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GİZLİ SİLAHLAR GİBİ
Son zamanlarda bazı endüstri kollarında kullanılmaya baş
lanan kesme ve kaynak aletleri uzay filmlerinle kullanı -
laıi gizli tabancaları andırmaktadır. Bu aletler iyinize e-
dilmiş gaz püskürtmekte ve bu sıradalöoderece bir ısı sağ-
lamaktadır. "Plazma tabancası" adı verilen aletler kalın
çelik tabakalarını tereyağ keser gibi kesiyor . Yüzlerinin
çok sert olması ve Tungsten gibi sert madenlerle kaplan
ması gereken eşya da bu tabancalarla kaynak yapıhyor
Tepkili motörlerin kanatları da ayni yoldan kaynak yapılı
yor. Tabancalar öylesine hassastırlar ki bir bıçağın a&z"
kadar ince yerleri veya bir tükenmez kalemin ucu gibi nok
tadan büyük olmayan şeyleri de birleştirebiliyor.



yeni YIL
Bir yılı daha geride bırakırken iş

çi ve işveren örgütlerinin çalışmaları
na bir göz atıldığında, işverenler ke
siminin büyük bir bızla birleşerek güç
lendiği.

İşçi örgütlerinin ise bunun tam ter
sine bölündüklerini 1976 senesi içinde
kurulan yeni iki Konfederasyonla da bu
nun kanıtlandığı görülmektedir.

Bu yılda Türk-tş ve Disk işçilerin
ortak dertlerine çare arıyacak tek bir
noktada bile birleşemediler.

Nitekim Türk-lş'in İzmir, Disk'in
DGM için direnişlerinde Konfederasyon
lar ortak nokta bulamadıklarından, di
renişleri kendi adlarına sürdürdüler.

Böylece bölünen işçi kitleleri kıs
mi grevler neticesinde işverenin oyun
cağı oldu.

Binlerce işçi Kıdem ve İhbarını a-
lamadan kendini beş parasız kapının ö-
nünde buldu.

Ne yazık ki, iki Konfederasyonunda
atılan işçilere sahip çıkmayışı bu ey
lemlerin altındaki gizli emellerin or—
taya çıkmasına yardımcı oldu.

Bütün bunlar işveren kesimine ye—
ışık yakmak anlamını taşımaktadır.
Halen kapı arkalarında imzalanan

Toplu tş Sözleşmeleri ile işçiler sö
mürülmekte ve sendika seçme özgürlüğü
ortadan kaldırılmaktadır.

İşverenler dayanışmalarını arttır
malarının semerelerini hemen toplamaya
başlamışlar, hatta işçi kesimini bile
kendilerine alet etmekten çekinmedi
ler.

Aynı yıl içindeki iki ilginç olay,
Tofaş ve Renault işyerlerindeki üreti-
tilen araçlara zam alabilmek için iş
çileri çıkartacaklarını beyan ederek
hükümeti zorlamışlar ve istedikleri ne
ticeyi de almışlardır.

İşyeri ile Sözleşme yapan sendika
ise yalnız susmayı tercih etmiş.

üyelerimin iş akdini bu gerekçe i-
le fesh edemezsin bile demiyerek danı
şıklı döğüşün en güzel örneğini vermiş
tir. Sendikacılıkla bağdaşamıyan bu tu
tumlar yüzünden işverenler lüzumsuz
kaprislere girerek işçilerin hakları
nı vermeyerek işçi kesimlerini hızlı
Grev'e itmektedirler.

Böylece yeni yılla 18000 işçi grev
ve direnişte girmeye mecbur bırakılmış
tır.

Eğer sendikalar konularını daha dik |
katli takip etselerdi grevdeki işçi sa i
yısı çok düşük olurdu.

Devrimciyiz diye geçinen Sendika
ların, Grevdeki süreleri almadıkları
gibi Grev'in bittiği günden itibaren
Toplu Sözleşme imzalamaları, işveren
lerin ekmeğine yağ sürmüş, grevlerin
çoğalmasına sebep olmuştur.

Konfederasyonlar arasındaki reka
bet, Toplu İş Sözleşmelerinin çokluğu
ve dayanışma içinde bir işveren kesimi ^
ile 18000 işçi 1976'dan devr alınarak •
yeni yıla girileceğinden muhakkak ki,
1977 yılı işçi kesimi için zor bir dev
re olacaktır.

Aynı hataların yapılması halinde
grevlerdeki işçi sayısı büyük bir hız
la artacaktır. Grevleri kaldırabilmek -
için işveren kesimine verilecek taviz--^
lerin işverenleri daha da güçlendire
ceğinin düşünülmesi lazımdır.

İşçiden yana gerçek sendikalar grev
deki işçilerin haklarını sonuna kadar
aramaya mecbur olduklarını unutmamali -
dır1ar. I

Aksi halde yeni yılın Grevler Yılı^
olacağı bir gerçektir.

A AYDIN ÖZEREN
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
çolakoglu Sözleşme
GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR.

Çolakoğlu işyerinde çalışan üye
lerimiz adına yürütülen Sözleşme mü
zakereleri devam ediyor. İşveren, bu
güne kadar yapılan beş toplantıda,
ihbar ve kıdem tazminatı, izin ve
bayram ikramiyesi, ücret zammı, ikra
miye, yakacak yardımı, istihsal pri
mi ve parasal diğc- maddelere iliş
kin isteklerimize yanaşmadı.

Bu maddeler ile ilgili istekleri
miz doğrultusunda anlaşma sağlanamaz
sa, uyuşmazlığa gidilecektir.

LtLiK MONTAJ SÖZLEŞME
GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI

250 işçinin çalıştığı Çelik Mon
taj işyeri işverenliği ile ikinci dö
nem Toplu îş Sözleşmesi müzakerele-

Aralık'da başlanılmıştır
Bu toplantıda Toplu Sözleşme tek

lifi işveren temsilcilerine veril
miştir .

Sözleşme müzakereleri devam etmek
tedır.

KARMAŞAN TOPLU SÖZLESME
YETKİ PROSÖDÜRÜ YÜRÜTÜLÜYOR,

Karmaşan işverenliği ile yapılacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi
çağrı prosedürü yürütülmektedir. Iş-

Sendikalar listesi
^  Müdürlüğü'nden talep

diri İLy? sendikalara yazılı bildırı yapılarak, çağrı ilSnı verilmiş

İ5len,lere de-

NASAŞ'IN YETKİ KARARI
TEMYİZ EDİLDİ .

Nasaş işyerinde 1 Eylül 1976 ta
rihinde yapılan çağrı sonunda, Koca
eli Bölge Çalışma Müdürlüğü Toplu İş
Sözleşmesi yetkisini Sendikamıza ver
miş ve diğer sendikaları Gebze îş Mah
kemesi'nde yaptıkları itiraz üzeri
ne, Mahkeme çağrı tarihinde hiç bir
sendikanın çoğunlukta olmadıdına ka
rar vermiş idi. Temyiz yoluna baş
vurmamız üzerine karar Yargıtay'ca
bozulmuştur. îkinci defa yürütülen
çağrı prosödürü sonunda Bölge Çalış
ma Müdürlüğü sözleşme yetkisini yeni
den sendikamıza vermiştir. Çağrı ya
pan diğer sendikaların itirazları ü-
zerine, mahkeme, birinci kararındaki
hiç bir sendikanın işyerinde çoğun
lukta olmadığına ilişkin hükmüne rağ
men, yetkiyi Maden-îş Sendikasına ver
miştır. Bu kararda tarafımızdan tem
yiz edilmiş olup, Yargıtay'dan dos
yanın gelmesi beklenmektedir

ATLAS COPCO
İşverenliği İle
MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR.

Atlas Copco işverenliği ile 15 a-
ralık'da ikinci dönem Toplu Sözleş
me müzakerelerine başlanıldı.

Bu toplantıda, üyelerimizin isteklerı doğrultusunda hazırlanan Toplu
Sözleşme teklifi işveren temsilcile
rine verildi.

Müzakereler devam etmektedir.



TÜRK KABLO

» GAZAL
Emekçileri de
örsiitumlize

katıldıOTOMOBİL-tş Sendikası 'na
üye kayıtlarını yaptıran
TÜRK KABLO ÎŞÇİLERÎ

Kocaeli Bölgesinde kurulu bulunan
TÜRK KABLO işyerinde çalışan 470 iş
çi daha önce üyesi bulundukları Türk
Metal Sendikası'ndan istifa ederek
Sendikamıza üye- olmuşlardır.

örgütümüze katılan TÜRK KABLO iş
çileri "Türk Metal Sendikası en iyi
sözleşmeyi de yapsa hiç önemi yoktur
çünkü sözleşmeler kapı arkasında ya
pılmakta olup, baş temsilcinin işten
atılması ve diğer temsilcilerin tem
silcilik sıfatlarının kaldırılması
konusunda daha önce anlaştıklarını "
ifade etmişlerdir.

Bu şartlar altında Türk Metal Sen
dikası'nda kalmanın bir anlamı ve ya
rarı olmadığını ve daha güçlü olan
OTOMOBÎL-ÎŞ'de toplanmanın işçi sını

Üye
kay.-.tlarını
yaptıran
GAZAL '
ÎŞÇİLERÎ 'nden|
pir grup...

fı İçin en iyi yol olduğunu belirt
mişlerdir. ,

Kocaeli Bölgesi'nde örgütlenme ça
lışmalarına hız veren Sendikamıza
Türk Kablo'dan sonra, DİSK'e bağlı
Maden-tş Sendikası'nın en kuvvetli
işyerlerinden biri olan GAZAL işyeri
işçileri de katılmışlardır.

Maden-lş Sendikası'na 12 yıldan
beri üye oldxıklarını belirten GAZAL
işçileri, bu sendikanın faaliyetle
rini onaylamadıklarını, sendikacılı
ğı emelleri için araç olarak kullan
dıklarını ayrıca yüksek aidat sömü
rüsüne tahammül edemediklerini belir

, ten 500 GAZAL işçisi, "işkolumuzun
en güçlü ve demokratik sendikası OTO
MOBÎL-ÎŞ" diyerek, birlik halinde sen
dikamıza üye olmuşlardır.

-'i •' "
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Bİr süre önce Van bölgesinde meydana ge
len deprem nedetıl ile yurt içi Ve yurt dl —
şından yapılan yardımların, bölgedeki va"
tandaşlara ulaşmadığı haberini basından al
mamız üzerine, yönetim Kurulumuz toplanarak
yapılacak yardımın en iyi şekilde değerlen
dirilebilmesi için, bölgeye bir komitenin
gönderilmesi kararını almış idi. Görevlen
dirilen komitenin mahallinde yaptıkları in
celeme sonunda hazırladıkları ve aşağıda sun
duğumuz raporu. Yönetim Kurulumuz tarafın
dan görüşülerek, yardımın mahallinde bir o-
kul yaptırılması şeklinde değerlendirilme
sine karar verildi ye alınan bu karar doğ
rultusunda da girişimlere başlanıldı,

üGprGTH^. • insânoçlunun doğsya kârşj. ye—
Jcâ(33X/ ihmalin, suçZuhjgun

bir belirtisi oluyor ülkemizde!

yapılacak
yardım
saptandı

f(ğk'

OTOMOBİL-tş komitesi, deprem bölgesinde yü
rekleri.acj. dolu vatandaşlarımızla^ ...



Komitemiz güç kofullar altında deprem bölgesine ulaşti..,-Tünı
güçlükler gerçek bir tj^rdimin yapılabilmesi umuduyla acılıyor
dU

4RAPOR 15.12.1976

OTOMOBİL-tş SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANJ.IĞINA,.

DEPREM BÖLGESİ RAPORU

W
r

Sendikdinızın Van yöresinde vukuu bulan deprem felaketine
yardım yapmak amacıyla deprem mahallinde bizzat tetkik ve in
celeme yapmak üzere görevlendirilen heyetimiz 9.12.1976 günü
hareket ederek 11.12.1976 günü Van iline gelmiş, heyetimiz ilk
etapta sendikamızın deprem bölgesine yardım amacı düşüncesi çer
çevesi içinde Van Valiliği, Çaldıran kaymakamıyla temaslarda
bulunmuş bilahare esas deprem bölgesinde incelemeler yapmıştır

Yapılan bu temas ve incelemeler neticesinde sendikamızın
deprem bölgesine yapacağı üç türlü yardım şeklinden:

1- Ayni yardım (Yiyecek ve giyecek)
2- Nakti yardım
3- Okul yaptırılması,

düşüncelerinin içinde yukarıda belirtilen 1 ve 2'nci yardım şe
killerinin katiyetle amacına ulaşamadığını, yapmış olduğumuz
temas ve incelemeler sonunda üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Bu durumda deprem bölgesine yapılacak en iyi yardım şekli
nin bizzat sendikamızın takip ve kontrolü altında okul yaptı
rılmasının yardımın amacına ulaşması bakımından en sıhatlı ve
geçerli uol olduğu tarafımızdan tesbit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Şerif ÖZEL
KOMİSYON BAŞKANI

Mustafa İNCESU
ÜYE

Mehmet OKAN
ÜYE

Eyüp ÖNER
ÜYE



îş kazalarx ve iş kazası sonucu ölüm
vakaları, yıldan yıla azalmak yerine, gis

hızlı artışla, tüm işçilerin
en önemli sorunlarından biri olmaya de
vam ediyor.

İş kazası deyimi yerine, işçi ve sen
dika çevrelerinde yavaş yavaş "iş cina
yetleri deyiminin kullanılmaya başlan
ması da sadece etkili ve sarsıcı bir te-

bulma kaygısından kaynaklanmıyor. "îş
cinayetleri" deyimi, kaza denilen olay
ların, daha çok, işyerinde gerekli ted
birlerin alınmamasından, patronlar tara
fından alınmamasından ileri geldiğini an

kazaları ve iş kazası sonucuolum olaylarında açılan davalar nasıl
sonuçlanırsa sonuçlansın, kazaların baş-
lıca nedeninin ihmal veya patronların gereksiz gördükleri masraflara boğulmak
istememeleri olduğu biliniyor. .

öte yandan, eldeki veriler sadece Sos
yal Sigortalar Kurumu'na kayıtlı v-:; bu
TürJ^vpM^^ edilmiş vakaları içeriyor.
4 ^ mT? tarım işçileriyle birlikte,
h,'ı aşkın "işçinin bulunduğu veDu işçilerden sadece 1 milyon 800 bin ka-

sigortalı olduğu düşünülürse, iş
j,,;. arının çok daha yaygın ve önemli olduğu ortaya çıkıyor.
kaları kazası sonucu ölüm va-5 süre h 30 yıl-lerind^n dağılımları, SSK veri-
tabloH;:» hareketle hazırlanan aşağıdakitabloda görülüyor.

den fazla iş kazası sonucu ölüm vakası
kaydedilmiş bulunuyor.

îş kazalarının ve iş kazası sonucu ö-
lümlerin yıl yıl, azalmak şöyle dursun na
sil arttığı, iş kazası ve ölüm sayısı,
yıl yıl sigortalı işçi sayısına oranlan
dığında daha iyi görülüyor. Aşağıdaki tab
lodan, 1971-1975 arası beş yıllık dönem
de, yıllara göre sigortalı işçi sayısı
nı, iş kazası ve ölümlerin sigortalı iş
çi sayısına oranlarını izlemek mümkün.

TABLO II

Eylül başı
itlbcuriyİe
sig. işçi

Yıl, sayısı

Yıllar

1946-1970
1971
1972
1973
1974
1975

TABLO I

kazaları ölümler

1.503.047 13.416
150.504 674
163.977 741
176.937 770
174LS79 614
184.929 1.211

tabloda, iş kazalarının, ö-
* Kazası sonucu ölüklerinyıla artış gösterdiği, özellikle

/;> yılında işçi sayısı ve sigortalı iş
çı sayısındaki artışlarla da oranlanama-

1946-1970^^ arttığı açıkça görülüyor,ly^b ıa70 arası yirmi dört yıllık dönem-
"ptlyon 500 bin iş kazası ve 13 bin

500 civarında iş kazası sonucu ölümle kar
lo arası beş yıllık dönemde 850 binden fazla iş kazası ve 4 bin-

îş kazası
sayı oran %

ölüm
sayı oran %

1971
1972
1973
1974
1975

1.404,816
1.525.012
1.649.079
1.799.998
1.823.338

150.504
163.116
176.237
174879
184929

10.7
10.7
10.7
0.9

10.1

674
741
770
614

1.211

0.048
0,049
0.047
0.034
0.067

özellikle, iş kazası sonucu ölümler-
deki oransal artış, 1975 yılında en yük
sek seviyesine varmaktadır. îş kazaları
oranında 1974 yılında gözlenen düşüş 1975
yılında yerini yeniden artışa bırakmış
tır .

Î5 KAZALARININ ÇALIŞMA ALANLARINA
Göre DAĞILIMI

Bazı işkollarında diğerlerine oranla
daha fazla iş kazası ve daha fazla is ka
zası sonucu ölüm vakasına rastlandıöı bi
linen bir gerçektir. 1975 yılma ait SSK
verilerinden yararlanarak yapılan bir in
celeme, daha önceki yıllarla da karşılaş
tırıldığında, en fazla iş kazasına sıra
sıyla, inşaat, kömür madenciliği, metal
den eşya yapımı ve ulaştırma cihazlari
yapımı, dokuma işkollarında rastland ö
ortaya çıkmaktadır. En fazla iş kaza
sonucu ölüm oranı, yine, inşaat ve onuVz
leyerek kömür madenciliği işkolla--.
görülmektedir. * -^arında

Bazı işkollarının değerlerinden v
fazla işçi istihdam ettiği gözönüne al?
nırsa, iş kazalarının işkolunda çalışan
işçi sayısına oranı daha iyi bir Göster
ge olacaktır. Buna göre bakıldıaınaf1975 yılında iş kazalarına en faz^I
lanan bazı çalışma dallarında islarının tüm çalışanlara oranı şöyleSrt'



îşkolu

İABLO III

îşçi
sayiSi

TABLO III

sayı
Oran

sayı oran

tşçi tş kazası ■ ölüm
İşkolu sayısı sayı oran sayı oran

KSnür madenci
liği 54,966 14980 27,2 251

KOTÜrden gayrı
madenler 23,928 3 259 13,6 26

Taş,kil ve kum
ocakları 9,181 1164 12,6 19

Ağaç ve mantar
neraulleri 24,548 4 267 17,3 6

Ecza ve kiıı^a
sanayii 44.278 3 883 8,8 12

Metal eşya, ma
kine yapımı 138,539 34138 24,7 40

Ulaştırma ci
hazları yapımı 80,641 12 434 14,1 12
İnşaat 397,840 37383 9,1 355
Nakliyat 70,488 3201 4,5 91

İş kazalarının işkollarında çalışan iş
çi sayısına göre oransal dağılımı, 1975
yılında kömür madenciliğinde iş kazası
oranının yüzde 27"i aştığını, yani her
dört işçiden birinin bir yılda iş kaza
sına maruz kaldığını göstermektedir. Kö
mür madenciliği işkolunu yüzde 24.7 iş-
kazası oranıyla metal eşya ve makine ta
mir ve yapımı işkolu izlemektedir. En faz
la işkazasına rastlanan işkolları ara
sında ağaç ve mantar mamulleri sanayii
yüzde 17,3 oranıyla üçüncü sırayı almak
ta, ulaştırma cihazları yapımı yüzde 14,1
oranında iş kazasıyla onu izlemekte, ar
dından da yüzde 13,6 oranıyla kömürden
başka madenler işkolu gelmektedir,

îş kazası sonucu ölümlerin oransal da
ğılımına bakıldığında, yine kömür maden
ciliği ive inşaat ile metal eşya yapımı

. kollarının başta geldiğt görülür.
Bütün bu oranlara ve sayılara, sonun

da sakatlık yapan veya ölüme kadar götü
ren meslek hastalıklarının dahil edilme
diğini söylemekte de yarar vardır.

İŞ KAZALARI DÜŞÜK GELİRLİ İŞÇİLER
ARASINDA DAHA BÜYÜK YAYGINLIK GÖSTERİYOR

tş kazaları düşük gelir guruplarında-
ki işçiler arasında, yüksek ücret alan
işçilere oranla çok daha yaygındır. Son
beş yılın işkazalarıyla ilgili istatis
tik verileri, gelir düzeyiyle iş kazala
rı arasında ciddi ve doğrudan bir bağlan
tı olduğunu ortaya koymaktadır. İş kaza
larının meydana gelme frekansı, iş kaza
sı sayısı yüksek gelir gruplarından dü
şük gelir gruplarına doğru gidildikçe
düzenli ve önemli bir şekilde artmakta
dır, Aşağıdaki tabloda bu eğilimi kolay
lıkla izlemek mümkündür. '

Günlük
kazanç 1971

TABLO V

1972 1973 1974 1975
20-30 TL 48,352
31-40 33.887
41-50 18,452
51-60 10,108
61-70 5,416
71-80 3,119
81-90 1,777
91-100 1,204

101-110 530
111-120 680
121-130 45
131-140 23
141-150 7
151-160 5
161-170 32
171-180
181-190
191'dsı fazla
Bilinmeyen 100

40,184
35,577
23,212
14,908
9,153
5,758
3,233
2,034
1,166

731
394
266
187
183
276

224

42,782
35.929
25,876
17,056
10.445
7,405
4.463
2,890
1,785
1,160

743
632
511
452
412

22,988
30,762
31,904
25,937
18.709
13,415
10,420
7,106
4,812
4,074
2,456
1,459
1,093

776
867

680 848

31,692
29,306
25,012
20,928
15,936
13,330
10,643
8.216
6,666
5,066
4,408
5.058
2,120
2.333

604
363
433
532

Tablodan da görüldüğü gibi, sözkonusu
5 yılın tümünde aynı eğilim gözlenmekte
dir, îş kazası sayısı en düşük gelir gu
ruplarından en yüksek gelir guruplarına
doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu .arada
11-20 TL, arası gelir grubunda iş kaza
larının nispeten az olması ve 1975 yılın
da bu grupta hiç iş kazasına rastlanma-
masının nedeni, bu gelir grubunda sözko
nusu yıllarda oransal olarak daha az iş
çi bulunması, İ975 yılında ise 11-20 ve
21-30 TL- gelir gruplarında SSK'ya kayıt
lı hiçbir işçi bulunmamasıdır.

En fazla iş kazasına en düşük ücret
liler arasında rastlanması, iş kazaları
nın iş suçları ve iş cinayetleri olduğu
nu bir kere daha' kanıtlamaktadır. En dü
şük gelir gruplarında çalışan, kalifiye
ve deneyli olmayan işçilerin iş kazala
rından korunmaları için gerekli tedbir
ler alınmamakta, gerekli iş eğitimi ve
rilmemektedir, En düşük gelirli işçi gu
rupları en fazla iş kazasına ve doğal o-
larak işkazası sonucu ölüm tehlikesine
maruz bulunmaktadırlar.

<3



işçinin raporu
Grev... grev... grev... 1970'1er-

de 7'den 70'e şehirdeki çocuktan, köy
deki nineye kadar herkezin ezberle
diği bu kelime, gerçekte işçi tara
fından değil, işveren tarafından fa-
Şist bir yeni uygulamanın, yeni bir
yöntemin adıdır, tş-çiyi greve ne e—
vindeki süt isteyen bebesi, ne aş pi
şirmek için çarşı pazar dolaşarak en
ucuz pırasayı araya araya ayaklarına
karasu inen karısı değil, işvereni
itmektedir. Köşkünün bilinmez kaçın
cı salonunda elindeki viskisini yu
dumlayarak gazetecilere "işçiler"hırs
larına kurban olup, kışkırtıcı sen
dikacıların etkisiyle greve gitti
ler. .. Hadi bakalım güçlü kimmiş gö
relim, aç kalsınlar da akılları baş-

ben onlara bir babagibi nasihat ettim, anlamadılar, bu
güne kadar ekmek yedikleri kapıyı
apatıyorlar..." gibi beyanatlar ve-

grevi yaratan kişi.îş
verendir grevi isteyen kişi. İşverendır grevi kurtuluş çaresi gösteren ki

rrk yıllık Rus salatasının adı
nı Amerıkap ilişkilerine zararı do
kunmasın diye Amerikan salatası ya-
pan zihniyetin işverenleri en büyüğünden en küçüğüne kadar her grevde
işçiye kapatırım fabrikayı, han ya-

o  veririm" diye parmakla-gülüyorsa, yaşantı en
çadırlarının içi-/  ̂̂ 5 vunutlarını yaşayan işçi-lerin greve neden itiklendiğinin a-

çikianması gerekir, işçi emeğini ve-
ren ve buna bir karşılık alan kişi-
^^•^ŞÇrnin evinde tenceresi kayna-sa, bebesinin sütü olsa, yarına gü

vencesi olsa kalkıp da, rahatını hu-
zurunu bozup soğukta, karda kışta
fabrika önlerinde nöbet tutar mı?
Grev çadırlarında soğuktan üşüyen el
lerini hohlayıp ısıtmaya çalışarak
patronun aklını başına toplamasını
ve insancıl isteklere olumlu cevap
vermesini umut ederek bekler mi? İş
çi grev yapar, çünkü grevi yapması
istenir. Onvın grev yapması için bo
zuk düzen ve bozuk düzeni yaratanlar

DD
elbirliği içinde çalışır, işçinin e-
lindeki paranın değerini düşüren iş
çinin kendisi değil, karşısında ol
duğu patron-ağa-bozuk düzen yöneti
cileridir. Hatta zaman zaman çelişik
açıklamalar yaparak ortaklaşa sürdü
rürler bu garip tutumlarını.

Demir Çelik grevlerini bu nedenle
otuz gün erteleyen Bakanlar Kurulu,
toplu iğne fabrikaöındaki grevi veya
bardak çanak, çömlek yapan fabrika
daki grevi de aynı espiri ile erte
lemeyi keşfetmişlerdir. Tüm garip o-
laylara rağmen işçi sınıfı, sendikal
çalışmalardan sapmamış, sendikaların
gücünü ortaya koyarak emeğinin onu
runu grevle korumuştur. Bir Türk şa
irinin Türkiye'mizdeki ilk grevi an
latan bir şiirini okuyalım şuracık
ta. . .

Türk işçi hareketlerinde güçlü dav
ranışların kişileri olarak göste-

; rilir OTOMOBİL-tş üyeleri. Emeğin
i karşılığını almak için el-ele yü-
• rüdük, kadın-erkek grev gözcüsü
I gömleğini giydik... İşte KROMAN
: ÇELİK grevimizden 'görüntüleri



grevi
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Yıllar önce yayınlanmış bir sendi
ka raporundan okuyoruz...

"... tesbit edilen ücretler, fi
yatların artması ile mikroskopik rak
kamlar haline gelmektedir. İndeksler
(resmi) misal olarak beş nüfuslu bir
ailenin ayda asgari 450 lira ile ge
çinebileceğini belirtirken, komis
yonlar günde 760 kuruşa karar vermek
tedirlerI"

760 X 3 : 228 lira'.
Yani devletin ağzı diyorki 450 1İ-.

ra ile geçinebilirsin: Ve aynı dev
letin eli sana 228 lira veriyorI

İşte bu anlayış işçinin sorunları
nı büyütmüştür. İşte bu düzen işçiye
karşı çıkmış, onu sınıfından kopar
mak istemektedir. Türk parasının de-
ğirinin düşürülmesi, ekonomik kriz -
1er hep bu anlayışın, işçiye karşı
olanların çalışmalarıdır. Bozuk dü
zen işçi sorunlarına yeni sorunlar
katmak için her fırsattan faydalan
mıştır. Daha açıkçası düzen bunun i-
çin bozuktur.

îşçi bugünlerde ne durumdadır. Bu
riun anket çalışmasına bir göz atalım.

DEVAMİ VAR

Btl
jjtaı.

Geçen yıllar içinde, emeğin onuru için. Ba
rış ve özgürlük için OTOMOBİL-tş üyelerinin
birlik ve beraberlik içinde başlattıkları
ve yürüttükleri grevler Türk işçisinin gü
cünü ortaya koymuştur. İşte T.O.B. işyerin
deki grev gözcüsü arkadaşlarımız (üstte) ve
AEG-ETİ işyerinde grevci arkadaşlarımız (alt
ta). 1970'den bu yana Türk işçi aşamasında
önemli bir gelişme kaynağı olmuştur direniş
lerimiz..;..

McmCH LEBEh/
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ÎNSAN ÇALIŞMASININ BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
nelerdir?

Edebiyatta karıncaların, arıların
örünceklerin, kunduzların ve başka
böceklerle, hayvanların yaptıkları
'işler' üzerine pek çok şey okuruz.
Bu böcek ve hayvanların meydana ge
tirdikleri eserlerin'güzellik ve in
celikleri halk sanatına, büyük ya
zarların ve şairlerin eserlerine geçr
miştir. Bazı bilginler insanların top
lumsal yaşayışlarını hayvanlar dün-4 yasının genel biyolojik yasaları ile
açıklamaya çalışmışlardır. Bu . bil-

.  ginler böyle yapmakla insanların
{  'çalışmalarıyla' bir karıncanın yada

bir arının çalışması arasında bir e-
şit işareti çekmiş oluyorlar. Oysa
hayvanların ve böceklerin yaptıkları
işler, ne kadar karmaşık görünürse
görünsün, insanların yaptıkları iş
lerden temelli olarak ayrılır. Hatta
aslında, hayvanların çalışmasıyla in
sanların çalışması arasında ortak
hiç bir şey yoktur. Hayvanlar en kar
maşık, en ince hareketleri bile iç
güdüsel olarak yaptıkları halde, in
san çalışması, bilinçli olarak seçil
mış belli bir amaca yönelir. Çalış
ma yalnız insana vergi belirain hir-
Özelliktir. ^

İnsan çalışmasının belli başli i-
ki niteliği vardır: birincisi, insan
ların çalışması önceden belirlenmiş
bir amacın gerçekleştirilmesine yö
nelmiş bilinçli bir faaliyettir; i-
kincisi de, ister istemez çalışma a-

>  raçları üretimiyle bağlıdır.
Bu iki nitelik birbiriyle sıkı sı

kıya bağlıdır. İnsan çalışmasını bi

linçli bir faaliyet haline getiren
şey başlangıçta ilkel de olsa çalış
ma araçlarının üretilmesidir. Aslın
da da üretim araçları, insan çalış
masını hayvanların çeşitli hareket
lerinden ayıran biricik .şeydir. 18.
yüzyıl yazarlarından birisi haklı o-
larak, insanın alet yapan hayvan ol
duğunu söylemiştir.

•ZORUNLU ihtiyaç MADDELERİNİN ÜRETİCİSİ
OLARAK ÇALIŞMANIN OYNADIĞI ROL NEDİR?

Çalışma, insan yaşayışı için ge
rekli bütün maddi ve kültür servet
lerinin üreticisidir. Zorunlu ihti
yaç maddeleri içinde ancak bir kaç
tanesini doğada hazır olarak bulur,
örneğin, insanın susadığı zaman doya
na kadar içebileceği pınar suyu bun
lardan biridir. Ne var ki, insanoğ
lunun yaşayabilmek için ihtiyaç duy
duğu sayılamayacak kadar çok şey ça
lışmayla yaratılır. Bu şekilde insan
1ar, doğanın verdiği şeylere kendi
çalışmalarını uygulamış olurlar.

Her çalışma ürünü iki cins emeği
gerektirir. Birincisi doğrudan doğru
ya bir mamulün meydana getirilişinde
harcanan emek, ikincisi de önceden o
mamulü yakmakta kullanılan üretim a-
raçlarını yaratırken harcanan emek.
örneğin bir ayakkabı fabrikasında her
çift ayakkabıya hem o ayakkabı fab
rikasında çalışan işçilerin emekleri
hem de deri, kösele, kömür, elektrik
gücü, ayakkabı makineleri ve daha bir
çok şey üreten başka kuruluşlardaki
işçilerin emekleri harcanmıştır-. Bu
na göre her mamul, bir doğrudan doğ
ruya olan, yaşayan emeği, bir de bi
rikmiş, maddeleşmiş emeği içine alır.

üretim teknolojisi ve gelişimi

üretim sırasında insanlar, çalış
ma eylejnleriyle doğanın yasalarını
öğrenirler. Doğanın bir çok sırrına
sahip olurlar." Sayısız bilgi ve de
ney edinirler. Bir çok maddenin me
kanik, fizik ve kimyasal özellikleri
ni kavrarlar. Ve bütün bu kazanım-
larını, bir güç olarak amaçlarına uy
gvın bir biçimde üretim eyleminde kul
lanırlar, uygularlar. Bu durum git
tikçe yenileşen, yetkinleşen, geli
şen aletlerde kendini gösterir. Elle
tutulur, gözle görülür bir güç duru
muna gelir, tşte teknik, insamn çalışma
sırasında edindiği bilgi ve deneylerin, bir
güç olarak tekrar üretimde kullanılması, ya

aletleriyle tekrar çalışmaya yansıması
dır, Teknoloji de bu uygulamanın bilimidir.



Gelişim sürecinde bulunan ülkemizde,
sanayisel çeşitli sorunlarrn yanında psi
kolojik sorunların da etkinliğini görmek
teyiz. Ve bu düzeyde, etkinleşen Sevk-
ıdare organizasyonunun önem ve değerini;
geçmiş yıllara oranla daha iyi anlamak
tayız. Çünkü, psikolojik sorunların olum
lu veya olumsuz yanlarını saptamak müm
kün artık. .. Psikolojik sorunları geniş
kavr^ıyla ele alıp uygulamak mümkün ol-
mayabilir. Ancak, çağdaş düzeyde karışık
problemler bu sayede kolayca çözümlcne-

ve bilimselliği de kanıtlanabi
liyor artık. Ve artık, ayrı bir uzmanlık
dalı olmuş ve kaçınılmaz bir gereksinme
olarak yerleşmiştir hayatımıza. ..

Son yıllard.a açılan birçok Yüksek O-
kul ve Fakültelerde bu sorunun çözümleri
nı gösterebilecek yönetici ve uzmanlarda
yetişmektedir, artık... Ve aslında, ne
tur yönetici olursa olsun, psikolojik yön
temleri uygulamayanlar başarılı olamaz
ve olamayacaklardır da... Her türlü mo
dern alet ve makinaların bulunduğu bir
işletoe veya bir atelye veyahutta herhan

k^rum, ne denli prodüktif ve ran-
olursa olsun, psikolojik tek-
yoksunsa başarılı değillerdir.Sadece DEV blfinçolarla ve cirolarla ba-

olunmaz ki. İnsan ruhunun özelliklerine ve inceliklerine eğilebilmektengü
zel birşey var mı acaba?

İş ve imalat durumunu bir kenara ite
lim ve şu hususu düşünelim: sevk-ldare
^ ayışla, ikna edici, olgun ve adil o-
lursa, buna paralel iş ve imalat akışı da
başarılı olmaz mı? Şüphe yok ki olur. Ya
nı, önce sevk-idare yöntemleri uygulan
masını yeğ tutarak işe girersek sorunu
muz kendiliğinden çözümlenir.

tüm yöneticilerimizden sevk-
toare tekniklerinin gereğiyle uygulanma—

i.stiyoruz. Ve de bekliyoruz. Aslında tüm koşullar, yöneticilerimizi tüm
gerekleriyle bu ortama itmektedir. Amma,

9üzel şey; itilmekten ziyade itiklen-
^den bu düzeye gelebilmektir. Şu satır-
ları bir kitaptan aktarıyorum aynen: Ba
kın özet ve basitçe yöneticiyi nasıl ta
nımlıyor;

"HERŞEYDEN önce ÎYİ Bîr YÖNETİCÎ îcraATÇI OLMALIDIR. EMRİNDE ÇALIŞANLARA, EN
ALT kademelerde BİLE OLSALAR DİYALOG KUR
MALI, ONLARIN DA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ
ALMALIDIR. VE O ZAMAN ONLARIN DA BİR DE
ĞER OLDUKLARINI BİLECEK VE BU GÖRÜŞLE ON
LARIN GÜÇLERİNİ ARTIRACAKTIR."

Geniş kavramlı bu sorunun, bir bölümü
üzerinde durup bilgilerimizi tazelemeğe
çalışalım: Çok gerilere gidecek olursak;
yönetici kademelerinde bulunanların, ba
zı anlamsız yolları seçtiğini ve fayda
sız yöntemlerle personellerine etkili ol
mağa çalıştıklarını görürüz. Bu yöntem
lerin fayda sağlamadığı kanıtlandığı i-
çindir ki, bugünün ilmî yöntemlerine ge
çilmiş ve geçilmektedir de... Eski model
yöntem özetçe şunlardı diyebiliriz:

1- BEN SANA PARA VERİYORUM, ÇALIŞMAĞA
VE BANA HİZMET ETMEĞE MECBURSUN

Bu totoliter ve tehditkâr tutum, şim
di alcsak bir tutum olarak görülmüş ve da
ha olgunlaşmıştır. Para çalıştırma için
bir faktör olabilir, fakat iş insanın
maddi durumunu karşıladığı gibi gereksin
melerini de her anlamıyla karşılamakta
dır. O halde özellikle"'bu durum aşamaya
elverişli olmaktadır. Elverişli olan bir
şeyin de perdelenmesi olanak dışıdır

2- KORKUTMA:
Cezanın ve daimi baskının personeli

daha fazla çalışmağa yönettiği görülmüş
se de çok tehlikeli bir faktör olduğu da
tatbikatlarında anlaşılmıştır. Korku bir
an için etkili olmakta, fakat sonraları
büyük kayıplara neden olmaktadır. Verim
düşecek, imalat akışı bozulacak, kalite
bozulacak ve saygınlıkta yok olacaktır.'
Dahası var tabii.... Korkunun sonunda)
personelin en alıcı yönü olan morali de
bozulacaktır. Sudan mazeretler ve isti-
rahatler artacaktır. Ayrıca, güvençlik yi
tecek ve bağlı olarak sorumluluk duygusu
da felç olacaktır.

Yani bir ata sözümüzün anlamıyla, DÎM
YATA PÎRÎNCE GİDERKEN, EVDEKİ BULGURDAN
olunacaktır. Veya PİRE için YORGAN yakı
lacaktır. Peki niye pire için yorgan yak
malar veya pireyi DEVE yapmalar? Akılcı
yol varken, zor ve çarpaşık yollara sap
malar... Niye, niye, niye hep sorarımken
dime.

Bence, korkulu bir çalıştırma düzeni
yaratmasak da personeli başarısızlık kor
kuşunu işletsek olmaz mı? Kaldı ki, ANA-
YASA'mızın temel ilkesidir GÜVENCE.. Per
sonel kişisel başarısızlıklarından dola
yı korkmalı ve bu pcolrku onu yoğun ve bi
linçli bir çalışmağa yöneltmelidir. Yok
sa, yasal bazı boşluklara sığınıp onu i-
şinden ve ocağından etmek başarı mı sa
yılmaktadır bazı kesimlerimizde.. .
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Tüm yönetici kesimlerince 'ayrintıj-z
şekilde bilindiği halde uygulanmayan ve
ya uygulanmak istenmeyen (Başka türlü,yö-
rumlayamıyorum) sevk-idare yöntemlerinin
bazrları aşağzda özetçe belirtildiğ-± ■ şe-

oluşmaktadır. Mantıki ve akılcı dü
şündüğümüzde hiç de zor olmayan uygula
maları olduğunu görmekteyiz, '

1- YAPICILIK VE OLGUN TUTUM:
Personelin gerektiğinde işlerini eleş

,  ve ona hatalı yönlerini ikna ederek göstermek, işletme sevk-idaresi ve in
san psikolojisi üzerinde isim yapmış o-
lan DR. CARL ROGERS, bakın bu hususta ne
Öneriyor: "İNSANLARIN ANLAŞABILMELERÎnIN
EN BÜYÜK MANlI, BiR İNSANIN DlĞERlNl DlN
LEMEYI BlLEMEMESlDlR. EĞER BiR iNSAN, ZE
^ VE SAĞ DUYUSUNU KULLANARAK ANLAYIŞLI-
OLGUN ve ÜSTÜN BiR BAŞARI iLE DlĞER BiR
İNSANI DİNLEMEĞİ BECEREBİLÎYORSA, KlSlLÎ
ĞİNDE EN GÜÇLÜ BAŞARIYI ELOE' ETMiŞ OLA-
^Aİ\i.Xx\»

2- POTANSİYEL FARKININ BIlINMESİ:
ficiler, personellerinin değişik

özellik ve karakter taşıdıklarını unut-
^malı ve kaabiliyetlerine yöhelebilmeli

potansiyellerininkaldırabilecekleri kaynakları bulmalı veherşeyden önce de her kademedeki perso
neline eşit ve adil davranmalıdırlar.

3- KUVVET ve DAYANAKLILIK:
Personeline kuvvet ve dayanak ve de

güvence vermek yöneticinin en etken tara
Hoft? Burada yine bir ata sözünedeğinelim: İdARECİlIGIN MEKTEBİ YOKTUR"
denmemiş boşu boşuna... Yönetici hisle
rinden ve de kaprislerinden uzak kalma-

ve kaprisin yönetici lügatın-
da satırı bile olmamalıdır.4- AÇIKLIK:

Yönetici açık olmalı fikir ve düşün
celerini açık ve seçik belirtebilmeli-
dır. Her kademedeki yöneticinin özellik
le bu faktör üzerinde durmasını arzula-
maktayız. Bir,takım kişisel yorum veya
düşünceler daima topluma dönük olarak
gerçekçi ve bilinçli bir şekilde olmalı
dır.

Literatürlerden esinlenerek satırlaş-
bu yazımız, zaman zaman gör

mekte olduğıımuz iDEAL YÖNETiCl' lerimi z i
aramak özleminden doğdu... Herşeyiyle

şüphesiz zor. Amm»k,çağdaş düzeyin potasına girmek veya gir
menin yollarını aramak hiçte zor değil
galiba, Herşeyin ötesinde, açık, seçik,
adıl ve tüm demokratik özgürlük kuralla
rı içersinde. ..

GÜNGÖR BlLTEKlN
ŞAHiN MOTOR



YURTtAVE^!®#
YEM FABRİKALARINDA SÜRDÜRÜLEN GREVLERİ
BAKANLAR KURULU ERTELEDİ.

TÜRKİYE'DE OKUMA YAZMA BİLMEYEN 9 BİN
İŞVEREN VAR.

Türkiye Gıda-İş Sendikası'nın is
tanbul, Tek Gıda-îş Sendikası'nın Sam
sun, Konya, Bursa, Ankara ve Adapa-
zar Yem Fabrikaları'nda sürdürmekte
olduğu grevler. Bakanlar Kurulu ka
rarıyla, "Kalkın sağlığını bozucu"
bulunduğundan ertelenmiştir.

Erteleme kararı üzerine bir açık
lama yapan. Tek Gıda-îş Sendikası Ge
nel Başkanı İbrahim Denizcier, hükü
metin erteleme kararını kanunsuz ola

nitelerken, aynı sendikanın ör-
^tlenme Sekreteri Orhan Balta'da,
"Hayvan yemi ile insan sağlığının ne
ilişkisi var" demiştir.

İTALYA'DA 7 MİLYON iŞÇI GREVE GlT^ı

İtalya'da 3 büyük İtalyan işçi sen
dikası konfederasyonuniın çağrısına
uyan 7 milyon işçi bu ay başında gre
ve gitmiştir.

İŞÇİlsr, hükümetin ekonomik krize
karşı aldığı önlemlerin düzeltilmesi
ni ve yeni işyerlerinin sağlanması
için bir yatırım programının gerçek
leştirilmesini istemektedirler.

Kasım 1976'da çeşitli işkollarında çalışan 18 milyon işçi ve memur
aynı amaçla grev'e gitmişti.

Temel ihtiyaçlardaki fiyat artış-
İtalya'da son yıl içinde yüzde20 ye yükselmiştir.

ALMANYA'DA İŞVERENLERİN YÜZDE 5'LIK ÜCRET
ARTIŞI önerileri PROTESTO EDİLİYOR...

Almanya'da Maden İşkolunda işve-
yapılmakta olan Toplu Sözleşme görüşmelerinde sadece yüzde 5'lih

r G t 3 T* T C 1 ö v T ^ 4 4 ^ Gr t cl"~ücret artışı önermeleri işçiler ta-
J^afından şiddetle protesto edilmek
tedir .

Son olarak Krupp fabrikalarında ça
lışan işçiler, işverenlerin bu yüzde
5 lik zam önerisini protesto için bir
saatlik bir uyarı grevine gitmişler
dir.

Bilindiği gibi, Almanya'da büyük
işkollarında işveren sendikaları ile
İŞÇİ sendikaları arasında tek bir iş
kolu Toplu Sözleşmesi imzalanmakta
dır.

Türkiye'de 7 bin 919 erkek -1.179
da kadın işverenin okuma yazma bilme
diği saptanmıştır.

1975 yılında yapılan 10. nüfus sa
yımına göre, ilkokul mezunu işveren
ler 73 bin 41 ile ilk sırayı almak
ta, onu 13 bin ile orta okul mezunu
işverenler izlemektedir. Yüksek okul
mezunu işverenlerin sayısı ise, 8 bin
359'dur.

1977 BÜTÇESİNİN FİYAT ARTIŞLARINI DAHA DA
Körükleyeceği bildiriliyor

Hükümet tarafından meclislere su
nulan 1977 bütçesinin 50 milyar lira
açık vereceği ve fiyat artışlarını kö
rükleyeceği uzmanlar tarafından be
lirtilmektedir .

Fiyatların hızlı artış gösterdiği
ekonomilerde, fiyat artışlarını sı
nırlayabilmek için devlet bütçesinin
etkin bir araç olarak kullanılabile
ceği görüşünü savunan uzmanlar, 1977
bütçesinin de öngörülen 170 milyar-
İlk vergi gelirlerinin ancak, 130 mil L
yarının gerçekleşeceğini öne sürmüş- f
lerdir.

AÇIK işsiz SAYISI HIZLA ARTIYOR
Türkiye'de genel işsiz sayısının

2,5 milyonu aştığı resmen bildiri- jlirken, iş için gerekli kurumlara j
başvuran açık işsizlerin sayısının da
hızla arttığı açıklanmıştır.

tş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mü
dürlüğü 'nün verilerine göre. Eylül
ayı içinde iş bulmak için kuruma baş
vuran 308 bin 661 kişiden ancak 60
bin 790'ma iş bulunabilmiş, 247 bin
861 kişi açıkta kalmıştır.

öte yandan, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu 'nun yaptığı değerlendirmelere gö
re, iş bulmak için kuruma başvurah
308 bin 661 kişiden 238 bin 703'ü er
kek, 69 bin 988'i kadındır. İş bul
mak için başvuran erkek işçilerin 30
bin 510'u, kadınların ise 30 bin 208
i iş bulabilmiştir. Oransal olarak j
kadınların iş bulmakta daha şanslı ol
dukları görülmektedir.
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CHRYSLER İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Mustafa TÜLÜ'nün oğlu, Ali GÖRÎCİ'nin oğlu.
Şerif BAYSAL'ın oğlu, Hilmi GÜNER'in oğlu,
Ahmet KURUTAŞ'ın kızı. Yaşar BOZ'un oğlu,
Yavuz AKINCI'nın oğlu,

AK KARDAN İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Bekir ASLAN'ın oğlu, Mustafa KARAGÖZ'ün oğlu,
Satılmış YURDASAHİP'in oğlu, Erdal NURDOÖDU'nun kızı,
Hüseyin ÇETİN'in kızı, Nazmi TUNÇBAŞ'm kızı,
Rafet BOZAN'ın oğlu, Yusuf ÇELEMEN'in kızı,
Ziyaettin EROĞLU'nun kızı, Hüseyin YILMAZ'ın oğlu,

ALTINBAŞAN İşyerinde çalışan üyelerimizden,
KSmil BİLGİN'in kızı,

HATİPOĞLU DEMİR ÇEKME FABRİKASI üyelerimizden,
Mehmet KILIÇ'ın oğlu, Süleyman OTALİ nın oğlu.
Aşır VAROL'un oğlu,
dünyaya gelmiştir

AK KARDAN İşyerinde çalışan
üyelerimizden;
Şerif ATASU ile HAMİDE,
Asur DURSUN ile ZENURA,

:hrysler İŞYERİNDE çalışan
iyelerimizden:
^vni GÜNEŞ ile Ayşe SAY,

ALTINBAŞAK işyerinde çalışan
üyelerimizden:
Recep ÖZTÜRK ile Semra TİMUR,

HATİPOĞLU DEMİR ÇEKME
fabrikası üyelerimizden: "
Hidayet KAÇMAZ ile Mümine, evletıdilef...

CHRYSLER işyerinde çalışan üyelerimizden,
CONKER'in kızı. Zeki ARANMAZ'm annesi,

ÖZDEMlR'in babası. Şerif BAYSAL'ınçocuğu. Adıl AYDIN'ın annesi.

etoiştirf^^ trafik kazasında vefat
üyemizin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz,
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OTOMOBİL-IS çaİL^mdazut aiLehzL
ile, 1977 <lj4İJunji nujütLulujklcuc içizLünde,

^riı/tL tejfLtnju. eıLtZf L(uj,çzlxız,
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Soldan Sağa Doğı;Uy
l-Hammaddesi siliS/ kaolin, feldespat vs.
olan ve fxrxnlarda pişirilerek elde edi
len bir madde, B^r kumaş cinsi. 2-özel-
likle istanbul, îzmit ve Adapazarx ara-
sxnda işletim'yapan bir otobüs şirketi.
3- tçi boş, bir nota, günün bir vakti.
4- Şarkxlara konu olan bir kuş, tersi du
man buşalxğx. 5- Tersi güçlü savaşlarr-
mxzxn geçtiği tarihi bir tepe adx, gümü-
şütrak maden. 6- Tersi zararlı, bir bo-
cek, sonuna bir harf ilave edilirse hay-
siyet anlamxnx taşır, tersi padişah ça
dxrx, bir nota. 7- Türk müziğinde sevi
len bir makam, baş harfi değişirse cim
ri olur, bir emir. 8- Bir bayan adı, ter
si yağmurla gelir, başına bir harf gelir
se iki şeyin arası anlamını taşır. 9- No
tada duraklama, sismik araştırma
lan, mal. 10- Kahvelerde genellikle gar
sonlar ocakçılara öyle bağırırlar.

Aşağıdan yukarı;
1- Bir bayan adı, denizlerde meydana ge
len olay. 2- Bir yol çeşidi, başına bir
harf gelirse para dolabıdır. 3- Damıtım
yeri. 4- Bir metal rumuzu, tersi bir er

kek ismidir. 5- Azalt, gökyüzü. 6- Devle
timizin ilkelerinden biri (Asal kelime),
çayır bitkisi, bir rumuz. 7- Yiğit, da
marlarımızda dolaşan, bir nevi boya. g-
Başına bir harf gelirse yemin olur; Yeni
gerilere verilirdi. 9- Son harf değişir
se acımtırak anlamını taşıyan kelime o-
Itır, bir isim. 10- Benzer, tersi ünlü
bir ozanımızın soyadı, bir takı. 11- Ter
si üst'ün aksi, başına bir'harf gelirse

(okunduğugibi). 12 Yunanistan da ünlü bir futbol
takımı, nezle tedavisinde verilen ve ge
nellikle kullanılan bir ilaç adı,13- Baş
harfinin verilen sesli bir harf konulur
sa marş anlamını da taşır, tersinden so
nuna bir harf ilave edilirse zamanı gös
teren. 14- Rahat. 15- Bir çiçek.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN CEVABI
Soldan Sağa;
1- ÇARDAK 2-NtSA 3-RA, TÎ, ES 4- ARI,ANÎ
5- FAL, SÎL 6r AS, AK, Kî 7- AKIL 8-ADA-
LET.
Yukarıdan Aşağıya;
1- ARAFAT 2-ARAS 3-AN, IL, AD 4-RÎT, AKA
5-DSÎ, KIL 6-AA 7-ENÎK 8-ÎSÎLÎK.



Bankamızı Sectihizse

ercîllimz Dn^nıdur.

Tasarrullannızı değerlendiren. Yurl sathında
yaygın hizmet veren. Sanayinin A.nadoluya
yayılmasına onculuk eden. Kârının \ 75ını
vakıf hizmetlerine ayıran bankamızı sectl-
nizse tercihini.? doğrudur.

TÜRKİYE
VAKİFLAR BANKASIL™LJ

Suk^vmarıyff Cam;ı Sadifvan Sebektiennden bifdeiay
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