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1980'in
Emekten yana
Çalışanlara
Işık tutmasını
Ve bu yolda
Çalışanların
İstemlerinin

Gerçekleşmesini
Dileriz.

OTOMOBİL-İŞ
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OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ
TÜRKİYE

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

SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
YAYIN ORGANIDIR.

V.

2

Otomobil - İş adına
Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı İşleri Müdürü
ŞEYMA TÜMER

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.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin İade edilmez.

Dizgi - Tertip - Başkı :
tekgida — iş

Eğitim İşleri Matbaası
4. Levent/İSTANBUL

Baskı tarihi 6 şubat 1980

otomobil — İş
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TÜRKİYE'nin yıllardan beri yermekte
olduğu sınav ilginç noktalara erişti

diyebiliriz. Dört yıla yakın bir süredir, ya
bancı devletlerin uyguladığı ambargo de
vam etmesine rağmen, Türkiye'de sanayiin
hala ayakta durması gerçek bir müeize ni
teliği taşımaktadır.

Anaak bu mucizeyi yaratan gücün fa
turasını, işçi sınıfının ezilerek ortaya koy
duğu unutulmamalıdır. Her yıl işini kaybe
den işçi sayısı toplamının yüzbinieri buidu-
ğunuda belirtmeden geçemeyiz.

İşveren kesimi tasarrufunu hep işçi
den yapmış, bu devreden de en iyi şekilde
istifade etmesini bilmiştir. Bir yandan ba
tıyoruz diye ağlarlarken bir yandan da sö
mürü düzenlerini doruğa çıkarmasını bil
mişlerdir.

Darboğaz denilen devre içinde devlet
sektörü gelecek için yüzlerce temel atma
törenleri düzenlerlerken, özel sektör de iri
li ufaklı yatırımlara devam ettiği cihetle İç
piyasanın hiçte kötü olmadığını ortaya koy
maktadır. Nitekim sayılı büyük kuruluşla
rın bazı yetkilileri zaman zaman kamu oyun
da haksız ve fahiş kârların hükümetler ta
rafından önlenmesini belirtmeleri görüşle
rimizin doğruluğunu simgelemektedir. Var
larla beraber yokların da satıldığı bu gibi
devrelerde işverenlerin en mükemmel da
yanışmalar içine girdiğini evvelçe aynı dö
nemi geçiren ülkelerde görmekteyiz.

Dikkat edilirse işverenlerin daha ciddi
şekilde bir araya geldikleri sendikaları etra
fında hızla toplanmaları, görünmeyen ka
zançlarının büyüdüğü yıllara rastlamakta

dır. İşçilerin haklarını gerilere götürebilmek
için sendikalaşmayı ön plâna almaları, ge-
leçeklerini garanti altına almak içindir. Bu
arada ufak güçsüz sendikalara gerekli ta
vizler verilerek yıl kazanmak yolunun ter-
çih edilmesi toplu iş sözleşmesi düzenine
vurulan en ağır darbelerden biridir diyebi
liriz. Gayeleri «Böl, Parçala, Yoket» politi
kasıdır. Böylece, işçilerinde sendikalara o-
lan güvenini yitirmeye çalışmaktadırlar.

"'■ün bu durumlar ortada iken gerçek
işçi sendikalarının işverenler karşısında bir
leşmeleri gerekmektedir. Ne yazık ki Türk
sendikacılığı türlü oyunlarla bölünmüştür.
İşverenlerin de bütün bu kuruluşlaıa mavi
boncuk dağıtmasını bilmeleri, işin kötü ka
derini çizmektedir. İşçilerin geleceklerini
güvence altına almak için sürdürülen grev
feri bile, kamu oyuna kötü gösterebilmek
için yapılan çalışmalarda, işveren kesimi
nin yanında bazı sendikaları da görmek ar
tık şaşırtıcı olmamaktadır. Yıllardan beri
sürüp giden bu oyun tutmamasına rağmen,
palyaçoluğa özenen bu tipleri kınamak ye
rine, görevini yapan palyaçolara gülüp ge
çiyoruz. İşverenlerin çekinmeden, bıkma
dan düzenledikleri bu oyunlar karsısında,
aerçek sendikalara düşen aörev, işveren
ler karsısında artık evlem birliğine airilme-
sinin sart olduğunu öneriyoruz. Her geçen
aün biraz daha geç kalınmasının açısını
isa kesiminin çekeceği unutulmamalıdır.
İşverenler karşısında yapılan eylem ye aüç
birliğinin İşverenleri ziyadesi ile rahatsız
ettiği açıkça görülmekte ve büyümemesi
için azami gayret gösterdikleri, avnı Isko-
lundaki diâer sendikalara tavizler verdikle
ri artık aözden kaçmamaktadır. Bu arada
ganimet peşinde koşan lodoscular bundan
fnvdalanmak için bukalemun aibi renk de-
aistirmeve devam ederken, evlem ve auc
birliği yerine, günlerini gün etme politikası
gütmeleri acı gerçekler arasındadır. Bütün
bunlara rağmen İşverenler karşısında ey
lem, güç binliklerinde kurulan savunma
hattı, işverenlerin işçilerle alay eden yüz
lerini allak bullak etmeye yetecek, zafer
Türk ekonomisi ve sanayiini bugüne geti
ren isnierin olacaktır.

MmmNÖZEREN
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5 İŞYERİNDE
GREV

}}

Emeğin hakkının tam anla
mıyla alınması İçin başlattığı
mız grevler giderek yaygınlaşı
yor. İşverenlerin gerek örgütlü
Ve gerekse bireysel olarak ver
medikleri hakları alana kadar
sürdürülecek olan grevlerimizde
çadırlarda geçen süre en azın
dan 2 ay.

Grev dalgası önce Gazal iş
yerinde başladı. Bundan 5 oy
önce başlayan grevin ardından
Makina Takım Endüstrisi ve Ak
kardan işyerleri birer gün ara
ile greve gitti. Bu grevierln ar
dından da 4 ay geride kaldı. Ve
son olarak Şahin Motor işçileri
sendikaları Otomobil - Iş'In grev
ilânı İle yasal silahlarını ateşle
diler. Ve 2 aydan bu yana da
grevleri sürüyor.

4 işyerinde 330 Isaünü boyun
ca sürdürülen grevlerde tüm
Otomobil - (ş üyeleri bundan ön

ce olduğu gibi büyük bir karar
lılık gösteriyor. İşverenlerin uz
laşmaz katı tutumlarını kırmak
ve haklarını almak İçin sürdürü
len uzun uğraşta grev çadırları
bayram yerini andırıyor.

3 Otomobil - iş üyeleri her-
geçen gün daha da bilenerek
ilerideki zaferlerinin sevincini
şimdiden grevde tadıyorlar.

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Ankara'da kurulu Ana
Bölge Depo ve Tamirhane işye
ri İçin Mart ayından buyana yü
rütülen sözleşme görüşmelerinin
uyuşmazlıkla sonuçlanması üze
rlne 13 Aralık 1979 günü GREV
uygulanmasına başlanıldı.

GREV'e çıkmadan önce, İşve
ren durumundaki Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığında yürütü
len görüşmelerde, katı tutumun
sürdürülmesi ve hatta kazanıl
mış haklardan dahi geri dönen

karşı teklifler ileri sürülmesi,
anlaşma olanağını tamamen or
tadan kaldırmış ve GREV'in uy
gulanması kaçınılmaz olmuştur.

BAKANLIĞIN İSTANBUL
BÖLGE TAMİRHANE
İŞYERİNDE DE GREV

KARARI ALINDI.
Sağlık Bakanlığının Bakırköy

Bölge Depo ve Tamirhane işye
rini kapsayan sözleşme görüş
melerine de Mart ayında başla_
nılmış ve teklifin tünn maddele
rinde uyuşmazlığa gldllmişdi.

Uzlaştırma Kurulu karar,
leplerlmlzln gerisinde olduğun
dan tarafımızdan kabul edilmez
ken, işveren temslicilerlde karg
rı kabui etmemişletcilr.

Bu durumda sendikamız İşye
rinde GREV kararı almıştır.

Grev'In uygulanması İçin ya
sal sûrenin geçmesi beklenmiş
ve grevimiz başlatılmıştır.

OTOMOBİL — İŞ
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İşverenlerin
oyunlarına
karşı çıkan
OTOMOBİL - İŞ
üyelerinden
MTE ve Akkardan
emekçileri
grev

ödeneklerini
aldıktan sonra

f- '

S,i

EKONOMİK

HÜCMLE

Togunlaşıyor

Grev çadırındaki emekçiler yanında, masa başında
hak alma uğraşı sürdürülürken bütün bunlara ek olarak
MESS ile ekonomik mücadele yeni boyutlara u aşacak.

Uzun süreli görüşmelerin ardından geçen dönem için
imzalanan toplu sözleşmelerin geçerliliğini yitirmesi üzeri
ne topluca başlatılacak olan görüşmelerin o dukça çekiş
meli geçeceği ve işverenlerin MESS buyruğunda çalışan
ların haklarını vermekten kaçınacağı kesinlik kazandı.

Yani açıkça işveren örgütü MESS sürekli ayak direte
cek. Buna karşı sendikanız Otomobil - İş ise çalışanların
alınterlerinin gerçek hakkını, başta ekonomik olmak üzere
sosyal haklar ve işgüvenliğini tam anlamıyla alarak sağlam
laştırmak çabasını sürdürecek.

Tekten, Anadolu Döküm, Fen-iş Allminyum, Hisar Çe
lik Döküm. Çelik Montaj, Oto-Par, Esaş, Remas Redüktör,
Elsel Gaz Armatürleri, Kefçelik, Kefsan, Böhler Kaynak
Elektrotları, Teknik Çelik ve Omtaş işyerlerinde çalışan
üyelerimiz için MESS karşısında sürdüreceğimiz toplu pa
zarlıkta gerçekler yol gösterici olacak.

Daha önce de dediğimiz gibi kendi kişisel çıkarlarını
herşeyden üstün gören ve çalışanları sürekli ezme uğra
şında olan İşverenler ve onların örgütü MESS'le sürdürüle
cek olan pazarlığa bir dönüm noktası olarak bakılıyor.

S

i*

m
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TEKNİK
ÇELİK,
TOE VE
TEKİMAL
İŞYERİNDE
TEMSİLCİ
SEÇİMLERİ
YAPİLDİ

Tabanın söz ve karar sahibi
olması ilkesi hayata geçirilerek,
işçiler, temsilcilerini oyları ile
belirlediler.

Geçtiğimiz günierde, her üç
fabrikada çaiışan tüm üyeleri
mizin katılımı ile gerçekleştirilen
seçimlerde, temsilciliklere seçi
len arkadaşlarımıza başarılar di
leriz.

TÜRK OTOMOTİV ENDÜST
RİLERİ A.Ş. işyerinde yapılan se
çimlerde. Hanifi VATANSEVER
Bastemsilci, Ömer GÜLER, Meh
met AYDEMİR, Ali BAYRAK,
Mustafa DEMİR, İbrahim BAŞ-
SOY, Ekrem CIBIR ve İbrahim
SEVER temsilci olarak görevlen
dirilmişlerdir.

TEKİMAL SINATES KOLLEK-
TİF ŞİRKETİ'nde ise. Resul E-
KİNCİ Baştemsilci olmuş, tem
silciliklere ise Kemal CİVANÖZ,
Halis TOPTAŞ ve Bekir ÖZCAN
getirilmiştir.

TEKNİK ÇELİK EŞYA KOL-
LEKTİF ŞİRKETİ ise Halil ATİK
Baştemsilci, Akif BARUT temsil
el seçilmişlerdir.

TEKİMAL işyerinde oylamaya

katılan üyelerimizden bir grup.

TEKNİK ÇELİK'te yapılan seçimlere katılan üyelerimiz.

TOE'de oylamaya katılan bayan İşçilerden bir grup.

■î.
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ÇAĞRI
PROSÖDÜRÜ

Motorlu Araçlar Ticaret
A.Ş.'nin Adana'da kurulu
Motorlu Araçlar Ticaret
A.Ş. Güney Anadolu Bölge
Müdürlüğü işyeri için yapı
lan rnnrı prosödürü tamam
lanmış Vq evraklar Bölge
Çalışma Müdürlüğüne gön
derilmiştir.

Yürürlük süresi 31.12.979
günü sona eren Oto Yol ve
Çayırova Demir Çekme iş
yerleri sözleşmeleri. Kasım
ayında sendikamızca fesh
edilerek ilgili Bölge Çalış
ma Müdürlüklerinden alı
nan sendikalar listesine
göre yaziiı bildirim ve ilân
yapılmıştır.

Her üç işyerinin yetki ya
zıiarı bekienmektedir.

VOLTAM VE TRAFOSAN
İŞYERLERİNİN

SÖZLEŞME YETKİSİ
KESİNLEŞTİ...

istanbul - Ümraniye'de
kurulu Voltam Regülatör
Fabrikasında çalışan üye
lerimizin 3. dönem, Bilecik
de kurulu Trafosan Trans
formatör Sanavii işçilerinin
2. dönem toplu sözleşme
çağrı prosödürleri tamam
lanmış ve işyerlerinde sen
dikamızın yetkili oiduğu
saptanmıştır.

Voltam ve Trafosan işçi
lerinin yeni dönem sözleş
me tekliflerinde ver alma
sını istedikleri, çalışma ko
şutları, iş güvenliği ve pa
rasal konulara ait istemler
tespit edilerek, teklifler ha
zırlanmıştır.

1.12.1979 başlangıç ta
rihli sözleşmelerin görüş
melerine başlanıldı.

Çayırova - Gebze'de ku
rulu Osman Yücel Boru
Fabrikasında çalışan üye
lerimiz için yürüttüğümüz
ikinci dönem Toplu İş Söz
leşmesl görüşmeleri devam
etmekte...

Resimlerde, daha iyi ca
lışma ve yaşam koşulları
için toplu sözleşmesini yü
rüttüğümüz Osman Yücel
işçileri toplu halde.

»I»"

SACE ELEKTRİK A.Ş.'DE
GREV KARARI ALDIK

Kartal'da kurulu Sace Elek
trik A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimiz adına yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde üc
ret zammı, ikramiye, bayram,
izin Ve yakacak ödeneği, kıdem
tazminatı, haftalık çalışma sü
resine ilişkin olan tekliflerimiz
de anlaşma sağlanamayarak
uyuşmazlıka gidilmiştir.

Uzlaştırma Kurulunun anılan
maddeler hakkında ki kararı ta
raflarca kabul edilmemiştir.

Sendikarnız 4 Aralık 1979 gü
nü işyerinde GREV kararı alır
ken, işverende LOKAVT kararı
almıştır.

Üyelerimizin, haklarını işve
renden alıncaya kadar mücade
lemizi sürdürmeye kararlıyız.

OTOMOBİL — İŞ
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Ekonomik, Kültürel,
Sosyal ve Politik
mücadelenin bilinçli

kullanı lmasıyla
kazandıran silah:

GREVLER - GRE1
Grev. işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı ekonomik

sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve geliştirmek
İçin, İŞİ topluca bırakmasıdır.

Grev hakkı, Anayasamızca güvence altına alınmış, ki
şinin temel haklarındandır. Lokavt hakkının özü. Anayasa
nın sosyal ilkelerine ters düştüğü İçin Anayasal haklar ara
sına sokulmamıştır. Ve bu açıdan bu hakkın İşverenlere
kanun düzeyinde verilmiş olması bile. Anayasaya aykırı
dır, işçi sınıfımız, var olan Anayasal grev hakkını daha İleri
mevzilere götürüp genel grev hakkına dönüştürmek İçin
mücadele ediyor. Lokavtında yasalardan sökülüp atılması
İçin zorlu mücadele veriyor ve verecektir.

Grevler İşçi sınıfının okullarıdır. Sermaye sınıfları İle
emekçi sınıflar arasında sınıfsal mücadele en sıcak şekilde
grev eyleminde yaşanır. Bum ücadeleden işçiler, bilinç dü
zeylerini yükselterek başarı İle çıkarlar. Tüm dünyadaki j|
deneyler bunun somut kanıtlarıdır.

«Hak Verilmez Alınır» özdeyim! işçi sınıfının Grev mü- s
cadeleslnln en güzel İfadesidir. |

Dünya İşçi sınıfı grev hakkının yasallaşması İçin bü- |
yük mücadeleler verdi, işçi sınıfının tarihinde şanlı grev I
geleneğinin çok güzel örnekleri yaşandı. Türkiye işçi smı- |
fıda, ekonomik - sosyal - kültürel - politik mücadelesinde I

grev silâhını çok ustaca kullanmış v
tik kazanımların korunup geliştirmes

Bugün sermaye sınıfı siyasi ikti
olarak işçi sınıfına saldırıyor. Ve sc
nü emekçilere yüklemek İstiyor. Bun
maye sınıfının en azgın örgütü MES^
lu Sözleşme döneminde, daha önce
geri adım atmasıdır. {Ücret, sendlkö
lan, İŞÇİ sağlığı ve İş güvenliği v.s. I

Sendikamız geçmiş dönemlerini
rını bir çak kez grev hakkını sonunö
du ve yeni kazanımlarla donattı. Bi
Şahin Motor ve MESS üyesi GAZ/1
ENDÜSTRİSİNDE, AKKARDAN'da
MESS'in uzlaşmaz tutumunu bu yd
ekonomik-sosyal kültürel alanlardö'
sürdürüyor.

işçi sınıfımız şunu çok İyi biliyor
laka başarıya ulaşacaktır. Bu başof
canlılığını korumalarından, birlikte 'nni
ve sınıfsal çelişkileri İyi kavramalarn
lerimiz önceki grevlerde olduğu gibi
bu mücadeleylde mutlaka kazanacak

SELAM OLSUN GREVDEKİ IŞÇl
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ım
s bu günkü demokra-
ıni başarmıştır.
:tarın tam desteğinde
mürünün bütün yükü-
Jn en açık kanıtı, ser
'in yeni başiiyan Top-
kazanıimış haklardan

I  izin, sosyal yardım-
ionularmdaki teklifler)
le işçilerimizin hakla-
dek kullanarak koru-

j günde Sendikamız
j.'da MAKİNA TAKİM
3rev uyguluyor. Ve
i|a mücadele ederek,
ti savaşımını azimle

ki, bu mücadele mut
I, işçilerimizin grev'in
icadele etmelerinden
dan geçmektedir. İşçi
sermaye sınıfına karşı
ardır.
ARKADAŞLARA...

Grev çadırındayım, nöbetteyim, gururluyum.
Bütün arkadaşlarda bir şevk, bir arzu.
Herkes üzerine düşen vazife aşkıyla.
Kıvançla hizmet anlayışıyla görevi başında
Grev çadırından geliyorum nöbetim bitmiş anlım ak.
Tüm gözlerde bir umut bir güven
Alacağız hakkımızı alacağız elbet
Bu şevk bu iman bu güvenle
Patron bey bekle bakalım bekle
Nereye varacak bu son, soruyorum?
Yarın MESS mi çalışacak fabrikanda
Sen bilmiyormusun çalışanları.
Ama sizler bilmezmisiniz işçiliği.
Sizler vermezmisiniz o kadar vergiyi
Yine de yersiniz kaymağı balı
Kuyruklarda siz beklemezsiniz
Şöyle biraz dön arkadan bak
Ben bu seviyeye kimin sayesinde yükseldim
Ne idim ne oldum ne olacağım
Ne zaman aklına gelecek çalışana takdir
Karşında satın alacağın kimsede yok
Ne sendikası ne temsilcisi ne işçi
Sıkıştın köşeye bindin MESS'in atına
Nereye kadar gideceksin sür bakalım.
Grev çadırındayım bekliyorum
Bitecek elbet bir gün bitecek
Ama bekleyişin sonunu görerek
Alnrnın terini, bileğinin hakkını alarak.

MAKİNA TAKİM'dan Bir Grev'ci
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ÖRGÜTLÜ SENDİKAL MÜCADELEDE ERKEĞİNİN YANINITA
KADIN İŞÇİLERE DE BÜYÜK BİR KARARLILIKLA YERLERİNİ
ALIYORLAR.



EKONOMİ
POLİTİK
tşçi sınıfının, oluşan olay ve olgu-
■'■ları doğru bir biçimde kavrayıp,

doğru çözümlere varabilmesinin temel ko
şulu, bilinç düzeylerini en üst seviyeye çı
kartabilmelerine bağlıdır.

Bu sayımızdan itibaren işçilerimizin
ülkemizde ve dünyada oluşan politik-eko-
nomik ve sosyal olayları daha sağlıklı kav
rayabilmelerine yardjmcı olmak amacıyla
EKONOMİK POLİTİĞİN temel konularını
en yalın biçimde aktarmağa çalışacağız.
Önce Ekonomi Politiğin konusunun ne ol
duğunu görelim.

EKONOMİ POLİTİĞİN
KONUSU NEDİR?

"pKONOMİ politik, üretimin toplumsal
■'—'sistemini inceler. Üretimin toplum

sal sistemi, toplumun gelişmesinin her dev
resinde insanlar arasında görülen üretim
ilişkilerinin toplamı ekonomi politiğin ko
nusudur.

Ekonomi poiitik, üretici güçlerle çok

yakın ilişki içindedir. Üretici güçler, üretim
ilişkiierini büyük ölçüde etkiler ve bu ilişki
lerin biçiminin zamanla değişmesine yol
üretim ilişkilerini de iyice kovroyamayız.
Böylece ekonomi Politik, üretim ilişkilerini
bunların üretici güçlerle olan ayrılmaz İliş
kileri içinde inceler.

Ekonomi Politik bize toplumun geliş
mesinin 'çeşitli çevrelerinde maddi servet
üretim ve dağılımını yöneten yasaları açık
lar. Bu bilim bize, insanlık tarihinin geliş
me sürecini anlayabilmemiz için gerekli o-
lan anahtarı verir.

Ekonomi Politik, kapitalist toplumdaki
sınıf mücadelesine ilişkin en yakın sorun
ları ele alır. Bize sınıfların maddi durum
larını açıklar. Kapitalist ekonominin temel
sınıflarının can alıcı çıkarları üzerinde açık
lamaiar yapar. Ve bu toplumun varlığı so
rununu ortaya atar ve sorunun çözümünü
açıklar.

EKONOMİK KANUN NEDİR?

■pKONOMİ biliminin belli başlı görevi,
•'—'toplumun gelişmesini yöneten ka

nunları açıklamaktır. İnsanlar, evrendeki
oluşumları bilimler aracılığı ile tanırlar. İn
sanı çevreleyen fiziksel Ve sosyal çevre
deki çeşitli oluşumları, çeşit bilim kolları,
kanunlar haline getirerek açıklarlar.

İnsanlar, bu kanunları iyi öğrenebllır-
lerse, dünyada olan her türlü olayı daha
sağlıklı bir şekilde kavrayabilirler. Bu ka
nunları öğrenmek insanların kendi ellerinde
dir.

Doğanın güç koşullarını değiştirmek
ve insanların daha rahat yaşamlarını sağ
lamak için, bu kanunların hayata geçiril
mesi zorunludur. Toplumsal yaşayış içinde
işleyen kanunları bulmak da insanlara an
cak bu kanunları bilmek sayesinde müm
kün olan pratik çalışmalar İçin zemin ka
zandırır.

açar. Çünkü, üretim ilişkisini belirleyen
güç, üretici güçlerdir. Üretim ilişkilerinin
biçimi de üretici güçlerin değişimine ne
den olur. üremi güçler ile üretim ilişkileri
nin birbirlerini etkilemeleri iyi kavramak
gerekir. Örneğin kapitalizmin en belirgin
özelliği olan üretici güçlerle üretim ilişki
leri arasındaki çelişkiyi kavrayamazsak.

OTOMOBİL — IŞ



Tüketim

Malı olarak
Kullanılan

ve satılan

Ayakkabı
Şimdi
Vitrin süsü

m

yi

bu sistemdeki üretim ilişkilerini doğru ola
rak anlayamayız. Aynı şekilde sosyalist top
ium do üretim ilişkilerinin, sosyalist toplu
mun üretici güçleri geliştirmekte oynadığı
roiü gözönünde bulundurmazsak, sosyalist

TOPLUMSAL ÜRETİMİN TEMEL
UNSURLARI NELERDİR?

rnOPLUMSAL üretim süreci, üretimin
kendisini yani dağılım, değişim ve

tüketim gibi başka unsurların yanısıra ürü
nün yaratılmasında da doğrudan doğruya
rol olan insanın çalışmalarını kapsar.

Bu ürün üretildikten sonra, dağıtıl
mak, değiştirilmek ve tüketilmek zorunda
dır. Üretim dağıtım ve tüketim her toplum
da var olduğu halde, ürünlerin, kendilerini
üreten aynı ekonomi içinde tüketildikleri
doğa] ekonomide değişim yoktur. Ekonomi
Politik, tüketimin toplumsal rolünü, onun
toplumsal yönünü yâni, halk, gurup, ya da
sınıf tüketiminin mahiyetini belirleyen top
lumsal ilişkiler yönünü inceler.

NE TÜR TÜKETİMLER VARDIR?

"DİR toplumda yaratılan bütün ürün-
■^ler, insanların ihtiyaçlarını karşıla

mak amacıyla düşünülmüşlerdir. Ne varki

ürünler bu amaca çeşitli yollardan hizmet
ederler. Bazı ürünler doğrudan doğruya
tüketilirler. Bazıları da üretim amacı olarak
kullanılırlar. Bu şekilde bütün ürünler iki
bölüme ayrılır: a) Üretim araçları, b) Tü
ketim maddeleri. Böylece ürünün amacını
önceden belirleyen doğrudan doğruya o
ürünün mahiyeti olur. Örneğin: Her türlü
makina ancak üretim aracı olarak kullanı
labileceği halde, elbise, ayakkabı, ekmek
sadece tüketim mallan olarak kullanılabilir.
Ne varki, bazı ürünler hem doğrudan doğ
ruya tüketim, hem de üretim amacıyla kul
lanılabilirler. Örneğin; hem evleri ısıtma
ve aydınlatmada, hemde fabrikalardaki ma
kinaları çalıştırmada kullanılan kömür ve
elektrik bu cins ürünlerdir.

Buna uygun olarak da, birbirinden ayrı
iki tür tüketim vardır.

1) Doğrudan doğruya tüketim; Bu tü
ketim toplum bireylerinn çeşitli ihtiyaçlarını
gidermek amacıyla malların doğrudan doğ
rüya kullanılmasıdır.

2) Üretici tüketim; Malların, değişik
alanlarda üretimde bulunmak amacıyla şu
ya da bu çeşit üretim aracı olarak kulla
nılışı.
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EYLEM
• w •

birliği

GÜÇLÜ
•  •

bileğimizi

YENİLMEZ

YAPACAK

Biz İşçilerin ne denli güç ko
şullar altında mücadele ettiğini,
sınıfımız dışında kimse bizim
kadar iyi bilemez. Eziliyoruz.
Bizi ezen ise, içinde bulunduğu
muz toplumda en zengin ve en
iyi örgütlenmiş sınıf olan kapi
talistlerdir. Yani patronlardır.
MESS'dir. Ve yine hepimiz çok
iyi biliyoruz ki kapitalist sınıf
sömürüsünü garantiye alabil
mek, bunu sürekli kılabilmek
için türlü çeşitli organlar, ku
rumlar bulmuş, bunları örgütle
miştir. Kısacası işçi sınıfının kar
şısında birlik ve beraberlik için
dedirler.

Bu güçlü düşmana karşı sa
vaşımda, işçi sınıfın her alanda
birliği hayati bir dönem taşımak
tadır. Bu birliğin temeli ise bi
zim ortak sınıfsal çıkarlarımıza
dayanmaktadır. İşçi sınıfının
her alanda birlik olabilmeleri

12

için güçlü bir temelleri olduğu
nu çok iyi bilen kapitalistler, sı
nıf düşmanı olarak gördüğü biz
işçileri ve tüm emekçileri böl
mek, mücadele güçlerini zayıf
latmak için elinden geleni ardı
na koymaz. İşçi sınıfını bölmek
ve parçalamak kapitalistlerin
en güçlü amaçlarından birisi
dir. Ve açıkça söylemek gerekir
se bu silahı bu güne kadar ba
şarı İle kullanmışlardır.

İşçi sınıfının ekonomik ve top
lumsal mücadele örgütleri olan
sendikaların bu günkü görüntü
sü bölünmüşlüğün en açık ka
nıtıdır. İçinde yer aldığımız me
tal işkolunda ki sendikaların
çokluğuna karşı, işverenler kar
şımızda tekbir vücut olarak du
ruyor: MESS. Bu güçlü sınıf
düşmanımıza karşı birleşmek
bizim çıkarımızadır. Konuya böy
le baktığımız zaman sendikamız

OTOMOBİL-İŞ ile Maden - İş
sendikasının toplu sözleşmeler
de güç ve eylem birliği yapma
kararlarının ne kadar doğru ve
yerinde olduğu görülür. Kim ne
elerse desin metalürji işçileri
bundan yarar sağlayacaktır. aZ-
rarlı çıkan ise MESS olacaktır.

Eylem birliği yolunda atılan
bu adım gerçekten büyük bir ö-
nem taşıyor. Hükümet değişikli
ği ile birlikte sermaye sınıfı yeni
ve daha sert bir saldırıya geçti.
Kapitalizmin iflah olmaz bunalı
mı bir defa daha ve daha ağır
olarak sırtımıza yıkılmaya çalışı
lacak. Bu acıdan bakıldığında
önümüzdeki toplu sözleşme dö
neminin önemi artmaktadır. Sa
dece bizim işkolumuzda değil,
cam işkolunda da Türk-İş'e
bağlı Kristal - İş Sendikası ile
Disk'e bağlı Hür Cam - İş Sendi
kası güçlerini birleştirme kararı
aldılar.

Tüm bunlar işçi sınıfının eko
nomik ve toplumsal mücadele
sinde atılmış önemli adımlardır.
Eylem birliğinin genişlemesi baş
ta kapitalistleri sonra da müca
delemizi doğru yolundan saptır
mak isteyen işçi sınıfı bilimine
ters akımlar tarafından korku
ve öfke ile karşılanmaktadır.

^ylem birliği yolunda attığı
mız adım doğrudur.

3ÜÇİÜ bileğimiz şimdi daha
da güçlendi. MESS'in kanımızı
emmesine, bunalımın yükünü
sırtımıza yıkma çabalarına izin
vermeyeceğiz. GÜCÜMÜZ BİR
LİĞİMİZDEN YÜKSELECEKTİR.

Ayrıca Banka, sigorta, koope
ratif, eğitim Ve bürolarda çalı
şanların sendikal örgütleri
Bank-Sen, Sosyal-İş, ve Tez Bü-
ro-İş, inşaat işkolunda Yol-İş ve
Baysen petrol işkolunda Pet-
kim-İş ve Petrol-iş, haber işko
lunda, Yeni Haber-iş ve Haber-
Der sendikaları ile Enerji-iş ko
lundaki sendikalar basına yap
tıkları açıklamalarla eylem ve
güç birliğinden yana olduklarını
ve bu güçbirliğinin mutlaka ba
şarılması gerektiğini açıkladılar.

OTOMOBİL — İŞ
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i HABERLS/p

^ DOĞUMV J
% ELEKTRÜFER işyerinde ça
lışan üyelerimizden. Hasan BEK
TAŞ'ın kızı, Nizamettin CILDİ-
RAY'ın kızı, Hikmet TÜZ'ün oğ
lu, Ali GALİP'in kızı. Reşit CE-

LEBİ'nin oğlu. Hakkı
kızı olmuştur.

KARA'nın

c
# ATLAS COPCO isverinde
çalışan üyelerimizden Recai AK
Sü'nun kızı olmuştur. Küçük
yavrulara uzun ömürler diler,
anne ve babasını kutlarız.

EVLENME ')
# ATLAS COPCO işyerinde
çalışan üyelerimizden Muhittin
BAL Ve Mümin ACAR evlenmiş
tir. Her iki üyemiz ve eşlerini
kutlar, bir ömür boyu mutluluk
lar dileriz.

± t 1 k ^ ^ 7 g S 10 u 12 d ıs

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Anlayışlı, Tembih sözü. 2— Bir

dağ adı, Asya'da bir ülke. 3— Tren yolu.
Üstümüze örttüğümüz. Tok olmayan. 4—
Almaktan emir. İç, içe dokunmuş olan.
Eren kişi. 5— Kesici bir alet. Valide. 6—-
Tahsil görülen yer. Trafikte ülkemizin ru
muzu, Tersi fiyaka. 7— Karadeniz halkının
kendisini tanıtırken söylediği kelime. Oto
parçası. 8— Tazeliği kalmamış, İsabet.
9— Güzel göz, Bir uçak. 10— Kışın çimen
lerin üzerinde olan. Tersi nota. 11— Tersi
yardımcı fiil eki. Eski bir idari devri. 12—
Tahta, Kimsesiz olan. Yemek. 13— işçi.
Lisenin sessiz harfleri. Tersi yama. 14-—
Tersi genişin zıddı. Yabancı paralarından.
15— Ağır atom birimi. Erkek dadı.

SOLDAN SAĞA :

1— Piyasada bulunmayan maddeleri
el altından yüksek fiatla satanlar. 2— Bir
ay adı. Ferahlama sözü. Hayvan yemi. 3—
Erkek kişiye verilen sıfat. Bir hayvan adı.

BULMACA
Bir bitki. Etli yiyecek çeşidi. Bir renk. 5—•
Birbirine uygun görülen. Bayan adı. 6—
Tersi sonuna bir harf eklenirse İstanbul
belediye başkanının soyadı olur. Güreşte
mat etmek. Tersi gıda maddesi. Cetvel adı.
7— Su yolu, Troş aleti. 8— Başına bir harf
konursa raf anlamına gelir. Bağlantı edatı.
Gıda maddesi, İki sessiz harf. 9— Bir renk.
İşte anlamıng. 10— Çıkmanın zıddı. Yaşıt
olan. 11— Rütbesiz asker. Şiirde uyum.
Bir nota. 12— Aylık, Kükre anlamına. Tersi
bir renk. 13— Yabancı uzunluk ölçüsü.
Özel olarak yaptırılan arma aleti.

Hazırlayan: Feniş Alüminyum A.Ş.
Orhan A İKAN

geçen SAYIDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ :
SOLDAN SAĞA :
1— Otomobil-Iş, Bent. 2— Tar-Zam-

Demir. 3— Tan, Azalar, Tr. 4— Asalaklar,
Tireş. 5— Kukuh, Ames, Ne. 5— Ta. Tacir.
7— Ta, Alis. 8— Raf, Ova, Art, Ha. 9— Hi
tap, Let, Ihad. 10— Adana, Ama, Ta, Ada.
11— Nar, Likan, Zarif. 12— Kuran, Em.
13— Diken, Enişte.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1— Otlak, Orhan. 2— Ta, Sus, Aidat.

3— Ortak, İftar. 4— Aluç, An, Re. 5^ Oz-
nah, Topal. 6— Ba-Av, Ik. 7— İmalat, Ala-
ku. 8— Zaman, Emare. 9— İdare, Atanan.
10— Şel, Star, Ni. 11— Mat, Alt, Az. 12—
Birinci, Aet. 13— Er, Reis, Harme. 14— Te,
Hadi. 15— Turşu, Radafak.
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