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Yeni yılın ilk ayı gerçekten sürp
rizlerle dolu olarak geçti, ilginç bul
duğumuz konuların bazılarına kısa, kı
sa değineceğim:

Parlamento komisyonunda gayet dik
katli çalışan ilgili partilere mensup
parlamenterler büyük bir gizlilik i-
çinde sanki Türkiye'nin en mühim konu
sunu halleder pozda kendi ücretlerin
de artış sağladılar ve mağduriyetleri
ni önlemek i'çin de geriye doğru gide
rek 83.271.— TL, daha almaya hak sa
hibi olduklarını tecil ettiler. Bu işi
Icendilerince tereyağından kıl çeker
gibi yaptıklarını sanırlarken basın ve
kamu oyunun tepkisiyle karşılaşınca
her parti başkanı partisini kurtarmak
için bu ücretleri almayacaklarını be
yan etmek mecburiyetinde kaldı. Aslın
da seçimlerin yakın olması işi karış
tırdı diyebiliriz.

yoksa bu paralar çoktan yerini bu
lurdu, yine de bir kulbunu bulup bu üc
retleri alma yolunu arayacaklardır.

Parlamentoda ülkeyi alakadar eden
yığınla kanun sıra beklerken, parlameh
terlerin önce can, sonra canan demesi
halkı fazlasıyla kızdırdı. İşte parla
menterler açıkça bundan korkarak şim
dilik paralarını almadılar.
'  Diğer ilginç durum Devlet Yönetici
lerinin KİT'lerdi ikramiye dağılımını
bir oldu bittiye getirmek isteyişidir.
Tek kelime ile buraya da politikayı
söktüler.

KİT'lerde zarar eden müesseselerin
sayısı çok azken, kardan hisse alması
öngörülen işçi ve memurun KİT gurupla
rında, kimine verildi, kimine verilme
di .

Devletin bazı yetkililerinin veri
lenleri alırız demeleri, koalisyon hü
kümetinin en büyük çatlağını halka gös
termesine sebep oldu.

Demek oluyor ki, Türkiye'de halen
bir oldu bitti ile devletin işçisi ve
memuru üzerinde kumar oynanabiliyor.
Memur kısmını bilmem ama devlet bünye
sindeki sendikacıların Türk-tş ve DİSK'
in büyük hataları bir kez daha ortaya
çıktı.

Toplu îş Sözleşmesi düzeninin işçi
lerin haklarının korunmasında öncülük
yaptığını savunanlar kanun bunu alacak
sın diye yol gösterirken uyuyan sendi
kacıların var oluşunu kınamak her hal
ete işçilerin doğal hakkıdır sanırım.

İşte bu arada kendine zam yapan hü
kümet mensupları ayıplarını kapatmak
için memurların kat sayılarında deği
şiklikler getirerek daha iyi hayat şart
lan temin edeceklerini söylerlerken
ö parti destekledi, bu parti destekle
medi safsatası içinde konuyu oluştur-
dular' Bir de baktık ki, onbir ve oni-
kinci kademedeki memurların eline daha
az para geçecek 150 binin üstündeki me
mur bir kez daha mağdur ediliyor. Pes
birader bu işten anlayan iktisatçı,
maliyeci parlamentoda yok mu? Şimdi bu
nu düzeltmek için yeni bir gelişime gi
ailecek partiler işi bitirmek yerine
kendilerine laf yapacak mevzu yarat
maya çalışıyorlar.

Ama kendi ücretlerine gelince hata
sız arttırımları rahatlıkla yapıyorlar.

Biraz da Sendikal durumlara göz ata
lım:
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1974 yılının Ocak ayında, aramızd.r..
ayrılan büyük lider DEMÎRSOY her yıl da
ha büyük bir törenle anılması icap e-
derken bu yıl buna uyulmadı, herhalde
Türk-tş yöneticileri yaptıkları bunca
hatadan sonra onun karşısına çıkmaktan
utandılar.

Aziz arkadaşları ve dostları belki-
de bu anma merasimini gizli yapmışlar
dır. Halen merhum liderle aralarında
başkalarının girmesini istemediklerin-
dendir.

Sağlığında da aynı şeyi yaparlar
dı. çünkü kendilerini ancak böyle ayak
ta tutuyorlardı.

Ama gelin görün ki, büyük liderin
anılması hakkında ne basında, ne de TRT
de tek bir haber çıkmadı.

Böylece sendikacılıktaki 'dostluğun
ve arkadaşlığın menfaat arkadaşlığı ol
duğunu saptamaları çok'üzücü bir durum
olarak karşımızdadır. Lider tabandaki
işçi tarafından unutulmamıştır. Bu tip
oyunlarla Seyfi DEMÎRSOY'u unutturmak
mümkün değildir. Bunu yapanlar aramız
dan ayrıldıktan sonra mezarlarının ye
ri dahi hatırlanmıyacağını bilmeleri la
zımdır. Yazıklar olsun bunca senelik
arkadaşlarına. ^

Liderin ölimünden sonra Türk-îş bün
yesinde çözülmeler başladı kanısında
yız .

Sebebi bir siyasi partiyi tutmama
larına rağmen siyasetin içinde boca
layıp durmalarıdır. Bir CHP, bir AP ka-
tadı arasında gidip gelmekten başları
iöndü diyebiliriz. Ama kendilerine so
rarsanız partiler üstü politikayı yü
rüttüklerini söylemeye devam ediyor
lar .

Halbuki onun zamanında direk bir yol
vardı doğru veya yalnış bunun münaka
şasına girmek istemem, ama mavi boncuk
dağıtmanın Türk işçisine faydadan zi
yade ziyan-getireceğine büyük liderler
inanıyordur.

Ocak ayının son günlerinin sürpriz
lerinin devamını da Türk-İş ve DİSK Baş
kanları yaptı.

Parlamenterler ücretlerinin arttı
rılmasından sonra Türk-îş Başkanı asga
ri ücret için 5.000.- TL isteyeceğiz
demesi aklıma bir ata sözünü getirdi.

İsteyenin bir yüzü kara, vermiyenin
iki yüzü demişler. Ama sendikacılık
ta bu geçerli değil. Lider söylediği
sözü tatbik sahasına koymalı aksi hal
de liderlik vasfını yitirir.

DİSK başkanı ve yürütme kurulu DGM
için mahkeme önüne çıkarılınca biz yal
nız yas kararı aldık, işçileri direni
şe sokmadık diyerek tezatlar içine düş
tüler. Başlangıçta DGM için devrimci
harekatı başlattıklarını beyan eden
DÎSK'çiler bugün bunu yapamadıklarını
açıkça beyan ettiler.

Bizim anladığımız anlamda lider de
diğini yapan, söylediğini söylemedim
demiyen kişidir. (Kaldıki binlerce ki
şi bu yüzden işsiz sokaktayken)

Aslında DGM için yapılan direniş
DÎSK bünyesindeki işyeri temsilcile
rinin ipini çekmek içindi. Demokratik
özgürlüğe inanmış gurubun tehlike ya
rattığını gören DÎSK yöneticileri ha
zırladıkları bu oyunla delege olacak gu
rubu temizlediler.

Faşizme hayır diye bağıranlar faşiz
mi kendi iç bünyelerinde uygulayanlar
olduklarını bir kez daha böylece sap
tadılar.
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UNUTULAN LİDER
Bundan üç yıl evvel yani 14 Ocak

1974 yılında hayata gözlerini yuman iş
çiligin en üst seviyesine çıkan ve ha
len yeri doldurulamıyan büyük lider Sey
fi DEMİRSOY'un tek emeli işçinin bir
çatı altında toplanarak güçlü olması
idi.

Kaldıki; ikinci konfederasyonun
(DİSK) kurulmasına da yakın arkadaşla
rının rekabeti sebep olmuştur. Kendisi
bu durumu gayet iyi bilmekte idi. Çün
kü dış ülkelere gittiği zamanlarda da
hi hastalığının tedavisi için Amerika
ve Almanya'da bulunan DİSK kurucuların
dan Rıza KUAS'ı ziyaret ederek yine ay
nı bünyedeymiş gibi yakın alaka gös
termesi görüşümüzün doğruluğunu kanıt
lamaktadır.

Eğer ömrü vefa etseydi, işçi sını
fının tek bir konfederasyonda tekrar
toplanması için her türlü fedakarlığı
yapacak tipte ve güçte olan apaçık bir
liderdi.

Ölümünün 3.ncü yılı olan 14 Ocak
1977 tarihi ne acıdır ki, hiç kimse ta
rafından hatırlanmamıştır. Bunun başlı
ca sorumlusu bu günkü Türk-tş yöneti
cileridir.

Gönül isterdi ki, Türk-Iş'in yapa
madığını DİSK'in kurucularından ve bu
gün hala yöneticiliğini yapanların ha
tırlaması idi. Örneğin öldüğü zaman es
ki arkadaşları olarak, nasıl cenaze me
rasimine iştirak ederek yaptıkları gi
bi anabilirlerdi.

Esasında bunun girişimi Türk-îş e
düşerdi.

Kaldı ki; son günlerde işverenler
faşist bir sistemin öncülüğü olan hur
teşebbüsü gerçekleştirerek saflarını
sıİclaştırdıkları şu sıralarda, iki iş
çi teşekkülü konfederasyonların (diğer
leri isimden ibaret) bir an da olsa
bir araya gelmeleri birleşmenin başlan
gıcı olabilir ve Seyfi DEMİRSOY'un da
esas arzusunun bir başlangıcı böylece
temin edilmiş olurdu.

İki konfederasyon yöneticileri de
Seyfi DEMİRSOY'a çok şeyler borçlu ol
duklarını inkâr edemezler. Ülkenin en
kötü günlerinde bile sendikaların kapı
sını açık tutabildikse bu başarıyı sen
dika başkanlarında araırfak hata
DEMİRSOY teş başına tabandan aldığı guç
le bu işi yapmıştır.

Bu başarı ona aittir ve hiç kimse
sahip çıkamaz. Çünkü, sendikacılığın
yolu hapishaneden geçer derdi. Ve nı
tekim ki. SİNGER grev'inde onu içeri
ye de almışlardı. Fakat onun o günkü
arkadaşları (bu günkü DİSK yönetici e
rinden bir kısmı) bu gün türlü yollara
saparak kendilerini kurtarmaya çalış
tıklarını görüyoruz.

Hür sendikacılığa hayran olan bü
yük lider Seyfi DEMİRSOY'u bir kez da
ha anar ve hür Sendikacılığın devamı
için OTOMOBÎL-İŞ üyelerinin her_ şeye
hazır olduğunu bildirirken kabrinde ra
hat uyumasını dilerim. c^anf^İ
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
gULAKUGLÜ VE ÇELİK MONTAJ SÖZLEŞMELERİ
UYUŞMAZLIKTA

Sendikamız ile Çolakoglu işveren
liği arasında yürütülen birinci dönem
Toplu Sözleşme müzakerelerinde yapılan
yedi toplantıda 25 maddede anlaşma sağ
lanmıştır.

Kıdem ve ihbar tazminatı, kapsam ve
parasal nitelikteki maddelere ilişKin
anlaşmazlık uyuşmazlığa götürülmüştür.
Uzlaştırma Kurulu toplantısı 12 Şubat
1977'de Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlü-
gü'nde yapılacaktır.

Çelik Montaj İşverenliği ile ikin
ci dönem Sözleşme müzakerelerinde an
laşma sağlanamamış ve 31 maddede uyuş
mazlığa gidilmiştir.

MESS üyesi olan Çelik Montaj İşye
ri sözleşmesinin bu kadar çok madde i-
le uyuşmazlığa gitmesinin nedeni, işve
ren sendikasının müzakerelerdeki katı
tutumudur.

istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü'
ne uyuşmazlık intikâl ettirilmiştir.
Çelik Montaj işçilerinin ve Sendikamız
yöneticilerinin birlikte saptadığı is
teklerin alınması için çaba gösterile
cek. Ücret artışlarını ve çişi'tii sos
yal hakları kapsayan isteklerimiz günü
raüz koşullarına uygundur. Bp haklaraka
vuşmak için gerekirse Grev'e başvura
cağız .

SİGMA DÖKÜM VE S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE
TAMİRHANE İŞYERİ SÖZLEŞMELERİ FESH
EDİLDİ.

Yürürlük süresi 28 Şubat 1977 ta
rihinde sona erecek olan Sİgma Döküm
ve S.S.Y.B. Depo ve Tamirhane işyerle
ri Sözleşmeleri Sendikamız tarafından
fesh edilmiş ve işkolumuzda kurulu sen
dikalar listesi ilgili Bölge Çalışma
Müdürlüklerinden talep edilerek çağrı
prosödürünün yürütülmesine başlanmış
tır.

ATLAS COPCO SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ DEVAM
EDİYOR

Atlas Copco İşverenliği ile yürü
tülen ikinci dönen Sözleşme müzakere
lerinde, bugüne kadar yapılan toplantı
larda 29 madde ertelenmiştir. Ücret,ik
ramiye ve sosyal yardımlara ilişkin er
telenen maddeler üzerinde müzakereler
devam etmektedir.

KARMAŞAN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE
BAŞLADI.

Karmaşan işverenliği ile yapılacak
yeni dönem Topln—İŞ Sözleşmesi çağrı
prosedürü tamamlanmış ve sözleşme yet
kimiz kesinleşmiştif.

19 Ocak'da yapılan ilk toplantıda
Toplu Sözleşme teklifi işveren temsil
cilerine verilmiştir»

Sözleşme müzakereleri devam etmek
tedir.



Maden îş'in telgraf ile görevden aldığı GAZAL temsilcileri:
Ahmet Yazıcı, Yaşar Er, Cemil Metin, İsmail Uzun, Avni Kay
maz , Ahmet Kurban.

Kocaeli-Yarımca'da kurulu ve^Maden-tş Sendikası'na bağlı Gazal iş
yerinde örgütlenmemiz ve Gazal işçilerinin Maden-tş'den istifa ederek
Sendikamıza üye olmaları üzerine, Maden-tş, işçilerin bu yolda bir _İŞ~
temleri olmadığı halde temsilcilere gönderdiği telgraf ile temsilcilik
sıfatlarını kaldırmıştır. _ , . j

İşyeri işçilerinin seçtikleri temsilci onları seçen işçilerin irade
si dışında görevden alınmaları işyşrinde büyük bir tepki ile karşılan
mıştır. . ^ . j.._

Gazal işçileri Maden-İş'in bu anti-demokratik tavrı hakkındaki au
şüncelerini şöyle ifade ediyorlar: _ _ ^

"Uzun yıllar Gazal'da çalışan 500 işçiye büyük hizmetleri geçmiş
bulunan 6 işçi temsilcisinin görevden alınması, bizlerde büyük 5®^+^
varatmiştır. Ayrıca Maden-Iş Sendikası'nın üyesi işçilerin Otomobil- Ş
e pecmeleri de iddia edildiği gibi, siyasi değildir. Sadece Matien-lşkatı yönetim anlayışı ve yüksek aidat politikasının neticesidıır. Çun u,
M ^on-ts Sendikası bir işçiden Toplu Sözleşme dönemi sırasında / biaidat almaktadtr. Bu paralar nereye gitmektedirl^dJunun he

aKı verilmemektedir. İtiraz edenler ezilmek istenmektedir. Turk şç'i nereden gelirse gelsin diktaya karşıdır. Maden-İş yöneticileri kısa
^ir süre sonra tek başlarına kalacaklarını göreceklerdir.



Fransa'da kamu sektöründe önemli
GREVLER BAŞLIYOR.

Fransa'da sendikalar, kamu sektörü
işyerlerinde, satın alma gücünün don
durulmasını protesto etmek için 26 0-
cak - 1 Şubat arasında birer günlük
grev'e gitme kararı almışlardır.

26 Ocak'ta sosyal sigortalar ve em
niyet sandığında, 27 Ocak'ta PTT, eği
tim, sağlık ve kamu hizmetleri ile te
kel tütün işletmelerinde, tersaneler
de ve diğer devlet işletmelerinde, Air
France Havayollarında, 31 Ocak'ta kö--
mür işletmelerinde ve nihayet 1 Şubat'
ta tüm kamu işyerlerinde grev yapıla
caktır.

İşlerlerinin kamuya ait olması ve
greve tüm sendikaların katılmaları, bu
uyarı grevlerinin büyük önem taşıdığı
nı göstermektedir.

/ ALMANYA'DA MADEN-İ$ KOLUNDA BÜYÜK BİR
grev'İN YAKLAŞTIĞI HABER VERİLİYOR.

Federal Almanya'da maden iş kolun
da yürütülen Toplu-îş Sözleşmelerinin
çıkmaza girdiği ve bu dalda 3.8 milyon
işçinin katılacağı bir grev'in yaklaş
makta oİdugu bildirilmektedir.

Nordrhein-Westfalya ve Hessen böl
gelerinde Toplu İş Sözleşmelerinin ke
sildiği Wurttemberg'deki görüşmelerin
çıkmaza girdiği, Güney Baden'deki gö
rüşmelerin 45 dakika sonra tatil edil
diği, Bavyera'daki 660 bin işçinin söz
leşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla so
na erdiği haber verilmektedir.

Öte yandan İG-Metali sendikası 2
Başkanı Hans Mayr bir açıklama yapa
rak, işverenlerin, aşırı kâr etmek a-
macıyla işçilerin haklı taleplerine
karşı çıktıklarını bu davranışın da

.grev olasılığını arttırdığını söylemi^
tir. Mayr sözlerine devamla,"İG-Meta 11
sendikası 'grev' diye tutturmuş değil
dir, fakat haklarımızı vermezlerse
çözüm için başvuracak, başka bir yol yok
tur", demiştir.

GELİR VERGİSİNİN YÜZDE 70'İ, maaş ve
ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENİYOR.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine
göre, 1963-1975 yılları arasında, maaş
ve ücretlilerin ödediği verginin top
lam vergiler içindeki payı hızla artış
göstermiş, buna karşılık yıllık vergi

beyannamesi verenlerin payı gerileme
göstermiştir.

1963 yılında toplam gelir vergi s i
yükünün yüzde 56.5'ini maaş ve ücret-
liler, yüzde 43.5'ini de işverenler ö-
deraekteydi. 1975 yılında vergi yükü ma
aş ve ücretliler aleyhine artmış, top
lam gelir vergisinin yüzde 70'ini maaş
alanlar ve ücretliler öder duruma gel
mişlerdir.
TÜRKİYE'DE I MİLYON fHlUR BULUNUYOR.
feURLARIN ORTALAMA NET AYLiei I. 553
LİRA

Türkiye'de genel ve katma bütçeli
dairelerde, kamu iktisadi teşekkülle
rinde ve mahalli idarelerde 1976 yılı
na göre yaklaşık 1 milyon memur çalış
maktadır. 1 milyon memura da yılda top
lam net olarak 19 milyar lira ödenmek
tedir. Yapılan hesaplamaya göre, bir
memurun eline ortalama ayda 1.563 lira
geçmektedir.

Türkiye'de bulunan 1 milyon memu
run 725 bini Genel-Katma Bütçeli Dai
relerde, 200 bini İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ve 75 bini de Mahalli 1-
darelerde çalışmaktadır. Yapılan hesap
lamalara göre, 1 milyon memura yılda
yaklaşık 8.5 milyar lira ödenmekte ve
vergi ve emekli sandığına yatırılan
paralar kesildikten sonra toplam 19mil
yar lira ödeme yapılmaktadır.

DGB/ İSSİZLİĞİ ÖNLEYEBİLMEK İCÎN
hükümetin KISA ÇALIŞMA GÜNÜ
ÖNEREBİLECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ.

Alman Sendikalar Birliği (DGB), Fe
deral Almanya hükümetinin hızla artan
işsizliği önleyebilmek için "kısa ça- . ,
lışma günü" formülünü uygulamak iste
yebileceğim, işçilerin ve sendikala-
rınbuna hazırlıklı olmaları gerekti-
^Lnı ıİ6irı sîıırnııîştîir.

Bir Alman Gazetesine verdiği demeç
te, DGB Genel Başkanı, mesaî saatinin
azaltılmasının, sistemin başka olanak
lar sunmadığı zaman hükümetin başvur
duğu son çarelerden dolduğunu söyle
miş, dikkatli ve hazırlıklı bulunulma
sını istemiştir.

Kısa çalışma günü yüzünden işçile
rin gelirlerinde meydana gelecek azal
maların yükünün altından ekonominin na
sil kalkacağı da bilinmemektedir.



issiz SAYISI-VE İSSİZ SAYISINDAKİ
ARTIK/ PLAI^A ÖNGÖRÜLENİ COK ASIYORı

üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde,
istihdam açısından plan hedeflerinin
gerisinde kalındığı ye açık işsizlerin
sayısında yüzde 33 civarında artış ol
duğu bildirilmiştir.

DPT'den yapılan açıklamaya göre,
1973 yılında 1 milyon 564 bin olan iş
siz sayısı 1976 yılı sonunda 2 milyon
79 bine yükselmiştir. DPT'ye göre, önü
müzdeki yıl 104 bin kişi daha işsiz
ler ordusuna katılacak ve açık işsiz
sayısı 2 milyon 183 bine ulaşacaktır.

Üçüncü beş yıllık planda 1977 yılı
işsizlik tahmini 1 milyon 800 bin ki
şiydi. Bu durumda, gerçek rakam tahmi
ni 383 bin kişiyi aşacaktır. Bu,^ is
tihdam açısından plan hedeflerinin yüz
jjg 21 gerisinde kalınması anlamına gol
mektedir. _

TÜSİAD ve benzeri sermaye örgütle
rinin yaptığı çalışmalar _ Türkiye'de
işsiz sayısını halen 2,5 milyon civa
rında hesaplamakta ve 1977 yılında^ 3
milyona çıkacağını ileri sürmektedir -
1er.

SON BE$ YILDA DÜNYA ÖLCÜSÜNDEKÎ SİLAH
TİCARETİ BEDELİ OLAN ÜCYÜZ MİLYON
DOLAR/ DÜNYADAKİ AÇLIĞA SON VERMEYE
YETERLİ.

Dünya nüfusunun dörtte birinin,ya~
ni bir milyar insanın açlık tehlike
siyle karşı karşıya bulunduğu ya da çok
kötü beslendiği bilinen bir gerçektir.

Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın
yaptığı son açıklamalara göre, dünya
mızda 14 milyon km, kare toprak işle-
nebilmektedir. Dünyada tarıma açılma
mış en az 10 milyon km. kare- toprak
bulunmaktadır. Bu toprakların tarıma a
çılıp işlenebilmesi için 200 milyar do
1ar gerekmektedir. Yani son 5 yılda si
lah ticareti için harcanan 300 milyar
dolar bu toprakların tarıma açılmasın
da kullanılsaydı, bugün yeryüzünde aç
lık tehlikesi ve kötü beslenme diye
bir şey kalmayacaktı.

Hür Teşebbüs Konseyi (bazı gazete
lere göte: Birliği) kuruldu ve resmen
açıklandı. Sanayi Odaları, Ticaret Oda
lan, ve Borsalar Birliği (kısa adıyla
Odalar Birliği), Türk Sanayici ve, _lş
Adamları Derneği (TUSİAD), Türkiye iş
veren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Ziraat Odaları Birliği, Esnaf ve Sanat
karlar Dernekleri Konfederasyonu gihı
kuruluşların yöneticileri tarafından
yapılan ortak açıklamada konseyin hür
rejimin korunması ve yaşatılması ıçm
aralarında bir danışma ve dayanışmayı
gerçekleştirmek üzere işbirliği
edilmesi hususunda mutabık kalmara
kurulduğu bildiriliyor. _

"Hür rejimin korunması.•• diye aş
layan bildiri ve duyuruların ^
neyi amaçlayıp neyi nastettigi ülkemi
de, hele 12 Mart'tan sonra pek lyi
liniyor. Kaldı ki sermayedarların
yeni örgütlenme S iŞimlerinin^^onem^^
yapılan resmi açıklamanın ç
hatta dışında. _ - • •

Hür Teşebbüs Konseyi bıçımınd
taya çıkan yeni örgütlenmeyi değer en



dırebilmek için gerilere, hatta epey
genlere gitme gereği var.

tek başına hükümet ede
bildiği 1965 yıllarından. 1971'lere ka-

,  dar geçen dönemde yurdumuzda "tekelci-
leşme" hızlandı, dışa bağımlı Türkiye
kapitalizmi içinde sanayiciler diye a-
nılan zümrenin gücü, oransal olarak bü
3mk artış gösterdi. Nitekim 1968-1969
yıllarında, o güne kadar Ticaret ve Sa
nayi Odaları biçiminde örgütlenmiş o-
lan sermayedarlar arasında farklı ve
"çatlak" sesler duyulmaya başlandı. Sa
nayiciler, tüccarlardan, ithalat ve ih
racatçılardan ayrılarak bağımsız bir
örgütlenmeye gitme gereğini savunuyor
lardı. Nitekim bu sızlanmalar kısa za
manda somut eylemlere dönüştü. Sanayi
ve Ticaret Odaları ayrı ayrı örgütler
haline geldi. Açıkça gözlenebilecek bo
yutlara ulaşan tekelleşmen^ sonucu o-
larak sanayiciler zümresi dış ticaret
te de (ithalat ve ihracat) büyük ağır
lıklar elde ettiler. Ticaret Odaları
nın geleneksel önemi ister istemez i-
kinci plana itilmeye başladı.

Bu süreç'12 Mart döneminde daha el
verişli prtlarda yürüdü. Sermayedar
sınıf içindeki zümreler arası iç çekiş
meler daha da billurlaşıyor, sanayici- ■
1er zümresinin (tekelci sermaye dene
bilir artık bu zümreye), diğer sermaye
kesimleri üzerindeki ağırlığı hissedi
lir bir şekilde artıyordu. 12 Mart'ta
kurulan Türk Sanayici ve İşadamları Der
neğı bu gelişmenin somutlandığı örgüt
lenmelerden biri olarak dikkati çeki
yordu.

Ancak sermayedar sınıf içinde yu
karıda açıkladığımız anlamda boLlan
denge, sancısız, sürtüşmesiz, yeni ör
gütlenme biçimleri ile yeniden kurula
madı. Sermayedar sınıfın içinde zümre-
sel, çekişmeler daha da keskinleşiyor
hatta aynı zümrede yer almakla birlik
te farklı ürünler üreten sermaye grup
ları bile kimi zaman açık, kimi zaman
üstü' örtük, çıkar mücadelelerini örgüt
sel planlara yansıtıyorlardı.

Bu çıkar mücadelesi ve çekişmeler
yumağı içinde önce Türkiye Ticaret ve
Sanayi Odaları ve Borsalar Birliğinin
(kısa adıyla; Odalar Birliğinin) önemi
giderek azaldı. Adalet Partisinin açık

ağırlığını taşıyan bu sermayedar örgüt
lenmesi neredeyse naylon bir kuruluş ha
line geldi. Buna karşılık Türkiye İş
veren Sendikaları Konfederasyonu'nunve
ona bağlı Tekstil İşverenleri Sendika
sı nın ve MESS'in ağırlıkları artıyor
du. Ancak sanayi odaları içinde bile u
yumsuzluk gözlenebilirdi. Eskişehir,
Çukurova, İzmir, Ankara, istanbul ve
Balıkesir sanayi odaları kendi arala-
rında ikili üçlü gruplar oluşturuyor
ve hükümetlere yönelik uyarılarından,
en genel ekonomik konulara kadar pek
çok alanda "farklı" görüşleri savunu
yorlardı.

"Uyumsuzluk" doğal olarak güçsüz
lük demek Hiç olmazsa sanayiciler züm
resi içinde "tekseslilik" elde edebil
mek amacıyla 1973 seçimlerinden sonra
bir kaç talihsiz girişim oldu. Eczacı-
başı Tekfen ve Koç gruplarının başım
çektikleri istanbullu sermaye grupları
butun sanayi odalarının katılacağı bir
konferans toplamak için jagrı yaptı.
Ama sonuçsuz kaldı. Ankara ve Çukurova
sanayi odaları açıkça boykot ettiler
bu toplantıyı, tamir eksik, olarak tem-

î' a a '^^•'IŞ'^hir katıldı amaİlkelerde dahi ayrı görüşleri olduğunu
pervasızca savundu. c.

Daha sonraki aylar, hatta yıllar
bu kısa yazının çerçevesine sıgmayacat
geçti''' içinde

1975 yılına gelindiğinde ise esas
kavganın verildiği tekelci sermaye züm
resi ıpnde bir uzlaşma noktası aran
dı. Bulundu da. Yasalara uygun olmayan
bir örgütlenme biçimimde, ı ı ^

Vo^oieı-e. ^^®^nde karar kılındı. Yasalara uygun nlm-, i*
,  leai d J'ö"" Olmayan diyoruz,çünku meslek odalarının , •,
la saotanmıstnr yapıları yasalarla saptanmıştır. Yönetim organları bu
yasalar çerçevesinde oluşur 1975 yılında Ankara'da Sakıp SabanA bfşkhn-
lıgında oluşturulan Sanayi Odaları Başkanlar Konseyi adını taşîyan organın
ise yasalara uygun hiç bir yanı yoktu.

" y®"'- "yönetim /organı'nınsanayiciler kesiminde tek sesliliği ö-
nemlı olçude aagladıgı„^ da kabul et
mek gerekir. Nitekim yasal olarak hava
da olmasına rağmen sanayiciler zümresi
bu örgütlenme bicı'mina- ı. • j-n
TT-1 •• .-1 J benimsediler.Hükümetler de sanaın' ı • j

d  t- M ^"^yıoıler ve ışadamla-rı adına bu 'organdan" (?) memorandum'
1ar kabul ederek onu yarı-resmi hale
getirdiler. "=ıj-e

1
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1975 ve 1976 tekelci sermaye yada
büyük sanayi sermayesi diye adlandır
dığımız bu zümrenin "iç örgütlenmesini
pekiştirme" yılları olarak geçti. Ha-
lit Narin'^in başına getirildiği TİSK
merkezi disiplinli bir üst örgüt ola
rak gelişiyor, Rafet İbrahimoğlu gibi
"usta" bir teknisyenin genel sekreter
liği altında etkili bir güç haline ge
liyordu. Bunun yanısıra Tekstil İşve
renleri Sendikası ve Madeni Eşya Sana
yii İşverenleri Sendikası (MESS) de ser
mayenin işçi sınıfı ile ekonomik plan
da mücadele edeceği, ettiği ana örgüt
ler olarak ortaya çıktılar. Güçleri ve
sesleri alışılagelenin çok üstünde çık
tı.

Şimdi, 1976'nın son günlerinde,
derme çatma da olsa, iç örgütlenmele
rini sağlayan tekelci sermaye, serma
yedar sınıfın diğer kesimleri üzerinde
de ağırlık ve etkinlik kazanabilmek i-
çin girişimlercie bulunmalıydı. Ekono
mik alandaki tayin edici gücünü ve fii
li egemenliğini örgütsel planda da tes
cil etmeliydi.

İlk resmi öneri MESS*in XX. Genel
Kurulu'nda geldi. Profil Holding yöne
ticisi (ve en büyük hissedarı) Jack
Kamhi tarafından genel kurula sunulan
bir önerge "gizli oturumlarda" tartı
şıldı ve sızan haberlere göre büyük bir
oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre işverenler arasında bir
dayanışma konseyi oluşturulması iste
niyordu. Önerge konseye çeşitli "mes
lek kesimlerinin örgütlerinin katıl
masını ve "demokratik usullerle yöne
timde temsil' edilmelerini" savunuyor
du. Tabii tekelci sermayenin sözlüğün
de meslek" deyimi ile sermayedar sı-
nıf içindeki farklı zümreler, "demok
ratik" deyimi ile de "tekelci sermaye
nin jrasal egemenliği" ifade edilmektey
di.

Geçtiğimiz hafta kurulan Türk Hür
Teşebbüs Konseyi işte bu kararların ha
ta geçirilmesidir. Sermaye örgütlenme
sinde ulaşılan yeni boyutların göster—
gesıdi»r. Ka: ımızca yazının başında sö
zünü ettiğimiz "çatlama" bu girişimle
sona ermiş değildir. Ancak önemli öl
çüde yumuşatılmış ve tekelci sermaye
darlar zümresinin çıkarları doğrultu
sunda formüle edilebilmiştir,"

/
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İNSANIN İNSAN TARAFINDAN SÖMÜRÜLMESİNİN
ESASI NEDİR?

İnsanın insan tarafından sömürül
mesi demek, bir kısım insanların, baş
ka insanların alın teriyle yaşaması,
yani, üreticinin yarattığı artık ürü
nü sömürücü sınıfın kendine mal etmesi
demektir. İşçi sınıfının asgari ihti
yaçları için gerekli olanın çok üstün
de olan tüm artık ürünler toplamı, sö
mürücülerin kendi emekleriyle kazanma
dıkları gelirleri meydana'getirir.

TARAFINDAN SÖMÜRÜLMESİEZELDEN beri VAR MIYDI.

Eski Roma İmparatorluğunda ezilen-
er, ezenlere karşı ayaklandığında,

egemen sınıfı savunanlardan biri şuben
zetmeyi yapmıştı; "İnsan toplumu insan
wcuduna benzetilebilir. İnsan vucudunakı bütün öteki bölümleri yöneten bir
beyin, bütün işleri gören eller ve bü
tün besini sindiren bir mide vardır.Bu
nun gibi toplumda da bir yandan bütün
işleri görecek insanlar bulunurken,
ır yandan da ötekileri yönetecek ve

ötekilerin emeklerinin ürünlerini tüke
tecek insanların bulunması gerekir. İn
s^n vücudunda be3min görevini ellerin
yapamayacağı gibi, toplumda da köleler
izim yaptığımız yöneticilik görevini

yapamazlar. Yani eller ve ayaklar be-
yıa olamaz,"
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Oysa aslında ilkel toplum tarihi
bize göstermektedir ki, insanlar yüz-
binlerce'yıl sınıf farkı, sınıf sömü
rüsü ve baskı nedir bilmeden yaşamış
tır, İnsanlar bir arada çalışmışlar ve
çalışmaların zaten azıcık olan ürün
lerini birlikte tüketmişlerdir i O çag=
larda insaillarin çalışması artık ürün
meydana getirmiyordu. Eğer bir kısım
insan hiç çalışmadan sadece başkaları
nı alın teriyle kaşamaya kalksaydı, o
başkaları da yaşayamazdı.

İnsanın insan tarafından sömürül
mesi ancak ilkel toplumun dağıldığı,
insanların çalışması sadece yaşayışı
sağlamak için gerekli olan asgari ih
tiyacın üstünde bir artık ürün verebil
meye başladığı zaman ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca insanlar doğa üzerin
deki güçlerini son derece arttırmış,
geliştirmişlerdir. Ama insanın insan
tarafından sömürülmesi esasına dayanan
toplumsal sisteme dayalı ülkelerde ça
lışan insanlar, mevcut toplumsal iliş—
kilerin baskısı altında yaşarlar. Bu
ilişkiler, kapitalist ülkelerdeki halk
çoğunluğunun, insanın doğa üzerindeki
gücünün artmasının sağladığı nimetler
den yararlanmalarını önler.

i  NDAKİ değ i $ i KLÎ KLER' NERDEN1 Ltiıv 1 vjtLIRı

tarzları, insan gücünün do
ğa üzerindeki egemenliğinin yayılışına
işaret eden, toplumdaki üretici güçle-
rin artmasıyla birlikte gelişir. Üre
tici güçlerin geflişmesi, bir üretim tar
zının yerini daha ileri bir üretim tar
zina bırakmasıyla mümkün olur.

Üretici güçlerin gelişmesinde enalçak düzeyi ilkel toplum temsil edi
yordu. ilkel insan, doğa ile mücadele
sinde karşılaştığı güçlüklerin ağırlı
ğı altında eziliyordu. Tahıl üretimi ve
hayvancılığın başlamasıyla birlikte il
kel toplum yerini köleliğe bıraktı.

Köle toplumundaki üretici güçler,
modern görüş açısından son derece geri
olmakla birlikte, ilkel toplum dönemin
deki üretici güçlere oranla çok daha
gelişmiş bulunuyordu. Taştan aletler
yerlerini metalden aletlere ve daha çok
demirden yapılmış aletlere bırakmıştı.
Köle toplumunda el sanatları ve tarım,
ağır olmakla birlikte ilerlemeler gös
teriyordu.

Köleliğin yerini derebeylik siste
mi alınca, üretim güçlerinin gelişmesi
için biraz daha büyük bir imkan doğdu.
Toprak köleleri (serf1er), öbür köle
lerden farklı olarak, çalışmalarının so
nuşlarıyla bir dereceye kadar ilgilijf—
dilet i tîisâftöğlu ' tiUrı dogâ iiZetifldeîfci gU
cü derebeylik sistemi döneminde biraz
dâha afttı, ama süreç son derece ağır
oldu. Derebeylik çağının sor^arına doğ
ru mal mübadelesi gelişti, deniz aşırı
ticaret başladı ve halkı el zanaatle —
riyle uğraşan şehirler ortaya çıktı.
Derebeylik ilişkileri, yeni üretici
güçler için bir engel haline geldi ve
bir burjuva ihtilali, derebeyliği de
ortadan kaldırdı.

Kapitalizm, üretici güçleri geç
mişte düşünülemeyecek bir hızla geliş
tirdi. 150-200 yıl içerisinde insanın
doğa üzerindeki gücü akıl almayacak ka
dar arttı. Geniş çapta makine endüsti-
risi ortaya çıktı ve hızla yayıldı. XIX
yüzyıl buhar çağı oldu. XX. yüzyıla gi
rerken, elektrik gücü geniş çapta kul
lanılmaya başlanmıştı. Elektrikle bu
harın kullanılışı ve bir çok makineye
uygulanışı, insanın çalışmasını çok
kolaylaştırdı, üretim gücünü arttırdı.
Ne var ki, kapitalist sistem altında
teknolojik ilerlemelerin meyvaları ya-
nısıra, bütün bu servetleri yaratan
ların daha beter sömürüldügü, daha be
ter de güvensizlik içinde bulundukları
bir gerçekti.

Günümüzde dünya yeni bir teknolo
jik devrimin eşiğinde bulunuyor. Atom
enerjisinin barışçı amaçla kullanılışı
üretimin tamamen makineleştirilip oto-
matikleştirilmesi, kimyasal üretimin,
özellikle yapay (suni) maddelerin üre
timinin geniş çapta artışı, bütün bun
lar, üretici güçlerin gelişmesinde ye
ni bir aşamaya işaret etmektedir. Ger
çekten de teknolojinin gelişmesi ve ça
lışmanın kolaylaşması sayesinde toplu
mun servetini kat kat arttırabilmesi
ve halkın yaşam ölçüsünü hızla yükselt
mesi için sınırsız imkanlar ortaya çık
maktadır. İhtiyarlıktan eli ayağı tut
maz olan kapitalizm artık, bilim ve
teknolojinin harikulade başarılarını
insanların yararına olarak, barişçı
amaçlara uygulayabilme yeteneğinden yok
sun olduğunu gittikçe daha belirgin
bir şekilde göstermektedir.



TEMSİLCİLİK MÜESSESESİ

İşçi sendika temsilciliği 1890
yılında İngiltere'de başlamıştır.
İngiltere daima bu sahada önder
lik ederken, son senelerde neden
se bir tökezleme' devresine gir
miştir. Zaten İngiltere'nin eski
şaşaalı devri geride kalmıştır,
o yüzdendir ki, artık sadece ta
kip eder durumdadır. İngiltere '
de bu aşama I. Dünya Harbi'nden
sonra, o sıralarda kanunla■ tah
kim edilmiştir. Bu müessese her
işyerinde muayyen bir ebat almış
tır, 50 ile başlamışlardır. Yani
50 kişi çalışan bir müessesede 1
işçi temsilcisi resmen tayin ve
tesbit edilmiştir. Ondan_ sonra
yavaş yavaş 20'ye kadar inmiştir.
Hatta Almanya'da 5 kişinin bulun
duğu bir iş yerinde bile bir tem
silci kabul edilmiştir. Yasalar
la bunların müeyyideleri konmuş
ve emniyet altına alınmışlardır.

Benim bazı yaptığım tetkikle
re göre, İngiltere'de temsilci
lik müessesesinin küçük çapta,
tesir sahası genişlememek kayıt
ve şartıyla daha 1890'larda işçi
temsilcisi diyerekten bir müesse
seyi sendikalar aralarında kur
muşlardır. Hatta ben daha ileri
giderek diyeceğim ki, bu müesse
selerin başlangıcı, sendikalarla
başlar. Bu günkü sendikaların,
resmen kuruluşu olan 1824 tari
hiyle beraber başlar. TÜRKİYE'-
deki kuruluş ise 1947'dir.

Herşeyden önce

hiyle beraber başlar. TÜRKÎYE'-
deki kuruluş ise 1947'dir.

Temsilcilik müessesesinin kı
sa bir tarihçesini ifade ettik
ten sonra örnek bir temsilcinin
yasaların görüşü doğrultusundaki
yerini ve sosyal hayatta olsun,
işçilik hayatında olsun atacağı
her adımda neleri yapması, gör
mesi, duyması ve hissetmesi ge
rektiği hususunda değinmeyi fay
dalı görüyorum.

Herşeyden önce bir temsilci ,

işçinin ne olduğunu, işçinin kim
olduğunu, işçinin gerçek olarak
istek ve ihtiyacını çok iyi bi
len, işçinin içinde, işçiyle be
raber ve işçi için yaşayan bir
insan olması gerektiği hususun
daki görüşüm tamdır. Temsilci,
Anayasayı, Toplu îş Sözleşmesini
îş kanununu, 274 sayılı sendika
lar kanununu, 275 sayılı toplu
iş sözleşmesi, grev ve lokavt
kanununu. Sosyal sigortalar ka
nunu, iş emniyeti nizamnamesini
V.s.yi okumak ve her fırsatta im
kanlar ölçüsünde işçi kardeşle
rine okutmaktır. Bilhassa altı
nı çizerek şunu ifade edeyim ki,
temsilcinin işyerinde en'çok üze
rinde duracağı konu Toplu îş Söz
leşmesi konusudur. Toplu İş Söz
leşmesi, grev ve lokavt kanunu
nu, Sosyal Sigortalar kanununu,
iş emniyeti nizammanesini vs. y i
okumak ve her fırsatta imkanlar
ölçüsünde işçi kardeşlerine okut
maktır. Bilhassa altını

leşmesinin her maddesini öylesi
ne etraflı bilmelidir ki, hiç
bir kimse ondan daha fazlasını
bilemesin. Zira iş yerinde her
şey toplu sözleşmeyle ilgilidir.
Çoğu kez patron sözleşmeyi yeri
ne getirmekten kaçınır. Böylece
işçinin hakkı ara yerde kaybo
lur. Toplu iş sözleşmesinin ek
siksiz olarak uygulanması sendi
ka temsilcisinin uyanık bekçili
ğine emanet edilmiştir.

Temsilci odur ki, ister genel
müdür olsun, ister sıradan bir iş
çi olsun herkese aynı şekilde
insanca muamele etmesini öğren
melidir. İşçilerden de aynı dav
ranışı, istemelidir, ne tesir al
tında kalmalı ne de kendini be
ğenmiş bir edası olmalıdır. Tem
silci ile işçi arasında öylesi
ne bir kardeşlik bağı kurulmalı
dır kı, işçi^ temsilcisine her
an her derdini dökebilsin,
b>ir akardeş, bir ağabey gibi gö
rebilsin.

Sendika temsilcisi/ daima ile
ri bir görüşün ve mazbut bir ka
rakterin sembolü olmalıdır.



Hayatın tacı ve şerefi karak
terdir. Aslında başlıbaşına bir
.■nertebe teşkil eden ve toplumun

için bir merhale olan
ks-^skterin, her çeşit insanı yük
selteceğine, ve toplum hayatın—
daki her mevkie layık olduğu i—
tibarı sağlıyacağma inanıyorum.
Bir insanın kültürü nisbeten az
serveti mahdut ve kabiliyeti za
yıf olabilir, fakat karakteri sağ
lam ise, bir iş yerinde, toplum
hayatında, sosyal yaşantıda o da
ima nüfuz sahibi olacaktır.

Otoraobil-lş Sendikamızın de
ğerli temsilci kardeşlerime na
çizane önerim odur ki, herkes en
yüksek hedefi olarak iyi bir ka
rakter elde etmeye çalışmalıdır.
Değerli vasıtalarla bunu ele ge
çirmek için kullanılacak gayret.

insana çalışma hevesi verir, ça
lışma ise insanı yükseltir.

Sadakat, doğruluk ve iyilik.
Bunlar öyle meziyetlerdir ki,sağ
lam bir karakterin esasını, ru
hunu teşkil eder. Bunlara sahip
olan bir kimse, eğer gaye kuv
veti de varsa mukavemet edilemez
bir kuvvet kazanmış demektir.
Böyle bir insan iyilik yapmak i-
çin, zorlukları yenmek için kuv
vetlidir, sosyal adaletin ve sos
yal yaşantının teessüsü için kuv
vetlidir, birlik, beraberlik ve
dayanışma içinde bulunduğu için
kuvvetlidir, demokratik ve hukuk
anlayışı içinde, hakça, insanca
yaşamak için kuvvetlidir.

Mehmet Ali Erdoğan
Tekfen İşyeri Temsilcisi

ÎŞCİNIN RAPORU
Hür Teşebbüs Konseylerinin kurulmak istendiği, is adamları

toplantılar yaparak işçi sLıfı üzeJTİSe-tedırgınlık yaratmak için yeni yöntemler uyguladığı 1977'
lerde işçi ekonomik yönden ne durumdadır. Otomobil-îş Sendikamız dışındaki sendikalara kayıtlı 100 işçi iie ylptıK-
mız anket çalışmaları bize şu sonuçları aetirdi
EĞİTİM DURUMU: 1 ilâ 10 yıl arasında işçiliği bulunan 100
çalışandan 19'u okuma yazma bilmiyor. 33 kişi ii kokultirmeden ayrılırken, 28 kişi ilkoLln, 11 k!şi SrtaokulS li
tırmıştır. 9 kişi liseden terk eylemiştir
ÇOCUK EĞİTİMİ DURUMU: Aynı 100 çalışandan*8 kişinin 4•er co
cugu var, 2 çocuk_ilke,^1 çocuk liseye, 1 çocuk üniversite-
ye gidiyor. 1 işçi çocuğu ise okuyamıyor.

1 ilke, 1 ortaya, 1 liseye gi-
30 kişinin 2'şer çocuğu var; 1 ilke, 1 ortaya gidiyor

gidenler l~'er^çocL.*21 kişinin 1'er çocuğu var, ortaya gidiyor
22 kişinin l'er j i22 kışının i er çocuğu var, okula gidemiyor

?ada^5 lira 22^k^^^^^?'ı^°° çalışandan 48 kişi çocuğuna haftada 5 lira, 2_ kışı 3 lira, 20 kişi 250 kuruş•veriyor. 10
kışı hiç para veremiyor. •
BU gerçek rakkamiğr işçinin konut sorununda, mutfak sorunun
da, giyecek sorununda aynı .acılıkta, aynı katılıkta devam
etmektedir.

DEVAJHI VAR

GELECEK SAYIDA: ANKETLERİN DEVAMI VE TÜRK SENDİKAL TARİHİN-
DE OTOMOBİL-lŞ AŞAMASI.
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ACI KAYBIMIZ

Sendikamızın 3'ncü genel kumlundan bu yana 9 yıldır,
genel yönetim kumlu üyeliğini ve aynı zamandan beri Çift
çiler Ticaret ve Sanayii A.Ş. işyeri Sendika Baştemsilci-
liğini yürüten A.ihsan ÖNER'i 18 Ocak 1977 günü elim bir
trafik kazasında kaybetmiş bulunuyomz.

Çok değerli arkadaşomızın ölümü gerek işyerindeki me
sai arkadaşları arasında gerekse teşkilatımızda büyük acı
ve üzüntü yaratmıştır.

1927 yılında Salihli'de dünyaya gelen A.ihsan ÖNER,
küçük yaşta işçilik hayatına atılmış ve emekliliğe hak' ka
zanmıştı. Ancak bu günkü koşullar altında yaşam kavgası
na devam etmek mecburiyeti, bu hakkı kullanmasına engel
olmuştu.

Evli ve üç çocuk babası arkadaşımızın cenazesi 20 o-
cak 1977 günü Şişli Camidi'nde kılınan ikindi namazına mü
teakip Feriköy mezarlığına defnedilmiştir.

Cenaze törenine, merhumun yakınları ile işyeri mensup
ları ve teşkilatımıza bağlı işyerlerinden kalabalık işçi
topluluğu katılmıştır.

Değerli arkadaşımız A.ihsan ÖNER'in ailesine, yakın
larına ve tüm üyelerimize baş sağlığı dileriz.

n
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ALTINBAŞAK İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Celâl İPEK'in oğlu, Salih NACAR'ın oğlu.

M

CHRYSLER SANAYİİ İşyerinde çalışan
üyelerimizden. Mümin BEŞİROĞLU'nun kızı
Ramazan ÇELENK'in kızı,
Ali KEFAL'ın oğlu, Bülent BAL'ın oğlu.
Kadir BOZTAŞ'ın kızı, Ahmet ÜRPER'in oğlu
Hayati KOCA'nın kızı.

I^IAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. İşyerinde
■çalışan_üyelerimizden, Refik ŞENEL'in kızı,
îlyas SÜVARİ'nin kızı. Dursun ÖZCAN'ın kızı,
İlhan AKBULUT'un kızı. Hasan TOROS'un oğlu,
Hüseyin DOĞAN'ın oğlu,
Mustafa ÖZKAN'ın oğlu, Ahmet BİLİŞİK'in oğlu,

OMTAŞ OTOMOTİV İşyerinde çalışan
üyelerimizden, Ahmet Keleş'in kızı,
Mustafa ZEYBEK'in kızı, Ali Can ÖNERİ'nin oğlu,.
Y'^suf AKIN'ın oğlu.

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden? Hasan YÜKSEL ile Medine AR,
Timur SAMATYALI ile Gülderen BOZKURT,
Yurtkan KURT ile Bilgi DEMİR,
Yaşar AKSU ile Nurhayat KAMBEROĞLU,
Ömer ALKAN ile Gülten DİŞÇİ,

AK KARDAN İşyerinde çalışan üyemiz,
Tamer ÇANKAYA evlenmiştir.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden; Hasan ALTINTAŞ ile Şükriye EKİZ,
Mustafa ÖZBAKAY ile Ayşe KOÇ,
Erdoğan ÖZTÜR ile Meral KILIÇ,

OMTAŞ OTOMOTİV İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Mehmet ERGÜL ile Yıldız BAYAR,
Muzaffer ERDOĞAN ile Fazilet,

ŞAHİN MOTOR YATAKLARINDA çalışan üyelerimizden;
Gültekin SOYTEKİN ile Emine JALE,
Hamit ULUKÖYLÜ ile Nezaket ULUKûYLÜ,

evletıdilef...
OLUM CHRYSLER İşyerinde çalışan üyelerimizden,

Abdulkadir KABACA'nin çocuğu.
Satılmış ÖZKAN'ın annesi,

ak kardan İşyerinde çalışan üyemiz.
Sadık AKAR'ın oğlu.
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SOLDAN SAĞA

Yabancı bir liderin adı, soyadı (yazıldığı gibi), keder-yas.
Bir ses sanatçımızın adı, ağabey
Bir meyva, tersi bir üreteç, bir toprak cinsi, bir renk
Tersi isim
Yerine varma, fasıla, tersi Müslümanlığın şartlarından biri
Tersi kötülük, Asya'da bir göl, bir sayı
Tersi bir nota, tersi bir yakacak, hatırla

8 Belirti, yaşamamız için gereklidir, bir standart ^
9 Bir yabancı uzunluk birimi, mağara, çeliğin kimyadaki simgesi

10 Amerika yakınlarında bir ada, bir erkek ismi
11 Tersi Arabistan'da bir yer,'bir liderimizin soyadı, kuzu sesi
12 Bir işçi, bir çöl adı, bir şehrimiz
YUKARIDAN AŞAĞIYA

1
2

3"
4
5
6

7

1 Bir dağımız, Afrika'da bir ülke
2 Karate filimleriyle tanınan aktörün soyadı, tersi abanmaktan emir
3 Brezilya'nın ünlü bir şehri-, yemek, tersi kırbaç

Benzer, beyazı
Bir tabiat olayı, yabancı dilde anne
Tersi bir kadın ismi, tersi bir sayı
Tıkaç, fazla d-ğil, bir erkek ismi

"8 Bir akarsuyumuz, genişlik
9 Afrika'da bir ülke, tersi avcının yaptığı iş

10 Kırmızı, boru sesi
11 Karışık renkli, tersi bir malzeme
12 Eski dilde su, çeşit-nevi ' ■
13 Bir yabancı teşkilat adı, yüz-çehre
14 Mezar, bir nakil aracı

4
5
6
7

Sevgi EAkdogan
-AEG-ETİ Elektirik End., AŞ.

GEBZE



Bankamızı Sectihizse

îereilıİMz Doğrudur.

Tasarrullarımzı değerlendiren. Yurt sathında
yaygın hizmet veren. Sanayinin Anadoluya
yayılmasına onculuk eden, Kârının % 75inı
vakıf hizmetlerine ayıran bankamızı sectl-
nizse tercihiniz doğrudur.

TÜRKİYE
VAKİFLAR BANKASI W

Sulcvmirıy^Camtı Şadırvjn Sebektlefo^fn bırdeca-,
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