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ÜCnETLERIN DONDURULMASİ
HAKiM slNlFLARA YARAR.

a' opitolist sını|ın özellikle ekonomik buıolım günlerinde sık

lf sık orto)o siıduğa bi görfış ,ardt: uHoyat poholılığııı
alyoruLon şey, isçi ü.retleıinin attmasıdır. Hoyot Pahglılığı-

nOı önüne gcçmek için işçi ücretleli sınırlandırılmalıdır.» Scçim sıra-
sındo halkımıza doha geıiş demokfatik haklor ıe dahq ilefi ,aşom dü-
zeyi vodcdederek oyların biyük biı kısmını olmış oloı CHP'nin oğırlık-
ta old.uğu hüki,rnet de soruna oy biçimde boktığını oıtoyo kordu.
Yetkitilet bir yaıdofl işçilerin ücfet attşı istekleıiıin çok oşııı oldu-
ğundan, bunlaro katlan nonııt mümkün olınadığından s6z ederke , öte
yaadan isçiterin yönetirne kotıloruk yapılocakların sorumluluğuna do
ottak olmatarını önerdilef. anüfiuzdeki ginlerde icıetlerin sınıtlandı-
rılmgsı sorunu eniıe boyuna taftş acckür elbette. Bu ntdenle bu scl-

ruıı iızcrinde aynntılı bir biçimdc duımok gerckli.
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t0 Nisan 1978 (cumhuriyet)
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ünümüzde heikes |iyot orLışIorndan sikaretçi_ Hotla.a-
mofl zornoı bllyük tckelci kapitalisıIü bile saizde liyat ar
ışıo'ından şikoyet cdiyorlal_ Bu şikoyetlcr kapitolistleriı

salfidoki ikaisatçiar taıo!ındon hemeı istismar ediliyor. Deniliyor ki
<<fiyat artrşlarınln nedeni işçi ücretlerinin aşırı bir biçimdc artması-
dır. lşçiler aşırı ücret zamnlı al!ııca. ücretler basıbos arnnca. bu, ma-
liyet fiyatlarına yansır. böytece fiyatlar artar. eıflasyon gelişir. Bu
gidise dur diyebilmek için ücretlere Batı'da oJduğu gibi yı|]|k ücrct
artışı tavanlan konulmaIıdır.» Nitekim Tİııkiye lşucfen Sendikolofl
Koı|ederosyonu'nuı Ccnel Kurulunda tıcretlere taıon uygulanmasınıı
Bcnel Politiko holine gelmesi ıstenmislif.

Hcmcı bastoı belittclim ki, isçileıin sendikaları konalıyla daha yük-
sek ücret artşl ist.melcli ll\-atl1nn oltmasfilıı biİ SEsEBi dcğil So-
NUCUDUR.

osyal Sigoıtolaı Kuf ümr' nun ucrctlcl e ilişkin istatiJtiklc-
rinc pe Ticolct Bokonlfl lJloİfid.an düzenlenmekte olon
lstanbul Geçinmc Endeksı ıa göre 1977 yılında işçilerin eli-

flc geçen paroflln ti/keteceği mali;r \;rslsndaki sotfi alfia giıcinii
göstcren gcrçek işçi iıcrctlcrindeı soı lcs ııiJan bu yono ilk kez düş-
mc götüımİ.ştal. Aşağıiloki tablodaı !: :.:cı ınlasılacoğı gibi 1977
yılıntla cari iıcretbrde yiadc 77 ofaı,,..:: :,:..s kıydedilirkeı, geçinmc
endcksteri ise yizilc 26 ofo ndo aftn:s::,

|f,Mort |aşist döııcuindc, işçi hoklo'ının :orlo gospedildıği

|f biı ılöıcm içinde, düşme gösteıeı geıçck üoetler. lg:i
a- y ındo ycniden düşmiştiı. Ote yaıdan Ticoret Bdkanl,ğı

tqrcfndqı d.üzenıeıcn |iyat istıtistikteriıc g6rc istonbüI ilinde son 12
gy içindc tüketici |iyatlorı $9 

'9 
ofanüdd aftmlştlf. Gerçck ücfetler,

brüt iıcıetlere g6re değil d,c, kcsinailcıden sonıa ele geçen nel üc-
ıettcre gör hesoplaıdığındo durumuı çok dahakötü olduğu aç,ktır. Fi-
yotlal ortt kça, işçileıiı gerçek acfctleli diştlükçe elbette işçiler ücrel-
teriıiı sotın oı a g||ci/nü, yaşom düzeyleıini koruyabil,ıek içi/l d.lhl
yiıksck iücrct zamml istefiektedifıef .

ı9 Mayıg 1978 (Günaydın)

işçi ücnrrııni

cari Yüzde Fıyat Y!İde Reel
Yıllar İjçlg1!.. Degir;, Endeksi D€ğş;E Ücretler

Yiirde
Değişim

19ı0
l971
l972
19?3

l974
19?5

r9?6
l97?

39.32 1ı,3
42,88 9,1

51,71 20,6
68,30 32,1

8ş,60 25,3
ı15,30 34,7
ı35.05 l?,1

l00
119.0 |? \

-ıız.ı 1i.1

156,6 11. i
194,0 23.J

235,| 2|.2

276,1 t;..{

347,9 26,0

.ıi.)D

33,0.{ - 6,5

31,23 - 5,5

33,0ı 5,1

}5.21 6.6

35,{1 3.,t
j l,;5 11,7

38.8: - 7,0

Ücrealer : Giiıııük ort8lam! ücrea|er.

G€İçek ücretle.in hesoDlanma§ıDda uluslaratası i§tad§tikleIde Tiirki},e
y.rine küllan an İstanbul Şehri Geçinme Eldek§i.nden }-ararlanllml§llr.
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AıpıtoJi_,ıtlt.ıiı /i.li,t .ıİt|_§l.ıİürJ.ı ,(i*ülrcı(i gi/iir»lelci hiç 6ncmıi .ie-
İiılir. (;./ac^ı. 1.1l,iı.ıti§(l(,İ .sıiıı*li <ılaıot liyül llltlşlo.]i, ılı]ll yğna.
Jıılor, lşçilcriıı g.,r,ct |icİftıcrirıi ıtüşünne, |iyoı ,ırtışları ilc kÜaıını
nfttıfrrıo ıemcl iılıtçıılrr.lır. rctf|ci tüıpitclisıler ürctilen bir malın lii-
kcıjci,ıirı cliıc gepnesi,ıc koılor ıloğııım şirkeıtüi ilc, öbür oracıIorı,ı
gideıı por-lorlı |iyıtlırı birııı .ıdhı, liikscllerck kıirloıııı arttıımoktı-
,lırlaı.

Elkoıulın orıı dcğcrin pdrçrıan olan rcnt, lai., kıir oroılorııın si|ıek-li ortt ması pohaırıığın gcrçck ncılcnidir.

i\.ıpiı.ılistı., keıdilcinin liyot alt$, .istckıcrinı sürckli olarok işçilerin
iıcrea Qrtışı istekleri ilc oynı ıomanlriıo rastgctiefek mollorın |İyatla-tıaııı ğttmğsınln sorıımluluğuıu böylcce işçilirin süfirno ,i/klcrnck iste-
mcktcdiıeL

ÜCRETLERİN
ı,lALiYET FİYATLAR|
İçİııDEKı YERi %. 11

|k_incı oloıok ücrctıcirl topıqrn fialiycl içindeki payı !üz-
|dc l0O ılcğilılb ki kapitılist sını|ın dcmcgoii yajoİak'öne
I sürdiığü gibi ilcıctlcı |iyatlotı bclirlesiı- ğcrctlcİiı tek bo-

şına maliyct liyatlonnı belirlcmcsinc ilişkin i|actclcr, gcrçekte buıiu-
ı,oziaiı cn sık dilc getiıdiği sopt,rrnalard,f_

Dcl,kt Isaqtistik Ensaitlİsüıtüı kapitgıislı.liı bcyoılarııo g6ıe düzcn-
leıliği lmolot sanoyii Arlk.tlcrınc göıc İıcrctlciı maıiyet iiiıdeki payı
ortalomo ol,orok % 10 - 1ı dolaylarınılodır.

Başbakonl_ığo bağlı olorak çollşorl Dcvıct Pıaııomo Tcşkiıannğl yopıll-
mış o_lcluğu rcsırıl bir oruşarmoya g6rc isc rarklye'dc ücreüer İoİiyetgidcrleıiıiı ancak Çq 5 - 15'ini oİuştutmoktadıı.

Bu olılomd.o ücrctlcrdcki artışü moliyct liyatıorına yaıısıması bu otaı.laıa görc gcrçckleşmcktcdir. Sözgclimi maliyct içİıtlc % 10 orunın-
da ycr tutaı ücrctlcre yüzdc 5O İranında zam yapıliıasİİcıçckte na-
lın |iyatıaı ok 5 oruıfida ctkilcrnckt dir. «apitİlist sıııİıı öıdc ge.
ı.cn 

_iktisotç arr, yazarları konuyu torn tc6i,lc lansftmgk'içiı aşırı ça-bq haıcgmoktoırııloı

Mallorıı |iyatlarııı yalıız ücretlcr ılcğil, orıı zamonda yc .sas olor.,k
karlaı etkilcr. Türkiyc'ılc moıiyct yapıill ıçınde Enemıı bir yü auaorl
kdrlot 

_arttığı zamaı moliyct |iyotları da qrtar. Bugürı Türkİyc'tlc ya-
pjlon hesoplamalgfa görc s6miırü oraıı, kapitalistlcİce cİ koıulan artı-
dcğcrler, ücıcttcrin kabaco üç ,rlislidiı. Bu oçıdan bokırdığİnıla kdrlorıı
h_qyot pohalılığırıq, cn|lasyona katkısı, ücrctktdcı üç kİt itaha lozla-ılıı.

Ancok iıcrct-|iyot tortışmalarında süıckli olqrok iıcrct onışlanıııı !i.yot_ artışlarııı betblcdiğl açıklonıı. k& ortışlarııın |iyatlaİ nasıl ort-
tırdığı rıılatıImoz- Böylccc k1r cI süıütmcİ kutsal jay olqrgk kabul
cdiıir.

ıa .. ..

|a çuncu olqıok. yukardo tobloda vcrdiğimiz ücre1-|iyot ar-

U'iiil,i,"ii'#i'!iİi;.';:,i}:,:;:'i:":,:,§W,","'}|itri
işçiteri kapsarnaktad:r. .,\rıtok bugiı Türkiye'dc çolışabilir İülusun bcl-

24 Mayıs 1978 (Giinaydtn) .
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ı0 Mayls 1978 (Günaydrn)
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22 Mıyıs l9?8 (Gİimaydm)

13 Mayıs 1978 (cumhuİiyet)

li bir kesimi SSK üyesidiı. Si7oftü]sız işçileıirl sigortotı işçilere oronla
çok dolıa az ilcret aldıkları hekersçe bilinen bi gerçektil. Yarli sigof-
tosli işçi ücretlerini de hesoba katüğlrrlEda ücret artışlarıun |iyatları
..şıfl öıçüde arttırdığına iliŞkin te.Iü daha da gütünçleşmektedir.

DErd.tiüıctı ol.arİk, rürkiye'de işle erınde emeğın ıerimliliği ıe yoğııı-
ıuğu siirekli olaruk artmokto, oncak bu attışlar iclet hesoplaraaıarfiI
yoflsımoındktodr. Ucfet or|ışl konusınla ahkaü ke|eıIer emeğlı ue-

rimliliğinin oıtrş fl a hiç de ği nıne m e k: e J ir i e r.

Nilekim, Derlet Planlqma T eşkilaür |,i i. s :plJfialarıno göre Tütkiye' -
.ıe ücfet aftşlafı emeğiıı ıeriın!i',:k :.::şlıl:n gerisinde kalmaktadır.
Tiırkiye'de emeğin verimliliği aıtfiik:: :-.j ictetler buno parolel ola-
rok artmamakta, buno karşılık kfu ..:., :i=e,,ı sireklı olorak jüksel-
ünektediİ,

heşin.i olorok, |iyot oııı_.i:.:ı: ,|!:.. .::ı;k seıdikalaflı
a3osırı taleDlerde buluadı,ğı ... ,--.'.r.4.,1. Tuıkiye'de top-
9tu ,arlrş^, düzenindeı;ı.,:i i,: -.:.,.;D|,| dolayfida seııdı-

kolı işçinin yorcrlaıdığı gerçeği si,.i.: .-:,:i gö--den uzak tutul-
mdktqdır. Toplu s1zleşmelerden sıı:ı'.:ı:-- ı-..-: _...-,;,5t toplam çalışaı-
ların içinde oldukço kiıçük bir yer tu:n;i::!,- |,,rrca sarı sendikaların
vaİhğL çok sayıda işçiıin gefekli ic..| :,::::.:. çok gefisindeki toptu
sözlc şmele r kıskacı iç inde kııı t anm a s ı ı .. -. 

-l l<t e a if .

Kopitaıi't sını|ın <<seçkiı» temsilcilen s:i ..,< ,:d1,o, tele,ı,i:yon konuş-
molaıııdı ya da yavaş yavaş reklöm kı.ı: '-:'.:ıe gelen büyuk bosfld«
yansıyaı demeçteriııdc seıdikalı isçilcr.ı ::i. ısırı iıcıct cldıklonnı ye

|iyatlorın bu nedenlc çok yükseldiğiı: '::.:.::kcn, özellikle d.e işçiler
ile köyliller arasııda yopay diişmoıIık'::. ::-.::ma çobasındadııIor. Ve
bu yaygın pıopagando zoınon zcfion b:::.',: .|fiakto, köylüter daha
yiksek ilcrct alan işçiİere değişik gö:!o|ı .:l,naktoddor.

Itııcı oloıak, -özel sektör llc ı:-.,. :ıctöfi aıasınıi,o ücretler
açısüdon önünli |arklılıklaı ;:.:! Cenellikle komu sek-
töründeki iicretler, özet sek:a.:.ı: i.letlerc oronıo d\ho

yükscktir. özcl sektörd,eki klrlılık durıııı..:t :ıeı biyüklükleıi, bu
scktördeki sendikalorın daha dcğişik icrc| :i:.?:crinde buluımalorını
getirflektedil. azeltiklc wrimliliğirl hı.IJ :r:i:ğ|. otomasrorluı ror-
gınloştığı özel sektdıde giderek biliaçleıcı -.. .;Jrcttlğl zcngiıIikten
oaığı paylo, kapitotistleıin eI koyduğu ü.ı-J.i.|i karşıIaştı7obilen bi-
liıçli işçileı L,e işçi temsilcileıi daho ileri h,2k 

'sic,ncktcdirlcr.
Sık sık ücretlciı dcnetlcrımeslni istcycn kimsı'.ır clbctte kiro rc kdr-
loııı dcnetleımesini öncrmemektcılirler. KirıI;r hı:Io ortotken, körlar
okıl almoz bir biçimde yığılırkaı, tüm soruır,luluklar işçi sını|ıno bıro-
kılmok istenmekte, lüm zengiılikleriıt yafatıcls, oLaı ı,c hoktı olaruk
yafottlklo nın larnolnlna sahip olflok için fiucJdaie cdcr1 işcitüin So-
mürüCii cgcınen sını| ı,e tobakolor lehine Jcdokillık elrnesi lrekle 'İek.
tedir

DisK, uztAşMA Yoluılu DEĞıL,
uüCADELE YoLuNU sEcMişTıR.

Öıc yoıdoı Türkile'dc İiclctıclirı sınırığrlılıtılmısı soruıuıo poıitiİ ıırt_
dan ıld yokloşmi.k gcrckli.rir.

,dokurnaiar
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F ,llıı§],on.ı ned.rl oıorak topıu sözleşrnc düzcıini güen kim.

} seleı iücrct ortışlorıııı denctim oltına a{ınmasııo savunuı-
i tcn. -(oınııt olorak iıcrctlcrin belirli bir ,ü.de ilc süıflorr.

.Jınl»ıısııı s.ıftJıtırkeı, lngiltcrc, Fcderal Abnonro ,-o do Isveç gibi ül-
]tılcıJı,ıI t5ııct ftfrnektedirlei- Ancok hemen belirtelim ki, bilimsel
_r,ıklı-tı»ılıı. lopl,ıcılığı ortık çoktan oşfiıstır.

.§6ı gciiııi. bııgüı lngiltere'ıle tck bilrük işçi konlederasyonu olon TIJC
iİc lşçi Pıııisi hiikilmeti arasrnda bir oıIEşmo ypıtarok, üüet oft ş-
lnn l,e|ii bi, oroııIa sınıılondırılrnıştll. Arno şu güden kaçırılmamalı-
.lıı ti. r['C il,e iktiıliüoki işci portisi aıosındo oıgonik bil iıişki qal-
Jı,,, PJ/ti tüı:iiğ!ı geregi, Konİederuslon yöneticileli ay zarnanda par-
ti ,\,(]ıcti(,ikri dıırumıındodırlar. Diğet hükümetlete aynı onlayışı gös-
tr,rrı.»ıiş ol,i,t Koılederqsyonun iılke yönetiminde s6z sahibi olıluğu
içiı stııı»ılıılıığı da oçıkço kotlması kendi mantığı içinde doğoldır-
Nıl.lı ti bı ıııgılıııııcııı da kopitalizıain örnrini u|atmaya yğnelik ot-
.itı_ğıı ort,rdodır.

lr_qil|cr€'Jeki. Federol .{lmaıya'doki, lsıeçte'teki ya d.a benzeri ilke-
ledcki dutuıııIar T tııkis-c'dekiıden çok |oıkladır. Kötü ve ucuz koprq-
.tlıt r;irti]-e'de geçerli oloınar-ocaktır.

Bu ;ıl,:ııdo son gürılerd.e ;eniden s6:i edilen «rönetirne katimo» yo
d.J "6:!6ıftim» gibi somut olmoqtai son dliece uzak öıeıiler, «s6mü.
nlniı sotumlııluğuno kotıııo » fiodelle ri oloı ak, i5 çile rin i/cret' aruşlan-
nı letetlern1e, hatta dondurmaya yonelik tezlerdir

aa
aa lkerni.in ekonomik koşullaıı gerçekten son derece kötü bıı
l|ıoktıyo ulaşnuştrr. T iırkiye'nin d\vizle \d,enmesi gereken
|J dı, borçlorı tutafl ]1 rnilr-ü dolara yakselıniştiı. Drş borç-

lır iLe |ai:leriıin öden nesi 2022 ,-ıIına kodor uzayocaktt. En:|,oygın
iiadesille ülke «70 sente muhtaç» duruııa getiilmiştiı. Döl,iz trans-
fetleti duımuş, ithIlat yapılomaz olünuştuı. üIkede rcsrıen, 2,5 milyon
ki,ciıi, ;rr', olduğu belirtilmektedi. Horoc pahaııuü almrş yürümüş-
tü,r. \'ergi sorunu höld çözümtenmemis, yeni hükiımetin getirdiğı yer-
gi tosanıı da osıl veıgi koynoklarına ,önelernerfliştlr.

De|Iet lstasıtsik Enstiüsalıan son açıklamalarına g6re 1977 y :ndo ge-
lişııe hı:ı olo 8.2 otorok planlanmışkeı, gerçekte ğg 4'lük bi getişme
hı:ı ka s,dedilmiştir.

Ancak, bu koşultarıı sorumlusu isçi sını|ı ıe diğer emekç|ler değildirler.
iktisodi lşbirliği le Kalk nmo Örgüü (jECD) tarafından yayıntaıan bil
raporu göre botıIı üIkeleı afasffialo en çok uergi ve sigorta kesirıtisi
6de r,en[el T İırkiye' deki iıcretlile r olma s, o deıı am etmektediflef -

KÖTÜ EKONOMİK
KOŞULLAR|N SORUMLUSU

işçi sıNlFl DEĞiLDiR.

iırkiye'nin içiıde bulunduğu k6tii ekonomik koşulların yo-
lot masınd işçi sııı|ının bir kotkısı otmomıştll. Tekelci kal
pitalistlü liyotlal arttffinak için het olanağı değerleıdirır-

lerken, en büyük holdingter za?aı ettiklerini beyaıı ederek lrergi öde-
,nezken, sunta-rnobitya yolloıı ile milyontar kazonıIırken, devıet geıir-
leli teke[ci kopitolistlere peşkes çekilirken işçi sını!ı bu oıup biteııerin
sorumluluğuna koalrnarn Ştır. Şu anda içiıd,e yaşadığırnz kötü ekono-

ı3 M.rıs 19İ8 (cuİnhuliyet)

9 Mayts 19?8 (Günaydın)
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fiik koşullorffi sofufflIıısv işçi sını!ı d,ğ|ldiı, Vc kapitalis,tlcti,,bu, dar

T]İ"İİİİ"İİ'"^" İİ"",ai' a, sorumluluk üstlcwn,yeccklcrdir,

Bu ontoır,da DISK, işci ücretleıinin sınırlandırılmasını amoçloyoı het
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AS6ARİ UCRET
a

UEROı Dısı ottlAııDıR
DISK Boşkonlor Kon6,eyi iki gün süren
çollşmoıorl sonucundo 1 Moyls törenl..rini,
vorgi yoso tDsorlslnl, sğndikcl hok ve
özgürlükleri kIsltlomoyğ yönelik oirişimleri
değerlendirdi. Toplontldon sonro DisK Genel
Boşkonl Abdulloh BAŞTÜRK bir oc|klomo
yoporok Bgşkonlor Kurulu'nun görüşlerini
komuoyuno duyurdu i

a

"KoDsey, öze|ıüıe v€r6 ıa§ırısı toDusurda DisK'in ts!l-
ıığt, emeLçi smıfiarm çıtaalartİı tözeten aİaştırEa ça-
ltşınılafrfun sonuçlarını İüküEete vc ilgili çet. e|ere d!-
yunnayı ve gerçeLleştirilrnesi içiD eıkio çalışoalarda,
buiunulmasını k&rar altma ılE§trr.
Kon§ey, Aıayasa'nın 6ı. maddesiniD (hetkes kamu gi.
derleri.i kaışılamak üzere mali gücüne göre tüküİnlü,
oıduğu ilke§ini belirtiİ. TasarDm dı bıı ilLel,e ul,ması
ıoruDlu.luğun[ .çıklar.
Konsey, lii*s tİikeiimin vergilendirilhesini, çok tazaDç.
lılardan }azançlan oranmda !,eagi ahnııasııı ve emeİ.
çi hıl}rı yaşam standırdınt yiüseııeceL gi.işiEleri, iıke
olaİak de§teklemeyi taiaİ aıtına alu."
Başk.nlar Konseyi'ıtin, bonlaİdan başLa. iizellikle işçi
§ıntftıntz! ve ça|ışrn emekçi halkınızı doğudan ilgilen-
diİen tonularda gtaüşleİi özctıe şötle beiirıilElşair :

a A§g.ri ücreı her dü.eyde ve üer zaEaD vertl dı9t oı-

malıdıİ.

o Toplu iş sözıeşmesi ve yasalaİlo k.zanılmrş ysD
gelirler ve.gi dtşı tütülEalıdıİ. Bgnlarln dtştıtdali
yın teıiııer vergileadirilBelidi..

I Taşmmaz mall.rh veİgliendlfilEesınde, vergiıefln
emekçl talka yın§ıtıIması eDgelleDDelidiİ. (B[nle-
rısağianmanın yoh kirala.ın dondurulmasından
geçecektiİ.)

a Bütiin gdürlerin ve harcaE8ların devlelçe bssıı-
tılıp dığıtılaeaL faturaıafa bağIanmast yolundı
yenı yiıııtemlef geliştirilEesi \,€rgi kaçaııtıLğnm
öDıeıDe8l lçin h&Ikın denetimine olan8k veri|meıi-
dlİ.

o Yeİeı yöDetimlerln gelirle.inin arttürllması içln ye-

Di yoıl&r ve }aynaklar buıunrnalıdlr.

a Yeni veİgilerin tiiketiciye yan§ımaslnı önleyecek
§omıt önlemlcr İeıirılmelidtr.

Konsetiıniz, r,e.gi düzenlemele.inin kendi içiDde öneD
taşıdtğm! v€ ıitizlikle İzlendiğ:nİ belinirken. ö.de gd..
den kaçlrılmama§ı ser€kenin emekçilerin "geaç:i ;:
çim düzeyi" olduğunu da önemle belirıi.. Ta§a.lnln dlü
doğ!ıaınası için tasarlda cezai müe\\,idelerin ağtİııkll
olarak ier alma§ü bütüh önem ıa§tmakladlr, Bü(iın bu
nedenleİI€. Başkanlar Ko|ıseı,i. ralntz l,ergi urgulaEıJ.
sttla 8ellr dağıltmınılı düzenlenemet eceğini. genel ücİel
düzelj. fivaı a.tlçlaltnrn önlenme§i gibi konülaİda dir
eİnekçilerden iana adımiar atlımaslnı getektiğini be,
liaaiİ. Emekçi slnüflartn çüiarlaİtıı| kolut,an teni ön-

leİnlerin hekleııdiğini de önemle belirtiİ.
Başbakın Ecel,it'in işçi ıaleplerinin §ıİllland!İılması
doğ.ultusü!ıda bi.kaç gün önce açtkianan diişiincelerini
re "İııtisas tahkenıeleİi"ne ilişkin çaltşmalarl cikkAıle
izlediğini kamuo\una açlklamat,ı bir görer olarak k.bul
eder.
Kon§e],. işçi s|nıfımız|n demoİralik hali re öıgiiflühle.i!
genişletilmesi müeadelesini gündemden hiç a],ırmadın
§ürdüreceğini. bi. an|amda }ont.ol|ü §endikacllığı tiilt-
deıoe alın. ücret ırtışlarınr klsıtlamal,a rfjnelili bütiin
8irişimierin karşısında olacağtnı. büıiin slnlfsal deneJ-.-

lcrlni bu uğurda kuİlanacağlnı lrelirıir."

I



];$"l ,'ş-ü:r: :i", ,,

n.fflffş 
," ,,, ,:ıı 

i:...ı:

ı
ı
!

ı

I

h

Türkiye işçi sınıfi
15 Haziran'da,
14 Haziran'dan

ilerideydi. Ama bugiin
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Gıkiye işçi srnıfı yürüyoI.
Buıjuvazinin, öniine koyduğu en-
geileli aşalak yüİüyor. Demokrasi
mücadelesinde başarılaİ kazana_
ıak, kıs]tlamalafı etkisiz]eş|irerek
},ürüyoı. Barikatlaİr geçglek i]gr-
liyoİ. Gücünü. emgkçileİin gücüylc
billeştirerek. düşmanlarını her gc

çen gün daha bir köşeye stk]şttİa-
rak hedefine yaklaşıyor.
Tiilkiye işçi sınıfi, taıihini yaza ya

geçmiş ).l]a.rn deneyiml3rini sağ
lıkJı bir biçimde yeniden değerlen-
diİiyor.

15-16 HAZıRAN|N
ANLAMl..,

@eçmişin yantlgrlarını ve
başaıılarını, nedenıeriyle ele alıp,
geleceğe yöneıik dersler çıkarıyor.
8 yrl önceki 1116 nautİın 1970 yü-

işçi sını|ımızın
öniiıe yer yer
borikottar kuruldu.

Nitekim 274 sayllı yasayr değiştiren
l3ı? sayılı yasanln biİç.k hüküm-
leri TİP'nin başvuİusu üzelin3 A-

nayasa Mahkemesi'nce iptal ecjidj.
275 sayılı yasada yapılacak deği,

şiklikleI ise Mil|et Meclisi'ne s3r,
kedilemedi.

Bu sonuca ulaşmak üzeıe ana!,a-

sayr çiğnemekte sakınca göIm3!,en

serma},e iktidarı, hedefine çaİma
yolunu 27.1 ı,e 275 salılı yasaları
değiştirmekte göımüştü!.

ANAYASAYA AYKlRl...

zi4 ve 215 sayıIı yasalarda yapıl-
mak istenilerı değişiklerin büyük
çoğunluğu Aoayasa'ya aykırı idi.

Anur"auru aykırrlığı mah-
keme kala.ryla kesjnleşen ı3ı7 sa
yllı yasanln amact çok açık oltada
idi. Yukalüda sıİaladığrmtz yeni
maddel€r, işçi]eıin sendikalardan
ayrılmaslnı zoIlaşt]llyoı, yeni sen-

dika kuru]masrna engeller çıkarı-
o

o
Biı set gibı
akan

O Türk-İş yöneticileri ve işveren Orgtl)tleri
274 ve 275 sayılı yasalarda yap acak
değişiklikleri bütün güçleriyle
savunuyorlardı.

Za yürüyol. TaIihine anıtlaİ dike
rek yüİüyor. Yrlrn aylalrna. gün

teİine yeni anlamlaı kazandııaıak
J,iirüyol. Ma.tlar, Maytslaİ, Ha2i
ıanlar, Eylülleı işçi stnıf]mtz]n mü
cadelesinde s]çİama noktalar!nrn
geTçekleştiği günleIiyle haflzalara
yeıleşiyor, İşçi srn]fl.in uluslara,
rast birlik, mücadele ve dayan]şma
günleli, Faşizme İhtar eylerrıleİi.
DGM diienişleri, 15-16 Haziİan yü,
İüyüşleİi iŞçi s]nüfIm]z]n ve DİSK'in
gücünü, dosta düşmana kabul et
tiİdiği eylemler olalak, slnrf mii-
cadeleleİi tarilrimizde yeIini alıyo..
isçi sınıfımız ve DİSK hel yri, ö.
nem]i günlerin yllcönümlerinc.

rüyüş ve eyleml"de i§ci sınıfımtzın
v. DİsK'in tafihindeki önem|i gün
lerden biridir. 198'de, 15_16 Eazi-
raD l9?0'e objektif ola.ak eğilme-
nin bu anlamda önemi vardır. Bü-
yük l$16 llaıl.an deneyiminden
yararli sonuçlar çıkarabiımek içİrı--
olayı aba.tma ve kügümseme ya-
fulgılarına düşmeksizin elq, almak
gereklidir.
Dönemin gerici güçlerİ, sendikal
haklar! kısıtlayıct yasaları günde-
me getifmiştir. Amaç sınıf sendi,
Kacıtlglnl ve ulsK l guçsuzleştı!-
mek, sermayenin koltuk altında
sendikacılık yapan uzlaşmacı, safı
sendikalari ayakta tutabilmekti..



)-oİ. ır]!ı\,c!tt s.ndlkal11rdirn biit,iik,

lelini kortıtoİd.l. Konlr'dt'ras_von o

Iarak Sadec(, Türk-iş'e }aşanra hak

kı tanütail ,,,asa. DiSK ii],esi st,ırci

kalar:n tı:ş ı]iskılJİ k!ırn]astnı eı]

g(,]lem.} ı !e DisK iişesi sendikal3

rjn nrali !,dnden denetimini Türk-

İş'e ıeı'nre},i de amaç]ı!,oldu,

isBiRLiĞiNiN oRTAKLARI
Geıici iktidaı bütün bu değişiklik-

leri işçiler yaraI)na yaptrğınt, giiç,

li] sendikalarln kuıulmasıncan ya

_. ^!.ııırıınıt bne sürüvordu. Türk-

İ§ yöneaicileri çe işüeren orguılerü

.ie 274 ve 2?; sa!,llı yasalarda ya

Dılacak değişik]ikleri bütün güçl:,

r;vle savunuyorlardı, AP hükü-

-"ti. ""rrnuy" 
çevİeleli ve Tüİk

is'in bu isbirliği rastgele oluşma,

mıştı, Türkiye'nin yaşadığl macc],

knsullar. lıükümet seımaye kesiml

ve sarı sendikacılar arasıncaki jt

tifakın atak yapmasını zorunlı,ı kı,

lıycIdu.

EKONOMi ZOR DURUMDA

l,ıükümet süklşmıştı, 1g7O'e geliIken

döviz ve Türk lirasl ile iicenecek

bolclar aİtmlş. d]ş ticaret açlgl

büyümüş, geçinm, ?ndeksleİi },ük

selmiş. milli geliİ artlş hlzı " , ı

geçem3miş. gFrçek Ücretleİd-,kı

artıs Eerilemiş. işçı çe cmekqlıerün

talepleri ba,tırılmı yolıjna gili1-

misti. Öte yandan hükümet sana}ı

bııriuvazisinin istemleİini de geri("'

kapitalisı yapı nedeniyle, tümüyl,,

kar§rlayamıyordu. Sanayj burjur a

zisi veİgi indilimi, finansman ve

ithatat kolayhğı, kitlelelin satın al-

ma gücünün artttİı]mast. teİgi po,

litika-sınln tarlm kesimi aleyhin3,

sanavi kesiıru yaralına düzenlen-

mesi sibi taleplerinin bir an önce

çözümlenmesi için dayatıyordu,

Böyü".in" maddi koşullar ve

iŞ(i sınl[ıntn yüksPlen politik müca-

.tPlesi kitleleİin bjlinçlenmesini ve

eyleme geçmesini hlzlandırıyırdu,
kamu kesiminde ve bzel kesımle iş

vavaslatma, miling. yürüyüş, gre\

," isgalİe. aTtryordu, Bılinçl'nm"
nln g-eıişmesiyıe Türk-iş'teki çözül-

me de hlzlanmıştı, DisK büyürk,,n,

Tiirk"İş eriyordu.

Hükümet. sanayi buİjuvazisi ve

Ti,iık İş'in çıkarları 274 ve 2'l5 sa

vth va5alat]n değiştirilmesinl gerek

iirirordu, ıs t6 Haziran olaylarını

hazırlayan koşü]llar böylece haz r,

landı.

10
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KURTULUŞ YOLU
- ANTi DEMoKRATiR

VASALARDA
CÖRÜLÜYOR

27{ Sayılı ya§ayı değiştirecek yasa
tasartsı 11 Haziran günü Mec|ilj gün
demine geldi siyasi parti grupları
adına yaptlan knu§malarda, TİP dü-

şındaki cılP dahil tüm pa.tiler ta-
sarıyl destekleyeceklerini beliIttiler.
Dönemin AP ve GP gibi gerici
partilerinin sözcüleri işçi sınıfına
ve DisK'e §aldudııar. Türk_İş üye-
si sendikalarln geİici paİtiIerde kö
şe kapm§ parlamenter başkanlaıı

da aynı korılya katıIdl]ar. Sadcac
() döncm]n TİP rnilletvekj]i Tiükn
ye La$tik-lş s)€ndikast Genel Baş
kanı Rııa XUAS gcİicj girjşjmjn
kaaŞısında tavlr a]dı vc (Kanun hü
şeki]de çlkal§a Dİsfi difeıa_
cektiİ. soİumluluk bu kanunu çı_
karanlara aittiıı dedj. Görüşm3ler
soıucunda oylamaya geçjldi. Tasa.ı
4'e karşı 230 oyla kabul edjldj. Ta-.
sarının oyland]ğı oturuma 2l4 mi},
ıetvekili de katılmam]ştt.

DisK,TEKi GELiŞMELER :

Tasal]nün meclisten geçmgsiyle biİ-
ıikte DİsK'te de yoğun biI çalış-

ma başladl. DİsN Yiİöıç f,uroüu.
Yönetim Xurulu, üye sendikalarj:.
yürütme ku!ul]arı, sendika yön3tici
leİi ve temsiıciler yoğun toplantı-
la.la du.umu değ€rlendiıdile..
DİsK Genel Başkanl (eEaI TÜRK-
LER 12 Hazian güİ!ü yaptrğr a_

çlklamada, (güçlü sendika ;sieni-
yor§a, işçi!,e lefe.andom hakkı
getirilsiD, dedi ve sendika yöneti-
cileri ile işyeİj temsilcileriİin 14

Haziran günü toplanacaklarlnt bjl
dirdi.

|4 Hazian toplantısında öncelikle,
DİsK Yönetim Kü.ulu'nun yüİüt,
tüğü çahşmalar ahlatıldl. 214-275
saJvıh yasaları değiştirmek üzere
haztllanan tasa!ılarjn Anaya_saya
aykln o]duğu, DİsK'in bu konudiki
lapo.unun coDhorbaşkanı, Başba_
İıD, Aıa Euha|efet paİtisi başka
oı ve tabii senatö.lere iletiıme gı
rişiı!ılerinde bulunulduğu açıklan-
dı. Eylem komitesinin. anayasal
hatlarr kullanarak direnilm3si ö,
nerisi duyuruldu. sijz alan işçi tem
§ilcile.i, sermaye iküdaıının sslcı
rısına karşı, anayasal direnloe hak
kını kaıları, canlaıı pahasına kul-
lanacak]arını, kazanılmtş haldarını
çiğTetmgyeceklelini ifade ettileİ.
Tasarıla.. geıi alınıncaya kadaı a-
nayasal direniş yapılİnası bütün
işçi temsilcilerinin is',eğjydi.

15 HAZıRAN SABAHı
|5U"rl."o büyük bir gün.

dü. Tülkiye işçi sınrfı uyuyan biİ
devin k]İİuldanışı gibi harekete 93.
çiyordu. Eylemin başladtğı ilk da.
kikalarda işçi sınıfl güciinü göster-
meye başlamrştı. Gebze'de, traİ-
tıı'da, Bakköy'de, Eyüp'te, Le,
velt'te, Toptaplda, Keğıthaıe'de
silahaar'da fablikalar. birer bireı
duruyor, iiietenleI, yaratanla! ka-
zarulrruş hakları.ıı çiğnetm3m3 ka,
ra.lıltğtyla yollaıa dökülüycrlardı.
İşçi sırufı yürüyor, yü.üdükç-. bü-
yüyoıdu. Fabrikalala fablikalaı.
işçilere işçiler ekıeniyordu. ve
tiirt-İş hayatın içinde bfu kez da-
ha giiçsüzlüğiinü görüyoıdu. sa.ı

o
lşçiter silihlonn,
iızeriıe
g'giisıerifli oçoruk
yüriidüler.
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lşci sııı|ımız

15,16 Hozıon'do
miicodete torihine

üç şehidiniı daha

adııı yozilı,

sendikac!ıık kitlelelin önünde du-

ramıvo!. sart sendika üyesi işçilei,

»isi tlyesi işçileİte birlikte sarl

çendikacılığa karşl yürüyorlardı,

saIı sendikactlarln geleceklerini

kuItarmak için s€fmayeyle işbirli

ği vaDarak, anti-demokratik yasa-

İar te)galıUmakta haklı (!) olduk-

larr ortaya çtkıyordu.

YüRüYoR ışçı sıNlFı,.,

Yürüyoldu işçi sınlftİnız", Demir

Diikiim'den, §onguİlar'dan, oto-

sın'dan R&bık'tan, Philip§'ten,

Pmflto'dan, Arçelü'ten, AEG, sin-

ger, §Eko'dan A[er, Magiİus, El,

İı'dan. Erkı'dan, Uzel'den, Gıun,

ıtts't n, ECA'dan. vilyler'ten, Ay-

gız'dan, Tiirk Ksblo'dan, tsterüi,
Ln. Eıymak'tan yüder binlele,

binler onbirılere çcğalıyoldu,
Aksan'dan, cibsll Tekel Kotu'dan,

Delbv'den, GıslaYed'den, vita'dan,

Borosıı'dan. chİysler'den,. Devld

Mılz.Ec (xisi'nden, Esaş'tan, I(o,

mmı-Tanm İıeçıın'ndan, Mutüu

Aİii'den, Tiiİ|.ett'den. ŞıLi, 2ü6-

İe'den. Nobet'den direnişe katllı,
yordu işçiler...
ıiÇıytı, hıhilyız, giitlüyüz.r diye

f.k .sıtılE!9 Tıırk-lş, diye haykı,

ıarak, yüüyo!ıardı. ıztnciİleri,
mirden Bı§ks İsybedecet Şeyimiz
yolııurı pankartlartnı taştyarak

yiiırüyorlardı. İşçiler eylemlerinin

nedenini. amaçlarlnı kamuoyuna

duyuıuyorlardı :

o kaduılar
engelleri aşmada,
erkek arkadaşlarrndan
bir adım geri
kalmadılar. .

.Aııya§ayı ıyktn ksnun çık&,anlır
iscl dü§manıdlı,
.'İo"r"", ," sendika özgürlüğünü

,rıklar alıına alanlıİa defsleİini

veıeceğiz,
ıKıDııniar meclieten geri alınınca-

va kıdar direneceğlz,
Yetmişbin:işçi yürüdü ı5 Hazirİ[

72

O Tasarılar geri
alınıncaya kadar
anayasal direniş
yapılması bütiirı işçi
temsilcilerinin
isteğiydi.

kararlılrğa dönüimüştü, Kafatar,

daki reİeddü,-üleİ s:linmirü, Sarl

sendlka çemberi blr kez d3ha krİi,

lrıo!. çer ],eı Tiiık,İ5 üresi işçileri',

.S"rl İ*t-iş. .Kahıolsm Saıı S€n,

üLacılaıı dite haykfük]aİDa
rasılaıı1,o:du. Onb:,]e! riızbiıe u

la5rrı::rı \-e i;çiler]e omLız orn,a

".-l.,.a!ıt ardınlar. gençler de e}-

lem: kaulı1,oıdu. Çık]ş nedeoi,

sendİal hak \.e dzgijİlüklerin Lls!:,

lanmas] ol3n tilrü}..üilerde, !,eİ !,eİ

iktidarln faşizm özlemi taşidrğ] ifa-

de edll!oİ. sLoganlar arasında ıBa-

ğlmslz Tüliite,. (Sostati§t Tiifki,
teı. .Patronsuz Tiiçliir..e' $01 s!

.,asal nıtelık !aşı}anlaf da hx!kı
rlııı,ordu. BiLinçLi. militan işçiler

eı lenıln sendikal çe demjkıallk
ıçeriğıne ıisasal bol,uılat kazan

dırı1,ordu.

BuRJUvAzi,NiN ÖNı_eııııi,

ilk sün haz,rlık,ız }-akalanan bLır-

i,rr.li a" iı..,n"i giin \in]emleİini

almıştı. Dereler gibi aklp, birleşj,

rek bü]ük biI lrmaga ddnüşecek ıŞ,

ci hafeketının öniine pJlis ve ask_'r

ırrikatl.ırı kuıüılmuşttı. cüğaloğ,

lü'nda. [,er:ent'te, Üsküdar 5,akı-

nında, §aşLınbakkal'd3, Kadıkö!'

iskele,i 1ak nında, l,mit ciTarlndd,

.İlah.,.r,:ü.i,r-"n işçıler, J,er !,er zır\

lı birliklerın yef }-er de silah]t pJ

lis ve askefi birlıklerin y,lları ke,

Dgini göfdüler. Yig1! işçler ,üngüı

İ.-rin İlr"rin" göğüclcrini ,]çara \

ı9'i0 günii kadrn,. erkeği, omı]z o,

muza.
DİsK'in aclklamalaI]na, demokrat

avdrnlaf]n eleştilileline o güne de,

ğin kulak asmal,an g,.lJ_::_u,', o'':

den dıkkat kesi]di, Dlst1. ın xaİş!

cıkışlnı, işçileİin djreneceğine ılış-

kin uvarılarlnı önemseme!,en bur-

.iuva basınında. yüIüyen işçiler o,

la!,ı manşete çıkmrştl, Tüİki},e ışçı

sınıfı ağırllğını koyuyoıdıı,

16 HAZiRAN sABAHl...

16 Huri"un. l5 Haziran': i:e

ride bıraktı. ikinci gün }uru}ııi
ler daha güçlü. daha bü},ük oldu

izmil'ten. Gebze'den, Topkapt'lan,

istinve'den. Levent'ten, E!,üp'ten,

Edirnekapı'clan. siiihıar'daİ, Kn-

ş,tlıone'acn. Iiarıat'dan, Üsküdar'-

Jun, işçil", akıyordu, t5 Haziran'

İ^ İ".Jaiit ,u..u, l6 Haziran'da

llt- ]_
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O Türkiye işçi sınıfi.
uyuyan bir devin
kımıldanışı gibi
harekete geçiyordu.

yürüdüler, coplaİ Ve tanklal onlalr
dllİduı3madü.
ı5 Haziİan'da yürüyen fabiikalara
yenileli katrlm]ştı... Job'tan. otc
Yay'dan. İzsal'dan, Bufer'den.
Estaş'dan. Mino'dan, Nursan'dan,
Gülok'tan, Dümeks'ten, Böhler'den,
Elha'dan. Pimaş'tan, MerboIin'den.
Midi| zirai iieçiaf'dan. Hast{ş
Matbaa§ı'ndan, Çaaalkaya, İto.
Reks Mathaalartndan. KomiliilOn.
8AS'tan, Pirclli, Goodyeır'dcn,
Bayby'den, hcı işkolundan işçili,r
yola koyuluyordu.
l]irçok ycrd(, bıı,ikatlar aşıldı. Kı

dtn işçiler. enge]leİi aşmada, erkek
arkadaşlaflndan bir ad:m geri kal,
madılar. Ancak bu arada işçiıere
ateş de aç]ldı. İşçi sınıfının mü-
cadele tarihine, Yaşar YILDıRIıİ,
Mustafa BAYLAN, Mehmet GIDAK,
15-16 Hazi.an şehidi olarak geçti,
ler. 200 kada. da yaİalı vardı.
Can pahasına, sildh]n üzeline yü,
İüyen TüIkiye Ploletaİyaslnrn
Tak§im'de tek bir vücut ha]in3
gelmesi, buİjuvazinin Üskiidar'da
vapul selerleIini kaldtrması, Unkı-
panü ve Ga|ata kdpİiilelini açmast
sr.nucu engellendi.

vE sıKlYöNETIM
GELiYoR!..

işçi sıııfınıızın Taksiııı'dc bifara-
ya gelmesini engelleyen sel laye ik
lida.ı aynı gün alelacıle istanbul
vc Kocae|ı'nd(, stkıyönetinr ilAn c
diyor, dah3 baskücü bir yönetinr.
gı.,çiyoıdu,

İşçi sınıfı ve emekçiteı ü
zeıinde bir te.ö. dönemi başlıyo.du.
Egemen $ntfla! 15-16 İI8ziran ey-
lemini gerekçe göstefeıek işçiıe.i
sindirme, yıldırma doğrultusunca
€llelinden geleni yaptılar. İşten çı
karmalar, tutuklamalar, işkenceler
oldu. Ama bütün bunlar i§çi s]n,ft-
mızın mücad.l€ siilecinde. lile
Eıdrıı eyıemi ile. kazııdığı de-
neyimin §onu!ııifina göıge düşiiİe-
medi.

O Bilinçli, militan
işçiler eylemin
sendikal ve
demokratik içeriğine
siyasal boyutlar
kazandırryordu.

Sıkıyönetime rağmen İstaıbul'da,
Ankara'da ye İzmir'de uzun siiİe
diİenig devam etti. lşçiıer çatışma-
yarak veyı işi yava|ıatarst kaİır.
lııık ve bitiıtç düzeyıerıni göst€f-
diler.

15-16 llırlrs! eylemi ile Tükiye
işçi §ınilı önernli bi. aşama tıy-
detti. lKaıültğtıden ııDtfı oımak.
tan, ıkoldl!ı lçl. sırıl, olmaya doğ
ru yoı aldı. İşçi sınüırnız ıil6 Eı.
ııİıı'dı hem kendi gücünü ğördü.
hem de gücünü küçük buİJuva ay-
dınından, işbirlikçi lekelci sermaye
zümresine kadar çtşitıi slnıf ve
zümreıere kabul ettirdi. Tülkiye
ptoletaryıshln sendikal hak ve öz.

8ürıükıerinin 8asp ediımesine La..
lı koyduğu eylem. bilimin, hayattan
çlkan ge.çfklerinjn Eeni§ kitlelerce
öğrenilme§ini de sağladı. GerçL
devlimci gücün işçi sınıfi ve €mek-
çi halk olduğu. bunun dışlnda. .dcv.
ıiEct !üçlcİc, sığınmanın yanlış-
hğ-ı 8özler önüne serildi. ılı6
Hızirın'da, bütün hareketi yönlen-
di.ebilec.ek bi. işçi slnıfı parüsinin
olmay!şı önemli bir eksiklik olarak
gözlenirken. devrimci sendikactlığh
toplumdaki önemli rolü de ön pll-
na çtktı.

ııı6 Hsrl.an, siya§al partile.i. ay.
dınlaı1 yargılama baktmtndan bir



Tarkiye
işci sınjı

15-16 Ha.ıon 1970'den

önemli detsler

ç,ıkordı,

İşçi sırııfının
gerÇek

dost ve düşmanları
15/16 Haziran'da

koyduklarr tavrrla
kendilerini açığa

vurdular.

ı

t

mihenk taşı niteliği taşldı, İşçi sl-

nıfınlnı gerçtk dost ve düşmanıaIl

15-ı6 Hır|r.n'da koyduklart tavlrta

kendileIini açtğa vurdulaİ, Bu ara,

da eylem öncesinden sonrasına doğ-

ru i§Çi sınlflnın gücü dolaytsıyla de-

ğişen tavıllar da görüıdü,

15-16 HAZıRAN,DAN
iLERiDEYiz...
Bııgün. hakkında övücü söz sarfet,

-uİnin "uc 
sayıldığı 1Ll6 llszirıD

evlemi Türkiye işçi sınıfına hatas|

,. 
"""ubryl" 

çok şey öğretmiştir, ve

rılıı<ive iiçı slnifl ı5 ıls,iran'da, 
..l{

ıIızirsrı'da ilerideydi. Ama bugun

ı!ı6 ılırirsı'dan iıeridedir,

14

t5-16 HAzıRAıl 8.Yıt
6ECEsl

DisK, 15,,16 Hoziron 1970 direnişinin sekizinci yıllndo bir

]"]"İ'*"İL.ç,ir. 16 Hqziron qkşomı sqot 20,00'de boş,

İ"';""";;;;;;' İ;o"e se,gi Soroyı'ndo yopılocoktır, .Ge,

;,Ş;;;-,-*;: İs, ıs xo,i,on 1970 direnişinin Türkiye

İ"''..]İ, .O*a"lesindeki yerini ve 15 - 16 Haziron'ın se-

İtİ""İ' ,,İ,^İ" 'Ş 
sınıfımızın istemlerini konu olon konuş-

ır.c'r" lİ"rİ ,O'"l"rileıi yer olocoktır, Müzik ve holk oyun,

H;; ;;:";;İ";eceği gecede, DiSK torottndon .hozırıo-

,İİİr"rrJ **İ büneiişi" tıı'"ı iık kez oıorok gösterııe,

cektir.
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İSCİ SAEİİÖİao

Çalışma ortammrn
iyileştirilmesi işçi sınıfi
için sağlık ve güvenlik
açısından daha miikemmel bir
bir ortama kavuşulmasr
demektir.

fazla iştiyi baıııdıran i§çi örgütle,
rinin katılabileceğini, ÇalıştDa Ba,
kanl,ğrnln ise böyle§ine bir çalış-
maya DİsK'i de çağırarak UÇo
üli,.elerini çiğneüğini öne'siirmüş
ve Serpozyumdan çekilmiştir.

Yurt dışından l20, Ttiİkiye'deo ise
150 delegenin katıldığı ulüslarafası
sempozyumda bir konuşma yapan

Çalışma BstaDı üıkede denetimdeıi
yoksun işyeri bulunduğunu kabııİ
ettiklerini, bu duıumu devletin
başarısızlığı sayğklargu b€ıilte-
ıek .e! }ı§& süre lçiıde ulussl dü,
,€yde biı İşçi Sağhğ ve lş Gü-
veıiiğt Kuİolı olıştuİulıc.İtlt. İı-
giit B.}aıııİ t€mlilcilerl ite ' linl,
veİsiaeıeİimirin, tşçı ve işvereı öi,

_-'-' '". "' ;:
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Ll lu"lara"as, Çalışma örgütü
(LO) ile Çalışma Bakanlı&'nın or-
taklaşa olaıak düzenlediği ıÇatış-
ma o.taıDnıD İyiIeştifilmesiDde
Yeni EğliEıeD konıılu uluslararası
sempozyum 16-19 Mar,ıs 1978 ta-

rihleri ara§ında İstanbul'da yapıl-

mrştlİ.

DİsK Genel Başkarü vekiü Rıza
GÜVEN, sempozluma bir tebliğ iıe
katılaıak, DİSK'in b'u konudaki gö-

rüşlerini dile getirmiştir.

sempozyuma DİSK'in çağrılması
ve kahlmasr üzeıine Türk-İş tem,
silcisi bir açıklama yaparak UÇÖ

çalışmalarına ancak bünyesinde en

gülefirıtn, Eesl.t od.hrı.tı vC

sogys| sitoİt lı, (DİıDı!'ı[n t E-
siIciıc.i bE koİold. göİe9 alıcü-
lırdır. Ulosıl düzeyde ololtqrdı,
cü İşçt Sığl!ğ ve lş Güvcıüği
Klrülo 8entş yetttleİle doDattlıcst-
ttİ. truİol nesıcl hıstılıLı!İı.t cı
ııı !ıdirecet ve lşçl ysşı nt lyl,
tegtlİ.cel önlcmıe. geıiştlİtımclt
yoluıdı çalışnalır yıpacıthn
d€mişti!.

Tİpbntıya katrlan işveren,
hii&ümet ve iliçi temsiıcileli çalış-
ma ortamıntn düzeltiımesine ilişkin
gdrüşlerini açıkıamışlardıİ. Ancak
soğyalist ülke temsİlcileİi ile ka-
pitaıist üıkelerdeki il€rici konfede-
rasyon tem§ilciteri dışrnda konuş-

,|5
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maclların bürtuk bir çoğunluğu
sorunu bir teknik sorun olarak ele

alm,ş !,e dzeiik]c işveİen temsilci
leri soİrna .reriElilil aatlş:» açı

3ından J..ak]aşmışlard!İ.

So.rrru. sırasında ya-

pılan blr yuvarlak masa toplantısına
DiSK adına katrian Eğitim Dairesi
Müdürü Faİuk PEKİN sorunun

yalntzca bi. t€knik soİun ya da biİ
yasa soaunu olmadtğrnı, solunun
t metde politik bir sorun olduğı.,nu.

çalışma o.tamlnın iyiıeşti!ilmesinc
ilişkin seçiıecek çözüm yollaİtnın
politik içerikli olacağını belirtmiş-
tir.
Yecerince cüvenlik önlemleıi alın,
madığı için cinayet olarak nitelene

bilecek iş kazalarında helgün 4 sSK

üvesi i5çinin d]düğünü belir|en PE
xiN. *.rnrn (enel olarak bu du

zen slnlİlaİr içinde çözümleneme,
yeceğini. ancak bu koşul)aıın dü

zeltilmesi için yine de yoğun bir

mücadele veİilebi]eceğini Ve DİsK'

in bu mücadelede işçi slnlfın]n u

luslaİalası biılik ve dayanışması-

na büyük irnem veİdiğini söylemiş,

tir.

il::üri: ili:'rai.:il;l] :ş,.i:,':,::' i:+ lili
: : _1 : :" :; , _.İ ]:ı _ :_' : _. '., "., .";

lor^oı orİorrylo 1919 yılındo kurüliılluştur, DahL

sonro Birteşmiş Millettef'e (BM) üre olon bu kuru,

lus talısma ho,ıatınq iliŞkin Çeşilli solunla eI, oıt,

aİ ,orurloro ,iişkin koro,lo, t,tri ı,e bıı kaıoılarııı

kobul cden ülkelerce hoyotc geçiıilmesiıi iıIer,

Tiirkire 1932 yıtındo lJÇö'ne üye olmuş, oacak bu ku,

ruluşun korarİarıı, tam olğrak kobul etmemğ, kabul
' 

e, ttiii karurl aı ın hqy oto ge ç ir 
jı rn e 5i ko n us ın d a, d a a ç ık

hi politiko iılememiştir.

lJÇö'niıı het yıl Hoziıo,ı oyfido Ceıe|,rc'de topldıı,l,ü

Geıet Konferonsıno IJÇa'nüı Tüziığiniı J, maılde,

sinin 1. |ıİ,ıosı gereğince hcr üye ütkeılen |kisi hii-

klımeti, bira isıİrenlei biri de işçileri ıf"ısileı _!üıl-

ıızco dört kişi kotiobilmektedir,

ı ncok kurulusun Tü=iiiünün |, ınaddtsiniıı

ft ;;,ff 
, 
J:i";ill"l;ijll'iliil:i}l]

varolmaları kayıt ve şartıyla iilkelerindeki işveren ve

işçi örgiitlerinden en çok teınsil kabiliyeti olanlar-

luslarorası Çalışma orgtıtü t lı,te|rİ.oİio,ıol

Loboır orgonizoton , tLo) soiyol adaletin

geliştiilmesi ı,f surekli biı borqın 
_soğ,

la anlaşarak atamal,ı kabı,ıl ederier, deııektediı,

Coğul olqrok şoıı,ıııl,,ıımısı gerekcı bu açık hükme

İoİ^"n rarei»;a, lLO ı,,iı ıcınsil(isi ıic ılgıli ol,ı,

ıaİ isci öıçitlerı ı|. istirJ/, rıpılıı,ıdın Tü,k-lş'i,ı

tek koüed7ıasyo, olJug,, Jöncmden k,ılnı,; ıııgıı,

Iama höli sacduraımcktcdir,

ıso bu lıkıolı (l. ,]lJr,ık incclcrğ,ü t'lus-

İoraıası Adolct Diıonı Jl ,{rol,t ]9:] td-

rilıli bir kcrarı ite b! hukfuun çoğul

olarak \orumlanınosı gcrckligin€ Loroı ı,eıııış ıc bı

lıoroıa'angfu oloruk Ülçiko, Hollo[d,r, Fr,ınsa, l,nl_

,". 
'Ulrrİ 

Konado. Japonıı, HinJi5ı,ın, 5rı L,ınkı

7|İL' UUParrr" hukümctleıi bilen çok XoıieJerıs,

]on ile ,ınloşrıo surctir,le ı,, geıel oloıok ,1o döncr,

ii ai, ıririrna, UÇo'ne işçi rcıısilcisi göndcrııişler,
jiı-

-§ıı .ırıd.ı 
'00.000'i 

aşkıı ül,esiı,le bıiruk 'Iıiı işci ke,
'sııniıli tefisi[ etleıı ı,e ge3ekıe t'ÇO'nı"t l,i/çok ç,ı,

1ısıııosınq kaukın, koıniteler,le g(j/ef alon DlSl,,'tjİa'r"" 
Crna Kon|erınsın,Ia tnısıl cılilebilmek

içiı Ulus|,ıroıosı ,{.İolct Diı,oıı'ııı koıon qığmda ge-

rekli girişimleı,.lc blıIunfi|nştur,
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binlerce kimyasal madde piyasaya sü,ülrnektediİ,

Qalı§ma ortarnlndaki biıçck kirnyasal madde

,"tiil"n."d"n kansere kadar çeşitli haslal]klaİa yol

açmaktadır. Kesin olarak kansere 1.ol açt]ğı saptanan

kimvasal madde saylsı l20'yi geçmışt]İ,

Sarılarl 600.000'e ulaşan diğer kimyasal maddeler

İ.'1.1,,nau l".in bilgilere sahip değiiz, Öıe !andan çeşıtli

ütkelelde zihins€l gerginlik nedeniyle yiliriien iş

giinlelinin sayısı çoğalmakta, işçiler arasrnda çallşma ,

İİturnrnO"n doğan hoşnutsuzluk artmakta, !,abancılaşma

derinleşmektediİ.

Cd,.m" o"ta-,,,n iyileştiıilmesi işçiteıjn

sağlığı ije doğrudan iüşkisi olan bir soıundu!, Dünya

sallı-ıı Örgiitıı'ntın (wHo) de beliİttiği gibi "sağtık,

vaİnızca hastalık ya da satathğn olmaması değil,

fiziksel, zihinseı ve topluıDsal refahın tam anlamı5,Ia

varolduğu bir dtıİumduİ."

Nitekim işçi sağlrğı ve iş güvenliği konı-ısunda düD]a

""r,"a" "r"aıi 
,*aleler kazan!lmas]nda ;ok önemli

İ'İ r"*-."l,', olan Ulus]ararası Çalışma örgüıü'nıirı

(ILo) ıc74'teki 59. oturumunda çalışma oltam,ntn

geliştirilmesi şöyle ele all,mlştr :

"l(onferans kararlaıt şunü özellikle belirtmektedir Li,

.ıilsma ortamrnln düzellilmesi işçinin fiziksel ve

,llj."l 
"ull,r,n, 

ettıj|eyen aşağıdaki çeşi'li etkenlerin
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O Çalışma ortamlnn
iyileştirilmesi sorununda çevre,
işçiler ve tüketiciler bir
arada ele alınmalıdır,

i(içe geçtiği tiim diinyaya ilişLin bir sorun say|lEalıd|r:
.]- lİr""i"a" ve onun eD 1a}iın çeı,resinde varolan
- İİr'l,."l Lo§ullar ve tehlikelerden korunmak (ısı,

tsıma. toz, atmo§leİ kiİli[iği, giiİü|(ü, basınç,

İitresim. ıehtikeli makineler, kimlasal madde ve

patlayıCIIar),
"1 İ.gonomi*, ilkelerin uygulanmast ro|uyla aksaın ve

- auİroru siire§lerinin iş(inln fi7ik,e| ve zihınsel

yeteneklerine göfe ayaİlanmasl,
"_ İ. hr na ve tekdüzeliliğe bağ|ı ruh§al bunalimın
- tlr,ü"o.""i ve i§ planı. işin içeriği §e buna bağ|l

olarak iş öfgütl€nmesiyle ilgili sorunlalı içeren

iş koşullarlntn düzeltilme§iyle çal!şma bayatlnIn

niteliğinin mükemmelleşıirilme§i,"

Bu anlamda işçilefin sağ}ğr yalnızca işyeİleri stntrları

içinde, çallşma ortamr açrsından ele alınamaz, Çalışma
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ıinpiı,ıli5a sıılıfı,,

oltamının (optimizasyonu) iyileştirilmesi genel olarak
tüm sağltk sorunlarr ile, iir€tim t€knolojileİi ile, geri
kalm!ş bi. ükeye ithaı edilen bir t€knolojiniİ! o ülke
işçilerine uygunluğu soıunu ile, iiıetilen mallaıın
sağlığa aykrrı olup olmamast ile, işçjnin ve ailesinin
yaşam koşı.ılları ile übeslenme. gi}jnme. ıslnma,
bannma, dinlenme, kültürel ihtiyaçta.] re de
özellikle çevre kirleİmesi ile içiçe ele alınmasr
geIeken çok yönlü bir sorundur.
Çalrşma ortamınln iyileştiıilmesi scıununda çevıe,işçileı ve tüketiciler bir aİada ele a]rnmak
zoaundadır.

_ E. mükemmel çalışma ko§ullaıına sahip otao
bi! işci çevre kirlenmesi nedeniyle zehirlenivolsa
ya da iiİeti]en mal]aİ b;İ tüketici olaIak iş;inin
sağltğ]na zalar verici özel]ikler taşıtolsa, çevİe
insanln din]enmesiİe olanak sağ]alnj],or5a,
jşçilerin sağhğı güvenlik altlnda değjldir,
Sözgelimi bir belediye otobüsü sü.ücüsü için çalışma
ortam! tüm çevıedir. İstanbul Be]edi}.esi otcbüs
işletmelelinde çal]şan şoföI ve biletçiler arasında
yapılan bir araşttrmada bu işçilerin .z go'nın sinir
hastası olduğu sapta.m]şhİ. Bu iŞçi]e! açIs]ndan
çüİşma oİtamrnln iyiieştiriImesi) otobüsle.in
aksam]ndan tüm çevrenjn değistirilmesine kadaİ
çeşitli scıunlatr içeİecektir.
Çallşma öIgütlenmesi ve iş biçjmleri, «iyileşairme»
so.ununda soh delece önemlidir, Kapjtalist slnıfın
ükeİ» diirtüsü ile giriştiği sömüİüyü alttırıcı
yöntemler iş kazasıİrt ve meslek hasta]ıklaılnı artlran,
işçilerin sağltğını bbzan etkenlerin baş]nda geliI.

Emeğin yoğıınluğunu ve l.elimliliğinj aIttıran
çeşitli çal|şma biçimleli. fazla ça]ışma. vaİdiyalı
çalışmalar. işçile..de yorgunluk ve geİilim yaİatıİ.

kor diiıti]isi ite giriştiği
söfiülüyü arttınc,

|ö,*eınlel
iş kazalorını ı,e

mesıek hostahklorın

çoğaltıl.

Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu o.tamlalda
daha uzun, daha yoğun kalmalall meslek
hastalıkların1 arttırlı.
Çeşitli üc.et sistemleri, özellikle primli çalışma
sistemleri, zincirleme üretim §istemleri (bandlar),
otomasyon, iş değerlendirilmesi gibi biçimler «daha
lazla }erı yolunda işçilerin sağltğl ile çelişmektedil.
Aşııı çaıışma, iş gününün uzaması, işin aşıır htzlt
olması, işçiye aşırt solumluluk yüklenmesi, tekdüze,
s]klcr, a.lamstz işler, işçinin aIkadaşlar]ndan
soyutlanmasr, konuşma§ınln, hatta örgütlenmesinin
olanaksız hale getirilmesi, gürültü, titreşim, aşln
soğuk ya da sıcak, tşıma (radyasyorü) basrnç gibi
fiziksel erıerjinin değişik biçjmle.i, fazla çalışma ya
da vardiyalı çallşrıaiarın doğurduğu özel sorunlar...
işçilerde sinir gerginliği yaİatan. ıuhsal baskıyr
arttıran nedenlerdil. Bunlar işçiıerde
başağrısından ülsere, ast|mdan katp k izine kadar
çeşitli hastalıkİala yol açar.

Özelikle vardiya sistemi, çalışma o amınln
iyileştirilmesi solununda önemle ele alınması
geıeken biı sorundı.ıL İn§anın doğal yaşama biçimi
onun sürekli olaİak gürültülü gündüz §aatlerinde
uyumasına olanak tanımaz. Özelikle gece vaıdiyasında
çallşan işçile.in dinl€nmesi son deıece güçtür. Yapılaı
incelemelerde vardiyah işçilerin kas güc]erinin
7o, ?'sini yitirdikleri ortaya çıkm§trr. Türkiye'de
özellikle metal ana sanayiinde ve dokuma sanaviinde
vaıdiya sistemi çok yaygındtr. Türkiye için yaİılan
hesaplarda toplam sanayii için vardiya katsayısl
1.53 olarak bulu.muŞtur. sanayii kesimindeki he.
ı53 jşçiden 100'ü birinci vardiyada, 30'u ikinci
vardiyada ve 23'ü de üçüncü valdiyada çalışr.
göİünmektedir.

Postalar biçiminde çal]şma sistemi, işçile.jn
toplumsal yaşamını, aile, yemek ve uyku düzenini
bozmakta, işçiler arasındaki dayanlşmayl
?€delemektedi.. vardiyah çalışan işçi]erde sjnjİ
gerginliklerinin yol açttğı hastatrkla. gündü2 çahşan
işçilere g&e daha fazladıİ.

öıveniıeR:
.Ç.lrşms ortahrnrn İyileştirllınesiğde Yeıi Eğilildlerı
konusu taİtlşılırken kapitati§t ü.etim biçiminin
koşullan içinde çalrşma oltalrunlD illeşıiİilmesi
şu e§aslala göre ele altnrnalı ve şu gerekıilikıer
ye.ine getirilmelidi!:
I calısma oıtamının iyi]eşti.ilmesi rdaha fazla

kAtı amactna değil, işçilerin sağlıklr yaşamalallna
yöneIik olmalıdtr.

O Çaltşma o.tamrntn iyileştirilmesi çeyre, işçile.
ve tüketiciler bütünlüğünü kayı.ayacak bir biçimde
düşünülmelidiı. 
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Kapitalist sınıf

«çalışma ortamrnın

iyileştirilmesi»nden
daha fazıa kdr sağlayacak

daha fazla
üretim arttrracak

koşular bekler,

' g,#r[j#- 
;l: "i: 

ii* jjıT:,;*iııı;: ı:
İ'J;:İ:"#;;; saglıklı yasaııı, ana amaç

"]İ,,"lrO,., 
işç,nin !aiarn \e sağltğına saygı

dutT.ılmal]dıı,

oiil'-#"'il-,".^T"T,l,'--i'",i'.};;:,';"'*''u'
'.:-,#}ff i#?l;1,::il,,,*;1;;"n,ip,İnn"o,,
nedenlere } dnelık o]maJoır, rşü

'"İ"',İ" İ"" kaza !apmasına olanak ta mayaca*

teknolojiler gelişurilrn€lıd:İ, _akine seçiminde
a Ku]lanlacak *Tİİ:f".':.]; 

. 
jjı."ıi'. p.oj"ı""

işçilere en ıı} g-un oıi!üF, *,,,,

buna göre }aPıImabdu' . _ın zaıaılı kimyasal

' [i:Jİ;i;ı##:$"*'ffi 
;;;"-" "

Ilstemıeri, geİçekleşürilrİtebd]r,

. İ*,,::l ;xx,t ffi jIJ,'"'İ,'*';:hl"",""

*İ İ""lİ,"-U, fİziksel nedenler onadan

kaldırılmalrdır,

. iiiii^ -1tlr;::,,ti*jj]ff 
,jJi:i,§},",,

"rİİİİ"ğ' 
"agl","va 

yöneLk olmalıdıı,

o İ*r"r" yercnek ve ilgilerine uygun 1;

verilmelidir,

. ğl]lir";i'"run 
j,'Hi: :::[tl"",,"ü: i

;;#;;;;" atma kofkusü.ve baskı altınla

lİÜ""'*İ,-,*" hükümleri._ kaldırılmalıdır,

. [fşİ":*[::; *;r"x ;1T'i1",,ioi" '^""

H;İ;;;"-'*, işçilerin dinlenme süreleri,

:'";;;;;,. tiğl" y","t aralaf ı azaltılmak

",]];"o 

rratılmalıdır,

. l"-9.y}:i;llriİ'."'Şi"'ilil11'#:,,';;
il.aİ; ;;İ,,.n" haftast, 3 sün tatil esası

getirilrılelidir' 
A iliskin her yenilik sendikalar]a

a Ç:']:T",li']ill"r,.lfi;;,;:'İş'"-'ii;şkin ı,"" y"ni
birlikte kararıa§
uaman aya,üama,, işçilerin onayına sunulmalı" bt|

uygulamalar yasa # ıtzıiı<lere ,qeçjrilm3li, 
top],l

, "İİl"ş,"l"" 
ile daha da ayrıntılr bir duıuma

getiİilnıelidiİ,

t20
l],

O 
ı:lİi::,H"1-".,jf:Ş,: Jİl,':il;1l 

ve iş süresi

sağlanmalrdıİ, - ].:,.-u ve çerimliliğini

' :::,l'j:'ij,T J,il"?},,*İ:;:il: lazıa çaı ıima çe

İ'""""r 
"O*İ*"O" 

çalışma konılarına ilişkın

k^rarlarda sbz sahibi olmaları

sağlannıalıclr,

" İİltİ"şll;:r'Hjlj","Tii:",l ":,}Tj^,ilx"",:,
kesin olarak işçrre bırak ılrn 3l] l lr,

l İİÖ.'"-r"İ,r.n" kolullarır ı \, çllı_,ma hızını

secme bzgürlüğu oümaıtuır,

. ni*;: :i:::,Şo"nillj jnil, j,,],' """' ^

İİrİ."j'" ua"", teknik o],r,r;i s,ircıili

eğitilmelidiı,

' iİl,;"x,i":::,,iij.i""::'.,,,i1.Iii]ll",i",TI"
k )nuda eğitilmgsı sağlanmlü1l,r

, 
İ:ili[.i""jı}:,]:,";:", ;:i,$::i;;, 

,";\,l,;,"

;İ:,*';r;:; taa",la, ti, yıl siire ile işyelinden

izin alabilnıelidir,

o İİ;;,;"';;.ı;; ;;zla ,çalışma!a 
zorlanm,rma)ı, g,,u,

Aalı5ma]arl dnlenmeıı(lıf, .

. ikii"ş * l:,i,;,xlilx;':l;il.,1*,.l*,,,.,
sağlanmalüdlr,

I
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@eçtiğimiz ay Zaiıe'nin
Katanga (Şaba) eyaletinde, Kongo
Ulusal Kurtuliş cephesi, bölgenin
siimürgeciterin egemenliğincgn
kurtarıiması eylem]erini yoğunlaş-
tlrdl. Kongo [İu§al Kurtuluş cep_
hesi'nin amacl. öncelikle katanga
bölgesini kurtarmak. daha sonıa
da emperyalist işbirlikçisi geıici
rejimin yeline ileljci, de!'ıimci bit.
yönetim kurmaktı. Kongo Uiusal
Kurtuluş cephesi (KUK0) taIafın.
dan başlatıIan eylemin zaile haI.
kının büyük desteğini kazanması
Ve çatışnlalaı slrasünda hiikünra:
ordusundan çok saylda askeril1
KUKC saflaİlna geçmesi cmpi,r},a,
!;zmin işbillikçisi Zai.ı. d.,\,lct birş
kanl Mobutu'yu tclaşa cliişiirili.
Mobutu. empeIyalist iiIkt,lr.ı.i ı irr
dıma çağlrdl. Afrika'de goli,icn btı
devlimci harekctin giiç]iiliigiinc.lr

Fransa ve
Belçika kuwetleri

emperyalizmin vahşetini
Zaire'de

bir daha gösterdi

UlUsAı
ı(URTUıus

a

SAUASİARİ
a

EttPEnYAıİztıİıı
o

ZAİRE SAIDİRİSİ

5 a"r^- olsun halklaruı
barış içinde kardeşçe
yaşayacağı bir diinya
için emperyalizme
karşı mücadele
edenlere.., I,

bölgedeki kcbaIt \.e bakl. !.atakla.ına el ko}.m!ış bulunan battlı ül.
ke]eı de telaşa kapılmlşlardı. «Ül-
kedeki bel.azları kurtaıacağlz» ge,
rekçesini öne, siiİen Fıansa r.e Bel-
çika taİaftndaıl nliidahal3 başla,
l]ldı

Koııgo Uhısaı liılrtuİu§ cep
ı|esi gOrilla]ırtüıa karşı çaıplşalı
zairc hiikiiırrct ktı\.r,.et]eıi §anınca
ı'İiıı]s!z \,. i}elçika paraşiitçii bir.
1ikl(,.i dc sitl.ıŞiı katlldı. ABD is-,

zaile'ye bir hal,a köpİüsü ku.!
rak hükümet o.dı.r]artna r.e g!,!i.]
zaire },önetimine },aıdım yapmata
başladl. Fransa ie Belçjka.nın za
ire'ye müdahalesini. :lBD tan]nda
Ingilteİe l-e Afrika'nün ııkçı hükii,
metleıi de desteklediler.

Bt,tin U, askeri halekatjn
nedeoi o]arak .{vİı]palıla!]n kurta
rı]masr ge.ekçesi öne sürülütordu.
Ama Şaba'da sadece .l00 Franslz
ve 1200 Belçikalt bu]unuyoİdu. Öte
yandan Belçika'njn başkenti Bfii'i
seı'de faali!.et gösteren «zaire Ko-
mitesi» bi. açık]ama yaparak, Za
i.e'ye tapılan müdahalenin «be},az-
ları ku.taIma» gerekçesi ile !.apıl
mış olamayacağınr, çünkii be]az-
laİün boşalblmxsr için, daha Fran-
sa'n]n müdahalesinden önce. Liltıs.
lararası Kızılhaç örgiitü ile KUKC

21
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irtiısln(lll xlrll]İlrl il,] \,ilr1llı]lş o]

,l":J"Dll ,,l!lt:: -l : K['Kc l,ü]lpü,r

\,tll\t |l]l: : , : ,, ,l'i(r !,ıptıgı ı

,,k1.1ll,.l:, . . .i, , \,üülıl]üı lsı kl,)tllül

il,. x.,l,,, ,l.,ii iı,:, ı/lırlı\ boşıl

ı ı lır r, ı..::. ı ,.,.:: \.ı(,c.ğini açıkliı

r]}1Pt]lt\.\Lil]i!] l].{a;LI

ı]iR |. ı.iit] ] ZüiRı,]

B,,*,,,, \irikı'da si,yılaıı

cı]Iı !].(' i\a l/,t1.1rr f(,rici '('jimlcİ
],, rı,:ı,ll].ıı,ll\.lırJ,,,n birı olaİr

Zırre ı,,-,lıı,ıilı LJğ]tl]§ız Jlİn bl

.l. .,n]_-.:!jrl:lIı1. biıiıırllı bir iilkc

.tir. \, KonE^ l'luıseı KırrLulıı"

c(,Dl],,-:': Ir c\ien]:, gcçtıği Kol\rcZı

tıiilt,i: enıper!,allstler tarafındaT

öıcİlı\.. onemlidır Çünk,ı bu bdl,

ge 2,,ngın bakır ve koba]t taüakl?,
rına sıIııp:lr. Dun! a koba]i üreı,

mınin 6?'sını, bak,İ Jret,mın,n

'; l;.ini sağlaüan, atİıca sinai

cevheri de bulunan bölgedeki tüm

!eralLı servetleİı emp,rtalısü det

İetler ıe çok uluslu tekelleı lara,

flndan işletilmektedir,

r]MPERYALiST MÜDAHALEYE
TEPKiLER

Fransa'nın Zaire'ye mü

dahalesi Flansa parlamentosunda

lierL tartışmalara yol açtı, Fran

§a'ntn uluslararasl blr askefi müda

hıle eyleminc. başka ülkelerin si-

lahlı kuvvetlerini içine alan bır s,]

vaşa katrlmasına hÜkÜmetın karar

veıcmeyeceği, buna ulusal mecıısın

karar vermesi gcrektiği, bu nedenıe

de görüşme açı]masının lorunlu ol.
, rlıığu belirtildi. FKP Cene] sekleteİ,

Ge-orge Marchais de Fransız Hükü-

metinin davranışınl eleştirdi,

DÜNYA SENDiKALAR
FEDERASYONU
ZAİRE,YE YAPILAN
EMPERYALIST MÜDAHALEYI
KINİYoR

Dünya Sendikalar Federas

,on, z"ir"'y" yapılan müdahaleyi
'.."İ oi. aill" kanamış. sömürgeciliğe

," ,"tçırğu kaTşl savaŞan halklaTla

davanlşma içinde bulundüjgun,,] o,

lirİmiştir. Belçika'n]n Ba,k-;r1

Brükse]'de de Nato'nun Zaırt'1,: m,i

aahalcsi büyük bir kitIe gdsterı,l!]

ile kınanmıştll. GöstericileI Şaba'

ya indirilen biİliklerin geri çeki1,

mesini istemiŞlerdir,

Sovvet TASS A.jansr da bir açrklama

yaparak Zaire'ye yapllan müdah_ale

lerin NATo ülkelerinden geıJlgın,

dikkati çekmiş. bu müdahaleyi ,23

ire'nin içişlerine kaba bir kar]şma»

olaİak nitelemişttr, TASS Ajansı td

ral]ndan yapılan açıklamada bu mu

.lahalenin nedeninin, Batı'nln Afri

ka'daki vaılığını sürdürmek istem,

5i ve Afrika'daki ıIkçl Iejim]eIi ko

İumak ve bu kttadaki çrkallalrnı
kavbetr,ıem. k istPğı otduğu beurti],

mistir Atnı konuya NATo zirl ,,

Konfera ı.,nda dcğinen ABD Deı

let Baikanl Carİer ise (barışçı B,'
cika rt Fransa kuvvetlerinin ABD

taratlnda n cpqleklendiğini" ifade p'

miştir.

<<Masum beyazları

klftaffiok omocıyla,>

lopttan kqnh soldılılor.

s onucıl ! ijzİcr c e y vr ts ey ef l

katleden

efiperyoLi|t gÜçler,

EmperyOıizmin

zaire' deki moşq Mobutu,

Gjscord d'Estqing i!e,

t
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l le hiç ücrel ödenm€Edsti.
. Bu durum lşçıIerj eyleme

it€n başlıca etken olmus,
işgi|eİ kamuya ait lş ye

1 rinin yöneümine el kov-
. muşlaıdı. Önceki doneje

Alpagut olayında
Türkiye işçi suııfi
«üreten ve yöneten»
olabiieceğini
ispatlamıştır.

tıma Alpagut olaylnln
bir rastlantr olmaüğD!
tanıtlaırışIaıdıı.

Alpagut ve Giiı-
terın eylemleri işçi sınıfı-
nıo temeı mücadetesinin
iktidaİa yönelit olduğuİıu
göza.rdı eimehsizin eıe a-
bnd!ğhda, önem]i sonuc-
lar çıJ<a_rıIabilecek özellik-
ler taşımattadtİ.

Aıpdgut't4
işğter

hem üfettiıel
hem de

ydnettilel.

AIPAGUT

0tAYl
Tiilkiye işçi sını-

fının deneyiıIİe.i aİasın_
da Alpagut oıayı'nın ö-
zel biı yeri ve önemi vaı-
dü. Tüıkiye jşçı sınıİı
Aıpagut kömiir işletme-
sinde iİretme ve yönetme
işlerini birlikt€ yibüt-
müş, tiİetimde gösüerdiği
Daşanyı geİektiğinde yö-
netiode de gösterebiıece-
ğini Tiirhye , pratjğinde
de ortaya koymuştuİ.
çorum ili sıruİlalı içinde
ve geneükle taİrmsal ilis-
tiıeİin ağt bastığı bir
,örede buıunan Alpagut
&ömiir işletıııesinde çaI-
§an işileİe 73 gtın §iıİey-

za.aİ ettiğj örı€ sii].ii]en ve
bu gerekçeyle işçilere üc
l€t iidenmeyen madende.
yönetimin ıŞçileİin k6nt_
roıuna geçmesinden son,la klsa s(iıede ıııeüm 7o
50 oİahında a_rlmls, giiJı.
lük iiıeüm 2EĞ3o0 ton do-
laylarııda iken {50 ton do-
Iaylaıına 1.ilkseImiştir. İs-
çiler kendi ücretleıjni aİ.
dıktan başka. iŞletmenin
gelialeİinia altmasıDt da
sağlam]şlardı.

Alpagut olaı, işçi
sınılınln yöneticiliğjnden
kuşku duyan. işçi sınfına
güvenmeyen birçok tişi-
nin kafas]ndaki te.eddüd-
leri yok edecek biI olav
olarak hatr]anmıştır vl
hatlİlanacaktır. Aıpagut'_
taki dene}.in benze.i 1970
Şubat'urda istanbul'da
GüDterm fabrika§lnda ya-
şanrruştlı, Günteİm.de iş-
çlleİe ücret ödenmemesi
olayln nedeni o]muştuİ.
Bu kez sanayinin en vo-
ğun olduğ! bir bölgede ie
özel kesjme ait biı fa'b-
.ikada işçile. aJmı başa-
İıyı göstermişler, bir ba_

HAzlRAN
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Baı:ış Ödütteri Jtbisi Baş-
tanıyü.
Naaıı HİIoitET'in büyük-
ıüğiinü do§fu da düşmaıı
da teslim etmiştir. Ana
tek başına şiirleriyle bile
yığnlann bilinçlenmesine
katlğda buıuııan Nazm'ı
buljuYazi rahat bılakma-
yacaktı. 17 yü şkın bir
sİiİe zindanlarda çİirütiil_
nek istendi. Burjuvazi
o'nu susturmaya, yok et-
meye kalktı. §iblerini, ya-
pıtİannı yasakladı. Ve
biittin bunlardan sonr& a-
raüt!ız ı3 yılıı( bfu hapis.
t€n sonıa askere aılnaıak
biı fertiple öldürülınek is,
teıtdi. Bu teİtipteıı haber_
dar olan Nazım, Jrurtdr-
şrna çıkmak zorunda kaı-
dt. Yurdundan ayrılafak
işçi ve eİnekçi §ınfıarının
dostu oıan tjir üıkeye,
sovyetler Billiği'ne gitti.
Burjuvazi onun sovyetler
Birıiği'ne gidişini de ken-
di anti-liomünist ideolojisi
doğrultusunda kulıanmak
istedi. Ama Nazım HİK-

Naznı Hikmet ıe
Orhan Kemal

kırıilileini ı e ıonatlarılı
işçi ve eınekçi sını|laıın

kwtuluşların a o d amışlad.ı.

MET he.ş€yden önce ev-
ıenseldi. Tüm dünya e-
mekçi halkları ona sahip
çıkhlar. Bugün de dünya
işçi sınıfı hareketindP.
halklaıın ulusal ve toplum,
sal tuıtuluş savaşlaiİnda
hep Nazım HİKMET var
dıİ.
Gerçekten büyük bir yurt
seve. olan Nazım HiK,
MET, vatan özlemi için-
de, düşünce ve inancın-
dan iidün vermeden yaşa-
m.ının son giinlere deİ
Tiirkiye sosyalist ha.eke-
tiniı ve dünya işçi sınıft-
nın başaıısr için yaşamİş-
hr.
Nazım HİKMET yaınzca
Tiikiye halkının değil,
tüm dünya halklaımın bir
savaş bayı.ağıdır. Vg Na-
zım HİKMET bugün de
halkım]zın emperyalizme
ve faşizme karşı verdiğ
savaşta. sömii.enin ve
sömüıülenin olİnadığ-ı bi.
fiirkiye için verilen savaş-
tan en ön safta şiirleli ve
anısü ile en ön saftadf.

(ılüMiiiliiil

8.Yl[lt{DA
()RHAil KEMAI

oİhan Kemal l9ı1 ylllnda
Adana'nt,ı ceyhan ilçfsih
de doğdu. Asıı adı. Meh
met Raşit Öğütçü'dü.
Bıbast polilik nedenlerle
suİİye ve Lübnan'a siir-
gün edilince küçük yaş-
lrİda zor gün]eı ya§adı.
Yiııe küçük yaşla.da ça
lçmaya başlayan Orhan
Kem.l, işçilik. kaupük
yaptı. Gazete ve dergiler
de şiirleı yazarak edebi

yata ahlan orhan Kemal
daha sonra hikaye tüİiin-
d€ ka.aİ k dı. <Babaeyi»
ve <Ekmek Kavgası» ro-
manları ile ün kazandı.
orhan Kemaı, haIkına,
haluaİa, ve halklarln
dostluğuna, insanıarın ge-
lecetüeki güzel 8ünleİine
insnçlıydt. Bütiin bunlara
inaoçlr oıduğu için de 5
yll haps€dildi. Bu 5 y!ün
3,5 yıl,nda Nazım Hik-
met'le belaber Buısa Ce-
?ıeginde kaldı,
Yaşamı boyuDca emekçi-
lerden hiç uzak kalmayan
oİhan Kemaı'i buİjuvazi-
nin bütiin bEskıları Fldır_
madı. Fabrikalaada. gece-
kondu mahallelerihde e-
mekçi halkla billikte kav-
glnrn içinde oldu.
oİhan Kemal edebiyatın.
emeğe saygı duymağa v.
emeğin kurtuluş yolunu
göstermeye yaİaöğını ya-
pıüarında en 8üz.l örnek-
ieİiyle kanıtıadt. orhan
Kemal sanat anlaJnşını
ş6yle anlatlyordu : <sanatı-
m]n amacı, halkımutn,
geııel olaİak da insan 9o-
yunun müspet biıimler doğ
rultusundaki en ba&mstz
koşulla. içinde en mutlu
olmasını isteİııe çabssı.
Yani insanltğln insanlık
talafhdan, in§anlık içjn
yön€tilme çab.sı adına
snnatr.
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TMrvIoB GENEL KıtRılLU YAPıLD/

O Isıkjar: «Bütün
emeğit,]e geçinenler
gibi mülıendis ve
mimarlarımrz da
yarattıklarr değerin
karşılığırıı
alamı1,orlar»

O Konuklaı ue delegetet

TMM0B Genel Kuıutu'ıdo
soygı duıuşunda-

Tıl.t lltüenais ve MimaI
odalaİı Birliği Genel Kurıılu Anka

ra'da toplandı, T}l\toB'ye bağh l8
oda'nün delegelerille bakan, paİla-

menter ve dernokratik örgüt tem-

silcilelinin kattld]ğı genel kurulda

DİSK GeDel s€kİete.i Fehmi lŞI(-
LAR bir konuşma .laptr.
Genel Kul,t]l'un lltühendis ve Mi-

maİla!ın özgül solunla!]ntn ele a,

lünd]ğı ve bunlaİln çözümü doğrul-

tusundaki ve.imli karaılaı üretildi

ği bir toplantı olmakla kalmayıp,

l
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özeılikıe mühendis ve mimarların
ve teknik eıemanıann soruıtıaıDdan
talhnarak, ültemizde bağmsızlık
ve denıokıasi mücadeıesine önenıli
açüE ann getiriıeceğ bir pıatform
niüeliğ ttşayacağ]na olan inancını
belirten IŞIKLAR İonuşmaşnı da-
ha sonra özetle şöyle sürdiiİmüş-
tit: rcGrl İıplııılst bİt ülLG olan
Tiiİldye'Elrde, tehlİ el€DaDısİıü,
mıiheıdlılenı ve mimırtaııı ıoıot-
ııfı tİiE cm€tçı hıltımıııı soıuı.
Iıruıdı! fıtİlı (t ğııüİ. Bııfo ü
neğyle 8eçlıeıler gbt, mİiheııfs
ve DlDıİısnDız da yıİııtrt|sİı dG
ğcrlı lııtşılığıı ıt&4yoİııt, İa,l_
tsült diirerlı doğı!ı geİ€ğ liiİcklt
vıro|aı a!flısyoDisa gcİiş!ıe 8oIo-
cı rİiİcLlİ yoİlqİaşıyoİııİ. ÜEt.-
lli çılırıriaı!ı bilyiii çoğlılağ! 8t-
bt Diıhendi! YG mimaİlsrlmrz da
aıovıİ, toDı! 8iizt€ş8clt s€ndüıl
bstlüdar yoİsulıİ. }azıılü güç-
ıeİı yoİ. Üretttİterı Eıı ve İlı-
D€deİıe tıgili ol8r8İ 8eİ€L iıİe.
dE süreclnde g€İet§e dadıEs
rİiİectDde te} İİ elemııl8fır halü-
ta! ya!ı oıın görii§ıeİire yer vğ
rlJulyoı. trsfı ve !ıet ycr koI enç
ğ llc iiİettme t8trtı! tetnil eı§
Dsİlıİ ıiread}ıerı Eıl Ye hizne-
alD ıdmln yıİıİlıı totıırrlıc8ğ]
ko!!!!Dda söı ve Lııır sshibt de-
öıleİ. Yönetimde siız ve İıİıİ sa-
htbİ olmsysn y!İt§evcr teıolL Gıü
Dınlü Leıdı doğoı İıyırtlıİı!ıtıı
ve teınik giıciıDüre daysıt, emet_
çl hFliım!, y8re.Dıı llleyeı blı Lst-
boms sta0eJtsıli hıysı& g€çlıeDt-
yoİ!8İ. Miheıüü! ve miDatııttEır
İtg öbiır teİ l} cıe!ısrııİım,, biltı
Yğ becĞfııeİİDt, yeteıGtleİid G
DGtçt hıllırDrtn h|znctbc gııı-
DıDı!ı! aüDtııt ıtiıdcıGr.

oisr c. Gcıc| f,ıtıtı, bığo.
tıdü, .ıGtıobı!ı, ıosyıl|ın uİicı-
d!ıc.ful bır büaün oııfıı GtG ıı-
ı!l9, cnçtç| hıIL,nım dcğşil Lc-
stmlçdılı lıtçotcr|ıl liıİiratrt İa-ıııı bığınş, oücıdcte ltıclcrl
lçııdc b! ıstcmıeİc yer YGİElştlİ.

Şm! ohmh bl. değa.ıeırılİıılc oıı-
rıİ beılrtDrt[ lsücİlm Lt, Tiırİ }ttr
Lcıdlı vc Mİnıı odııaİı Blİllğ'!t!
çıüşıılıııııı yöncldiğ tcdei|er
ııG Dİ§f,'ıı eDeı.çll€İİı tlaenl.rl
doğİ!ıa[s!ıdı oıoşaürılm!ş GtDeı
f,orıl İıııılııı ıra3!ıdı biİ pıİı-
lG!ıt*, blİ lyıD v8rdrr. Dİsf,, Dİı
tendi! va mlD!.lsİrDlzın leldiİıl
ttİlar koı!!gıdi, GmĞtçl hatkEı-

,ıı yatar|Dı işleyeD İalLılDı va
rıDıyiıeşEG tıoliaiLagı doğİulıusıın-
dı, doğal LaynıLl8.ıouıı kamulaş-
orrlnası vc yiiDeıjE|.riDin deEoL-

rntiİleştiİilhesi koousuıdı verdi!_
leİi DücadeleDin 3avunqcDgı ve
desıakçisi olDaya d.vaD ed.cek
vc bo yönde ağüİğ-rnt koyıcaka!ı.



DİSK Gaael Başkan Vekili Rıza Giiven
hnda gerçekleşebileceğini açıkla-
rİuştır.

Genel Kurul'da yapılan oylama so-

nucunda Çağdaş Gıda-İş Sendikası,
nın DİsK Gıda-İş sendikastıa ka,
hlıiıası oybirüği ile kabuı edilmiş-
tir.
oylamadan sonla söz alan DisK
Genet Başkan vekili ve Gıda-lş
sendikası Genel Başkanı Kemal
NEBİoĞLU, Genel Kurulu kutla,
dıktan sonia tabanınrn söz ve kalaı
sahibi olmasıiüesinin Gıdg-ış'irt
temel sendikacılık anlayışı olduğu-
nu belirtmiş ve sözlerine devamla
«birlikte vereceğimiz mücadele ile
önc€ Tekel'de, giderek de tiim
Tükiye'de işçi smıfına dayanma-
yan, inanmayan inançsız Tek Gıaa-
İş ve Tİiık-İş'in yıkllacağını» ifade
etmişti..

DER GiM -iŞ
SENDiKAst,,
iunici
DERi-iŞ,E
KATlLDl

Çanakkate'de
kuru]u Deı Gim , İş Sendikası
ı4.i,1978 larihinde olağanüstü Getıeı
Kuİulı.]'nu toplayarak DİsK/İlerici
Deıi-İş Sendikaslna katıldı. Çanak-
kale'de ıop]anan Genel Kurul'da bi.
konuşma },apan De!-Gim.İş Sertdi
kası Genel Başkanı Ahmet ERCÜ-
MEIğT. <Bu katılma işçi sinıfınln
birliğ yolunda atılmış bir adım-
dtr. Egemen güçleIin, işçi sınıfi
üzefinde o],nadlğt böl ve yönet

taktiğine bjz sorumlu işçi sınfr mi-
litanları olarak olanca gücümüzle

kar§r duİmak zoıunda}ız. Aynı iş-
kolunda olrnamız nedeniyle, DİsK
üyesi İleİici Deıi İş Sendikasına
katılmakla sErJsal görevimizi yeri-
ne g€tildiğimizi inançla beürtiyo-
ruz, demişti!.
Genel Kurul'da bir konuşma yapan
İlerici Deri-İş s€ndikası Genel Baş-
kanı Kenan BUD,AK, Der-Gim-İş
Sendikasrnın DiSK bünyesine katıl"
masıyla mücadeielerinin daha da
güçleneceğini belirtmiş, katılma o,
la! ın işçi sıntft içerisinde sınıf
ve kitle sendikacıl]ğl ilkelerinin ge,

lişme§inin yaygınlaşmasının bir
başarısı olduğunu söylemiştir,

c_AĞDAs GIDA- iş,

EN BUYUK DESTEıği

O Güçlü ve büyiik örgüt,
zorlamalarla yapılan
kayıtlarla
yaratrlaınaz.

DGM'leri destekleyenler Türk-İş
yöneticileri dcğil midtr?

DİsK İşçi sınıft mücadelesLıt yö-

riingesinden saptrranların başında
göıdüğü Tiiık-tş yöneticilerine ka!-

şı da mücadeıe ıcrmektedir.
Kamuoyu ve işçi sınıfı bütün bu
gerçekleri görmektedi.. onu gölge-

lemeye Tiiık-lş yöneticiıilerinin de,

egemen çelTelerin de, sağ ba§ının
da €ücü y€tmemiştir, yetmeyecek,

tir.»

BAG1Mslz

DisK GIDA
KATlLDl

Çağ,caş Gıda-İş sendikası olağan,
üstü Genel Kı]rul Kararryla ken-
dini fesh ederek DİsK cıda-İş'e
katılm]§tır.
Genel Kurul'da delegeler tarafından
yapııa. konuşmalarda, işçi sınıfinın
birliği açüshdan, sarı sendikalala
ve faşist basktlara kaışı daha et-
kin bir miicadele veıeülmek için
Türkiye'nin tek smıf ve kitle sen-

dikal örgütü DİsK çattsı attrnda
birleşmenin gerekliliği savunulmuş-
tu..
Genel Kurui'da biİ konuşma yapan

Çağdaş Gıda-İş Sendikasü Genel
Başkanl Mehmet MIHLACI da, işçi
sınıfünın birliğinin ve militan sen-
dikacılığın ancak DiSK çatl§ı al

-is'E

I

t
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TiiRK - iş'TEN ALMışLARDıRv

DisK Genel Başkan vekili Rrza
GÜVEN 4. Beş Yıllık PEn çatışma,
larına DisK'in de çağrılmasl üze
line TÜRK-iŞ yöneticilerinin gös-

teİdiği tepkiyi cevaplamıştır. İşçi
slrufıntn tek devrimci sınıf ve kit-
le sehdikal örgütü DİsK'in 4. Beş
Y]llık Kalkınma Planı çalışmalaİ]na
çağrt]masl üzerine TÜRK İŞ Genel
sekreterjnin basına verdiği demeci
ha},İetle karşrlad!klarınr açlkJayan
Rüza GüYEN, ıüRx İŞ'in işçi sı-
nıfını temsil iddias]nda olduğunu
oysa egemen çevıe]elin ve siyasal
iktidaİların en büyük desteği, hel
zaman TÜRK.iŞ'ten aldıklarlDı be-
ljltmiştjr, Rlza CÜVEN, TÜRK-İŞ
yönetjcilerj J-]llarca partile.üstü
sendikacıhk },uttuİmacası ile işçi
sınıfinl sivasetten uzak tutmaya ça-
balamışlar, sağcı iktida.lardan
yana darTanüşlaaıt]a heı kurum ıe
kululuş[a temsii hakkı kazandtk]a.l
nt sanmışlardır. Hükümetin bu ko
nuda. Mc hükümetlerinden faıklı
olaİak talafsız da!,ianmast TÜRK-
İŞ yöneticilelini şaşktna çevirmiş-
tır» diyerek sözlelini özetle Şöy]e
sürdürmüştür:
<sendika seçme özgüllüğiiıiin wk
denecek kadar sınlllı olduğu ülke-
mizde DİsK klsa zamanda 30 bin-
den 500 bin üyeye yükselirken Türk-
lş'in süıekli olarak küçüımesi han-
gi konfederasyonun işçi §ınıfınl
gerçekte. temsile }.etkili olduğunu
kanıtlamaya yeter de artar bile.
sendika seçme özgü.lüğüne ilişkin
yasa değişikliklefini en stcak güo,
dem maddesi olalak her gün yine-
leyen DİsK'e kaışın daha da kı-
sıtlarııaya yönelik girişimler her
zaman Türk,İş'ten gelmiştir.

Güçlü vc büyük iirgüt, zorlamalarla
yapılan kayıtlaİla yaratılamaz. İş-

Çi ve emekçi halküan yana girişim.
ltİ ve etkin eylemlefle kazanıIı..
TüIkiye'yi faşizmin kalanlığlna
qömmek İçin gündeme getirilen

28

l



,ffi

]

BASıN TEKEL| aünniyer oaığırırvı

b,i

:üt

32o işçiyi !şsiz BIRAKTr
Hürriyet Dağhm A.Ş, işvereni, iş-
yerıeıini }apatt ğlnı biıdirerek biin-
yısindeki 320 işçinin iş akidıerini
feshetmiştiİ.
lşverenin Hiiıriyet Dağ,ıttm Şirke-
tinde çaıışan iüm işçileIi işten çı,
karmasma neden olarak, işyelin-
deki sendikaı ölgütıenmeyi kırmlk
istenıesi göst€rilıDektedir. Bir süe
önce Hüİıİyet Dağıtım ile DİsK
BASIN-İŞ sendikast arasında Top,
lu fİizıeşme göriişmeıeri başlaİken
işveren, Bötge Çaıışm8 Müdürlü-
ği'nde yapııacak topıantıdan bir
8iin önce ,ı0 işçiyt işten çıkarm!§:
bunun üzerine 16 ildeki Hih Da
ğltlm Şirketi işçileri direnişe geğ-
mişıerdi.
İşveren, son oıaİak işçiıe.e notea
tanalıyla bildirim yapuıak işyeı-
ıeıini tıpathğını ve iş akidlefini
leshettiğnı biıdirmiştir.
Ibnuyla ilgü olarat bir açıklama
yapan Basın-İş §endikası yeüiüteti
işverenin, işyerıerini kapatm8 k8_
rarının yasal oımadığıru; as!ı ama_
cınln DİSK/Basın_İş'in sendikal ö.-
güoenmesini kırmak olduğunu be-
lirtmişlerdir.

Bosft tekeli
Hüffiret Doğltlm A.Ş.'de

seıdikol haklaıı için
direnen işçiler

l -.lğisı

.{P'niıi 2{ ]!&},ts'ğ diir€n}ğdiği -'Batıağa sa§gi' mitingi öıc€şi,
Ka7hçeşme'de .lP'Uler ı e onlaİIa b]rbküe çal_ı,ı'in _\lHP'lı \oman
dolar İLERicl DERI - iş ıiaz]ıçşm. Şubesıne saldırdılar. Sıl.
dl.ganlar şube binaslnın kepenkletinı ktrdl]ar. camlaİa afjşler
)-ap!ştırdllar, }-etişemediklPİi ıeİleri de huİiunİadIlaİ.
-{P'li l,e tr{HP'lilerin saldİrı ıe tahrip]eıinden sonra bi. açıkIa-
ma }-apan iLERİci DERi . İŞ sendükası Genel Be§kanl }iengn
Bııdıİt. '1AF]İIiğıi|ı|dP, tt Üııt oealiır fışi§ı9İ §nzııçdşEıo.'dğ. ]

lşçiie.e. d€rTlocilere t€ deootrülla.a siirthü saldnıiaİ dü.eİh
miş t. re g. ıtc dainemiDde birço} §u.tıaş! hahpecf pu§ğ L-ufi-
rüL iik üİoii§iedi. Yine 81Tl dö§emlefde şubfEiz€ bir kaç defa
§blaıırinrştıİ, tahrt0 alEişlerdit. cuP lııihllıiıaııı.!6 ]titlitre,-sit!İrl:',.l,:
t İıaf dğf§at&ış 1.Q, ak§ine faşı§tıef hüıiüıneaı iiİ ] ıı: eiT"ı. aiıifgİi ,,. ,

biımek içtn saldlİlıafına hız lermlşlerdir. .{P'li porlamemeİıeİiİı
latlldtklsİı pıopaganda çıllşm{laİınln biİ urantlsl olan sğ! gal"
drr|. sermdt,e parıilerinin lümunün iş(t dişmını olduğ nln bir_
kenltrdır. Fo§irı soldlrllaİ ı.e fa§izın Anfnk. iş(i sınıfüno. df,t-
r]mf i giiçieİin biİltkle miicıdeleteri .onucı dıülurııla(akılt" de.
miştir .
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Dİ§KVI.iit.. Kurulu, işçi stnı-
frnjn disjplinine uymad!ğr gerekçe-

siyl,. ileİici Gençler Derneği (İGD)
ile ilişkile.in a§kıia alınmaslnı ka-
raa]aşıtlm]ş çe bu kaİarı biİ genel-
ge ile lüm öİgüte cuyu.muştı]r.
DisK Yüİütme Kurulu'nı.ın konuyla
ilgili genelgesi özetle şöyledir:
«Disk, devfimci sendikacılık an
la}]ş]n]n geIektiİdiği devlimci so-

.umluluğunun bjlinci içinde. 6. Ge-
nel Kuİul kaaar]alü ış]ğında, tüm an-
tiemp€r}.-a]ist ve antifaşist güçleİin
tek bir cephede mücadele bi![ğinin
sağ]anmasl konusunda karallı bir
miicadele süıcü!mekteciı.
Dısk uu mücadelede kenci öı

güts€l bağ] msrz], ğınlan \e ilke]e
finden en küçük ta\,iz lerm3d_"n
faşizme. empea},a]izma, tekeliele
kalşı olan tüm pa.t:. sencika, der

sonıa ı20 Maİt Faşlrme ıttor Ey_
lemiı ile bütün demokratik güçıeri
eylem birliğine çağıralak ve ülke
çaplnda iki §aatlik iş bıral ml ger

çekleştirerek ortaya koymuştur.
DİsK'in demokratik gütlerin birti-
ğini daha ü§t düieylerde gerçekleş-
tiİmeye ilişkin diğer somut ey-
lemi ise 1 M&yıs ı978 gösterisi ol-
muştur.

DiSK Uu kutlamanın erü demck-
ralik bir biçimde gerçekleşmesi i-
çin işçi §Dlfının öncülüğiıne in.ı.
nan demok.atik kuruluş ve siyasi
partİerle ortak toplant]la. yap-
m:ş ve dayatmacü olmadan oitak
kaıarlarln aİnmas]nı sağlamış"
tıt,

Bu çallşmalarda DİsK, toplantıya
kab]an faıklı siyasa] görüşteki öt_
gütlerin bağmsız siyasetJerine say-
gt du},ulcuğunu. ancak anti-emper-
yalist ve anü-faşist güçlelin birli-.

ğiain sağlanmasrnın ana amaç ol-

duğunu tekrar ü]rgulamıştır.

Demokraük güçle n eylem
birliğini h.rşeyin üstiinde tutan

DİSK Yürütme Kurulu, 1Mıyıs 197E

gösteİisinin çeşitli kuiullarda göz-

den geçirilmesinden sonra, 22 Ma-
yıs 19?8 tarihli toplantrsında, l
Moytg 19?E kı]tlamasın]n hazılltk
aşaftaltnca al]nan karaalara itiİaz
etmediği halde. 1 Mayts kutlaması
sııasında bu kararlara ve işçi sı,

nfrnln disiplinine uymad]ğı ve
DisK'in ö!güts_.l bütünlüğün€ ve

örgütsel.bağrm§rzl,ğ]n3 §aygı gös-

termediği, a}T ıca üyesi olan bazı
kişilelin DisK üyesi sendikalırln
s]ntf ve kitle örgütü olma öz-,11ikl3

rini unutıJp bu sendikalalın bazıla-
rlntn öİgü:sel bag:mslzl,ğlna müda
hale ederek işçi sınıfıntn sendiktl
biftİğini parçalamaya yönelik ç1,
balaİa giriştiği saFtanan llerici
Gençler Derneği (iGD) iıe ilişkiüe,
İin asklya alınmasüna kjraı, V_,ı,,

mişt1!.»

I

l

l

}

DisK, itrnici GENçLER
4a a

DERNEGİ ILE

itisı«itERi AsKıyA ALDı

5a işçi suııfının
sendikal birliğini
parçalamaya yönelik

çabalara giriştiği
saptanan İGD ile
ilişkilerin askıya
alınmasına...! !

nek, me§lek örgütü ve kişilerle iki
Ii ve çok yönıiı ilişkiler kufmuş-
tuf.
Distr bu yaklaşIm,nln ilk örneğini
faşistlerin 16 Mart katliamlndan
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FıNDıK-is
DisK'E KATILDı

Giresun'da olağanüstü ce.
nel Kuİuı toplantısı yapan bağm-
sız Fııılıİ-İş sendıtırt Dlstr'e La-
aı!ıtıı tatıİt ılm!şttİ. {5m iiyest
buıunaD sendikanln Dlstr'e katıüma
kaİaİr oybirliği iıe veİilmiştir.
Fındık-İş Genel Kuİ!ıIu'nda bir ko-

nuşma yapan Distr Geneı sekİe-
teri İ'ehmi lşıklar, Gengl Kuİul.ün
Tükiye işçi stntfın]n billiği ve
mücadelesi yolunda atılan adlmla.a
öDemli ölçüde güq katacağlna i-
nandrğtnı beli.te.ek sözleıine baş-
lamtş, düzenin bütün soıumlulu-
ğunun işçi stnıfı ile genel olarak
em-.kçile.in omuzlarına yükleoilmgk
istenildiğini belirtmiştir. Içıklar.
Dıs('in. işçi ve emekçile.in is-
tenıleİinin geliştirilmesi için ağr.-
lJğru hiç bİr ödiin v€.meksizin
koJ.mağa devam edeceğini de söy-
ıemiştir.
tşıklarLn konuşması özetle şöyledi.:dijmiirümek istemeyen işçil-.İ
Dlstr'i seçmektediİler. DİsK, işçi
sıoflİn]an ve emekçi halk]mrzln
ç]karlallyla bağdaşmayan tüm giIı
§imlere karşıdır. Türkiye işçi §tnı-
fln]n sendikal biıüğ, verilen mü-
cadeleler sonucu DİsK'te gerçek.
leşmeye yöne|iıken $ntf uzlaşm1-

cll,ğı, patlonlaİln ve siyasaI iktica.-
larln koltuğunda s€ndikacıhk yap-
ma gifişimle.i gün geçtikçe etkisi?-
leşmeye ba;Iamlş,ı.

ışte bu koşullar, Adana'-
dan Gilesun'a, Kars'tan İzmir.e
bütün Türki!,e'de işçi slnıf,ntn bi.
liğini ge.ektiriyor. DisK, herşeye
rağmen büyüme yeline. devrimci
sendikacllık ilkesini zedelemeye.
cek, stnlf ve kitle sendikactl!ğtnı
geüştirecek ilketi bir büyümeyi ger
çe.kleştirmek istemektediİ. Şu anda
Dl§K etıafında ö.güttenmeye y5.
nelik bir çrk talep a.a$ndan sizl_-_
ıin, Fındık-İş sendikas]nın mücade-
leci işçjlerinin taleplari, DisK'in
ilkeli büyüme anlaylş!n1 uygun,
DlsK'e güç katacak bir geliŞm?
olaİak değerıendirilmiştir.
Aıacağnız kaİar, işçi s:nlfımızın
bifliği ad]na atllmş gerekıi bir a,
dım olacaktıı. Bu oeden]e yönetici-
lerinizi ve §zıeri DİsK adtna kut-
larım.}

YEN7 HABER-1g
PTT
işvrnuniuuxi
UYGULAMALARİ
KlNADı

DİsK/Iükiye Yeni Haber_İş Sen_
dita$ İstaıbur Şube Başkanı bası-
na biİ açıklama yaparak, .PIT
Geneı MüdiiIlüğü'niin z sayııı ya-
saya aykın otalat, TürL-İş'e bağ-
lı Habeı-lş sendikasıDn yetki ala-
nınr genişlettiğini beliİtıDiş ve bu
davranışt sendikaı özgiitlüğiin orta-
dan kaıdırılmasına, serınayeye ya-
kın Şarı sendikalann tıesıenmesine
yönelik bir girişim otarak nitele-
miştiİ.
Açıklamada Ttiıklş'e bağlı Haber.
Iş'in yapba bplu sözıesrn€lerin
PTT Geneı Müdüİıüğünce DİsK/
Yeni Haber_İş sendikasının işyerj
yetii§ne sahip bulunduğu yerlerde
d€ uygulaDması eleştirilmiş, İs-
tanbıd Telefon Başmüdülüği t.
Şantiy€ işyerinde duİum tesbitİni
sıfıt oya kaışı 2$ oyb kızanmala-
rtna rağmen işyerindeki yetkili
s€ndikanıı 8 aydan b€li tarara
bağıanmaması da <düşiindürücü bir
davraoş» ohrak d€ğerıendirilmiş-
tif.
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ARJANT1N 78

FıtTBoL sörvıtjni,j vE BAsKıyı
eiztrrvıer içiu «uttANıuycn
Bugünıerde dünyanın en çok sözü

edilen ülkesi kuşkusuz Arjantin. Ba,
sında, radyoda ve televizyonda he,
men her giio uzun uzun Aİjantin'
deı! ve oİada yaplımakta oıan 1978

Dünya Futbol Kupaı Finallerinden
siiz ediüyÖr. Bütün iletişim araç-
ıan finalleriı açılışından giirııerce

önce kamuoyunun dikkatıeıini Ar-
jantin'e çekmek-için yoğun çaba
haıcadılar. Dünya haberıeşİİa ağı-
nın büyük bölümüne egemen olan
uluslaraıası haberleşmg tekelleri
bu işe büyük yatı.ırrüar yaphlaİ.
Geniş kadrolarrnı ve olanaklarınr

Arjanun'deki futboı olayı için se-

felber ettileı. uluslararası tekeue-

rin bu işe yahflm yapmalan ken,li
işleyiş ya§alarlnınb'ir gereğiydi

Çiinkü onlalın eünde «habeD de

meta'dıf. Amaçları daha çok kaİ
etmek oıduğuna göre daha çok ha-

ber §atmarıın yollannı aİa},ıp bul-

mak durumundadırıaı.
uıusıaraİa§r haberteşme tekeılerin
diirıya kupası finallerinin bu ölçü-,de iıgiyi !€kmesinde gerçeLten ii.

nemli payı vaadır. Ancak, kuparıın
gördüğü ilgiyi tümüyle bu İEdene
bağıamak da geıçekçi liir yakla-

şım olırıaz. KitJeıerin spora
duyduğu iıginin g.idelek aİtması
da, gözıerin Aİjantjn'e çevriıİn€si-
nin bir başka nedenidiİ. spo.. g€r-

çeLte, insanlann ti&nsel ruhsal ve
zihinsel yeteneklerini geliştiımekte
öneınli bir araçtır. sağlıka insarııaİ
dan kuİulu §ağlıklı topluE ara ula-

şılmasında sporun örıeİİüi bir işıe-

vi vatdır. ADcak sporun bu işı€vi,
nin yeline gelebilmesi halk kitıete-

,inin §por yapma olanağına kai.ış-
ması ile mümkündiiı.

Kapitalist ülİ.ıer-
de spor, onbinleri!, s€rfeüiği oıay
lar durumundadf. Milyonlalca e
mekçinin §po.dan elde edebildiği.
genelıikle serfetme zevkidi!. Buna
ka-rştltksosyalist ükelerde spor.
yiizbinleIce emekçinin izıemenin ö
tesinde. yapma olanağıoa kal1lştu,
ğu bir düzeye gettümiştiİ. Boksta.
atletizmde. voleybolde. basketiolde.
yüzmede 8:9 milyon nii(uslu bir Kü
ba'nın, 20 mil}tn niifuslu- bir De-
mok atik Alman cumhuliyeti'nin
kaydettiği iinemü aşarllalaİın ııede
ni. kitlelerin spo. yaprİıa olanağna
kavuşmasıdır.
Kapitalist-emperyaıist sistemde spo
run. biı başka işıevi daha vaİdü.
İnsanların dikkatleri spcr salonları-
na, futbol alanlarına çekilerek toP
lumsal solunlar aaka plana i'jıir.
Emekçilerin, işçilerin düzene, §ömü

.üye duydukla.ı kin, spof yaİışma,
ıarmda İakipleİe ya d8 daha ilkeı
bir biçimde hakernlele boşaltılı!.
Yüzbinlik §tadtar, onbinlerin şlişki
lerinin yumuşatıldığı, soİunlartn giz

lendiği platfolrrtlardıİ. Semtlere gös

terişsiz spor alanlafı yapmak yeri-
ne, yüzbinLik stadların gündeme a-

hrımasının nedeni budur. Çok ulus-
lu haberleşme tekelle.i de bir yan-

dan kallaaınl artrmanın yolla!ınl
zoflarken bir yandan da kapitalist
emperyalist sistemin ve dolayısıyle
kenditeİinin devamını sağlayacak bi

çimde kamuoyu oluştulnrayı amaç,

diye sunulan futbclun. gerçekte §ö-

mü.ü oyunlaltnı. faşist z.rbalılrla-
İı gizlemek için kullanıldığı bir çok
kez kanıtlanmaktadıı. Örneğin İran

Şahı'nın oğlu Prens Rıza'nın ne ka-
dar iyi futbolcu olduğu, okulunun
futbol takırİlnın nasıl şampiyon ol,
duğu, <İıan'ı tanıtmak, için hazEla
nan bit propaganda TRT'de biıe gös

terilmiştir. Ama. Pr€ns

Rı?a"dan uzuo uzun söz edilen. o,

kul taktmındaki maçlarının filmi bi-

le gö§terilen bu progıamda. İİan'da

suçsuz insanlaıın niçin öıdiiniiıldüğiitrt

den hiç konu açıımamlştrİ.
Ama dünya giderek değşmekt€di!,
1çi ve etıekğ sınülaıın mücadele-

si. ilerici aydırılarm bu mücadeleye

omuz vermesi onucu her alanda ge-

lişmeler olmaİtadır. Emp.rralizmin
basınr beyin ,*a,ıta işini sürdürüİ-
Len il€ricıer de kamuJi,ırİıda yan-

kılar uyarıdrran açıiJanıalanyla ger-

çfkl€ri açüğa çıkafmaktadulaİ, lran
mitli fıJtbol taİrrİı]run kaptanı [İan'

daki lejimi Fottsto amacrrıa Din,
ya Kupa§na gitırleyecreği5i sgİıa,
mrştıJ.

İsr.ç'de. Fransa'da biıçok batı ü-
kesiiı*. futbol takırılaİınrn .{İjan-
tin'e gitJİtesini önlerİlek üzere kitıe-

seı gösterite! düzenlenmiştir. Tü,
ki}e dahiı tüç(,k iıkede. -Aİjantin'

de itericitere. demokİat]ara. derTio
cilere. sosyı§,stlere. komünisüere ya

pıları basbları konu aıın yar,ınlaf
yapılmıştıİ. Geneİallerin yöneümin-

deLi diktaıın -Şjan'jn'de. emekçi,
leri ezme!İEn. empeD-al.ist t€kelle-

rin çüatlaıÜı korumaktan yana pc-

liükası eleşürilmişti!. Pinochet'!,e
öztn€n cuntanın. kupaİ, dar,8ndığ
güçlerin çüaİı için ku]lanma pro-

pagandaslnın eüi§ krrıl.ruştı!. Ulus
lararası Gazeteciüb Enstitüsü. Aİ-
jaıtin'de kupa!,ı izleyecek spor ya-

zaılarındaı cuntanın. hallq nasıl ez-

diğinin de yazılmasını istemiştir. OJ
yandan iİjanün Klmiinist Parti§i'
nin, Arjantin'e giden tüm yabano-

lara, "futbol kupası için yaprlan

seyahati, demokİatik dayanışmaya
dönüştiilme çağTısl" di.inyanrn her
yerinde yankılanmıŞtf. İşçi Sınıfı
ve emekçile. bu dünya kupa§rnda
faşizmin ve sömiiriiİih p.opaganda,

§ını etkisiz hale getirrnekf€ başarı-
lar sağlamışlardır.
"Yüzplın Spoıu" futbolun. faşizmi,

sömürüyü örtmek için kullantlmasr
gideıck iştemeyen bi. yönl€m ola-

caktır.
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nİsKE nrĞıı sExnİrALAR

1 - Asİs 29 26 68

Gazi Mustafa Kemal Buıvarı, 112/16

ANKARA

2 _ ASTER _ İŞ
Çakırgöz sokak 3/5 Hasköy
isTANBUL

3 ._ BA§IN - İş 263024 - ıo 25
Divanyolu, Kıod Fare. cad. No: 12.2
cağaioğlu, lSTANBUL

4 _ BANK_sEN 482296.488l 25

Vali Konağl cad. Yap! ve Kredi Bankası
Emekli saİdtğl Tesisleri Kat; 5, Dai. 3,4
Nişantaşı, İSTANBUL

5 - BAYSEN 29 09 34

Necatibey cad. sezenlef sokak 1/10

Yenişehir, ANKARA

6 - DEv _MADDN - sEN 293940 _ 29479.2
Necatibey cad. sezenlef sokak
Lozan Apt. No: 2/9
Yenişehir, ANKARA

? _ DEvRiMcl sAĞLrx _ iş
İnebey Mah. Vatide camii sok. 34,/5

Aksaray, İSTANBUL

s _ DEvRiMci TOPRAK - İş 29 63 48

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
Yönak Apt. Dai. 15, Kat. 5

Maltepe, ANKARA

9 _ GENEL _ lŞ 17 5459 - t? 5267
süleyman sıırı sok. 2/4
sıhhi}€, ANKARA

10 - GıDA - iş 45 89 85

Refik Saydam cad. 3/4
Tepebaşl, İSTANBUL

11 _ EüR cAM - İş 2? 84 02
Divanyolu. Klod Fareİ cad. 1214

cağaloğlu, ISTANBUL

12 _ iLERİcİ DERİ _ İŞ
oldu cad. No: 300, Kat: 3

Aksalay. isTANBIlL

13 - KERAMiK - iş 26 49 2B

Divanyolu, Klod Faİef cad. 1213

cağaloğlu, 1STANBUL

14 - LAsTiK _ İş 75 15 65 . 75 15 66

Londfa Asfalh
Ahmet Kut§i Tecel cad. 10/2

Me.ter, İSTANBI,T-

15 - MADEN _ İş 48 50 ?4
Barbaİos Bulvaİı 58/2
Beşiktaş, İSTANBUL

16 _ oLEYİs |82527 - 2554ı.9
Menekşe sok. Muslu Apt. 28lı4 - 15

Kıziay, ANKARA

17 - PETKiM - İş 1? 48 t0 _ 25 15 ?8

İzmiı cad. Fevzi Çakmak sok, 7/l3
Yenişehir, ANKARA

ls - T.İ.s. 25 56 8? _ 18 96 l5
Tuna cad. İnkilap Apt. 5/6 - 7

Yenişehir, ANKARA

19 _ TDKGES _ iş 25 31 93 _ 18 89 99

İzmiı Cad. Yaprak Apt. Kat; 6, No: 24111

Kuılay, ANKARA

20 - TEKSTİL 26 85 90

Babıali cad. sıhhiye Apt. l9l3
cağaloğlu, İSTANBUL

21 _ TüMKA _ İş ?5 15 65 _ 75 15 66

I_ondra Asfaıtl
Ahmet Kutsi Tecer cad. 10/2

MerteI. İSTANBUL

22 - YENİ HABER - İş 29 71 16 _ 20 63 {8
Mustafa Kemal Bulvarı
Tolluoğlu Apt. 7V1 - 2

Maltepe, ANKARA

23 _ YERALTI MADEN - iş 2966 92
Necatibey cad. 22121

S)hhi},e, ANKARA




