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OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ

MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV
İMÂL, MONTAJ, DEMİR, ÇELİK,

MAKİNA VE METALDEN MAMUL
EŞYA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

YAYIN ORGANIDIR.

Otomobil - İŞ adına

Sahibi: Genel Başkan

A. AYDİN ÖZEREN

★

Yazı İşleri Müdürü

ŞEYMA TÜMER

★

Adres:

OTOMOBİL — İŞ GENEL
MERKEZİ
NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20

KADIKÖY — İSTANBUL
TEL. ; 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.
Dergimize gönderilen yazı ve

resimler neşir edilsin veya
edilmesin iade edilmez

grafik düzen/
aysun grafik
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DA5YAZI
SINIF BİRLİĞİNİ

BOZANLAR!..
Türk-lş ve Disk'e bağlı sen

dikaların iç bünyelerinde hızlı
bir çekişme devam etmektedir.

Her iki konfederasyonda bunun
dışarıya yansımaması için azami
gayret göstermelerine rağmen sız
malara mani olamamaktadırlar.

Disk içinde aşırı sola açılan
yelpazehin tüm partilerinin mili
tanlarının mücadelesi kıran kıra
na devam etmekte bölge temsilci
liklerine aşırı uçlardan militan
lar yerleştirilmesi için CHP'li
kisvesi altında çalışmalar yapıl
maktadır.

Bu arada işçileri alakadar e-
den ana konu olan Toplu İş Söz leş
mesi hedefinden saptırılmış poli
tik araç olarak kullanılmaktadır.

Disk başkanı demeçlerini ta
mamen politikaya dönük olarak sür
dürürken işverenlerin Toplu İş
Sözleşmesi düzeninde yeni oyunlar
tezgâhladıklarını görmemezlikten
gelerek bu konuda hiçbir ağırlık
koymamaktadır.

Nitekim ki. Disk bünyesinde
mevcut 45 işyerinin sözleşmesi u-
yuşmazlığa intikâl etmiş, on iki
işyerinde alınan Grev kararlarını
uygulayamaz hale gelmişlerken ha
len işveren sendikalarına karşı
Disk bünyesinde bir çıkış gelmeme
si bünye içinde yeni tasfiyelerin
olacağını göstermektedir.

Eli uzun Grevleri İzsal'a Disk
e bağlı kaç sendikanın ziyaret
ettiği ortadadır.

Daha ilginç bir örnek istenir
se Elka'da Disk'e bağlı As-İş'in
yürüttüğü Grev'de. Grev dayanış
masının nasıl bozulduğudur.

Mali durumu zayıf olan bu sen
dikanın Grev'ini Maden-lş veya
Disk üzerine alarak ufak bir ayak
oyunu ile Grev'i nasıl kaldırdı
ğını herkez bilmektedir.

Grev'in kanunsuz olduğunu id
dia edenlerin suratına şamar gibi
çıkan Mahkeme Kararı karşısında
ne yapacağını şaşıran Disk Kanu
ni bir Grev'i desteklemiyerek yüz
lerce işçiyi işinden edişi bu bün
yedeki dayanışmanın olmadığını
sendikalar siyasi yönlerine göre
sürdürdükleri çalışmalarla birbir
1erini yemek çabası içinde olduk
larını ortaya koymuştur.

Türk-lş bünyesinde ise çok il
ginç bir durum arzeden T.H.Y.Grev
inin diğer Grevlerden farklı yanı
da yurt çapında iş kolu düzeyinde
gözüken bir Grev oluşudur.

Hava taşımacılığı yalnız yurt
içinde değil, yurt dışında da dur
muştu, kısmî bir genel Grev hava
sı taşıyotdu.

Her nedense işçilerin tümü
nü alâkadar eden Grevlerde Türk-
lş 'in pek sesi çıkmaz.

Nitekim ki, bu seferde böyle
oldu, hatta Hava-lş'in Grev'e gi
dişini bile benimsemiyorlardı di
yebiliriz.

Her devrede olduğu gibi yal
nız kendisini düşünen Türk-lş yö
neticileri hükümetleri kırmak is
temezler.

Bunun yanında kardeş ve dost
sendikalar da bu Grev'de boy gös
termek zahmetine bile katlanmadı-

'1ar.
Ama Hava-lş Grev'ini büyük bir

olgunlukla' sürdürdü ve kamu oyuna
yansıtmasını bildi.

Bir kere daha Hava-lş yöneti
cilerini ve üyelerini candan kut
larken Türk-lş bünyesinde sendi
kalar arasında biten dayanışmayı
görmek i^çı kesimini perişanlığa
hızla sürüklemek istendiğini gös
termektedir.

İki konfederasyon da işçilere
faydalı olmaktan çok uzakken, bir
çok .kofti konfederasyonun kurul
masına zemin hazırlıyarak işçi ke
simini biraz daha parçalanmaya se
bep olarak sınıf birliğini boz
maktadırlar. ■

A AYDIN ÖZEREN



Giydik grev gömleklerimizi

Sendikamız ile Kartal-Soğanlı'da ku
rulu Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi A. Ş
işverenliğini temsilen MESS işveren sen
dikası arasında, 1 Kasım 1976 tarihin-
den itibaren yürütülen Toplu tş Sözleş
mesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlan
mış ye uzlaştırma kuruluna intikal et
mişti.

Uzlaştırma kurulu 18.2.1977 tari
hinde toplantılara başlamış, ancak MESS
işveren sendikasının uzlaşmaz tutumun
dan dolayı kanuni süre içinde kurul bir
karara varamadan akamet tutanağını tut
mak zorunda kalmıştır. Gerek sözleşme
müzakerelerinde ve gerekse uzlaşma top- •
lantılarında, işveren sendikası MESS'in
işyerinde çalışanlara daha evvelki söz—
3^me ile sağlanan haklardan dahi geri
dönmesi bu işyerinde Grev'in kaçınılmaz
olduğunu belirlemiş oldu.

Kaldı ki, işveren temsilcileri mü
zakerelerde işyerinde, geçtiğimiz yıl
istihsalin en üst seviyede olduğunu bu
nedenle çalışanların haklı olduklarını

beyan etmelerine rağmen, her nedense
haklarını teslim etmekten kaçınmışlar
dır. Uzlaştırma kurulunun akamete uğra
ması nedeni ile, Sendikamız üyelerimi
zin kanuni hakkı zayi olmaması için 7
Mart -1977 tarihinde Grev kararı almış
ve işverene tebliğ etmiştir. Ne acıdır
ki, işveren temsilcisi MESS'te Grev ka
rarımıza karşı Anayasal hakları olmama
sına rağmen 9 Mart 1977 tarihinde Lo
kavt kararı almıştır.

Bütün iyi niyetlerimiz, daima uyuşj
mazlığın barışçı bir düzeyde kotarılma-'
sına çalışmamız, işveren ve sendikasını]
"bu işyerindeki işçi Grev'e çıkamaz";
düşüncelerinden arıtamamıştır. Bu sebep
le, grev uygulaması için bütün hazırlık
1ar tamamlanmış ve 21 Mart 197 7 günü
saat 13.00'ten itibaren GREV uygulanma
sına başlanmıştır.

Uyuşmazlığın başlıca nedenleri üye
lerimizin ekonomik ve sosyal yaşantıla
rını düzenleyen parasal maddeler ile iş
güvencesini düzenliyen kıdem ve iş ara
ma yardımı maddeleridir.

İşyerinde çalışan üyelerimiz, bu
hususta Sendikamız ile aynı görüşü pay
laşmakta "OTOMOTİV SANAYİNDE EN AZ ÜC
RETLE ÇALIŞAN BİZİM" İŞYERİMİZDEKİ İŞÇİ-



GREV BAŞLADIĞINDA 21.3.1977
GÜNÜ BASINA VERÎLEN

bildiri
Kartal'da kurulu ve 350 işçi

nin çalıştığı Çelik Montaj Skoda,
Jawa işyerinde üç yadan beri sür
dürülen Toplu Sözleşme görüşme
lerinde, işverenler sendikası MESS
in uzlaşmaz bir tutum içinde ol
ması, Sözleşmenin uyuşmazlığa git
meSine sebep olmuştur.

MESS, iş güvenliği, kıdem ve
ihbar tazminatı ile parasal konu
lara ilişkin taleplerimizi kabul

etmemiş ve bu nedenle'de işyerin
de 7 Mart 1977 tarihinde GREV ka
rarı alınmıştır. 21 Mart 1977 ta
rihinde uygulanmasına başlanılan
Çelik Montaj GREV'imiz, ekonomik
ve sosyal haklarımızı alıncaya ka
dar devam edecektir.

Sami ATAÇ
Genel Sekreter ve

Toplu Sözleşme D.BŞK.

Güçlüyüz., birliğiz.. haklıyız.

Çelik Montaj önünde
hak alma bayramı var.

LER OLUP, BU GÜNE KADAR İŞVEREN HEP Bİ
ZİM SIRTIMIZDAN GEÇİNEREK, BİR FABRİKA
DAN EN AZ ALTI FABRİKA KURDU. YETER AR
TIK BİRAZ DA ÇALIŞANLARI DÜŞÜNSÜN. HAK
KIMIZI VERMESSE FABRİKASINI KAPATSIN.'"
diyerek, grevlerini tam bir disiplin ve
olgunluk içinde yürütmektedirler.

Grev uygulamasına başlandığı gün
den bu yana diğer fabrikalardaki OTO-
MOBİL-IŞ üyeleri tam bir dayanışma ör
neği göstererek, sıra ile her gün grev'
deki arkadaşlarını ziyaret etmekte ve
gerek maddi ve gerekse manevi her türlü
yardımlarını yapmaktadırlar.
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TOPLU iş SÖZLEŞMELERİ

OTOMOBİL İŞ , Atlas
Copco'da (yılın en iyinitelikde)
toplu iş
sözleşmesini
bağıtladı...

«

Sendikajnız ile Tuz la'da kurulu At
las Copco işverenliği arasında y^ürütü-
len ikinci dönem sözleşne görüşmelerin
de, s^ürekli olarak yapılan toplantılar
sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Ücret, ikramiye, izin ikramiyç
ikramiyesi ve yakacak yardımı

ücret Zarma

Eski sözleşme 350 krş-360 krş 90 qün
Yeni sözleşme 825 krş-OSO krş 150 ^
îzin
ikramiyesi

600 TL.
2.500 TL.

Bayram
ikramiyesi

400 TL.
1000 TL.

Yakacak
yardımı

1000 TL.
2500 TL.

1 Ocak 1977 tarihinden itibaren i-
ki yıl süreli sözleşme ile üyelerimi
zin saat ücretlerine birinci yıl 825 ku
ruş, ikinci yıl 950 kuruş zam yapılmış
tır.

u af*««iT
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Atlas Copco üyelerimiz
Sendikamız yöneticileriyle

if'. '

r<.ışkan Aydın Özer en
sözleşme konusunda
yörüşlerini açıklarken
ve üyelerimiz. . .

Her yıl 150 günlük (5 maaş) ücret
ler tutarında ikramiye alacak olan üye
lerimize yıllık izine giderken izin üc
retleri ile birlikte 2.500 TL. tatil
ikramiyesi ödenecektir.

Yılda.2.500 TL. yakacak yardımı ya.
pılacak ve dini bayramlarda arife gün
leri üyelere tam gün ücretli izin veri
lecek ve 1.000 TL. bayram ikramiyesi ö-^
denecektir.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar
şunlardır:

Her türlü disiplin cezaları, iki
işçi ve iki işveren temsilcisinden olu
şan disiplin kurulu tarafından verilir.

•. r,



îhbar tazminatları % 50 zamlı ve
peşin, kıdem tazminatları, hizmeti bir.
yıldan üç yıla kadar olanlara 40 g^'inlük
üç yıl ve daha fazla olanlara 45 günlük
ücretler tutarında ve kendi isteği ile
ayrılan üyelere de ödenecektir.

Normal işgünlerinde yapılan fazla
nesailer % 75 zamlı. Cumartesi, hafta
tatili ve genel tatil günleri çalışma
ları % 100 zamlı ödenecektir.

Haftalık çalışma süresi 45 saat o-
lup ücretler 48 saat üzerinden ödenecek
tir.

İşyerinde asgari ücret birinci yıl
saatte 950 kuruş ve ikinci yıl 10 lira
dır.

S.S.K. tesislerinden istirahat a-
lan üyelerin kurumca ödenmeyen ilk iki
güne ait ücretleri işveren tarafından
ödenecektir. Alınan istirahatlerde S.S.
K. tarafından yapılan ödene işyeri yev
miyesinden az olduğu takdirde, işveren
tarafmian tama iblâğ edilecektir.

İkinci ve üçüncü vardiyalarda ça
lışan üyelerin her tam çalışma saati
ücretleri % 10 zamlı ödenecektir.

Kıdaü-'tazminatı hesabında yerrek üc
reti 25 liradıer.

Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin 2.000 lira evlenme yardımı.

Çocuğunun dünyaya gelnesi halinde'
3 işgünü ücretli izin 1.500 lira doğum
yardımı, ayda her çocuk için 50 lira ço
cuk yardımı^ eğitim yardımı olarak öğ
renim kadanelerine göre 600 TL - 750 TL
1.500 TL. tahsil yardımı yapılacaktır.

üyenin ölümü halirde varislerine
7.500 TL. işkazası ölümlerinde 25 000
TL.,. üyenin yakınlarının ölümü halinde
üyeye üç işgünü ücretli izin ve 17.500
TL. ölüm yardımı yapılacaktır.

Üyelere giyim yardımının yanında
yılda 250 lira değerinde iki çift ayak
kabı verilecektir.

Sözleşme ile diğer sosyal yardım
larda da artışlar sağlanmıştır.

*1

Sigma müzakereler inde
işveren ve sendika temsilcileri

SIGm DÖKÜM VE ÖNDER DÖKÜM İŞYERLERİ
SÖZL£SFE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR.

Gebze'de kurulu Sigma Döküm işyeri
işverenliği ile üçüncü dönem toplu iş
sözleşmesi görüşmelerine 3 Mart'ta baş
lanılmıştır. tik toplantıda toplu iş söz
leşmesi teklifi işveren temsilcilerine
verilmiş olup müzakereler devam etmekte
dir.

Gebze'de kurulu Önder Döküm işye
rinde çalışan üyelerimiz adına birinci
dönem toplu iş sözleşmesi müzakereleri
ne başlanılmıştır ve toplantılar devam
etmektedir.

S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
MÜDÜRLÜĞÜ - AK KARDAN VE KRCMAN
İŞYERLERİ SÖZLEŞMELERİNE BAŞLANILDI.

Bakırköy'de kurulu Sağlık Sosyal
Yardım Bakanlığı Depo ve Tamirhane iş
yerinde toplu iş sözleşmesi yapma yet
kimiz kesinleşmiştir. 4 Nisan 1977 ta
rihinde toplantıya davet edilen işvere
ne verilecek toplu iş sözleşmesi tekli
fi üyelerimizin istekleri dikkate alı
narak hazırlanmıştır.

Gebze'de kurulu Ak Kardan Sanayii
ve Ticaret A.Ş. işyeri işverenliği ile
üçüncü dönem sözleşme müzakerelerine 1
Nisan 1977 tarihinde başlanacaktır. Üye
lerimizin sözleşmede yer almasını iste
dikleri talepleri alınarak temsilciler
ve sendika yöneticilerinin birlikte ha
zırladıkları toplu iş sözleşmesi tekli
fi bu toplantıda işveren temsilcilerine
verilecektir.

Gebze'de kurulu Kroman Çelik Sana
yii işyerinde toplu iş sözleşmesi yet
kimiz kesinleşmiş olup müzakerelere baş
lanılmıştır.



COLAKOGLU İŞVERENLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN
Sözleşme görüşmelerî anlaşma île
SONUÇLANDI.

Sendikamız ile Çolakoğlu Metalürji
A-Ş- işverenliği arasında yürütülen bi
rinci dönem sözleşme müzakerelerinin u-
yuşmazlığa intikâl eden ihtilaflı ma,d-
delerine ilişkin uzlaştırma kurulu ta
rafından verilen kararın taraflarca ka
bul edilmemesi üzerine işyerinde GREV
kararı alınmıştı. Grev'e çıkılabilmesi
için gerekli yasal bekleme süresi için
de işverenin talebi ile yapılan görüş
meler sonunda anlaşma sağlandı.

1 Kasım 1976 tarihinden itibaren i
ki yıl süreli sözleşme ile üyelerimizin
birinci yıl saat ücretlerine 775 kr. ve
ikinci yıl 800 kr. olmak üzere toplam
15. 75 TL. zam yapılmış ve yıllık ikra
miyeler iki maaştan dört maaşa çıkarıl
mıştır.

İşyerinde asgari ücret saatte 900
kuruş olarak tespit edilmiştir.

Sözleşme ile sağlanan diğer haklar
aşağıda belirtilmiştir:'

İhbar tazminatları peşin ve % 50
zamli/ kıdem tazminatları her bir çalış
ma yılı için, 35 günlük ücretler tutarın
da ve kendisi ayrılan üyeye de ödene
cektir.

Yıllık izine giden üyelere 1750 TL
Tatil İkramiyesi, üyelere yılda 2000 TL
Yakacak Yardımı ve 1500 TL. Bayram İk
ramiyesi verilecektir.

Her türlü disiplin cezaları, iki
işçi ve iki işveren temsilcisinden olu
şan Disiplin Kurulu tarafından verile
cektir.

Normal iş günlerinde yapılan fazla
mesailer % 75 zamlı, hafta tatili, ge
nel tatil günlerinde yapılan çalışmalar
% 100 zamlı ödenecektir.

Çolakoğlu üyelerimizden bir grup

S.S.K. tesislerinden 3 gün veya da
ha fazla istirahat alan üyelerin kurum
ca ödenmeyen ilk iki güne ait ücretleri-
işveren tarafından ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabında yemek
ücreti 20 TL.dır.

Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin, 1.750 TL. evlenme yardı
mı, çocuğunun dünyaya gelmesi halinde 3
işgünü ücretli izin ve 1.2S0 TL. doğum
yardımı, ayda her çocuk için 50 TL. ço
cuk yardımı, eğitim yardımı olarak öğre
nim kademelerine göre 400 TL - 600 TL-
1.250 TL. tahsil yardımı yapılacaktır.

Üyenin ölümü halinde varislerine
7.500 TL., işkazası ölümlerinde 15.000
TL. ve üyenin yakınlarının ölümü halin
de 3 işgünü ücretli izin 1.500 TL. ölüm
yardımı yapılacaktır.

Üyelere giyim yardımının yanında
yılda 200 TL. değerinde iki çift ayak
kabı verilecektir.

Sözleşme ile diğer sosyal yardım
larda da artışlar sağlanmıştır.

KARMAŞAN SÖZLESMESÎ UZLAŞTIRMA
KURULUNDA

Kartal'da kurulu Karmaşan işyeri .
işverenliği ile yürütülen sözleşme mü- ;
zakerelerinde anlaşma sağlanamadığın
dan uyuşmazlığa gidilmiştir. 29 Mart
1977 t.:^rihinde istanbul Bölge Çalışma
Müdürfü'günde yapılan toplantıda uzlaş
tırma kurulu teşkil olunmuştur. Kurul
Nisan ayının ilk günlerinde ihtilaflı
maddelerin görüşülmesine başlayacaktır.



YURTİAVE^P( n

CAZAL işçileri
örgütümüz^
katıldı

Teşkılatlanma
Sekreterimiz

konuşurken.

<5, ,«*
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Gazal işçileri toplantıyı dikkatle izlerken.

Kocaeli-Yarımca'da ku

rulu GAZAL GAZ ALETLERİ
işyerinde çalışan Gazal
işçileri bölgelerinde oy
nanan oyunları çok iyi
bildiklerinden, Maden-îş
Sendikasının ÇELİK HALAT
ve MANNESMAN BORU Fabri
kalarında eski üye fiş
leri üzerinde tahrifat
yapmak süreti ile, sen

dika özgürlüğünü de eze
rek Toplu Sözleşme yetki
kisi almasını, evvelce
aynı sendikanın üyesi
olmalarından dolayı ye
kinen bilmektedirler. O-
tomobil-İş Sendikasını.
seçen Gazal İşçileri Ma-
den-İş Sendikasının yapa
cağı oyunları bozmak i-
çin, istifa ettikten son

ra yeniden OTOMOBİL-İş
Sendikasının üyesi olduk
1armı bir kez daha be
lirtmek için İzmit Bele
diye salonunda toplandı
lar.

Bu toplantının amacı
haklarının kaybolmaması
ve bir oyuna gelinmemesi
için Noter huzurunda be
yan vermekti. Sebebini^



TÜRK KABLO ÜYELERİ İLE TOPLANTI YAPILDI
İzmit'te kurulu Türk Kablo fabrika

sında çalışan 350 işçi, bir süre önce
birliklerinden aldıkları güç ile Türk
Metal Sendikasından istifa ederek, Sen
dikamız çatısı altında toplanmışlardı.
Hem de işveren ile Türk Metal Sendikası
arasında yapılan toplu sözleşmenin im
zası kurumadan, sözleşmenin bitimini bi
le beklemeden.

İzmit şubemiz, Türk Kablo işçileri
için bir toplantı düzenledi geçtiğimiz
günlerde. Teşkilatlanma ve Eğitim Sek
reterimiz Mehmet ARAS yönetiminde yapı
lan bu toplantıda, işçiler işyeri ile
ilgili sorunlarını dile getirdiler.

Toplantıda bir konuşma yapan işyeri
temsilcimiz Tevfik GENCAL özetle şöyle
dedi: "Aslında bütün hata biz işçiler-

Eğemen güçlerde kabahat bulmuyorum.de,

Biz işçiler olarak meselemize sahip o-
lup güçlü Otomobil-İş Sendikası çatısı
altında toplanmamız gerekir. Sarı sen
dika Türk Metal'de temsilcilik yapan iş
çiler kukla temsilci durumundadır. Şu
an gerçek işçi sendikası Otomobil-îş'
dir ve bunu da yapmış olduğu Toplu îş
Sözleşmeleri ile göstermiştir."

Sendikal konularında görüşüldüğü
toplantıdan Türk Kablo işçileri "çok ya
rarlı oldu bizler için" diyerek memnun
ayrıldılar.

bilemediğimiz nedenle İz
mit Noterleri, işçinin
bu beyanlarını almak i-
çin yapılan şifahi ve ya
zıh müracaatlara rağmen
gelmediler. Bu durumdan
yılmayan Otomobil-îş Sen
dikası. Gazal işçilerini
Yarımca'da topladı. Ve bu
toplantıda Gazal işçile
ri davalarına sarılan bi
linçi i kişiler olarak
Gebze noterine "Bir kez
daha OTOMOBÎL-ÎŞ üyesi
olduklarını beyan etti
ler".

Toplantıyı bir ■ ko
nuşma ile açan Teşkilat
lanma ve Eğitim Sekrete
rimiz Mehmet Aras, Genel
Başkanın Gazal işçileri
nin bu mutlu gününde top
lantıda olmasından kı
vanç duyduğunu belirtti.
Genel Başkan sendikal ko
nulara ilişkin konuşma
sında, birlik ve beraber
lik içinde olan Gazal iş
çilerini tebrik ederek
"Otomobil-îş Sendikası
Gazal sözleşmesini bitir
diği zaman, Maden-îş Sen
dikası'da îzmit'te bit
miş olacaktır" dedi.

Türk Kablo işçi
temsilcisi
Tevfik Gencal
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Sendika özgürlüğü telgraf
nü savunan Maden-îş,
tabanın seçtiği OTO-
MOBÎL-ÎŞ'in yerinde
ki faaliyetine S.Ah
met Yazıcı mani ■ ol
madığı "için temsil- hMaN-nnm-
elliğini telgrafla v
kaldırmıştır. Diğer e-

ftemsilcilerine de ay
nı muameleyi yapan
Maden-îş'in seçim ye
rine tayinler yapıl
ması, seçme ve seçil
me özgürlüğüne ne ka
dar kıymet verdiğini
ortaya koyuyorl Sen
dikacılık tarihinin
garip telgrafların
dan biri olan bu tel
grafın metni şöyle
dir :
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YILDIRIM TELGRAF

Sayın Ahmet Yazı
cı. Gaz Aletleri A.
Ş. Yarımca. îş kolu-
■muzda kurulu başka:

-sendikalarla birlik
te sendikamız aley
hinde faaliyette bu
lunduğunuz tesbit e-
dildiğinden temsil
ciliğinizin kaldırıl
masını ve üyelik hak
kinizm askıya alına
rak kesin ihraç tale
biyle, genel onur ku
ruluna sevk edilme
nize karar verilmiş
tir. Stop. T. Maden-
îş Sendikası örgüt
lenme dairesi başka
nı Cengiz Turan. Mü
hür. îmza.



MAKİNE PARÇA

San-Par üyelerimizden bir grup

SAN PAR ÜYELERİNİN HAKLARI TEMİNAT
ALTINA ALINDI.

Gebze'de kurulu San Par Makina Par
çaları Sanayii işyerinin tasfiye edilme
si üzerine. Sendikamız tarafından üye
lerimizin yasalardan ve sözleşmeden do
ğan haklarının korunması için gerekli
yasal önlemler derhal alınmıştır.

Üyelerimizin kıdem ve ihbar tazmi
natları ile sair haklarının toplam mik
tarını karşılayacak tezgâh ve makinala-
ra ihtiyati tedbir konulmuş ve alacak
davaları açılmıştır.

İşçilerin alacaklarının ihtiyati ted
bir ile teminat altına alınması üzerine
makina ve tezgahları satamayan işveren,
üyelerimizin haklarını vermek zorunda
kalmıştır.

GAZAL, DEMSAN, MAKÎNA ELEKTRİK VE
TEKİMAL SINATES İŞYERLERİ SÖZLESME
PROSÖDÜRÜ YÜRÜTÜLÜYOR.

İzmit-Yarımca'da kurulu Gazal Gaza
letleri işyerinde çalışan ve Maden-îş
Sendikası üyesi olan 500 işçi Maden-tş
Sendikasından istifa ederek sendikamız
da örgütlendiler. Yürürlük süresi 31
Mart 1977'de sona eren toplu iş sözleş
mesi çağrı prosödürüne başlanılmış ve
işkolumuzda kurulu sendikalar listesi
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğünden ta
lep edilmiştir. Bu işyeri için yazılı
bildirim ve çağrı ilânı yapılmış olup
yetkinin önümüzdeki günlerde gelmesi
beklenilmektedir.

Örgütümüze yeni katılan Gebze'de ku
rulu Demsan Döküm Sanayii, Koşuyolu'nda
kurulu Türk Metal Sendikası'ndan istifa
ederek sendikamıza üye olan Tekimal Sı-
nates ile Kartal'da kurulu MES Makine
Elektrik Sanayii işyerlerinde çalışan
üyelerimiz adına sözleşme prosödürünün
yürütülmesine başlanılmış ve bu işyer
leri için çağrı ilânı ve yazılı bildi
rim yapılmıştır.

MAKİNA TAKIM - TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
VE YÜCEL BORU İSLERLERİ SÖZLEŞMELERİ
FESH EDİLDİ.

_  Yürürlük süresi 30 Nisan 1977 ta
rihinde sona erecek olan Gebze'de kuru
lu Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Türk
Otomotiv Endüstrileri A.Ş. ve Yücel Bo
ru ve.Profil Endüstrisi A.Ş, işyerleri
sözleşmeleri sendikamız tarafından fesh
edilmiş ve işkolumuzda kurulu sendika
lar listesi Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğünden talep edilerek çağrı prosö
dürünün yürütülmesine başlanmıştır.'

Bu arada üyelerimizin sözleşmede
yer almasını istedikleri talepleri alı-
narak temsilciler ve sendika yönetici
lerinin birlikte toplu sözleşme tekli
fini hazırlama çalışmaları yürütülmek
tedir.



demokrasi ve sendikalar

Dünyamız, 20'nci asrın sonla
rina gelmesine rağmen halen, üze
rinde yaşıyan ülkelerin bir çoğu
özgürlüklerine kavuşamadıklarını
üzüntüyle görmekteyiz.

Bunun başlıca nedenleri, po
litik ve ekonomik sebeplerle em
peryalist ülkelerin baskıları ve
bu baskılara zemin hazırlayan,
hatta tabiri caizse çanak tutan
basiretsiz veya şahsi çıkarları
nı ön planda tutan satılmış yöne
ticilerdir.

îşte bu gibi yöneticiler, ül
kelerini istemeyerek de olsa to
taliter rejimlere, yani faşizm
veya kominizmin kucağına atmış o
lurlar. Ne acıdır ki, faşzimin bu
lunduğu ülkelerde sendikanın (S)
sinden bile bahsedilememekte, iş
çiler ve emekçi halk kitleleri
tam anlamıyla sömürülmektedir.ör
neğin Mussolini* hin İtalya'sı i-
le Franko'nun İspanya'sı gibi.
Komünizmin bulunduğu ülkelerde i
se göstermelik sendikalar bulun
masına rağmen hiç bir tanesinin
dahi grev yapma olasılığı mevcut
değildir. O halde bu sendikalar
kimi temsil ederler? Toplu İş Söz
leşmelerini kiminle yaparlar^ İş
çilstin hakları verilmezse d^ren
me güçleri nedir? Taban, beyenme
diği yöneticiyi eleştirebilirmi?
Tabii ki bu soruların cevabı ha
yır olacaktır. Kaldı ki bu tür
yönetimin bulunduğu ülkelerde öz
gürlükten bahsetmek en hafifin
den o kişinin intihar etmesi de
mektir. Örneğin; Macaristan, Po
lonya, Çekoslavakya gibi ülkeler
deki yönetim bu görüşümüzü doğ
rulamaktadır .

Ülkemizde ise, 1961 anayasa
mızın tanımış olduğu özgürlükçü
ve demokratik vönetimde, sendi

kaların vazgeçilmez bir unsur ol
duğu ve 14 yıllık kısa bir mazi
si olmasına rağmen sendikaların
işçi sınıfına büyük yararlar sağ
ladığı inkâr edilemez. Çok kısa
bir zamanda örgütlenmeleri ile
büyük oy potansiyelini temsil et
mekte olan sendikaları, siyasi
partiler zaman zaman uydularına
almak için çok çalışmışlar^ ve
bunda az da olsa başarı sağlamış
lardır. • n

Fakat bu gün siyasi partile
rin bu oyunlarına"alet olan sen
dikalar, gittikçe parçalanmışlar
ve hemen hemen her siyasi parti
ye bir konfederasyon kurulmasına
sebebiyet vermişlerdir. Bunun baş
lıca sorumlusu da Türk-îş'dir,
çünkü kuruluşundan bu yana parti
1er üstü politika derken, fakat
her nedense hep iktidar partisi
nin yanında yer aldığı da aşikar
dır.

Disk'in ise artık amaçları
nın. tamamen su yüzüne çıktığı ve
sendikacılığı araç olarak kullan
dığı gerçektir. Kaldı ki. Disk
kuruluşunun 10.cu yılında davet
etmiş olduğu yabancı sendikacı
ların hangi rejimin, uygulandığı
ülkelerden geldiğini ve neler ko
nuştuklarını bir sendikacı ola
rak izledik.
Burada bir hususu daha açıklamak
ta yarar vardır. Bu da Disk'in ,
1977 seçimlerinde CHP'yi destek
leme kararıdır. Bu karar her ne
kadar süpriz değil ise de, değer
lendirmede yarar vardır. Çünkü,
Disk ilkeleri bakımından CHP ile
tam ters orantılıdır. Kaldı ki
kendine daha yakın sol partiler
mevcuttur. Bu partilerde
vazife alan yöneticiler de bün-

-yesinde bulunmaktadır. O halde
Disk neden CHP'yi destekliyor?
desteklemiyorum derse acaba kaç
tane CHP'li başka partiye oy ve
rir? soruları elbette ilk akla
gelenlerdir.

'Ancak Disk yöneticilerine şu
nu hatırlatmak isterim. CHP kis
vesine bürünerek," aramıza sızma
larına gerçek CHP'ciler asla mu
sade etmeyecek ve istedikl^erı or
tamı bu parti bünyesinde bulamı-
yacaklardır.
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İŞÇİNİN RAPORU
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ASAMASI...
Bu yazı dizimizin önceki sa

yılarımızda yayınlanan bir bö
lümünde işverenletin . işçilere
karşı olmak için yeni yöntemler
aradığını açıklamış ve şöyle de
miştik: "işçi emeğini veren ve
buna bir karşılık alan kişidir.
İşçinin evinde tenceresi kayna-
sa, bebesinin sütü olsa, yarın
lara güvencesi olsa kalkıpda, ra
hatim huzurunu bozup soğukta,
karda kışta fabrika önlerinde nö
bet tutar mı? Grev çadırlarında
soğuktan üşüyen ellerini hohla-
yıp ısıtmaya çalışarak patronun

■»



aklznı ,başxna toplamasını ve in
sancıl isteklere olumlu cevap ver
meşini umut ederek bekler mi?"
Evet. . . ülkemizde işçi-işveren
ilişkilerinde umut kırıcı devam
lı olarak işveren olmuştur. Buna
karşı işçi emeğinin değerine sa
hip çıkmak için, emeğinin onuru
nu korumak için umutla beklemiş,
umutla güvenmiş, umutla el-ele
vermiştir.

İşverenin çağdışı yöntemle
rine karşılık, işçi akıl çizgisi
üzerinde yöntemlere başvurmuş ve
umutlarını korumuştur. İşçi sını
finin oluşmasında bu umutların
güçlülüğü vardır. Bu umutların
haklılığı vardır. Bu güçlülük ve
haklılık içinde birtakım ileri
davranışlar yapılmıştır. İşvere
ne karşı davranışlar yapılmış
tır. İşverenin oyunlarını sahne
ye koyan "sarı sendikalara" kar
şı davranışlar yapılmıştır. Bu
davranışlar Türk Sendikal tari
hine "ilkler"i getirmiştir. Şim
di bu "ilkler"e ve Türk Sendikal
tarihinde 0TOMOBİL-İŞ aşamasına
bir göz atalım. Yıl 1966. . . Ara
lık ayı. . . Türlciye'de referandum
yapılması için ilk hareket. Evet
ilk referandum isteği- için ilk
yemek boykotu yapanlar: OTOMOBİL
ÎŞ üyeleri 1 Yapıldığı yer:483 iş
çinin çalıştığı OTOSANI O güne
kadar işyerinde verilen yemek
ler en büyük nimet sayıldığın
dan, yemek yememek hem günah,
hem de affedilmez bir ayıptı! Veıtı! Ve

bu günah, bu ayıp ilk kez işlen-
.di! OTOMOBÎL-İŞ üyeleri işverene
mevzuat hazretlerine ve onların
koruduğu sarı sendikacılığa kar
şı çıkmak için ilk yemek boyko
tunu yaptılar ve 3 gün yemek ye-
mediler. Referandum istiyorlar
dı. Referandum yapılana kadar ye
mek boykotunu sürdüreceklerdi.
Bu büyük bir olaydı, işçinin güç
İÜ ve haklılığını kanıtlayan bir
olay. Ve yemek boykotu yapan OTO
MOBIL-IŞ üyeleri güçlü ve haklı
olduklarını kanıtladılar. Otosan
da referandum yapıldı, Türkiye'
de ilk referandum. .. 7 Aralık
1966 günü yayınlanan bir gazete
nin birinci sayfasında boydan bo
ya bir manşet haber vardı
mobil-Iş Sendikası üyelerinin^ıs
teği üzerine Türk-Iş otosan'da
referandum yaptı. Bölge temsilci
si ismail Topkar "işçilerin söy
leşme yapma yetkisini demokratiik
şekilde ele aldık. Referandumjda
0T0M03lL-IŞ 470 oy, ÇELIK-IŞ ' P®
13 oy aldı" diye yazıyordu gazle-
te.

11

Evet ilk referandum yapıl"
mış, 483 işçiden 470 işçinin
yunu almıştı OTOMOBlL-IŞ.470 iş~
çi güçlü ve haklı olduklarını
nıtlamışlardı. Fakat, bozuk dü
zen bu güçlülüğe, bû haklıliO^
karşı çıkmış, yine. oyunlar oyna-
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mış, yine acaip ve çağ dışı yön
temler uygulanmış ve referandum
diye bir şey olmadığı gerekçesi
ile harekete geçirilen iş mahke
mesi 483 işçiden ancak 13 oy ala
bilmiş Çelik-îş'e yetki vermiş
ti I Demokratik bir istek, demok
ratik bir yöntemle en demokratik
şekilde alınmıştı, ama," demokra
tik düzene inanmıyanlar, işçi sı
nıfını bölmek ve parçalamak için
kurdukları ve destekledikleri sa
rı sendikalarla işçinin karşısı
na çıkıp onun hakkını elinden
almışlardı. Mevzuat hazretleri
ni çalıştıranlar bir toplu söz
leşme döneminden kurtulmak iste
mişlerdi. îşte Türk Sendikal ta
rihinde bir "ilk"in öyküsü. . OTO
M03ÎL-ÎŞ üyeleri ilk yemek boyko
tunun sonunda elde ettikleri "ilk
referandum yapma" ile imzalarını
yarınlara atmışlardır. 1966'1ar-

■dan bugüne değin, referandum ko
nusu işlenmiş ve işverenin kor
kulu rüyası olmuştur. Yarınlarda
referandum gerçek düzeniyle mah
rekine oturacaktır. Bu ilklerden
sonra bir başka ilk davranışa ge
çelim. OTOMOBİL-ÎŞ'in Otopar ve

Montaj'da yaptığı grevde
büyük bir aşama yapılmış ve grev
®';^^®2inde geçen çalışılmayan iş
günlerinin ücretleri aynen çalı
şılmış gibi alınmıştır. 1969 yı
lında elde edilen bu sonuç ger
çek bir güçlülük ve haklılık ka
nıtlamasıydı. Bugüne kadar OTOMO

Sendikasından başka ne
bünyesinde nede DÎSK'te

böyle bir atılım ve başarı mev
cut olmamıştır.

23 Temmuz 1968 günü çıkan
bir gazetede yine manşet haber
vardı. Gazete, Jeep-Verdi iş ye
rinde ücretlere 510 lira zam a-
lındığını yazıyordu. Jeep grevi
1968 yılında Otomobil-îş'in ilk
grevi niteliğini taşıyordu. Ger
çekte otomotif sanayiindeki en
büyük "ilk" grevdi. 800 işçiyi,
kapsayan bu grev hareketini önle
mek için Türk-îş'in icra kuru lu
üyeleri devreye girmiş, ancak bir
gün sürmüştür. 0T0M03ÎL-ÎŞ Sen
dikası güçlü ve haklılığının bir
kanıtlamasını daha göstererek o

>4

günün şartlarına göre "ilk en bü
yük" ücret artışını elde etmiş
tir. 510 lira. . . evet, bu sonucu
aklının ucuna getirmeyen işveren
kesimi toplu sözleşme merasimi
ne bile gelmemiştir. Oysa gelme
liydiler. îlk en büyük ücret ar
tışını elde eden 800 işçinin ba
şarısına karşı işveren olarak
"ilk toplu sözleşme merasimine
gelmeyen işverenler" ünvanını al
mak için! Haklarını almak için
itina ile grev çadırları kuran,
el-ele tutunan, tek ortak düşün
ceyi belleyen vede sabaha kadar
uykusuz hazır bekleyen 800 işçi
ye karşı çıkamadılar. Gazete, ci
layı ve OTOMOBİL-ÎŞ'in , aldığı
büyük ücret artışını yazdıktan
sonra haberini şöyle bitiriyor
du. . . "Birlik ve beraberliğin ne
lere kadir olduğunu isbat eden
0T0M03ÎL-ÎŞ Sendikası üyeleri,
zaferlerini ertesi günü büy ü k
şenliklerle kutladılar. . ."

(DEVAMI VAR)
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ekonomi politiğin konusu nedir?
Ekonomi politik, daha önce de be

lirttiğimiz gibi, üretimin Loplumsal
sistemini inceler. Bu bilimin konusunu
şimdi daha kesin olarak formüle edebi
liriz; şöyle ki: üretimin toplumsal
sistemi, toplumun gelişmesinin her.ev
resinde insanlar arasında görülen üre
tim ilişkilerinin toplamıdır.

Ekonomi politiğin, insanlar arasın
daki üretim ilişkilerini incelemesi ol
gusu, bu bilim kolunun üretici güçler
le ilgilenmediği anlamına gelmez. Üre
tici güçler, üretim ilişkilerini son
derece etkiler ve bazı üretim ilişki
lerinin yerlerini başka üretim iliş
kilerine bırakmalarına yol açar. Üre
tim ilişkilerinin gelişmesini belirle
yen şey, üretici güçlerdir. Buna kar
şılık her üretim ilişkileri biçimi de
üretici güçlerin gelişmesi üzerinde son
derece etkili olur.

Üretim ilişkilerini ortaya çıkaran
buna karşılık kendi de bu üretim iliş
kilerinin sınırları içinde gelişen üre
tici güçleri göz önünde bulundurmazsak
üretim ilişkilerini gereğin'ce anlaya
mayız. Örneğin, kapitalizmin en belir
gin özelliği olan şeyi, yani üretici
güçlerle üretim ilişkileri arasındaki
çelişkiyi görmezlikten gelirsek, kapi
talist sistemdeki üretim ilişkilerini
hiç bir zaman gerektiği gibi anlayama
yız. Aynı şekilde, sosyalist toplumda
üretim ilişkilerinin, sosyalist toplu
mun üretici güçleri geliştirmekte oy
nadığı rolü göz önünde bulundurmazsak.

sosyalist üretim ilişkilerini de iyi
ce anlayamayız. Böylece ekonomi poli
tik, üretim ilişkilerini bunların üre
tici güçlerle olan ayrılmaz ilintisi
içinde inceler.

Toplumun gelişmesinin çeşitli ev
relerinde maddi servet üretim ve dağı
lımını yöneten yasaları açıklayan eko
nomi politik bize, insan toplumu tari
hinin çok cepheli tüm sürecini anlaya
bilmemiz için gerekli olan anahtarı
sağlar.

Ekonomi politik, kapitalist top
lumdaki sınıf mücadelesine ilişkin en
yakın sorunları ele alır. Ekonomi po
litik, çeşitli sınıfların maddi durum
larıyla doğrudan doğruya bağlı olan hu
susları ele alır. Ekonomi politik, ka
pitalist ekonominin temel sınıflarının
can alıcı çıkarları üzerinde etkili o-
lur. Daha da önemlisi, ekonomi politik
bu toplumun varlığı sorununu ortaya a—
tar ve sorunun çözümünü verir.

EKONOMİK KANUN NEYE DERLER?
Ekonomi biliminin belli başlı göte

vi, toplumun gelişmesini yöneten kanun
lan açıklamaktır.

İnsanlar çevrelerindeki dünyayt»öi
limlerin yardımıyla tanırlar. Bu dün
ya hem doğayı, hem de toplumsal yaşayı
şı içine alır. Doğanın ya da toplumsal
yaşayışın şu ya da bu alanını incele
yen herhangi bir bilim, kendi alanında
işleyen kanunları tanımayı, bilmeyi a-
maç edinir. İnsanlar dış dünyayı ta
nıdıkça, bu dünyayı tümüyle ya da par
ça parça yöneten kanunlarıda daha tam
olarak anlarlar. Doğa kanunlarını bil
mek, insanların elinde, doğanın kör

'güçlerini kendilerine bağımlı kılmak



ve bunları kendi çıkarlarına kullanmak
için çok kuvvetli bir araç verir. Top
lumsal yaşayış içinde işleyen kanunla
rı bulmak da insanlara ancak bu kanun
ları bilmek sayesinde mümkün olan pra
tik faaliyet için bir zemin kazandı
rır .

olur: örneğin, her türlü makine ancak
üretim aracı olarak kullanılabilece ğ i
halde, elbise, ayakkabı, ekmek sadece
tüketim malları olarak kullanılabilir.
Ne var ki, bazı ürünler hem doğrudan
doğruya tüketim, hem de üretim amacıy
la kullanılabilirler. Örneğin; hem ev
leri ısıtma ve aydınlatmada, hem de
fabrikalardaki makinaları çalıştırma
da kullanılan kömür ve elektrik bu cins
ürünlerdir.

Buna uygun olarak da, birbirind e n
ayrı iki tür tüketim vardi-r. Birincisi
doğrudan doğruya tüketim, yani toplum
üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını gider
mek amacıyla malların doğrudan doğruya
kullanılışı; ikincisi de üretici tüke
tim, yani malların, daha başka üretim
de bulunmak amacıyla şu ya da bu cins
üretim aracı olarak kullanılışı.

toplumsal ÜRETİMİN TEMEL UNSURLARI
NELERDİR?

Toplumsal üretim süreci, üretimin
kendisini, yani dağılım, değişim . , ve
tüketim gibi başka unsurlar yanısıra
ürünün yaratılmasında da doğrudan doğ-
tuya rol alan insanın faaliyetini kap
sar .

Bir ürün ortaya çıkarıldıktan son-
ta dağıtılmak, değiştirilmek ve tüke
tilmek zorundadır. Üretim, dağıtım ve
tüketim her türlü toplumda var olduğu
halde, ürünlerin, kendilerini üreten
^ynı ekonomi içinde düketildikleri do
ğal ekonomide değişim yoktur. Ekonomi
politik, tüketimin toplumsal rolünü,
onun toplumsal yönünü - yani, halk,gu-

ya da sınıf tüketiminin mahiyeti-
nı belirleyen toplumsal ilişkiler yö
nünü- inceler.

NE CİNS TÜKETİMLER VARDIR?
Bir toplumda yaratılan bütün ürün-

lot» insanların ihtiyaçlarını karşıla
ma amacıyla düşünülmüşlerdir. Ne var
ki ürünler bu amaca çeşitli yollardan
hizmet ederler. Bazı ürünler doğrudan
doğruya tüketilir, bazıları da üretim
aracı olarak kullanılır. Bu şekilde bü
tün ürünler iki bölüme ayrılır: üretim
araçları ve tüketim maddeleri. Bu du -
rumda ürünün amacını önceden belirle
yen doğrudan doğruya o ürünün mahiyeti

KAC TÜRLÜ DAĞILIM BİÇİMİ VARDIR?
üretilen mallar, bireyler arasında

gruplar arasında ve sınıflar arasında
dağılır. Ne var ki bu dağılımdan önce
olmuş bir başka dağılım vardır; o da
üretim araçlarının dağılımıdır. Örne
ğin kapitalist toplumda üretim araçla
rı bir tekel meydana getirecek, yani"
sadece ufak bir kapitalistler grubu
nun elinde bulunacak tarzda dağılıt.
Sosyalist sistemde tam tersine, üretim
araçları toplumun elindedir.

Üretilen malların dağılış şekli,
tamamiyle, üretim araçlarının dagıli"
minin mahiyetine bağlıdır. Kapitali s t
sistemde üretilen mallar, üretim araç
larının sahiplerinin ellerindedir ve
dolayısıyla işçiler kapitalistler ta
rafından güvensizlik içinde yaşamaya,
zorluklar içinde yaşamaya mahkum edil
mişlerdir demektir.
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TÜRKİYE'DE
VERGİ
ADALETSİZLİ

Devlet tarafından yürütülen- kamu
hizmgştleri, başlangıçta iç ve dış gü
venlik ve adalet işleriyle sınırlı i-
ken toplumsal gelişmeye dayalı olarak
eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme ve
diğer alt yapı tesislerinin kurulup iş
letilmesi gibi konuları da kapsamına
alarak genişlemiştir.

Kaldı ki, çağımızda devlet yalnız
ca kamu hizmeti görmekle yetinmemekte,
ekonomik hayata karişarak bizzat üre
tim faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Devletin bu fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için paraya ihtiyaç duya
cağı açıktır. Ve devlet bu ihtiyaçları
nı çeşitli kaynaklardan temin eder. Bu
kaynakların en önemlisini de vergi ge
lirleri teşkil eder.

Ülkemizde devlet gelirleri üç bö
lümden oluşmaktadır. Vergi gelirleri ,
vergi dışı gelirler, faktör gelirleri
ve sosyal fonlar.

1- Vergi dışı gelirler: Bu gelir
ler, milli piyango gelirleri, petrol
ve madenlerden alınan devlet payları,
devlet mallarının satış ve kiralanma
sından elde edilen bedeller ve ceza
lardan oluşur.

2- Faktör gelirleri ve sosyal fon
lar: Karşılık paralar, tasarruf bono
su hasılatları ve özel fonlar bu grup
ta yer alır.

3- Devlet gelirleri içinde en yük
sek pay vergi gelirleridir: 1976 yılın
da 175 milyar 705 milyon lira olarak
öngörülen toplam devlet gelirlerinin
yaklaşık yüzde 74'ünü oluşturan 129 mil
yar 770 milyon liralık bölüm vergi ge
lirlerinden elde edilmektedir.

Özellikle 1960 yılı başından iti
baren Türkiye'de kapitalist üretim i-
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lişkilerinin hızla gelişmesi, devletin
ihtiyaçlarının artması sonucunu doğur
muş ve bu nedenle de vergi gelirleri
hızla artmıştır.

Bu artış hızını ve ulaştığı boyut
ları gözleyebilmek için vergi gelirle
ri ile milli gelir büyüklüklerini kar
şılaştırmak gerekecektir.

Son 14 yıl içinde vergi gelirleri
nin milli gelir içindeki payı sürekli
artmış ve bu pay 1961'de % ll.i iken
1976'da % 20'ye yükselmiştir.

Mal ve hizmet üretimi sonucu orta
ya çıkan milli gelir kâr, faiz, rant,
kira ve ücret biçiminde toplumu oluş
turan gelir grupları arasında bölüşüme
konu olur. Kâr, faiz, rant ve kira ge
nellikle kapitalistlerin gelirlerini,
ücret de emekçilerin gelirlerini oluş
turur.
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Dolaylı veya dolaysız, devletin ver

gelirleri bu kaynaklardan elde edi
lir.

VERGÎ TÜRLERİ:
Türkiye'de vergi gelirleri ikiye

ayrılarak ele alınır. Bunlardan birin
cisi dolaysız vergiler, ikincisi de do
laylı vergilerdir.

Vergi yükümlülerinden doğrudan doğ
rüya alınan vergilere dolaysız, bir a-
racı vasıtasıyla alınan vergilere de
dolaylı vergiler adı verilir. Gelir ver
gisi, bina vergisi, motorlu kara taşıt
lan vergisi, kurumlar vergisi, vera
set ve intikâl vergileri dolaysız ver
gilerdir. Bunların dışında kalan tüm
vergiler dolaylı vergilerdir. İstihsal
vergisi, gümrük^ergisi, ulaştırma ver
gisi, tekel hasılatı, damga vergisi,
banka ve sigorta muamelesi vergileri do
laylı vergilere örnek gösterilebilir.

Dolaysız vergilerin %90'ndan daha
çoğu, kişi ve kurumların gelirlerinden
elde edildiğinden, gelir vergisi bu tür
vergilerin en önemlisidir. Nitekim,
son yıl içinde Türkiye'de ödenen dolay
SİZ vergilerin yaklaşık % 97'si gelir

kalan % 3'ü de servet üzerinden tah
sil edilmiştir.

Dolaylı vergiler, mal ve hizmet
ler üzerine konur. Bireyler bu mal. ve
hizmetleri satın aldıkları anda vergi
yi de ödemiş olurlar. Dolaylı vergi,
farkettirmeden tüketiciden alınan ver
gi türüdür. Bu nedenle bu vergi, mal
ların üreticilerden yada ihtâlatçılar-
dan bir kalemde toptan tahsil edilir .
Onlarda bunu fiyatlara ekleyerek halka
intikâl ettirirler, İmâl ve ithâl edil
miş herhangi bir mal satın alırken öde
dığimiz paranın bir bölümü mutlaka ver
gidir.

1960-1973 yılları arasında devle
tin vergi gelirlerinin yaklaşık % 60'
ını dolaylı vergiler oluşturmaktadıt.
Bir ekonomide dolaylı vergilerinin pa
yının yüksek olması, o ülkede vergi
dağilıminın çok daha adaletsiz olduğu
şeklinde yorumlanır. Çünkü, dolaylı
vergilerin hemen hemen tümüne yakınını
emekçiler öder. Dayanıklı yada dayanık
sız tüketim mallarının tümüne yakını
nın satın alıcıları, sayıları çok ol
duğundan emekçilerdir. Bu nedenle de bu

mallar üzerindeki dolaylı vergilerin tü
müne yakınını ücret ve maaşlılar öder.
Dolaylı vergiler için de önemli bir
yeri olan gümrük vergisinin tümünü de
yine emekçiler öder. İster ham madde,
ara malı ve yatırım malı olsun, ister
se mamul mallar olsun, gümrük vergisi
tümüyle ıtialiyetlere ve oradan da fiyat
lara intikal ettirileceğinden bu ver
gilerin tamamı da emekçilerin sırtına
yüklenmiş olur.

Dolaysız vergiler ve özellikle ge
lir vergisinin de önemli bölümü emekçi
1er tarafından ödenir. Hem de" maaş ve
ücretlilerin ödentileri daha ellerine
geçmeden, kaynakta gelir vergisi kesi
lir. Sermaye sınıfının ödediği gelir
vergisi de fiatlara intikal ettirile
rek çalışanlara yansıtılır.

1963-1975 döneminde toplam
vergisi için de, emekçilerin ödediği
vergi payı hızlı bir artış gösterirken
sermaye sınıfının ödediği vergi payın
da önemli gerilemeler görülmüştür. 1963
yılında toplam gelir vergisi yükünün
% 56.5'ini maaş ve ücretliler, arda ka
lan % 43,5'ini de sermaye sınıfı öde
mekte idi. 1975 yılında ise toplam ge
lir vergisinin % 70'ini maaş ve ücret
liler öder olmuştur.

1975 yılın içinde devletin toplam
vergi gelirleri 93 milyar 483 milyon o
larak gerçekleşmiştir. Sermayenin öde
diği gelir vergisinin miktarı 9 mil
yar 900 milyon lira dolayındadır. Bu
büyüklükte devletin toplam vergi gelir
lerinin ancak % ll'dir. Sonuçta ortaya
çıkan gerçek, devletin vergi gelirleri
nin yaklaşık .% 90'ını emekçilerin öde
diğidir .
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elçikada^—
sendikacılık

Be3.çika sendikacılığının en önemli
özelliklerinden biri, üç çeyrek yüzyıl
dan beri kök salmış olan çoğulculuktur.
İşçileri, çalıştıkları endüstri dalına
göre (örneğin metalürji işçileri) yada
mesleklerine göre (hizmetli, yönetici
v.b.) gruplaştıran sendikalar, ulusal
düzeydeki önem dereceleri oldukça fark
İl konfederasyonlar halinde birleşmiş
lerdir .

Katolik inanca bağlı olan "Hıris
tiyan sendikalar konfederasyonu" (CS.C)
1975 yılında, 1.200.000 üyesi bulunan
bir kuruluştu. Bu örgüt, 1921 yılında,
iki konfederasyonun birleşmesinden doğ
muştur.

Sosyalist ideolojiyi benimsemiş o-
lan "Belçika Genel tş Federasyonu " nun
(FGTB) 1975 yılındaki üye sayısının
1.100.000 olduğu saptanmıştır. FGTB,
CGTB adlı örgütün yerini almıştır.

1930'da kurulmuş olan "Belçika Li
beral Sendikalar Genel Merkezi"nin 1966
yılında saptanan üye sayısı isel20.86A
dür. /

FGTB'NİN İLKELERİ
FGTB, Mayıs 1945'de yapılmış olan

kuruluş kongresinde, ilk dokuz noktası
şunlar olan bildirimi" kabul etmiştir!

"1- Örgütlenmiş güçlerin doğrudan
ifadesi olan FGTB, sınıfsız bir toplum
yaratmayı ve ücret köleliğinin ortadan
kaldırılmasını amaçlayan sendikalist
ülkünün, toplumun toptan değiştirilme
si, yoluyla gerçekleşeceğini ilân eder.

2- Sınıf savaşımından doğan Fede
rasyon, bu savaşımın; tüm üreticilerin
ve tüm üretim mekanizmasının tam ege
meni durumuna gelen bankacı ve tekelci

oligarşiye karşı daha da büyük şiddet
le yürütüleceğini belirtir.

3- Federasyon, siyasal partilere
karşı mutlak bir bağımsızlık içinde
ve siyasal yada felsefi tüm fikir ve
inançlara saygı duyarak, amaçlarını ken
di araçlarıyla gerçekleştirmek istedi
ğini ilân eder. Bunun için, tüm ücret
li ve maaşlılar başta olmak üzere, bü
tün nufusu genel olarak eylemine katıl
maya çağırır. Çünkü, nufüsun ezici ço
ğunluğunun, gerek maddi, gerekse mane
vi çıkarlarının, işçilerin, hizmetli
lerin ve teknisyenlerin çıkarlarına eş
yada koşut olduğuna inanır.

4- Sendikal hareket, amaçlarının
gerçekleştirilmesi için, siyasal parti
yada partilerin kendi eylemine katıl
masını kabul eder. Ancak kendisini, on
lara karşı herhangi bir yükümlülük al
tında saymaz ve sendikal hareketin yö
netimine karışmalarını kabul etmez.

5- Sendikâl hareket herkesi top
lumdaki yerine oturtmayı amaçlayan ger
çek bir sosyal adafet rejimini gerçek
leştirmek ister.

Herkese emeğine ve gereksinmeleri
ne göre payına düşen zengini iı^^ieri
sağlamak için, siyasal demokrasiyi»
tamamlamak gerektiğine inanır. Bu amaç
la, bütün değerlerin yaratıcısı ve bü
tün malların kaynağı olan emeğin, bun
dan böyle temel öge olarak kabulünü,
öteki öğelerin ise, emeğe bağlı yada
"asalak öğeler" sayılmasını ister.

6- Kökenleri, kişiliği ve ülkü
sünün sürekliliği. Federasyonu, bu ya
pıcı devrimin başlıca itici gücü hali
ne getirmiştir.

7- Federasyonumuz, adalet ruhu i-



OTOYOL DA temsilci SECİMİ YAPILDI .
Sendikamıza-bağlı Kartal-Maltepe'^ '

kurulu OTO-YOL SANAYİİ A.Ş. işyerinde ,
işyeri sendika temsilcisi seçimi yapıl
mıştır. 750 işçinin çalıştığı işyerin
de, baş temsilciliğe yeniden Lütfü SI
NAR, temsilciliklere de Yılmaz KORDEL,
Mustafa KATRANLI, Hasan CEBECİOĞLU, Ta
bir SÖKMEN ve Necati SARIÇİÇEK seçil
mişlerdir.

Temsilci arkadaşlarımızı kutlar, gi)
reylerinde başarılar dileriz.

fen-îs'te
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SECİMİ YAPILDI.
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çinde, kapitalist rejimin baş tacı et
tiği, doğumla yada para gücüyle kaza
nılan haklar benzeri sahte değerleri
kesinlikle yadsır'. Çalışma gücünü sat
maya zorlanan ve sömürüleri, ortak üre
tim yapıtına özgür bir katılmacı hali
ne getirmek ister.

8- Bundan böyle, anlayış ve gö
rüşleri çerçevesinde, toplumun yararı
na yöneltilmiş bir ekonominin yöneti
mini emek güçlerine vermeği son hedef
olarak görmesi gereken organizmaları
yaratmaya çalışacaktır.

9- Sendikacılık hareketinin amacı
politik eylemlerinde, siyasal parti
lerin yerini tutmak değildir. Emekçi
lere, üreticiler olarak sesleniyoruz .
Çünkü,sosyal, entellektüel ve kültürel
gelişme perspektifleri, ekonomik koşul
la.rına bağlı kalacaktır."

CSC'nİN İLKELERİ
CSC, "Hıristiyan ilkeleri"nden, Ka

tolik Kilisesinin öğretilerini anlamak
tadır. Nitekim, 1951 Kongresi'ne sunu
lan raporda şöyle denilmiştir:

"Misyo.nu gereği, Katolik Kilisesi,
insanın nihai yazgısını dolaylı yada
dolaysız olarak ilgilendiren tüm konu
larda talimat vermeye yetkilidir. Hı
ristiyan sendikalar bu yetkiyi tanır
lar. ."

TOPLU Sözleşmeler
Belçika'da Toplu Sözleşmeler ve pa

zarlıklar, "meslek içi" ve "sektörler
arası" olmak üzere iki tiptir.

Meslek içi sözleşmeler, işverenler
"Belçika Girişimler Federasyonu", kü
çük ticaret, zanaat ve serbest meslek
leri kapsayan orta sınıflar ile sektör
1er arası sendikal kuruluşlar, "Belçi
ka Genel îş Federasyonu", "Hıristiyan
Sendikalar Konfederasyonu" ve "Belçika
Liberal Sendikalar Santrali" arasında
yapılır.

Sektörler arası Toplu. . Sözleşmeler
İse, eş komisyonların bünyesinde yürü
tülür. Bu sözleşmeler, sadece o sektör
de çalışan işçilere ve hizmetlilere uy
gulanır.
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KROMAN ÇELÎK SANAYÎÎ A.Ş_. işyerinde çalışan
üyelerimizden; Zihni ÖZTÜRK'ün kızı.
Ayhan ERBAY'ın oğlu, İsmail DEMÎRKIRAN'ın kızı
Yılmaz DÜĞÜN'ün oğlu, İbrahim FİL'in çocuğu.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİLERİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden
Hüsnü PEHLİVAN'ın kızı. Hayrettin DURSUN'un oğlu,
Binali KANAT'ın kızı. Fikri YAMALI'nın oğlu,
Ruşen DEMİRTAŞ'm kızı. Şaban DİNÇDOĞAN'ın kızı,
Zübeyir PARLAK'm oğlu, Necati BAYİ'nin oğlu,
Fevzi AYBATI'nın oğlu, Hamza ŞARLAK'ın kızı,
Ahmet HAN'ın oğlu, Niyazi KARAKAŞ'ın kızı,
İsmail GÖKGÖZ'ün oğlu, Faruk ÖZALP'ın oğlu.

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş
Mümin BEŞİROĞLU'nun
Ali KEFAL*ın oğlu, H
Kadir BOZTAŞ'ın kızı
Hayati KOCA'nın kızı
Turan GÖKSR'in kızı.
Hasan Hüseyin YILMAZ
Hasan GÜVEN'in oğlu.
Gürbüz İNAN'ın kızı.

.  işyerinde çalışan üyelerimizden;
kızı. Ramazan ÇELENK'in kızı,
Bülent BAL'ın oğlu,
Ahmet ÜRDER'in oğlu,
İbrahim ER'in oğlu,

Feyzullah YALÇIN'ın kızı,
ın oğlu, İsrafil İNAN'ın oğlu,
Ahmet EKSEN'in kızı,
A.li Hikmet DEMİRBAŞ'ın kızı.

Necmettin AĞMAN'ın kızı.

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Halil İbrahim TEKİN'in oğlu, Barbaros TOSUN'un oğlu.
Ahmet TÜRKOL'un oğlu, Ali Şaban ÇELEBİ'nin kızı.
Dursun ÇELİK'in kızı, Zekâi ERDOĞAN'ın kızı.
Rıza AKTAŞ'ın oğlu, Nazif POLAT'ın oğlu.
Bahri ÖZ'ün oğlu, Hüseyin AKÇAY'ın oğlu,
Hüseyin TAYANÇ'ın kızı, Ömer ÜSTÜNSES'in kızı.
Yusuf ÜNAL'ın oğlu, Ali AVCI'nın kızı.
Kazım KARAKAYA'nın oğlu, Osman YAKIŞIR'ın kızı,
Mansur GÜLER'in kızı, Ergün ERTEKlN'in kızı.

KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Ramis,GÜVENÇ'in oğlu.

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ işyerinde çalışan üyelerimizden;
ilalil İbrahim GENÇ'in oğlu, İbrahim MERAL'in oğlu.
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MAKÎNA TAKIM ENDÜSTRÎLERÎ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Nusrettin YAŞAR ile Arife, Rebii ZAFER ve Recep EKŞÎ,

CHRYSLER SANAYÎÎ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Hasan YÜKSEL ile Medine KAR, Timur SAMATYALI ile Gülderen BOZKUR,
Yurtkan KURT ile Bilgi DEMİR,
Yaşar AKSU ile Nurhayat KANBEROĞLU,
Ömer ALKAN ile Gülden DİŞLİ,
Hıfzı TAŞMEDİR ile Asuman,
Hasan TİRELİ ile Asiye SİNOP,
Nihat YILMAZ ile Çiçek DEMİRCİ,
Basri TOPLUCA ile Saadet KARACA, . , " .
Dinçer KOCAMAN ile Havva,
Kâzım DÖNMEZ ile Seniha, •
Muharrem TOPÇAK ile Reyhan TIĞLIOĞLU,
Ferit TAŞDEMİR ile Sevim GICIR,

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden;
Alaattin NALÇACIOĞLU ile Hatice evlerıdilef..

üLüM

|, KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Ali EDROĞAN'ın kardeşi. Zihni ÖZTÜRK'ün çocuğu.
Arif YILDIZ'ın çocuğu, Mevlüt SEVİNÇ'in eşi.

KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. İşyerinde çalışan üyemiz
Cemal ÇAKMAK yakalandığı amansız hastalıktan
kurtulamayarak 6 Mart 1977 tarihinde hakkın rahmetine
kavuşmuştur.
Tüm arkadaşlarına ve aile efradına baş sağlığı dileriz.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Kâmil BALKAN'ın annesi, Ekrem YILDIZ'ın annesi.
İsmet DURGUT'un annesi. Bedri MERT'in babası,

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden;
Abdülkadir KABACA'nın çocüğu. Satılmış ÖZKAN'ın annesi,
Hüseyin KARA'nın babası, Mütellim BAYIR'ın çocuğu,
Bekir AKPInarli'nın babası, Eyüp ORUÇ'un babası, ; .
Ali KANAL'ın babası, Adem SÜSLÜ'nün annesi,
Ali Rıza PEHLİVAN'ın çocuğu,
TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Muammer AKGÜNDÜZ'ün annesi, Mehmet AKGÜNDÜZ'ün annesi.
Hakkı ERTEM'in çocuğu. Muharrem ÇINAR'ın babası,
Nazif ABBAS'ın çocuğu. Hasan KUZUCU'nun babası,
Numan BÂRIŞ'ın babası. Hakkı SERTKAN'ın babası
vefat etmişlerdir.

Türk OTOMOTİV endüstriler! A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz
Mehmet YILMAZ'ı elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunuyoru.
Vemizin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz
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BULMACA
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Soldan sağa doğru:

1- Japonya'da önemli bir kent, bir nota
2- Para ile ilgili. Dolap gözü.
3- Bir emir, bir çalgı.
4- En küçük zaman parçası, bir çeşit boya.
5- Bir erkek ismi, yiğit.
6- Sanat, tersi bir ağırlık ölçüsü.
7- Put, konut.
8- Başına bir harf gelirse ünlü bir Türk büyüğü olur, tersi kafi değil.
Yukarıdan aşağıya:

1- Gebze dolaylarında bulunan bir fabrika, tersi favori.
2- Bir nevi hamam, tersi bir mabut.
3- Üst'ün aksi, anlam.
4- Bir takı, tersi bir bayan ismidir.
5- Bazı yörelerimizde şaşkın anlamında kullanılan bir kelime, bir nota.
6- Tersi leke.
7- Otomobilin lambası, şirin bir ilçemizdir.
8- Bağışlama, terzilerin yaptıkları.

Cevaplar gelecek sayıda 3,,!^ '13

Geçen sayının çözümü

M «A

A I İS ij

A  A CIA^H

A S

îdAjilj

'ÜU İA iM \ A I i İÜ \A

S 1/ ,N \A



v-",

•.t'
•;.ıt'. ♦n*'

Bankamızı Sectinlzse

Tereîhimz Doğrudur.

Tasarruflarınızı değerlendiTen.Yurı sathında
yaygın hizmet veren. Sanayinin Anadoluya
yayılmasınaöncülul< eden. Kârının % 75ını
val<ıf hizmetlerine ayıran bankamızı secil-
nizse tercihiniz doğrudur.

TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI W
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