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Çelik Montaj
Emekçileri
Grev ödentilerini
Aldılar

5 aydan beri grev uygulamasının sürdürüldüğü Çelik
Montaj işyerlerindeki 350 Otomobil - İş üyesi geçtiğimiz
günlerde yeni grev ödentilerini aldılar...

İşyerinin önünde Genel Mali Sekreterimiz İlhan Dalkı
lıç tarafından dağıtılan ödentilerin verilişi sırasında sendi-
ka-üye beraberliğinin örnekleri de sergilendi... Grevin son
suza kadar sürmesi halinde dahi kararlı tutumlarından bir
milimetre dahi çekilmeyeceklerini belirten Otomobil - Iş'e
yürekten bağlı üyeler işverenin katı tutumuna karşı ders
verdiklerinden emin, gerçekleri dile getirip ortaya koyduk
ları için de sevinçli idiler...

Yukarıdaki fotoğrafta Çelik Montaj işyerinde üyeleri
miz grev ödentilerini alırken görülmektedir...



' ■ 'I.

e'

BAŞYAZI
Gerçekleri
Görenlere
Selâm olsun

Uzun süreden beri işverenler konfe
derasyonu belli bir plân çerçevesi İçinde
gerçek İşçi hakları üzerinde kısıtlamalar
yaparak, uygulama sahasına soktuğu ko
nularda İlk denemesini Tekstil İş kolunda
yapmıştır.

Her nedense Türk - İş ve Disk'e bağlı
Tekstil sendikaları bu oyuna gelmişler plân
en İyi biçimde tatbik sahasında başarılı ol
muştur.

Kendini diğer IşkolundakI sendikalar
dan daha farklı gören IVIESS Konfederas
yonun plânının dozunu kaçıracak kadar
İleriye giderek, Türklyenln Sanayii ve Eko
nomik durumunu hiç hesaba katmadan
yalnız kendine bağlı İşverenleri memnun
edebilmek İçin harekete geçerek İşçi hak
larında daha büyük kısıtlamalara gidece
ğini beyan ederek prensip kararları almak
tan çekinmelerinin anlamı sömürü düzeni
ne daha çok katkıda bulunmak İstemeleri
dir.

Aslında bu basit oyun İşverenlerin yeni
İmkânlar elda etmesine yardımcı olurken
her an İlerde kendilerine rakip olabilecek,
gelişmekte olan Işyerlerindende kurtardı.

Çünkü MESS Yönetim Kurulu boşuna
büyük kuruluşların sözcülerinden kurulma
dı. Konunun derinliğine İnildiğinde Grevler
İşverenlere hiçbir şey kaybettirmedi diye
biliriz. MESS'In ödediği Grev fonu İlginç
rakkamlara ulaşmıştır.

Grevdeki İşyerlerinin %90'nın yıllık bl-
lânçolarından, aylık kârlarına bakıldığında
bu miktarın çok üstünde grev ödeneği al
dıkları görülür.

Şimdiye kadar yıllarca ödedikleri
MESS aidatlarını rdhatlıkla vergiden düş
müşler bllânçolarını ayarlamaları İmkânı
bulmuşlar şimdide ödediklerinin toplamını
vergisiz faizsiz üç dört ayda alabilme İm
kanını kendileri hazırlayarak doğuran para
kulübünü devreye sokmuşlardır.

işte bir taşla İki kuş vurmak buna der
ler.

Aslında bölgesel toplu sözleşmeler, İş
çi haklarının kısıtlanması pozlarının hepsi
numara, bu dar boğazda bankalardan dışa
transferlerin yapılmadığı bu ortamda hiç
bir şey kaybetmeden grubunu muhafaza
eden MESS İş kayıplarından Türk ekono
misi ve sanayii üzerinde halen görüş be
yan etmekte kendini gülünç duruma düşür
mekten vazgeçmeylşl İlginç.

Zaten bölgesel toplu İş sözleşmelerini
Disk'e ve Türk - İş'e bağlı sendikalarla ev
velce yapmıyormuydu. Toplu İş sözleşme
leri hızla yükselen hayat şartları karşısında
nasıl sınırlanabilir. Buna İmkân varmıdır.
İşyerinden İş güvenliğin ortadan kaldırıl
masının olasılığı nasıl İzah edilebilir, ücret
artışlarına mani olunabllirml.

".ak bunları yandaşlarınla pazarlık
edebileceklerini düşünenler, görüşlerini ta
banın reddetmesi İle taraflar olarak allak
bullak oldular. Kapı arkası plânlar bozul
du, Grevdeki İşçileri dize getirmek İçin dok
san günde bin lira ödemeler lokavt yapıla
cak diye İşçileri korkutmalar para etmedi.
Kurnaz sendikacılar İşçiler İçeri girecekmiş
gibi Ağustos 26'da İşyerleri kapılarına teh
dit mangaları sürerek girişe mani olma nu
maraları İle ne yapalım İşçi kapıyı zorladı
sendikada toplu sözleşme İmzalamaya mec
bur oldu şeklini hiç kimseye yutturamıya-
caklardır.

İşçiler bağlı bulundukları Maden - iş
yöneticilerin oyunlarını İşyerleri kapılarının
önüne gelmemekle bozdular ve sınıf blllnçl
şurunu göstererek Grev sonrası gerçek
sendikalarını bulacaklarını simgelediler.

Devrimci maskesi altında gizlenen
Disk'e bağlı Maden - İş'In gerçek yüzünü
tüm kamuoyuna gösteren İşçilere selâm.

A.AYDIN ÖZEREN
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Akkordan işyerinde çalışan bütün Otomobil - İş üyeleri toplu halde... Onlar bunu bir hatıra olarak
saklayacakları ve gelecekte İbretle hatırlatacaklarını biliyorlar.. Ve blllyorlarki kararlılıkları İstekleri
ne evet cevabını verdirecek...

Akkardan
da sosyal yardımların kapsamı
nın belirli bir çerçeve içinde
genişletilmesine kadar 43 mad
dede anlaşma sağlanamamış
tı...

işyerinde KATI TUTUMUN SONUCU:

Grevimiz
BaşlatddL-

TAKVİMLER 22 Ağustos'u
gösterdiğinde bütün hör-

şey hazırdı... Günlerden Pa
zartesi idi ve saatlerin 13'ü gös
terdiğinde güneş bütün kızgın
lığı ile etkisini gösterirken ka
rarlılıkları bütün hareketlerin
den belli olan emekçiler toplu

luğu görevlerini yerine getirme
nin hazzını tadıyorlardı....

Evet, Akkardan işyerinde ay
lardır sürdürülen toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinden hiç bir
olumlu sonuç alınmamıştı....
Çalışma süresinin 48 saatten
45 saate indirilmesinden tutun

işveren çevrelerinin günün
akışına uyarak takındıkları katı
tutumunun bir benzerini Akkar
dan işyeri patronu do göster-
memezlik etmemişti... Başka ki
şilik ve görüntü altında dahi
olsa bütün davranışlar bir ben
zerlik gösteriyordu ve bunun
gereği olarak sonuç da aynı
olmuştu,.. 3. tarafsız aracı dev
reye girmiş ne var ki yapıcı bir
çabada bulunmasına imkân ta
nınmamıştı... İşveren «Nuh di
yor, Peygamber demiyordu» ne
yapılırsa yapılsın...

SONUÇ NE OLACAK?

İşyerinde kendisine mal üre
ten, kazancım sağlayan daha
doğrusu servetini büyütmesi



için bütün emek ve zekâsını
ortaya koyan sanki kendi işçisi
değildi... Onlara yabancı gözüy
le bakıyor ve adeta karın tok
luğu ile her türlü sosyal yardım
lardan ve güvenlikten uzak ça
lışmasını istiyordu... Çünkü tu
tumundaki katılığı başka türlü
izah etmeğe olanak bulunma
maktaydı... Ne yapaoaktı emek
çi: ? Grev... Ve Otomobil - iş'e
yürekten bağlı, ona gönül ver
miş tüm Akkardan emekçileri
tek bir yürek ve tek bir güç o-
larak işyerinin kapısında istek
lerine olumlu cevap verileceği
günün gelmesi için beklemeğe
karar verdiler...

KARARLI BEKLEYİŞ:
Akkardan emekçileri tüm ka

rarlılıkları ile şimdi güç verdik
leri makinaların bulunduğu fab
rikanın önünde... Haklarını ma
sada almadıklarına göre, grev
çadırlarının gölgesinde de ala
bileceklerini göstereceklerini
biliyorlar... Biliyorlar ki er ya da
geç gerçek tüm çıplaklığı ile
ortaya çıkacak ve daha fazla
kazançtan kaybetmek isteme
yen işveren «Peki» diyecek

22 Ağustos saat 13'de makinalan kapatan Akkordan emekçileri iş
elbiselerinin üzerine büyük bir kararlılık ve sevinç içinde «Grev Göz
cüsü» giysilerini giydiler.. İlk nöbet için adeta birbirleri ile yarışan
emekçilerin yüzlerinde tatlı ve heyecanlı bir gürüimseme vardı...

kendilerine... Bu 2 kere 2 nin 4
ettiği kadar gerçek olarak or
tada... Bir de gerçek olan şu ki
isteklerine bu kez «Gönül ra
hatlığı» He cevap verilecek...

Akkoıdan
Emekçisi
Koıoriı

Akkordan işyerinde grevin başladığını aç.'kioyan Otomobil - İş Genel
Başkanı Aydın Özeren'in sözleri bütün bir dakkatle dinlendi... Tek,
tek emekçilerin duyuşlarını dile getiren Özeren hareketin sonucunu

Ş; da birlikte getireceğinden emin bulunduğunu da dile getirdi...

Kodeı
Götürme
Bilincinde
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Makîna Elektrik Sanayii -
Bölge Depo Tamirhane ve i
MM "î

Tekimal Sınates işyerleri i
Uzlaştırma Kuruluna gitti... j

Sendikamız ile Makina Elekt
rik Kimya Sanayii işverenliği a-
rasında sürdürülen toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinin uyuş
mazlıkla sonuçlanması üzerine
parasal 19 maddeye ilişkin ihti
laf uzlaştırma kuruluna intikâl
etmiş, 275 sayılı yasaya göre
bir sendika tarafsız aracısı, bir
işveren tarafsız aracısı ve birde
ücüncü tarafsız aracıdan olu
şan uzlaştırma kurulu, toplu iş
sözleşmesinde anlaşma sağla
namayan maddelere ilişkin ka
rarını önümüzdeki aybaşında
vermiş olacaktır.

Tekimal Sınates Asansör fab
rikasında çalışan üyelerimiz adı
na yürüttüğümüz birinci dönem
sözleşme görüşmelerinde de 28
maddede anlaşma sağlanama
mış ve uyuşmazlığa gidilmiştir.

26 Ağustos günü İstanbul
Bölge Çalışma Müdürlüğünde
uzlaştırma kurulunun ilk toplan
tısı yapılacaktır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Bölge Depo ve Tamir
hane Müdürlüğü ile beş aydan
bu yana yürütülen müzakereler
de 4 madde üzerinde anlaşma
ya varılamıyarak bu maddeler
de uyuşmazlığa gidilmiştir. İs
tanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğüne Uzlaştırma Kurulu teşkili
için baş vurulmuştur.

Sendikamız, bu işyerlerinde

çalışan üyelerimizin her gün sosyal haklarını tam olarak al-
artan hayat pahalılığı karşısın- mada ve iş güvencesi sağlama
da yeterli bir ücret zammı ve da kesin olarak kararlıdır.

f Ş ahin Motor
erinde grev

Kararı alındı
Işy

;

Çayırova da kurulu Şahin Motor Yatakları işyerinde
çalışan 175 üyemiz adına yürütülen sözleşme müzakere
lerinde 20 madde de anlaşma mümkün olmadığından
uyuşmazlığa gidilmiş ve 26 Temmuzda Kocaeli Bölge Ça
lışma Müdürlüğünde yapılan toplantıda sendika ve işve
ren tarafsız aracıları, üçüncü tarafsız aracıyı seçmişler ve ' ı
275 sayılı yasa uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturulmuş- '
tur. ' I

(
Kurulun 15 günlük yasal çalışma süresi sonunda ( '

uyuşmazlık maddeleri üzerinde kurulun oybirliği veya oy
çokluğu ile karar alamaması nedeni ile Uzlaştırma Kuru
lundan bir karar çıkmamış ve bu durumda sendikamız 23
Ağustos 1977 tarihinde işyerinde GREV kararı almıştır.

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili isteklerimizin işveren ta
rafından kabul edilmemesi üzerine üyelerimize ileri hak
lar getren bir toplu iş sözleşmesini bağıtlamak için GREV
uygulamasına. Genel Yönetim Kurulunun saptayacağı ta
rihte başlanacaktır.
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Kaliteli Çelik
ve Hasdemir

Sözleşmesi
feshedildi

Sendikamız ile Gebze'de ku
rulu Kaliteli Çelik San. ve Tlc.
A.Ş. ile Eyüp'te kurulu Hasde
mir Çekme işverenlikleri ara
sında yürürlükte bulunan ve 30
Eylül 1977 tarihinde iki yıllık sü
releri sona eren toplu İş söz
leşmeler' Ağustos ayında tara
fımızdan fesh edilmiştir.

İlgili Bölge Çalışma Müdürlük
lerinden Iş kolumuzda kurulu
sendikalar listesi İstenilmiş ve
çağrı prosedürünün yürütülme
sine başlanılmıştır.

DEMAK VE ESAŞ
İŞYERLERİ SÖZLEŞME

PROSÖDÜRÜ YÜRÜTÜLMEKTE

Kartal da kurulu Esaş Elekt
rik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
Demak Demir Makina Sanayii
ve Ticaret A.Ş. işyerleri ide çalı
şan üyelerimiz adına ikinci dö
nem toplu sözleşme çağrı pro-
södürü yürütülmekte olup ilgili
belgeler İstanbul Bölge Çalışma
Müdürlüğüne verilmiştir.

Yetkinin önümüzdeki günlerde
gelmesi oekiermektedir.

Motorlu araçlar görüşmelerinden birl.

Sace Elektrik, Motorlu
Araçlar ve Oto Par'daki

Görüşmeler sürüyor
Kartai'do kurulu Sace Eiekt-

rik işyerinde çalışan üyelerimiz
adına 4. dönem sözleşme mü
zakerelerine Ağustos ayı içeri
sinde başlandı.

Üyelerimizin istemleri doğrul
tusunda hazırlanan sözleşme
teklifi ilk toplantıda işveren tem
silcilerine verildi. Teklif üzerin
de müzakereler devam etmek
te. Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
işverenliğinin 4. Levent ve Tuz-
ia'da kurulu işyerlerinde çalı

şan 300 üyemiz adına 4. dönem
sözleşme görüşmelerine 22 A-
ğustos'da başlanıldı. Müzakere
ler yürütülmekte.

Kartalda kurulu Oto - Par Sa
nayii ve Ticaret A.Ş. işverenliği
ile 31 Ağustosta başlayan beşin
ci dönem sözleşme müzakerele
ri devam ediyor.

Sace sözleşmesinde sendika ve işveren temsilcileri.

T E O 'de
uyuşmazlık

Türk Otomotiv Endüstrileri
A.Ş. işverenliği ile dört oydan
bu yana yürütülen sözleşme gö
rüşmelerinde 71 maddelik tekli
fimizin 7 maddesi üzerinde an
laşma temin edilemediğinden
25 Ağustos günü uyuşmazlık tu
tanağı düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığa intikâl eden yıl
lık izin ve ücreti, ikramiye, üc
ret zammı, kıdem zammı, vası
ta yardımı, yakacak yardımı, es
ki haklar ve yeni kanunlar mad
delerinden doğan ihtilaf ile ilgi
li yasal prosödürün işlefiimesi
için Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne başvurulmuştur.
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Dışta Sendikal Olaylar

İSPANYOL TURİZM
İŞÇİLERİ ZAM ALDI

Yılda 13 milyon turistin ziya
ret ettiği İspanya'da otel işçile
rinin başlattığı grev hayatı tam
anlamıyla felç etmiştir.. Maaş
larına %50 - 60 oranında zam is

teyen 30 bini aşkın otel işçisi
nin ani bir kararla greve gitme
siyle İspanya'nın güney kıyıların
da ki turizm merkezlerinde ha

yat durmuş, turistler neye uğra
dıklarını şaşırmışlardır.... Turizm

f  Financial
Times'da
Lokavt
Başladı

ingiltere'nin dünyaca ünlü
gazetelerinden «Financial Ti-
mes» işvereni hiç beklenmedik
bir anda lokavt kararı aldığını
açıklamıştır... Basın işçilerinin
günlük çalışma saatlerinin azal
tılması, sosyal yardımlarının
genişletilmesi ve ücretlerinin
arttırılması İsteklerini öne süre

rek başlattıkları grevin 10. gü
nünde alınan karar büyük bir
şaşkınlık yaratmıştır... Karşılıklı
alınan kararlar karşısında şim
di bir taraftan İşçi Partisi Hü
kümeti diğer taraftan sendika
yetkilileri uzlaştırıcı noktaya
varmak İçin çalışmalarını sür-

-  dürmektedirler...
%|)0»o«o*o*o*o*oeoeoeoıİ

Şirketleriyle otel sah'plerinin içi
ne düştükleri zor durumu pa
zarlık masasında da iyi değer
lendiren İspanyol otel işçileri
sonunda istedikleri ücret artış
larını sağlamışlar ve başlattık
ları grevi sona erdirmişlerdir...
Diğer taraftan un fiyatlarına ya
pılan zammın ekmeğe de yansı-
tilmasını isteyen fırın işverenleri
nin direnişi de ikinci günün so
nunda bitmiştir. Hükümetten ve
vatandaşlardan gelen tepkiler
sonunda direnişlerini sona er
dirmek zorunda kalan ekmek
işverenleri %30'luk fiyat artışını
da şimdilik kaydıyla geri çek
mek zorunda kalmışlardır... Bu
arada ekmek işverenleri güven
lik kuvvetleri tarafından tutuk
lanan direnişçilerin de serbest

Almanya'da
yabancı

sayısı

azalıyor
1963 yılından İtibaren yaban

cı İşçi akınına uğrayan Alman
ya'da çalıştıranlar artık kendi
uyruklarından olanlara rağbet
etmeğe başlamışlardır.... Ülke
deki İşsizlik oranının düşürül
mesi ve ekonominin istenen se
viyede tutulabilmesi İçin bir kaç
yıldır İzlenen politikanın sonucu
giderek azalan yabancı İşçile
rin oranı şimdi sadece %9.7
İlk bir seviyededir... Özellikle
Türk İşçileri arasında bu yaz
kesin dönüş yapanlarının sayı
sının 100 bini aşacağı da dü
şünülürse yukarıdaki oranın
düşeceği ve yıl sonuna kadar
Z milyon 040 bin dolayında o-
lan yabancı İşçilerin sayısının
1.5 milyon olacağı tahmin edil
mektedir...

FRANSA'NIN EN BÜYÜK
GREVİ SONA ERDİ

Dünyanın ve Fransız basın
tarihinin en uzun grevi olarak
nitelenen «Parisien Libere» ga
zetesindeki grev geçtiğimiz gün
lerde sona ermiştir... 1975 yılı
nın Mart ayında 53 gazeteci ve
233 basın işçisinin işine son ve
rilmek istenmesi üzerine başla
tılan grevler süresince dağıtım
yapan kamyonlara saldırılmış
ve grev kırıcılığı yapan yabancı
matbaa işçileri çalışmaktan alı
konulmuştu...

İşçi ve işveren tarafının as
gari müşterekte devletin arabu
luculuğu ile birleşmeleri sonun
da kaikan grev Fransız basın
ının yeniden 900 binlik bir gaze
teye kavuşmasını sağlamıştır...
Ne var ki şimdi bütün çalışan
lar ve idareciler ünlü bir isme
sahip olan Parisienne Libere'yj
tekrar eski seviyesin© ulaştır
mak için yoğun bir çaba içine
girmişlerdir.
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DDY'de

Sözleşme
Çıkmazda

Demiryolları işçileri adına söz
ieşme yetkisini elinde bulundu
ran DYF - İŞ Sendikası ile DDY
işvereni arasında başlatılan top
lu sözleşme görüşmelerinde u-
zun süredir olumlu sonuç alına
mayınca uzlaştırma tutanağı
düzenlendi... 30 bini aşkın demir
yolu işçilerine yeni haklar getir
me amacına yönelik olan söz
leşmenin biran önce ve işçiler
lehine sonuçlanması için çalış
malarını yoğunlaştıran DYF - İş
sonunda 3. tarafsız aracıya mü
racaat etti... Şimdi bütün demir
yolu işçileri çıkacak kararı ve
imzalanacak sözleşme ile kaza
nacakları hakları almaya hazır
lanıyorlar....

Kum İs başarılı
t  i

sözleşme yaptı
Deniz - Ulaş İş Federas

yonuna bağlı Kum-lş Sen
dikası ile armatörler ara
sında sürdürülen görüş
melerin ilk halkası olum u
atılmış ve deniz adamla/:
na aylık 8300 lira ücret
zammı sağlanmıştır.. Kum
motorları sahiplen ile sü'--
dürülen görüşmelerde de
aynı sevindirici sonuca
ulaşmak azim ve karam
da olduklarını belirten sen
dika yetkilileri yapılan söz
İeşme ile sosyal hakların
kapsamının da genişletil
diğini ve yeni maddelerin
ilâve edildiğini ifade et
mişlerdir...
I'W«/WWVWWWWWWW^'V*^I

Teksifin Sümerbank
grevleri sürüyor

Sümerbank işyerinde ay önce Teksif sendikası tara-
fından başiatıian grev uyguiaması bütün kararlılığı ile sür
dürülmektedir... Toplu sözleşme görüşmelerinin partizan
ca tutum sonucu ölü bir noktaya gelmesi nedeniyle baş
latıldığı ifade edilen grevin daha ne kadar devam ettirile
ceği ise bilinmemektedir... Konuya el atan Türk-Iş tekstd
sanayiinde çalışan Teksif üyelerinin haklarını son kuruşu
na kadar almaya kararlı olduklarını ve gösterilen katı tu
tuma aynı şekilde cevap vermek azminde olduğunu ifa
de etmişlerdir. Diğer taraftan Disk üyesi Tekstil sendika
sının bütün tahriklerine karşılık birçok işyerinde gidilen
referandumları Teksif Sendikası kendi lehine çevirmekte
dir...

Petrol ve
Kimya

Grevleri
Büyüyecek

Türk - Iş'e bağlı Petrol - İş
Sendikası'nm Haliburton Com.
İne şirketinde karşılaştığı lokavt
uygulamasını durdururken 3
yabancı petrol şirketinin İzmir
işyerlerinde grev kararı alması
bu işkolunda uzun süredir de
vam eden sessizliği bozdu.. Di
ğer taraftan uisk'e bağlı aynı
işkolundaki sendikanın da Eks-
taş işyerinde greve başlaması
enerji darboğazını içinde bulun
duğu çıkmazın daha da içlerine
doğru sürükleyecek gibi bir dü
şüncenin yaygınlaşmasına ne
den oldu...

Keramik - İş
5 Sözleşme

İmzalandı
Disk üyesi Keramik - İş Sen

dikası 5 işyerinde yaptığı söz
leşme ile üyelerine yeni haklar
sağladı... İzmir, Tekirdağ,
sun ve Manisa'deki üyeler adı
na yapılan sözleşmede ücret
artışları 30 - 95 lira arasında
değişirken ikramiyeler de 2
maaş olarak belirlendi... Bu ara
da aynı sendikanın 4 işyerinde
başlattığı sözleşme görüşmeleri
ne devam ediyor....
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5O0 GAZAL işçisi
ATLIK ücretlerin

izmit - Yarımca'da kurulu Ga
zal Gazaletleri A.Ş. işyerinde
çalışan işçiler bir süre önce
Maden - İş Sendikasından isti
fa ederek Otomobil - İş Sendi
kasına üye olmuşlardı.

İşyerinde yapılan referandum
ile Sendikamızın sözleşme yet
kisinin kesinleşmesinden sonra
500 Gazal işçisi adına yürüttü
ğümüz toplantılar sonunda pa
rasal nitelikteki maddelerde an
laşma sağlanamayarak uyuş
mazlığa gidilmiş ve Uzlaştırma
Kurulunun kararı tarafımızdan
kabul edilmeyerek işyerinde
8.8.1977 tarihinde Grev kararı
alınmıştır.

Grev'e çıkmak için bekleni
len yasal süre içinde yapılan
toplantılar sonunda 11.8.1977
tarihinde, işverenin üyelerimizin
talepleri doğrultusunda olan
tekliflerimizi kabul etmesi ile
anlaşma sağlanmıştır.

1 Nisan 1977 tarihinden itiba
ren iki yıl süreli sözleşme ile ü-
yelerimizin birinci yıl saat ücret
lerine 900 kuruş ve ikinci yıl
925 kuruş zam yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen maddeler
de eski sözleşmeye göre yeni
sözleşme ile yapılan aşama
aşağıdaki şekildedir:

Eski sözleşme Ücret zammı
400 krş - 400 krş., İkramiye 90
gün, İstihsal primi 2500 lira, İzin
ikramiyesi 1000 lira. Bayram
ikramiyesi 1300 L. Yakacak
1500 L.

Yeni sözleşme Ücret zammı
900 krş. - 925 krş., ikramiye 120

4380 Tl

Zam Ald
Yıllık ikramiyeler 4 maaşa çı

karılmış olup ayrıca üyelere yıl
da 4250 lira istihsal primi öde
necektir.

Yıllık izin sürelerinde; hizmet
süresi bir yıldan beş yıla kadar
olanlara 6 işgünü, beş yıldan
onbeş yıla kadar olanlara 8 iş
günü, onbeş yıl ve daha fazla
olanlara 7 işgünü artış sağlana
rak izine giden üyelere izin üc
retleri ile birlikte 2500 lira tatil
ikramiyesi ödenecektir.

Yılda 2750 lira yakacak yar
dımı yapılacak ve dini bayram
larda 1500 er yüz lira ödene
cektir.

Maden - İş'te
Sendikamıza {

için "Rekor

r

Yeni sözleşme Ile ücret artışları vf|
'eri fotoğrafta toplu halde görülüyo
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istifa ederek

!çen üyelerimiz

eşme,, imzaladık

al haklardan yararlanan Gazal emekçi-

J

gün, İstihsal primi 4250 lira, izin
ikramiyesi 2500, Bayram ikrami
yesi 3000 L. Yakacak 2750 L.

Böylece söz konusu altı mad
de kapsarhı içinde yılda 63.900
lira geliri olan bir Gazal İşçisi
nin sözleşmenin birinci yılında
ki 48.440 lira artışla yıllık geliri
112.340 liraya, ikinci yılında
83.960 lira artışla 147.860 lira'yo
yükselmiştir. Bu rakkamları yüz
delersek birinci yılda %75.80
ikinci yılda %131.39 luk artış
sağlanmıştır.

Sözleşme ile sağlanan diğer
haklar şunlardır:

Her türlü disiplin cezaları iki
işçi ve iki işveren temsilcisin
den meydana gelen Disiplin Ku
rulu tarafından verilir.

İhbar tazminatları %50 zamlı
\e peşin, kıdem tazminatları
her bir hizmet yılı için 36 günlük
ücretler tutarında ve kendi is
teği ile ayrılana da ödenecek
tir.

İşyerinde asgari saat
950 kuruştur.

ücreti

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer %75 zamlı. Cu
martesi günü ve hafta tatili gü
nü yapılan mesailer %100 zam
lı ödenecektir.

Kıdem tazminatı hususunda
yemek ücreti 25 liradır.

Üyenin evlenmesi halinde 6
işgünü ücretli izin ile 2500 lira
evlenme yardı.mı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretli izin ile 1500 lird doğum
yardımı, her çocuk için oyda 50
lira çocuk yardımı, eğitim yar
dımı olarak öğrenim kademele
rine göre 550 lira, 750 lira, 1250
lira ödenecektir.

Üyenin ölümü halinde varis
lerine 7500 lira, üyenin yakınla
rının ölümü halinde üyeye 4 iş
günü ücretli izin ile 1500 lira ö-
lüm yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında ü-
yelere yılda 275 lira değerinde
iki çift ayakkabı verilecektir.

Bunların dışındaki sosyal yar
dımlarda artışlar ile iş emniyeti
ve işçi sağlığı hükümleri ve söz
leşme ile sağlanmıştır.
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EFLASYONK
Yüksek enflasyon, Türkiye'nin dış

Şİ ödemeler dengesini olumsuz yönde etki-
İ  lemiş, hızlı ithalat artışlarını ihracat artış-

i  larınm izleyememesi dış açıklarının zaman
i  i boyutunda hızla artması sonucunu doğur-
I  muştur.
i  i 5— Sermayenin spekülatif alanlara
S  il kayması, yatırım ve buna koşut olarak da
li li üretim büyüklüklerini olumsuz yönde etki
li li lemiş ve bu durum, çalışma ve iş olanak-
li li larınm daha da kötüleşmesi sonucunu
I  I doğurmuştur.
i  i 6— Sürekli açık veren bütçe ve yan-
İ  :| lış para . kredi politikası, fiyat artışlarını

il daha da körüklemiştir. Son yıllarda, tarım
İl il kesiminde uygulanan destekleme politika-
|İ il lan, fiyat artışlarını körükleyen önemli bir
|İ İ| etken olmuştur.
il Kapitalist ekonomilerin bir ürünü olan enf-
li losyonu, nedenlerine göre iki gruba ayırmak
li olanaklıdır; Masraf enflasyonu ve talep enflas-
İİ yonu.
li Masraf enflasyonu, üretim giderlerinin art-
li masıyla başlar. Böyle bir artış, başlıca şu ne-
İİ denlerden ortaya çıkabilir:
I; 1— İthal malları fiyatlarının artması, deği-
li şik yollarla, yerli malların fiyatlarının artmasına
Şİ neden olur.
İğ Söz gelimi, Türkiye imalat sanayiinin gir-
1 dilerinin büyükb ölümü yurt dışından satın
İğ alınmakta ve bunların fiyatı sürekli olarak yük-
İ seldiğinden,bizim sanayii mallarımızın da fiyat-
Şİ lan hızla artmaktadır. Daha açık bir deyişle,
iiii girdi yoluyla dışa bağımlı Türkiye ekonomisi,
il batı dünyasından meydana gelen fiyat artışla-
İİ rından sürekli etkilenmekte ve bir anlamda dün-
İİ ya kapitalist sisteminde görülen enflasyon,
il Türkiye'ye kaçınılmaz olarak ithal edilmektedir.
li 2— Hava koşullarının elverişsiz gitmesi yü-
i zünden ya da değişik nedenlerle tarımsal ürün-
İİ lerin fiyatlarının yükselmesi, yukarıdakine ben-
İİ zer yollarla, diğer malların fiyatlarının yüksel-

12

meşine neden olur. Son birkaç yıldır, tarımsal
ürünlere verilen yüksek destek fiyatları, Türki
ye ekonomisinde fiyatların artmasına neden ol
muştur.

Her iki halde de, normal olarak, fiyatların
bir kereye mahsus olarak artması gerekir. Böy
le olmayıp da, bunların bir enflasyon, başlangıcı
olmasının nedeni, bu durumun, toplumun deği
şik sınıf ve tabakaları arasında bir gelir çekiş
mesine yol açmasından ötürüdür.

Itnal mallarının
fiyatlarının birde
artması ile hava

şartları yüzünden
görülen darlıklar

enflasyanu hazırlar
*

Gerçekten, söz konusu her iki . durumda
da, ülke ekonomisi bir zarara uğramış demek
tir. İkinci durumda ise, üretim azalmıştır. Aca
ba, bu zararı kimler, hangi sınıf ve tabakalar
ödeyecektir. Elbetteki, ithalatçılar, sanayiciler
ve çiftçiler zararın yükünü taşımak istemeye
cekler ve bunu tümüyle ya da önemli bir bölü
münü öteki sınıflara yıkmak isleyeceklerdir. İş
te bu çaba ve ötekilerin buna karşı koymaları,
herkesin kendi ürününün fiyatını ve ücretini
yükseltmek istemesi biçiminde belirir ve bu du
rum bir enflasyon başlangıcı olur.

Burada hemen söylemekte yarar vardır ki,
kapitalist üretimde bu yük, eninde sonunda
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ÇEŞİTLERİ
emekçi sınıfların, maaş ve ücretlilerin sırtına
biner.

Talep enflasyonu, yatırımların tasarruflar
dan yüksek olmasından doğar. Bu takdirde, ya
tırımların tasarruftan fazla olan bölümü, mun
zam para, banknot ya da mevduat yaratılmak
Suretiyle finanse ediliyor demektir. Toplam har
cama miktarı bu yolla artınca, arz elastikiyeti
ne göre fiyatlar genel seviyeside, az çok yük
selmeye başlayacaktır. Türkiye'de yüksek fiyat

Enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek
için, herşeyden önce, nedenlerini doğru olarak
saptamak gerekmektedir. Çünkü, değişik enf
lasyonlar, nedenlerine göre, değişik biçimlerde
önlenirler.

Yatmmîarm para
olarak büyük mali
külfet getirmesiyle

tasarruflar aynı
seviyeyi tutmalı

uyumsuzluk olmamalı

İthal malları fiyatlarının yükselmesinden
doğan enflasyonun, ilk aşamasını önlemeye
olanak yoktur. Çünkü, başlangıç nedeni kontro
lümüz altında değildir. Fakat ilk fiyat artışları
nın devam ederek, bir gelir çekişmesi biçimine
dönüşmesi önlenebilir. Bunu gerçekleştirmek
için, çoğu kez, para politikası (para miktarının
kontrolü) yeterli olabilir.

Elverişsiz bir hasat nedeniyle, tarımsal
ürünlerin fiyatlarının yükselmesi ile başlayan
bir enflasyon, fiyat kontrolü, taymlomo ve üre
ticiye sübvansiyon verme gibi önlemlerle daha
başlangıçta önlenebilir.

artışlarını doğuran temel nedenlerden birisi de
bu olmaktadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE SONUÇ
Enflasyonla en iyi mücadele yöntemi, hiç

kuşku yok onu önlemektir. Bundan enflasyo
nun ilerlemesine izin verilmeksizin, daha baş
langıçta iken müdahale edilmesi gerektiği an
lamı çıkmaktadır. Gerçekten, ilerlemiş bir enf
lasyonu durdurmak, şiddetli tedbirler alınması
nı gerektiren, oldukça güç bir iştir. Kaldı ki,
geç kalınmak suretiyle, enflasyonun tahribatına
da olanak tanınmış olur. Halbuki, yem başlayan
bir enflasyonu önlemek çok daha kolay olmak
tadır.

Yatırımların tasarruflardan yüksek olma
sından doğan enflasyonu önlemenin yolu, ya,
yatırımları tasarrufların seviyesine indirmek,
ya da tasarrufları yatırımların düzeyine çıkar
maktır. Tasarrufları arttırmak kolay_ olmayaca
ğından, pratik olan yol, yatırımları sınırlamaktır.
Eğer bu, yalnızca kamu yatırımlarını sınırlamak
la temin edilebiliyorsa, ortada büyük bir sorun
yok demektir. Yürütme organı, eğer isterse, bu
hususu derhal uygulamaya koyabilir. Yok, eğer
aynı zamanda özel kesim yatırımlarını da sınır
lamak gerekiyorsa, bu takdirde değişik politi
kalar uygulamak gerekecektir.

Üretimin artmasını sınırlayan kimi mal tür
lerinin kıtlığının neden olduğu bir enflasyon, bu
ürün türlerinin kontrolü ve tevzie (tayınlamaya)
tabi tutulmalarıyla önlenebilir.

Uygulamada çoğu kez değişik enflasyon
nedenleri birarada bulunduğundan, alınacak
önlemlerinde değişik olması gerekmektedir.

r
GELECEK KONU

ENFLASYONUN ETKİLERİ
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kapitalistler
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SOMUmilU liMlIBI

NtSIL 6II1ER1ER?
V. .J

Kapitalist toplumda ücretli işçilik, as
lında, ücretli kölelikten başka birşey değil
dir. Eskiden Roma İmparatorluğunda kö
leler çalıştıkları yere nasıl, zincirlede bağ
lanıyorsa, ücretli işçi de üretim aracı sa
hiplerine yoksulluk ve açlıktan ölme kor
kusunun ipleriyle bağlıdır. Köleci toplum
daki kırbacın yerini, işten çıkara tehdidi
alır. Kapitalist üretim tarzının amansız ya
saları işçiyi, kapital arabasına sımsıkı
bağlar.

Ne var ki, kapitalist sömürü, belli
başlı özelliklerinden, eski sömürü biçimin
den başka oluşundan doğan aldatıcı ha
yallerle gizlenir. Burjuvazi işçileri, kölelik
ve derebeylik sistemlerinde bile aklın ala
mayacağı derecede fiziksel ve ruhsal güç
lerin son kertesine kadar çalıştırmak için
uydurulmuş çalışma biçimlerini ustalıkla
kullanmaktadır. Kapitalizm savunucuları,
kapitalizmin mahiyet değiştirdiğini, «kapi
talin demokratlaştığını» bir «refah devle
ti» kurulduğunu iddia ederler.

Gerçekteyse, kapitalist ülkeler de da
hil olmak üzere dünyada pek çok şeyin
değişmiş olmasına rağmen, emeğin ser
maye tarafından sömürülmesinin esası
değişmemiştir, işçi sınıfının hayati çıkar
ları uğruna verdiği mücadeleler boşa git
memişti. Sermaye zaman zaman bazı ta
vizler vermek zorunluluğunu duyuyor. Ka
pitalist ülkelerde işgünü artık bundan 100
yıl önceki gibi 12 saat değil, bundan çok
daha kısa ve birçok yerlerde 8 saattir.

Bununla birlikte, işçi sınıfının burju

vaziden didişe didişe zorla kopardığı ta
vizlere rağmen, kapitalist sistemin esası
hiç değişmemiştir. Bu sistem emeğin ka
pital tarafından sömürülmesine dayan
maktadır. Emekle kapitali ayıran uçurum,
kaybolmak şöyle dursun, daha da derin
leşmiştir. Kapitalizmin gelişmesi bir yan
dan burjuvazinin azınlığının zenginleşme
sine, öbür yandan da halkın ezici çoğun
luğunun, çalışma güçlerini satarak geçi
nen varlıksız insanlar haline gelmesine
yol açar.

ARTIK DEĞERİ TEORİSİNİN ÖNEMİ
NEDİR?

Emeğin sermaye tarafından sömürü-
lüşünün esasını meydana çıkaran işçi sı
nıfı bilmelidir. İşçi sınıfının bilim ve eylem
adamları tarafından yaratılan artık değer
teorisi, kapitalist sömürünün sırrını açığe
vurmuştur.

Artık değerin bulunuşuyla birlikte
burıuva toplumu, ezici halk çoğunluğunun
gittikçe küçülen bir azınlık tarafından sö
mürülmesine yarayan muazzam bir kurum
olarak ortaya çıkmıştır. Bunun ortaya d"
kışı, kapitalist sistemdeki çıkarların uyu
mayla ilgili olarak zamanımızda sömürü
cülerin yaymakta oldukları ifadelere bir

HAPİTAL/ST SİSTEM
ÜRETİME DEĞİL SALT
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darbe indirmiştir. Burjuva sisteminin, ikti
sadi esaret yoluyla eski kişisel esaret bi
çimlerinin, yani köleliğin ve toprak köleii-
ğinin yerini alan bir ücretli esaret sistemi
olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Artık değer teorisi, kapitalist ülkeler
deki işçi sınıfına ve bütün öteki emekçi
halka esaretlerinin, yoksulluk ve yoksun
luklarının gerçek nedenlerini görebilme o-
lonağmı kazandırmaktadır. Bu teori, işçi
sınıfıyla bütün emekçi halkın yoksullaşma
ve ezilişinin gelip geçici nedenlere değil,
bireyler olarak kapitalistlerin keyfi davra
nışlarına değil, tüm kapitalist sisteme, ka
pitalist üretim ilişkilerine dayandığını gös
terir.

Artık değer teorisi, işçi sınıfı ile bur
juvazi arasındaki uçurumun derinliğini,
bu iki sınıf arasındaki durumun uzlaşmaz
lığını, açıkça ortaya koyar. Kapitalizmin
şifo bulmaz çelişkisi, insanoğlunun doğa
üzerindeki iktidarının artışı ile birlikte işçi
sınıfının güvenliğinin azalışında, yoksul
luğun koyulaşmasındadır.

KAPİTALİST SİSTEMDE EKONOMİK
buhranlar neden olur?

Kapitalizm, içinde anarşinin, yani
plânsız üretimin egemen olduğu bir top
lum sistemidir. Her özei teşebbüste yüz-

AZ YADA ÇOK FAZLA
KAZANMAYI SAVUNUR

★ EMEK

★ KAPİTAL

★ SÖMÜRÜ

★ DEĞİŞİM
.j

lerce ve binlerce işçinin çalışmasını ser
maye örgütler. Ama bütün olarak toplum
sal üretimde özel mülkiyetin keyfi yöneti
mi egemen olmakta ve plansızlık, karışık
lık gittikçe artmakta, güçlenmektedir. Bü
tün kapitalistler büyük kâı sağlamak için
ortaya atıldıklarından aralarında şiddetli
bir mücadele yer alır. Bu rekabet mücade
leşinde her kapitalist kârdan en büyük
payı kendisi kopartmaya ve rakiplerini sı
kıştırmaya, hatta ezip yok etmeye çalışır.
Bu mücadelede, tıpkı bir kurt sürüsünde
oiduğu gibi, ancak zayıfiarı aiaşağı ede
rek, onlar üzerinde egemeniiğini kurabilen
güçlüler hayatta kalır. Üretim anarşisi,
kapitalizmin yasalarından biridir.

Ayrıça en önemli iki üretim şartı ara
sındaki uçurum da, kapitalizmin belirgin
niteliklerinden biridir. Bu uçurumu yara
tan şey, üretim araçlarının kapitalistlerin
elinde toplanması, buna karşılık işçilerin
çalışma güçlerinden başka hiçbir şeye sa
hip olmamasıdır. Bu kısır döngü halinde
ortaya çıkan artık (fazla) üretim buhran
ları sırasında bu uçurum daha da belir
gin bir nitelik kazanır. Bir yanda üretim
araçlarında ve mallarda bir üretim artığı,
öbür yanda mal, satın alma olanağından
yoksun işsizlerin yarattığı bir çalışma gü
cü artığı vardır.

Kapitalist üretim anarşisi ve emeğin
kapitalist tarafından sömürülüşü, belirli
aralarla kapitalist ülkeleri saran iktisadi
buhranları, artık üretim buhranlarını kaçı
nılmaz kılar.

Lütfen sayfayı çeviriniz
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Artık üretim buhranlarının
nedenleri nelerdir?

Aşağıdaki konuşma, İngiltere'de kö
mür madenlerinde çalışan işçilerin hayat
larını anlatan bir kitaptan alınmıştır. Bir
madencinin oğlu annesine sorar:

— «Niye sobayı yakmıyorsun anne?
hava çok soğuk.»

Anne cevap verir.
—«Çünkü kömürümüz yok. Baban iş

ten çıkarıldığı için kömür alacak paramız
yok.

Çocuk sorar:
— «Babam niye çıkarıldı işten?»
— «Çok fazla kömür elde edildi de

ondan.»

Bir madenci ailesi, «çok fazla» kö
mür elde edildiği için soğuktan donmak
tadır. Buhran zamanlarında köylülerde da-

r

sınırsız bir şekilde arttırılması uzun za
man devam edemez ve «çok fazla» üretil
diği için bir ticari malın artık satılamaz ol
duğu kaçınılmaz bir an gelir.

Ama acaba tahıl, kömür ya da elbise
gerçekten de «çok fazla» mı üretilmiştir?
Gerektiğinden «çok sayıda» mı ev kurul
muştur? Hiç de değil. Buhran sıralarında
ekmek, kömür ve giyecek ihtiyacı da çok
büyüktür. Hatta buhran öncesine oranla
daha da çoktur. Ne var ki halkın gelirin
deki düşüş nedeniyle nüfusun çoğunluğu
nun fiili talebi çok azalmıştır. Bu insanlar
cepleri boş olduğu için ister istemez ken
dilerini besinden yoksun bırakırlar. Yaka
cağa fena halde ihtiyaçları vardır, ama
satın alamazlar, çünkü paraları yoktur.

•k Iscİ cok çalışarak fazla üretse,
M â B M i

■k Köylü didinerek bol mahsûl alsada,
^ Kapitalist gene baskısını sürdürür.

A

hil olmak üzere, milyonlarca emekçi sırf
«çok fazla» tahıl üretildiği için açlıktan
kırılırlar. Bir ülkede bakarsınız gereğin
den çok üretim araçları, tüketim malları
ve insan gücü vardır, ama fabrikalar ka
palı, lokomotifler hareketsiz durmakta,
tahıllar tarlalarda çürümekte, depolar
malla dolup taşmakta, buna karşılık işçi
ler iş bulamamakta, aileleri yoksulluktan
kıvranmaktadır. Kapitalist buhranların
tablosu budur işte.

Kapitalist sistemde artık üretim buh
ranlarından kaçınılamaz. Kapitalistler kâr
peşinde koşarken, çeşitli malların üreti
mini fazlasıyla arttırırlar. Ne var ki piya
sadaki gerçek talebi hesaba katmadan,
plansız olarak yürütülen üretim hacminin
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üstleri eski püsküdür, ama yeni giyecek
alacak paraları yoktur.

Bu demektir ki, halkın ezici çoğunlu
ğunun gerçek ihtiyaçlarına oranla değil,
onların satın alma güçlerine oranla fazla
miktarda mal üretilmiştir. Halkın ihtiyaç-
larının giderilip, giderilmemesi kapitalistle
rin umurunda bile değildir. Kapitalistleri
başka bir şey ilgilendirir: üretilen ticari
malları, yeteri kadar yüksek kör sağlaya
cak bir fiyata satmak. Ne var ki, buhran
sırasında işte bu imkân ortadan kalkar.

Üretilen ticarî malların büyük miktar
larda oluşuyla, nüfusun fiili talebi, yani
satınalma gücü arasındaki muazzam çe
lişme, işte, kapitalist sistemdeki iktisadî
buhranların başlıca nedeni budur.
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TEKNİK EMNİYET
T j LKEMİZİN hızlı gelişim sürecindeki yerini ve öne

mini dikkate alırsak, sanayii oluşumu ile birlikte
teknik emniyetlerinde ayni oluşumun potasında düşünme
mizin gerekli olduğu anlaşılır. Sanayiimizin hızlı ve otoma
tik yönde gelişmesi ve bu yönde akûple makina ve akse
suarlarının kullanılması; işyerlerimizdekl kazaları arttır
makta ve dolayısıyla da ciddi önlemlerin alınmasını gerek
tirmektedir.

Ülkemizde iş kazaları sonucu sakat kalmış ve hayat
larını kaybetmiş yüzlerce insan mevcuttur. Ayrıca kaza
sonucu, teknik yönden güçlü birçok makina ve aksesuarı
da hasara uğrayarak istihsal dışı kalmakta, onarılmaları
için zaman ve maddî kayıplar doğmaktadır. İnsan kayıbı-
nın yanında, istihsal kayıpları da ulusal ekonomimize
olumsuz yönler vermektedir.

Yürürlükteki yasalar ve iş emniyetinin gerekliğini ve
işyerlerinde alınması gerekli önlemleri sapıamıştır. Ve
bunlar için, zaman zaman cezai hükümlerde uygulanır.
Amma, tüm bunların yanında, kaza tekerrür sayılarında
özellikle bazı kesimlerde azalma görülmemektedir.

İşin icap ve teknolojisine uygun önlemlerin alındığını
görsek bile yine de, bu sorunda da eğitimin gerekli oldu
ğunu savunmak isteriz. Ayrıca, çalışan ve çalıştıranların,
bilimsel şekilde alacakları önlemlerle kazalar azalabilir.
İşyerlerinin tüm kesimlerinde sorumlu görevlerde bulunan
yöneticiler, olumsuz çalışma veya çalıştırma koşullarını
ivedi izale etmelidirler. Emniyetsiz koşulları gördükleri ve
ya hissettikleri anlarda; işi hemen durdurup uyarıda bu
lunmaları şarttır. Aksi takdirde, iş kazalarının önlenmesi
olanaksız hal alır. Herkesin, üzerine düşen görevi aksat
madan yapması ve bu hususlarda çok titiz ve ciddî oirnası
da şarttır. Bilinmelidir ki bu sorun (ADAM SENDEQİLİğİ)
asla affetmez..

Tüm bu faktörleri de dikkate aldığımızda; kazalara
neden olabilecek hareket ve dikkatsizliklerin uyarılmaiarı
şarttır. Yöneticiierin özeilikie bu hususlarda prensiplerden
çıkmamaları sağlıklı bir yol olaçaktır. Buna karşın, alınan
önlemlerin yerine getirilmediği veya uyuimadığı hareketie-
rin de cezalandırılması şarttır.

Bu sorun, neresinde bakılırsa bakılsın önemli ve ih
mâli af edilemiyecek bir sorundur. İşyerierindeki çalıştırı
cılar; sadece prodüktiviteyi artırmakla görevli değil, tüm
personelini sağlık ve esenlikle de çalıştırmakla yükümlü
dür. GÜNGÖR BİLTEKİN

( EVLENME }
• CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Abdullah KARADENİZ ile Ayşe
KAYLAN, Ayhan BİLGE ile Ne
zaket ÇENGELÇİK, Yasemin
GÜNDÜZ ile Salim DEMİRHAN,
Tahsin DUYMAZ ile Mükerrem

KORKMAZ, Hasan ALKAN ile
2  Seyhan ÖZYILDIRIM, Mehmet
O  GECEREN ile Fatma TETİK, Ra-

miz HOCAOĞLU ile Emine
HAMZAOĞULLARI, Alâattin Kİ
RAZ ile Müesser ÖVER, Atıf
ŞENLER ile Hatice İNCEREİS,
İrfan BAŞYİĞİT ile Saime YA
VUZ, Mustafa ATALAY ile Fat
ma AKÇA, M. Mustafa TALAY
ile Fadime,

• KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ
A.Ş, işyerinde çalışan üyeleri
mizden, Mustafa MEŞELİ ile Ül-
seren evlenmişlerdir. Yeni evli
leri kutlar, mutluluklarının bir
ömür boyu sürmesini dileriz.

0 CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Mustafa KOCABAŞ'in annesi,
Ali DİKDÖNEK'in annesi. Feza
TAMAR'ın babası, Atillâ GÖK-
AYDIN'ın eşi. Nedret UMAR'm
babası, Sabri AKTAŞ'ın oğlu,
vefat etmiştir. Tanrıdan rahmet
diler, geride kalanlara başsağ
lığı dileriz.

c DOĞUM )
• CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.

r VEFATV.
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BULMACA
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son harfi değişirse değer anlamını verir.
8— Cereyan, Ön adı Tekin olan bir gaze
tecimizin soyadı. 9— Tersi saydam mad
de, Sodyumun rumuzu, bir temizlik madde
si. 10— Tersi bir meyva adı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Savaş, teşbih başlığı. 2— Japon

ya'da bir kent. 3— Kore Savaşlarının ünlü
komutanlarından. A— Isıtma - havalandır
ma sistemi, tersi nota. 5— Üst'ün akis,
başına sesli bir harf gelirse hatıra. 6— Bir
renk, tersi bir nota, bir hayret sözü. 7—
Ömür, kelimeleri veya cümieleri bağlar.
8— Tersi 1950 yıllarında başlayan ve bi
zimle katıldığımız savaş. 9— Aslının sevgi
lisi. 10— Hoş kokulu bir çiçek. Marmara-
da tarihi bir körfezimiz.

•SOJDS 'JIJI —OL ■UJ0J3>i 'y —6 ■>|OJ0SDA

SOLDAN SAĞA :
1— Kurtuluş savaşımızın bir bölümü

nün geçtiği ünlü bir yer. 2— Başına bir
harf gelirse emir olur, gözümüzün üstün
de bulunan. 3— Rize'nin dörtte ikisini oluş
turan harfler, tersi yemek. A— Dokunaklı
söz, bazı hayvanları yakalama işi. 5—
Ağırdan almak. 6— Bir peygamber, para
mızın rumuzu, seda. 7— Geçmiş zaman.
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işyerinde çalışan üyelerimizden,
Selahattin ERGİN'in oğlu, Ha-
cıbekir AKPINAR'ın oğlu, Bekir
SELÇUK'un kızı. Celâl UQAR'ın
oğlu. Hasan ÇELİK'in oğlu, Ro-
miz HELVACI'nın oğlu, Nurettin
GÜNER'in oğlu, Nurettin AK-
YÜN'ün oğlu, Abdullah TOPAL-
OĞLU'nun oğlu. Seyit Ali GÖ-
NEN'in oğlu. Şaban ÖZDEMİR'-
in oğlu, Ekrem EDİZ'in oğlu,
Süleyman KURULUŞ'un oğlu,
Ahmet TİLKİ'nin oğlu, Hüseyin
ZENGİN'in oğlu, Erdoğan YIL-
MAZ'ın oğlu, Mustafa BİLGİÇ'in
oğlu, Bekir ÖZTÜRK'ün oğlu, R.
Muammer KARAKAÇAN'ın kızı,
Cemil GÖKSU'yun kızı, Akif
ŞİMŞEK'in oğlu, Ahmet KAHRA

MAN'ın oğlu, Hüseyin ÖZÇE-
LİK'in oğlu, Avni GÜNEŞ'in oğ
lu, Osman TURGUT'un oğlu,
Hüseyin ŞEN'in kızı, Naci CAN-

RUH'un kızı, Basri TOPLUCA'-
nın kızı, Abuzer ATEŞ'in kızı, B.
Altan EĞİT'in kızı. Şefik DE-
MİR'in kızı, Kemâl GEYİK'in kı-
zı.

Sosyal
Haberlerimizi

ve çeşitli
görüşlerinizi
bu sütunlara

bekliyoruz

• HATİPOĞLU KOLLEKTİF
ŞİRKET işyerinde çalışan üyele
rimizden, Remzi CAN'ın oğlu,
Kemâl TAŞ'ın kızı, Salih YÜK-
SEL'in oğlu, Rasim ŞENTÜRK'-
ün kızı, Mehmet DURSUN'un
oğlu. Şahin OLGUN'un oğlu, ib
rahim AVCI'nm kızı.

• KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Bilâl ÖĞMEN'in oğlu,
Sedat YAŞA'nın oğlu, Murat
TOSUN'un oğlu, olmuştur. An
ne ve babaları kutlar küçük
yavrulara uzun ömürler dileriz.
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doğadaki mücadele
BÎZE ÖRNEK OLMALIDIR

Emekçiler çalışkanlıkları ile
işçi arılara işverenler ise ken
efi çıkarlarına dokundurmak
istememeleri ile bir yaban arı
sına benzetiiebiliıier...

Emekçi olan işçi arılar dur
madan dinlenmeden çiçeklerin
üzerindeki özleri toplayıp bal
haline getirirler.. Bunları depo
larlar... Bütün herşey bir dü
zen içinde yapılır... İşveren olan
yaban arıları ise yapılan bal
dan gıda için dahi olsun alın
masını istemezler... Hem balın

ve hem de çiçek özlerinin bek
çiliğini yaparlar...

İşte bütün çaba doymak
içindir... Çalışmalarının karşı
lığını almak, karınlarını doyur
mak isteyen işçi arılar bütün
mücadeleyi bunun için yapar
lar. Üründen paylarını ve çalış
malarının karşılığını almak için
verilen uğraşta zafer er veya
geç işçi arıların olacaktır... Çün

kü unutulmamalıdır işçi arıların
binlerce, yüzbinlerce olduğu....
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