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Gururlan dik tut başını
Gülümse eğme kaşını
Yürü, yollar erisin altında
Söyleyerek işçi MARŞINI
İşçiyiz biz patronlara asla boyun eğmeyiz , .
Kötü fikirli değiliz biz ekmek dilenmeyiz
Tek vücut gibiyiz bizler, asla bölünmeyiz
Bütün köylü kentli biriz işçiler emekçiler

Bu vatanın toprağıyız çakılı, taşı
İşverenlerin neden çatılır kaşı
Biz emekçiler olmasa olmazdı onların aşı
Bütün köylü kentli biriz işçiler emekçiler

Biz adalet, biz özgürlük, biz eşitlik isteriz
Emeğimizin karşılığı hakkımızı isteriz
Tümümüz hep işçj ve emekçileriz
Bütün köylü kentli biriz işçiler emekçiler
Yolumuza kuyu kazar düronbaz ekmekçiler.

Derin kuyu kazsalarda yine vız gelir bize
Sülo su katmayın beyler hazırız analize
Ahmak değiliz karnımız tok bizim yalancı söze
Bütün köylü kentli biriz, işçiler emekçiler

Çalışana okuyana asla karşı gelmeyiz
Biz haklı davamıza atılırız yılmayız
Parmak ile sayılmayız ölmekle tükenmeyiz
Bütün köylü işçi biriz, işçiler emekçiler
Halkç^ıyız özgürlükçüyüz böyledir tüm emekçiler

Mehmet ŞEKER
TEKNİK ÇELİK
İŞYERİ TEMSİLCİSİ
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OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ
TÜRKİYE

OTOMOTİV İMÂL, MONTAJ,
DEMİR, ÇELİK MAKİNA VE
METALDEN MAMUL EŞYA

SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
YAYIN ORGANIDIR.
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Otomobil - iş adına
Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı işleri Müdürü
ŞEYMA TÜMER

O
Adıes :

OTOMOBİL — İŞ
genel MERKEZİ
OSMANAĞA MAHALLESİ
KIRTASİYE SOKAK
N0.21

KADIKÖY/İSTANBUL
TEL. : 36 29 94/37 56 03

Derğimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Borglmlze gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez.

Dizgi - Tertip - Başkı :

TEKGİDA — İŞ
Eğitim işleri Matbaası
4. Levent/İSTANBUL

Baskı tarihi 5 Mayıs 1979
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DA5YAZI

Iş, işten
Geçmeden

Türkiye'deki hayat şartlarının hızla
değişimi bordroiu kesimi çok zor duruma
sokmuştur. Dar boğazın açılması beklenir
ken, ekonomik önlemlerin yeteri kadar
aiınamayışı Türk halkını gerçek bunalımın
içine itmiştir.

Bundan gayet iyi istifade etmesini bi
len gruplar denetimsizlik sebebi ile piya
sada at oynatmaya devam etmek imkânını
bulmuşlardır.

Nedense her devrede olduğu gibi hü
kümetler piyasanın denetimi yerine me
murlarına zam vererek işe başlamaları yan
lışlıkların daha da artmasına sebep olur
ken hayat pahalılılığını körükler hale gel
mişlerdir.

Hükümetin ve sendikaların getireceği
ücret artışları, açılmış olan zam paketle
rinin karşısında erimeye mahkumdur. De
mek oiuyorki şimdiye kadar uygulanan sis
temler yanlıştır. Çıkış yolunun masa başın
da hazı/lanan plânlarla olmayacağını artık
hükümet yetkililerinin anlamaları lâzımdır.

Hangi ülkeye bakılırsa bakılsın eğer
iç piyasasında denetim yoksa geri kaimış-
lıktan kurtulamadığı gibi mevcut ekonomi
side sönmüştür. Bütün bunların bilindiği
bir devrede halen iç piyasanın denetim al
tına alınmayışı düşünebilen herkesi şaşırt
maktadır.

Halbuki bu bunalımlı devreyi atlatmak
için partiier, sendikalar, dernekler ve ba
sının e/e/e vermesi gerekirken hepsi kendi
aralarında ve biri diğeriyle kıyasıya bir mü
cadele vermektedir. Birinin yapmaya çaiış
tığını diğeri hızla bozma yoluna gitmekte
dir.

Parlamento çalışıyor gözükmesine

rağmen haien elle tutulur işleri düzeltecek
bir yasa dahi çıkmamıştır.

Partilerin sanki seçim arifesindeymiş
gibi geziiere çıkarak para dariiğı çekilen
bu devrede milyonlarca lira harcaması sa
vurganlığın dikalsı olurken ülke kalkının
birbirine düşürüldüğü gözlerden kaçma
maktadır.

İşçi kuruluşlarına gelince tabandakile-
rin birbirlerine düşman kardeşler haline
getirilmesi sağlanırken, iki konfederasyon
ve diğerleri aralarındaki çatışmayı kamu
oyuna yansıtarak taraflar toplama çabası
içinde desteksiz atmaya devam etmekte
dirler.

Ancak iki büyük işçi kuruluşu işçi sı
nıfını ilgilendiren tek konuya dahi eğilme
mişlerdir. Bunun en bariz örneği KİT'ler
den emekli olanların kıdem tazminatları
nın ödenmesi takside bağlanırken susan
ların şimdi politik baskılar altında sıkı yö
netime kafa tutar pozuna bürünmeleri gü
lünçtür.

Kaldı ki daha geçen yılların D.G.M.
olayları (beşbin işçinin ekmeğini kaybettiği
eylem) için hakim huzuruna çıkanların iş
çiyi biz oturtmadık diyerek olaydan paça
larını nasıl kurtardıkları herkesçe bilinmek
tedir. Bunların işçi sınıfına hizmet etmek
için değil, kendi ideoloçik amaçlarını kul
landıkları açıktır.

Asgarî ücret çıkarken işçiden yanay
mış gibi gözüken bu konfederasyonlar üc
ret rakkamını açık arttırmaya çıkarırlar
ken, gerçekten işçilere hizmet düşünceler
di öncelikle asgarî ücretin vergiden muaf
olması işini hallederlerdi.

Derneklere gelince kendi iç bünyele
rinde franksiyoniara ayrılarak her kafadan
bir ses gelir hale gelmişlerdir.

Bütün bunları içeren ve kamu oyuna
sunan basın bile taraflı hale geldiğinden,
konularının çözümlenmesi daha da güçlen
mektedir.

İş işten geçmeden e/e/e v&rerek ger
çekler üzerine zaman geçmeden eğilmek
mecburiyetinde olduğumuzu artık tüm yet
kiliier artık anlamalıdırlar.

A. AYDIN ÖZEREN
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Karmaşan
Süıleşmesi
Bağıtlandı

KIDEM TAZMİNATI
40 6UNE ÇIKARILDI

Aylık ücretlere 6600
w-i^ ı r .

Lira zam alındı

1^ARMASAN Kartal Makina
^^San. işyerinde çalışan ü-

yelerimiz için yürüttüğümüz söz
leşme görüşmelerinde anlaşma
sağlandı.

1 Ocak 1979 tarihinden ge
çerli olan sözleşme ile saat üc
retlerine birinci yıl 12.50 lira,
ikinci yıl 15 lira zam yapıldı.

Yıllık ikramiyelerin 90 gün
olarak saptandığı sözleşmede,
haftalık çalışma süresi 45 saat
olarak belirlendi.

Sözleşme ile alınan diğer
haklar şunlardır:

İhbar tazminatları %50
zamlı, kıdem tazminatları her bir
çalışma yılı için 40 günlük ücret
1er tutarında ve kendisi işyerin
den ayrılan üyeye de ödenecek
tir.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer %75 zamlı. Cu
martesi günü fazla mesaileri
%100 zamlı, hafta tatili ve ge
nel tatil günleri çalışmaları
%100 zamlı (3 yevmiye) ödene
cektir.

Yıllık izin sürelerine 3 işgü
nü ilâve edilen üyelere, izin ik
ramiyesi olarak 2000 lira verile
cek ve dini bayramlarda 1500
lira ödenecektir.

r'

Şahin Motor
M

Yatakları ve Pan
Oto işyerleri
sözleşmeleri
fesh edildi

Gebze . Çayırova'da kurulu
Şahin Motor Yatakları ile E-
yüp'de kurulu PAN OTO Yedek
Parça San. İşyerlerinde halen
yürürlükte bulunan Toplu İş
Sözleşmeleri 31 Mayıs 1979
tarihinde sona erecektir. Bu İş
yerleri sözleşmeleri sendikamız
ca Nisan ayında fesh edilmiş
ve ilgili Bölge Çalışma Müdür
lüklerinden sendikalar listesi İs
tenilmiştir.

J

Gece çalışmalarında, saat
ücretleri %25 zamlı tahakkuk et
tirilecek ve üyelere ayda 1 yev
miye devam primi ödenecektir.

Tazminat hesabında yemek
ücreti 35 lira olarak nazara alı
nacaktır. Yakacak yardımı yılda
4000 lira olacaktır.

Üyenin evlenmesinde 5 iş
günü ücretli izin verilecek ve
3000 lira evlenme yardımı yapı_
iacaktır. Çocuğunun dünyaya
gelmesinde 3 işgünü ücretli izin
verilecek ve 2000 lira doğum
yardımı yapılacaktır.

Eğitim yardımı olarak, öğre
nim durumuna göre 750 - 1000 -
1500 lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varisleri
ne 10.000 lira, iş kazası ölümle
rinde 25.000 lira yardım yapıla
caktır. Üyenin yakınlarının ölü
münde üyeye 3 işgünü ücretli
izin ve 2000 lira verilecektir.

Giyim yardımının yanında
ayrıca üyeye yılda 500 lira de
ğerinde 2 çift ayakkabı verile
cektir.

OTOMOBİL — İŞ



Karmaşan
sözleşme
görüşmesi
sırasında
taraflar
yanyana.
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ÇOLAKOĞLD İŞÇİLERİNİN
SAAT ÜCRETLERİ 2 YIL
İÇİN 40 LİRA ARTTIRILDI

Ç^ENDİKAMIZ İle Gebze Diliskelesi'nde kurulu bulu-
^nan Çolakoğlu Metalürji A.Ş. arasında yürütülen 2.

dönem sözleşme görüşmelerine Kasım ayında başlanılmış
ve parasal ve işgüvenliğine ilişkin 25 maddede anlaşma
sağlanamayarak uyuşmazlığa gidilmişti.

İhtilaflı maddeleri görüşen uzlaştırma kurulunun ka
rarı İsteklerimizi yansıtmadığından grev kararı almıştık.
İşverenin karşıt olarak aldığı lokavt kararından sonra ye
niden başlayan görüşmeler ardı, ardına yapılan toplantı
lar sonunda anlaşmaya varılmıştır.

zam yapılmıştır. Her sözleşme
yılı için 6 maaş tutarında ikra
miye verilmesi esasının da ge
tirildiği sözleşme ile tazminatlar
da da artış sağlanmış olmakta
dır. Buna göre ihbar tazminat-

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
1 Kasım 1978'den itibaren 2

yıl süre ile geçerli olan 2. dö
nem yeni toplu iş sözleşmesi ile
çalışanların 1. yıl saat ücretleri
ne 20 lira, 2. yıl ayrıca 20 lira

OTOMOBİL — İŞ

lan %50 zamlı, kıdem tazminat
ları her bir çalışma yılı için 40
güne çıkarılmış ve kendi ayrılan
üyeye de verilmesi kabul edil
miştir.

DİĞER HAKLAR :

Dini bayramlarda 2500'er lira,
alacak olan Otomobil - İş üyesi
Çolakoğlu çalışanları izin süre
lerine yasal hakların dışında 3
günlük ek izin sağlamışlar ve
5000 liralık izin gideri almışlar
dır.

Yakacak yardımı olarak 7.500
lira alacak olan Çolakoğlu çalı
şanlarına sağlanan diğer sosyal
yardımlar şöyledir:

Evlenme yardımı: 6 işgünü
ücretli izin ve 4.000 lira.

Doğum yardımı: 4 işgünü üc
retli izin ve 3.000 lira.



n

Çocuk yardımı:
için oyda 100 lira.

Her çocuk sosyal hakları da topluca ele meşinden yararlanmakta olduk-
alınırsa işkolunun en iyi sözleş-ları ortaya çıkmaktadır.

Eğitim yardımı: İlkokul için
1.250, orta eğitim için 1.750 ve
yüksek okul için 2.500 lira.

Ölüm yardımı: Üyenin ölümü
halinde 15.000 lira, iş kazaların
da 50.000 lira ailesine, üyenin
yakınlarının ölmesi halinde üye
ye 4 işgünü ücretli izin ve 3.000
lira yardım.

Fazla mesailer %100 zamlı o-
larak verilecektir.

Bütün bu hakların yanında
Çolakoğlu'nda çalışan Otomo
bil - iş üyelerinin giyim ve diğer

I

Çolakoğlu işyerinde çalışan üyelerimiz 2. dönem toplu İş sözleşmesi İle ka
zandıkları haklar konusunda bilgi alırken.

r

Yürürlük süresi 30 Nisan 1979 günü sona erecek
Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. Makina Takım Endüstrisi
A.Ş. ve Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. işyerlerinin
sözleşmeleri ivlart ayında tarafımızdan fesh edilmiş ve
Kocaeli Bölge Çalışma fJiüdüriüğünden talep edilen lis
tede yer alan sendikalara yazılı bildirim yapılarak çağrılar
Hân edilmiştir.

Makine Takım
Yücel Boru
ve Toe'de
sözleşme
çağrılan
yürütülüyor

.j

ATLAS COPCO

SÖZLESMESİ
â

UZLAŞTIRMA
M

KURULUNDA

Sendikamız ile Atlas Copco Makinaiarı İmâlat A.Ş.
arasında yürütülen yeni dönem sözleşme görüşmeleri 28
madde üzerinde anlaşma mümkün olmadığından uyuşmaz
lıkla kesildi. İhtilâf konusu olan İş güvenliğine ilişkin mad
delerle, parasal maddelerin müzakere edileceği Uzlaştır
ma Kurulu, 3. taraf aracının sendika ve İşveren tarafsız
aracılarınca seçilmesi İle teşekkül ederek çalışmalarına
başladı.

6 otomobil — İŞ
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^  KROMAN
^  ÇELİK

Gebze bölgesinden Kreman Çelik - Önder Döküm -
Ak Kardan - Demsan İzmit bölgesinden Gazal Gaz Alet
leri İstanbul'dan Teklmal Srnates Ankara, İzmir ve İstan
bul S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamirhane, İşyerlerinde toplu
sözleşme bağıtlama yetkileri alındı. Söz konusu Işyerlerln
de çalışan üyelerimizin talepleri alınarak İşyerleri temsil
cilerimizle birlikte yeni dönem toplu sözleşme tekliflerini
düzenleme çalışmaları tamamlanarak, görüşmelere başla
nıldı. Geçen ay içerisinde müzakerelerine başlanılan Sığ
ma Döküm işyerinin sözleşme toplantıları devam ediyor.

SIĞMA

DÖKÜM

f I ıliİMiamil

OTOMOBİL — IŞ
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BÜYÜK
Genel Eğitim Sekreteri

Mehmet OKAN
Jhi

3^
im SendiKa

zenlenmekte
terden biri
tarihlerinde
Gazeteciler
salonunda 2
'an semineri
işçi sorunlar
da dış ülke!
gündeme ge

«Diğer
ye» de Topl
nusunda açı
Prof. Dr. To
ra Prof. Dr.
meğin Satın
sunu incel
ikinci günür
Hukuk Mü^
«İş akitlerin
Kurulu üyelt
nusunu tüm
'emiştir.

Semineı
daha sonra
çalışmaların
Başkan Ayd
dan yapılan
ve semineı

«Sertifika» c
ra 2. dönen
sona ermişt

de incele
ile sizlere
GOğlZ.
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M EĞİTİMİMİZ
İLGİ GORDU

arafından dü-
dizi seminer-

22 - 23 Mart
liştır. İstanbul
'eti konferans
süre ile yapı-
genel olarak

unlar karşısın
i  uygulamalar
?tir.
rde ve Türki-

Anlaşma ko-
larda bulunan
ereli'den son-
n Erişken «E-
Gücü» konu-

Seminerin
e sendikamız
Fehmi Bora

hi ve Disiplin
görevleri» ko-
tıları ile ince-

nci gününde
iilciler meclisi
iimiştir. Genel
zeren tarafın-
ıış konuşması
tılan üyelere
pasından son-
01 çalışmaları

oızda seminer
ıiarı oyrıntıları
piarda aktara-



îçte Sendikal Olaylar

Belediye
İsçileri
gündeSOO
lira zam
aldı

Mali olanaksızlık sözleri ile
sürekli olarak kamu oyu karşı
sına çıkan belediyelerden Istan
bul Belediyesi Genel - İş'le im
zaladığı sözleşme gereği işçile
rin aylıklarını 13 gün sonra ve
rirken Yakaçık Belediyesi/ide
çalışan 130 emekçi ücretlerine
zam almışlardır.

Genel - İş'in 2 yıl süreli o-
larak imzaladığı sözleşmeye gö
re gündeliklerine 300 lira zam
yapılan çalışanlar yemek parası
olarak 1500, ikramiye olarak 3
maaş, aile zammı olarak 500,
çocuk parası olarak 300 izin gi
deri olarak da 3 bin lira alacak
lardır. Bu arada işçilere yakıt
yardımı yerine 4 ton kömür ve
rilmesi de karara bağlanmıştır.

rınııııııııııııııuııniMtüiınıınıııniMiıııınııınııınıuııtiiııniMiıtnııiMiııııiNiiiıtııııınıııiiiıiMiıınfnııiiiinıııı

Harb - İş Yetkiyi Kazandı
Bir süredir Aster - İş'le Türk Harb - İş arasında sü

ren yetki mücadelelerinin sonuncusunda çalışanlar Harb-
İş'e «Evet» demişler ve bunu 46'ya karşı 57 oyla belge-
lemişlerdirT İstanbul Boğazı Onarım ve Destek Komutanlı
ğı işyerinde bölge çalışma müfettişlerince yapılan «Durum
Tesbiti» ni kazandıklarını ifade eden Türk Harb - İş Sen
dikası yetkilileri işkolunda çalışan 35 bin işçi için toplu
pazarlığın yakında başlatılacağını açıklamışlardır.

l:illlllIllli:illlllMIIIIIi:nillllllllllllllllllllllIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIItMltMllllllllltlll!llllllllll)MİIIII1MIIIIMIIIIIIII|lllll|

Bank-Sen Sendikası ile Eski
şehir Bankası arasında imzala
nan sözleşme ile çalışanlara 1.
yıl 2750, İkinci yıl ise 3250 lira
ücret artışı sağlanmıştır. 25
şubede 325 kişinin çalıştığı ban
ka için sürdürüien görüşmeier
sırasında iş yasasının 13 ve 17.
maddeleri iş güvenliğini sağla
yıcı şekilde değişikliğe uğratıi-
mış. Yiida 60 lira kıdem zammı,
800 lira yerrvek parası, 400 —
1400 lira yükselme zammı ve
4 maaş ikramiye esasını geti
ren sözleşme diğer sosyal hak
ları da içermektedir.

Bank - Sen
Eskişehir
Bankasın'da
Sözleşme
•

imzalandı

70

BAKANLIK LOKAVTA
GİDECEK ;

Türkiye'de ilk kez İmar ve
İskan Bakanlığının sendikal ha
reket yüzünden lokavta gidece
ği ve hazırlıklara başlaması tep
ki ile karşılanmıştır. Tez Büro -
iş Sendikası tarafından sürdü
rülen görüşmelerde uzlaşmazlık
noktasına gelinmesi üzerine be
üren durumun ne şekilde çözüm
leneceğj merakla beklenmekte
dir. Bu arada aynı sendika Di
yanet İşleri Başkanlığına bağlı
Yayın Derleme Müdürlüğünde
başlattığı grevi sürdürmektedir.

OTOMOBİL — İŞ
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I  GENEL TONETIM I
İKURULÜMUZ TOPLANDI |
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Aydın ÜZEREN:
i

//Zamlar

bordrodan ücret

alan kesimin

üzerine

yıkılmıştır.•••//

26 Mart Pazartesi günü
yapılan Otomobil - İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu toplantı
sında konuşan Genel Başkan
Aydın ÖZEREN zamların bord
rodan ücret alan kesimin üzeri
ne yıkıldığını söylemiş «Bordro
julora zam mahkumları diyebili
riz... Çünkü devlete vergisini
sektirmeden veren bu kesim sü
rekli olarak piyasada sömürül
mektedir...» demiştir.

2 gün süren ve Türkiye ça
pında bütün şube başkanlarının
katıldığı toplantıda, ülke ve ça
lışanların sorunları değerlendiril
miş petrole yapılan son zamlar
olumlu bulunurken bunların ka-
fO. deniz ve hava ulaşımına
yonsıtılmayarak doğan farkların
pazineden karşılanmasının za
rarlı sonuçlar doğuracağı ifade
edilmiştir.
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SATICI KAZANÇLI ;

Dayanıklı tüketim mallarının
fiyatlarının serbest bırakılması
nın ardından piyasaya boi mik
tarda sürüldüğünü ve bunlara
«Sürpriz Zamlar» geldiğini de
hatırlatan Otomobil - iş Sendi
kası Genel Başkanı Aydın ÖZE
REN: Tasarruf devletten başla
yarak vatandaşlara kadar yay
gınlaştırılmalıdır. İhracat girdi
lerinin döviz olarak petrole ve
rilmesini önlemek için kullanım
daki savurganlığa son verici ön
lemler hemen uygulanmaya ko
nulmalıdır. Piyasa denetimleri
kesinlikle sonuç alıcı şekilde
yapılmalı ve zamların doğurgan
lık özelliği önlenmelidir... Başı
bozuk zamların önüne kesin bir
set çekilmeli, satıcıların keyfi
uygulamalarına son verilmeli
dir...» demiştir.

ASGARİ ÜCRET VERGİ
DIŞI BIRAKILMALI :

Asgari ücretin saptanması
Konusunda geç kaiındığı vurgu-
ianırken, geçmiş yıllardaki yanıl
gıya yeniden düşülmemesi ve
çalışanın en az 5 kişilik aile ola
rak görülmesi, gerektiğinde de
birleşen Otomobil - İs Merkez
Yönetim Kurulu toplantısında
asgari ücretin vergi dışında bı
rakılması istenmiştir. Bu arada
basın affının gündeme alınarak
en kısa zaman süreci içinde çı
karılması gerektiğinde de birle-
şilen toplantıda ekonomik dar
boğazdan çıkılması için sürdü
rülen çabalarda kendi öz kay
naklarımıza yönelinmesi ve eko
nomik bağımsızlığımızın böyle
likle sağlanabileceği ifade edil
miştir.
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Ne olacak bu çocuklar ?
"DİRLEŞMİŞ Milletler verilerine göre
^az gelişmiş ülkelerde 350 milyon ço

cuk, sağlık, eğitim ve beslenme konusun
da en basit olanaklardan bile yoksunlar.
Türkiye'de her 1000 bebekten 130'u henüz
1 yaşını bile doldurmadan ölmekte. Hindis
tan'da ise bu sayılar korkunç bir düzeye
ulaşmakta. Bu ülkede her ay ölen çocuk
sayısı 100 bin dolaylarında.

Tüm bunları niye yazıyoruz?
1959 çocuk hakları bildirgesinin 20.

yılı olan 1979 yılı Birleşmiş Milletler tara
fından uluslararası çocuk yılı olarak ilân
edildi de ondan.

Evet! 1979 Dünya Çocuk Yılı. Ve ço
cukların eğitim, beslenme, sosyal güven
lik olanaklarından yararlanmaları, sağlıklı
bir yaşam sürmeleri, dünyada barış ve öz-
güriük dolu bir ortamın gerçekleştirilmesiy
le olanaklı. Bu da bizi, yani biz, dünyayı el
leriyle yeniden kuran emekçileri, emekçi
anaiarı yakından ilgilendirmekte, bu konu
da daha bilinçii olmaya zorlamakta.

Sanayileşme sürecindeki ülkemizde,
giderek kötüleşen şekilde değişen sosyal
ve ekonomik koşuilar, doğai olarak kadın
larımızı da hızlı bir çalışma yaşamına sü
rüklemekte.

Özellikle köyden kente göçün yoğun
olduğu, kentleşmenin aiabildiğine hızlı ve
sağlıksız bir gelişme gösterdiği yörelerde,
kadının giderek daha çok çalışma yaşamı
na atılması; özellikle büyük kentlerde aile
bireylerinin sayısının azalması; çocukların
bakım ve eğitimlerinin sağianabilmesi için
etkin bir örgütlenme gereğini ortaya koy
makta. Özeilikle okul çağına girmemiş ço
cukların bakımı ve yetiştirilmesi, ister iste
mez özel önlemlerin aiınmasını zorunlu kıl
makta.

Çalışan kadın, sabahın erken saatlerin
de işe gitmekte ve büyük bir olasılıkla gü
nün tümünü evinden uzakta geçirmekte.
Oysa çalışan kadının işinde verimli olabil

mesi, herşeyden önce çocuğu konusunda
duyabileceği tüm kaygılardan sıyrılmış ol
masını gerektirmekte. Çalışan kadına bu
kolaylığı yaratan kuruluşlar da kreş, gün
düz ve gece bakımevleri kuşkusuz.

«Çaiışan anne, günün tümünü evinden
uzakta geçirmekte» dedik. Bu süre içinde
çocuğuna kim bakacaktır peki? Kime bı
rakacaktır yavrusunu?

İlk olasılık, evde bulunan bir büyüğe
bırakmaktır. Ancak artık çocukig ilgilene-
biiecek çağı çoktan geçmiş olan bu bü
yük kişi, doğal olarak çocukla gerekli ve
çağdaş iiişkiyi kuramayacak, gerekli ilgiyi
gösteremeyecektir.

İkincisi oiasıiık ise, çocuğu kendisin
den biraz daha büyüğü varsa, ona bırak
maktır. Bu durumda çocuk, gene eğitimsiz
ve iigisiz kaiacaktır. Ayrıca küçük kardeşi
ne bakmak zorunda kaian biraz daha bü
yüğü, gereksindiği herşeyden yoksun ka
lacak, bu nedenle çarpık ve sağlıksız bir
çocukluk devresi geçirecektir. Üikemizdeki
bu tür «küçük anne» ierin sayısı herhalde
azrmsanmayacak bir düzeydedir.

Böylece, annesi işte iken, ister iste
mez sokağa itiiecektir çocuk. Bu durumda
ne olacaktır? Çoğu kez, büyük bir olasılık
la kendisinden daha büyüklerle il'Şk' kura
cak, yaşıyla ilgisi olmayan alışl<°';)''[^'°''
necektir bir doiu. İlk eğitimini böyiece so
kakta alan emekçi çocuğu giderek, doğai
olarak suça sürüklenecektir.

Durum böyle olunca, çalışan kadının
geride bıraktığı bu eksikliği gidermek üze
re, özeliikle «deviet» tarafından açıiacak
kreş, gündüz ve gece bakımevlerine gerek
sinilmekte.

Açılacak bu kuruluşlar aracılığıyla ço
cuklar dış çevrenin olumsuz etkilerine kar
şı korunacaklar, insansa! gereksinmelerini
karşılayacaklar ve eğitileceklerdir. Böylece
topluma uyumlu, kişiliği sağlıkii bir geli
şim gösteren çocukigr olacaklardır. Kreş
lerin çağımızın en büyük sosyal gereksinim
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lerinden biri oiduğu artık tüm dünyaca ka
bul edilen bir gerçek.

Ayrıca çocuklar üzerindeki bu korkunç
açmazı önlemek için, sonuç olarak her iş
yerinde bir kreş ve emzirme odası açılması
gerekmekte.

Ama, emekçi kadınlar ve çocukları
için bu denli önemli olan kreşler, gündüz
ve gece bakımevleri konusunda «devlet»
neler yapmakta?

Anayasanın 35. maddesi şöyle demek
te bu konuda:

«Aile Türk toplumunun temelidir. Dev
let ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin,
ananın ve çocuğun korunması için gerekli
tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.»

Kurar ya! Şimdiye değin neler yapıl
mış onlara da bir göz atmakta yarar var
kuşkusuz.

Bugün ülkemizde çalışan anne ve ba
banın 0-6 yaş arası çocuklarına bakan
eğitimlerini sağlayan kuruluşları dört ana
bölümde toplayabiliriz:

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
bağlı kuruluşlar: Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı kuruluşlar; İşyerlerinde ve fabrikalar
da açılan kurumlar; Özel ve tüzel kişilere
ait kuruluşlar.»

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığına
bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı
Ankara'da 3, İstanbul ve Adana'da birer ol
mak üzere 5'dir. ve toplam kapasitesi 650
dir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ana
okullarının sayısı ise 8 ve 912 kişilik kapa
siteye sahiptir.

Bugün özel kişilere ait 73'ü kreş ve
gündüz bakımevi, 105'i ana okulu olmak
üzere toplam 178 kuruluş ise 8 bin dolayla
rında çoçuğu ancak eğitmekte ve barındı
rabilmekte.

'Buna karşın ise Türkiye'de 1975 nüfus
sayımına göre 12 ve daha yukarı yaşlı, evli,
eşi ölmüş veya boşanmış 9.602.918 kadın
bulunmakta. Çeşitli işkollarında çalışan ka
dınlarımızın sayısı da 5.912.919 yine aynı
yıl sayım sonuçlarına göre ise 0-6 yaş
arasında yurdumuzda 7.233.190 çocuk bu
lunmakta.

Tüm bu sayılara baktığımızda, devlet
tarafından sağlanan olanakların gülünçlü
ğü apaçık ortaya çıkmıyor mu?

İş yasasına göre 100 kadın işçi çaiış-

tiran fabrika ve işyerlerinde süt odası, 300
kadın işçi çalıştıran yerlerde kreş ve gün
düz bakımevleri kurulması öngörülmekte.
Ancak eldeki verilere göre bugün ülkemiz
de kreş ve gündüz bakımevlerine sahip
fabrika ve işyerlerinin sayısı 50 yi geçme
mekte.

«Gebe ve emzikli kadınların çalıştırıl
ma koşullarıyla emzirme odaları ve çocuk
bakım yurtları (Kreş) hakkındaki» tüzük,
kadın işçi çalıştıran işverenlerine yerine
getirmesi gereken şartları şöyle belirle
mekte:

«Bir işyerinde yaşları ve medeni hal
leri ne olursa olsun 100 den fazla kadın
işçi çalıştırıldığı takdirde, işveren tarafın
dan bir emzirme odası kurulması zorunlu
dur. Emzirme odalarında işçiler arasındaki
emzikli kadınlar, bir yaşından küçük ço
cuklarını emzirebilirler. Çocuklar buralarda
bırakılır ve bakılırlar.»

«Bir işyerinde yaşları ve medeni hal
leri ne olursa olsun, 300 den fazla kadın
işçi çalıştırıldığı takdirde işveren tarafın
dan bir kreş (çocuk yuvası) kurulması zo
runludur. Kreşler işçi kadınların 0-6 ya
şındaki çocuklarının bırakılması ve bakıl
ması ve annelerin bir yaşından küçük ço
cuklarını emzirmeleri içindir.»

Yasa maddeleri, tüzükler böyle der işte
ve işverenlere yükümlülükler getirir. Getirir
ya! Bu zorunluluğun gerekleri ne denli ye
rine getirilir?. 100 kadın olunca Wr emzir
me odası mı açmak zorunlu. Hemen 99 da
dondurur işveren kadın işçi sayısını ve kur
tulur bu yükümlülükten. 300 kadın olunca
bir kreş açmak mı gerekiyor. Hemen ka
dın işçi sayısı 299 da durdurulur ve kurtu-
lunur bu yükümlülükten. Ve o nedenledir
ki ülkemizdeki kreş ve gündüz bakımevle
rine sahip işyeri ve fabrika sayısı 5_0 yi geç
mez. Denetimi ise hiç bir zaman sağlıklı
bir biçimde gerçekleştirilmez.

1979 Dünya Çocuk Yılı. Çocuklarımızın
sağlıklı, eğitimli, insanca yetişebilmeleri
için özellikle biz emekçi kadınlara, işçi ana
lora ve örgütlü gücümüz sendikalara bü
yük görevler düşüyor. Her işyerinde bir
kreş açtırmak için uğraş vermek, kuşku
suz sağlık ve güvenli yarınlarımız içinde
büyük önem taşıyor..

Bilge ÖZ
ESAŞ işyerinden
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e EVLENME
0 CHRYSLER işyerinde çaiı-
şan üyemiz Niyazi YILMAZ —
Zanife YİLDİZ ile,
0 ATLAS COPCO işyerinde ço
iışon üyemiz Mehmet AKAN —
Nimet ERSOY ile,
0 ESAŞ işyerinde çalışan üye
lerimizden Muhsin METE — Fa
dime ile Mehmet CESUR — Ay
nur ile,

9 MAKİNA TAKIM işyerinde
çalışan üyelerimizden Osman
ERKMEN — Lütfiye ile,
0 AEG ETİ işyerinde çalışan
üyemiz Adnan İLHAN — Zuhal
ile,
0 ELEKTROFER işyerinde ça
lışan üyemiz Halil DERELİ —
Mualla TURHAL ile, evlenmiştir.
Evlileri kutlar bir ömür boyu
mutluluk dileriz.

^ DüGU^^

0 CHRYSLER işyerinde çalışan
üyelerimizden Ahmet SÖNMEZ'-,
in oğlu, İmam AKAR'ın kızı M.
Emin GÜMÜŞSEL'in kızı, Nesim
ERTUĞRUL'un kızı. Fahri EL-
DEM'in oğlu,
0 ATLAS COPCO işyerinde ça
lışan üyelerimizden Şeydi SARI-
YAR'ın oğlu, Mustafa KARPUZ'-
un oğlu, Selohattin GÜZELOG-
LU'nun kızı,

0 ESAŞ işyerinde çalışan üye
lerimizden Erkan ÜSTEPE'nin
oğlu, Halil SALAR'ın oğlu, Tür-
koy TAŞPINAR'ın kızı, Murat
AKSU'nun oğlu,
0 OMTAŞ işyerinde çalışan ü-
yelerimizden Turan TURAN'ın
kızı, İsmet CAVLAK'ın oğlu, İh
san DOKUMAZ'ın oğlu, Mehmet
ÖNER'in kızı, olmuştur. Anne
ve bahâları kutlar küçük yavru
lara uzun ömürler dileriz.

e VEFAT ")
0 MAKİNA TAKIM işyerinde
çalışan üyelerimizden Halim A-
KAR'ın çocuğu, Hüseyin BAL-
Cl'nın babası, Kadir KARATE-
KİN'in babası, Mustafa COŞ-
KU'nun babası,
0 ELEKTROFER işyerinde ça
lışan üyemiz Halit GÜLHAN'ın
oğlu, Recep GÜLEC'in oğlu,
^CHRYSLER işyerinde çalışan
üyelerimizden Turan YAPRAK'-
ın annesi, Mehmet MENDEŞ'in
babası. Emin DİNÇ'in annesi,
0 ESAŞ işyerinde çalışan üye
miz Hüseyin KARA'nın annesi,
0 OMTAŞ işyerinde çalışan ü-
yemiz İhsan DOKUMAZ'ın anne
si vefat etmiştir. Ahirete göçen
lere Tanrıdan rahmet niyaz e-
der, yakınlarına başsağlığı dile
riz.

0 MAKİNA TAKIM işyerinde
çalışan üyelerimizden Ahmet
YAZIClER'in oğlu. Kâzım AKBU-
LUT'un oğlu. Kâzım ŞEN'in kızı.
Rahmi YENER'in kızı. Arif ÇA-
KIR'ın oğlu, Habib ŞİNİK'in oğ
lu, Kaya TÜRK'ün oğlu, Ahmet
KAYA'nın oğlu. Fahri UYKUCU'-
nun oğlu, Mehmet CAVDAR'ın
oğlu, Mehmet TOKU'nun oğlu.
Yasin YILDIRIM'ın oğlu. Ergin
YILDIRIM'ın oğlu, Bekir BİN-
CAN'ın kızı, Ahmet BİLİŞİK'in
kızı, İbrahim ALAN'ın kızı, Se-
lahattin YİĞİT'in kızı,
0 ELEKTROFER işyerinde çalı
şan üyemiz Bayram CIRIK'ın
oğlu,

0 KARMAŞAN işyerinde çalı
şan üyemiz Ali GÜRHAN'ın kızı,
Ahmet USLU'nun oğlu

Osmaneli — Bilecik'de kurulu TRAFOSAN TRANS
FORMATÖR SANAYİİ A.Ş. İşyerinde yapılan temsilci seçL-
minde Feyyaz GİRGİN baştemsilciliğe, Hüseyin ÇAKMAK,
Mehmet KUŞAKSIZ, Hasan ASAR'da temsilciliklere seçil
mişlerdir.

Temsilci arkadaşlarımızı kutlar, görevlerinde başarı
lar dileriz.

ıJMIMItte
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