göre yeni Sözleşme ile yapılan aşama, a-
şağıdaki tablodaki şekildedir.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şunlar -
dır :

Her türlü Disiplin cezaları,iki işçi ve iki iş
veren temsilcisinden oluşan Disiplin Kurulu ta
rafından verilir.

İhbar tazminatları % 50 zamlı ve peşin,Kı -
dem Tazminatları 35 günlük ücretler tutarında
ve kendi isteği ile ayrılan üyelere de ödenecek
tir.

Normal işgünlerinde yapılan fazla mesailer
% 75 zamlı,hafta tatili,genel tatil günlerinde
yapılan çalışmalar % lÖO zamlı ödenecektir.

S. S. K. tesislerinden 3 gün veya daha fazla
istirahat alan üyelerin kurumca ödenmeyen ilk
iki güne ait ücretleri işveren tarafmdan ödene
cektir.

İşyerinde asgari saat ücreti Sözleşmenin bi
rinci yılında 800 kuruş ve ikinci yılmdaSOOku-
ruştur.

Gece çalışmalarında,her tam çalışma saati
ücretleri 100 kuruş zamlı ödenir.

Üyelere aydı bir yevmiye devam primi ve
rilecektir.

Kıdemi tazminatı hesabında yemek ücreti 15
TL. - dir.

İşyerine geliş gidiş işverence temin edile -
cek vasıtalar ile yapılacaktır.

Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü ücretli
izin 1250 TL. - evlenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesi halinde üç işgünü ücretli izin ve
1000 TL. - doğum yardımı,ayda her çocuk için
50 TL. - çocuk yardımı, eğitim yardımı olarak
öğrenim kademelerine göre 300 TL. - 400 TL. - '
700 TL. - 1000 TL. - tahsil yardımı yapılacaktır.

Üyenin ölümü halinde varislerine 5000 TL.-
işkazası ölümlerinde 7500 TL. - ve üyenin ya -
kınlarmm ölümü halinde üç işgünü ücretli izin
1000 TL. - ölüm yardımı yapılacaktır.

Üyelere giyim yardımının yanında jnlda 175
TL. - değerinde) iki çift ayakkabı verilecektir.

Sözleşme il e diğer sosyal yardımlarda da ar
tışlar sağlanmiiştır.

Ücret Zammı İkramiye Bayram İk. İzin İk. Yakacak Y.

ESKİ SÖZLEŞME 200 krş. 225 krş. 45 gün. - 100 TL. - 450 TL. -

YENİ SÖZLEŞME 600 krş. 625 krş. 105 gün-120 gün. 500 TL. - 1250 TL. - 1250 TL. -
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ÇOLAKOĞLUN'da TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİ
OTOMOBİL - İŞ' in

Gebze de kurulu Çolakoğlu işyeri işçileri,
bir süre önce Tek-Met-İş Sendikasından istifa
ederek sendikamız çatısı altmda toplanmışlar
dı.

Çolakoğlu işçileri adına yürüttüğümüz Top
lu Sözleşme çağn prosödürü tamamlanmış,Böl-
ge Çalışma Müdürlüğü Sözleşme yetkisini Sen -
dikamıza vermiştir.

Üyelerimizin Sözleşmede yer almasını iste
dikleri taleplerini tesbit edebilmek için dağıtı
lan föyler değerlendirilerek, işyeri temsilcile
ri ile birlikte Toplu Sözleşme teklifi hazırlan
mış olup, önümüzdeki günlerde müzakerelere
başlanacaktır.

ÇELİK MONTAJ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI
PROSÖDÜRÜ YÜRÜTÜLMEKTE

Çelik Montaj işyeri için ikinci dönem Top
lu Sözleşme çağrı prosödürü 3nirütülmektedir .
Diğer taraftan üyelerimizin istekleri dikkate
alınarak işyeri temsilcileri ile birlikte sözleş
me teklifi hazırlama çalışmaları tamamlanmış
tır.

IZKA RABAK İŞÇİLERİ ÖRGÜTÜMÜZE
KATILDI

Sendikamızm, İstanbul-Tuzla da kurulu bu
lunan ve örgütlenme çalışmalarını tamamladığı
Izka Rabak Kablo İşyeri için Toplu Sözleşme
çağrısı yapılmıştır.

Bu arada örgütlenme çalışmalarımızı öğre
nen işveren,her yerde olduğu gibi kendilerine
yandaş bir sendika aramış ve Türk Metal Sen -
dikasını bulmuşlardır. Bu sendikayı işyerine
sokmak için işçilere baskı yapmaktadırlar.Türk
Metal Sendikasının üye kayıtlarını işverenlerin
kendileri yapmakta ve üye olmayanları işten çı-
karacaklarmı söyleyerek işçileri tehdit etmek
tedirler.

İzka Rabak işçileri sendikalarından aldıkla
rı güç ile bu baskıları bertaraf; edeceklerdir.

NASAŞ DA YETKİ İHTİLAFI DEVAM EDİYOR

Örgütümüze katılmış bulunan Nasaş işyeri
işçileri adma yürüttüğümüz çnğn prosödürü so
nunda, işyerinde çoğunluğa saJıip olduğumuzu
saptayan Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü,Top
lu İş Sözleşmesi yetkisini sendikamıza vermis-
di.

Bu işyeri için çağrı yapan diğer sendikalaı
Gebze İş Mahkemesine itiraz ettiler ve mahke -
me işyerinde hiçbir sendikanın yetkili olmadığı
na karar verdi. Bu karara karşı yasal yollars
başvurduğumuz gibi,ikinci çağrı prosödüriinUn-
de 3ûirütülmesine başlanmıştır.

Nasaş işyerinde çoğunlukta olmamalarmt
rağmen, itirazcı sendikalarca yaratılan yetki
uyuşmazlığı sorunu işverene yaramaktaolup ça
lışanların bir an evvel yeni haklara kavuşm'ası-
na engel olmuştur.

Sonuçta zafer yine Nasaş işçisinin birliği iU
Otomobil-İş'in olacaktır.

GİSTAŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ amt
İLE SONUÇLANDI ^^-AŞMa

Örgütümüze yeni katılan Gistaş işyeri
leri için yürütülen sözleşme müzakereler*
laşnaa ile sonuçlandı. ^

Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi. i Evİüi lo.
tarihinden itibaren 30 Haziran 1978 tarih*
dar 5âirürlüktedir.

Sözleşme ile üyelerimizin birinci vıl
yelerine 35 TL. -,ikinci yıl yevmiyelerine40T
zam yapılmıştır. ı

Üyelerimize 105 günlük ücretler mı
ramiye verilecek olup yüiık izine giderSn V
TL. - tatil ikramiyesi ödenecektir

Dini bayramlarda 350 TL. - baVr^m *,

^zleşme ile sağlanan diğer haklar şunlard
Ikı İŞÇİ ve İki işveren temsilcisinden olua

Mücbr^ ^ cezalarını vermeyeye
İhbar tazminatları % 50 zamlı ve peşin ı^

dem tazminatları her bir hizmet yıh için s o-
lük ücretler tutarında ödenecektir.

İşyerinde asgari saat ücreti 850 kuruştur
Normal işgünlerinde yapılan fazla mesaiİe,

?  tatilgünleri ç^lışmaları % 100 zamlı ödenecektir.
ödenmeyen ilk iki güne aiödenek işveren tarafmdan ödenecektir.

Kıdem tazminatı hususunda yemek ücreti Is
XL» "* ciır•

Üyenm evlenmesi halinde 6 işgünü ücretli
izin ve 1250 TL. - evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 3 işgünü ücretli izin ve
750 TL. - doğum yardımı verilir.

Üyenin her çocuğu için ayda 50 TL. - çocuk
yadımı yapılır ve eğitim yardımı olarak öğre -
nim kademelerine göre 200 TL. - 300 TL. - 600
TL. - ödenir.



üyenin ölümü halinde varislerine 5000 TL.-
işkazası ölümlerinde 10. 000 TL. - yardım yapı
lır. Üyenin yakınlarınm ölümünde,üyeye 3 işgü
nü ücretli izin ve 1500 TL. - verilir.

Üyelere yılda 200 TL. - değerinde ayakkabı
verilir.

Sözleşme ile diğer sosyal yardımlar sağlan
mıştır.

ELEKTROFER SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
İSTEKLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ANLAŞMA

İLE SONUÇLANDI

Elektrofer işverenliği ile yürütülen sözleş
me müzakerelerinin ihtilaflı maddeleri Uzlaş -
tırma Kurulu'na intikâl ettirilmiş ve Kurul top

lantısından önce yapılan görüşmeler sonunda an
laşmaya varılmıştır.

l Eylül 1976 tarihinden itibaren iki yıl süre
li sözleşme ile üyelerimizin saat ücretlerine
birinci yıl 600 kuruş, ikinci yıl 625 kuruş zam
yapılmıştır.

Sözleşmenin birinci jnlında 105 günlük,ikin
ci yılında 120 günlük ücretler tutarında ikrami
ye ödenecek olan üyelerimiz, dini bayramlar
da 500 TL. - bayram ikramiyesi, yıllık izinler
de 1250 TL. - izin ikramiyesi alacaklardır.

Yılda 1250 TL. -yakacak yardımı yapılacak
tır.

Yukarıda belirtilen maddelerde, eski söz -
leşmeye göre yeni sözleşme ile yapılan aşama
aşağıdaki şekildedir :

İzin Bayram- Y akacak
Ücret Zammı ikramiye ikramiyesi İkramiyesi Yardımı

ESKİ SÖZLEŞME : 325 krş. -325 krş. 90 gün. 3 00 TL. - 250 TL. - 500 TL. -

YENİ SÖZLEŞME : 600 krş. - 625 krş. 105 gün-120 gün 1250 TL. - 500 TL. -
1

1250 TL. -

?  • ••
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Sözleşme ile sağlanan diğer haklar şunlar -
dır :

Her türlü disiplin cezalarını,iki işçi ve iki
işveren temsilcisinden meydana gelen Disiplin
Kurulu verir.

İhbar tazminatları % 50 zamlı ve peşin,Kı -
dem tazminatları her bir hizmet yılı için 40
günlük ücretler tutarında ve kaidi isteği ile ay
rılana da ödenecektir.

İşyerinde asgari saat ücreti 850 kuruştur.
Normal işgünlerinde'yapılan fazla mesailer

% 75 zamlı, hafta tatili ve genel tatil günleri ça
lışmaları % 100 zamlı ödenir.

S. S. K tesislerinden üç gün veya daha fazla
istirahat alındığında, kurumca ödenmeyen ilk iki
güne ait ücretler işveren tarafından ödenecektir

Kıdem tazminatı hususunda yemek ücreti
15 TL. - dır.

İş yerine gidiş, geliş işverence temin edi-
.lecek vasıtalar ile yapılır.

Evlenmede 6 işgünü izin ve 2000 TL. - ev -
lenme yardımı, doğumda 3 işgünü izin ve 1250
TL. - doğum yardımı, her çocuk için ayda 50
TL. - çocuk yardımı, tahsil yardımı olarak öğ
renim kademelerine göre 300 TL. - 500 TL.-
1000 TL. - ödenecektir.

Üyenin ölümü halinde yakınlarına 10.000 TL.
işkazası ölümlerinde 20. 000 TL. - ve üyeyejra-
kınlanmn ölümü halinde 3 işgünü izin ve 1500
TL. - ölüm yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımı yapılacak ve yılda ayakka
bı yardımı olarak 300 TL. - ödenecektir.

Bunların dışındaki sosyal yardımlar da ar
tışlar ile iş emniyeti ve işçi sağlığı hükümleri
de sözleşme ile sağlanmıştır.

EGDTDM
İŞLENEN MLADDELER
NELERDİR?

İlk yazımızda, işlenen
maddenin insan çalışma -
sının uygulandığı her şey
olduğunu söylemiştik.İşle-
nen maddeler doğanın sağ
ladığı maddeler de olabi
lir, bir ön işlemden geç -
mesi gereken maddeler de
olabilir.

Örnek olarak, maden
kömürü ya da maden filizi
çıkaran bir madenciyi ele
alalım. Madenci,maden kö
mürü ya da maden filizini
parçalayarak yer yüzüne
çıkarır. Maden kömürü,ya
da maden damarları onun
çalışmasmın yarattığı mad
deler olur.

Başka durumlarda işle
nen maddeler,daha önce
de insan çalışması uygu
lanmış maddeler olabiljr.
Mesela madenci,maden kö-



mürUııü çıkardıktan sonra
bu kömür,kok ve dahabaş-
ka kimyasal maddeler el
de edilmesinde ham mad
de olarakkullanılmak üze
re fabrikalara yollanılır.
Demir cevheri ise, çıka
rıldıktan sonra,demir ve
çelik elde etmek için er
gitmek üzere demir-çelik
fabrikalarına yollanır. İş
bununla da bitmez. Elde e-
dilen metal ondan sonra
makine fabrikalarına yol-
lamr,bu fabrikalarda, el
de edilen metallerden ma-

kina vs. yapılır.
Şu" halde, kor ve aynı

madde çeşitli işlemlerden
geçebilir. İşlemlerin her
safhasında o maddeye in
san çalışması uygulanır ve
her safhada madde, işte- <
nen madde olarak yer alır.

Daha önceki bir çalış -
manın ürünü olan işlenen
maddeye ekonomide "HAM
MADDE" denir. Ama unut
mamak lazım her işlenen
madde ham madde değildir

Madenleri ve suları ile
toprak,evrensel bir işle
nen maddedir. Doğa, için
de bitmez-tükenmez işle
nen madde hazineleri sak
layan dev bir depodur. İn -
Sanlara düşen, bu işlenen
maddeleri toprağın altm -
dan, denizlerin, okyanusla
rın dibinden emek harca -
yarak çıkarmaktır.

Dünyanın zengini iği .ma
denleri, toprakları, deniz -
leri ile insan toplumunun
sahip olduğu doğal şartla -
rın tümüdür. Bu doğal şart
lar çok yavaş değişmekle
birlikte, bunların insanlar
tarafından kullanılmausul-
lerl oldukça hızlı gelişir.
Bu doğal kajmakların in -
sanlar tarafmdan kullanı -
lışı biçimi herşeyden önce.

tekniğin gelişme düzeyine
bağlıdır.
ÇALIŞMA ARAÇLARI
NELERDİR

Daha öncede belirttiği -
miz gibi,çalışma araçları,
insanların işlenen madde -
ler üzerinde çalışmak için
yardımına başvurdukları
araçlardır.

Bu araçlar basit kaldığı
sürece,ojmadıkları rol de
kolayca anlaşılabilir nite -
tikteydi.

El mamulleri üretimin
de durum böyleydi. Mesela,
bir ayakkabıcıyı ele ala -
lım. İşlediği madde deri,ça-
lışma araçları da biz, fal-
çatav.b. idi.

En karmaşık, en yeni
makinelerle donatılmış,ge
niş çapta üretim yapan
modern endüstri içindedıı-
rum aynıdır. Dev bir yük
sek fırın,bir çok işi bir
den gören metal işleme
makinası, otomatik taşıma
şeridi,yada bir kimya fab-
rikasımn karmaşık araç -
lan,bütün bunlar, işlenen
maddeleri işlemekte ve bu
maddelerden mamul mey
dana getirmekte kullanılan
çalışma araçlarıdır.

Eskiden toprak, çalış -
ma araçlarının elde edildi
ği en büyük kaynaktı. İlkel
insanlar, çeşitli işlerde kul
landıkları taşları toprak -
ta bulurlardı. Daha sonraki
çağlarda, insanların kendi
yaptıkları çalışma araçla
rı daha büyükbir rol oyna
maya başladı. Tabii ki,in -
sanlar bunları doğada bul
dukları şeylerden meyda -
na getiriyorlardı.

Çalışma aletleri, ya da
el aletleri,çalışma araç -
larmm en önemlileridir.
Bunlar, mekanik aletler,
makineler,çeşitli araçlar

dır ve üretim bunların yar
dımıyla yapılabilir. Üreti
min niteliğini belirleyen
şey, çalışma araçlarınmbu
bölümüdür.Aletlerdeki her
hangi bir gelişme,eskile -
rin yerini yeni aletlerin al
ması, in sanların doğa üze
rindeki egemenliğini art -
tırır.

Daha geniş anlamda ,
üretim işlemi için gerekli
maddi şartların tümü, ça
lışma araçlarıdır. Bu çalış
ma araçları içinde en önem
li yeri ise evrensel bir ça
lışma aracı olan "toprak"
tutar.

\.T 1
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UMHURİYETİN 53.YILIN DA

İNİN RAPORU
Yıl 1923... Türkiye'.
Türkiye'de kurtuluş savaşı heyecanı'.
Kurtuluş savaşının öncesinin, yaşanı -

lan günün ve geleceğinin heyecanını yaşı-
yan insanlar'.

Yıl 1976.. .Türkiye'.
Türkiye'de bir düşünce ortamı'...
Türkiye'de dünün, yaş anı lan günün ve

geleceğin düşüncesini yaşayan insanlar'.
1923 ve 1976...
Cumhuriyetin 53.yılmı kutlayan insan -

larımıza bu tarihler arasında bir bakmak
isteriz. Bu tarihler arasında, işçi sınıfı
nın ne olduğunu tarif etmek isteriz. Bir
yerde Cumhuriyetin 53. yılında /.tatürk
Türkiyesinde işçinin raporunu ortaya koy
mak isteriz.

İlk iş olarak kurtuluş savaşımızın yılla
rmı kapsıyan belgelerin ilk sayfasını aça
lım. İşte bu belgenin ilk sayfası...

Kurtuluş Savaşı zaferle sona er -
miş,Lozan'da bu zafer tescil edilmişti ama
Batılılar Türkiye'nin ekonomik s av aşta di
ze geleceğini,kendilerine muhtaç olacağı
nı sanıyorlar,umuyorlardı. Türkiye'nin her
şeyden evvel ekonomik alandaki savaştada
muzaffer olması gerekiyordu. Yeni Cum -
huriyet Batıya,Batılılara muhtaç olmadan
kalkınmalı,harp yıllarının derin izlerini
silmeli ve milif endüstrisini kurmalı idi.
Lozan'da Lord Curzon, İsmet Paşaya"Yar-
rın para istemek için diz çökerseniz size
buradaki inatçılıklarınızı birer birer ha
tırlatacağım" demişti,mağrur Paşa ise,
"Eğer size gelirsem hatırlatırsınız " diye
meydan okumuştu. Türkiye ekonomik sava
şı da behemahal kazanmalı idi. Bu sava
şın bayrağı da 17 Şubat 1923'te Kurtuluş
Savaşının kazanıldığı yerde,İzmir'de Ga
zinin emriyle ve Gazi tarafından açıldı:
•Ririnei tzmir İktisat Kongresi.

Bütün illerden gelen çiftçi,tüccar, sa
nayi erbabı ve "amele" 1135 delmenin ka -
tıldığı bu kongrede Cumhuriyetin ekonomi
sinin istikametini çizecekti.Çiftçi,tüccar,,
sanayi erbabı ve amele işleri adlı 4 ko
misyonun çalışmaları sonucu çeşitli öne
riler bir rapor halinde hükümete verildi
ve ayrıca Mülf Misak'a paralel olarak bir
Misak-ı İktisadf saptandı. Bir nevi "Eko -
nomik /nd" olan bu belgenin esasları özet
le' şöyle idi :

1 - Türkiye,milif sınırları içinde leke
siz bir istiklâl ile dünyanın barış ve iler -
leme unsurlarından biridir.

2 - Türkiye halkı milif egemenliğim hie
bir şekilde feda etmez. Meclisine ve hü
kûmetine yardımcıdır.

3 - Türkiye halkı yıkmaz,yapar. Bütün
çalışması memleketi ekonomik bakımdan
yükseltmek amacına yönelmiştir.

4 - Türkiye halkı harcadığı eşyayı ,müm
kün olduğu derecede kendi yetiştirir. Çok
çalışır.her alanda israftan kaçar.

5 - Türkiye halkı, zenginlik yönünden
bir altın hazinesi üstünde oturduğunu bilir.
Ormanlarını evlâdı gibi sever,bunun için
ağaç bayramları yapar,madenlerini kendi
milif istihsali için işletir ve servetlerini
herkesten fazla tanımaya çalışır.

6 - Hırsızlık,yalancılık, riya ve tembeL
lik en büyük düşmanımızdır. Taassuptan u-
zak,dindarca bir sağlamlık her şeyde esa
sımızdır.

7 - Türkler irfan ve marifet âşıkıdır.
Türk her yerde hayatını kazanacak şekil -
de yetişir,fakat her şeyden önce memleke-
tinin malıdır. Maarife verdiği kutsallık do-
lajusıyle (Mevlid-i Şerif) kandil gününü ay
nı zamanda bir kitap bayramı olarak kut -
lular.



8 - Nüfusumuzun artması,başlıca eme
limizdir.

9 - Türk ; dinine, milletine, toprağına,
hayatına ve kurumlarına düşman olmayan
milletlerle daima dosttur./.ncakkendi yur
dunda kendi diline ve kanununa . uymayan
müesseselerle ilgi kurmaz.

10 - Türk açık alın ve serbestçe çalış
mayı sever ; işlerde tekel istemez.

11 - Türkler,hangi sınıf ve meslekten
olurlarsa olsunlar,candan sevişirler,mes
lek, zümre itibariyle elele vererek birlik
ler yaparlar.

12 - Türk kadını ve öğretmeni, çocukla
rı iktisadf and esasına göre yetiştirirler.

Kongrenin ilginç bir önerisi de şu idi :
i^rtık "amele" denmemeli "işçi"sözü kul
lanılmalı idi,çalışanlar içini

Kongrenin önerileri ve iktisadf i^ndCum
huriyet Hükümetlerine ekonomi al alanında
yol gösterecekti.

Bu dönemde iki çizgi görülmektedir eko
nomide. .. I932'ye kadar devam eden libe
ral ekonomi çizgisi,bir de I932'den, sonra
devlet müdahaleciliği döneminin yani Dev
letçiliğin ve Beş Yıllık Kalkınma Plânları
nın başlaması..."

Bu belgenin ilginç yönleri vardır. Örne
ğin "Ekonomik And"ın 10. maddesi,

"Türk açık alınla, ve serbestçe çalışmar-
yi;sever ; işlerde tekel istemez."

12. Maddesi,
"Türk kadını ve öğretmeni, çocukları ik

tisadi and esasına göre yetiştirirler."

O günler içinde açıklanan bir ekonomik
and'm bu maddeleri taşıması, kurtuluş sa
vaşından ekonomik savaşa geçmek isteyen
Atatürk ve arkadaşlarıma yarının iş ve
işçi dünyasına olan inançlarının bir belge
sidir. Öyle ki,Geleceğin Türkiyesinde ça
lışanın, emekçinin çok önemli kişi olduğu
nu ta o günler içinde açık şekilde görmüş
ler ve karar vermişlerdir, "Artık Amele
denmemeli,işçi sözü kullanılmalı idi,ça -
lışanlar için"

Maden sanayiinde 3273 müessesede
8. 021 işçinin çalıştığı ve Kimya sanayiin -
de 337 müessesede 803 işçinin çalıştığı bir
tarihte açıklanan bu "Ekonomik And"ın ü-
zerinden yıllar geçti ve I976'ya geldik.

Çalışanların hor görülerek"amele"ola-
rak tammlandığı ve bu tammlanmanın ya -
saklandığı yıldan tam 53 yıl sonra bugün,.
Atatürk Türkiyesinde işçiler karşılarmda^
ki güçler tarafından nasıl tanımlanıyor
acaba? Bu soruya daha iyi cevap verebil -
mek için bazı yılların istatistiklerine bir
göz atalım.

Yıl 1961 işyeri sayısı 36568 işçi sayısı
611,901.

Yıl 1965 işyeri sayısı 73020 işçi sayısı
822.686.

Yıl 197 0 işyeri sayısı 24 9 5 53 işçi sayı
sı 1020552.

Görülüyorki kurtuluş savaşısonrasından
günümüze işyeri sayısmda her yıl için bü-

Cumhuriyetin başında Türkiye'de Endüstri
denilebilecek kuruluşların büyük çoğunluğu el
emeğinin baş yeri tuttuğu ilkel tezgâh ve

1931 yılında çekilen bu fotoğraf
ise endüstrileşme hareketinin öncülerinden
bir dokuma 'e iplik fabrikasının içini gösteriyor.



yük artışlar olurken buna orantılı işçi sa
yısı da artmış ve işçi bugüne büyük birgüç
olarak girmiştir.

İşçinin Türkiye'de sınıfını kurması,güç
olarak ortaya çıkması » sendikal örgütlen -
mede bilinçlenmesi,sendikal haklarını ge
nişletmek ve kararlılığını ortaya koymak
için gösteriler düzenlemesi karşısmda iş
veren ve de işveren çevreleri işçiye karşı
çıkmakta,onu taaa 1923 de yayınlanan"Eko-
nomik /.nd"m tammladığı gibibile tanımla
mak istememektedirler. Bu işverenlere
göre karşısında "amele" vardır, bu işve
renlere göre karşılarında "sınıfları olma
ması gereken bir topluluk" vardır...

Ellerine geçen her konuşma fırsatın -
da "küçük Amerika olacağız" diyen bu iş -
verenler Türkiye'nin çıkarlarının doğru
dan doğruya kendi çıkarları olduğuna inan
mışlardı. Yoksa Amerika özeütili bu çev
reler, Amerika'nın ne olduğunu bilmiyor -
lardı.Bilselerdi,işçi ve sendikal gelişme
ye en az 1950 yıllarının Amerikalı profe -
sörü gibi bakmak zorunda kalırlardı. Türk
işveren çevrelerine dağıtılan "ekonomik
kalkınma Amerika deneyi"raporundai^nıe-
rikalı profesör şunları söylüyordu ;

o  " 1900 de Amerika Birleşik Devletleri^
nde işçi birlikleri vardı ama işçilerin ço -
ğu bunlara bağlı değildi. Birlikler, sendi -
kalar ekonomik hayatta pek önemli bir rol
oynamıyordu. Bugün ise,kömür,çelik,oto
mobil, demiryolları »tersaneler gibi belli-
başlı endüstri alanlarında çalışanların he
men hemen hepsi dahil olmak üzere, tak
riben 16 milyon işçi,sendikalara bağlıdır.
Bugün sendikalar büyük ekonomik kudrete
ve küçümsenmiyecek siyasi tesirlere sa
hiptirler. İşçiler için daha iyi çalışma şart
lan »daha yüksek ücretler, sağlık yönünden
birçok menfaatler ve sair kazançlar temin
etmişlerdir.

o Çalışma şartlarını düzenleyen ve işçi
yi koruyan birçok eyalet kanunlan vardır .
Hemen hemen her işçi yılda bir kere iki
veya üç hafta tam ücretli tatil yapar. Ço -
cukların çalıştırılmaları kanun dışıdır.Mil
yonlarca fabrika işçisi,ihtiyarlık devirle-

takdirde grup sağlık sigortaları ; işlerini
kaybettikleri takdirde işsizlik sigortala -
rı ve iş kazasına uğradıkları takdirde ise
kaza sigortaları ile korunurlar.

İşçilerin durumundaki bu iyiye doğru
gidişin başlıca üç sebebi vardır : Bir ta
nesi, onları koruyan kanunların çıkarılmış
olmasıdır. İkincisi işçilerin sendikalar,bir
likler kurmuş olmalarıdır.
o  İşçilerin sendika kurup teşkilâtlanma
ve gerekirse grev yapma hakkı,bir endüs
tri ülkesinde temel hürriyetlerden biridir.
Bir ülkeye komünizm veya faşizm girdiği,
nüfuz eylediği vakit,hücuma uğrayan ilk
gruplar arasında serbest işçi sendikaları
bulunmaktadır."

kongres'^^dıkları

1950 yıllarında Amerikalı profesör bun
ları söylerken ondan 20 5^1 sonra Türk iş
çi hareketi işveren ve çevrelerinin politik
03mnlarına getirilmek isteniyor,işçi hak
larını kısmak,işçinin toplumda güçlü ol
ması , sıniiını kurması ve geliştirmesi
ne karşı çıkmalc için oyunlar tezgahİanı —
yordu-.Hemde haziran güneşinde kan akıta
rak'. 17 haziran günü çıkan gazeteler bü
tün ülkeye ve bütün dünyaya " İÇ SAVAŞ"
manşeti altında şu haberi veriyordu ;

"Meclis tarafından kabul edilen sendi -
kalar kanunu, senato geçici komisyonuna
geldiği gün, 16 haziran I970'de İstanbul'da
yer yerinden oynamış, binlerce işçi sabar
hm erken saatlerinden itibaren sokaklara
dökülmüş,devletin güvenlik kuvvetleriyle,
taşlı.sopalı,silahlı çatışmalar olmuştur .
Sonuç : "Yangın,tahrip, 4 ölü, 87 yaralı
ve sıkıyönetim ilanıl"

"Bütün kininiz işçilere mi?, Yaşasın
işçi smıfıl Zincirlerimizden başka kaybe
decek hiçbir şeyimiz yok'. AP iktidarı bi
zim iktidarımız değildir'. Tüm gericiler
ve faşizm kahrolsun'." diye bağıran işçi -
lere karşı İçişleri Bakam Menteşeoğlu,
Meclis kürsüsünden şöyle cevap veriyor -
du : "Bu bir isyan, bir ayaklanmadır'."

Aynı gün hükümet görüşünü açıklayan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ise olay -
ları hükümeti açısından şöyle belirtiyordu;

"Müttehit bir topluluk olarak rejim düş
manlarının karşısma çıkmalıyız'."



Başbakanın açıklamasından sonra Hu
kuk Fakültesinin 62 öğretim üyesi kamu -
oyuna bir bildiri yayınlıyor ve "Bu kanu
nun Grev ve toplu sözleşme hakkını işle -
mez hale getireceğini" açıklıyor ve öğre^
tim üyesi olarak işçinin yanında oldukları
nı tüm ülkeye ve dünya'ya bildiriyorlardı.
Yıl 1923... Yıl 1970...

Olaylar yavaşladıktan sonra Türk Ay
dın ve Yazarları şunları söylüyordu ;

İşçileri tepkiye yönelten temel neden
artan geçim sıkmtısıdır. Bu sıkmtmın gi
derilmesinde ve insanca yaşamak istekle
rinin karşılanmasında toplu sözleşme ve
grev haklarınm ellerinde etkili bir silâh
olacağına inanmışlar ve bu haklarına dört
elle sarılmışlardır.

ABDİ İPEKÇİ



NEDEN BU gerginlik ?

Türkiye'de genişleyen ekonomik ve si
yasal bunalımın yanı sıra emek ve serma
ye ilişkileri açısından da yeni gerginlikle
rin patlak verdiği görülmektedir. Bunların
sonunda ise,yeni Anayasa ile birlikte ge
lişen işçilerle ilgili haklarm geleceği de
söz konusu edilecektir. Bugün bâzı çevre -
1er,hızlanan toplumsal hareketlerden duy
duğu kaygılarla bu hakların d ar atılmasına,
çalışırken ; ileriye dönük olan güçler ise,
yeni bunalımların çözümü için en etkili ted
biri ancak bu hakların hattâ sağlamlaştı -
rılmasında bulmaktadır. Son iki yüz yılın
sosyal siyasetle ilgili tarihsel ikilemi böy
lece Türkiye'de de ortaya çıkmaktadır.

ALİ GEVGİLİLÎ

OTORİTE ÖZLEMİNİN TEHLİKELİ
YANLARI

Gelişen Toplumlarda "Otoriter Rejim"-
Toplumsal yapısı hızla değişme sürecinde
olan ülkelerde'ise "otoriter yönetim" ayn
bir görüntü kazanmakta ve kaçımimaz şe
kilde o anki güçlü zümreler yararına iş -
leyen temel fanksiyonunu sezmek için,me-
seleye daha yakından bakmak gerekmekte
dir.

Gerçekten de,toplumu o andaki gelişme
noktasinda durduran ve o anki dengesini ko
ruyan otoriter rejimler yanlış bir şekilde
"âdil" olarak nitelenmekte ve "e|itliği ko
ruduğu" söylenebilmektedir. Örneğin, işçi
lerin sürekli şekilde haklarını geliştirdi
ği, yahut köylülerin kendilerine artık dar
gelen sosyal yapıyı zorladığı bir toplumda,
otoriter rejim "herkese" dur demekte,böy-
lece,"herkese karşı eşit davrandığı" izle
nimini verebilmektedir.

Oysa toplumsal gelişmeyi durdurmak
bile aslında eşitsiz bir davramştır. Zira ,
değişme sürecindeki toplumlarda bu geliş
me, genellikle halk kitlelerinin yararına -
dır.Onların sosyo/ekonomik haklarmı art
tırırken, imtiyazlı durumdaki zümrelerin
gücünü kısmak doğrultusundadır.

İSMAİL CEM

Evet,işte böyle...
1923 nerde? 197 0 nerde?
Atatürk Türkiyesinde "Ekonomik Ant"-

dan tam 47 yıl sonra işçi,aydın, gazete
ci ve Politikacınm,yöneticinin görüşleri
ortak bir noktaya gelmiyordu'.

Gelemezdil..

Gelmesinin "mümkünatı" yoktu'.
Nasıl gelsindi,
1938 jnlmda 100 kuruş gıda harcaması,

yapan işçi,
1940'da 123 kuruş
I945'de 433 "
1950'de 459 "
1955'de 647 "
1959'da 1228 kuruş harcamıştı'.

Nasıl gelsindi,
1938'de 100 kuruş ev kirası veren bir iş-

Çi.
1940'da 100 kuruş
1945'de 100 "
1950'de 120 "
1955'de 258 "
I958'de 500 "
1959'da 604 kuruş vermişti'.

Tarihler 1970'lere doğru geldikçe bu
rakkamlarda uzay çağı başlıyor ve kor -
kunç astronomik rakkamlar karşı smda ça
resiz kalan işçi, sorunlarını düşününce bir
şarkı mırıldanıyordu ;

"Bu ne dünya kardeşim" diye...
Çünkü işçinin çalışma sorunu, çalışma

güvenliği sorunu,eğitim sorunu.konut so-
runu.gıda sorunu, sağlık sorunu vardı ve
Cumhuriyet 50.yHına doğru hızla gidiyor
du'.

DEVA3II VAR
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OMTAŞ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden.
Hüsnü TONGÜL'ün kızı,Kâmil YILMAZ'ın kızı,
Salih YILDIZ'ın kızı,

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ işyerinde çalışan üyelerimizden.
Kâzım ÖZTÜRK'ün kızı.Hamdi ATALAY^ın kızı,Şükrü ŞEN'in oğlu,
Temel SOYS/iL'ın kızı,Osman ÖZTÜRK'ün oğlu,Lütfü KOYUNCUOĞLU'nun kızı,
Enver YÜCE'nin kızı,

AK KARDi^.N İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Hasan ZÜMRÜT'ün kızı,Halil GİZEM'in oğlu,Bektaş i^.RSL/.N'm kızı,

ESAŞ ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Mehmet ÇAKIR'ın kızı,İsmet MİRZA'nm oğlu,İsmail AYDIN'ın kızı,
Hüseyin YOLA'mn kızı,Ali BİLDİK'in oğlu,

/feM I
ALTINBAŞAK işyerinde çalışan üyelerimizden,
Davut AKYOL'un oğlu, Selâhattin-BAŞ'm oğlu,

CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Sabri SÖKER'in oğlu. Asım KIRŞAN'nm oğlu, Sabri UZEL'in oğlu,
Sezai CONKER'in kızı, Ferit ÜDGE'nin kızı,Osman ÇİFTÇİ'nin kızı,
Nihat ATIGÜZEL'in oğlu ve Turhan MERCAN'nın çocuğu dünyaya gelmiştir.

ÇELİK MONTAJ TİCARET işyerinde çalışan üyelerimizden.
Hacı YILDIRIM'm oğlu,Ali KURT'un kızı,Mehmet DURSUN'un kızı,
Ayhan GÖKSU'nun oğlu,Mustafa FİDAN'nın kızı,Hamza ERTÜRK'ün oğlu,
Alaattin ONARAN'ın oğlu,Hasan KARAHAN'm kızı,dünyaya gelmiştir.

OMTAŞ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden, Rasim DURAN ile Hatice EMİR,
AK kardan işyerinde çalışan üyelerimizden, Sabri CUMALI ve Celâl ÖZKUL,
ALTINBAŞAK İşyerinde çalışan üyelerimizden, Hüsamettin AKBULUT ile Şerife ^
ALBAYRAK, Mustafa YAMAN ile BAHAR YAMAN,

CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden. Ertuğrul ŞAFaK İİe
,Ays6L KILIK| M

ÇELİK MONTAJ TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Macit Canyakan ile Meral Özgen. Şinasi UĞUR ile Necla TELLİAĞAOĞLU,

AEG-ETİ işyerinde çalışan üyelerimizden,
Haldun TAMİRER ile Nevin ERATİK

OMTAŞ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden, Yusuf AKIN'nm kayınpederi ve
ablası.

AK KARDAN işyerinde çalışan üyelerimizden, Abdullah SALLABAŞ'm babası,

ÇELİK MONTAJ TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Sabahattin HOCAOĞULLARI'nm babası, Murat ÖZDİRİL'in annesi vefat etmiştir.
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AVRUPA'DA
SENDİKACILIK

İSPANYA
ispanya İşçi Sendikaları Genel Konfederas- ,

yonu (UGT) 1888 yılında yapılan bir kongreden
sonra Barselona'da kurulmuştur. Bu kongreye
4668 işçiyi temsilen 22 delege katılmıştı.

İspanya İşçi Sendikaları Genel Konfederas -
yonu 1883 yılından I936'ya kadar sarfettiği
çaba ile bir dereceye kadar başarı da kaz^anmış
tır. Bu devrede İspanya'da işçilerin korunması
ve haklarının teminat altına alınması için kuru
lan müesseseler ve alınan tedbirler şunlardır:

- Sanayide iş kazalarından korunma tedbir
lerinin alınması.

- Çocuk işçilerin korunması ( 12 yaşından
küçüklerin geceleri çalıştırmamaları,hafta so
nu tatillerinin düzenlenmesi vs.)

- Sosyal Sigortalar Kurumu
- İşçi-İşveren ve hükümet mümessillerin

den kurulu "Milli Çalışma Konsey"lerinin teş -
kili.

- Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)' nm •
konferanslarına üçlü delegasyonlar halinde ka -
tılma.

1936 yılının Temmuz ayında, Faşist aske
ri kuvvetler İspanya'da hükümet idaresini elle
rine geçirdiklerinde İspanya İşçi Sendikaları
Genel Konfederasyonu'nun 2 milyon üyesi vardı.
Faşistler,işçi liderlerinin komünizme karşı ve
hür sendikacılık taraftan olmalarına rağmen,
sendikalara ve sendikacılara karşı amansız bir
mücadeleye girişmişler, işçilerin hak mücade-
lelerini "komünist hareketi" olarak göstermiş
lerdir.

Uluslararası Hür İşçi Sendikalan Konfede -
rasyonu İspanya Hükümetini altı defa Uluslara -
rası Çalışma Teşkilatına şikayet etmiş ve hür
sendikacılığın gelişmesine fırsat vermeyen bu
zihniyetle mücadele edilmesini istemiştir.

21 /.ralık 1965 tarihinde İspanya Parlâmen -
tosu (Cortes) tarafından yapılan değişikliğe gö -
re, İspanya'da bir grev'in yapılabilmesi için ,
"grevin ; devletin güvenliğini tehlikeye sokma
ması,devlet otoritesini sarsmaması,günlük ha
yatın normal akışını baltalamaması ve ulusal
üretime ciddi bir şekilde zarar verecek nitelik
taşımaması" gerekmektedir.

Faşist İspanya'da Hükümetin sendikal hakve
hürriyetlerden anladığı işte budur :

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Soldan sağa :
l. Temel kanunumuz 2. Milli güreşçileri

mizden (Müşterek kelime),
Bir harf. Bir ilimizin halkmdan.
iMfabenin ilk harfi,Karadenizde bir il
çe, bir renk.
Bir harf,bir nota,ağacın koludur, bir
giyimle hanımların yarattığı bir moda
boğa güreşlerinde söylenir.
Bir harf imiz, kafi değil, olurmu anla
mına bazı yörelerde kullanılır, tersi
diraje bir nevi pantolon.
Bir harf, başma bir harf gelirse hatı
ra olur, bir zamir, favori, tersi bir
yağdır, bir nota.
İlk harfimizdir, bir renk, başına bir
gelirse yemekte kullanılan bir garni
tür olur, rutubet, sessiz bir harf vl -
danın yarısı, bir harf.
Bir harf, tersi bir renk, Akdeniz yö -
resinde bir ilçe, bazı kişilerin kullan
dıkları, su kabı.
Sesli bir harf, tersi İnşaat ustası an -
lamına, tek tip.

Yukarıdan aşağıya :
l. Bir çeşit su kabı.
3. İmkân.

Bir isim.
Bir şeker türü.

7. Daha ziyade meze olarak kullanılır,
8. İnsan kalabalığı, i)nkara asfaltı üzerin

de bir fabrika.
Çocukların dedelerinden istediği.
Bir emir, seda.
Kaba bir ifade, bir harf,tersi ölçü bi
rimi.

Bir maden rumüzu.
Eski bir parlamenterimiz.
Uzak, tasa.
Toprak reformunun uygulandığı yer
(Müşterek iki kelime)
Tersi kamer. Tersi ilişkin.
Eski Almanya'da bir sınıftı,bir silah.
Bir renk, bir pejmir.
Bir takı, bir gaz.

9.

4.

6.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

rv a n re. ±.



Bankamızı Sectihizse

Tercihiniz Doğnıdur.

Tasarrullannızı değerlendiren. Yurt sathında
yaygın hizmet veren.Sanayinin Anadoluya
yayılmasına onculuk eden. Kârının %75ını
vakıf hizmetlerine ayıran bankamızı secîi-
nlzse tercihiniz doğrudur.

Suic-vmiı-iy^Camtt Sadırvjr.Stjbekeierınden b.rdciâ-,
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