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Tüm Güçlendirme Vakıflarına |
650 bin lira yardım yaptık |

Otomobil - İş Sendikası Kıbrıs barış harekâtından İ
sonra artık öz varlıklarımızla bir harp sanayiinin kurulma- |
sına ihtiyaç olduğunu savunmuştur. Kıbrıs hareketi açık- |
?a göstermiştirki barış için gidilen bir Adaya dahi dış mü- |
dahaleler olmakta hatta Türkiye'nin dostu gibi gözüken |
A.B.D. Türkiye üzerinde ambargo uygulamaya kadar giden i
kararı karşısında ülkenin savunulmasında gerekli gereç |
ve araçların büyük bir hızla ülkede yapılması mecburiyeti- |
ne herkesin inanması şarttır. Türkiye'deki bu günkü sana- |
yii ile teknolojisi iyi şekilde plânlonması halinde dış ülke- |
lere muhtaç olmadan yerli malzemelerimizle savunmamız |
için ihtiyaçarımızın tümünü temin edecek duruma geldiği- |
mize inanıyoruz. =

Örgütümüz sırası ile Hava - Deniz ve Kara kuvvetleri i
güçlendirme vakıflarına bağışlarda bulunurken sendika İ
üyelerimizin birlik ve beraberliğinide simgelemiştir. ş

Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfınada 150.000.— TL. I
Ankara'da K.K.K. Kurmay Başkanı Korgeneral SELAHAT- |
T/A/ ÇETİNER'e çek olarak takdim edilmiş bugünün anısı- §
na Sayın Korgeneral Sendikamıza bir şilt vermek nezake- 1
tinde bulunmuştur. g

Bu arada yapılan kısa merasimden sonra Türkiye'nin i
en mühim sanayi dalını temsil eden sendika yetkililerimiz =
otomotiv sanayii hakkında Sayın Korgeneralimize bilgi İ
vermişler ve Otomobil - Iş olarak harp sanayii hakkında I
görüşlerini iletmek fırsatı bulmuşlardır. s

Böylece tüm güçlendirme vakıflarına Otomobil - İş |
650.000.— TL. ile dayanışmada bulunmuştur. I

İlgili bağışlarımız vakıflara ait dergiierde çıkmıştır. i
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SEÇİMLERE
GİRERKEN

EN EL seçimlerin 5 Haziran 1977
günü yapılması sebebiyle tüm par

tilerin işçi aylarındaki büyük payı alabil
mek için çok hızii çalışma temposuna gir
dikleri görüimektedir.

Türkiye'de konfederasyon sayısının
çoğalması biryerde partilerin işine yara
maktadır.

Her parti kendini destekiiyecek kon
federasyonu bulma çabası içindedir. Kon
federasyonlar ve onlara bağlı sendikalar
da bu dayanışmadan kendilerine hisse çı
karmak çabası içindedirler. Partilerin ön
seçim aday listesindeki sendikaaıların çok
luğu bunu saptamaktadır.

İki konfederasyonda bu seçimde ken
di guruplarından büyük sayıda sendikacı
yı parlamentoya sokmak için her gün de
ğişik beyanatlar vermektedirler.

Billahsa Türk - iş bu konuda okadar
çok değişik pozisyonlara girmiştir ki az
kaisın Türk - iş böiünmeyle karşı karşıya
kalıyordu. Şu kısa süre içerisinde Türk -
İş Yönetim Kurulu toplantılarında bir parti
desteklenecek şekli ile girilmiş, netice alı
namazsa Genel Kurula gidileceği söylen
mesine rağmen bu kısa süre içinde Genel
Kurul yapma olanağıda mevcut olmadığın
dan kamu oyunu ve gurubunu uyutma po
litikasını seçmişierdir diyebiliriz.

Önümüzdeki seçimlerde iktidara ge
lecek partiyi şimdiden saptamak mümkün
olmadığından hangi parti kazanırsa kazan
sın Türk - iş biryerde ilktidar partisine
yardımcı olduğunu belirtecek delilleri te
min etmek için şimdiden harekete geçmiş
büyük şehirlerde bağzı kaynamalar temin
ettirerek şube başkanları ve temsilciler
den oluşan guruplarla toplantılar yaparak
bir partiyi destekleyeceklerini göstermek
istemişlerdir.

Bunun en bariz misali İstanbul da ka
labalık bir gurupla yapılan sendikacılar
toplantısında CHP'nin destekleneceği açık
ça beyan edilmiştir.

Hemen akabinde İzmir de 4 sendika

şubesi bir toplantı yaparak AP'yi destek
leyeceklerini kamu oyuna açıklamışlardır.

Bunlar gibi birkaç toplantının daha
büyük şehirlerde yapılacağı kanısındayım.

İşin iiginç tarafı bu şubelerin ye ona
bağlı temsilciliklerin büyük bir çoğuniuğu-
nun genel merkezleri Ankara'dadır. Aynı
örgüte bağlı gurupların kendi muhitlerinde
ahkam kesmeleri karşısında genel merke
zin buna seyirci kalması tek kelimeyle da.
nışıklı döğüşten başka birşey değildir.

işte bütün bunlardan sonra Türk - İş
Konfederasyonu başkanı, icra kurulundaki
iki AP adayını da göz önüne alarak se
çimlerde sendikalarımızı serbest bıraktık
demiştir.

Aslında bu konuşmada çok geç kalın
mış, sendikalar içten bölünmüşierdir.

Partilerin bir kez daha işçi kesimi
üzerinde oynadıkları oyunda muvaffak ol
duklarını açıkça görmekteyiz. Böylece ik
tidara geldiklerinde karşılarında güçlü bir
işçi örgütünün bulunmayışı arzuladıkları
sistemin rahatça yürümesini sağiayacak-
tır. Yalnız Türkiye'de değil dünyanın bü
tün ülkelerinde iktidarlar karşılarında güç
lü bir işçi örgütü görmek istemezler.

Disk'e gelince uzun süreden beri
sendikacılıktan ziyade politik yolda geniş
atılımlar yaparken TİP'in erken seçim için
devreye gireceğini hesap edemediğinden
CHP'yi destekier görünmeyi kendi gurubu
için daha faydalı bulmasındandır.

Aslında Disk'in CHP programıyla,
CHP'nin soluyla hiçbir yerde bağdaşama-
dığıda ortadadır. Bütün mesele TİP yoluy
la parlamentoya bu seçimde girme duru
mu yok denecek kadar zayıf olması sebe
biyle Disk'e bağlı sendikacılar Cumhuriyet
Halk Partisinden adaydırlar. Ilerki günler
de bu şahıslar parlamentoya girerlerse
TİP'in gurubunu kurma imkânını bulacak
lar, böylece bir taşla İki kuş vurmuş ola
caklardır. Disk gurubu zaten TİP'in kuru
cusu olduklarıyia övünmüyorlarmıydı? Bu
oyunu CHP yutar veya yutmaz, bu bizim
konumuzun dışında kalmaktadır.

Esas gerçek Türkiye'de adaylığını ko
yanların bağlı bulundukları sendikaların
başında üyelerine ne hizmet verdikleri or
tadayken parlementoya aday olmaları ar
tık sendikalarda, konfederasyonlarda ka
labilme imkânlarını yitirdiklerini göster
mektedir.

A.AYDIN ÖZEREN
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GAZAL'DA
YEIKIYI
ALDIK
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327 kişilik
İşyerinde
Disk üyesi
Maden-Iş'e
Referandumda
2 oy çıktı

izmir Yarımca'da kurulu Gaza!
Gazaletlerl A.Ş. İşyerinde çalışan iş
çiler bir süre önce DİSK'e bağlı Ma
den - iş Sendikasından istifa ederek
sendikamıza üye olmuşlar ve bu iş
yeri için Toplu İş Sözleşmesi çağrısı
yapılarak işkolumuzda kurulu sendi
kalar listesi Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Maden - İş Sendikası da çoğun
luk sendikası olmamasına rağmen
sözleşme çağrısı yapmıştır.

Gazal işyeri için yürütülen söz
leşme prosödürü sırasında Gazal işçi
leri sendikal özgürlükleri üzerinde bir
sahtekârlık yapılmasını, istifa ettikleri
tarihten sonraki tarihler atılmak sure
tiyle kendileri adına sahte fiş düzen
lenmesini önlemek için notere baş vu
rarak «Maden - İş Sendikasından isti
fa ettikten sonra bir daha bu sendl-
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kaya üye oimadıklarına» dair resen
beyanda buiunmuşiardır.

Sendikamız da 9 Mart 1977 tari

hinde Noteriik kanaiı ile Maden - İş

Sendikasına gönderdiği yazıda, «Ga
zal işçilerinin Maden - İş'e üye olduk
lor sırada tarihsiz birden çok üye gi
riş beyannamesi imzalattıklarından
bahs ile bu nüshalarda birine istifa
dan sonraki tarih atıimak suretiyle
kullanılması halinde böyle bir davra
nışın dürüstlük ilkesine uygun düşme
yeceği» hatırlatılmış ve Maden - iş
Sendikası işyerinde referanduma da
vet edilmiştir.

İşçilerin noter huzurundaki be
yanlarına ve sendikamızın gönderdiği
yazıya rağmen Maden - İş Sendikası
Bölge Çalışma Müdürlüğüne, istifadan
sonraki tarihler atılmak suretiyle dü
zenledikleri 440 adet üye fişi ibraz et
mişler ve bölgeden sözleşme yetkisini
almışlardır.

Bölge Çalışma Müdürlüğünün söz
leşme yapma yetkisini Maden - iş
Sendikasına veren kararına İzmit iş
Mahkemesinde itiraz eden sendika
mız, işyerinde referandum yapılmasını
talep etmiştir. Aynı zamanda Gazal
işçileri yeniden noter huzurunda re
sen beyanda bulunarak çağrı tarihin
de Otomobil - iş Sendikası üyesi ol-

GAZAL'DA TEMSİLCİLER SEÇİLDİ
M

23 Nisan tarihinde izmit'te Gazal işçileri ile yapılan
toplantıda temsilci seçimi de yapılmıştır.

Sendika baştemsilciliğine Avni KAYMAZ temsilcilikle
re ise. Yaşar ER, Ahmet YAZİCİ, İsmail UZUN, Ahmet KUR
BAN ye Ruhi SEZER seçilmişlerdir.

Bu arkadaşlarımızı kutlar, görevlerinde başarılar di
leriz.

OTOMOBİL İş
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Gazal'de yetkinin aiınmasmdan sonra Otomobii.İş saflarında güçbirliği eden üyelerimiz yapılan
toplantıda hepbiriikte görülüyorlar.

duklarmı, istifadan sonra Maden - İş
Sendikasına üye olmadıklarını bildir
mişlerdir.

iş mahkemesinin 18 Nisan 1977
tarihinde işyerinde yaptırdığı referan
dum sonucunda oylamaya katılan 327
işçiden 325 işçinin Otomobil - iş Sen
dikasına, 2 işçinin de Maden - İş
Sendikasına üye oldukları tesbit edil
miştir.

Devrimcilik edebiyatı yapan Ma
den - İş yöneticilerinin maskeleri düş
müş 440 üyemiz var dedikleri işyerin
de 2 üyelerinin olduğu ortaya çıkmış
tır.

İşyerinde yapılan tesbit ve üyele
rimizin Maden - İş'ten İstifa ettikten
sonra bir daha bu sendikaya üye ol
madıklarına dair muhtelif tarihlerde
noter huzurunda verdikleri beyanlar
üzerine, bölgenin kararını iptal eden
İzmit İş Mahkemesi Toplu Sözleşme
yetkisini sendikamıza vermiştir.

Gazal işçilerinin Otomobil - Iş
ile kenetli güçleri ve kararlı tutumla
rı Maden - İş yöneticilerinin bütün
oyunlarını boşa çıkarmıştır.

Maden - İş'in bütün çabalarına
rağmen Toplu İş Sözleşme yetkisini
sendikaları Otamobil - İş'in almasını

gerçekleştiren Gazal işçileri, ileri hak-
iar getiren bir sözleşmenin İmzalan
ması İçin güçierini daha da pekiştir
mişler, Otomobil - İş soflarında tek
bir yürek, tek bir ses olmuşlardır.

24 Nisan 1977 tarihinde izmit'te

Gazal işçileri ile yapılan toplantıda
sözleşmede yer almasını istedikleri
talepleri tesbit edilerek, hazırlanan
sözleşme teklifi 2 Mayıs 1977 tarihin
de yapılacak ilk toplantıda işveren
temsilcilerine verilecektir.

KARMASAN'DA GREV
KARARI ALİNDİ...

Sendikamız ile Karmaşan Kartal Makina Sanayii ara
sında Ocak ayından bu yana sürdürülen sözleşme görüş
melerinde Ihtilâflı parasal maddeler Uzlaştırma Kuruluna
İntikâl etmiş ve 8 Nisan da çalışmalarına başlayan kuru
lun 22 Nisan'da verdiği karar günümüz şartlarının çok al
tında olduğundan tarafımızdan kabul edilmeyerek 28 Ni
san tarihinde işyerinde grev kararı alınarak işverene teb
liğ edilmiştir.

işveren de 2 Mayıs tarihinde lokavt kararı almıştır.
Günümüz koşullarına uygun ücret artışlarını ve sos

yal hakları kapsayan haklarımızı elde etmekte kararlı, mü
cadelemizi sürdüreceğiz.

' i

OTOMOBİL — İŞ
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'DA TOPLU iş
BAĞITLANDI

Sendikamız ile Gebze Ça-
yırovo'do kurulu Kromon Çeiik
Sanayii A.Ş. işverenliği arasın
da yürütülen ikinci dönem söz
leşme görüşmeleri, MESS iş
verenler sendikası üyesi olan
Kreman işverenlerinin toplantı
lara MESS'in dışında devam
etmeleri, MESS'e yetki verme
yerek bizzat kendilerinin yürüt
meleri, üzerine kısa bir zaman
da, uyuşmazlığa intikâl etme
den anlaşma ile sonuçlanmış
tır.

Fflz/fl mesailer
yüzde 75 zamlı

ödenirken
üyelerimiz

yılda 4 maaş
Ikrmlye alacak

¥■

f

Kroman'da toplu sözleşme imzalanırken.

1 Nisan 1977 tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşme ile
üyelerimizin saat ücretlerine bi
rinci yıl 725 kuruş, ikinci yıl 800
kuruş zam yapılmıştır.

Her yıl 120 günlük (dört
maaş) ücretler tutarında İkra
miye alacak olan üyelerimize,
yıllık izine giderken izin ücret
leri ile birlikte 2000.— TL tatil
ikramiyesi ödenecektir.

Yılda 2000.— TL yakacak
yardımı yapılacak ve dini bay

ramlarda arife günleri tam gün
ücretli izin veriien üyelerimize
750.— TL bayram ikramiyesi
ödenecektir.

Sözleşme ile sağlanan di.
ğer haklar şunlardır:

Her türlü disiplin cezaları,
iki işçi ve iki işveren temsiici-
sinden oluşan Disiplin Kurulu
tarafından verilir.

İhbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat
lan herbir çalışma yılı için 40
günlük ücretler tutarında ve
kendi isteği ile ayrılan üyelere
de ödenecektir.

Normal işgünlerinde yapı
lan fazla mesailer %75 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil gün
leri çalışmaları %100 zamlı
ödenecektir.

işyerinde asgarî ücret saat
te 10.— TL dir.

S.S.K. tesislerinden üç gün
veya daha fazla istirahat alan
üyelerin kurumca ödenmeyen
ilk iki güne ait ücretleri işveren
tarafından ödenecektir. İşyeri
doktoru tarafından verilen isti-
rahatlerde üyenin ücretinden
kesinti yapılmayacaktır.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 25.— TL'dir.

Üyenin evlenmesi halinde
altı işgünü ücretli izin ile
2000.— TL evlenme yardımı,
çocuğunun dünyaya gelmesi
halinde üç İşgünü ücretli izin
İle 1750.— TL doğum yardımı,
ayda her çocuk için 50.— TL
çocuk yardımı, eğitim yardımı
olarak öğrenim kademelerine
göre 500.— TL, 750.— TL tahsil
yardımı yapılacaktır.

Üyenin vefatı halinde varis
'erine 10.000.— TL jşkozası
ölümlerinde 25.000.— TL, üye
nin yakınlarının ölümü halinde
üyeye üç işgünü ücretli izin ve
200.— TL ölüm yardımı yapıla
caktır.

Üyelere giyim yardımının
yanında yılda 250.— TL değerin
de iki çift ayakkabı verilecektir.

OTOMOBİL — İŞ



Sözleşmeler
Yeğun Geçiyer

Sözleşme müzakerelerinin başlatıldığı Ak - Kardan İşyerinde şartlar üzerinde
görüşülürken.

SİGMA DÖKÜM — AK KARDAN —
BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE —

YÜCEL BORU İLE DEMSAN
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Gebze'de kurulu Slgma Döküm
işverenliği ile 3 Mart do başlayan söz
leşme müzakereleri devam etmektedir.
Yapılan 5 toplantı sonunda parasal
nitelikte 14 madde ertelenmiştir.

Ak Kardan Sanayii ve Ticaret İş
verenliğini temsllen MESS İşverenler
Sendll-ası İle Sendikamız arasında 3'-

ncü dönem sözleşme müzakerelerine
1 Nisan tarihinde başlanılmış ve top
lantılar devam etmektedir.

Gebze'de kurulu Yücel Boru ve
Profil Endüstrisi A.Ş. işverenliği İle Ni
san ayında başlayan sözleşme müza
kerelerinin ilk toplantısında sözleşme
teklifi işveren temsilcilerine verilmiş
olup görüşmeler MESS'In dışında ve
olumlu şekilde devam etmektedir.

Örgütümüze yeni katılan Gebze'
de kurulu Demsan Döküm Sanayii İş
yerinde Toplu İş Sözleşmesi yapma
yetkimiz kesinleşmiş olup müzakere
ler yürütülmektedir.

Bakırköy de kurulu S.S.Y.B. Bölge
Depo ve Tamirhane Müdürlüğü ile 4
Nisan 1977 tarihinde yapılan İlk top
lantıda, sözleşme teklifi yetkililere ve
rilmiş ve bakanlığın teklif üzerindeki-
görüşünün alınması için mehil talep
eden işveren temsilciierinin bu istek
leri tarafımızdan kabul edilmiştir.

Önümüzdeki günlerde teklif üze
rinde müzakerelere başlanacaktır.

Sendikamız İle Gebze de yeni ku
rulmuş bulunan. Önder Döküm Makl-
na Sanayii İşverenliği İle yürütülen bi
rinci dönem sözleşme müzakerelerine
Mart ayı içerisinde başlanılmış, yürü
tülen beş toplantı sonunda anlaşma
sağlanmıştır.

1 Nisan 1977 tarihinden İtibaren
İki yıl süreli sözleşme İle üyelerimizin
birinci yıl aylık ücretlerine 1200. TL,
İkinci yıl TL zam yapılmıştır.

105 günlük ücretler tutarımda İk
ramiye alacak olan üyelerimize yaka
cak yardımı olarak 750.— TL, ödene
cektir.

Yıllık İzine giden üyelere 500.—
TL tatil ikramiyesi, yılda 800.— TL
bayram İkramiyesi verilecektir.

İhbar tazminatları %50 zamlı ve
peşin, kıdem tazminatları üç yıla ka
dar kıdemi olanlara 35 günlük, üç yıl

ÖNDER DÖKÜM
İŞYERİNDE
SÖZLEŞME
İMZALANDI

ve daha fazla olanlara 40 günlük üc
retler tutarında ödenecektir.

İşyerinde asgari ücret saatte
10.— TL'dir.

S.S.K. tesislerinden üç gün veya
daha fazla İstirahat alan üyelerin ku-
'umca ödenmeyen ilk iki güne ait üc
retleri İşveren tarafından ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabında yemek
ücreti 20.— TL'dir.

Her türlü disiplin cezaları, İki Işcl

ve İki İşveren temsilcisinden oluşan
Disiplin Kurulu tarafından verilecektir.

Üyenin evlenmesi halinde beş İş
günü ücretli İzin İle 1500.— TL evlen
me yardımı, çocuğunun dünyaya gel
mesi halinde üc İşgünü ücretli İzin ve
500.— TL doğum yardımı, ayda her
çocuk İçin 50.— TL çocuk yardımı ya
pılacaktır.

Üyenin vefatı halinde varislerine
5000.— TL, İş kazası ölümlerinde
10.000.— TL, üyenin yakınlarının ölü
mü halinde üyeye üç İşgünü ücretli
İzin ile 1250.— TL ölüm yardımı yapı-
acaktır.

Giyim yardımının yanında yılda
250.— TL değerinde İki çift ayakkabı
verilecektir.

Bağıtlanan bu sözleşme de, diğer
sosyal yardımları sağlayan maddeler
de yer almıştır.

OTOMOBİL — İŞ
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Çelik Moniaj
Gtevl 38 ncl
Gününde

Çelik Montaj'da çalışan kardeşlerimizin
Sözleşmesi müzakerelerinden anlaşma
sağlanamaması üzerine işyerinde 21 Mart
tarihinde grevin uygulanmasına başlanıl
mıştı.

Grev'In 38'nci gününde Çelik Montaj
işçileri haklı mücadelelerinde kararlı, di
siplin içinde grevlerini yürütmedeler

19 Nisan günü grev yerinde grev
ödentilerini alan Çelik Montaj işçilerine,
diğer fabrikalarda çalışan üyelerimiz bü
yük bir dayanışma göstermekteler.
/elik Montaj'da çalışan kardeşlerimizin

haklarını korumak için sürdürdükleri eylemleri
ne karşın, karanlık düşüncelerin ürünü olan ve
MESS adını verdikleri işverenler birliğinin yeni
bir oyunu daha sergilenmektedir.

DEMOKLES'in kılıcı gibi her an başlarımı
zın üzerinde duran bu örgütün hiçbir oyununa
gelmiyeceğiz. Eğemenliğin zorbalığını taşıyan
bu insancıkların karşısına birlik ve beraberlikle

8

her zaman alnımız açık, güçlü olarak çıkacağız.
Bu günki düzende sömürünün en uç nok

tasına gelmiş bu karanlık düşünceli insancık
lar, TÜRK ekonomisi ve para değeri ile keyifle-
rince oynamaktadırlar ve bu oyunlar servetleri
nin yanı sıra karanlık düşüncelerinede güç
katmaktadır.

Çağ dışı yöntemlerle her türlü baskıyı de
nemekte fakat karşılarında asla ruhlarını sö-
müremedikleri EMEKÇİLERİ bulmaktadırlar.

Sosyal adaletin bulunmadığı bu düzen
toplurrıumuzda bir takım sosyal sınıflar yaratıl
mıştır. Bu durum DEMOKRATİK düzende yer
almamıştır. Memleketimizde millî gelirin fert
başına dağılım göstergesi bir darbımesel olan
Kaşığın sapı ve Kepçe misali olmasının nedeni-
de ayni adaletsizlikten ileri gelmektedir.

Bizler bu düzeni yok etmek için senelerce
gerek kanımızı gerekse canımızı vererekten
HAK yolunda başarı ile yürümüş EMEKÇİ SINI
FIYIZ. Şunuda unutmamak lâzımdır, biz millet
olarak Devrimler için kafamızdan FES'i atmışız
MESS kim ola?

Şimdi onlara sesleniyoruz, unutmayınız ki
alın terlerimizin damlalarından oluşan servetle,
rinizde gözümüz yok. Yeterki sizler Ekmeğimi
zin katığına göz dikmeyin.

Kardeşler, birlik ve beraberliğinizi koruyun,
böylece her türlü baskı ve çağ dışı yöntemlere
meydanı boş bırakmayın.

Tüm EMEKÇİLER'e davalarında başarılar
dileriz.

OTOMOBİL —- İŞ
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Gebze -

Kartal

Bblgesl
Yefirl ve

Sbzieşaıe
Yenoadea
Yükli bîr
Döaeaıe

MAKİNA TAKIM VE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
İŞYERLERİNDE SÖZLEŞME YAPMA YETKİMİZ

KESİNLEŞTİ.
Gebze'de kurulu Makina Takım ve T. O. E. Türk Oto

motiv Endüstrileri işyerleri için yürütülen çağrı prosödürü
sonuçlanmış ve sözleşme yetkimiz kesinleşmiştir.

Üyelerimizin sözleşmede yer almasını istedikleri ta
lepleri alınarak temsilciler ve sendika yöneticilerinin toplu
sözleşme teklifini hazırlama çalışmaları tamamanmış olup
müzakerelere 10 Mayıs 1977 tarihinde başlanacaktır.

MAKİNA ELEKTRİK SANAYİİ VE TEKİM AL SINATES
İŞYERLERİ İÇİN SÖZLEŞME YETKİSİ BEKLENİYOR
Kartal'da kurulu Makina Elektrik Sanayii ile sendika

mıza yeni katılan Koşu Yolunda kurulu Tekimal Sinates
işyerleri için yürütülen sözleşme prosödürü İstanbul Böl
ge Çalışma Müdürlüğünde işlerin çok ağır yürümesi sebe.
biyle henüz tamamlanmamıştır.

Bir ay önce üye fişlerini ve prosödür evrakını Bölge
Çalışma Müdürlüğüne ibraz etmemize rağmen yetki kara
rının gelmesi gecikmiştir.

Bu işyerleri için sözleşme teklifleri hazırlanmış olup
yetkinin gelmesi beklenmektedir.

ŞAHİN MOTOR VE FAN OTO İŞYERLERİ
SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLDİ

Yürürlük Süreleri 31 Mayıs 1977 tarihinde sona ere
cek olan Gebze'de kurulu Şahin Motor Yatakları Sanayii
ve Ticaret A.Ş. ve Rami'de kurulu Pan Oto Yedek Parça
Sanayii Ticaret ve Limited Şirketi işyerleri sözleşmeleri
sendikamız tarafından fesh edilmiş ve işkolumuzda kurulu
sendikalar listesi ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinden ta
lep edilerek çağrı prosödürünün yürütülmesine başlanmış
tır.

:
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AEG - ETİ'de
Temsildik

Seçimi yapıldı
Sendikamıza bağlı Gebze'

de kurulu AEG ETİ Elektrik
Endüstrisi işyerinde işyeri sen
dika temsiicisi seçimi yapıl
mıştır. Baştemsilciliğe Ahrnet §
İBİŞ temsilciliklere Alı ŞİM- g
ŞEK, Mustafa İNCESU, Adnan g
İLHAN, Ali GÜREL, Cafer Fİ- g
Uz seçilmişlerdir. £
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Otomobil - İş, toplu iş sözieşmele-
rinde kendi işkoiunda kuruiu sendika
lar orasında büyük aşamalar yapmış,
başarıdan başarıya koşarken, ülkede
kötü günlerin müjdecisi devaülasyon
açıkça kendini gösterdi. İşveren kesi
minin bu konuyu bahane edip en iyi şe
kilde kendi lehinde kullanmak için ha
rekete geçtiği yıl 1970 idi. İşverenler iş
yerlerinde tensikat yapabilmek için tür
lü yollara baş vururlarken, bunun sebe
bini devalüasyon olarak gösteriyorlardı,
iyimser gibi gözükenler dahi işyerlerine
tamimler asarak «kendi isteği ile çıka
cakların haklarının verileceğini» söyler
ken, işyerindeki yönetici guruplar bir ta
raftan işçilerin çıkması için baskı yapı
yorlardı. Bilhassa otomotiv sanayiideki
montaj fabrikaları bu işin öncülüğünü

yaparken bir taraftan hükümete muh
tıra vererek mamul fiyatları arttığından,
bu şartlar altında araba satamadıklarını
beyan ederlerken, diğer taraftan piya
sada karaborsa araçların satışları hızla
devam ediyordu. Nitekim Genoto ve
Çelik Montaj işverenleri işçileri türlü
baskılarla harekete geçirerek oiaylar
yaratmasını biidiier ve bunlardan istifa
de ederek hiç hesapta olmayan Lo-
kavt'ı kanunsuz olarak uygulamaktan
çekinmiyerek işyerlerini kapattıklarını
açıkladılar. Diğer montaj fabrikaları ise
toplu çıkarma yerine kısmî çıkarma yo
lunu tercih ederek işçilerin bu işten bir
zararları olmayacağını kıdem ve ihbar
hazminatlarının verildiğini, öğünerek
kamu oyuna açıklıyorlardı.

Otomobil - İş hızla büyüyen bu ko

nuyu frenlen;
met yetkililı
Türk - İş'in '
yoluna gitmef
mı olarak or
İş yöneticiler
sıçraması mı
olayını durdu
günlük oturn
verenleri uya
reket Türkiye'
da uyguiamc'
Ne yazık ki
olmak istemi'
birlik ve bero!
Otomobil - ie"
çekleştirmişic
oyunun sağ •
basına intikâl



[AVTA
eşebbüş
Bden
işveıene
Hh dersi
Bnce biz
verdik..
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için, gerçekleri hükü-
I  ve Türk - îş'e iletti,
ınatiaria netice alma
devrenin en yanlış adı-

çıkorken, Otomobil -
jer işyerlerine her an
Tiel olan işçi çıkarma
k  için 30 işyerinde bir
□ykotuno geçerek iş-
yoluno gittiler. Bu ha
lik olarak bir işkolun-
mına sokulmuş oldu.
kademeler buna rnani
»ede Otomobil - îş'in
iği kötü oyunu bozmuş
eleri bu boykotu ger-

Bu durum ile kamu
îol kanadı ilgilenirken,
lyle olmuştur.

30 ARALIK 1970 TARİHLİ
TERCÜMAN GAZETESİNDEN:
Genoto işvereninin kanunsuz

lokavt yaptığını Heri süren sekizbin
otomobil sanayii işçisi, dün bir gün
lük ikaz boykotuna başlamıştır.

Bir süre önce Genoto işvereni
nin fabrikayı kapatmasını protesto
etmek amacı ile sekizbin işçinin ka
tıldığı ileri sürülen ikaz boykotu, 30
işyerinde aynı anda uyguianmaya
başlamıştır.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN:
8 BİN OTO İŞÇİSİ, BİR GÜNLÜK

İHTAR BOYKOTU YAPTI
Genoto fabrikasında bir kısım

işçinin işten çıkarılması ve fabrika
nın kapatılması üzerine Marmara
çevresindeki 22 otomobil fabrikasın.

da colışan 8 bine yakın işci' dün t)ir
günlük oturma boykotu yapmıştır. İş
çiler bu eylemleriyle, benzeri davra
nışların tekrarlanmasını önlemek is
tediklerini ve bu boykotun bir «ihtar»
olduğunu belirtmişlerdir.

Genoto fabrikasında cohşan 40U
kişinin yarısından çoğu içten öi en
lınca, işçiler 18 Aralık'ta fabrikada
oturma grevine başlamış, ancak gre
vin 7. gününde işveren fabrikayı o
patma kararı almıştı.

İşveren, olayları önlemek ama
cıyla fabrikanın geç/c/ olarak kapa ı -
dığını öne sürerken sendika yoneı-
cileri, süresiz ve ücretli olup olmadı
ğı açıklanmayan bir tatilin lokavt sa
yılacağını bildirerek. Bölge Çalışma
Müdürlüğüne başvurmuşlardır.
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BİR ANI: Altı bin işçinin Gebze'den başlattığı yürüyüş, Kadıköy'de sona ermiştir. Bir kısım çevrelerin
tahminlerinin aksine, son dereçe vakur geçen yürüyüşümüz sırasında tek bir olayın dahi çıkmama
sı işçi kesiminin bilinçini ortaya koyuyordu.. Fotoğrafta, topluluğumuz Kadıköy meydanında

Otomobil - İş Sendikasının bu hususta iş
çileri için koymuş oiduğu ağırlığın gelecek
günlere ışık tuttuğu muhakkaktı. İşte 1971'lerde
sendikal alanda yerini perçinleyen Otomobil -
İş işveren kesiminden büyük baskılar yemesine
rağmen güçlenmesine devam etmiştir. Toplu -
İş Sözleşmesi alanında her yıl yeni aşamalar
yaparak Türkiye'de sözleşme alanında diğer iş
çi kesimlerine ve sendikalarına örnekler ver
mektedir. Bir yerde işveren kesiminin yürürlüğe
sokmak için uğraştığı bölgesel toplu - iş sözleş
melerine diğer sendikalar kısım kısım evet der
ken, Otomobil - İş hayır diyerek, işçj kesiminin
gelecekte uğrayacağı felâkete şimdiden engel
olması, mahukkaki bu alandaki en büyük aşa
madır.

Otomobil - İş'in bu başarılı hareketi karşı
sında, işveren kesiminin bir kısmı bu oyunlar
dan çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Aynı iş
kolunda Otomobil - İş Sendikasının temsil et
mediği işyerleri, bu boykotların kendi kesimle

rine sıçramaması için tedbirli hareket etmek
mecburiyetinde kalırlarken, bir yerde Otomobil-
iş aynı işkolunda çalışan tüm işçilere hizmet
getirerek işçilerin işyerinde kalmasını sağlamış
tır.

Bu hareketten sonra işkolunda geçici bir
sukunet hakim olmuş isede bazı işyerlerinin lo
kavt uygulama yoluna gitmek için hazırlık yap
tıklarının tesbit edilmesi üzerine Otomobil - İş
Sendikası üyeleri bu konuları tel'in etmek için
bir yürüyüş yapmaya karara vermişlerdir. Geb-
ze'den başlaması icap eden bu toplu yürüyüş
hareketi için Kocaeli ilgili mercileri müsade
vermemiştir. Halbuki o günlerde Türkiye'de po
lisler dahi işlerini bırakıp boykotlar yaparlarken,
yargıtay üyeleri Ankara'da yürüyüş düzenlerken.
Otomobil - İş Sendikasının üyeleri haklı dava
ları için yürümek isteyince «dur» denilmiştir.
Ancak İstanbul ilinden yürüyüş izni alınabilmiş
Gebze gurupları bozuk hava şartlarına rağmen
otobüslerle Bostancı'ya kadar getirilerek tüm

12 OTOMOBİL — İŞ



üyeler Genoto önünde toplanarak yürüyüşe
başlanmıştır. Yürüyüş işçi kesiminin onuruna
yaraşır bir olgunlukla devam etmiş, üyelerimizin
taşıdığı pankartlar ile kamu oyuna çok şeyler
söylenmiştir.

Otomobil - İş Sendikası Türkiye'de lokavt'-
lara karşı ilk olarak tüm işyerlerinin katkısıyla
bir yürüyüş yaparak kıdem ve ihbar tazminatı
verilse bile işçinin, iş akdinin fesh edilmesine
karşı çıkarken işçilerin haysiyet ve şerefinin po
litik oyunlarla kirletilemeyeceğini ispatlamıştır.
Bu yürüyüş Kadıköy meydanında Genel Başkan
Aydın ÖZEREN'in konuşmasıyla son bulurken
Başkan, son cümlesinde şöyle diyordu: «Emni
yet mensuplarına sesleniyoruz. İşte, işçinin
beyefendi olduğunu bir kere daha İspat ettik.
Kadıköy'ün göbeğinde arkadaşlarımızı dağıtıyo
ruz. Burada hiç kimsenin malına, vitrinine, canı
na zarar geimiyeceğinin garantisini verirken,
böyle bir olay olursa emniyet yetkilileri bunları
yakalamazsa sorumludurlar. Çünkü bu tip
olayları işçi olmayanlar yapmaktadır.» demiştir.

Böylece 15 — 16 Haziran olaylarında işçi
ye sürülen leke silinYken olayın basına intikâli
şöyle olmuştur.

13.1.1971 TARİHLİ AKŞAM
GAZETESİNDEN:

LOKAVTI PROTESTO ETTİLER
«Genoto» ve «Çelik Montaf» fabrika

larında yapılan iokavt'ı protesto amacı ile
Otomobil - İş SendikasTnm düzenlediği
yürüyüş dün saat 8'de Gebze'den başla
mış saat 13.30'da Kadıköy'de sona ermiş-
tir.

Olaysız başlayan ve olaysız biten yü
rüyüşe katılan 6 bin İşçi Kadıköy alanında
toplanmışlar ve işverenlerin tutumunu
protesto eden konuşmalar yapmışlardır.
Bu arada konuşan Otornobil - İş Sendikası
Genel Başkanı Aydın ÖZEREN işverenle
rin kanunsuz lokavt yaptıklarını ileri sür
müş, iş barışını işverenlerin boğduğunu
bununla beraber sendika olarak kaba kuv
vetin karşısında bulunduklarını ifade etmiş
tir. Sendika başkanından sonra yürüyüşe
katılan işçiler dağılmışlardır.

13.1.1971 TARİHLİ TERGÜMAN
GAZETESİNDEN:

6 BİN MONTAJ İŞÇİSİ GEBZE'DEN
■' KADIKÖY'E PROTESTO İÇİN YÜRÜDÜ

Genoto ve Çelik Montaj fabrikaların
da çalışan bazı arkadaşlarının işten çıka
rılmalarını protesto etmek amacıyla Oto
mobil - Iş'e bağlı binlerce işçi dün Geb
ze'den Kadıköy'e kadar süren bir yürüyüş
yapmıştır.

OTOMOBİL — İŞ

Sendikanız Otomobil-lş
gelecekde de işveren
kesiminin oyunlarını
bozmaya kararlıdır

V.

Türk - Iş'e bağlı Otomobil . İş Sendi
kasının organize ettiği protesto yürüyüşü,
sabahın erken saatlerinde Gebze'den
başlamış, sayısı 700'ü bulan kalabalık, da
ha sonra yol boyunda sıralanan diğer fab
rikalardaki işçilerin de katılmasıyla 6000'e
yükselmiştir. Içerenköy kavşağındaki Gen
oto Fabrikasına kadar kamyon ve otobüs
lerle gelen işçiler, buradan Kadıköy'e ka-
dar olan yolu İse, kötü hava şartlarına
rağmen yürüyerek almışlardır.
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Bir ateş var şuramızda ağam; i
Bir özlemdir sürüp gider, ş
İyiye, doğruya. |
Dört çevreyi sar m iştir, i
Kahpe duygular. |
Korkutmasın seni ağam,- |
Korkutmasın. i
Bir gün mutlaka kopacak, i
Kopacak zincirlerimiz inan. |
Güneş balçıkla sıvanmaz. i
Gören gözlerden hakikat,' ^ • İ

ta yüreğimdeki ateş, - i
Söndürülmez ağam,, - s
Topraktır, işleyenin elinde, |
Bereketlenir, çoğalır. |
Sanatkâr parmaklardaki, ğ
Emektir gücümüz. i
Bir sefalettir sürüp gider, |
Gitmeyecek ağam. s
Bir değil, kapansa bin göz bile - g
Hiç bitmeyecek kavgam, i
Kavgamız ağam. I

Necdet nIl e
ak kardan =
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lUKSENBURC'U
KICILII:

Lüksemburg'da sendika hareketi, 1860 yılının başla
rında Bavyera'lı kahvecilerin örgütlerinden olan bir Al
man sendikasının bu bölgede şube açmasıyla başlamıştır.
Daha sonra, bu deneyden yüreklenen basım sanayii, tü
tün ve eldiven işçileri, 1864 ile 1867 arasında üç ayrı
sendikal örgüt kurmuşlardır. Ne var ki, 1871 yılından boş
layarak, koalisyon hakkı üzerine konan katı yasalardan
sonra, işçi hareketinin gelişmesi durdurulmuş, eldiven
işçilerinin yöneticisi grev düzenleyici olarak tutuklanmış,
basım sanayii işçileri ağır para cezalarına çarptırılmış
lardır. Bunun sonucu olarak, ülkedeki sendika üyelerinin
sayısı 1.000'in altına düşmüş ve Lüksemburg sendika ha
reketinin gelişimi, XX'nci yüzyıla kalmıştır.

Lüksemburg'un endüstri alanında gelişmesi ve Birin
ci Dünya Savaşı sonrasındaki sefalet ve enflasyon, çağ
daş sendika hareketinin başlamasına yol açmıştır. Böy
lece, 30 Ağustos 1916'da Esek'de «Maden ve Firerürji İş
çileri Sendikası» kurulmuştur. Aynı sırada, Hanım'do do
kuma sanayii işçileri birleşmişlerdir. Bir yıl sonra düzen
lenen bir toplantıda, bağımsız sendikaların sürekli bir iş
birliğini gerçekleştrimek için, aynı çatı altında birleşme
leri ilkesi benimsenmiştir. Bu karar, maden sendikalarıy-
le merkez işçilerinin birleşmeJerini sağlamış tüm enüdtri
işçileri, «Genel İş Konfederasyonu»nun (CGT) bünyesin
de toplanmışlardır. Ancak, bu birleşme hareketi kısa sü
reli olmuş, sendikal hareket, ulusal ve uluslararası plân
da iki kez daha engellenmiştir.

Ücretlerin artırılması ve hayat pahalılığına karşı sa
tın alma gücünün yükseltilmesi amacıyie 1917 yılında ya
pılan bir grev Alman yetkililerince kırılmıştır. Bu olaydan
üç buçuk yıl sonra da, bu kez Fransız ordusu, fabrikaları
boşaltarak grev kırıcılığı yapmıştır. Bu baskı sert olmuş
ve sendikalar bu bunalım dönemine girmişlerdir.

Bu sırada CGT'nin Sosyalist Parti'ye olan bağlılığı,
gerek Hıristiyan, gerekse Komünist işçilerin çevresinde
kaygı yaratmıştır.

Bu olaylar ve grevlerin kırılışının getirdiği bezginlik,
Lüksemburg'daki sendikalı üye sayısının, iki dünya sa
vaşı arasında, olumsuz yönde etkilemiştir. 1919 - 1920
arasındaki bir yıllık süre içinde 8.200'den 26.000'e yük
selen üye sayısı, 1929'da başlayan ekonomik bunalımın
artığı sıralarda 10.000'e kadar düşmüştür.

İki federasyon
Lüksemburg'da işçi sınıfı, «sosyaiist» ve «sosyalist

hıristiyan» akımlar çerçevesinde, ikiye bölünmüştür.
«Genel İş Konfederasyonu» (CGT), sosyalist eğilimli

dir ve kuruluşundan bu yana gelişme göstermiştir. Lük
semburg'daki en önemli beş sendikayı içermektedir. İki
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belli başlı örgüt, (CGT) bünyesinde birleşmiştir: «Lük
semburg İşçileri Ulusal Federasyonu» (LAV) ve «Lük-
semburg'lu Memurlar, Taşıma İşçileri ve Bocacılar Fede
rasyonu» (FNCTT — FEL)

Öteki merkezi sendikal örgüt olan «Hıristiyan Sendi
kalar Lüksemburg Konfederasyonu» (LCGB) ise, daha
ağır ve geç gelişmiştir.

Örgüt kurma ve grev yapma özgürlüğü.
Lüksemburg'da örgütlenme ve sendikal hareketlerin

iç düzenini kısıtlamayı öngören yasa yoktur; buna kar
şılık, grev yapma özgürlüğü için aynı şey söylenemez.
Lüksemburg Anayasası'nm 11'nci maddesinde «Sendikal
Özgürlüklers'in tanımlanmasına ve 1948 Anayasası'na
göre «Grev yapmanın, sendikalara tanınan bir hak ol-
ması»na karşılık, grev hakkı, çok sert biçimde denet
lenmektedir.

Genel politika
CGT ile LCGB'nin ideolo|ikleri değişiktir:
CGT, sendikal uğraşlardaki hedefi; «bugünkü toplu

mun değişmesi, sınıfsız bir topluma geçilmesi ve bu
toplumda, sosyal adaletin ve çalışmanın, her türlü değeri
yeniden yaratan ve işçilerin sosyal kaygı duymadan ya
şamalarını sağlayan bir nitelik taşıması» olarak niteler.
«Sendikal hareket, ücretlerin sosyal isteklerinin hemen ye
rine getirilmesine, ekonomik demokrasinin yerleşmesine
ve yapısal reformların gerçe'kleşmesiyle, herkesin, gerek-
sinmlerinin ve işinin niteliğine göre zenginliklerden payı
nı almasına öncü olacaktır..» «Sendikal hareket, yanlış
değerleri geri iterek, üretim aygıtını elinde tutan' tekelci
oligarşiye karşı savaşını verecektir.» «CGT işgücünün
satma durumuna getirilen ücretliden, ücetimin sağladığı
ortak yapıta özgür biçimde katılacak bir kişiyi yaratmak
istemektedir.»

Bu hedefe uiaşmak için, CGT, ısrarla şu isteklerde
bulunmuştur.

O Ekonominin demokratikleştirilmesi ve böylece ulusal
üretimin eşit doğılımıyle sürekli iş sağlanması (Bu he
deflere ancak, tek yanlı kararlar ve çıkar aranması or
tadan kaldırıldıktan sonra varılabilecektir.)

O Eğitimin ve danışmanın demokratikleştirilmesi, (si
yasal ve ekonomik her demokrasinin zorunlu koşulu.)

O Sosyal güvencenin güçlendirilmesi.. (Ulusal bir sağ
lık merkezinin kurulması, İş yasalarının geliştirilmesi,
sosyal sigorta sisteminin genelleştirilmesi ve uyum ka
zanması.)

Öteki kuruluş olan LCGB ise, çok karmaşık olan yeni
bir program kabul etmiştir. Dünya görüşü Hıristiyanlığa
bağlıdır ve «sosyal hıristiyan» bir doktrini benim'semiştir.
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BÜRSA şubemizin
kongresi TAPILDI

Seçimler
Sonunda
Orhan Başarslan
Şube Başkanı
Oldu...

Sendikamızın teşkilâtlanma ça
lışmalarına hız verdiği ve bu nedenle
Bursa'da satın aldığı şube binasında
30 Nisan 1976 tarihinde müteşebbis
heyet tarafından şubenin kurulması
tamamlanmıştır. I

Şubemizin yasa gereği bir yıl
içinde yapılması gereken olağan ge
nel kurulu 23 Nisan 1977 tarihinde
şube başkanı Orhan BAŞARSLAN'm
açış konuşması iie başiamış ve divan
başkanlığına teşkilâtlanma sekreteri
miz Mehmet ARAS seçiimiştir.

Bursa şubemizin kongresinden sonra seçilen yöneticiler toplu holde.

Kongrede bir yıllık çalışma raporu
okunmuş ve şubemizin kuruluşundan

bugüne kadarki faaliyetleri açıklana
rak özetle şöyle denilmiştir;

«Bursa şubemizin kurulması ile,
işkoiumuzda kurulu diğer sendikaların
huzursuz olması, Bursa'daki metal sa
nayiinde çalışan işçilerin gerçekleri
görmesine neden olmuştur. Şubemizin

Bursa şubemiz kongresini yöneten Teşkilâtlanma Sekreteri Mehmet Aras.

açılması İle birlikte bölgede bulunan
işyerleri işçilerinin sendikamıza yakın
laşmaları ve her gün geç saatlere ka
dar şubemizin açık kalması tabana en
yakın bir teşkilât olduğumuzun kanıtı
dır. Bu nedenle kısa sürede olsa da
bir çok işyerinde örgütlenme çalışma
larına geçilmiş ve uzun yıllar DİSK'e
bağlı Maden - İş Sendikası bünyesin
de bulunan TAVSAN Taşıt Sanayii İş
çileri Maden - İş'ten istifa ederek
sendikamıza üye olmuşlardır. Ayrıca
Tofaş, Renault, Mako, Burçelik işyer
lerinde de üye kayıtları yapılmışdır.
Şubemizin çalışmalarının ileriye yöne
lik olması. Bursa Metal Sanayii işçile
rinin takdiri iie karşılanmıştır.»

Çalışma raporunun okunmasından
sonra müteşebbis heyet ibra edilmiş
ve kurul üyelerinin seçimlerine geçil
miştir.

Seçimler sonucunda şube başkan
lığına Orhan BAŞARSLAN, şube sekre
terliğine Murat KAYA malî sekreterli
ğe İhsan DURGUT, teşkilâtlanma eği
tim sekreterliğine Mehmet AVKANAT
seçilmişlerdir.

Yeni seçilen yöneticileri kutlar gö
revlerinde başarılar dileriz.
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KAPİTALİZM
NASIL DOCDV?..

Sözde, çok çok eski zamanlarda dünyada değişik
eğilimlerde insanlar yaşarmış. Bunların bazıları çalışkan
ve tutumlu, bazıları da tembel ve ziyankârmış. Çalışkan
ve tutumlu olanlar yavaş yavaş servet biriktirirken, öte
kilerin elinde mal diye birşey kalmamış. İşte toplumun
zenginler ve yoksullar, kapitalistler ve işçiler diye ikiye
bölünüşü böyle olmuş.

Gerçek tarihte, bu gibi masallara yer yoktur. Aslında
kapitalizm başka bir sömürü sisteminin üzerine, yani de
rebeylik sistemi üzerine gelmiştir. Kapitalizmi, gelişmesi
nin hareket noktasını, bir kısım insani mahvederken, bir
kısım insanı zenginleştiren rekabetiyle birlikte küçük mal
üretimi meydana getirmiştir.

Çalışmalarının ürünlerini değiştiren küçük üreticiler
ekonomisine basit mal üretimi denir. Bunun kapitalizmle
önemli bir ortak niteliği vardır. Bu da kapitalizm gibi,
üretim araçlarının özel mülkiyette bulunmasına dayanır.
Bu yüzden de kaçınılmaz olarak, kapitalizmi yetiştirir.

Basit mal üretimi aynı zamanda da, kapitalist üre
timden esaslı bir şekilde ayrılır. Basit mal üretimi, basit
üretim araçlarına sahip olan, küçük mal üreticilerinin
kişisel çalışmalarına dayanırken, kapitalizm, hiç bir üre
tim aracına sahip bulunmayan ve bu araçların sahipleri
tarafından, yani kapitalistler tarafından ücretli İşçilerin
çalıştırılmasına dayanır. Kapitalizm, geliştikçe, basit mal
üreticilerini ya ortadan kaldırır, ya da onları ücretli İşçi
haline getirir.

KAPİTALİZMİN ORTAYA ÇİKİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Kapitalizmin var olabilmesi İçin, birbirine zıt iki sı
nıf bulunması gerekir; bu sınıflardan biri burjuvazi (İşve
renler), öteki de proleterya (işçiler) dir.

KAPİTALİST
EKONOMİ
SİSTEMİ:

Buna göre, kapitalizmin yükselişi için iki temel şart
gerekir: 1) Bir azınlığın elinde servetin birikmesi; 2) Ki
şisel bakımdan özgür olmakla birlikte üretim araçlarından
ve geçim olanaklarından yoksun bulundukları için çalış
ma güçlerini satmak zorunda kalan emekçiler.

Kapitalizmin zaten var oiduğu yerde, topiumun birbi
rine karşı İki sınıfa ayrılmasını bu sistemin kanunları ön
ceden belirler: Kapitalistler zenginleştikçe zenginleşirken,
İŞÇİ sınıfı da yoksullaştıkça yoksullaşır. Ama, mal mülk
sahibi kapitalistlerle, mal - mülk sahibi olmayan proleter
ya, kapitalist üretimin başlangıç noktasında da vardı.
Kapitalizm İçin tarihsel bakımdan gerekil olan şartlar,
kapitalist birikimden önce olması nedeniyle İlkel birikim
adı verilen bir süreç biçiminde yer almıştır.

İŞÇİ SINIFI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kapitalizmin gelişmesinden önce, derebeylik çağında
üretim köylüler ve zanaatkârlar tarafından yapılıyordu.
Başlıca uğraşı tarım, başlıca üretim aracı da topraktı.
Köylüler toprağa bağlıydılar ve büyük toprak sahipleri
tarafından sömürülüyorlardı.. Köylülerin varlıklarını basit
aletler, -saban, orak ve bir kaç baş sığır- meydana ge
tiriyordu. Derebeylik, kişisel bakımdan bağımlı olup do,
üretim araçlarına, en önemlisi de köylülerin elinde bulu
nan ve babadan oğula kalan toprağı İşleme hakkına sa
hip bulunan üreticilerin sömürülmesi esasına dayanıyor
du. BIr üreticinin, ücretli İşçi olabilmek İçin önce doğru
dan doğruya kişisel bağımlılığından koparılması gereki
yordu. Üretici, kapitalist boyunduruğuna koşulmak İçin,
derebeyinin boyunduruğundan koparılmak zorundaydı.

Bazı İktisatçılar, madalyonun bir yüzünden söz eder
ler; sadece, kapitalizmin toprak köleliğini ortadan kaldır
dığını ortaya koyarlar ve bundan dolayı kapitalizmi öve
rek, burjuva sisteminin özgürlük ve adalet sistemi oldu
ğunu ileri sürerler. Bunu ileri sürerken, madalyonun öbür
yüzünü bile bile görmezlikten gelirler.

Bir üretici ancak, üretim İçin gerekil şeylerden ko-
parıldığı, yani bağımsız olarak çalışma fırsatından yok
sun bırakıldığı zaman ücretli İşçi haline gelebilir. Kapita
lizm İçin, üreticinin, derebeylik zamanında sahip bulun
duğu üretim araçlarından yoksun bırakılması şarttır.
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r D o Ğ U M ) ŞAHİN MOTOR İŞYERİNDE
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZDEN, (  VEFAT )

TÜRK OTOMOTİV İŞYERİNDE
ÇALİŞAN ÜYELERİMİZ,

H. Avni ERTAN'ın oğlu, Ali Os
man DOMGNİÇLİ'nln oğlu, Fikret ŞA-
VAŞKAN'ın oğlu, Sıddık ÇUHADAR'ın
kızı, Vurcihan ÖZTÜRK'ün oğlu, Mus
tafa ÇALIŞKAN'm kızı, Ahmet ESER'in
oğlu, Vedat TEZER'In oğlu, Sedat TU-
RANİ'in oğlu, Ahmet POTUROĞLU'-
nun oğlu. Salim ARSLAN'ın kızı, Ersin
CİRİT'in oğlu. Temel KURT'un oğlu,
Ökeyil TEKEMEN'ih oğlu, Enver KO-
CATEPE'nin oğlu. Nazım AKTAŞ'ın
oğlu. Cuma AKBAŞ'ın kızı, İbrahim
KOCATEPE'nin kızı, Ahmet KAPICI-
OĞLU'nun kızı Meral, Erdoğan KARA-
BULU'un oğlu Cenk, Yaşar SOLÜM'ın
oğlu Engin, Numan BARIŞ'ın kızı Ya
semin, Ali BAYRAK'ın oğlu Sertan,
Turgut TAYLAN'ın Kızı Arzu, Osman
DEMİRCİ'nIn kızı Suzan, Atilla BE-
LEN'in oğlu Murat, Hayati TONGUÇ*-
on Kızı Şaziye, M. Ali OKUT ın Kızı
Hicran, Fettah TÜMTAŞ'ın oğlu Ser-
kan. Faik SAVAŞ'm kızı Semiha, Mu
hammet KARATAŞ'ın kızı Zerrin, Ni
yazi İÇEN'In oğlu Fatih, Rasim YİĞİT-
in oğlu Çağlar.

İbrahim ÖZBAKAN'ın kızı, Musta
fa REÇBER'in oğlu, Ekrem AK'ın oğ
lu, Yaşar ATEŞ'in oğlu.

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
İŞYERİNDE ÇALIŞAN

ÜYELERİMİZDEN

O

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ A.Ş,
İŞYERİNDE ÇALIŞAN

ÜYELERİMİZDEN

Mehmet KAYA'nın oğlu, İrfan BA
RIŞ'ın babası. Yunus ERKAN'ın an
nesi, Sabri TUNÇ'un babası Hilmi,

O

Bilâl DEMİR'in kızı, Sait SAĞLAM
DEMİR'in oğlu, Dumlu SAKA'nın oğlu.
Hasan YAVUZ'un kızı. Fahri YİLMAZ'ın
kızı. Yılmaz KiLIÇ'm oğlu, Sabri AK
BAŞ'ın kızı, Mustafa IŞIK'ın kızı, Ke
nan AKYAR'ın oğlu, Mustafa TUNA'-
nm oğlu, Reşat ÜSTÜN'ün kızı, Sela-
hattin KAYA'nın oğlu.

ŞAHİN MOTOR İŞYERİNDE
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZDEN,

Hasan YAVAŞ'ın annesi,

O

rC EVLENME^

ÇHRYSLER SANAYİİ A.Ş. İŞYERİNDE
ÇALIŞAN ÜYEMİZ

İsmail KAYA'yı elim bir trafik kaza
sında kaybetmiş bulunuyoruz.

Üyemizin ailesine ve arkadaşları
na başsağlığı dileriz.

TÜRK OTOMOTİV İŞYERİNDE
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ,

Alaattin NALÇAÇIOĞLU ile Hati
ce, Levent İdris ÇETİN ile Hülya, Ke
mal ERDOĞAN ile Pakize, Ahmet KES
KİN ile Emine, i. Necdet YILMAZTÜRK
ile Ümmühan, Mehmet ÇALTIDERE
İle Ayşe, Mehmet CAN ile Mihriye,
Vedat ÖZTÜRK ile Menşure, Mehmet
AKTÜRK ile Hana, Mehmet GÜLDİBİ
ile Sündüz evlendiler.

Dolaysız üreticilerin üretim araçlarından yoksun bıra
kılması ve toprağın köylülerin elinden alınması tüm İlkel
birikim sürecini kapsamıştır. Derebeyliğin çöküşü sırasın
da, toprak köleliği çeşitli ülkelerde birbiri arkasından kal
dırıldı. Ne var kl, köylülerin derebeylerinin boyunduruğun
dan koparılmaları yanısıra, en aşağı bunun kadar önemli
bir başka «koparılış» daha yor aldı: Köylüler, İşledikleri
ve üzerinde yaşadıkları topraktan da «kopanldılar». Köy
lülere sadece, derebeylik zamanında geçimlerini sağlayan
toprağın küçük bir bölümü bırakıldı. Bu suretle ortaya çı
kan işsizler ordusu köyden şehirlere akın etmeye ve ka

pitalistlerin ihtiyacı olan ücretli işçiler yığınını meydana
getirmeye başladı.

Başlangıç halindeki kapitalizme, serbest işçi sağla
yan sürecin izlediği genel yol bu olmuştur. Bu gidiş, çe
şitli ülkelerde başka başka olmakla birlikte gidişin esas
yönü ve özü her yerde aynıydı.

Köylüleri topraksız ve evsiz proleteryo haline getiren
aynı yöntemler, ufak bir grubun elinde mal olarak muaz
zam toprakların toplanmasına yol açmıştır.

r GELECEK KONU
kapital NASIL DOĞDU? .J
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SOLDAN SAĞA DOĞRU:

1— Net düşünceli olmayan. 2— Me
meli bir balık. 3— Alfabenin son harfi,
Yugoslavya'nın devlet büyüğü, Bağışlama.
4— Bazı yörelerimizde büyüklere söyle
nen, Genişliği. 5— Ankara - İstanbul De
miryolu üzerinde bir istasyon adı. 6— Mut
luluğum. 7— Erkek ismi. Uyuşturucu bir
madde, 8— Başkaları, Dahil olduğumuz
bir topluluğun beynelminel adı. Bir ajansı
mız. 9— Bir zaman birimi. 10— Sirkeci
dolaylarında bir semt.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Üzüntü, Ata. 2— Yassıada mah

kemelerinin ünlü savcısının soyadı. 3—
Su, tersi hamur kabartıcı, 4— Tersi bir
müzik aleti, bir nota. Her canlının taşıdığı.
5— Bir erkek ismi, tersi bir takı. Ünlü bir
romancımızın adı. 6— İstihbarat teşkilâtı
mız, tersi ilâve, çeşit nevi. 7— Tersi bir
ağırlık birimi, Bir hayvan, başına bir harf
gelirse hanımların saçlarında kullandıkları
Qİur. 8— Resmî ajansımız. Usta, Yemek.
9  Hatırla. 10— Eski bir futbol hakemimi
zin soyadı. Evin bin bölümü.
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TOPLU iş Sözleşmeleri

Kapitalist
Güçlerin
Oyunlarına
OTOMOBİL - İŞ
Önderliğinde
Son verilir
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Sözleşmeler yoğun geçiyor

Gazal 'da "t uÎ''Fb

yetki aldık99

Çığ gibi büyüyoruz

Çelik Montaj Grevi sürüyor


