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Ne Düşünüyorsunuz?
Bu size ikinci mesajimiz;

İikine verilen cevapların daha üstünde karşılık bek
lediğimizden tekrarlıyoruz...

Ve bir kez daha diyoruz ki: «Bize yazın... Fotoğraf
gönderin ve çevrenizdeki olayları aktarıp diğer emekçile-
dn okumasını sağlayalım...»

Çünkü bu yayın sizin ve tüm emekçilerin... Neden siz
lerle birlikte bir çaba sonunda daha da iyi olmasın?



BAŞYAZI
ŞİMDİ MESS
İTİYOR,
işveren ise
ElÇITOR...

Yayın organları ile geniş halk kitlele
rinin gözünden kaçırılan bir gerçek yavaş,
yavaş ortaya çıkacak gibi görünüyor...

İstanbul ve Kocaeli çevresindeki en
büyük İşyerlerinde sürdürülen grevlerde
«Dana'nın kuyruğunun yakında kopacağı»
artık gün gibi aşikâr... Aylardır sürdürülen
bir traji - komik böylece sahneden , çekile
cek ve bir perde de oyuncularının yüzleri
ne kapanacak...

MESS'in DİSK'e bağlı Maden - Iş'ten
başlayarak Maden - İş kolunda uygulamak
ta olduğu grevler artık onları bile tedirgin
etti çünkü... Gerçeği görenler bir takım
oyunlara alet olmamak için aklı selim sa
hibi kişilerin aceleciliği ile «Doğru Karar
larını» vererek uygulama safhasına koyu
yorlar... İşte Makina Takım ye Akkordan
işyerlerinde sendikamızca uygulanan grev
sona erdirilmesi bunun «En belirgin örne-
lerin işkolumuzdaki en iyi sözleşmelerle
gi»...

Diğer yanda ise büyük sermayedar
ların sözcülüğünü yapan MESS oyununa
yeni mizansenler yerleştirip, yepyeni kulp
lar takıyor... İşverenin birktirdiği halde
vergiden düştüğü aidatlar grevdeki emek
çilerin «Sefalete Sürüklenmesi» için mü-
yon, milyon üstüne ortaya çıkarılıyor.. Bü
tün bunlardan da ayrı olarak emekçiler
külliyen «Ekonomi Sabotaı'cıları» olarak
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karalanmak isteniyor... Sanki ülkenin ma
deni eşya üretimini onlar baltalıyormuşlar
gibi yayın organlarında gırtlaklarını çatla-
tırcasına çıkardıkları sözleri kağıda geçir
tiyorlar ve bunları okuyacak olan emekçi
lerin büyük bir korku içine düşüp, kendile
rini vatan haini gibi sanacaklarını hesap
lıyorlar...

Görülmeyen gerçekleri, daha doğrusu
MESS ve yandaşları tarafından gözlerden
saklanmak istenen sömürü mekanizmasını
artık bir takım işverenlerle, emekçiler an
lamışlardır... Onlar ithalat kapılarını kendi
çıkarları doğrultusunda açmak, yurt dışın
daki firmalarla birlikte daha da fazla ka
zanmak ve bu arada İçerde rakip olan kü
çük firmaları eritip yoketmek istemektedir
ler... Hazineden milyarlarca liralık dövizin
çıkması yanında kasalarına su gibi akacak
para önemlidir onlar için...

Ne var ki gerçekler mezara kadar
götürülemez. Bu gerçek bir takım çevre
lere artık «Geçti Bor'un pazarı, Çek
MESS'ini sigaya» dedirtmektedir... Ûike
çıkarından çok, kendi kişisel sömürülerini
düşünenler ı/e sanayiimiz batıyor naraları
atarken, keyif içinde yoksul vatandaşlara
hizmet götürülmek için alınması gerekip
de yergiden düşerek özel kasalarında bi
riktirdikleri paraları harcayanlar MESS
çatısı altından kaybolmaları görecekler
dir...

Otomobil - Iş'in öne sürdüğü gerçek
ler ve imzaladığı sözleşmeler MESS'in
artık gerçek bir «Düşman» olduğunu, bir
takım İşverenleri korumak için ülke çıkar
larına aykırı hareket ettiğini belgelemek
tedir...

Ve bütün bunlardan sonra yapılan çı
ğırtkanlıklara karşı söylenecek söz «Rüz
gara Es, Mess'e pes» demek olacaktır...
Çünkü öylesine bol keseden palavra sa
vurmaktadır...

A. AYDIN ÖZFRFN
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Makina Takım ve Ak
Kardan emekçilerinin
aylık ücretleri arttı

Sendikamız ile Mokina Takım
Endüstrisi A. S. işverenliğini
temsiien Madeni Eşya Sanayi
cileri Sendikası arasında Mayıs
ayında başlayan sözleşme mü
zakerelerinde .MESS'in uzlaş
maz tutumu sözleşme teklifinin
tüm maddeleri ile uyuşmazlığa
gitmesine neden olmuş ve uz
laştırma kurulunun yasal çalış
ma süresi sonunda verdiği ka
rar tarafımızdan kabul edilme
yerek işyerinde 8 Temmuz tari
hinde grev kararı alınmıştır.

Grev'e çıkmak için hazırlıkla
rı sürdürüldüğü sırada Makina
Takım işverenliğinin MESS'in
dışında toplantılara devam et
me teklifi sendikamız tarafın
dan olumlu karşılanmış ve sü
rekli yapılan görüşmeler sonun
da parasal, sosyal haklar ve iş
güvenliği konularında üyelerimi
ze ileri haklar getiren maddele
ri içeren anlaşma sağlanmıştır.

Makina Takım emekçilerinin
sendikaları Otomobil - İş'e yü
rekten bağlı olarak birlikte gös
terdikleri kararlı tutum ve haklı
isteklerini alana dek mücadele

de gösterdikleri keskin tavır iş-

MESS işverenler sendikası
üyesi MTE ve Ak Kardan işve
renleri, MESS'in dışında sözleş
meyi imzaladılar.

vereni sendikası olan MESS'ten
ayırmış ve MESS'in ilkeleri dı
şında ve taleplerimiz doğrultu
sunda anlaşmas ağlanmıştır.

1 Mayıs 1977 tarihinden itiba
ren iki yıl süreli sözleşme İle
500 Makina Takım emekçisinin
birinci yıl saat ücretlerine 950
kuruş ve İkinci yıl 10 lira zam
yapılmıştır.

Yıllık ikramiyeler 5 maaşa çı
karılmıştır.

Yıllık yasal izin sürelerine 3
iş günü ilâvesi ile izine giden ü-
yelere 2500 lira tatil ikramiyesi
ödenecektir.

Yılda 3000 lira yakacak yardı
mı yapılacak ve dini bayramlar
da 1500 er yüz lira bayram ik
ramiyesi ödenecektir.

Sözleşme İle sağlanan diğer
haklar şunlardır:

Her türlü disiplin cezaları iki
işçi ve iki işveren temsilcisin
den meydana gelen disiplin ku-
kurulu tarafından verilir.

İhbar tazminatları %50 zamlı
ve peşin, kıdem tazminatları
her bir hizmet yılı için 45 günlük
ücretler tutarında ve kendi iste
ği ile ayrılanada ödenecektir.

Haftalık çalışma süresi 45

4 OTOMOBİL İŞ
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Ak Kardan

işyerindeki
üyelerimiz

haklı davaları

için başlattıkları
grev sırasında

büyük bir
dayanışma

gösterdiler ve
sendikalarının

önderliğinde
başarıya
ulaştılar.

^ ^ ^

i

Mess'in uzlaşmaz
katı tutumuyla
sözleşmelerin

yapılamıyacağı
ortaya çıktı...

'  — *

2 işyerinde de
sağlanan yeni
haklar işkolu
seviyesinin

çok üstünde...

saat olup ücretler 48 saat üze
rinden verilecektir.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer %75 zamlı, Cu
martesi günü ve hafta tatili gü
nü yapılan mesailer %100 zam
İl ödenecektir.

Sosyal Sigortalar Kanunu ge-

üyenin işyerinden aldığı net üc
retinden düşük olduğunda ara
daki fark işveren tarafından ö-
denecektir.

.  Gece çalışmalarında her tam
çalışma saati ücreti %10 zamlı
ödenecektir.

Ayda 14 satlik ücreti tuta-
reğince üyelere ödenmeyen ge- rında devam primi alacak olan
çici iş göremezliğin ilk iki günü- üyelerin kıdern tazminatı hesa-
ne ait ödenek, üyenin S.S.K. bında yemek ücreti 25 lira ola-
sağlık tesislerinden 3 gün veya rak hesaplanacaktır,
daha fazla istirahat alması ha- üyenin evlenmesi halinde bir
ünde işveren tarafından ödene- ^afta ücretli izin ve 2500 lira
çektir. evlenme yardımı, çocuğunun

Sosyal Sigortalar Kurumu ta- dünyaya gelmesinde 3 işgünü
rafından üyeye yapılan ödeme, ücretli izin ile 2000 lira doğum
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yardımı, her çocuk için oyda 50
lira çocuk yardımı, öğrenim ka
demelerine göre 700 lira, 1000
lira, 1500 lira eğitim yardımı ya
pılacaktır.

Üyenin vefatında varislerine
15.000 lira, üyenin yakınlarının
ölümü halinde üyeye 3 'ŞŞÜna
ücretli izin ile 2000 lira o am
yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında üye
lere yılda^ 300 lira değerinde 2
çift ayakkabı verilecektir.

Bunların dışındaki sosyal yar--
dımlarda artışlar ile iş güvenliği
ve işçi sağlığı hükümleride soz
leşme ile sağlanmıştır.
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Türk Otomotiv

Endüstrileri

Makina

Elektrik

Tekimal

Smates

karara kaldı
Makina Elektrik Sanayii işve

renliği ile sürdürülen Toplu İş
Sözleşmesi görüşmelerinde an
laşma sağlanamayan maddele
rin intikâl ettirildiği Uzlaştırma
Kurulu çalışmalarına devam et
tirmekte olup 22 Eylül'de karar
verecek ve bu kararın kabul
veya ademi kabulu ay sonunda
yapılacaktır.

Tekimal Smates işverenliği
ile yürütülen birinci dönem söz
leşmenin anlaşma sağlanama
yan maddelerine ilişkin olarak
teşkil olunan uzlaştırma kurulu
çalışmaları devam etmekte o-
lup kurul ay sonunda kararını
verecektir.

Bölge Depo ve Tamirhane
Müdürlüğü ile anlaşma sağlana

KALİTELİ CELİK—HAS

DEMİR VE TAVSAN

İŞYERİ SÖZLEŞME
PROSÖDÜRÜ

YÜRÜTÜLMEKTE

Gebze Cûyırova'da kurulu
Kaliteli Çelik Sanayii ve Ticaret
A.Ş. ve İstanbul Eyüp'te kuru
lu Has Demir Çekme Işyerlerln
de Toplu İş Sözleşmesi çağrı
prosödürü yürütülmekte olup
prosödür evrakları ilgili Bölge
Çalışma Müdürlüklerine İbraz
edilmiştir.

Bursa'da kurulu Taysan İşye
rinde çalışan üyelerimiz adına-
da sözieşme çağrı prosödürü
devam ettiriimekte.

mayan 4 maddede uyuşmazlı
ğa gidilmiş ve 28 Eylül günü İs
tanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğünde uzlaştırma kurulunun ilk
toplantısı yapılacaktır.

Türk Otomotiv Endüstrileri iş
verenliği ile sürdürülen sözleş
me görüşmelerinde anlaşma
sağlanamayan 7 maddede uyuş
mazlığa gidilmiş ve 19 Eylül gü
nü Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğünde yapılan uzlaştırma
kurulu ilk toplantısına katılan
taraf aracıları 3'ncü tarafsız
aracının secimi hususunda an
laşamadıklarından Bölge Çalış
ma Müdürlüğü Gebze iş mah
kemesi tarafından 3'ncü aracı
nın secimi için dosyayı Gebze
adliyesine intikâl ettirmiştir.

Bölge Depo
ve Tamirhane

işyerindeki

anlaşmazlık
M

bir türlü

çözüme
t

kavuşamadı
a

ESAŞ ve D EM AK
İşyerleri sözleşıriB

Yetkimiz
Kesinleşti

/

Kartal'da kurulu ve MESS ü-
yesl Esaş Elektrik Sanayii ve
Ticaret A.Ş. İşyerinde ikinci
dönem sözleşme yetkimiz ke
sinleşmiş olup 26 Eylül tarihin
de müzakerelere başlanılacak.

Kartal'da kurulu Demak İşve
renliği İle İkinci dönem sözleş
me yapma yetkimiz kesinleşti.
Toplantılara önümüzdeki gün
lerde başlanacak.

otomobil — Is



ÜYELERİMİZ SEVİNÇLİ
Ekonomik

bağımsızlığın

bir adımı daha

atıldı ve çok

İyi şartlarla

yapılan toplu
sözleşmemiz

kutlandı.

l

ŞIIHIN MOTOR'Dfl
UYLIK 4380 LIRfi

TENİ ZAM ALDIK
Şahin Motor işverenliği ile

yürütülen sözleşme müzakere
lerinde anlaşma sağlanamayan
ihtilaflı maddelerin intikâl etti
rildiği uzlaştırma kurulunun ka
rar alamaması nedeni ile işye
rinde 23 Ağustos'ta grev kararı
alınmış fakat grev'e çıkmadan
önce işverenin istemi ile yapı
lan toplantılar sonunda 8 Ey
lül tarihinde yapılan görüşmede
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işverenin üyelerimizin talepleri
doğrultusunda olan tekliflerimi
zi kabul etmesi ile anlaşma
sağlanmıştır.

O 1 Haziran 1977 tarihinden
itibaren iki yıl süreli sözleşme
ile birinci yıl saat ücretlerine
900 kuruş ve ikinci yıl 900 kuruş
zam yapılmıştır.

O Yıllık ikramiyeler 4 maaşa
çıkarılmış olup üyelerimize yıl

da 2500 lira yakacak yardımı
yapılacak ve dini bayramlarda
1250 şer lira bayram ikramiyesi
verilecektir. .

■O Yıllık izin sürelerine 3 iş
günü ilâve edilerek izine
üyelere izin ücretleri ile
te 2500 lira tatil ikramiyesi öde
necektir.

O İşyerinde asgari saat ucre
(Lütfen sayfayı çeviriniz)



İkramiyeler
4 maaş oldu
Mesailer
^/o yüz zamlı
ihbarlar
®/o 50 zamlı
izinlere
3 gün ilâve

* Asgari saat j
ücreti 1 O lira I

V
v

* Evlenmede |
2500 lira i

V
W

* ölümlerde i
Pi

on bin lira |
* Tatil ıçın |

2500 lira I
iİM

tinin 10 lira olarak saptandığı
sözleşme ile sağlanan diğer
haklar şunlardır:

O Her türlü disiplin cezaları
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden meydana gelen disiplin
kurulu tarafından verilecektir.

O İhbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat
ları kademeli olarak 40 günlük
ücretler tutarında ve kendi iste
ği ile ayrılana da ödenecektir.

O Gece çalışmalarında her
tam çalışma saati ücretleri 300
kuruş zamlı ödenecektir.

O Normal işgünlerinde yapı
lan fazla mesailer %100 zamlı,
hafta tatili günü yapılan mesai
ler %100 zamlı ödenecektir.

■O Kıdem tazminatı hususun
da yemek ücretli 25 lira olarak
hesaplanacaktır.

O Giyim yardımının yanında

8

üyelere yılda 275 lira değerinde
2 çift ayakkabı verilecektir. *

O S.S.K. sağlık tesisilerinden
3 gün veya daha fazla istirahat
alan üyelerin kurumca ödenme
yen ilk iki güne ait ücretleri iş
veren tarafından ödenecektir.

O Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 2500 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretli izin ile 1750 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı ve eğitim yar
dımı olarakta öğrenim kademe
lerine göre 600 lira, 1000 lira,
1250 lira verilecektir.

O Üyenin ölümü halinde va
rislerine 10.000 lira, işkazası ö-
lümlerinde 25.000 lira, üyenin
yakınlarının ölümü halinde üye
ye 3 işgünü ücretli izin ile 1750
lira ölüm yardımı yapılacaktır.

Oto Par - Sace
ve Motorlu

Araçlar sözleşme
görüşmeleri

devam ediyor
Motorlu Araçlar ve Sace iş

verenleri İle sürdürülen sözleş
me görüşmelerinde ertelenen
parasal nitelikteki maddeler ü-
zerinde müzakereler yürütül
mekte.

Oto Par Sanayii ve Ticaret
A.Ş. işverenliğini temsilen Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendika
sı ile yürütülen sözleşme müza
kerelerlde devam etmekte.

OTOMOBİL — İŞ



Pan Oto Sözleşme Götüşmelezinde
Anlaşma Sağlandı

■A

İ-:

İstanbul Rami'de kurulu Pan Oto Yedek Parça Sanayii ve
Ticaret Llmited Şirketi İşyerinde çalışan üyelerimiz adına yürüt
tüğümüz İkinci dönem sözleşme müzakerelerinde uyuşmazlığa
gidilmeden anlaşma sağlanmıştır.

# 1 Haziran 1977 tarihinden itibaren iki yıl süreli sözleşme
ile birinci yıl saat ücretlerine 700 kuruş ve ikinci yıl 725 kuruş
zam yapılmıştır.

9 Her sözleşme yılında 3 maaş İkramiye alacak olan üye
lerimize ayrıca yılda bir maaş tutarında istihsal primi ödene
cektir.

# Yıllık izine giden üyelere İzin ücretleri ile birlikte 1500
Ura tatil ikramiyesi verilecek ve yılda 1500 lira yakacak yardımı
yapılacaktır.

• Yılda 1500 lira bayram ikramiyesi alacak olan üyelerimi
zin normal iş günlerinde yaptıkları fazla mesailer %80 zamlı
Cumartesi günleri ve hafta tatili günleri yapılan mesailer %100
zamlı ödenecektir.

9 ihbar tazminatları %50 zamlı ve peşin, kıdern tazminatla
rı 40 günlük ücretler tutarında ve kendisi ayrılan üyeyede ö e
necektir.

% İşyerinde asgari saat ücreti 950 kuruştur.
• S.S.K. tesisilerinde 3 gün veya daha fazla İstirahat alan

üyelerin kurumca ödenmeyen ilk iki güne ait ödenekleri işveren
tarafından ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabında yemek ücreti 20 liradır.
• Üyenin evlenmesi halinde 6 işgünü ücretli ızın ile 2000

lira evlenme yardımı, çocuğunun doğumunda 3 ışgunu ucre ı
izin ile 1250 lira doğum yardımı her çocuk için ayda ^ lira ço
cuk yardımı, öğrenim kademelerine göre 250 lira, 500 lira, 75
lira eğitim yardımı yapılacaktır.

• Üyenin vefatı halinde varislerine 7500 lira, üyenin yakın
larının ölümünde üyeye 3 işgünü ücretli izin ile 1750 lira ölüm
yardımı yapılacaktır.

• Giyim yardımının yanında yılda 250 lira değerinde 2 çift
ayakkabı verilecek olup diğer sosyal yardımlarda artışlar söz
leşmeyle sağlanmıştır.

OTOMOBİL — İŞ
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Otomobil - İş çatısı altında MESS'
mücadele veren Ak Kardan İşçilerinin ,
1977 tarihinden itibaren iki yıj süreli sö ^
ile birinci yıl saat ücretlerine 950 kuruşci yıl 10 lira zam yapıldı. I

Ak Kardan işverenliğini temsilen isv v ı
sendikası MESS ile yürüttüğümüz sözler

tonlu ... .rüşmeleri, MESS'in toplu pazarlık ilkeler/ ®
kırı tutumu nedeni ile uyuşmazlığa gitmiş
laştırma kurulunun kararı tarafımızdan ^ıf
edilmeyerek işyerinde 7 Temmuz »nrihir,^edilmeyerek işyerinde 7 Temmuz tarihinde
kararı alınmış ve 22 Ağustos günü grev uv ^
masına başlanılmıştır. '9

Sendikaları Otomobil - İş iie MESS'in
siplerini yıkma yolunda kararlı Ak Kr?^
emekçilerinin tek bir yürek ve tek bir gü^
rak sürdürdükleri 22 günlük grev sonuncj '
Kardan işvereni MESS'in dışında görüşrn^
lep ederek isteklerimizi kabul etti. ^

Yapılan anlaşma ile grevde geçen g..
rin ücretleri zamlı olarak ödenecek Ak Kq
işçilerine...

Yıllık ikramiyeler 3 maaştan 5 maaşa
rılmış ve yıllık yasal izin sürelerine 3 işg(
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ıvuşhı OTOMOBİL - İŞ emekçileri sürdürdükleri haklı uğraşılarından birini
daha başarıyla sonuçlandırdılar... Akkardan işyerinde 22 günlük grev
sonunda MESS'e karşı kesin tavrın ortaya konması iyi bir sözleşme

çıkardı ortaya.

İlâvesi İle izine giden üyelere 2500 lira tatil ik
ramiyesi ödenecektir.

Yılda 3000 lira yakacak yardımı yapılacak
ve dini bayramlarda 1500 lira bayram ikramiye
si verilecektir.

Her türlü disiplin cezaları iki işçi ve iki iş
veren temsilcisinden oluşan disiplin kurulu ta
rafından verilecektir.

Haftalık çalışma süresi 45 saat olup ücret
ler 48 saat üzerinden ödenecektir.

ihbar tazminatları %50 zamlı ve peşin, kı
dem tazminatları her bir hizmet yılı için 45 gün
'ük ücretler tutarında ve kendi isteği ile ayrı-
lanada ödenecektir.

Normal işgünlerinde yapılan fazla mesailer
%75 zamlı, Cumartesi günü ve hafta tatili günü
yapılan mesailer %100 zamlı ödenecektir.

S.S.K. sağlık tesisilerinden 3 gün veya da
na fazla istirahat alındığında kurumca ödenme
yen ilk iki güne ait ödenek işveren tarafından
ödenecektir. tir.
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ücretinden düşük olduğunda aradaki farkı işve
ren ödeyecektir.

Ayda 14 saatlik ücreti tutarında devam pri
mi aiacak olan üyelerin gece çalışmalarında
her tam çalışma saati ücreti %10 zamlı veri
lecektir.

Kıdem tazminatı hesabında yemek ücreti
25 lira olarak hesaplanacaktır.

Üyenin evlenmesi halinde bir hafta ücretli
izin ve 2500 lira evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü ücretli izin ile
2000 lira doğum yardımı, her çocuk için ayda
50 lira çocuk yardımı, öğrenim kademelerine
göre 700 lira, 1000 lira, 1500 lira eğitim yardımı
yapılacaktır.

Üyenin vefatında varislerine 15.000 lira, üye
nin yakınlarının ölümünde üyeye 3 işgünü üc
retli izin ile 2000 lira ölüm yardımı yapılacaktır.

Üyelere yılda 300 lira değerinde iki çift
ayakkabı, giyim yardımının yanında verilecek-

V
A
V
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Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından üye
ye yapılan ödeme üyenin işyerinden aldığı net

İŞ güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin madde
ler ile sosyal yardımlarda artış sağlayan hüküm-
'Çî sözleşmede yer almaktadır.
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TÜRKİYEHE
UŞİZMİH
BUGÜNÜ VE
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GELECEĞİ
Ülkemizde her gün kan akıyor... Öy

lesine bir kon ki bu kuçaktoki bebekten,
okuldaki gence, tezgahın arkasındaki sa
tıcıdan, öğretim üyesine kadar herkesin
damarlarından yere dökülüyor...

Açıkçası faşizmin kızıllığı kan olarak
damla, damla saçılıyor... Eli silâhlı kişiler
korkuyu nomlulorıylo beyinlere kazıma
ya uğraşıyorlar...

Bütün istenen gerçeklerin gözden
gizlenmesi... Korkuyla pısıp sinenlerin ça
resizlikleri ile bildiklerini okumak için elle
rinden geleni her geçen gün daha da şid
detle ortaya koymaktan çekinmiyor bu gi
bi kişiler...

Onları destekleyenler ve hatta körük
leyenler boş buldukları meydanda diledik-
leıi gibi at koşturmak için güzelim ülke
mizin kan gölüne dönmesini görmezlikten
geliyor...

iktidarı da muhalefeti de sadeçe ve
sadece konuşuyor. Biri barıştan dem vu
rurken diğeri güvenlik kuvvetlerinin yeter
li çalışmayı yapmadığını ileri sürüyor... Ve
tabiki bu orada ölenlerin sayısı da artı
yor...

Kan akıyor oluk, oluk,.. Asayişsizlik

72

yaygaraları ayyuka çıkarken, gökgürültü-
sü şiddetinde haykırışlar bulutları yırtar
ken kimsenin kılı kıbırdamıyor...

Bombalar patlıyor, işyerlerinin önle
rinde paralı satılmış kişiler emekçilerin is
teklerini alması için giriştikleri grevleri
basıyorlar ve «Kara Düşünceli Olanların
Oyunları» m bildikleri gibi oynamaları için
istenen ortamı hazırlama çabasını sürdü
rüyorlar...

Açıkçası ve işin en düşünülmesi ge
reken yönü büyük, büyük yerlerden bir
ses çıkıp da konuya gerçekçi bir teşhisi
koyamıyor... Türkiye'deki faşizm konsül
tasyondaki hasta gibi güvenlikle ilgili yö
neticilerin önünde kandan bir tablo oluş
turuyor... Vatandaşların tüyleri diken, di
ken, diken oluyor... Gazeteler veryansız
ediyor... Tabi yine sonuç yok...

Kanıksadı herkes durumu. Olaylara
alışıldı... Bir kişi değil, 45 kişi de ölse ko
nu 2 - 3 gün içinde unutuluyor... Meydan
yine boş ve gelecekte daha çok damar
lardan yere yan akacak...

Dileriz ki olayların üzerinde durulsun,
gerçek suçlular bulunsun ve huzur gelsin.

OTOMOBİL — IS
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Tekgıda - Iş Sendikası
Efes - Pilsen'de

Sözleşme imzaladı
Türk - iş'e bağlı Tekgıda - İş Sendikası Adana Ceyhan

karayolu üzerinde kurulu bulunan Efes - Pilsen işyerinde
sözleşme imzalamıştır... Toplam 210 işçi adına sürdürü
len görüşmeler sonunda memnuniyet verici bir sözleşme
imzaladıklarını açıklayan sendika yetkilileri üyelerin ücret
lerine 1. yıl için 45, 2. yıl için ise 55 lira artış getirildiğini
kaydetmişlerdir... Sosyal hakların kapsamının da geniş-
letildiği sözleşme üyeler arasında sevinçle karşılanmıştır...

Öte yandan Edirne ve Trakya bölgesindeki un ve ek
mek işyerlerindeki grevler de sürdürülmektedir. Tekgıda -
İş üyesi işçilerin sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla
noktalanması üzerine başlattıkları grev hareketi etkisini
göstermekte ve kararlı tutumun olumlu sonucu yakınlaştı
racağında birleşilmektedir...

EGE'DE ÜÇ SENDÎHA
ÇEŞİTLİ MADENLERDE
GREVLERİ
BÜYÜK HIZLA
SÜRDÜRÜYOR

den - İş Sendi

Ege bölgesinde Tük - İş'e
bağlı sendikaların grevleri bü
yük bir kararlılık içinde sürdü
rülmektedir... Türk Metal Sendi
kası'nm Boyarlar, Soma Ma

kası nın kömür iş
letmelerinde ve Maden İşçileri
Sendikası'nın Fethiye - Göcek
maden ocaklarında sürdürdük
leri grevlere toplam 1000 işçi
katılmaktadır... Grevlerin tama-
miyle ücret artışlarından çıktı
ğını belirten 3. Bölge temsilcisi
Ertuğrul Bulmamış istenen hak
ların tamamının alınması anına
kadar kararlı hareketlerini sür
düreceklerini belirtmiştir.

Mersin'de
Belediye

işçileri
Grevi

Reddetti
Mersin Belediyesinde çalışan

işçiler geçtiğimiz günlerde ya
pılan oylamada greve hayır de
mişlerdir... Disk'e bağlı Genel -
İş Sendikasının sözleşmede ba
ğıtlanan bağzı hakların verilme
diği gerekçesiyle başlatmak is
tediği grev için yapılan oylama
da 907 işçiden sadece 176 sı
olumlu oy kullanmıştır... Türk -
İş'e bağlı Türkiye Genel - İş
Sendikasına bağlı işçilerin 505'i
olumsuz oy kullanırken 226 işçi
de çekimser kalmıştır.

"  ÇİMTAŞ VE
BAĞFAŞ'TA
TENSİKAT

Petkim tesislerinin tank in
şaattı ile Bağfaş Gübre Fab
rikalarında tensikat yapılmaya
başlamıştır. Çimtaş şirketinde
sendikalaşarak Tis - İş'e giren
işçilerin hareketini kırmak için
işveren tarafından girişilen çı
karma hareketi karşısında 74
kişi boykota başlamışlardır...
Bağfaş Gübre Fabrikasında
ise Petrol - İş üyesi işçilerden
34'ünün işine son verilmiştir...
Bu işyerindeki tensikat hareke
ti de sendikalı üyeler arasında
büyük tepki ile karşılanmıştır...

OTOMOBİL — İŞ 13
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r kapitalizm
V.

TEKEL AŞAMASI
VE GELIŞEH SOMURU J

.J
Tekel öncesi kapitalizmden tekel ka

pitalizmine ve emperyalizme geçiş XIX.
yüzyılın son yarısında başlamıştır. Emper
yalizm, kapitalizmin en yüksek ve en son
aşamasıdır. Emperyalizm tam şeklini XX.
yüzyılın eşiğinde almıştır.

Eski, tekel öncesi kapitalizmden em
peryalizme geçiş, kapitalist sistemdeki
ekonomik yasaların işleyişinin bir sonucu
dur. Şöyle ki; Rekabet yüzünden büyük
teşebbüsler gittikçe daha fazla olmak üze
re ufak teşebbüsleri yok etmişler dolaysıy-
ie sadece zanaatkârları değil, aynı zaman
da ufak kapitalistleri de mahvetmişlerdir.
Endüstri üretiminin büyük bölümü gitgide
en büyük birkaç teşebbüste toplanmıştır.
Bu gibi teşebbüslerde binlerçe, hatta on-
binlerce işçi çalışır. Endüstrisi gelişmiş
bütün kapitalist ülkelerde toplam teşeb
büslerin sayıca yüzde bir ya da ikisini mey
dana getiren bu dev fabrikalar, iş gücü
nün en büyük yüzdesini elde tuttukları gi
bi, üretimin büyük bölümünü de bunlar
yapar. Küçük ve orta çaptaki yüzlerce te
şebbüs, bu dev tesislerle boy ölçüşemez.

İşte üretim ve kapital bu şekilde, bü
yük ölçüde merkezileşmiştir. Liretimin
merkezileşmesi yüksek bir dereceye ulaş
tı mı, bu durum, tekellerin doğmasına ve
yayılmasına yol açar.

Her endüstri alanında üretim yüzler

ce, binlerce bağımsız küçük ve orta çaptc;
teşebbüs arasında dağılmış bulunduğu sû
rece tekele geçiş zordur. Üretimin bir yei
de toplanması ile birlikte durum değişir
Merkezileşme nedeniyle onbeş, yirmi yc
da daha fazla sayıda dev teşebbüs belirl
bir alanda kaldıkları zaman, bunların kend
aralarında bir anlaşmaya varmaları, yüz
lerce ve binlerce küçük çaptaki teşebbü
se oranla çok daha kolay olur. Ayrıca te
şebbüslerin büyük çapta oluşu da kendi
liğinden, teşebbüs sahiplerini, piyasayı or
taklaşa sömürmek için anlaşmaya zorlar.

Emperyalizmin en belirgin özelliği, te
kel hakimiyetidir ki, bu yüzden emperyaljz
me tekelci kapitalizm adı verilir.

n
Gelişim içinde
Zanaatkarlar

yanında küı^ük
kapitalistler de
eriltilmişlerdir

v_
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TEKEL NEDİR?

Tanınmış Amerikalı yazar O. Henry'-
nin bir hikayesi vardır; O. Henry bu hika
yesinde şakacıktan, ama çok güze! bir şe
kilde tekelin esasta ne olduğunu örnekle
anlatır. Hikayenin özü şudur: iki dolandırı
cı kalkarlar ve bir kasabaya gelirler. Ve
sel dolayısıyla kasabanın dış dünya ile bü
tün bağlantısının kesildiğini görürler. Bu
iki dolandırıcı o akşam kasabadaki üç
meyhanenin üçünü de satın alırlar; mey-
hanelerdeki bütün içkileri de bir meyhane
ye taşıyıp, diğer iki meyhaneyi kapatırlar.
Ertesi gün sellerin ve fırtınanın bıraktığı
üzüntüyü dağıtmak için kafa çekmeye ge
len kasabalılar, bir kadeh viski için eski
sine orania üç misli fiyat ödemek zorun
da kaldıklarını görerek afallarlar.

Üretimle, satışın
trelirii cüerin
idare altında

o]ma.sı sonucu
fiyatlar yükselir

V

★ EMEK

★ KAPİTAL
★ SÖMÜRÜ

OTOMOBİL — İŞ

Bu hikaye, serbest rekabetle taban
tabana zıt ve serbest rekabeti ortadan
kaldıran Tekel'in temel niteliğini çok güzel
ortaya koymaktadır. Hikâyede geçen üç
meyhanenin üçü de çalıştığı sürece bun
lar arasında serbest rekabet vardı ve mey
hanecilerin fiyatlarını arttırmalarını önle
yen de serbest rekabetti. Dolandırıcılar
bütün içkileri ile birlikte meyhaneli satın
alınça işler değişti. Bu adamlar sözü edi
len mal üzerinde yani içki üzerinde bir te
kel kurup bu tekeli, fiyatları arttırarak
muazzam karlar elde etmekte kullanmış
lardır.

Değişik tiplerde, çeşit çeşit tekeller
vardır. Bununla beraber en değişik tipteki
tekelleri bile kapsayacak genel bir tanım
yapılabilir. Şöyle ki: Şu ya da bu maiın
üretim ve satışının büyük bölümünü bir
yerde toplayarak serbest rekabeti sınırla
yan, tekel fiyatları üzerinden mal satarak
yüksek tekel kârları sağlayan, bir araya
gelmiş kapitalist şirketlerden kurulu dev
bir kapitalist şirket ya da kuruluşa TEKEL
denir.

Kapitalist ülkelerce — bir malın üre
timi ve piyasaya sunulması için varılmış
kısa süreli anlaşmalardan tutun da, eko
nominin ve çeşitli mal üretiminin pek çok
dallarını kapsayan dev birliklere kadar —
çeşit çeşit tekeller vardır. Bu tekeller bir
birlerinden ne kadar başka olurlarsa ol
sunlar, amaçları aynıdır: üretim ve piyasa
alanında dizginleri ele geçirmek ve bunu
aşırı kâr elde etme yolunda kullanmak.

I  I I I 11 — j
15



^ı^ooeoeecoccococec^oooc^ooc^ocoo9oooooeoQaooooQ90oo^oeoeoQ080cooeoeQoeooQCOOC08oeo(^

Tekellerin çapı, ağırlığı ve bunların
kapitalist ülkeier ekonomisinde oynadıkla
rı rol, son yirmi - otuz yıl içinde çok art
mıştır.

ABD'nin bir cumhuriyet oiduğunu, hiç
bir zaman hükümdarlıkla yönetilmediğini
herkes bildiği için yukarıdaki soru saçma
gibi görünebilir. Oysa ABD'de dünyadaki
tüm kralların sayısından çok daha fazla
sayıda kral vardır. Amerika'da petrol ve
çelik kroiları, demiryolu, otomobil, kömür
kralları; aliminyum gazete kralları, banka
cılık, hatta çiklet ve domuz eti kralları
vardır.

Amerikalı kralları da kendi tanrıiarı,
yani KAPİTALİZM yaratmıştır. Bu kraliarın
eiinde, eski ve yeni çağ kralların rüyala
rında bile göremeyecekleri kadar büyük
servet ve güç vardır.

Örneğin üniü Rokfeller ailesi beş er
kek kardeşle bir amcadan meydana gel
miştir. Bunlar Amerika'nın ve bütün kapi
talist dünyanın en zengin adamlarıdır. Rok
teller ailesi üyeleri petrol krallarıdır. Bun
ların Amerika'da, Venezüella'da, İran'da
Doğu Arabistan ülkelerinde petrol yatak
ları vardır. Pek çok maden şirketinin, ban
kaların, demiryolu ve sigorta şirketlerinin.

daha bir çok teşebbüsün hükümdar ve
efendileridir. Rokfeller ailesinin kontrolü
altında toplam değeri 600.000.000.000 (Al
tı yüz milyar)'ı aşan teşebbüs bulunmak
tadır.

Bir başkası, güçlü Morgan ailesi de,
Rokfeller ailesinin rakibidir. Bunlar çelik
krallarıdır. Morganların varlıkları içine
bankalar, sigorta şirketleri, demiryolu şir
ketleri, daha başka taşıt araçları vb. gibi
şirketler kuruluşlar girer ki, bunların top
lam değeri ALTİ YÜZ ELLİ MİLYAR lirayı
aşar.

Amerika'ya haklı olarak «tröstler ül
kesi» adı verilmiştir. Büyük Amerikan tröst
leri yüzlerce milyon dolarlık sermayeleri
ile bütün kapitalist dünya pazarlarını
kontrolleri altında bulundururlar. Bu tröst
lerin işletmelerinde yüzbinlerce işçi çalı
şır. Örneğin Amerikan tekelerinin en önem
İllerinden biri olan General Motors'un yal
nız Amerika'da 102 tane, İngiltere, Batı
Almanya, Fransa, Kanada, Asya ve Afrika
ülkelerinde 33 tane fabrikası vardır. Bu
otomobil endüstrisi tekelinin varlıkları yir
mi kadar kapitalist ülkeye dağılmıştır. Fab
rikalarda yaklaşık olarak yarım milyon işçi
çalışır.

r

Tröstler ülkesi olan Âmerika'dla
üretimi ellerinde t;utan birkaç
firma dünyayı ■ istediği ; anda
İktisadi krize itecek güçtedir

-Z
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Kolombiya'da
Genel Grev

Kararı alındı. . .

PORTEKİZ
TARIM

İŞÇİLERİ
POLİSLERLE

CATISTİ
Portekiz'de yeni toprak re

formu yasasına karşı çıkan ta
rım işçileri ile güvenlik kuvvet
leri arasında zaman, zaman
şiddetli çarpışmalar olmakta
dır... Daha önce devletçe ken
dilerine dağıtılmış olan toprak
ların alınmasına karşı çıkan
tarım işçileri ile toplum polisle
ri arasında çıkan ilk çarpışma
da 31 kişi yaralanmıştır... A-
lantoje tarım kasabası yakınla
rında başlayan çatışmaların ci
var illere de sıçramasından en
dişe edilmektedir. Sınır kazmak
için çalışan traktörlerin önüne
kendilerini atan tarım işçileri
nin Tağus ırmağının çevresin
deki münbit toprakları terket-
mek istememeleri üzerine hükü
met yetkilileri kanunda yeni
düzenlemelerin yapılabileceğini
belirtmişlerdir...

Kolombiya'da 4 büyük sendi
ka yürüttükleri toplu sözleşme
lerdeki ücret artışlarını alabil
mek için genel greve gitmeğe
karar vermişlerdir... 14 Eylül ola
rak tesbit edilen tarihten sonra
hükümet tarafından sert tedbir-

ler alınmış ve bütün yayın or
ganlarında grev haberlerinin ve
rilmesi yasaklanmıştır...

Daha önce işçi ve öğrenci o-
layları nedeniyle bir yıl süreli
sıkıyönetim kararı alınan Ko
lombiya'da greve gidildiği tak
tirde liderlerin hapse atılacağı
açıklanmış ve güvenlik kuvvet
lerinin baskıları yoğunlaşmıştır.
Genel grevin hükümet yetkilile
ri tarafından siyasal amaçlı ol
duğu iddialarına karşı sendika
lar sert tepki göstermekte ve
istediğimiz ücret artışlarına
«Evet» dendiğinde grevi salt
para için amaçladığımız anlaşı
lacaktır demektedirler...
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İNGİLİZ İSÇİLERİ
HATİTİ KISITLADI
İngiltere'de bugüne kadar görülen grevlerin en etkili

si geçtiğimiz haftalar içinde uygulanmaya başladı... Bir
dizi çalışma kesimini içine alan grevler sırasında ekmek
işçilerinden, hava kontrol görevlilerine, oto işçilerinden,
elektrik teknisyenlerine kadar çeşitli kesimler çalışmayı
yavaşlattılar... Başbakan James Callaghan'ın işçi sendika
ları kongresinde yaptığı «Ücret Artışlarına Karşı Savaş
Açacağız» şeklindeki konuşması üzerine başlayan grevler
sırasında İngiltere'de hayat büyük oranda kısıtlandı...
Londra'da ev kadınları fırınlarınö nünde çaresiz bekler
ken, ingiliz Hava Yolları da seferlerini %40 oranında dü
şürmek zorunda kaldı... Oto fabrikalarında gervler 10. haf
tayı geride bırakırken bu iş kolunda çalışan 25.000 işÇ'
isteklerini almaya kararlı olduklarını belirtti ve elektrik tek
nisyenlerinin voltaiı düşürmesiyle hareketlerinin destek
lendiğini ifade ettiler...
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BULMACA

/  z 3 if s e r a 9 10

SOLDAN SAĞA:

1— Büyük para babası. 2— Bir hay
van.— Valide. 3— Tersi çok değil — Bir
ilim adamının ünvanı. 4— Tersi beygiri —
Tersi söyle. 5— Emeğin eğemenliğine da
yanan bir düşünce (İki kelime. 6— Emtia
— Tersi uzak işareti — Kötülük. 7— Hak'-
ka ulaşma — Zaman. 8— Zaman birimi —

Tersi oturulacak yer. 9— Tersi bir harf
ilâvesiyle ekmeğe konan — Tersi rey —
Hayat. 10— Utanma (İki kelime).

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Bitki yetiştirilen kapalı yer — Ça

lışma. 2— Kralların oturduğu yer. 3— Ka
bul etmeme (İki kelime). 4— Bir kurum ve
para birimimizin simgeleri — Bir gıda mad
desi. 5— Büyük toprak sahibi — Bir emir.
6— Tersi kamer — Bir emir — Hayvanla
rın yediği. 7— Nadir — Tersi birli. 8— Kı
sır mantalite (İki kelime) 9— Lübnan'da bir
ırmak. 10— Bir ilimiz — Bir bitki.

:  ; BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
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Dn a HAB ERl£^
r
V. DOĞUM ^

9 CHRYSLER SANAYİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden
Yasin ÖZSIĞINAN'ın oğlu, Ya
şar GÜL'ün oğlu, Mehmet TO-
PAKLI'nın oğlu, Ahmet AYTAÇ'-
ın kızı, Ali YILMAZ'ın oğlu. Ha
san GÜNEŞ'in oğlu, Cemil KOP-
TAGEL'in oğlu. Mümin MEMİŞ'-
in oğlu,

% AEG ETİ işyerinde çalı
şan üyemiz Gülpaşa KOÇ'un

oğlu olmuştur. Anne ve babala
rı kutlar küçük yavrulara uzun
ömürler dileriz.

r EVLENME^
# CHRYSLER SANAYİ A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden
Lütfü SANCAKLI ile Safiye SAN
CaKLI — Ferit FİDAN ile Hatice
ALTINTAŞ evlenmişlerdir... Ye
ni evilileri kutlar mutluluklarının

bir ömür boyu sürmesini dileriz.

Acı bir
Kayıp

AEG ETİ işyerinde çalışan
üyemiz ADNAN BALIKÇI
9 Eylül 1977 günü vefat
etmiştir. Tanrıdan rahmet
diler, geride kalanlara
başsağlığı dileriz.
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