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BAŞYAZI
Gerçekler

işveren kesiminin 1977 yılını işçi sını
fına karşı savaş yılı olarak seçtiğini artık
herkes bilmektedir.

Programını gayet iyi düzenlediğini sa
nan işveren kesimi yanıldığını geçte olsa
anlıyacaktır. Bu günkü mürefeh hayatları
nı. atölyelerden fabrikalara dönüşen işyer
lerine sahip olanlar unutmasınlar ki kendi
lerini bu hale getirenler işçilerdir, şimdi
de kalkmışlar döviz dar boğazını zararsız
kapatabilmek için olmadık oyunlara gide
rek hiç yoktan grevler yaratmakta maha
retlerini göstererek kamu oyunda işçi sını
fını vermekle doymayan bir kesim olarak
simgelemek istemişlerdir. Asıl gerçekleıi
bu şekilde saklamak istiyenlere sesleniyo
rum yirmibeş senesini bitirip emekliye ay
rılan kaç gişi konut sahibi? halen asgari
ücretten işçinin eline 1200.— TL geçmi-
yormu? Bütün bunlar ortadayken hakkını
korumak için greve çıkan işçiler nasıl suç
lanabilir?

Kaldı ki MESS'e bağlı işverenler daha
da öteye gitmekten çekinmediler. Lokavt
ilân ederek gerçek yüzlerini gösterdiler.
Gerekçe olarakta işyerlerinde işlerin dur
durulduğunu ileri sürdüler. Ne var ki,
eğer işçiler işleri durdurmasaydı lokavt
ilân edilmeyecekmiydi? Bu gerçekçe 'Ve
ancak çocuklar kandırılır. Çünkü Bursa'da
dört yıl evvel Tof aş Fabrikasında grev uy
gulamasına geçildiğinde 8 işyerinde grev
uygulaması yoktu, iş durumuşmuydu? gre
vin kaçıncı günüydü? M ES S olarak lokavt
uygulayarak altıbin işçinin yüzüne işyerle
rinin kapısını kapatmadılarmı?

Bütün bular ortadayken halen kamu
oyunu aldatmaya devam edenlerin aklına
şaşarım. MESS ve ona bağlı işverenler
kendi sömürü düzenlerinin devamı için ül
ke ekonomisini dış ülkedeki tanrılarına
kurban etmişlerdir. Esas gerçek budur
Türkiye'de madeni eşya koiundaki kalkın
ma durmuş küçük sanayii ile yan sanayii
devreden bilerek çıkarılmıştır.

Yıllarca Türk sanayiinin kalkınmama-
yışını işçilere yükleyenler iş kazalarını, S.
S.K.'nın verdiği istirahatlerden ötürü iş ka
yıplarından hesaplarını yapanlar, örf ve
adetlerimizi bir yana itme pdhasına ulusal
bayramların çokluğundan dem vuranlar ül
ke ekonomisini kurtarmak ve yüceltebil
mek numarasına başvuranlar lokavt uygu
lamasına geçmekle şimdiye kadar hep ger
çek dışı konuştuklarını kanıtlamış oldular.

İşverenlerin bir kısmı Türk ekonomisi
ne daha iyi hizmet etmek gayesi ile birle
şip MESS'i kurduklarını beyan ederlerken
yalnızca kendilerini kandırıyorlardı. Nete-
kimki bugün MESS'i kalkan gibi kullanır
larken diğer ellerinde lokavt kılıncı ile mo
dern çağın donkişotu olarak şahnedeler.
Bu gerçekten Türk ekonomisinin gelişmesi
ni arzulayan kesime komik gelmekle bera
ber kara karada düşündürmektedir.

İşveren kesiminin hükümeti eleştirme
lerine gelince artık son çareye baş vurduk
lan kanısı bizde yerleşmeye başladı halen
yürürlükteki hükümet işveren kesiminin
istediği istikamette kurulan hükümet değil
mi yoksa bizmi yanılıyoruz parlamentoda
işçi parlamenteri varmıki işveren kesimine
karşı çıkabilsin, kendi içinizden istediğiniz
yöneticiler devlet idaresine getirenler ola
rak kimi kime şikayet ettiğinizi anlamak
bir hayli güç.

Benim inancım odurki halen Türkiye'
de işveren kesimi hükümetleri değiştirecek
güçtedir. Gerçekten çare arıyorlarsa yeni
bir hükümetin kurulması yolunda çalışma
yapmalarınızı tavsiye ederim.

Her halde lokavt uygulamalarında bir
netice vermediğini gören MESS artık işçi
sınıfını sindirecek güçte olmadığını anla
mıştır. Zaten bu işi yalnız başlamadılar yıl
larca beraber yürüttükleri politika tepti
yandaşları politik iç kavgalarına dönünce
yalnız kaldılar yakında pes edeceklerdir.

İşçi sınıfı her güçlüğü yenmesini biliı
netekimki Çelik Montaj grevi ilk günkü ta
zeliğini muhafaza ederken, diğer grevler
ve lokavtlardaki emekçiler tüm ekonomik
baskılara rağmen işverenlere gerekli der
si vereceklerdir.

A.AYDIN ÖZEREN
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Makina Takjm İşyerinde yaptığımız sözleşmemiz imzalanırken.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı

Bölge Depo ve lomlıbane
işyerinde yeni dönem için

sözleşme Imznlodık
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığının Bakırköy'de kurulu
Bölge Depo ve Tamirhane Mü
dürlüğünde çalışan üyelerimiz
adına beş aydan bu yana sür
dürülen sözleşme görüşmeleri
uyuşmazlığa gidilmeden anlaş
ma ile sonuçlandı.
0 1 Mart 1977 tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşme ile,
1 Mart 1977 tarihinden itibaren
sendika üyesi İşçilerin almakta
oldukları yevmiyelerine seyya
nen 30 lira ve ayrıca 30 lira ilâ
vesinden sonra %15 zam yapıl
mıştır.

# 1 Mart 1978 tarihinden itiba
ren de, üyelerimizin almakta ol
dukları yevmiyelerine seyyanen
30 lira ve ayrıca bu ilâveden
sonra %15 zam yapılmıştır.
# Sözleşme döneminde 4
maaş ücretleri tutarında ikrami
ye alacak olan üyelerimize 'yıl
da 750 lira yakacak yardımı
yapılacaktır.
# Yıllık yasal izin sürelerine 7
gün ilâve edilerek izine giden
üyelere 350 lira tatil ikramiyesi
ödenecektir.
# Her türlü disiplin cezaları iki
işçi ve iki işveren üyeden mey

dana gelen disiplin kurulu tara
fından verilecektir.
9 Haftalık çalışma süresi 45
saat olup ücretler 48 saat üze
rinden ödenecektir.
9 Kıdem tazminatları her bir
hizmet yılı için 35 günlük ücret
ler tutarında ve kendisi ayrılan
üyeye de verilecek olup ihbar
tazminatları %50 zamlı ve peşin
olarak ödenecektir.
9 Normal iş günlerinde yapı
lan fazla mesailer %75 zamlı,
Cumartesi günü ve hafta tatili
günü yapılan mesailer %100
zamlı ödenecektir.

OTOMOBİL — İŞ



# Gece çalışmalarında her
çalışma saati ücreti %25 zam
lı verilecektir.
^ Kıdem tazminatı hususunda
yemek ücreti 25 liradır.
9 Üyelere ödenmeyen geçici
iş göremezliğin ilk iki gününe |
ait ödenek işveren tarafından '
verilecektir.

O Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 1500 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretli izin ile 1000 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı ve yılda 500
lira tahsil yardımı yapılacaktır.
• Üyenin ölümünde varisleri
ne iki maaş tutarında ve üye
nin yakınlarının ölümü halinde
üyeye 3 işgünü ücretli izin ile
bir maaş tutarında ölüm yardı
mı yapılacaktır.
® Ayda 200 lira vasıta gideri
verilecek ve yılda 750 lira giyim
yardımı yapılacaktır,
® 50 üyemizin yararlanacağı
bu sözleşmede diğer sosyal
haklar ve iş güvencesi sağla
yan maddelerde yer almaktadır.

Mite if Çelik
ve Taysan'da
görüşmelere

başladık
Gebze — Çayırova da kuru

lu Kaliteli Çelik Sanayii A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimiz adı
na yeni dönem Toplu İş Sözleş
mesi yetkisi kesinleşmiş olup
üyelerimizin istemleri alınarak
temsilciler ile birlikte hazırlanan
sözleşme teklifimiz 21 Ekim de
başlayan toplantıların ilkinde
(Şveren temsilcilerine verilmiş
tir.

Maden-lş Sendikasına üye
iken bu sendikadan istifa ede-

Makina Takım üyelerimiz ve sözleşmenin açıklanması.

rek sendikamıza üye olan Bur
sa da kurulu Taysan işyerinde
çalışan işçiler adına yürütülen
sözleşme prosedüründe . Ma
den-lş Sendikası işyerinde üye
si olmamasına rağmen çağrımı
za itiraz etmiş ve istifadan son
raki tarihler atılmak suretiyle
düzenlediği üye fişlerini Bölge
ye ibraz ederek Taysan işçileri
ni kendi üyesi imiş gibi göster
miştir. Bölge Çalışma Müdürlü
ğü ibraz ettiğimiz istifalar, üye
fişleri ve işçilerin istifadan son
ra Maden-lş Sendikasına üye
olmadıklarına dair beyanları
karşısında sözleşme yetkisini
Sendikamıza vermiştir.

Taysan işçilerinin sözleşme
de yer almasını istedikleri talep
leri tesbit edilerek yeni dönem
sözleşme teklifi hazırlanmış o-
lup MESS üyesi olan Taysan
işverenliği ile yeni dönem söz
leşme müzakerelerine başlanıl
mıştır.

Eyüp'te kurulu Has Demir
Çekme işyerinde çalışan üyele
rimiz adına ikinci döneni Söz
leşme Çağrı prosödürü yürütül
mekte olup prosödür ile ilgi''
evraklar Bölge Müdürlüğüne ib
raz edilmiştir.

Yetkinin önümüzdeki günler
de gelmesi beklenilmektedir.

otomobil — /ş
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ParanTn
değerini
düşüren
zihniyet
çıkarını
korumayı
biliyordu

işbaşında bulunan kurulu hükümet,
birçok temel mallara zam yaptı. Adına da
«İktisadî istikrar tedbirleri» dedi.

Hükümet, temel mallara zam yapar
ken, «Enflasyonu önlüyorum» diye de bir

racağını, hatta fiyatların biraz gerileyece
ğini yani fiyatların düşeceğini ilân etti.

Yapılan açıklamalar pek anlaşılamadı.
Gerçi anlayan anladı o işten. Ama halk an
lamadı. Kazığın sivri uçlarının nasıl topar
lak olacağı, bu kazığın nasıl kullanılacağı
kestirilemedi.

Hükümetin «fiyatlar gerileyecek» diye
yaptığı taarruza, fiyat kuvvetleri derhal
karşı bir taarruz hazırlayarak büyük sal
dırıya geçti. Savaş meydanında yükselen
iniltilerle, yükselen feryatlarla «Kontraar-
ruzcular» kazıkların sivri uçlarının, tosto-
toparlak yapılamayacağını, bunun için
«Bilimsel bir süreç» in geçmesi gerektiği
nin altını çizdiler.

«Aitı çizilirken» kimin elinin nerede ol
duğu, «İktisadî istikrar tedbirieri» nin ne
anlama geldiği belli oldu. İMF den yapılan
kredi - dolar pazarlıklarının ne anlama ge
leceği de aydınlandı.

İşçi Salih kardeşim, İMF'den kredi
alıp da ithalat yapmayacaktı. İMF'den ge
lecek kredilerin sağlayacağı imkânlardan,
Memiş dayının oğlu Memiş köyüne araba
alıp götüremeyecekti. Hasan Emmi kızının
çeyizine bu krediden bir dikiş makinesi ko-

açıklama yaptı. Zamia fiyat artışlarının du- yamayacaktı.
^Voooeoecieodooooooooooooeooooooeoooeoooooooooooooooooosooooooecioseeoeoeooooaeooeoes
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SACE İŞYERİ SÖZLEŞMEMİZ
UZLAŞTIRMA KURULUNDA

Demak işyeri için sürdürülen görüşmeierden bir an.

Kartal da kurulu Sace Elekt
rik A.Ş. işverenliği ile yürütülen
sözleşme görüşmelerinde Kıdem
Tazminatı, Çalışma Süresi ve
parasal nitelikteki 12 madde ü-
zerinde anlaşma sağlanamamış
ve bu nedenle de istanbul Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne baş
vurularak kurul toplantısı talep
edilmiştir.

31 Ekim tarihinde Bölge Ça
lışma Müdürlüğüde 275 sayılı
yasanın 15'inci maddesi uyarın
ca toplantı tertip edilmiştir. Ku
rul teşekkül ettiğinde ihtilaflı
maddelerin görüşülmesine baş
lanacaktır.

İMF'nin Kredilerinin
Kaymağını Alacak
Olanlar, Paralarına
Para Katmak İçin

Zamları Sürdürüyor
.J

Hani bir gün ola ki bizim Necmettin
Hoca'nın fabrikalarından bir yapılsa da., iş
çi Salih, Memiş dayının oğlu Memiş o fab
rikada çalışa da... Hasan Emmi, domate
sini, biberini, aracıya tefeciye, kabzımala
kaptırmadan sata da...

Hani bir gün ola ki...
Ama bazılarının «Birgün ola ki» ye

tahammülleri yoktu. «Birgün ola ki» den
birgün önce, zamları yapıp İMF'nin, kredi
lerinin kaymağına konmuşlardı bile. Para-
babaları, aracılar, ithalatçılar, komisyoncu
lar, kısacası sermaye - tekeller vuracakla
rını vurmuşlardı. Hükümetin adamı da böy
lece doğruyu söylemiş oluyordu:

«Zamları sırtı kalınlara vuracağız»

Hem öylesine bir vuruş vurulmuştu ki
deme gitsin. «Arkası yarın»'ları bilexVardı
bu işin...

İMF'nin kredilerinin faydaları da böy
lece peşin-peşin, kırmızı meşin anlaşılmış
oluyordu. Ama halkımız «Yandım Allah»
diye bar bar bağırıyordu. Evine et götüre-
miyordu. işçisi, memuru, dar gelirlisi, emek
lisi, tüm emekçisi. «Et yiyenler» sınıfından
çıkıyordu artık. Daha giremezdik o sınıfa
«O yiyenler» sınıfına geçmek için de, kab
zımallardan aracılardan, tefecilerden da
yanabilir notunu almak gerekiyor.

Giyim kuşam mı dedin? Bir hırka ne
yine yetmez senin. Maşailah topaç gibi ço
cukların var. Kar, kış yağmur demez bu ço
cuklar. Soğuğa da «tın» demezler. Yalına
yak başı kabak çocukların çamurda dolaş
ması da sağlığa iyi değil mi? Çocuk felci
olmazlar. Akşam da girerler yorganın için®
canım.

Okumak mı? Çocuk «Baba defter» de
di mi, adam kazık yemiş gibi yerinden f""'
lıyor. Olmuş defterin tanesi kırk lira.

İktisadî istikrar tedbirleri de böylece
anlaşılmış oluyordu. Zam sırtı kalınları de
ğil keten gömleklileri delip geçmişti.

OTOMOBİL — İŞ
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a rtHABERiA■4>
C DOĞUM 3
O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden,
Yasin ÖZSIĞINAN'm oğlu, Ya
şar GÜL'ün oğlu. Mehmet TO-
PAKLI'nın oğlu, Ahmet AYTAÇ'-
m kızı, Ali YILMAZ'ın oğlu. Ha
san GÜNEŞ'in oğlu, Cemil KOP-
TAGEL'in oğlu. Mümin MEMİŞ'-
in oğlu, Ethem Adıyaman'ın oğ
lu, İbrahim ŞEN'in kızı, Mehmet

ÇAVUŞOĞLU'nun kızı. Yalçın
YÖNYÜKSEL'in kızı, İsa DO-
ĞAN'ın oğlu, Orhan BARUTCU-
GİL'in oğlu. Ruhi KOCAKÂHYA-
nın oğlu, Hülisi TAŞ'ın oğlu. Ha
san GÜL'ün kızı, İsmet ATIL-
GAN'ın oğlu, Rıfkı OLGUN'un
kızı, Salih DEMİRAY'ın oğlu,
Hamdi ÖZOELİK'in kızı, Nurşen
GÜREL'ın kızı.
O AEG - ETİ ELEKTRİK EN
DÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, Gülpaşa KOÇ'un
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BUNALIM I
Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik krizin en Jîçok biz emekçi sınıfa ve yoksul sınıfa etkisi oldu. ^
Tahmine gerek duymadan söyliyebiiirizki hepimiz bir 8

bunalım içindeyiz. Hayat şartlarının her geçen gün zoriaş-
ması, guniük gereksinmelerimizi karşılıyamamak istikbale
ait tasarıların hayal olması bir bunalımdır.
^  Bu sözcüğü kullanma alanı gitgide genişlemektedir Di-
rJZt" İ°"'"ı sanayi işliyLmemekte ve bu alanda çalışan emekçi kardeşlerimiz olduk
ça zor durumlarda kalmaktadır.

9ibi birçok iş yeri sendikalarlaarılaşamadıkları ıçm lokavt uygulamasıan gitmekte ve
I
^  ekonomik önlemler paketi adıyla ortava

favnt hn'kl 9ÜÇSÜZ kalan emekçilere böylecehayat hakkı tanımaz olmuştur.
Hal böyle iken, çeşitli yaym organtanyla siyasal çıkar-lan uğruna mşallahlarla maşallahlarla oğ,r sanayi Me-

TkaVnr^rnTr."Jt'r" y^n^iuMe rlliieuü^lL
EMEKLER ''"f""®'"®"®'"'--

„  ff soğutmo poiitikaeı izleyen ve bizlerehayat hakkı tanımıyan bu yönetime daha ne kadar sab-
redecegımızı düşünmemiz lâzım.

Hepinize tüm kalbimle bunalımdan ari bir yaşantı di
lerim. ^

AEG—ETİ İŞYERİNDEN
T. ANADOL
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oğlu, Ali CEBECİ'nin oğlu. Cen
giz ÇOBAN'ın oğlu,
O ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA
VE ALETLERİ SANAYİİ A.Ş. jşye
rinde çalışan üyelerimizden
Hikmet YILMAZ'ın kızı. Yadigar
MEYDAN'ın oğlu,
O HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİR
KETİ işyerinde çalışan üyeleri
mizden, ilyas TEKTAŞ'ın kızı
temsilcimiz Mehmet GÜLER'in
oğlu, olmuştur. Anne ve babayı
kutlar, küçük yavrulara uzun ö-
mürier dileriz.

C EVLENME "A
J

O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden,
Lüftü SANCAKLI ile Safiye SAN
CAKLI, Ferit FİDAN ile Hatice
ALTINTAŞ — Idris SEVİNÇ ile
Zeynep ERGELEN, Ali DURMUŞ
ile Gülizar, Mustafa ŞAFAK ile
Belgin YABANABAT, Gülhan
Yılmaz (ÇİÇEK) ile Fadıl ÇİÇEK,
Birol GELGEÇ ile Hediye ŞEN-
TÜRK, M. Ayhan AYRA ile ŞU
LE ÇITIROĞLU, evlenmiştir.
Genç evlilere uzun ömürlü mut
luluklar dileriz.

 C VEFAT~^
O ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA
VE ALETLERİ SANAYİİ A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden
Hikmet YILMAZ'ın babası, Sa-
deddin NALBAND'ın babası.
O CHREYSLER İŞYERİNDE ÇALI
ŞAN üyelerimizden, Musa ER'in
annesi. Celâl KILIÇASLAN ile
Yusuf KILIÇASLAN'm annesi,
Müjdat SOLAK'in babası, vefat
etmiştir... Ahirete göçenlere
mağfiretler niyaz eder, yakınla
rına başsağlığı dileriz.

8 OTOMOBİL — İŞ
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Sendikamız Genel Başkanı
Aydın ÖZEREN, 7 aydan beri
Grev'de olan OELİK MONTAJ
işçilerine Grev ödentileri dağıtıl
dığı gün, grevci üyelerimiz iie
beraber buiunmuştur.

Aydın ÖZEREN işçiiere hita
ben yaptığı konuşmada, «20
Mart gününden bu yana insan
ca bir yaşam için verdiğimiz
böyiesine hakii ve onurlu müca
deleniz hedefine uiaşmcaya ka
dar sürecek Çelik Montaj
işçileri üe yöneticiier ve tüm
Otomobii - İŞ üyeleri arasındaki
güven, birlik ve dayanışma Ak
Kardan Grev'i gibi Çeiik Montaj
Grev'ini de zafere ulaştıra
cak, » diyerek Madeni Eşya
jşkoiunda MESS tarafından uy-

OTOMOBİL — İŞ

guianan ve 12 işyerinde yakla
şık 6 bin işçiyi kapsamına aian
Lokavt ile ügüi görüşlerini be
lirterek özetie şöyie dedi. »Me-
tai iş koiundaki son gelişmelergöstermiştir ki. Türk işçi sınıfı
nın ekonomik mücadeiesini, ken
di sömürü düzenierinin devamı
için Lokavt iie kırmaya çalışan
MESS Türk ekonomisini çökert
me yolunda bir uygulamaya
girmiştir. Çarpık sanayMeşnıenip
sonucu olarak saplantıdıgı dovız
dar boğazının yarattığı ekono
mik bunalımdan bir oiçude
kurtulabilmek için Anayasaya
aykırı olan ve sosyal bir suç
niteliğindeki lokavt uygulama
sını başlatmıştır.

Lokavt, güçlenen, bilinçlenen

örgütlenen ve sermayeye karşı
ekonomik mücadelesini kes-
kinleştiren işçi sınıfına, serma
yenin açık bir saldırışıdır.

Lokavt olayları karşısında işçi
sınıfının yöneticiieri araiannda-
kj tüm sürtüşmeleri bir tarafa
itip ortak eyiem biriiğine girme-
iidirier.

Genei Grev'e gerekçe ara-
yaniara sesieniyoruz b""'
don geçerii genei grev gerek
çesi oiurmu?

Lokavtlara karşı tüm iŞÇ' ®''"
nıfını omuz omuza dayanışma
ya, eylem birliğine yöneitmeyen
iiderlerin, işçi sınıfına ihanet
ettiklerini kabuilenmeieri gere
kir.»
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ÜYELERİ DAHA

■^HIRSLI ŞİMDİ Akkardan'da 22 gül
yem
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^  Evet Akkordan işyerindeki Otomobil - İş j^
1^ üyeleri şimdi eskisinden çok daha hırslı... .

22 günlük grevin ardından toplu sözleşme H
masasına oturttuğu işverenden aldığı haklardan H
çok onun şahsında işveren kesimine ders ver- *
diği için bütün bu hırsı... Kendi haklı uğraşını H
işçi sınıfının geleceğinden ayırmayan üyelerimi- Bzin çalıştığı işyerinde verilen dersin diğer emek ^
çilere de örnek olmast isteniyor... Onlarında ay
nı tür savaşı bilinçli olarak, konmamışlık içinde
vermesi arzulanıyor...

grevin ardından sendikamız ve işveren temsilciler!
]m toplu iş sözleşmesini imzalarken.

I
Maddi ve sosyal hakların geniş kapsam H

içinde alınmış olması bir yana işkolunda imzala- *
nan en iyi düzeydeki sözleşmenin diğer emekçi- ■
lere de kabul ettirilmesine çalışılması gerektiğini jV
savunan Akkardan'lı Otomobil - İş üyeleri sen
dikalarının çatısı altında yeni uğraşları da böy
lesine kararlı ve bilinçli vereceklerini her fırsat
ta söylüyorlar.

I
I
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BANKACIUR

SANAYİCİLERLE

ORTAK OLARAK
>s..

HALKI NASIL
r

SONURURLER?
V..

.J

.J

Emperyalizm aşamasında bankaların
yeni roller oynamaya başlamasıyla birlik
te tekellerin baskısı da önemli oranda art
mıştır. Başlangıçta bankalar, ödemelerde
aracı rolü oynardı. Kapitalizm geliştikçe
bankaların faaliyet alanı da genişledi. Ban
kalar birer sermaye tüccarı oldular: artık
bankaların yaptığı İş, elinde bulunan para
yı şu ya da bu sebepten dolayı o anda İş
letemeyenlerden düşük faizle alıp, o para
ya İhtiyacı olan İş adamlarına bunu yük
sek faizle vermekti. Demek kl, bankalar
çeşitli halk tabakalarının kendilerine ema
net ettiği tasarrufları toplayıp, bunları İş
adamlarının emrine verir.

Birkaç büyük banka, tıpki sanayi ala
nındaki bazı şirketler gibi öne geçer; bü
yük para gelirlerini toparlar ve her büyük
kapitalist ülkede dört ya da beş banka
bütün bankacılık sistemine hakim olur; öte
kl bankalar tamamiyle bunların emri altına

girer. Bu dev bankalarda toplanan büyük
sermayeler sanayi alanına yatırılır ve böy
lelikle bankalar da sanayi teşebbüslerinin
ortakları haline gelerek, bunların ticari İş
lerinde söz sahibi olurlar.

Dev bankalar, sanayi alanındaki tekel
birlikleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bir kural
olarak denilebilir kl, dev tekellerle dev ban
kalan yönetenler aynı kişilerdir. BANKACI
LIK SERMAYESİ İLE SANAYİ SERMAYESİ
BİRLEŞİRLER.

Her kapitalist ülkede bütün ekonomik
hayatın kilit noktaları en zengin birkaç te
kelci İle bankerin elinde toplanmıştır. Bun
lar büyük sermaye yatırımı yaparak, en bü
yük sanayi şirketleriyle bankalardaki bü
yük sermaye paylarına ve dolaysıyla da o
kuruluşlara hükmederler. Milyonlarca İşçi
nin yarattığı muazzam körlör, bunların dip
siz kasalarına akar. Ve bir kural olarak şu
nu rahatlıkla söyleyebiliriz kl; ekonomik

n
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hayata kim hükmediyorsa, bütün ülkeye
de o hükmeder. Bu bakımdan herhangi bir
kapitalist ülkenin kaderini belirleyenler, sa
yıları bir elin parmakları kadar az olan bir
avuç bankacı ve sanayicinin azınlık yöneti
midir. Yani emperyalizm bir anlamda azın
lık yönetimi olmaktadır böylece.

ÇAĞDAŞ KAPİTALİZM, HALK
KAPİTALİZMİ OLMA
YOLUNDA MIDIR?

Kapitalist toplumda genellikle, tica
retin belli başlı yürütücüsünün reklâm ol
duğu söylenir. Kapitalist ülkelerdeki politi
kacılarla, «kapitalist usulü yaşayış tarzı»
nın propagandacıları özel bir «MAL» sat
mak zorundadırlar. Bu «mal» kapitalist sis
temin ta kendisidir. Onlar kapitalizmin pro
pagandasını ticari reklâmcılık kurallarına
göre yürütürler.

Onlar modern kapitalizmin «demokra
tik halk kapitalizmi» olduğunu iddia eder
ler ve kapitalist sistemi «bolluk toplumu».

★ EMJGK

★ KAPİTAL

★ SÖMÜRÜ

★ DEĞİŞİM
.Y

«refah devleti» olarak öne sürerler. Ne
var ki bu reklamcılık gerçekle yüz yüze
geldiğinde sahte ve yaian olduğu ortaya
çıkar, maskesi suratından düşer.

Dünyanın en gelişmiş kapitalist ülke
si olan Amerika'dan bir örnek verelim:
1964 yılı başlarında, o zamanki Başkan
Johnson, Amerikan Kongresinde yaptığı
bir konuşmada. Amerikan ailelerinin en
aşağı beşte birinin ihtiyaçlarını karşılaya
mayacak kadar düşük gelirli olduğunu ka
bul etmek zorunda kalmıştır. Başkan, Ame
rika'da yoksulluğun ulusal bir sorun oldu
ğunu, 33 - 35 milyon Amerikolı'nın umutsuz
koşullar altında insan haysiyetine bağ
daşmayacak şekilde asgari geçim standar
dının altında yaşadığını kendi ağzıyla söy
lemişti.

Kapitalizmin savunucuları, «gelirlerin
aynı düzeye getirilmesi» sözünü sık sık
kullanarak, bunung erçekleştirildiği inancını
yaymaya çalışmaktadır. Gelirlerin aynı dü
zeye nasıl getirildiği Amerikan basını çok

mim

■ Reklamcılar bir malı satarken aynı
zamanda "DEMORR.MİK

KAP) 1 .\LfZM{,.ni].' kurulacağını savun,i|!
^  "Rt M .[.L K 1 y )P) .1 MI masalı aolatırlu

I
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güzel ortaya koymaktadır: aynı basın bir
yandan yoksulluk çeken milyonlarca aile
den söz ederken, bir yandan da milyoner
lerin sınırsız lüks yaşayışını anlatır.

Banka ve sanayi sermayesi bütün ka
pitalist dünyayı ağı içine almıştır. Kâr pe
şinde olan tekelciler, özellikle zengin ham
madde kaynaklarına ve ucuz insan gücüne
sahip, ekonomik olarak geri kalmış ülkele
re sermaye ihraç ederler. Tekelciler bu ül
kelerde ulusal kaynakları çok ucuza ka
patır ve kendi işletmelerini kurarlar. Ser
maye ithal eden geri kalmış ülkeler, bir
avuç tekelci emperyalist ülkeye muazzam
haraçlar öderler.

Kapitalist hükümdarlar yalnız kendi iç
pazarlarıyla yetinmezler. Çeşitli ülkelerin
tekelleri, tüm kapitalist dünyadaki pazar
ların bölüşülmesi için aralarında anlaşma
lar yaparlar, işte uluslararası kapitalist bir
likleri, uluslararası tekeller böyle ortaya çı
kar. En önemli madenlerin işletmeleri, belli
başlı ticari malların satışı ve deniz ticareti
birkaç ülkenin tekelci sermayesinin boyun
duruğu altına girmiştir.

Sömürkecilik siyasi ve güçsüz ülke
leri boyunduruk altna almak suretiyle bü
yük imparatorluklar yaratma çabası, kapi
talizmin tekel aşamasından önce de vardı.
Daha 18. yüzyılın ortalarında İngilizler, son
derece zengin doğal kaynaklara ve İngilte
re'den bir kaç misli büyük nüfusa sahip o-
lan Hindistan'ı sömürge haline getirmişti.
Emperyalizm çağının başında İngiltere'den
başka Fransa, Hollanda, ispanya ve Por
tekiz de büyük topraklar ele geçirdi. 19.
yüzyılın ortalarında Amerika, komşusu

Meksika'dan büyük topraklar kopardı ve
daha ilerki yıllarda bazı Güney Amerika ül
keleri üzerinde tam bir hakimiyet kurdu. İş
te böylece 20. yüzyılın başlarında, dünya
nın çeşitli bölgelerindeki, «hür» topraklar v
büyük sömürge haline gelmiş; üzerinde O
bir milyar insanın yaşadığı sömürge ve g
yarı sömürge haline getirilmiş ve bir sürü
ülke emperyalistler arasında bölünmüş bu
lunuyordu.

EMPERYALİZMİN ANA
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ^
1— Üretim ve sermayenin toplanması ^

öyle bir dereceye ulaşır ki, bunun sonucun
da tekeller ortaya çıkar ve tekeller ekono
mik hayatta büyük rol oynarlar;

2— Tekelleşmiş banka sermayesi ile
tekelleşmiş sanayi sermayesi b'rleşir^e bu
temel üzerinde de, (yani bu ekonomik te
mel üzerinde de), azınlığın siyasi yönetimi
yükselir.

3—) Mal ihracı yanısıra, sermaye ih
racı büyük bir önem kazanır.

4) Dünya piyasalarını aralarında pay- l
laşan uluslararası kapitalist tekel birlikleri
kurulur.

5) En büyük kapitalist göçler tarafın
dan dünya topraklarının bölüşülmesi ta
mamlanır.

Emperyalizm, kapitalizmin en büyük-
aşamasıdır. Emperyalizm her şeyden ön
ce tekelci kapitalizmdir; ikinci ola
rak emperyalizm can çekişmekte olan ka
pitalizmdir.

Emperyalizmin esası, SERBEST;
REKABETİN YERİNİ TEKEL HAKİMİYETİ
NİN ALMASIDIR.

14 OTOMOBİL — İŞ
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TOE'DE 1300 ÜYENİZİN UCREILERINE
Gebze - Çayırova'da kurulu

Türk Otomotiv Endüstrileri (T
O E) işyerinde çciışon üyeleri
miz adına 5 aydan bu yana yü-
tütüien sözleşme görüşmelerin
de parasal nitelikte 9 madde de
anlaşma sağlanamıyarak uyuş
mazlığa gidilmişti.

Gebze İş Mahkemesi tarafın
dan seçilen üçüncü tarafsız a-
•"acının başkanlığında Uzlaştır
ma Kurulu ihtilâflı maddeler ü-
2erinde çalışmalarına başlama
dan önce işverenin talebi ile 21
Ekim tarihinde yapılan toplantı
da, işverenin üyelerimizin talep
leri doğrultusunda olan teklifle
rimizi kabul etmesi ile anlaşma
Sağlanmıştır.

1 Mayıs 1977 tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşme ile
üyelerimizin saat ücretlerine

OTOMOBİL — İS

AYDA 4320
LİRA ZAN
YAPIIDL

birinci yıl 900 kuruş ve ikinci
yıl 900 kuruş zam yapılmıştır.

Yıllık ikramiyeler dört maaşa
çıkarılmış olup ayrıca üyelere
yılda iki maaştan az olmamak
üzere teşvik ikramiyesi ödene
cektir. Yılda 2500 lira yakacak
yardımı yapılacak ve dini bay
ramlarda 1000 lira ödenecek
ve yıllık izine giden üyelere izin
ücretleriyle birlikte 2000 lira
tatil gideri verilecektir.

Yukarıda belirtilen maddeler
de eski sözleşmeye göre yeni
sözleşme ile yapılan aşama a-
şağıdaki şekildedir.

Eski sözleşme;
Ücret zammı 380 kuruş - 380

kuruş, ikramiye 90 gün, teşvik ik.
bir maaş, izin ikramiyesi 500
lira, bayram ikramiyesi 100 lira,
yakacak yardımı 900 lira

Yeni sözleşme;
Ücret zammı 900 kuruş - 900

kuruş, ikramiye 120 gün, teşvik
ikra. iki maaştan az olmamak
üzere, izin ikramiyesi 2000 lira,
bayram ikramiyesi 1000 lira, ya
kacak yardımı 2500 lira.

Sözleşme ile sağlanan diğer
haklar şunlardır:

Her tjrlü disiplin cezaları iki
işçi ve iki işveren temsilcisin-

(Lütfen sayfayı çeviriniz)
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izlanda'da

Belediye
işçileri
Süresiz

Greve gitti
İzlanda tarihinde ilk kez bele

diye hizmetlerinde çalışan 9 bin
işçi ve memur toplu holde süre
siz greve gitmişlerdir... Yıl ba
şından bu yana fiyatların %35
oranında artmasına karşılık üc
retlerin ancak %16 lık bir yük
seliş içinde kalmasını kınayan
belediye çalışanları anlaşmazlı
ğın bu dengesizliğin çözülmesi
halinde sona ereceğini belirtmiş
lerdir...

Öte yandan İzlanda'da güm
rük memurları ve posta hizmet
lerinde çalışanların grevi yüzün
den ülkenin dışarıyla olan hava
ulaşımı ve haberleşmesi kesil-

İspanya'da Sendikalar yeni
pianı reddetti...

ispanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGF) hükümet tarafın
dan getirilen yeni ekonomi progrommı reddetmişlerdir... İktidar ve
muhalefetin anlaşmaya varmasından sonra cezaevlerinden bırakılan
siyasî tutukluların ardından meydana gelen bu gelişme büyük bir şaş
kınlık yaratmıştır... Ne var ki, sendikalar ekonomik özgürlüklerin kısıt
landığını ve sendikal faaliyetlerin dar bir çerçeveye sokuimak isten
diğini dile getirmektedirler...

^^VV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*
miş, kapıcıların grevini protesto
eden eğitim görevlileri işlerinin
başına gitmemiş, bu arada özel
sektörde çalışan birçok işçi de
işlerini ya bırakmış ya da yavaş

latmıştır. İzlanda da grev hak
kının bir yıl önce tanındığını ha
tırlatan gözlemciler grevlerin u-
zun olacağını tahmin etmedikle
rini belirtmektedir..

Türk-Sen partilerüstü kalacak
Kıbrıs İşçi Sendikolorı Konfederasyonu Türk - Sen başkanlar se

viyesinde yaptığı bir toplantının ardından «Partilerüstü» kalacağını
açıklamıştır... Çalışan kesimin sorunlarının Kıbrıs'ın şu anda içinde
bulunduğu durumun gereği olarak ancak bu kararla savunulabilece
ğini belirten başkanlar kurulu tutumlarında kararlı olduklarını açıkla
mışlardır...

den oluşan Disiplin Kurulu tara
fından verilir.

İhbar tazminatları %60 zamlı
ve peşin, kıdem tazminatları ka
demeli olarak 45 günlük ücret
ler tutarında ve kendisi aynlana
da ödenecektir.

İşyerinde asgari saat ücreti
10 liradır.

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

İkinci ve üçüncü vardiyalar
da çalışan üyelerin her tam ça-

76

lışma saati ücretleri %20 zamlı
ödenecektir.

Kıdem tazminatı hususunda
yemek ücreti 25 liradır.

Her çocuk için ayda 50 lira
çocuk yardımı, eğitim yardımı
olarak öğrenim kademelerine
göre 500 lira, 750 lira, 1250 lira
ödenecektir.

İşyerinde haftalık çalışma sü
resi 45 saat olup ücretler 48
saat üzerinden ödenecektir.

Ayda birbuçuk yevmiye tuta
rında devam primi alacak olan
üyenin evlenmesi halinde beş
gün ücretli izin ile 2500 lira ev

lenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesinde üç gün ücretli
jzin ile 1750 lira doğum yardımı
yapılacaktır.

Üyenin ölümü halinde varis
lerine 10.000 lira, iş kazası ö-
lümlerinde 25.000 lira ödenir.
Üyenin yakınlarının ölümü ha
linde üç gün ücretli izin ile 1750
lira ölüm yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında ü-
yelere yılda 250 lira değerinde
iki çift ayakkabı veriiecektir.

Bunların dışındaki sosyal yar
dımlarda artışlar ile iş emniyeti
ve işçi sağlığı hükümleri sözleş
me ile sağlanmıştır.

OTOMOBİL — İŞ
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Teksif Gelişirken
Tekstil hızla üye

kaybetmeye başladı

I

Türk - İş'e bağlı Teksif Sen
dikası Çukurova bölgesinde üye
sayısını hızla arttırmaya başla
mıştır... Bölgedeki tekstil sana
yii işyerlerinde arka arkaya ya
pılan referandumları kazanan

^  1—\ T ' •Uerı - İş ın
Grev

üçüncü ayını
doldurdu

özellikle Marmara Bölgesin
de üyeye sahip olan Deri - jş
Sendikasının Erzurum'da ku-
ruiu Dersantaş Kundura Fabri-
kasındfl başiattığı grev 3. ayınıdoidurmuştur... işyerinde sendi-
kaiı işçile"" ücreti dahi
çok gören bir işverene karşı mü
cadeie verdikierini beiirten De
ri . İş ligilü®'"' karşılarındaki u-
mursamez tavra karşı uğraşları
nın uzun sürebileceğini belirt
mişlerdir- 140 işçinin çalıştığı
işyerinde sosyal haklar yanın
da ücret artışları da sağlama
ya çaiıştıklurını belirten yetkili
ler davalarını sonuna kadar bir
ilk halinde savunmaya kararlı
olduklarını dile getirmektedir
ler...

OTOMOBİL—-jş

Teksif Sendikası son olarak
Bossa'da da yetkiyi almıştır...
Güney Sanayii ve Akdeniz Fab
rikalarının ardından Bossa'daki
zafer de dokuma sanayiinde o-
lumlu bir gelişme olarak nitelen
mektedir... «Disk'e bağlı Tekstil
Sendikasının özellikle Adana'da
gerilemesi işçilerin sadece söz
değil işde istediğinin güzel bir
örneğidir...» şeklinde konuşan
Teksif yetkilileri 3. kez referan
dumun yapılacağı Paktaş işye
rinde de yetkiyi kendilerinin ka
zanacağını iddia etmişlerdir...

I

i.

Ordu'da
Otobüsler
Çalışmıyor

Ordu Belediyesinde çalışan
ların üye oidukian Gene' - İş
Sendikasının başlattığı grev yü
zünden şehirde hayat büyük
ölçüde aksamıştır... Belediye ^
işçileri adına sürdürülen toplu
sözleşme görülmelerinin uzlaş
ma İle sonuçlanmaması üzeri- '
ne başlayan grevin anlaşmanın
sağlanmasına kadar süreceğini
belirten yetkililer: «Üyelerimize
çağın gerektirdiği ücret artışla
rı ile sosyal yardımları vermek
ten çekinenler gerçeklerden da
ha uzun süre kaçamayacaklar
dır...» şeklinde konuşmaktadır
lar...

Berec'te Yetkiyi

Petrol-Iş Kazandı
Petrol ve Kimya işkolundoki

yetki çekişmeleri sürerken Be-
rec pil fabrikasında yapılan re
ferandumu Türk - İş'e bağlı
Petrol - İş Sendikası almıştır...
1018 kişinin katıldığı oylamada
925 oy Petrol - İş'e 93 oy ise
Petkim - İş'e çıkmıştır...

Hatırlanacağı üzere yıllar ön
ce bu iş yeri önünde yaratılan

olaylarda bir çok kişi yaralan
mış ve işçilerin işine topluca
son verilmek istenmiş, sendi
kalı işçilerin otobüsleri kurşun
lanmıştı... Disk'e bağlı Petkim -
İş Sendikasının yıllardır kendile
rine iyi bir sözleşme hakleri da
hi sağlayamadığını ifade eden
işçiler bu yüzden tekrar eski
sendikalarına döndüklerini açık
lamışlardır...
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SOLDAN SAĞA ;
1— Devlet çarkındaki kırtasiye engel

lemesi. 2— Tersi bir soru, Bizi dünyaya
getiren. 3— Ermenice arkadaş, Ülkemizin
kısa yazılışı. 4— Bir emir. Kamer. 5— Fi
zikte bir terim. 6— Kraliçe, Tersi merkep
sesi. Son günlerde yapılan. 7— Basketbol
de hedef. Mutlaka. 8— Girişken, Tersi bir
prenslik. 9— Arapçada bir harfin okunu

şu, Genişlik, Tersi müteahhidin yaptığı ilk
üç harfi 10— Ser-i kelp.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Irak'ta bir parti. Bir tarikat. 2—

Bir liderin taraftarı. 3— Skandal zamanı
(İki kelime. 4— İltifat, Namus. 5— Tersi
yerine koyma. Tersi argoda bir söz. 6—
Sonuna iki harf ilâvesiyle Hind prensi. U-
zak işareti. Olumsuzluk eki. 7— Başına bir
harf gelirse tartı aleti. Tersi bir soru eki.
8— Burjuva özlemcilerinin kaybolmakta o-
lan simgesel takıları (İki kelime. 9— Ta
kunya. 10— Para muhafazası. Tersi Eğede,
bir Yunan adası.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ;
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o Cayırova — Gebze de kurulu
Yücel Boru ve Profil Endüstrisi ^
A.Ş. işyerinde yapılan temsilci ]
seçiminde, baştemsilciliğe, Meh
met DEMİRCİ temsilciliklere ise
Mehmet AKER, Sadullah ÖNEL
ve Ertuğrul DEREKÖYLÜOĞLÜ
O Aldıkaçtılar Demir Çelik ve
Döküm Sanayi ve Deniz Ticareti
A.Ş. işyerinde temsilci seçimi
yapılmış olup, baştemsilciliğe,
Mehmet BODUR, temsilciiiklere
ise Mesut KIYAK. Mehmet ER-
ÇİN ve Kadim ACAR
O Danca'da kurulu Elektrofer
Çelik Sanayii A.Ş. işyerinde tem
silci seçimi yapılmış ve baştem
silciliğe Metin YORULMAZ, tem
silciliklere ise Hüseyin ŞEN, Ha
san BEKTAŞ, Remzi KÜREKÇİ,
Yakup ÜNAL ve Kemâl ESEN
seçilmişlerdir. Temsilci seçimlerinde oylar kullanılırken.
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