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i§ci ücnerı-tniNDEKi ART|şLAR' FiYAT ART|şLAR|N|N
SEBEBi DEĞİL SONUCUDUR.
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a| eçtiğirliz güılerde hükiımetin, işçi taıeplerinin sı,nırl,ındırıI,

E ;";, doÜıitusuıdaki eğilimi oçıktonmıştı, Hiüküflet, ba,
lu zı kesimlerde sendikalorın yiükiek istemlerde bulunduğu,

ıu betirtiyor, bu istemtn soıucu atlıan yilksek İlcretıerirı |iyat ortış,

larrna yoİ oçt ğııLı Ete siıtiıyordu. Yetkiliteriı, işçilerifl ucfete ilişkin

tol"pleİlnin'sıİrlaı,dıntması gerektiğni öıe sirerkeı dayoıdıklon b,ir

başLa gerekçe dc, Tiııkiye'dİ işsiztiğjn yüksek oranlara utoşması idi,

oZ,l mİlyon dolayındaki işsizin, iş bulma olanağına kavuşması,_ işçile,

.iİ ücıetlerinin sİnırlandırılıiıasıyla mümkün olabili» deniliyordu,

Htükümetin, işçileriı iıcretlere ilişkin iste,nlefini sınırloıdırmo eğili,

İ;nin a"lirtitİesinden sonrç DISK bu koıudoki göıüşleıini açıktadı,

özette yineleyelim; «lşçi ücfetl€rindeki artışlar, fiyat artışlannın sğ,

bebi deİil, sonucudur. ücfetl€ri artırma isteği, yükselen fiyatlara ye-

tismek İereğinden kaynaklanır. Işçileı, ücretlerinin yükseltilmesi i§tek_

İ.rıne ,i6..n fiyatların artışlna yetişememişlerdir, Son bir yılda geı,

çek ücıetler S 7 oranında gerilemiştir.»

Filot o?tışloiı kopjtolistteıirı kirlarııı otttırma girişimleıinin bir so,
]
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Temmuz 19?8 MESS Gazetesi

nücüiluü. Kaoitalistleı, elkoyduklan, aıtı,iİeğer_ pl4aıgrı otan fonti loız

;;-;;;İ;r; oruıraıak sürekli pahalılık yaratırtaı,

CERÇEK oCRETLER GERİL|YOR

ı şçi iıcretletindeki artışların, |iyat şrtışlo_rıııın.belileyici.ae,

lİıi ji İlİil.^,:, " i,}xi,i, i3} "i{i,o'i#!!i::' 
;2: ;,r:!!:;;i

^oııy,tı|iiİi"piy,,o*ao^ovoİi;J,L!!}:x:ii,!{!;:':;,,:,',::'ima Teşkilitı'nıı bir oroştırıııosı, 
_

5-15'ini olulturduğunu ortoyo koyfiuştııf, Buıun oıLamı , ücretlere

'İ'rİ'"İ""İİf İ^'lop,l",i, liyittain ancak qo 5 ofiqcoğJdıı,

FiıuL ort§lar1 durdiırıılmak isteıiyorsa, k!ılfi.. dafinuflln:_l::,; _:iıı,
;İ;:"İ;-İl;, İ"tu"l"ç" köti ikonomik koşulloıın sorumlusu ış.çı sı,

İ7İ'İ!ı,İ!o|,İ' *"İ,Jl,ri,,a"- i,a,go,aaı ge|iıilm*iıin, y:|::o 
_!:^ "n,

|İl*-İİrrııouoroLur. DlsK, işci lİ,etlerin|ı sınıiaıdırılmosııı amaç\o,

İİİ İİ er.;şi^r, soııyıa kailar k,r.sı dırocaktır,

DlSK'iı bu doğluluüdaki oçlkıamaıor"ı4o,ı şe kafiuo:jundokı ,tortlş,
;";;:"r" 

-r";;"- 
;İİİne t yİtkitlleri, bu kez iicr etleiı doıdurıılmasııı

T:'" :,;;ı";;:,:;İ^;;* iı J-edikıi,ıı il a de e t,nek 
_gerc 

ğn: !y:^,'.*,
BasbokoıL Ecelıit de DlSK'i ay*"İi"-",:İ"nao yopuğı konuşrnoda, ,«i|,

İİ;T"ffi;;r;-r"t,l,",İ lçin işllerden tef yinlı fedakArlık bek-

lenemeyeceğini» söyledi,

Aıtcok, bu orodq, AlmqıL Sendik,alor Biıliği ile Bursa ğıiversite,si'niı

Bvı sa' du dillınkdiçlca s e^ioeıİ İtlİ oİnıa kaaloı mille,tv ekili,Seııil

Kofıım'un koruş^ası, bu konııunİir si]re itoha öncmini koruyacağııı

;:;;; ;l;;;:=;;;-'o'd,ına oçtklınoı göiışIe e, «1978'de kaynaklan

Luruvan Türkiye,,an"yil,ş,,n,n-'l,"yn-agınİ çalışaılarda" ::ğlllij"k-
irii"irr,ıai. 

'riri, iiri", i|xi ıe emikilerin geıirkindd sonqyüeşme

;;İ" ;;;İ İİ "İ" a"şii"andc, oliluğu oılaşılıyordu,

Bı ıoktacla ban gercckletiıı, yeıiileı acık1a ortoyiı konulması geıeki,

,*."-'İİİİlr,' 1n',lİn ü"r*c ilişkiı istemleıiııiıı .ıın:la:d::::::ı:fl 
,

İ;: ;";;.-;;;; r;;; ;- İnoıona-ıİİİo y e doıduruımasıno y ofic aEı bı,

linfieıidil.

*§5lf,İ",İs?}

ı şçileı, çalışmo girçlciııi hgpitalistlerC kiıalarlar, Buıuı kat,

i1:::üxiw,iiıj;::ır,:,l:iı;::"i;:i:#
ıııı krıııIisiııc,kıli!ıEııı g6stcrh,

lşçitet seıtİikalaşoik toptııca ücfttıeri,lı oflt]İrmak istefle:. Büı istek

iki oçıdaı dııemliıliı :

7 - Sat naımı gİlcüna o|ttlnnok,
2 - Kenıti yaruttığı ılcğain csİ}c oranla dahı |azlasııa şahip olmık,

lİcilefi.crctleinıoft.ıflnakıstc.d.ııkoüt'listterileİLcİetle/|flat..
İİİ*r-İ İİ.'.Çİnııİ au"İ on^rzsİ lşçiteriıı yoratacoğı 

'kğciıı
kobiürıiste kalaı ,.Jsmı yoni ort" i"gn aoıo biıyiık otur. K:apiaatist ita,

tr İ;;;L;; "lİ ;İ;, 
İşçilcri'!a'ıı | aztı sömiıımğ olur,



Kapitallstler ücretlcıin aıt;nrımasırıı istefken burııı değ$ik biçimteıdc
ifade ederteı:

7 _ ücrctler olilığu ycrıle \akıı,
2 - vcrctıü Jiyat ortışları 

'J,jıar 
ottsırı,

3 - üüetıEl ıcrimlilik otraşı kqdar attsın,

Aslında bunların hepsl i.crealeriıı değişik açıdaı donması ılemektir.
Aralorııdaki |ark icretleıin ıe kador tiİnacoğı, laıgl lsusa ga,ıİ İo-
nacoğı ilstİlnd"di|, Ama 6z otorak hepsi a|yııiıIır,

"ÜCRETLER OLDUĞU
YERDE KALslN" cÖRtışÜ

<<Bugün bir işçi ne kadar ücret alıyoısa o kadar ücret almaya devam
etsinş deıir ıe uygulonırsa ijcretlef oçıkça Uıgiı*l afuzryleİİaİ aİn-
durulmuş olıır-

ücre.tlerin 
_oldukları yertk doııduıulmataıı işçileriı sotınalma güciınü

ıali cercek ücreti ozaltır, ÇfııLkiü öte yanda'|iyattaı ort^oPtoaİİ-' İonl
eski ücıetle eskidsn alııaı miktarüa mol ortıL'rot 

" 
olr*^o|'İŞİl"l| ll

şekil ı: ÜcRETt{ DoNDuaı,IfiA§I

ücrctteı olduğır yerile doıuıca kaı artmaya ilerom ettiğl için işçinin
yarattığı değetden kendine kalan kısmı. oran otorak İzatır. Blytece
sömürtı ile artor.

.ÜcRETLER
FİYAT ARTİŞLAR| KADAR
.ARTSıN" lsTEĞl

«ğcretler €İtsın ama fiyatiardaki aruşlar kadar attsın.» ücretlerin |i
lotİol kadü a|t nosı" satflaırna gıcürı]İrı gcfçek İıctctin iİonduruırrı;ı

l0 Harlrın ıe?8 (Miıljyet)

ı

EEElJEEHı
ücretıerin oıduğu yerde
kaiınasrndan önceki
durum

ücretıerin olduğu yerde
kalmauyla o.taya çüan
durum

Ücretin olduğu yerde kalması halinde fiyat aİhşlanndao ötüü
Pe|ç€k 

üTet y_ani.slthatma gücü düşer. (Ücretlerin olOugu yeİae
|alİnas]ldan önceki duıum kalhş yü oıarit eıe aına,ğınaan
ücret, fiyat, gergek ücret ayıu s€yiyeĞ kabuı edilmiştir.)



5 tlarlİın l9r8 (Günaydtn)

deınektiı. Yoni işçi bir önceki yıl ıe kodar mot sotıı olobiliyor idiyse,
'şimdi 

de oncok'o kodar satın olabileceb demektiı, (ŞekiL 2)

ş€kil 2; SATıNALMA GÜCÜNÜN (GERÇEK üCRETLERİN)
boı\DURULMA§I

A,Yrıca eğet kopitaıistill eıde ettiği kal üüet artşıanndarL_ daha lalt3
'İİ^"r"'İ,."ltr, 

ile kbr grasındaki denge ile k6nı lehine bozutur, 56,

müriı böylecc de artar-

"{IGRETLER vERıMLlLlK
ARTlşl (AÖAi ARTslN, ısTEMl

«Ucretler artsın, ama veriinlilik ne kadar artıyorsa o kadar artsın» td-

İr"İ'İJraıırrl'rrc İn, donilu,^ak afzılsunıı.,t eı açık if oılesidir,

Eğet bugüıı bir işçi bil günıle 6@ TL,'tık bir ilğu 
^"y:?::_.|:'ı:]:::

İİ lSoİt. güııIük ücreti ,dfsa, % 3ü) sömürilüyor defiıcktıf, çvnıu

*İİl'y""İraİ, değeitL ll4'ani! olr:ken, kopitalist 3I4'üıü almakta-

İrr|. aur, urriİntiliİ, koda, artsıı deıince ücret ortış oranı, 
_yerimlilik_

oru, oron kodü olocoktı. ömeğin vedmtilik qo 70 oftorso işçının Dıt

İİİfue'-r'ar--İ ,"nindo meydoİo getiı'tiği değeı 6@ TL,'don %_ 10

Zrtoap.'yo;i 60 TL. qftollk, 660 TL,'yo çıkacakur, lşçi''jn u. eü $e

',İO 
|İ'İ", ,r"" q) Il'artaıok yoıi 15 TL, oıtoruk 765 TL"ya çıka,

,"İur. S" aİrr^İİ ato TL'ıııL 4g5 TL,'sı kOı ola?ak kapitoli5te..ka,

;;;;rr, ZUO ;l:;ın 1 65' T L" sı işçiııiı olurkcn, 49' TL: sı k_apitallstin
'J7","İ". 

'r' 
TL. 660 TL",lıtı 1l4'ü, 4g5 TL, ise 3l4'iıdiı.r,._Yaıi y_ora,

tılan dcğeriı yiııe ancak 1l4'iı iş/lnin eliıile kalırken, Jl4'u koplı,üıls,

İ-'aİ"Zİrrİlİ.- İuİarı oİa,ı, aİİişme^iştir: (h 3oo oturak doıdıırul-

muştul. (Şekiı 3)

EEE
baştangıçtaki duruü

HHHL
üÖetterin iiya0at kadaı
artmasıyla ortaya çıkan
duİum

Ücretleıin liyat arhşıa,ı kadar altması duİumurıda sabDaırda

,J e"rç"i ;-._" aÖ yerac kalı!, raİ artıştD sürdiitiii,



Şetiı 3 : sÖMÜBÜ oIıANıNIN DoNDuRUıüAsı

Ücıet
ı50 15-

altı - değel
{50 TL.

15 TL

j
lr

§

değe.
60o (.l ffi

ücretlerin verimlilik kadaı aıtması
aynr kalrı.

TL)

duıumuıda sömiiıü oranı

lşçiıüiı lorattlğı değeiı tşçi ile kqpitotist orasınd,aki bölişümünü be-
lirleyeıı çizgi yirıe qyrıı yerd,e kolmştıı. Yolıa boyıı biraz uzomıştır.
O do ııerimlitik ortışı kodar.

Bıı dutumda sörnüfiı oro yine ozolmomış olut.

ıllY€ DEĞİş|K YoLl_AR?

apıtaıistlein omacı sömürüyü arttİrıaktıt. sömüriürü olt-
tirobilmek içiı de i/,oeı oıtıİlofflı |renlemeye çalqıılar.
Kapitalistlü içiı eı uyguı olan iıcretleri |rnleyip otduğu

yerde ılurıiurmoktır. Buıu gerçekbştirebilirlerse kdrları çok |ozla İr-
toı. Aflo ne yü ki, bu iki açıdaı miımküıı değildir. Her şerderı örıce
işçi sııı|ı b.una izin lefrnez. Ayı.ca ücretlıtin böylesine |renlenmesi
sotlnoıma gücirnün de Jrenlenmesi olut. o zaman kopıtatistİet artaıı
üıetimleriıi kime satacoklar? o ıedenle hem biriıcisi kadar lazlo tep-
kiye yol açmayacok, hem birincisi kadaı satınobıg gücüıü |reıleme-
lecek boşka yollara iht$oçlon pardt: ücret ortşıan |iyatlara veya
ıerim.liliğe boğlamak. Buılar d,aha ince yollarilır. Ama bunlat ıla işçi
ücratİcıiııi y iııe doıılurmorlır.

Biı kez daha belirtiyorıu: DISK, iücrctlein dondwulmosıylg sonuçh-
nacak her tür gl'işifiin karşsındadıı ıe haıgi biçimıle ye geıekçckf.
le getirilirse geti'ilsirı, soiunda kapitalizfiiıı yükünü işçiteıİ taşıtmok
aılamııa geleı Enlemlein alın nasınğ iziı vermeyecektit.

-
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TAsARıtARı
üzınirı

uERol DüzEııtEıııEtERİ İıı
"sosyAl ADALET, sA6LAilAıtlAz

ücretleıinden alrnır

o

silcisi olduklorl sınlflorln çlkor-

lorlnl dile g€tiriyorlor, Tekelle-

rin. holdlnglerin sözcüsü sermo

ve boslnl do, boşko konulordo

MC've tercih ettiği ve dönem

dön;m destekıediği hükümeti,

veroi konu§undo y|protmok icin,

renkli soytolonn! tüp gozo_Ko,

nocok vergiye oylrubiliyor, tsoy-

lece. Mc portllerine porolel olo,

rok. büYük sermoye bosln! do,

holkln orkosıno gizlene:,ek, ken,

dilerine gglecek klsmi yükü kğl-

d|rmo, emekcilere devretme 0o-

bosıno hizmet edİyor|

Devlet, maddi
kaynakları, üretim
biçiminin egemen
güçlerinin çüarlarrnı
sürdürme amaclyla
kullanrr.

Günlerdir komuoyunu en

çok ilgitendiren konulordon bi-

ri. hükümetin getirdiği yenl ver_

oi tosonlorl. Hükümet, yeni to-

ıorılorı qetirirken çok önemli

otlllmlor yupmo omocındo oldu,

ğunu itod€ ediyor. Tosorllor oy,

İen vosoüoştığı tokdirde "sos-
Yğl odolet"in büyük öltüde ger,

cekleşeceğlni sovunuyor, Buno

korslltk gerici Mc portileri de

v'er;i değişiklik önerilerine _do-
vonorok hükümet€ korşl yogun

İlr soldırı komponyosı sürdürü-

vor. Bu portilerin sözcüleri, sol-

İırıüorını yoporken her zomon

blduğu gibi, gertekleri tohrif eL
mekten, volonlorl doğruymuş gl-

bi göstermekten büyük ölçüde

vororlonıyorlor. Hükümetin, por,

;mentovu etkİsizleştirerek tüm

vetkileri kendi üzerinde toplo,

;ok isteğinden söz' ediyorlor,

Emekci holkln kororll sovunucu,

lorl pozuno bürünüyorlor, Bir

*ndon do sermoye ,iminin

önıeneceğinden, yotırlmlorln en-

gelleneceğinden yğklnorok tem,

6

Vergi, sadece
işçilerin ve emekçilerin

yarattıh artıdeğer
üzerinden ve bizzat işçi

Bütün bu tortlşmolor ortomlndo,

isciler ve emektiler, bir türlü
jurdurulomoyon flyot ortışlon,

nın, ücretlerini günden güne erl

ten enflosyonun bosklsl olttndo

veroi tosorllorlntn kendil€rine ne

getİreceğini tedirginlikle bekli-

yorlğr.

VERGI NEDIR?

Gerek hükümetin vergi

tosorllorı ile sosyol odoleti.soğ-

lomo sovlnln, gerekse munole-

fetin oerçekleri ortoyo çtkormor

lon uzok kopordlğl gür0ltunun

dıslndo. yeni vergi tosorllorın|n

isci ve smekçi slnıflor oçlsln-
jon. obiextit olorok ele ollnmo,

sl. bu konudo somut önerilerln

delistirilmesi ve emekçi holkton

iono lstemüerin hoyoto geçirıl,

İesi doğrultusundo mücodele

verilmesi zorunluluğu vordlr, iş-

ci slnlflmlzın ekonomik vB de-

;okrotik hoklormın ısrorlı sovu-

nucusu DISK, bu konudo dq uz6

rine düŞen görevi yerine getır_

ve emekçilerin

O



mektedir. yeni önerilen toson-
lorln oyrlntllonylo ele oIlnmosln-
don önce, Vergi|erin ne olduğu,
nosll ve neye gÖre oılndlğl, Ver-
oiler yoluylo hbngi orondo sos-
yol udoletin §oğlonobileceğı üze
rinde durmok gerekir. Bu genel
doğrulorı göz önüne olmokslzln
yoplloctk yokıoşımlor, yonlItlcl
sonucloro götürebilir.
En genel onlomdo ''vergl, dev-
ıetin moddı koynok gerekslnİmi-
ni koışlıomok üz6İa oldığl, El
koyduğu değerler bütühüdür."
diye tonlmlonobilir. DeVlet, s|-
nlrll toplumlordo Vordlr ve ege.
men sınltlorın boskl orocıdlr.

Vrgilerin kimden hğngi
orondu ve noslı oItnocoğıno do
devıet koror Verir. Egemeı.l sınlf_
lorın boskl orocl olon devlet,
bir yondon vergilerin miktorınl
soptDr, öte yondon Vergıleri ol_
mo işini, orgonlon oroclllğtylo
gerteklğştirir. Burodo ilginç olon
nokto, verginin "toplumun tüm
slnı' vo tobokoloİlndon ollnon"
birşeymiş gibi sunulmğsı ve ver
gi oımo İşlğminde yopılocok dü-

DoLAYLl
VERGİLERLE

lı_clı-l oı_ınax
sryu,AşTIRıLMIş PEI-
noL GAZA (TtlP GAz),
FUEL - oıL,E KoNIJıjN
VERGILER trALDIRıL.
MALIDIR.

MAL| DENGE
VERGlsı ıLE

lLGlLl oLARAK
MALİ DENGE VERGİSiN
DE VERGİ DIşI TUTU-
LAN BÖLÜM ASGARİ ÜC

zenlemelerle oddletin soğlono-
coğı İzlğniminin voriımesidir. oy
60 Yoİgl, sodecg lşçileİin Ys
omğkçlleıln yorottığl orıl - değeı
üzeİ|nden ve blzzoı işçl Y9 emek
çllerln ücretıeİlnden o!ınır. Yo-
ni uygulomodo, sermoye sohip.
Ierinin verdiği öne sürülei,ı ver-
giler de gercekte işçiler Ve emek
çiler iğroflndon ödenmektedir.
Protikte, işci ve emekci|erin üc-
retlerinden kesiıen vergilerle, iş-
ci ve emekçilerin yorottlğı, omo
sermoye §|nıflnln el koyduğu de-
ğerden ödenen Vergilerden söz
etmek gerekır. Bu bokımdun veı
gi düzenlemeleriyıe, "sosyol odo
let,'in sğğlonocoğındon bohset-
mek gerçekleri gizlemek onIo-
mlno gelmektedır.

VERGİ DÜZENLEMELERlNE
KAYlTslz KALAMAYlz

Bununlo birlikte vergi dü
zenlemelerinin büsbütün önem-

siz olduğunu irode etmek de
doğru olmoz. Vergi olımınl de-
ğiştirerek ışçiler ve emekçiler
yoİEflno ileri odlmlor otmok, iş-
ci ve emekçilerin oİonsol olorok
doho iyi yoşom koşullorlno uloş
moslnl §oğlomok olonoğl Vurdlr.
işci|er ve emekçiler boşko olon.
lordo otduğu gibi, vergi olonın-
do do verecekleri örgütıü müco-
dele ile oğırhklorlnl koyobilirler,
egemen slnıflordon ödünlğr ko-
pobiliİler.
Mücodelenin örgütlülüğü ve ko_
rcrlllığl ile, lşçi Ve emekçilerin
gücü ile oront|ll olorok vergile-
rin bicjmlenrnesine işçj ve emek
çiler de yön verebilirler. Bugün
Türkiye toplumund!ki Yergil6rle
llgllı tortlşmcJlor bir onlomdo 3l-
nf mğcodale§inin bu olono Yon
slmğsınl ifode etmoktedıa, Ege-
men gücler kendi elinde loplo-
nocok §ernıoye birjkimıni klslt-
ıoylcl gBıişrneleri engelleme doğ

"l

RET DüZEYINE YüX§EL _.

TİIn EIIDİR.

ASlL VE FER,İ ÜCRETLERİN
VERGİ LENDİRlLMESİ KONUSUNDA
F"rı" çııışııa ücİeti, ıkramiye, sosyal yardılr, izin ik ami.

yesi, ,cmeL pa.s§ı gibi İııeDıerdea oluşa.n fer'i iicretiD ve.gi-
leıdiriıme oİaıı şı ıtrdı yiiriiİıükte o|aı vo 25'in üzfrin. çıtıİtl-
oamılıdrr. Fer'i ücİetin asli iicfetle (Deaş) biİleştifile.eİ 9eİ.
gilenıilİileceğiri be|lııeyen §ını., yasada 80.(D0 TL. gibi §ayı§al
oıar8k değl, "asgaıi ücIetin yıllık tutarının 2.5 katı" biçiıDinde
yer ılmılıdır. Bı uygulıma, ya]nızca işçııer için geçerli sı!,ıt.
Eslıdıİ. Böyıece biıİaç yıl sonİı enflasyonl8 y.saDD Loydoğ!
sEıİrD eİıekçileıl zot }oşullıta sokDast eı8elleıecektir.
lşveren vekill, yiiİsek tıdcEe yönetict;i niteliğndetl kişiler içır,
ve.gi toçEmıyı önıeyicl }İüümler yasado ıyrıca ye. alDılrdır.

r

io,,;

oisr'ir
.. a ıa

0]lERısı

oisr'ir öıırnisi



rultusundu komuoyu oluştuımo
uğroş| vermektedirler. Buno kor-

şthk işci ve emekci|erin okono-
mik. deınokrotik örgütleri de

ıemsil eltikleri sınlf ve toboko-
torln istemlerine oğlrlık kozon-

dlrmo oobosl göstermektedirler,
DİsK'in vergi tosorllorlnl ele olı,

şl du işçilerin ve emek9ilerin çı-
korlorı oÇlslndon olumlu odlmlo-
rln otln|oslnı soğlomoyo yÖne,

liktir. DlsK, bu omoçIo hozlrlo-

dığl bir broşürü tüm porlomen-

terlere doğltmlştır. Tosorılor
yosotoşlncoyo kodor Disk, bu

doğrultudoki çobolonnl özelllkl€
yoğunloşttrocoktlr.

YENI VERGI TASAR|LARINA
lLlşKıN DEĞERLENDiRME

Bokonlor Kuru|u toro'ın-

don meclise sunuton ve komis-

von|ordo ele o|lnorok be|irli öl-

cülerde torıışııon vergi tosorllo,

n. cok geniş kopsoml|dtr, Gell,
vĞrgısınden Kurumloİ v6rgl3ıne

kodor birook vergi değiştirilmek
istenmektedlr: Öngörülen deği,

şikliklerin bk böıümü doğrudon

işdilerin ve emekçilerin ücretle-

Tüccar,sanayici ve
serbest meslek

sahipleri gelirin üçte
ikisini aldıklan halde,

gelir vergisinin üçte
birini ödemektedirler.

riyle ilgitidiy. Bir bölümü ise ilk
ptondo işçi ve emek9i|erle iıgili
değiımiş gibi 9örünmekle birlik-
te, klso süre sonro işçi ve emek

çitgrin yoşom koşullonno yunsl,

mosı sözkı,ınusu olon vergilen-
dİrmelerdir. Yeni tosorldo, ser-

moye sınıflorının belirli yönlere

konolize edilmesini soğ|omoyl

ve şimdiye kodor vergi düşı koı-

rntş kozonçlon Vergi kopsomlno
olmoyl hedetleyen öneriıer, de

vordlr. Dergimizde, olonoklorl-
mtz oroıındo Vergi tosonslnln
genet bır değerlendirmesini ve,

8

receğiz. (DisK'ln oyrlntllı görüş-

lerini öğrenmek isteyenler "lşçi
slnıfı Ye Emokçi sıntfloİ Açl$n-
don Yoni vergi Tosonlorİ' odll

broşürğ boşvurobilirler.)

Bokonlor Kuruıu'nun 9gtirdiği
Veni toso!llorlo işoi ve emekçi

slntf lordon, eskisine oronlo dğ,

ho oz vergi ohrimok istendiği,

buno korşll|k sermoye kesimin-

den yinÖ e§kiYe omnlo doho

cok vergi tolobinde bulunulmo,

sln|n omoçlund|ğ! onloşllmokto-
dır. Ancok bizzot hükümet yet-

kilileri de tosorülor oynen yoso,

KıDEM
TAZMINATıNıN

VERGİLENDlRİLMESİ
KONUSUNDA

, İ, Yasasıoı E6re
30 giiıİ iizeriDden kıdeD
tızEınatı alaD ve toplo

söiı€şmeterle kıdem _ taz-

mlnetı niktarını aıtııan
işçllerir, işyeıindeki !ıiz-

Eet siiıesine bakllmaksı-
zın, kldem tazEinatrhrn

'4 
yılhk tutaİlnın ?,5 kah

kadar (bügüo için 594.000

TL.) böıümü iergi dıştD-

.la tutuloattdtr. lşveren-
terle sİaiırındaki anlış-
maııaa dıyanaaak İıde6
tazınlDıtı slsn yü}s€k yö

rctici, miişıvt gibl lşvc,
reı vekillerioiE tızmlD&t,
lsİı BıLsolai Küİoıoı!!
önertslnde otdoğo gibl vcr
gil.ıdt ilmeIiür.

VERGiLERlN
öoeııı,ıg,

zAMANıNA
lLişKiN oLARAK

Vergiyi ıtöıem ba"

şında peşin olarak iideyeı
ışç! Ye eEekçlleritr, ver,
gıyt ?3 ay kadaİ §oDİa

ödeDe olsneğins sahip s.
naytci, ttccıİ, serbesa

ı!ıeslek Dcnsıbı gibl Ll-

şıler LafsİEınds uğİ.dığ
h8}sirırl ortadsı lısldırıl-
Dılıüı. B!ı! ssğlaorl
ıçiı tşçi Yc cmekçlleıc,
cnllaşyoı otıoı gözöıünc
alıİırat % 20 dolsyıanD,
d& btr vetgi lıdiıtmi yı,
Dılııalıdtf,

oisr'iıı
öııınisi
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loşso bile vergi olonlndo sosyol
odoletin suğlondmoyocoğl görü.
şünü ifode ğtmektedirler. Devle_
tin resmi verilerino gı<ıre, t'ürkı
ye'de ulusol gelirden oncok üç-
ıo blr orunlndo poY olon ücret-
liler (yoni işçi ve emekçaler) ge-
Iir verglslnin üçlc lkl3lni ödğ-
mektedirler. Buno korşıhk nüfu-
sun küçük bir bölümünü oluştu_
ron tücbor, sonoyici ye §erbo€t
me§lek sohipleri gellrln üçto lkl-
slni oldlklon holde, goli. vorgl-
3lnhı ü9t6 blİlnl ödemektedirler.

Devletin resmi
verilerine göre,

Türkiye'de ulusal
gelirden ancak üçte

bir oranrnda phy alan
ücretliler gelir

vergisinin üçte ikisini
ödemektedir.

Tosonnln gerektesinde, toson_
nln uygulonmo olonoğl bulmosl
holinde işti ve emekçilerin ge-
lir vergisi i9indeki poyınln % 64'
len o/o 52'ye düşeceği belirtilmek
ıedir. Yoni gelirin ücte birini
olon ııüfusun büyük çoğuı,ıluğu
önümiizdeki dönemde de vergi-
lerin ,or|don çoğunu ödemeye

dğvoan etmek zorundo kolocok-
tır-

llsorılordo. işci ve emek
giler yororlno o|umlu gelişmeleri
soğlgmoyo. yönelik önerilğrin bu
gün icin küçümsenmemesi 9e-
reken öngrfler olduğu. bir ger-
çektir. Ancok vorğiıemeye esos
teşkiı ddilecğk, mikto.rlonn sobit
soyllorlo yosoloro konulmok is-
tenmesi, yokloşlmln o!umluluğu-
no gölge düşürmektedir. cünkü
bugün için mokul slyllobilecek
vergilendirme,miktorlorı, dönam
dönem % 50 doloyıorlndo ggr-

çek|eşen yllllk 6nflo8yon otull
ile klsö süredğ emekçilerin bü-
yük. vergi yükü oltlno girmesıni
getirebllecektir. Ylldon ylıo po-
ronln sotln olmo gücünün düş-
mesi sonucundo, devtet oelirle^
rinin ozolmomosl icln; bokonlor
kuruluno cezolor ve boz| vergi
rnikltrldn konusundo esnek bir
uygulomo olonı tunlnon tosoİl-
lordo, işçi vğ emek9ilğrin oynl
ekonomik koşultordo korşlloşo-
coğl zorluklor d üşünülmemiştir.
Enflo§yonun etkisiyle ozolon
devlet ğellrleri bokonıor kurulu
kororlonylo yükse|tilebilecek,
buno korşlılk lşçl ü. omokçlı3İ
enflosyonun sonucundo oldlklo-
n porğnln 6otlnolmo gücünün
düşmesi İlo birlikte doho 9ok
Yorgl ödeyecekleri gelir dilimle,
,ine trmonocoklordlr.

DOLAYL| VERGİLER
EMEKtlLERE YÜK oLACAK

İşDll", ," emekçiIer oçF'
sındon olumsuz olorok nitelene.
bilecek değişiklik öneriıeri oro-
slndo do|oyıl ver9ilere yopllon
eklemlerden de söz edilebilir.
LPG (slvlloştırllmlş petro! gozl -

tüp hoz} 9ozı iıe fu€ı _ oll. geti-
rilen Vergiler işti ve emekçilsri
yuklndon ilgilendirmektodir. Bu
vergileri doğrudon ışçl Ye am6k
çller ödeYecoktlr. Bununlo birlik
te i|k plondo sermoye kesimine
yükleniyormuş gibi görünen bl,
kl3lm Ygİglleİın dg bır süra §on:
ro am3kcllgİe yük getlıma3l ko-
çlnllmozdlr. Kurumlor vergisinin

YEREL YÖNETİMlN
MALı GücüNÜ oüzsırı-evecsx
VERGıLERLE lı_clı-l oı-ınıx

Ttıri ınıçıı olmayan tıim ıftş, bıldtrt ve bıoşiırıer veıgl
dışmds totdEıttdıİ. Bcledtyeıerlı Dıli özer!üttü sığtanoıtr, be-
ıclılyc tızmetıĞrlndetr çot yata.tsnandıı dshı gok vergl sıtDmı-
ltdlt. tr8[! İlrDetıeİl gonlo! doğsı değeİ aİtışı veİdleı.llİll-
Be!l, saıayl ve ücsretiı LeDıs.ı ysşaDs g€ıtıtılğ yiikü arılt8cıt
blr vcığIcııeye gıdımoüü !. Bel€dİye 8eü.ıert vç ccıalır ıı-
EıDlı aılirlDt ytthDeycecı bıçtDdc !ıptınmü, b[ f,oıııdı yeİGı
yöaGtlnlcİ. GIDGL btr yatld ıır,t t8ıtıtııııdlİ.

EN Az
GEçıM lNolnlıui

KONUSUNDA
"En az geçim indirimi"
ıdıylı vet8i dışı bırıhlıı
üğea bölüEü, eD[lisyonli
kiybı !&ıEıys.ıt btçtE
dG foıEül€ eıttloeltdir. öt
ıeğtı. en az ggçim indiri
mi, aşgaıi ücret değeri
olaıak belirıenmelidiı, h
ı, 8edm lndırtElıG 6ıçi
olıcsk asgarl iicret, ıE
yıldı btr değt, her yıl dc-
Eştifılmelİltİ. Asgırl öc-
ıetin kar8rıaşt!İıllırğ Lo-
ml3yolds DİsK de teılEll
cd meli, !şcl teEsiıciı.ri
çoğoıtütı olm8ııd!İ. Beç
İişlılk blı a!ıeDln bı.ıı-
mı, besıenme, sağü, gt-
ylıı, bğtfn, }üıtiir ıçıD

. duyırsğ gcre}şinıo, tü-
ketici fiyauaİı açısından
btltEseı olsrak ö|çüt ılıı-
maiı, ısgııi ücret bıD,
riiİe sı!ıtaam8hdü. lşçt
Y€ emetçircı İçln kıllııı-
lıı çlir vergisi eotveüeri
8cİmaye slnıIırıın ıeEsı|cl-
lertnınıüİnden syrı dİrc!-
ı?DDelidif.
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yük6eltiıen cronlorlndon doloyl
ve rekiomlonn Vergilendirilme-
sinden doloyı sermoye kesimin-
den istğniIen yeni porı]lonn ko,
pitolist düzenin yososl gereği,
momul fiyotlonno yon§lmosl oıo,

ğondır. Hükümetin gırişiminin

omoclno uloşmosl. dohE sonrğ
ollnmosl gereken, Yükün am6k,
ç|lor. vonalmo3mı ongglloyacok
önlomlerin boşonslno boğlldlr.

Yüksek kozonçlordo ge-

lİr vergisi orcnınln yükse|tilmg,
si, bİnek .otomobı|i, birden foz,

Vergi düzcnlemeleriyle
«sosyal adalet»in
sağlanacağ,ndan
bahsedilemez.

lo bino. kotro, yurt dlşlndo po-

roll okuyon çocuklor için orton
orondo vergilendirmeler, hisse
senetlerinden olınocok vergiler,
hükümeİin omoolodığınI itode eİ
tiği hedefe vormosI otlsIndon
cılumıu odlmlordlr. Torlmsol ko-
zonclorın vergilendiriımg oronl,
nln yükseltilmesi olumlu, bu

İşçiler ve emekçiler
vergi konusunda da
verecekleri örgütlü

mücadeleyle ileri
aürrılar atabilirler.

oronln yine de düşük kolmo8|
olumsuz örngkler olorck soyl|o-
bilir. Hiçbir sosyol güvenlik ku-
rumuylo boğlonııs| olmoyon ıo-
nm tşcllerinln Ygrgl dışl bırokll-
mo& ile yozorlonn Vergi boğ|,

şıklık sınırının 1@.000 liroYo çl-
konlmosı, o§ka. Y9 3ıYil kesimler
orosındoki oynco|lkl| durumun
ortodon koldlrllmosl do destek,
lenmesi gereken girişimlerdir.
A,ncok bütürı olumlu odlmlorln
boşorlyo uklşmosl holinde bile,
vergilerin ,lüzenlenmesi ile sö,
nıürünün onodon koldırllomoyo-
coğl. gerçek toplumsol adoleün
30ğlononloYocoğt unutulmomo,
hdır. tiinkü ne kodor yüksok
orondo olurso olsun agrmoYa
ko8tınlnln iid€dlğl Yoİgı kğİdon,
yEni eınekçilerin yorott|ğl ortl
değarden olınmoktodlr, Buno
korşıllk ne kodar düşük orondo

olurso oısun, lşçl vg omekçıl3,
İin ödedığı voİgi, onlorln boğo,
zındon, lnsonco yoşom koşullo,
nndon kgsilmektedir.

En çok ıergiyi
yeten

işçi ve

e mekçileı
aıcok
kendi

iktidarlorıyla
bı durıma

son ıerecekleıdit.

TARııYlsAL
KAZANÇLARİN

VERGlLENMESİYLE
Iı-clı-l oı-ınar

Tatımsaı karançlıİın vef -

gilendiıllm€ otını yüsel-
ttlmeıidir.

KuRuMLAR
VERGİSİ İLE

İLGİLl OLARAK

Korımlaı vergisiı,
den doğsaat büyük §er,
Bsye gİıerıerini. b! yiüü
tşçt ve eDQkçileıe attar-
Dırıı Gnlcl|ayccek öDı€r
leı ılıımılıdıı.
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DAHA FAZİA KAR

İSCİ SAÖLİĞİaa
iş GÜvEilıiÖİ

DAHA FAZİA KAİl
O Ttirkiye'de hergün 550 işkazasr olmakta,

10 isci sakat kalmakta, 4 isçi
ölmektedir.

Tiilkiye'de çalrşabilil niifusun onda biİinjn bile kapsa-

-r"" gi""."aiei Sosyal Sigoftalaİ Kuİı]mu'nun gerçek-

İ".İ yJn"t.uvun rakamlarına göre Türkiye'de son beş

İ,,İ iİina" g9s.zm işkazası, 1,36? meslek hastalüğı olayr

İ".ç"tl"ş.iş, bu olaylaıda 5,086 işçi ölmüş, 13,829 işçi

sürekli işg(iıemez duruma gelmiştir,

SSK'nun kurulduğu 19El 1,ılından bu yana ise yine

gerçekıeıı yansıtmayan İakaİriara göfe 30 }d içinde

2,5 milyon işkazası olmuş, 63 bin işçi sa-kat kalmış,

19 bine yakın işçi ölrniiştıir.
(BakııE Tablc 1,2,3.)

Bu istatisüklefe göre Tükiye'deki ölümcül işkazala!ınuı
tekİarlanma orartı sözgelimi kömii! madenciliğinde
ABD'ye göre 9, İngiltere'ye giire 10, Yugclawa'ya
g6re 14 mi§li fazladlr.

Gazetelerde, tadyo ve televizyonda zaman

zaman nedenıeri açü biİ biçiEtde anlahl,nadan

işkazatannda 6lea işiler hakkında haberler
yayınlanryoı. Grial, patlaımsından ölen, toprak

altında kalan, elini, koıunu ırıakine!,E kaptıİan

inşaattaı diİşere& öıen, işçileTe itişkin fotoğranal

11



görüntüer yaylnlaİııyor. SSK hastahanelerinde
işçiler siirekü işgihrıezlik raporu a]tnak için uzun
kuyfuklar oluştururoflat. Duvarlara «bunıar
işkazalan değil, i§ cinayeueridi!., yazıııyor.
okuyo.uz, gti.üyoruz buİılaİı aİna iizerinde
derinleıIE§ne düşiiıineden, kendimizi ola}ın dışmda
oıduğunu sanaİak, işkazalarının örİenerrıez kazalar
olduğunu diiştineretten belki de.

oysa bugiiıı tiiın diinyada, yalrızca sanayide. hergfrı
160.0$ işkazası olmakta. her yıl t00.000 işgi öıİİıektEdir.
ı9ı6 §sK rıİsmıırüı gör. bEgtn Tiiıhyc'de SSK
ity.sı h€r dok!, tşçtdcn blİi ış!ar.sıD. ığımılıtı,
550 ıştarısı otnrttı, ı0 üçi §aİıt kalEalrte, l lşçt
ölDcİt€dıı.

Ttirıır"'nın üyesi olduğu Uluslaıalası
Çaİşma Örgiitii'niin (ILo) 19,6 rakaırılaİrna göre

Tffdye öıüreül lgLırslan teıiiıİlİDoı ora!ı
ıçısmdıı mıdeı sııa}lide vG LöEiıİ mıdenctltğıd.
dihy8d8 bİrlncı, ysDım §sııyiiıde ı§e sİi Laİka,
Psıama, Nijeı,ya, Guadeıup ve Giiney Kore'den
§onİa aıtılcıdtr.

KAPıTALİST SINIFA GöRE İşK ZALARINıN NEDENt:

DlKxATslzLtK,. PEKI, YA MESLEK HASTALIKLARıNIN?

rİirtlye'ae isteı kamu iktisadi küruluşu
olsun, isterse özel sektii.e ait olsun tüm işyeİlerind€
ç!k §ayıda işkazası olmakta, bu kaz]arda çok
§ayrd6 işçi yaralanmakta, sakat kalmakta ya da
ölrıekt€dir. Bu olayların da ancak çok ufak bi,
İe§imi istatistikleİ€ geçmektedi..
İşkazalaıı karşısında kapitalistlerin yeni patronlartn
geneııikıe tek açık]arna§ı olnaktadır: DİKKATsizLix.

f,aplaali§tle. işkızelarrndı, siiİeklı olaİa.k işçtlert
soİutılo tdmaktı rü}kaılt olsılaİ İara yapD.zlaD
demekt dltıeİ. ve bı dtkİEtsizliğn teEel DcdeDİ

olaia.k dr tşçileİlD c.ht[iğini öne siiİm€İtedirler.

Oysa busü" ç!k iyi bilinen b'ir gerçektir,
tıIifiye oIınayan işçiler alasında işkazası ofanı
daha fazladı!. Aocak bugiin patrontar ğzeılikle belirli
iştolla.ında kaıifiye olİiayan işgücünü tercih
etlrEktedirler. Düşük ücret ile işçi çahşhrmak ve
bu tiiİ işçilelin sigorta ve diğer yükiiİüüiiklerinden
kaçınmak daha lada ker diirtüsü ile çaİşan patlonlaİ
iin çok çEkici biryol olmaktadF. Ama iite yandan

kalifiye olmayan işçiıer aİa$nda işkazası
tekİaJlanrİla oranı oldukça yüksek rakamlala
ulaşmaİtadır. Patı.onlar teknik bilgi ve deneyi
olrrıayan, eğitirn§iz işçileli çalıştımayı tercih
etrnekte, bu i§çiler bi! kazaya kurban gittiğinde

onlann «cabit]iğini» öne süımektediıler.
Çalrştna BakaıLğının Cumhuıiyetin 50. Yılı
nedeniyle çaüşma hayahna ilişkin olarak ya},ınladığ
Litapta da benzeri açıklamalaı yapıımakta ve
işkazalarının yüzde 8o'inin <beşeri faküjr»den, yani
insanı hatalardan ileri geldiği iddia edilİnektedi..

Oysa lşçi sağhğ ve işgiiventiği sorununda

iJ§an tabiatınrn doğwduğu hatatar değil, nesnel

ve teıııik nedeııler ele alınmak zorundadı..

Çaİşn insdnlalıı dikkatsiz, zayıf, unuttan
anlanİrn olabileceği, bunların da gerç,ekte çal§ma
hayatma iüşkin nedenıerle ortaya çıkabileceği göz

iiniirıde bulundufulalak insanın en dikkatsiz
arılarında bile kaza yapmayacağ çalışma koşullan
yaİatimalıdf.

TABLO 1: İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA DAGILIŞI
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SAĞLIKıı oıMAK, FızıKsEL, zİgı}üsEL vE
TOPLUMSAL VARLIK OI_ARİK EN İYİ
ROŞUU.ARDA YAŞIYOR OLMAKTIR

İuo *gl.ğ, ve iş giivenüb geııel sağbk
§orunuıun bir parçasıdır ve içinde ya§a&ğlnıız
ekonoEik, toptıırtireı diizeııden ayn eıe alDamaz.
IJluslararaş Ça\ma Örgütü'niin (ILo) ve DtİNYA
sağlık orgüui'nih (ıvHo) de tablul etiiği ilkeıere

lağııkıı olİnak fizik§el, ziNnsel, toptuİ§ı| vaİüİ
olarak en iyi koşuuaıda yaştyor olırıathr.
lşçi sağığ ve iş güvenliği sorunu da bu aıııaıd8
tiim çaIışanlaruı bedeıse!, ruhsal ve toptuııısaı
yiinden en iyi düİuma getiriııtıesi ve hı dunmun
lıonmması, işyerindekı koşüaı ıpdeniyle işçi!çrin
sağLğüıD vs İşgiİcü kıybtn|n iir erırEsı işçiniD
bedeİı§et ve rü§at gereüsiniıtrıeriıE uygıın biİ i§
Çvresine yerleştirilıle§i soruıııldığ.

Üo,U- yrhr." ilttiyaçlanmızı 8iderecel
bir siireç değt, insanın bpluıısal o|aİat yeniden
iiretinin en ü§t diızeyde eıı sağ!ıtlı tiğmterde
datta iyiye, daha giizeıe do&u Giefçekteştirİld.iğ
bİr siiİ€ç oııİafuttİ .

oysa özel mii&iyet teıırcü üzefiıde yğtseten
İapitali§t topıumun en teuıeı dibtii§ii KAn'dıı.
<IiAR, DAHA FAZI2{ IdR, EN FAZL{ KAR.I
Bu ııedenle kapitalist diizııde işçi sağh& ve
işgwelniğ sonınu geneı sağlık sorunun ğ! iheDıi
bİr paıçası oıaıak değil bir artan maliyetıer
sorunu olaİak ele at ı.
İcİde }€şadığnız topıuılda her koıuıda olduğu
gİbi bu konııda da İşğ snıfı iıe kapitali6t $nıf
aıaoııda ıdoğal tıiı gkaıbirliğı yoı{ur, gerçe*
bir çahşına vaıdr. İşçi sağlığ ve lş cüverniÜ
sorununu he. iki sıİüf da taİşrt aglardan eıe
aıacittıİ. Bu konuda azınltğın k6n, eğuıtuğun
6ığıt& iıe çahşacakhr.

KAPtfALjLsT srNıf: (BİR ışçr ılİ Öı.DÜ,
XAPIDA ıEKLEYEN BİNLERcEsl vAR!»

Ü*U-io topluır§al nitetiğe Laışın üıetim
alaçlarrotn özel miilıriyetie toptandtğı tspİtaıist
diizen, ve ontm patça§ı olaı insanıD en aşrr bir
biçimde, en hunhaıca söıniirti§iine dayaıDı
İ(spitı]i§t diizede neyrn, ne iıe, De kadaİ
iıretileceğine karar verenl ihetirDi, işin hrzlr,

TABLO 2: ÖİÜİİ OLAYLARININ ÖİÜnİ VEDENLERİNE GÖRE DAGILIŞI
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,l973

1974

1976

1977

son Be§ Y!ıda Toplam Ölüm Sayısı: 5,588 (Keynek: ssK l9zz istati§tik Yrllığı, s.69.)
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Son Beş yıllık Genel Toplamr ı4 7o2 §iiirekıi işgörmedik o}ayı, (Kaynak ssK '1977 istattsttk Yıllığı, s,67J

iıretim hacİrunı plaılayrı işğ smıİı değil, karıitlist

sı!l]f ır.
s*ir*ri lo" öneİıüi olan kafinr aftlrmaktır,

i.trr.ı""rn, 
- r" ın€6lek hastalıklarınr önlemeye

,İ.,eUl her harcama kef diirtiisü ile çelişir,
ifu rıitalistler iiİ€tim maliyetıerini diİşümek,-lJla.n, 

artıınat ya da siirdiiıebilrıek için her

yönteme b'aşvururlaı.

Yasa ve yörıetıııenlikleriı işçi §ağlrğı v€

iseiivenliği aıantİda işverenleIe yiik]ed,iği her görev

iİİ"tn*l""ln masrajlannın bilaz daha altnası
jernektiı. Zehirlenmeyi azaltacak her sistem,

istazasıru azartacat her yeni makirıe Fhon için }tni
*r vatınnıdr. İşç:ileıe daha fazla dinlenııE zaıııanınıı,

t o-,nu"r, 8 saatt€n fazla çaLşbİmarıa, ağr ve

*t ıru işı""a. 8 saatten az çaİşhrına, işin }uanın

İr""J",,İ**,, eırıek yoğunluğunun azaltllınası, fada
"rrn""rİl"rirrin sona erdirilrnesi. gece çalışınal3ıının
t"ui oı"tiı""" göre yap masl ü,İet kaİştbğ]

Jrt "jığ, 
işçi]erde; ;n yiiıl§ek düzeyde faydalanınak

İ"t"v"n t-"plt li.tl". için bireI kayptıı, Daha fazla

ı.ar- uru"ryı" iş güvenliği yatlnİnıan her zalnan

sınuıt tutduı.
prt"oı"" suı.uuıı., kiitliik, sağıl*, hast8}k, öıiim

bahasına elde ettikleri, kathrttu biçbiİ nedetııe

"r.it 
*ı. ı"t"rr"a".. Kapitaııst sııufı sağk sorunlan

ile ancaı< sagıır kont§unun tatlı bfu kaİ a]anı olaİak

görüldiiğü zarnn ilgilenıııektediı,

Kapitaüstler kendi ekonomik göriişlerini dite

eetiren «ekonomi, kitaplafında d<iı»ırı sermayelerini

İ*ılikeye atmalarınİn (riske etmelerinin) kaışü&
olduğunu yazarlar. Ama işyerlerinde güvensiz

calrsİna oıtamında çalışan işçilerin canlarını

t ı,liı."ye atm"ıan konusunda suskunluğu tercih

ederler.
Kaoitalist sınıf için işçiıerin caİılaflnln önemi

voİİ*. dşy..ina" biı işçi mi öldü, nc olacak kapıda
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bekleven binlercesi varı derler, patıonlaı için

kArları ve makineleri çoft daha önemüdir,

*""*ı'ul"" işçilerin dikl"atsizliğini oİtaya sürmekte

ancak işçileri ttaha da dikkatsiz yapabilecek her

;l; "şu, çalışma yönrtemini de uygulamaktadırlar

iscilerin dikkatlerinjn dağılmasrrıa yol açan çalrşma

Ji1,,iinii ,rut,",. enrğin verimtiüğini ye yoğunluğıınu

]rtrrıcı her yola başvurmaktadrr|ar,

ı!kaza]annın nedeıli konusunda ıdikkatsiz!k»

]-alu."., e"ti""n kapitalist sıntf sıra meslek

;"'r;;l.,;-,;,, nedenlerine gelince susmayı l,rcih

"'a.ktadi"ı"". 
hirlenme, velem olma, kansere

,utul"nau, duyma ve görme duyularını büyüi

öicüde yitirme gibi olay|aIda "dikkıtsizlik,
*aıu-u",n, öne süern€mektedir,

Kaoitalistler bugiin dikkatsizlik st,ıçlamas! ile işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorununu öTtbas etmeye

""İaLmakta, 
o}§a işçi sağhFna il,işkin geTekli

örı.lemleri alnıadıklarl için ge,çekk Tük Ceza

kanı]nundaki «teammüden adam öldiirme» suçuna eş

biı suç işlemiş olmaktadırlar,

İŞÇİ SAĞLIĞİ VE iŞGÜVENLIĞI SORUNU YALNIZCA

lşKAzALARl vE lşÇlLERl İLE srNIRLI

BlR soRUN DEĞiLDıR

İşçi sağlığı ve iş güvenliği soıunu. üzerınde

a*,lurkeİ' barı"yll,şlardan kaçınmaudır, işçi

*rı,g, ," iş güvenliği sorunu yalnrzca işyerleli ve

işkazaları ite suıulr bir sorun değildir,

İşçi sağüğı ve -. güvenliğljı,^ Jnu, genel sağ]rk

soru.,laİr, çalşma koşu 
' 

' ıretim teknolojisi,

iiıeüten mİllann sağLğa u}. ın olması koşullafl,

işçi ve ailesinin yaşama koşuüarı (tislenme,

giyinrrr, r"rn-u, barınma, dinleffite, kültürel

TABLo3:SÜREKLİİşGöRMEZLİKoLAYLARININNEDENLERiNEGÖREDAĞIIIŞI
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iİİiyaçtat..) Ç,€vrc kiİıeİrci; hului( sonnlan,..
ile iç içe ele alınması gereken karğtaş*, çok yaiİtıü
tdr so.undrıı.
Fabrikada zararıı bir ortaında çal.ışan işi
tet ıiked€diı. Fabrikada sağlrİ açısuıdan gtveıIi
biı oııtam yaratılrıuş oısa bile fabrikadan ç*an
işçi kiılenmiş bir çevrede yaşlyorsa, sanayi
a.tıklaır il,e kiılenmiş sulaıı kullanıyor, sanayi
aİ.tıkıanndan etİiıeDen grda mddeıeıini
ku[anır!ı§a... girişiıen sağhk Eiicadele§i yet€ru
değıdir.

Ma[arı üeten iŞçiler, tiiketicile. ve tabiat
arasında karştltklı bir üşki vaığır. İşyerinde
çaıı§ma koşullartDn çok miüemmel olınasna
karşın üetilen maılaİ sağLğa zlİar verici özeılikİeİ
taşıyorsa, Fvre kİli i§€ işçile n sağlığı giivence
altında değildir.
siizge[İni, Avustulalya'da 5.000 işi aıasuıda yapılan
biİ araştırma da incelemeye tabi tutülan işçiıerin
üçt€ birinde duyİna eksikıiğ görüıİDiİştiır.

Çeşiü iilkelerde giitütii s.nunda duyına y€tenekıerini
yitiren işçiler l milyon lİaya vaıaı tazninatlaı
almaya başlaııuşıardrİ.

Kapitalistler iş kazalarınuı sorum]uluğunu
işçilerin caiıilliğine ve dikkatsiz[k]erine
bağlamaktadırlar,

Giirütii aızu edilmeyen, istcİtreyen se§tiİ. ve
özellikle şu işçile. giiİiiltiinİin getireceği tahlibatıaİa
fazlasıyla ınaruz kalabiliİıer; Bu-haİ kszant
yapınarnında çalışanlaİ, hava alan|aİuıda çal§anıar,
tekstiı işçileri, Ğmii çe!,ik i§dıeri, doFaıİra İşi
yaparıla!, madeni e§ya iş kolulda çaıı§dnıar,
kompresör biitiiııiinde çaLşanlaİ, havalı aletleli
kullanaıılaı, inşaat işıeriİde baıajlarda gaı§aıııar,
h8ktjjr güi gtirti]tüü aİ8çlan kııllananlar, ınakiıe
odalannda çalışanlar..

Gttıttı g"ouııit!" işileıde üç tib tanrihata
yoı aç€İ:
l. Geçici §ağrlrt: Bu zamanıa düzeıebııen bir
rahatsızııliİıİ. Giiİütiilü işin bırakıırDa§ı ile geçici
sağıIlık düzelebilir.
2. Giiİiiİtii sağİIığı: Bu i§ yerleriİd€ giinftbe
uaın siirt tDaİuz kaıan işçi|ede göriiıiiı. İç hnaıda
organik boaıLluğa yoı açb& için b'u taİEibabn geriye
ıliiniişü ıoktuı.
3. Gİiİiiıtiiniin n€den öıduğu diğer organik arızaıaİ:
GEİütü işçileİde sildirtm düzensidiğine, haam
bozukluğıına, kalp çarpıİü.$na yoı 8çat, şinif
bozukluğıı yaıaiıı. Bu ıuhsal deııge§izıit içiİde
i!çilerin işkarasına uFaım olagüğ.t biraz d8ha artıİ.

CÜRÜLTÜ XONUSUiÜDA NELER YAPIİAEİLİR?

Gtı.tııttır. kaış mücadele €t@İ. eıbetıe i$i
sağlığİıa ve iş giivenliğiııe ilişkin aıDacat diğeİ
önleınlerden bağtrcız değldiı. Ancak doğnıdaı
8|üriilüi teİılikesini aııEçlayan ve sendikanın uğıırdı
mücadele etİİle§ gelekıi iinıemıe.i şöyıe
suahyabiliriz.

Gürültü kayna&nd8 yot ediltrıeli ya da azaİtrl-rDaııd!İ.
Daha az giİİıittiilü naLineler yapımı zorlanmaİdıı.
İşyeı,lerinde, duvarlaı se§in yansımasııı önlelccek
bir biçinıde inşa ediıİneli, ğe.ektiğinde çift kapı, çüt
pengere yapılmalıdır,

Çaüşma zeınini giiİültüyü iletıneyecek malzeıİre ile
döş€nıİıelidir. Giiİültülü araçlaıtn taDaml aJ.!ı bir
tİiıiime taşııEıalıdı.. ciiİültüü işlerde çalşarı işçilerin
giiıültiiye maluz kaldıklaıı süreler yasa,
yönetmeİıüL ve toplu siizleşmeler iıe
sınıf landırıknalrdır.
§iz gelimi kanse! yapıcı bir madde olan Pvc
(poliyinilkloriir) bu madde ile iiretim yapllan
işyerlerinde çaıışan işçilerde ç€şitıi tüde kansere
yol açaıken, çwediHlere za.at verİrEkte, bu
madde ile iiretilen plastik maddele. .İketim malt
olarak onu kujlanan ve çoğunluğu yine j§çi oları
tükeüğiter de çeşitli hastalüklara yol - lktadır.
Bu n€denle işçi sağhğ ve iş güvenliği l(. 'u§unda

kalrcı sonuçlar atabilrnek için sorun tüm boyuttanyla
ele alınmalıdıt.



' Ç"lrş.u ve yaşama koşıılları öyle bir
bigimde düzeıılenmelidiİ ki, işyorıerinde çalışan
işçiler h€r tüllü tehlikeıerden uzaİta. §ağlrkıı
oımalı, iiıeti]en malları kullanan ttı,ketıcilerin
sağlıklaIı güvence alttna alınEElt; iiıetim, üşındaki
niifusa'da zalarL o[mamalı yaıi çvte
Lirletilİneİnelidir.
İşçi sağl,ğı ve iş gülcnljği konusu geıçek anlaııda
§iya§ bir sorunduİ, bif diizeı sorunudur. İ§çi sağıığı
ve iş gülEntiği en geıeı anlamıyla iitetimin topluİİ§aı
üteliği ile üetim araçlatının iizel mülkiyeti aİasında.ki
çtlişkinin ortad8n kaıkacağı sosYAİlsT bir
düzendÖ çözüdıtenehilecektiı.
Ama yinede bu diizende yapacağlnıiz {r]k iE va!dıİ.
Bu sorunla! nasıl olsa sosyalist düzerrde çQzülecektir,
diye mücadeleden kaçrlamaz. Unutmayaıım ti,
yaıırılar bugiinden kuıulılr.
sendikaıal ücret artışı daha doğrusu satın alrtta
güciiıniin artlDlrİrast yolunda çalışma giiniinih ve
haftasrİun losalt Im§ı, daha fazla Jnlıtk izin,
orneklilik yaşrın dibiiİiilrne§i yoıunda miicadele
verirıerken işi sağtğı ve iş güveD]iğ sonmuyla
mücadelelerin esas ltoktasr haıine getirmek
zorımdadrrlar.

Ses bombasının gürültüsüyle dökiim fab,
rikasrnrn giirültüsü insan sağlığı balımrn-
dan büyük farklar göstermiyor.

i§giye uygun bir tanesi veİitme§i sağlannaıdıİ,
cıı"tuuııı işt çaıışacak olan işçiıer için işe alınmada!
önce duFna te§ueri yapıtrıalı, tüzü§in 78.

rnıdde§irde beurtildiği gibi siiıeüıi oıarak muayene

ediltElidirler.

Giıtıui şıaa"mın ölçiısü de§berdiı (dB).

Duyutabilecek en hafif §esin şiddeti o ctesibel'ür.
Hafif ysprak h§rrtısı l0 desibel, sayra h§ırtısı m

desiberdiİ. 20 desibel başlanglç se§iniıı 100 katı, m
desibeı başlangç sesinin 1000 katt deıİEkti!. Normal

konuşma 60 desib€ı şiddetindedif, 80 desibeı'den
onra kıılakta hasar başıar. Dönerıi te§tere güİütüsü

ı0o de§ibel, pıanya giiİüıtiioü 110 de§ib€ı, kazaı

ıtolyeıeri ı20, jet rrıotoru t30, tank§avar rolet
giırüubü ise t80 desib€l'dir. Ses bombasının

sEs BoMBAstNıN GüRüLTüSü 20o DESiBEL,

DöxüM FABRıKASINıN GORü!İJ§ü ıLE ı2o DESIBEL

İşg sağlı& ve iş güvenllği tartışmalaı,nda
belki iız€rinde en az düruıatı konu güriiİtiıdib,

Giirültü çalışmanın doğat bir sonucu sa5nlır ve

çüşanlarda yücı bir tıhribat yapmadığ ı,aİs8y!ırİ,

oysa giirültü en sinsi tehıikeıerin başmda

gekn€trtediİ.
Ğtlııttı, ut .şı., ışİıa, ısl, bagttç gibi fizik§€ı

€İErjınin ortaya çıkarüğ,ı, fizikseı ve zihni

eEr;n]ikten kanser dahiı çeşitli ha§talıklara kadaİ

vol acabile'cek tehlikelerden biıidfu,

İ .a"İ çalrşma ancak 80 desibelik işlefde

arüaçlanmaıı, 90 desibelü güıültülü işlerde 4 saat

çalışacağ b€lirtiıınetidir.
ğ".rt a^rut işçi sağlth ve iş giivenliği tilzliğiindeki

hauaİın hayata geçirilıne§i iin yoğun bir ıniicadele

veritrneli, başlık, kulaklık ve kulak btaçlatıDn
rüatsıztk yerıDeyecek özellikte olmalaıı ve her

çüafdığ giirüttiniin şiddeti de 200 de§iberdir. 130

desibel'den soüa kulak tıkacı olmadaı çalışılamaz,
soıryct scyalist Cunüuıiyetler Biıüğin'de son yapılan

aİaşhrmalalda 85 de§ibeı iizerirıdeki giirüıtüıerin

6nıeğin torna tezgahintn giirültii§ü kaslarda sindirim
ve sinir si§te.minde zerarlaİa yol açtığt ü.tser

hastr]tğlna ortam hazıİladığı göz bebeklerin ve

beyinde kan damaılannın genişlemesine yol açarak
bş ağnsı yaptığ yüksek tangiyoDa ıeden olduğu

Lesinlikıe o aya konmuş ve bu sonuçıar iizerine

üıuslarara§ı kuİuluşlatda gerekli önlemler alınırıaya

başlamıştır.

Her tiİkede giiriiltİinün so!ı §ınırı belirtiımişti..
Tİittiye'de iş ya§asına göre ç*aİ mL, işçi sağüğı

ve işgüvenliği tüzüğiiniin 22. maddesinde €ğı. ve

t hlikeli işlerin yapılmadığ yerıerde güiiltü
dereces,i 80 desibel'i geçmeyecekti.. Daha çok
güiiltülü çalrşmayı gereKben işlerin yapıldığ
yerlerde giiİiiıtiı derece§i ençck 96 desibel olabilirı
denilmişti!.
Giiriiltü derece§i ABD'de'§}, Federaı Almanya
Cuıı*ıuıiyeü ve Holtanda'da 80'dir.
Gü!ültü sorununda }"alnlzca giiİültü defeceŞi öıemli
d€ğtdir. Giirüttüü işlerde kaç saat çalışıldtğı da.

öneİİJidir. 105 desibel'de on yıı çaışmakla 115

desibel'de bif yıl çalışmak yada 125 desib'el ile 2

ay güşrnak aynl zarallala }ol açabilecek eşdeğerli

_

çalı§mala_rdtt, (
\
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l.,DİSK; işçi. sınıfımız:rı düşünce vc
örgütlenme özgürlüğünü büyük iilcürje

yasaklayan Türk Ccza Yasasındaki
|4L. ve 742. maddclerin bütünüylc

yasadan çıkartılmasının tüm
olanaklarıyla kararlı takipçisi

olmayı ve bu yolda devrimci bir
mücadele vermeyi en önde gelen
ödevleri arasrnda saymayı karar

altına alır.;,
(DİsK 6. GENEL KURUL KARARI)

ffi;s. n }s* -- g|_-c. .:. -_.-. İ..r-, 
€ 
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l4L ve l42. maddeler işçi suııfının
Porteklz ve İspaıya?a uzım yılls iiiidaı olan i8-

ştzmin, demobatjk güçıer taİafından daşağ edirme:
siyıe tüm'Awupa'dı işçi sın lım bitin§el dünya 96rü-
şiine ve bu doğluıüıd8İi siyasa] ö.gütıenEEsitıe yasat
toyan tek ülke Tüİkiye'dq.

Ütemizde işçi stnrlınıo düş&rc€ ve örgütıeıırıe özgih-
liitleıine konuıan bu anti - demokısti} ya§ağı dayana-
ğı, biıindiğİ gibi, Tüİk Ceza Yasasmın 141 ve 1,ıiı. !ıad-
deıeridir. Daha doğusu yas8k, bu mı(üeıe.ıe siııg€le§-
miştir. 141. İtadde öİgiittenoe, 1,ıiı. lDadde ise düşiince
özgıiı|ülderinin çağdaş ,İlamlaİtna tarıamen ter§ dü-
şen hiikfuıleriyıe, işçi cıoftoın egemen smülaıa kaış
verdiğ deİDokrasi sayaşlınru büyü ölçüde engelleınek-
tediıleı.

ı{1 - rO,NtY KörEIıfı

l o'au İtııva'aa ilitidaİa geçen laşizm "laşist
devıeti korumak" aıDacıyıa 25 Kasım 196'da 'lDevletin
savunulmaş için özel yasa -- Ls ı.gge specııe per la
difesa dell, stato"n 9ık8İth" l41 - 142. ırıaddeler, ilt
kez bu yasada yer aldıtaı. Oadan 1gl0 tiııitıli İtatyan
ceza Yasasına /70 ve xT2. maddeleıi oıarak koıtuldular.
Bu maddele. üıkemiz yasalarına 196 yrlmda getiıildi.
11 Haziran 196'da yani bundan 42 },ıl önce 3Gl6 saFh
yasada Tiiık Ceza Yasaşnın 141 ve 142. maddeıerini
olu§tufdulaİ.

ı4ı - ı42,DE
YAPtIllN DEĞışİİ İrı,ER

İk kez lSO ylında Ceza Ya§asına gi.en bu mad-
deıer bu tarihten sonİa, kısa zamanda iktidarlarca ye-
brsiz sa5nlarak 1938, 1946, 1949 ve l95l y lannda tam
dört kez değiştirildiler. Bu değişikliklerb madde]erdeki

egemen sınıflara karşı verdiği
demokrasi savaşuu biiyiik ölçüde
eııgellemektedir;

suçlat hem unsudar! hern de c"eza miktaİlart ydnindeD
Fa§ist İtalya'dakiıd€n daha da ağrrıaştEtıdılaı. Öıııe-
ğin İtatyan ceza Ya§as,nda bu maddeterde "cebir - zof'
uDsııru bulunduğu hatde, bizdeki değşiklitı€re "cebirin
- zoıun" suçta "znmmen" bulunduğu ileri siirüımüş ve
"cebif - zoİ" unsııru maddelerden çüarbıİnışbİ. B6y-
lece egemen sınıflann gkaılaıını z€d€leyetı heı tftlü
örgütlenme ve düşQncci,in ya§akıanmasına huİuksat oıa-
nak sağıanrııışt!.r. M8dıleıeldeki suç msııılarının beliı-
sjzıiği de bunu kolaylaütırmaktadıf.

ro - ııı ıvtyi KonıryoR?

!u maddelerin kökeni hakkrnda yapbğmız yu-
tarıdati hsa açıklama. bunıaİın, tam antamı ile "faşist
devlet düzenii" korunak aİnacında oıduğuıru gö§ter-
miştiİ. Gerçekteı de ı!r30 İtalyan Ceza Yasasmın }?0 -
22. maddelerinin yer aldığ "Devletin şahsiyeti aleyhi-
ne §uçlal" biilümtinün genel gelekçfsinde; bu suçlaı-
ıa, faşiŞt devletin ve ideoloİnin koİunmaİta olduğu ve
faşist düşi.inceye karşıt diişiinctnin ezilrırsinin amag
ıandığ, açıkça belirtilmi ştir. /
Bu İİladdeler ükemizde de aynı \vi siirdiirmektediı.
İşçi sınıfının düşiince ve örgütıenıİıe özgiirıüklerine ko.
nulan bu yasak, işçi ve emekçi stnıfla.ı baskı altında
tutmakta,.bilim ve sanatln gelişme§ini önlemekte, eko.
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nomik, demokratik, politik alanlaİda savaşım olanak-
laİıDı ortadan kaldı.maLta, kısaca, toplumsal gelişmeye
set çekrrıeye yaramaktadE.
Egeııüen sınıflaı bu nıaddeler aracılığyta çağüşı il!€-
üm ilişkileIini sibdiiımek istemektedirler.

ı41 _ l42. ,MADDELER,
ANTi - DEMoIGATİKTİR,
EUKUNA AYKIRIDIR

Bu maddelerın anti - demokratik niteliği, önce-
likle düştinceyi yaraklama§tndan doğmaktadır. Bir §ını-
fın diğer biı sıııfa düşiince ve örgüttenme hak-kı ta-
tumadığr diizeniD burjuva demokİasi§ açısından dahi
anti - demokİaük sayılacağı açıktır. Nitekim ülkemiz-
den başka hiç biı Avrupa ülkesinde düşünce ve öre|üt-
lennıe öz8iirliikıe.inin kısıtlandığı görütemez. Bu İnad-
delerin anti - demokratik niteliği onların hukuka aykırı
saJnlma§ıİrı da gEröktiımekt€dir. Gerçekten de bu mad-
dele., temeı hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası hu-
kuksal belgeleıe aykırı düşmektediı. Özeükte İnsan
Hakları Eltensel Beyannamesinin 2.; Avıupa İnsan Hak-
ları sözıeşırı€sinin 10. mad(leterinde ve Helsinki Sözleş-
mesiniİ ilkeler bildiıisi bölümiinün vII. kısmında yer
alaı ilkelerde, 14l - 142. maddede yet alan ..suç[aıı''
açıklamaya olanak yoktur.
Bu rnaddeler a}aıca iç hakuk meünle.iyle de bağdaş-
maz. Anayasamızrn düşiince ve örgütıenme özgürlükle-
riyle ilgiü ?.0, 2l, 56 ve hir bakıoa 57, maddelerinde
ye. alan iıkelerle 141 - l42. maddeleri bağdaştırmak ko-
tay değildir.

ANAYASA MAÜKEMES|
KARARI vE 14l _ ı42

14l ve 142. maddeler temel haklalta ilgiti hukuksal bel-
gel€re ve Anayasamıza aykırı olmakla birlikte, bu ko-
nuda Anayasa Mahkeınesine açılan bir davantn redde-
dilmiş olduğunu da beli.trnemiz ge.eki!. Bu dava. Tiiı-
ı8

Liye İşçi Partisi talafindan lffi yılında açdmışh. Ana-
yasa Mahkemesi l4l - ı42. maddelerin Anaya§aya ay-
klİıİığı Dedeniyje iptaline ilişkin bu davaF, iki pl son-
ıa 28.9.1s5 giin ve s3/1?3 E., 965/40 K. sdyü karaiıyta
reddetti.

Buıaaa heınen 141 - 142'nin Anayasaya aykırıtığı
yolundaki iddİa.Artayasa Mahkemesince reddedilmiş ol-
duğuna gö.e, bu maddeler Anayasaya uygunduİ denile-
bitil mi? diyq bir soru akla gelebilir. Bu soruya olumlu
yarut velilemez. Çünkü, herşeyden önce Anayasa Mah-
keme§ kararı "lıesin" değildiı. -Yani, Anayasa Mah-
kemesinin bu kaıarrna rağmen yeni bir dava açılabilir
ve Mahkeıne ewelce iptaı istemini leddetıniş olduğu
haide bu yeni davada maddeleri ,Anayasaya aykrrı bu-
laıak iptal edebilif. Bu n9denle, açılan davayt red et-
miş olEı&§r o hüküınlerin Anayasaya aykııı oLııadıklan
konusunda kesin biı kanıt sayıIamaz.
A}Tıca, Aıaya§a Mahkemesinin 141- 142. maddelerle il.
gili kaİa.rr ?'ye karşı 8 oy çoğunluğuyla verilmiştif. Bu
da o kaİaİrn hukuksal olaİak çok güçlü gerekçelere
dayanmadığını gösterınektediİ.
Anayasa Mahkemesi karatı içerik dakımından da bir-
çok eleştİİiıere uğTaıughr. Karat, eksik inceleırıeye
dayanmakta, biüınsel dayanakları bulunmamaktadı!.
Aynca Anaya§a Mat*eırıesinin bitçok kavram hakkın-
da "biıim§eı bi! bilgiye" sahip olmaüğ, bu nedeı!ıe
karıamlaıı biJbhine karıştırdığr ve yalnızca yasa ko-
yucğıun gerekçele.in€ bağ]ı l(aıdığ1, gerçekleri gözö-
nüne almaüğı v.b. de ileri süiilmüştiif.
BiŞta Tiirkiü,e Baİolaİ Bitliği olmak iızere iilkemizin
tüm hukuk kufuınlart da bu maddelerin hukuka aykr
!üğı-DI ve anti - derııokratik niteliklerini büms€l olaıak
açı_klarıışlardır.

rr1 - 142. MADDELERİN
GF.r ncEĞİ

Bu maddeleıin geleceği, işgi sınıfmrn ve demok-

,İasiden yana olanlaİln güciine bağlıdıİ. İ§çi stnıfı ve
deİnoba§den yana olanlar bütiiİieşip, güçleİıdikçe 141

ve lO. maddeleriıı sonu yaklaşmaktadır. DerDokıasi sa-
vaşımıruı bugiin bulunduğu noktadan hu §on çok uzakta
değildiı. Bu göriişiin doğrulüğunu bu maddelerin tarih
içindeki uyguıaİİıalarıyla da kanüayabiliriz. Gefçekten
de işçi sındmın ve deınoİİa§iden yana tiim §rnıf ve ta-
Üakalaıın güçlü olduklaıı, faşizmin ge.ilediğ dönem-
lerde, bu maddelelin uygulamadaki yorumu yumuşa-
maktadE. oy§a, işçi sınıfı ve bağlaşülarının bölündü-
ıeri, güçsüzıeştikıeri döneıTııerde faşizm ilerıemekte ü€
bu maddelerin uygulannıasında ak almaz, sert yorum-
lara rastlanmaktadıı. 12 Mart dönemi sıIğyönetim Mah-
keneleri uy8uıaması ile DcM'lerin uyguıamalaİı buna
örDektıİ.
Ancat, hemen beliİtıneİ ger€kb ki, bu maddeterin uy-
gulanmasuıda mahkeııElerin yofuınıarrnm J.umuşam§
olması },€terıi değldiı. Bu maddeler yasadan çıka!ıI-
madıkça sonuca varılmış sayrlamaz. İşçi srnıfı ve de-
nokrasiden yana güçler, bu niaddelerin yasadaı çıka-
ıılması için plmadan uğraş4Tımek zo.unda oldukla-
rının bilinci ile hareket etiı_ \ler, Bu uğTaş başaıll-
dığında deıttokıatik mücadelenr,.| önemü bir kilorrrtre
taşı ge.ide buakılmış olacak, laşist giiçler önemli bir
dayanağmdan yok§un kaıacakhr.

.ıa



Tarrm ve orman işçilerine
ayn bir
yasal düzenlemenin
getirilmesi
işçi sıırfının
,bu kesimiyle
diğer kesimleri arasında
bir kopukluk doğrıracaktır.

o saDag işçileİi ile birİğiDiı pe-
HşahilDesi.

a İşçı Löytğ bığ|aşıklığnın sığ-
laımasında tsakıdı bülunmıt.-
İtnln soğlaDhası içiı çabı h8İ-
ca.ıtıDa8 ıı Larat velif.''

DİsK, Genel Kurulda alrnan karar-
ıaİ doğTuıtusunda çalışınalannı siif-
düırıektedi!. Nitekim, Çalışıııa Ba-
kanlığrn:n, ta.ım ve orman işçileri-
ni kapsayan bir yasa tasarı§ına iliş-
kin olalak DİsK'len görüş isteırıe§i
İzerine Genel sekreter Fehmi IŞIK-
LAR Bakanüğa yazd,& cevap yaa-
sında DİsK'in görüşıerini ayrınfula-

<ıyla biıdirniştir. Fehmi IŞIKLAR'
ıİı Bakanıığa gönderdiği ya^ özetf,e

şöyledir :

"Taı!D ve Oımrn İş trı!ıaıu tas.-
r!§ı öziinde, bugiine kadır yalıız br
rıııımış olan tırım §çisinin etooo-
milı ve sosyal gİivencesİnin §sğlıll-
mas anlamını taşıE&lrdır. Bğ geıeL
lllik Anayasa'nın çeşitli Esddele-
rinde b4llİİildıği gibi devlet orgıı-
laİ! a.acıllğt ılc, lşçiıln, çaıt§anrn
lehiDe hükürıleı tetiııci litetiıte oı-

Eıaldtr. Mevcut düruEu kepsaDıİ,
geleceğe döniik olEalr, açülİ 9.
bellrglnlik t8şımalıdf .,.

Tsrlİı iştoluıun e}oıoDü ,.t r3ır-
liğDden sö, edilereİ i!çıy. dügiİ
ücret, oynı ücrct, |.ı§Ei icİet 9a
düşİik kıdem a.rı!i-Dsıı öıtörğliİ-
Len, ı475 s&ytıl yas"ın 13 ve 1?.
Dıddelerinin ayneı oy8ııIııı!ısı dii
şiiniilDekaeür. Aynca, soa hiiİiim-
ler bö|ümiinde yıpıIaı değşttlttJc,
iş kaıuao kapse!ıınds oıan işçiıe-
riğ, b[ aa§aİı kapsaııııa a|ınnaı
mevcut hatsızlık ye .Lsmitanı oa-
tadaı kaldıı ma§t bi yana, e1.1€
edümiş h8İlaİıı taybedllmesi ııla-
mıaı da a§ımaLtsdıİ..

Anİ <4ernokİatit- düzeoin yasalaşh-
İılnası anlaıD,ına gelen bu tasarı y€-
İine, b§ta aıİıtı Ye oİDın lşçıl€İİ
olEraİ İire.e, aiiE çslt ıDtag kap-
samına alacak demokratikleştiıilmiş
tek biı iş kanunu iizerinde çatışİııat
daha uygun olacakhr.''
Dlsk. tasarınrn maddeterine iıişklit
eleşti.ilerini de ayrlca Bakanıığa
iletmiştir.

TARıilt uE
oRtlAt lŞçlıınl

TARıtI UE oRttA]ı
işçiııniııiıı tıücnDEıEsl
oisr'iıı DE tıücnDEı.Esioin
DisK 6. G€neı KuruIunda tartm ve
orman işçilerinin soruİları da taİ-
tışılmrştrİ. Tarım ve orman işçile-
Iinin elverişsiz çahşn]a ve yaşama
koşullarında bulunduk]ar!n] sapta-
yan DISK 6, Genel Kuru]u, bu ke-
sjmde çalışanlaıın derrıok.atik hak
ve özgürlüklerinjn korunması ve ge-
ljştirilmesi amacıyla çal]şmalaİ yap-
mayı amaçladığrnü Genel Kulul ka-
İaIlaIı ile belgelemiştir. DisK'in bu
konuda gelç€kleşmesi için mücadele
veleceği amaçlal Genel Ku.ul ka-
ra!]erlnda şöyle beli.lenmiştfu i

"Dİs( 6. Genel l(ululü. tallm ve
oİman işçilerinin hak ve özgiirlükle-
İinitr korunma.sı ve geliştiİitmasi
ımactyla, aaİıh ve orhağ i§çiıefi.
nin :

1İş Yasısııda aaDıIaD h.tdırdıı
yaİaİlanEa§t,

o sosyal sisorta, batİrna t&E sn-
lamryIa k&vuşturulDest,

a s&ğhk, eğitin, konut, ol.şrm ih-
tlyıçlarmtn karşılaınast,

a seıtdikal haklardan tam anlaDry-
la yaaarlanması,



ı$RsAt KEsıilDE
DuRutt

, yeni yoso to§onsındo
"küıtür durumlorı Yo ,noh' güç,

leii yeterli olmoyon toiım işve-
renlorino külİet yüklememek"
gibi blr gorokçğden horokatlo,
işçi ,ro emokçilorln hoklorıno kı-
sfl(tmo|or ootirilmektedir. Aşo-

ğıduki veri|er bu olondo kimin

oüç8üz, kimin külfot toşıyomo-
yocok durumdo o|duğunu orto,
yo koymoktodlr. (Veriler D|SK
Devrlmci Topmk - lş Sendikoeı-
nln Ni§on 1978'dg yoptlğl blr
oroşt,İmon,n eonuçlorıdır.l

a sgndikol örgütlenmeyi boşo-
robilmiş tonm işcilerinin %

N

o

Tarım işkolunda
faaliyet gösteren
19 sendikaya
kayıtlı toplam işçi
sayısı 25.000

çivarmdadE.

98'i dovlete oit işlatfhglordo
çohğmoktod|r. Bunlor Köy lş
lorı, Gıdi, Tonm vö tbyrron-
cıhk İlo ormon Bokonhğlho
boğh işygrlerldir. ortolomo
300 bina bu|on bu işoi 8oY|6|
iş ğezonundo 6ü) bini bul-

moktodlr. sondikoloşmo ve
top|u sözleşme düzeninden
ytrorlonobllmg olonoğl olon
bu işçilerin oncok 9ok kü-
çük bir kesimi örgütlenebil_
miştir.

a Tonm lşkolundo foollyet gös
teren 19 aondlkoyo koylt|l
toplom aşçi 6oylsı 25.000 ci-
Vorındodlr. Çollşmo BokonlF
ğl ,1973 verileri Türkiye'de
sendikoloşmlş tüm işci §oyı-
6lnı 26!iıı.393, topIu iş söz-
leşmelerinden yoror|onon iş_

oi euyısıni 893.5ol 'olorok
göstermgkt€dir. Günümüzde
top|u lş sözleşmelsrinden yo



^\
{rq,

21

;

a

rorlonon işçi soylsl 1.0o0.o0o'
o uloşmlştlr. Demek ki, bu
soyl içinde torlm işcilerinin
oro o/o 2,5'lur.

Sendikal örgütlenmeyi
başarabilmi§ tarım
işçilerinin % 98'i
devlete ait
işletmelerde
çalışmaktadır

o Devrimci sendikoclllğln or-
mon jşçileri oroslndo yoyıl-
moslnl önlemek üzere or-
mon Genel Müdürlüğü, ku-
ruluşu şoibeli olbn Türkiye
ormon işçileri sendıkosı
odındoki sendikoylğ imzolo-
dığı sözümono 90.000 işçiyi
kopsoyon sözleşmeyle işçi-
leri 3 ytl i9in sendikol hore-
ketlen ollkoymuştur. Grev
hokıorl dohi sözleşme ile eı-
|eiinden oı|non iştilerin bu
sözleşmeyi dohi uygulotobil-
me olonoklon yoktur.

a Türkiye'de ormon köylüleri
genel nüfusun % 35'ini oluş-

turmoktodlr. Holgn yurdu-
muzdo oniıono 10 km, me-
safedeki köyler de dohil oF
mok üzere 22.575 ormon kö-
yü Vordlr. Bunun 8.997'si or-
mon içi köyüdür. ormon
köylerinde yoşoyon toplom
nüfu6 11 mllyon 586 bin /ı38

dir.
a ()rmon köyleİinin yo 4''inin

toproğ| verimsiz, yo 35'nın oz
verimli, o/.14'ünün verimİi, %
s"inin ise 9ok Verimlidir. or-
mon köylerİnde yoşoyonlonn
toğunluğu toprok6lzdlr.'ş-
gİiçlorini 6otmokton boşko
yollğn olmoyon ormon emek
tİlerinin ormon öroütünde
brüt gündelikleri 90 TL.'dir vo
ollerine net olorok geçen po-
İo 0iı Tl.'dlr.

a ormon Genel Müdürlüğüne
boğll işlgtmelerde toplom
olorok ortolomo 7 mllyon
mgtre küp tomİuk ve 20 mıı_
yon 6ter odun üİetilmektedir.
üretilen bu ürünter dovlet
eliyle kere8te tüccorlorıno
ortolomğ 7 mllyoro sotllmok,
todlr. Kere6t6 tüccorlon isğ
oynı miktor moll piyosoyo or-
tolomo 23 mllyoro sotrTıoktğ-
dır.

O tukurovo'do mevsimıik tonm
işci|erınin toltşmo sooüefi
bugün bile uygulonmoklo
oıon Ml§lrll Mehmet Ali fu-
şo'nln oğlu lbrohim Poşo 1o.
rofındon koyulon "ibroıüm
Poşo Nızomnomosl"ne Uy-
gun olorok günde 12 soottir.

Mevsimlik işcilerin özel top-
mk sohipıeri dlşlndo en bü-
yük ışvgrğni devıettİi. Komu
kesimindo tol|şon },orlm mil-
yono yokln iş9inin büyük bir
kı§ml ge9ici movsimıik işçi-
lerdir ve ço|lşmo şortlorl özel
işletmelerden pek forkll de-
ğildir. Hele ormon ke§imin-
deki işçilerin örgütsüzlüğü
olobildiğinedir ve collşmo
şortlen 9ok doho oğlrdlr.
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Tarım ve Orman İş Kanunu
Tasansı öziinde, bugiirıe kadar
yalııız bırakılmış olan tarıırı
işçisinin ekonomik ve sosyal
giivencesinin sağlanması anlamını
taşunalıdu.

l

O

uzERı]lE

ffilt-'lİçlıınl

Mnü giiçleri yetersiz olan
köylüer, gideıek biiyüyen tanm

işletmelerinde iş giiçlerini satmaküan
başka çıkar yolu bulamamaktadıı.

rin bu yolda atmaya çaltştıkıarı
adıırıla! işverenleıın rahat]ık]a işıe-
rine son vermesiyle sonuçlaımal,
t5dır. Öte yandan bu işkolunda iş,
yetlerinin dağnık ve birbirle.inden
t€crit oımuş durumda bulunm an.
işEiicü arzıon çok oluşu ve iş buı-

mada dayıbaşılık ya da etçilik gibi

kuİuınların vaİlığ1 işverenlerin bu

seıbe§tisini daba dE arttıımaktadü.

Bo drrr* kaışısında mevcut

işıeyiş içfrisinde tek ç6züm yolu

söz konusu kesimde işilerıe ışve-
renler arasındaki ilişkiyi diızenle-
y€n bir yasanD gkmaslydt. Nite-

kim l9?5 yıİıda Kastarıonu Millet,
vekili sıbİt TIĞLı ve İst nbuı Mil-
tetvekili R€ştt Üt.KER'in h8zı!ıadr

ğr biı "Tınm vt Ormıı lş Eııı-
ıı Te}llfi" ıtı,.,cıise sunuttıuştııİ;
ancak bu tekıil sffirıcemede kala-

rak kadük oımuştıE. sorı olaİaİ dr
aynı teHi' ceçhğrniz Şııbat aFıda
Çaltşm8 Baİ8üğrnca yeniden göz-

deD geçiİilerek ele alü{uştıİ.

İlk b8k§ta l'arım ve orgıan işçi-
leriıin sorunlarrna bir cevap ola-
rak görüıebüen bu ta§aİırun bilaz
daha diLkaü biİ irdeleEıeyle bun-
dan çok üzak oıduğu ortaya çık-
İİıaktadır. "Tınn ve 0ımıı lş Kı-
ıon! TasaİBt" bir yandan m-,vcut
iüşkilerin yaseı tjiİ ç€rçe!,eye otuı-
tutması niteliğni taşırken, bir yan,

dan da bu alsnda çahşanıaİlır bir
ke§iminin (halihazıfda l{75 §a}lıı

YE]lı TARıtt UE
a

oR]ütA]l İş KA]lu]lu T.AsARısı

7t Xy"'a" ilk iş yasası l!{t6

yütıd8 yürü!ıüğe giımiş ohasına
İağmen çalşanlaİı bütünüy]e kap-
ssyan biİ düzenıeİne heniiz 3e.çek-
leşnıemiştİ. Bu koıuda taİtm ve or-

man işçilerinin duıumu özellikle
ditkat çekicidi!. Bu aıanlarda ça-
bşfdaı:n talışma. toşüann düzrn-
ıeyici bjr kanun bulunmamalİa, lş
Kanunu bu çaüşanlaıı kapsaınrna
almamıktacır. Buna ka!şük ı06l
yıılodı çıkaİtlan sendikala, ve top-

lu iş sözhşİn€si, gİev te ıckaü
kanunıa!ı ise tsnm işçiıerini kap-

sanakİadır. Ne var kl, bıı kanun-

tann taİım ve orman ışçiı€rine ta,
nıdığı haklar çoğunlukı8 keğt üze-
rinde kaııı:aktadıı. Nitekim söz ko-

nugı olan Lesirnıeİde çaltşanıarın
seryiikalaşmayı başarmaıaİı ve top,

lu 
- 
sözleşme düzenine girebilmeleri

mümkün olamarrııştlr. Çünkii işve-

ıeni bağtayıcı yaptırlrİııaı geüren

ya§al düzenlemeıerin vaıolmayışı
nedeniyle işçilerin bu yasaıarla ken-

dilerine taıınan haklan kuııanma-
lau mümkiin otmaDaktıdıI; i§çile-
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k§nıınlın kıpsam]ııtla bulunan bir
li.süılıin} t'll(,rındokl hxhl;ırın|n §cri
İ|llınrİsl \.(. 1İllııı ı.c ornlın çalı
şnnlırı ık l.hinc dorilı biİ (.şitsiz-
llğiıı \,:lrlit Iln]3§l an]alnlnı laş,mak.
lnd]r, Bıln]arın }.anıslla taİrm !e
ornıal] isçllcrıno atr! bir ]asal dÜ.
zanlcn)oti11 gctiriI]a)esi işçi stn]flnün
bu k.siıı]i]le diğ(,r kcsim]eİi ara-
sıııda biı kopukIuğun taİatl]maslni
da doğurncaktır.
şasa t!saıısınıD haztlanma§nh
da hangi esaslaİa da}anllaİak yü.
rütüIdüğii gerekçelerden açık seçik
çlkmaktadlr.

Tlsaı, tarrm ve oıman kesi-
minde çalışanlar]a çalıştıranlar
aras]ndaki ilişkiIeıin ..memleket

l,aıaİrna" dÜzenlelrmesi amadmdan
haİ€ketle hazırlanmtştıİ; oysa iife-
tim aıaçIarının özel miilkiyeti ara-
cılrğı},Ia. üİetimin ı,e iiretim.koşul-
laıının yeniden üretiminin bi. sos-
},al $nrfın denetiminde olduğu ko-
şullarda "memIe}et yaİarı'' bu sı-
n]fln yararı anlam:nr taşlmaktad,a:
ü.eümi denetleyenleı, bundan,doğan
yalarla.ı da kendi yaraılaıına dö-
nüştiiİebilirler. Bu nedenle daha en
baştan tasarınln },aklaş]mr slnıfsaI
açtdaD belirlenmiş bulunma}tad]..
Nitekim biraz ileI]eyiıce ..genellik-
le kültiiİ düı.uEları ve mali güçle-
d vetelli oımayan tarıE işvereüle-
rine, ...kiilfel rükleEemek, üeaioi

o orman kesimindeki
işçilerin örgütsüzlüğü
alabildiğine az ve
çalışma şart]arr çok
ağırdır.

le gelişıne..-i .ngellemerDek.' gibi
ilkeleİin dikkPte alındtğı vurgulan.
mxktadlI. B,ına ka.şıllk .'külaüİ
dulumlaIı va mali güçteri'' 'işve-
ren]e.den çlk daha yetersiz olan
taltm ve orman kesimi çalışan]a-
rının bu riurumunu dikkate alma-
mak kuşkusuz s]nıfsal eşitsizlik ka.
şisında biryanda, ezenden yaDa ta-raf olmak anlamrna geımektİdir.
A].!ıca iŞv erenlerin mali güçtetinin
yetersizüğ konusu da üzerinde dİk-
katle durulması gereken bir konu-
du!. Çünkü bu tasaıının kapsaıİlna
alacağı işçilerin önemli bir kı§mı
devlet işletmelerinde (Köy İşleri
Bakanlğı işyerleİinde 7 30o.. Gi.1a
Taıım ve Hayvancıhk Bakanhğl iş-
yerleİinde 15 8l3. oİİ[an Bakanltğı
işyerlerinde o alama 2?5 000 olmak
üzeİe toplam 300 000 işçi, iş sezo-
nunda 600 000 işçi) bu durumda her
ha]de işverenin kültüel ve mali ye-
t€Isizliğinden söz etmek abes ola-

caitr,, Diğer y8ndan özet İadEde
,.lışanlaİ. işe ç!ğunlukıa ..ıırlt dç

lc.l- ..ı yeaerslzliğınden'' ötüıü top-
ıaks z kalmış. ya da toprağı geçj-
mine yetmeyen, çiftçilerden o1ı]ş-
maktadı!. DJIaytslyıa tarlm kesjİnr-
nin gene| niteİklerini -yani geIiİ
bölüşümiinden düşük pay almastn:-
veıi alaıat, bunu sadeüe bu kesim
işverenıerine yarayacak biçimce
ku|lanmak tamamen yersizdiİ. Ta
iım kesiminde maıi güçleli yete.-
ışiz olanlaı işverenle! değildil; ak
sine mali güçleİi yetersiz olan ki8
|ü|eI. giderek büyüyen taİlm iş]et
melefinde iş güçlerini satİıaktaİı
başka grka. yol bulamamaktadıİ.

Knun tasu",a,rrn kapsamına
iüşkin madde de üzerinde cinem].
duruıma$ gereken bir soruır varat.
maktadır. Bu maddeyle eskideı
ll75 saytlı İş Kanununı-ın kapsarııjn-
da bulunan bjr kesim işçj yenj k2,
nunun kapsaıruna altnma-k isaenmek
tedir. Örneğn halen iş Kanunu kao
samrnda bulunan ..tatım işletmele-
ılıde yıpılan yapr iş|eri'', ..halk!n
yaİııİ|alEaslDa açık o|an Ddr.İ re
bıüçe işIeri" vc ..taı.:m ve oımarı
ışycrleİinin bünyelerinde kurulan
lmaIöthatreıe.de yaprian ta.lttı r:e
oİı!ıtn saDıtlatını aia ber ltiİlü is-l€r" yeni kanun kapsamrna alın
maktadıİ, Ancak tasaitrun bu \.6nü.j
s,ıdece sınıfin parçaİanması açrsın-
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ioııın ye orınon iş kınunu iısoıısı i|e
yürüılülıieki iş lıınununun kırşı|ışiırılınosı

ÇALiŞMA HAFTASI : Tasalrdiı çal!şma haftasl 60 saat
olarak beiirlenmektedir. iş Kanıınu'na gö.e 48 saat olan
-re devrimci sendikalalca düşiiİülmesi için mücadele
veİilen- çahşma haftasına oranıa çok önem|i bir geri-
lemedir. l(trsal kesimde }.ll!ard!. sürdüfüten işgücünün
aşlrı oranda sömürülmesi hareket nokaasl kabul ediıe-
rek buna uygun bir çalışma haftasl sapaanmıştr. oysa
yapılması gereken, kırsa| ke;im çallşanlaİrnın bu sorun-
laıını çözme* ve onlaıa 8 se,attik işgünü haikrnh tanu-
rnastydı.
r-AzLA ÇALIŞMA : Tasaıt bu konuda da büyük gerilik
göstermektedi.. Fazla çalşma süresi t475 saytlı kanun-
da olduğu gibi sınıİlaİrmaın§t[. lş Kanunı yıldı toplam

90 işgünü oIa.ak blr ü§a sıntr İoyhaktedır. Bq t §e.İıdı,
sadece giinde üç saat glbi blt iisa sınıİ Longlmaİİadır.
oyss iş giiniinaiİ zıten ı0 saat olafaİ b€uil€nElş 'oıd!ğ.
göz iinünde bulunduİİıuİsa, tİiyIeliİle 8inde 13 saatlik
bir (ailşma söz konısu olabilecekair. Üs(elik fazla mesai
zammı olarak ıa İli t(dnunu'nun ö,ngördüğiıün yarsl
kadaf (saea ücretinill 7.25'i) biİ üc.et zammr getirilm€k-
le, işverenin işçileri §iirekli fazla çalşıada 1utarak aşl-
rt bir sömürüyü geİtekleş(irmesi mümliün klltnİnaktadt._
ASGARi ÜCRET : Tasarıda asğaİi ücre(le ilgili mad-
de iki yönden çalışaıılar alel-hine bir niteliıi ıaştmikaa-
dlİ. Bifincisi; as8a.i ücreıin aesbiti için nesnel koşullAr
belirlenmemiştir. Yatıi asgati iicreıin. işçi vc ftilc§illill
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d8n değerlendirilİİıemeüdi!. Çünkü
kendisi b'ilb yetersiz olan İş Kanu,
Du'na oranla geıi bii nit€lik taşt.
yan yeni tasarr bu yiinüyıe ayıı za-
manda işçi sınıfının bir kesiminin
tazanılmış baklanrun elinden ahn- .

ması anlamına gelrı&tediı. (Bu
ııoktaya il€ride değineceğiz.)
Aslında Tarım ve orman işçileri-
nin soruDlaİını çözırıek ve bunların

çnlışma koşullanna 9asa.l br dü-
ienleme getirııet noİ,.aso<ieı ha,
ıeket etmesi gerekeı --i ga.şuş-
te böyledir- yeni Ta_-:E r-e O=na.
İş Kanunu tasarış bu ).eğıi& ça-
lışatııann ne kadannl kaFara:2ğ
tonusunu Bakanlaİ K,ğ.j.,.j':= !?:-
Hsine bııakmışbı. Tas:_.-_:l! "t-y-

!ıııDs Atııa' ba5Lk]] ı. Eajle-
sinde şöyle denırıelıetj,- :

"Bu kanun hükümleİinin taB&Eı-
ıtın veya biI kr§mının tygulanacı-
&... işye.leİi, belli ilçe, iı, bölge
veya bütiin yErd[ kapnoyscak şc-
kilde Baken|ar kuıulo kaüıı ııe
tc§blt edtlir. Bıkıniar kuııln bu
kararlırı ıırken... tanm ve olman
işlertnin mahiyeatDi, bu lşlei,ln ya-
ptldığ yeİlerin kapaslteslnı vc ilçe,
ıl veyo bölgeıe.iı sosysl Ye ekono,
nik duruElsİlnı ve ekolojik şıİtIDı
gö, önünde bullrdorır."

Bavl"lltl" yeni tasaruln ka-
nunlaşması halinde sanılabileceği
tarım ve orman çaıışanlarınln "yı-
§ıl güveıceye" kaurşması doğru-
dan gerçekieşmeyecekti!. Aksine
potitik tercibleri bakımından deği-

şebilir bir kiıNm olan Bakanlaİ Ku-
rulu'na bu yetİinin taırınma§ıyla
tallm ve oİman çaİşanla!ının ko-
numları dönem dönem değişebiliı
nitelik kaza.acaktır. Bunun yaıısı-
ra biiİoklasinin işleyişi içeIisinde

çşitli 1,ollarla büyii-k toprak sahip-
leıinin Baİaı]ar Kuıulu'nun t€sbit-
ıerinj keod gkaİırİı doFultusunda
etİiler oıala}İaİt d,oğEattadu. Ek
olaıa} da Tı]İkir"e'de sık sık rast-
la_Dan "ıE leçlm ıİilgeıerini cezı-
hıfurı" daEan§ı, bu tasarı ile
bsaı alan çatşanıaİtna karşı Lul,
!aıı!-oa olanağı doğurmaktadr.
Üe raıdan kırsal kesim İalışanta-
rıDırı başlıca sorunla.tndan biri olan
elçük ya da dayrbaşılık kurumu bu

!€çımtnt sıgıy8cık mıktsrds olDı torDıutiığ! üıde
edilmemlştlr. İİiıctsl; bı keslmdeİi .ggsti ücretlı lş
KııEnı|ıa tsbt tşçtleriİ asgsİl ücredıden ayİı olıİü
sıptsım8sidlr. lasarmıı büailniiıdcı bu aggpıı ücretn
(rıhs ltü§ülı saptıı&cağ anl8ş EsLtıd!İ. Iİiyıcnİle aı,
nD keslEt çılrşrnıııı lşçl stnrfıDı g€çmlş müc.d.ıP
tertyıe eİle ettiğ taz8ııntaıdın Eoyıtı8ıEıİitsdrııİ.
Öo yındın dshs yti}sek biı ıs8ıİl ücr€t tçtr ye ılgai
iicretltr sıtüıııma§ürdı sö, ve krİsr saıübı olDaİ ı9h
teıtte vq hfds oftak biı Eiıcrdetc vertımesi!ıtr koçıl,
ıaıı ortıdsn }ıldirılmıı lsteoEetıedlr.
YILu( ÜcRErLİ İZh,ı : ÜcreıIt lılı Eüİeteİt de tısırt
tlı 14?5 ssyrıı kıımıııo s, oı8rak sıpiEımtlhr.
a ı },ıldıı 5 yılı kıder olsnlats yddr u rıh yorına

6 gün

lı 5 yııdaı 15 ytlı ksdaf oııDı8rs yıldı lE 8ü yeİ|ıe
ı2 sün

a 15 }ddaı fırta hlrmeü olıılııı yıldı a gü!ı yerlıC
ı8 sütı

a 18 yışııdı! kİlçötı€ı |çıiı ıse ssgsİt rmü ıE !€n yC-
- rlıe 12.giiı oıaİa|. ön!6rüncktedlİ.

İoDEl T.{2^[bIATI : Bı koBıda haaİıaıarr ıa§.İı
1{?5 sa!]İ İıı@s oİı!ıı çok gE t b|İ düreydediı, Ealen
&t.ti.üi s.ıdiİılaİıD aoplu sörleşmelerle 60 güne lİıdıİ
riİs.h.üilıtitteİt biİ yrl.iı 30 ğiinlük yaeıı bdeD tazDi-
!ı! yerl ts§rrıds l la 7 giin olaİ.} öngöriiın€kte,
ic.İiİ işdıeriı bEıa hık }ız8omslaİı ıçtı üç },ıl !alış-
İD§ otma]an koşı!ı koınıktıdıı. '

a §ütc beltrlt oıl!ıy.lı iş ııdaıerlDiı feshlıa üşhr
fudter, aaİıE Yc ormıı ışçltertıin nttelİğt üen !ü,
rİıereı hirfitıltş, tş yısısmdan düı dı gertye gİ,

.[tcİel 1475 sayü yasanm ııu , d€moLrstik DtteııL-

tes 13. maddesi dahı dı olımsız btr qy$ılsDıya
!okEJ!naştur.

a Tssrfı, "ücretİo en çü % 25'l^ln er.l otırs} öden,

ınesi karsİIaştüıtıbllir" dıyerek blr t.İ.ftın ücİet,

leıtD diişğk tuıElmı$ıı, blİ tıfa.ftın ılı çağdışı blr
üeD€ biçiminl ;etltEektoiür.

o A""lü hsltDde çıt ştııEı yıseğı silİeleİt 1475 sayıb'
yısıyı gihe ysn yırıys lndlrtlmı9aır.
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ya§ayla ylkıımak yerine yasalıık ka
zanmaktadır. Tasarı iş ve işçi bul-
ma görevinjn devlet adına İş ve İş-
çi Bulma Kurumulıa düştüğiinü be-
]irtıııekle birlikte, bu kurumun ''ge-
r€}lt teşkiEh kııİrDıEa§ı haıiıde''
gerçek ve tüzel }işilere iş ve işçi
bulma aracılığı yapma izninirı veriı-
mesini öngörİİıekttdjr; bunun da bir
tiizüğe bağlanmastnı şaİt Loşmakta-
dır. Yukarda §özünü ettiğimiz teh-
ükenin sadece bir ön yaıgıdan iba-
İet olmadığını buılun için somut ka-
nıtlal bulunduğunu göstermek müm
Liindiiı. Örneğin tasaıının 56. maİİ-
desinde kır§al alanda istihdam so-
runuıun yanlış değerlendiİilmesini
oıtaya koyan şu cüıDte dikLaü çek-
rİıektedir: "...işin özelliğ dolayısıy-
la tlzmeıin işvefeıe gerektiği gibi
götiİiilmemesi...". Bufada itk eıde
İş ve İş9i Bulma Kuıumu'nun iş-
ıeüni sadece "lşveıenlere hiznet"
götiiİmeye, doıayı§ıyla kurumun is-,
miyle dahi çelişik bir du.üm yarat.
maya yönelik bir yaklaşım vaİdıi;
kurumun görevi hem işsidore iş
bulma hem de işverenıere i§ gücü
§ağatııa olrnalıdu. Bpırun yanısııa
özel oıarak taı:ım ke§mine baktı-
ğnızda bu yaklaşım iyice anıam-qı"ıaşınatta, kuş[u yatatan bir gö]
riınüm kazanmaktadu: Çİinkü ta!ım
ke§imirıde işverenlerin işçi slkıntıs!
çelitiğini siiytemek $timı<un aegı-
diı; a&sine teınelde yaılış istihda.ıı
politikasuun ve emek ijİettenliğinin
a.trDa§! ile küçiit toplak sahibi köy
lüeİin miüsiizleşrİresi soıucu bu
,ıında bir işgücü fazlasııun vaılı-
ğn'getirmektedir; bu da işvereo-
lere hizıılet götiiİme değil işsizlerc
iş bulma sorununu ön plana çıka-
rE.

İUna aiı nolta da '.işçi bul.
m8 DizD€airiD" y_erine geuİilİne§
için izinli oıaİaİ çaİışacak aracıtarla
iıgilidir. Tı§ıİıDIn oDgiiİdüğii tiıziit,
aa§an yası|aşılatn.ş o|mısını ı.ağ-
ncd 3i.3.ı9?8 tüİiltlııdeD ıtibaİen
Bı&ııiar Kuıulııca yiiıib|üğe İoı-
mu büluıDsktadıİ. Bu tüzüğiin 3.
ııaddesiıde "atacı"ltlİı tanj[ıı yapıl
ma*a ve "...laııdiş Loluıdati i§-
yeı€n veya ışçil€rın kendlieıinıı,
yü[t çeşttıı teşe}İiiııertDtn veya
İanu yarorııa çaltşaı v€ya hay|r
lşıeİtyle !&ışsD derıetieİln yat[ı
hoılırm |ıcnü çlre|eriEde İufı-
cıü|&rı fugiİüeİh tarımds iş ve lş-
çl bllns işıerlyıe !ğaşmalarıDı
İş ve İşçl Bulmı truıuDu'Dca id!

okırsal kesimde
çalrşanların başlıca
sorunlarından biri
olan elçilik ya da
dayıbaşılık kurumu
bu yasaca yıkıtmak
yerine yasallÜ
kazanmaktadrr.

veİt|eb lr." denmekt diİ. siİekıi
tanm ke§miniı dzeıliklerinin vuı-
gulandığı tasarıda, bu kqz önemli
bİ özel]iğe değinilmemektedir: ta-
rım lresiminde çaıışanlar büyük top
ıak §ahiplerinin ve onlaıın aıacıla-
ırnın baskış ve daıetimi altında-
dular; gerek birbi.leİinden kcpuk
oluşlaıı, geıek eğitim ve kültüre]
olaıaklaıdan yoksüD bluşları v.s.
neden]erle tar:m kesimindeki çalı-
şaııar bu baskldan henüz kurtıİa-
mamışıardtr. Dolayısıyla Tüzük'te
tarım kesimindeki işveren ve işçi-
lere eşit olarak tan]nan aracılık

yapma hakkıDh bu ilişkileİ çeİç3-
vesinde büyük ölçüde işverenler le,
hine çiiziimleneceğini söyle],ebilm:k
için kahin olmak ge.ekmemekted:İ.
Büyük bir olasılıkla İş ve İşçi BuI-
rna Kuİumuna aracllık belgeai al-
mak için başvu.acak ola,ılar es|:j
elçiler ve dalıbaşılar oiacakllİ. Bö},
leükle de ta.tm işçjlerinin ezilm3-
§ne hizmet eden bu kurum, 1.asal
bir dayanak kazanmrş olacaktjr. Bu
duıumda İş ve İşçi Bulma Kuıumu
aİacılaİıİülD yapacağı taklm sözleş,
meıeri, tarımsal kesjm çalışanlaİı-
nrn sorunlarrna biı soaun daha ek-
leyecek, sendikalaşma si]ıecinde.
engellerden b'irini oluşturabilecekti!.
Eşit§z koşullaİda bu]unan kişilele,
kAğıt üzerinde eşit hak]ar ve fıİsat
eşitliğ tanımanln, bu eşitsidiği ko-
rumak !E geliştirmekten başka bir
işe yaramayacağ bu sorunlaıla biı-
likte gözle. öniine s€İiımektedir.

Tun- ," Orman iş Kaıunu
Tasaİrsı ile bir].ikt€ geti.ilmek iste-
nen diizenlerrıeleİin biı yönü de İş
t(anununa bağIı işçilerIe taİım ve.
orman çalışanları aıa§]ndaki eşitsiz
konumgn yasallaşmasrDa yol açma-
sıdtİ.

t

ı
ı
l

I

"-

.i'.'
,:.,,

*.:'

.t



;-*,,-

O

doho ileri sendikol ve demokro-
lik hoklor için mücodeleye ko-
rorll o]duğunu l6 Hoziron'do bir
kez doho vurgulodı. .Spor ve
Sergi soroyl işçİ slnlİlmlzln gü-
nümüzdeki isteinlerjyle yonkl-
londı. "Ücratler dondurulome",
"Refoİondum Hokkımız Söke Sö
kg Allrız", "Genel Gr6Y Hokkı-
mE söke söke Allnz" slogon-
lon binlerce işci toroflndon hoy
klrııdl.
16 Hozjron gecesi spor ve ser-

gi soroyl, 15 - 16 Hoziron yürü-

Yüşlerini simgeleyen ponolorlo,
,l5 - 16 Hoziron şehjtleri Yoşor
YlLDlRlM, Mustofo BAYLAN,
Mehmet GlDAK'ın resimıeriyıe
ve işti sın|İlmızın istemlerini di-
le getiren bez ponkortlorlo do-
notllmıştı. "Yoşo§ln Emperyo-
llzma Ye Foşizme Korşl sdYo-

şon Güçlerln Bldiğ|", "Yoşosln
sosYolizm", "Ücrotler Donduru-
lomoz", "15 - 16 Hozlİonln soİl-
zincl ylltndo sendlkol va Do.

t5-16 HAzİnA]l
8.YıL oEcEsı YAPıIDı

Türkiye lşçi Sınıtının,
eendikol hoklonno indirilmek is-
tenilen dorbe korşlslndo hore-
ketb geçtiği 15 - 16 Hoziron 1970
in sekizinci ylldönümünde ilk
kez DisK'in düzenlediği gece,
16 Hozimn oünü spor ve Sğrgi
soroyl'ndo yopıldi. 15-16 Hoza-
ronln ylıdönümü spor sergi so
rornı dolduron binlğrco DısK
üydsi işohin ve konuklonn coş-
kuaunu ortlron bir gece olmok-
lo kolmodı. işçi slnlflmlz, bugün
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Işçi sınıfr o
mücadelesine
gönül vetmiş

sanatçrlar gecede
devrimci marşlar ve
türküler söylediler.

yorgılononlonn do bulunmosl

'di. 
DİsK, iş9i glnlflnln istemlori

için direnişe kotllmoyl görğv bi-
len |şçi ve oyd|nlon onur konu-
ğU olorok geceye çoğlrmlştı.
16 Huzıron geceaindg DlsK Gg_
nel Boşkonl Abdu|loh BAŞTÜRK
bilü konuşmo yoporok Tür*ly.'
niıl bugünkü durumunu değeİ-
lendirdi, 15 - 16 Hoziron'ln 8. yl
dönümünde işti slnlflnln görüş-
lerlni oclklodl.
BoştÜrk'Ün konugmosl yer yer
işcilerin coşkunluk gösterileri ilo
kesildi. "YoşGln DisK", "v. o_

şosln sosyollzm", "Foşızmg Koı
şl omuz omuzo", "Kohİol§un
Foşlım", "Boğımsu Türtiya'',
"16 Hozlron Genel Dlıenlş", ''Üc
retlor Donduİulomoz'' slogonlo-
nylo Boştürk'ün konuşmosl do-
ho bir onlam kozonlyordıJ. Ge-
ce doho sonro İşçi sln|flmüzln
mücodelesini konu olon sloyt
göstorileri, devrlmci ozonlor|n,
sea 8onotçl|or|n|n ve holk oyun
lorınln progromo kğtllmoslylo
6ürdü.

mokrotik Hoklor icin ileri", "Bü-
tün Ülkeleİin işciler| 8lrleşlnlz"
slogonlorl solonu çepeçevre so-
rıyordu.
Gecenin ilginç bir yonl, konuk-
lor oroslndo, 15 -'l6 HozirEn. ey-
lemlerine kotlImokton do|oyı

Devrtnct. ğ.ıeıelleı Blıltğ
Fllıı Sel lşğ|ert Deııeğ
GENç - ÖNcÜ
Giİrtinaii Yörotmenterı l»rneğ
İşıt|aDdüms YöDcameDterl Deİ-
ıeğ
İlertcı G€Dçler Deİıeğ
İtertcl KıdlDl8r DeİDeğ
İct. Gecetonddıt Ksl}ın&ıDı
ve DsyıDışDı Derneği
İş Miifetüş|eri Demeğ
Kıbns|ılır ÖğreıIn ve Geıçlü
Feders§yon!
Oyuıcılaı Deıneğ
PoL _ DER
solysügt Ge!çıtİ Birıiğ
TRT - DER
TÜM . DER
Tiim EhekçiIer 8iıllğ Derneği
Tün lktisatçllır Birliği
Tüıı Yiiksek Tetıiker ve Tek-
ıikerleİ Derneği

sİYAsİ PARI1LER
sosysıist Der.im Paİtlgı
Tiirklye EDehçl P8İttsı
Tİıİıİye sosyaltst İşçt Pe.tısl
v&taD Parttsi
cEP'li 73 Pa.lsmenter

SENDİ(A VE
DEMoKRA?İK
öRGüTLER

sİNE _ sEN
Türkiye FiIE İşçlteri senlitİagl
Tiırkiye Yaza.ıa. s€n(ükası
Yeraltı Maden - lş Am&gya Şu-
besi
Yeraltı Maden. İ9 Eektmtsn
TemsllciItğ
B&rrş Derneğl
Demokİet k §ol Deİnetter Fede-
,İa9yoııı

DEv - GÖR
Devrlmcı Hslk Kültİıİ DerDeği

YönetEen ve YardtEcılarü D€r-
ıeği
GEML - DER İznir Şobesi
İnşıeı Miİhendisleri oılası isıaı-
b.ıl Şubesi
rÖB - DER istanbğl Şubesi
ıstanbul §ulaı ıdaıesi ıteEDr
Derneğt

KişİLEF
AtDet ŞENER (Devlet Bakan])
sıüh YILDtz (D"vlet Bakanı)
B&hir ERsoY (Çaİşrn] Bakanı)
Dentz BAYI(AL (Ene.ji ve Tabii
Kaynaklaı Bakanı)

,Alev CoŞ(U\' (Tuİiz,n ve Ta-
nrtma Bakanı)
Mehm€t cAit (Adalet Bakanı)
Prof. ismail Eakİı ÜLGEN (Da-
njştay Başkanı)
hsan TEKİN (İstanbul valisi)
Doç. Df. Alpa§lan IŞU(LI
Prof cevaı GERAY
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omuz omuza oluşturduklan güç ve eylem
birliği engellenemevecektir. ! !

"niicADElEilıizı

C.*;.i:l-. :'-_: :-.::::. i--.:'-ı- | irkiyc'de işçi sı-
ırı:ı.= ;^-ııı .::,.,_j :ı:,,_j,_.: EÖitİrİniştif-

1-<__a :- ar.:: ,jj: _.:z:':İiri .kendisi için sınıf» ol-
ıı; ;..:,,--:: ,.:*.:: ,,-1ı;" bişik mücadeteıin biı
bıij-: n: i:: _:,:,ı.: s ı.j:t

Arv: ]..r:i,:!. je önemlısi |5-16 Hazirao'do işçi
§ır1::: ,,i:,:,ı-jji: cn.alağünü ta?tışmlsft biı biçim-
dc c-:,_;: <ı,,-.,ıs, o güne kadaı işçi sınıfı dışındaki
«giç,l::e leJ bjğlaJan birtaknı k,iiçtık burjuvo oy-
d,ın';at:r. yanlış dişiıceterini, ham hayolterini yık-
,nlşa,t

i5-16 Haziran difenışi, işçi sını|ınıı miıcodelesine
ilişkin teorik şanlışlarıı etkisiz hole geluesiıe
onerftli katklda bulunmuştur. Ancgk |5-16 Haziran'ın
8. ylında da işçi slıı|ı adına yopıtaıı yanlışlar baş-

56 lur' srrııfrnrn öncüüğiinde demokrasi güçlerinin

işçi sı]ııFı B!ıiıni
Yoı oosTERıYoR,,

Tarkiye işçi sıniııııı mlcqdete tg hinde

çok öıemli bir d6ntııı noktgsı olaı 1J-16 Haziraniı
8. !ııını yoşryorüz.

lşçi sınıfımızıı senclikat hak ve özgürlüğüıe, buriu-
vazirıiıı yöflett niş olcluğu bir saldıııya kaışı veil-
miş olan bu biıytık cevobı, tarilı içindeki yaiııe o-
aurtmatllz boşta gelen ğdreuiııiılir.

Dostlanm,

Sıııı| mücudelesiniı taıihsel gelişim süreci içiıde,
nispeten ılwgun harcketsiz geçm döıemleriı yoıı-
sıra belirli bif ,ıltelik değişimiıi de tışıyon 6yte gün-
let yoşaıır ki, bu günler «yirmi yılı kapsayan» biı
siyasal dencljime eşit olur. lşte Türkiye işçi sııı|ı
oçısındoıı L5-I6 Haziraa'do yaşanon iki büyiık gün
bııun eı açık kanıtıdlr.
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ka biçimlerdc ortoya çık flaktodıı. lşçi sını|ı bu yan-
lışlann üstesiıdeı geterek, ıı.ıtıcadelcsiıi ' 

sürdird-
cektil- lşçi sıııı|ı bilimiıe ters afumlırta, tşçi sıııfı
disipllnine aykıtı dawaışlarla miccdele etmek bu
oıtımdo m öıemli g6revd,iı.

15-16 Haziİan otayları, Tirkiye işçi sını|ınıı taıihiı-
ile bu biçimde öıtem kazanırkeı D|SK'irl toilinde
de ğııemli blr yef olr ştıı.

|şçi sııı|ımız, mücadelesiıde güıümüüe
zeıgiı deıeybte ıohip olmasrrıa._ roğmcn plaılı sgl-
dınlaıa boy lcde|i halinc getiilmsk isteıilmekte-
dit. Dışa bağımtı kapitgıistleşme benbeıiıde işsiz-
lik, liyot aıtışlan, ekoaomik buııolım. getirmekac-
ılit. lçinde buluamış olduğum;ıL ekoııomik yapmın
soıumlusu, söıııüriı koıusund,a hiç biı kıyıt altına
ginnek istefieycn seımaye çevrelcidir. Buılar boş-
t işçi sınüfu ve bitiln erneı«ii halk tıbtkolaıııa, i-
mekçileri kahreden dizniı |atıııasını giıterek daha
da artan oranda öaİeüi'?[ek istemekuılirler. Fiyat
ottşlanııın sorumıusu işçi sınıfı imiş gibi işçi'ac.
rctleıiıilı doındıtullmasını öıermekteilirlıt.

Işçi ücretleri doııdurulamayacaktır.

Kontrollu seıdikacıltğın gelğl$ilmesi için her za-
man şiddetle katşı çıkacağımtz bozı görüşkr ileri
siırtrtmekudir.

Kontrbllu sendjkacıhğa izin verilmeyecektir,

Deııoklatik ve seıdikal haklarııı kullanmak iste-
yen, tiu konucla hiçbir aıti-d.emokrotik uygüılama is-
temeyen isçi sııı|ımız-ı,e emekçi hqıkımaın yoıuna
bozı engellerin çıkarılması planloıımoktadıf. lhtisas
mahkemeleriıdez söz ed,iırnektedır.

ihtisas mahkemeieri kurulamayacaktır.

Bi4iıı çalışanlarm toplu iş sözl€şmeli ve
grev|i sendikol haklorq kayuşturulmosı eıgellere ığ-
rumaktod.ır. Kapitatist diizeniı s6mirü ılŞııeriıc
işçi sını|ımaıı çeşitli ad.larla vc göı.İlntialerle ortak
edilmesi gtındcme getiralrnek isterımektedif .

Bı1, tertipler de boşa çıkacoktır. EmperyalizrrıiıL, ka-
pİtoıizmın uşoklığııı yapan |aşistlerin satdffiıannnı
yoğuntaştğı biı dönemrle, işçi sııı|ııın öıcüliğiın-
ile demokrasi gİçletinin orrııız oınuza oli:rturdukla-
n 8üç ve eyleııı birliği engelleıieıneyecektir.

!



Gt, ," eylem birliği koıusundaki çolş,
molan daho da sofiutıaştırınak vazgeçiımez bir 96,
rey otarok öniımiızde durrnoktadt. Eı kısa zomon,

da tiım kurutuşIarııı, demokratjk gtıçleit i|keli, oı-

tak bir eylem programını yafitlp hayata geçirmek

zoruntu olmuştur- Böylesi bir progrom ve miışterek,

lerde doğacak biılik antlfaşist eylımimiüe öıemti

bir dönüın noktası olocoktır. D|sk olarak bu kanu,

dqki ttrm görer\eimizı eksiksiz yeıine getilmeye

hozırız. Ve biliyorıız ki, bu konucla bizlerc devtimci

harcketin u|ııs|ararası alandaki zengiv deneyiftıi lşık

tutacğk, işçi sınıfırun bilimr yol g\stİficı otocaktır,

Dostıolırn,

15-16 Haziran l97)'i 8- yılfldo aıarken, miıcadele

geleneğimize ııygun olarak, çalşma yaşamııa itişkiı
istemlerimizi bfu kez dahq beıiffuLekte yorar 96rü,
yoıum- Titizhkle ıe koıarlılıkla sovunacoğımız ıle

uğtuıa müeadele edeceğimiz isumterimiz şunlar-
ilır.

a ÇAL1ŞMA YASAMİNI YE BÜTUN TEMEL HAKVE
az@RLoKLERt KıslTLAyiN YAslıAR DE_

MoKRATıraEŞrtRlLMELlDtR. 141 ıe 742. MAD,
DELER KAİrlRİLlvflrIDIR.

a IşÇıLERıN GlzLJ oY AÇlK sAyıMLA KENDI

§ENDı&{SıNı BEüRLaVE HAXKI oLAN RErE,
RANDuM Y,lsAİ"{ŞrrRJi,.lvrAİJDIR.

a BUTüN çALIşANıARA T)PLU SaZLEŞMEL|

CREYLİ SEND|KAL HA(LAR TANİNMALIDİR,

a LoK^vT KNDIRILM^LI vE SuÇ SAYILMALI,

DIR.

a GREy HAKKı ğZERıNDE(I Bt TUN slNlRLAN,
DIRILMALAR K^LDIRILMALI CENEL GREV

HAKKı TANiNMALIDiR.

O BUIUN ÇALİŞANLAR YASALARLA (ORUNAN
-, HAKIjRA KAyUŞTURuLMALIDıR. ASGARı ğc,

RETTEN vER(;ı ALINMAM^LI AsGARl cEçıM
tNDiRıMt yo K'ELT ıLMELıDıR.

o ssi( DEMoKRATıKLEŞTıRILMELı lşçrL€R yo_

NğrIMıNDE sğz yE İ<ARAR SAHıBI oLMALl,
DlRLAR.

L5-16 Haziraı'ltı 8. yılında sizleri coşkuyta selam,

lor, bağımsızlık, demokrasi ve süya|izm lolunda
mücadİle ıeren işçi sınıfımıza w tüm emekçllere ile,

/ıci oydıntarımıza, yuttseveı gerçIerimize yürek,

teı boşarılar diteim.

YAsAsrN TÜRKiYE isçi slNlFlNlN zENGlN
İİfrivlııı-enı-e DoLü şANu MücADELESı
İe-sısİıt Gçi sıuııı vE Tüt{ EırEKçiLERlN
FA§izME.EMPERYALIZİE K^fşl Guc vE
EYıEM BiRLiĞi
İeşİşx BAĞıı/ısızLfi DEırcKRAsi vE
sosYALizrı ı{Jc^Da-€ı/!z
YAşrsıır cİsİ
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15 - 16 Hozironln vıldiinümü dotoyısıylo Dl§K'ln
düzenledlğl geceye çok sgydo kuüomo mesoil
geldl. Bkçok slyğsol po.tı, demokrclk kuru|uş
yöneücısİ Yğ poİlirmonter olsx'ın mııcoaeıaoıni
&3ıekledikleİlnİ bıldlİdllğİ. cHP'ıl 64 mllıetvgldlı
vğ 6 seııotörün bırrlkta gii,ndeİdlğl mocoiln ,n€tnı
şöyle ldl ı

-

l15 - ı6 Hoziron 1970 torlhın|n Tüİklyo lşdl slnfl
hoıekotl lçlnd. önomll 5l, yorl voıdır. Ehpeıvo_
ıazme, ulustorcılrı tekcl.İ6 yğ büyük §eİmoy;y.
bqğlı çev.rleılıi DlsK'i yoketme plonl 15-.16 Ho_
ziron'do bozuımuşlur. 15_16 Hoziron lşol aınırF
m.ızın o güıte kodof kı torlhlndo örgüüedlğı on bii-
yük yığınsol -gıkıştır. 

Bu ody ,oJ*" 
"ltonornltdgğıl, özündo 3lyo3ol blr omoo do toşyor. Ege-

men slnıfıoİın ıozgd|ıodıkıon 3lyGoı gıılşlme kor.
şl kİtles3ı blİ çıkçtıİ, gonlş lşç| yığınlon DlSK'te
8omutloşon slnlf sendikocll|ğınt korumoYı,ve oe.
nlşletmavl omoclomlştır. rs - ı6 ııoziron fszo'ı;g
gollndlğinde. Tüıtiye'de s|nıf mücodeıesi glttlk9s
şlddeılenül. lşGı sınıfının örgütlü gücü oisıit ror_
fl tart|pler yoğuntoştl. DlsK, .ı971173 oçık boskl,
şl.rdgt Ye torör dön3mlndo o güng do* elde etti-
ğl meYzııerl btllnc|e souundu. 12.Murt foşlzmln|

gerilgtmed€, DGM'|gİe koİşl direnlşte, k|tle mü-
codeleslnln unutulmoz öınekloılni verdt. Disk
omekçileİın doho ıYı blr yoşoın kovuşmosl, ü|ke.
mlzln polıt|k ekono lk boğımsızllğlnln soğlonmo-
al Yg düşünce özgüdüğiİnün b|İ doho s6kaiteme_
yeceı( biçlmde yoılaşmesınln iinamli tır gücüdür.
olsK, onıi - emperyulist, onti - kopitolist, onti - fo-
şist biİ sğvoş|mln sü.düriiimesi lçjn ğzedne dü-
şenl yopıı|!.?, kuyrukçuluğu hor türlü sopmoyl Ye
büıün hostohklon yenebilmiş, s|n|f Ye kit|ğ sen-
dikocılığındon ve onun soğlom ilkelerinden zeİ-
İece oyrllmomlşhr. Bu doğrultudo sopmo çobolo.
nnln DlsK'in örgütlü gücü korşlslndo etkisiz ko-
locoğl bilinmelidir. DlSK'ln ön soflonndo yerinİ ol-
dığı mücodele 3ömürü3ü2 bİr toplumo vormok
demokİusi, bonş Ye özgürlüğü yoşomo oktoİmok-
İr. lşçi slnfımlzlıl Ye onun örgütlü gücü DisK'ın
şonll 15 - 16 Hoziıon gününü kutlor sovoşımlnl bi-
llngle va boşoİ| llg sürdiiİmesini dlleİiz.'
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Hatk cephesiııio ıs6 s€-

çiİnlerindeki zaferi İspan-
ya cumhuriyetinin deİİıok
ratik gelişİnesine büyük
olanak sığladı. İspanya'
da tarihin akışını geriye

ç.evirmek ilteyen gerici
güçler bu sonu kabul et-
rrıek i§terıediler. seçittİ,
lelden heın€n sonta şiddet
kampanyasını bışlıtblaı.
kendi tledeflefine vaıDaı
için lıer silahı kullanmayı
haaıdılar. Bu bit iç savış
giderek üıkenin kıpıstıı
yabancı miıdahaleye ı9,
mak demet oı§a bile...

h,:iiaı,:ej kuİan Azana,
h o!,,:ne:jl]e bir tek komü-

nisi ü!,e altamasına kaa-

şılı!. İ,"a!;-a_n ve Alman fa

şisi ö5de.ler İspanya'da
\o,.i:s'Jerin egem_ön o],

d,j\]ai.r iddia ediyorlar
dl. Ge:çeirr ise bu faşist
e:çi:::: İspanl,a üzeriıce
e=F:_1,als: h€saplarl ça.
c], l§a3.ta'ırn 1,eraltı ze:
gl.İl=. o.1al jçji §İi
ce:€a9 :-r-.a5 açc:t,dı ls
paj'!:.-. :a Eaaçe!aeş-,:-;-
c€t :a3: i a:: -:::1 1i-
bu :<eii::-_- ::jr:l sai,
]ata.aİ -:: :€ :aı-q ee

nişlemeye yarartı 01acakt].

cumhuliyetçi lid€İ]?::l
gösterdikleri dt:]a!(s:ra
lal ülke !çiıj€lü :ai]s1
güçlelin eı::::is:.: o:lledi.
Yeru ti:r€'.::: ]:=.In,Jn ki-
].:: }-€::::j.i !,]],üan fa-

şi-l E:-i:a:€- dokunma-

o
İşçi sıııf ı

iaıihteki bir çok
örnekleİi gibi

faşizmi
ezmek için

silaha sarıldı
lsmııyR,DA

h SAUAŞ
lStli'nm Temmuz'u İspan-
ya iç savaşının başladtğı
aydu. İspanya'da 1S}6 Şu
üt seçinııeıi cunüdyet-
çirerin ezici bir çoğunıuk
§ağlamalanyla sonuçlan-
ımşb. sağcılaİ sadece 14?

mi[etvekili $kalabilmiş-
ıer, oys8 a8ıt CeDhesl İn
ıniltetvekili ile bi. zafer
kazanıDtşh. Halk Cephesi,
cumhuriyekilerin, komü-
ni§t ve sosyalisuerin ve
öteki soı grupıaruı birleş-
nıesi iıe ktluımuştu.

32
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l
dl. Hükümet, sağcı daİbe
hazırlrğl alabildiğine süreİ
ken, özellikle komünistle-
.in siilekli uyar!ıarına rağ
men, olaylara seyi.ci kaı-
dı. Bu nedenle de İaşist
tertipler, askerıerin, top-
rak ağaıarının. ve din
adamlarınıD paovokasycn-
ları yer yeı amacına ulaş
tı. Faşist subaylaİ biİ is-
yaı için gerekli haalhİ-
iır yapabilecek ortam bu-
ıabildilet. Faşist hareke-
ün başını General Flanko
çekiyordu. Öie yandan is-
panyol faşistle.i Mussoli
ni ve Iİitıer'le bağlaİ kuİ-
mış gizli anlaşmaıa. im-
zalamtşlardı.

19 Temmuz darbesi. ne
hükümet ne de İspanyo!
l(amuoyu için biİ si.iİpriz
oldu. Darbe adeta iç.erden
değil dışardan geüşti. lçer
de kalşı dey.imci komplo
iktidardan uzaklaşmayı
bir tiirlü hazmedemeyeıı
sağ'ın geleneksel güçıe-
rinden destek görüyor, ka
pitali§tıer darbeyi destek-
üyoılardı. Dışa!ıda ise
sa|dırr Mussolini laşizmin
den ve daha az güdümlü
bir şekilde de, nazizim
taraflndan yönetiİyoldu.
!(aİş! deltimci . isyan!ıı
me.kezi ıladrit'ten çok
Roma idi. Cum-
huiyete ka_rşı ayaklanma
18 Te_mmuz ile m Temmu?
aıa§ında bütiin İspaıya'ya
yayıldı. 986 gün siiİecek
iç savaş başlarnıştı art]l.
Faşi§tler askerı açıdan
büyük bir güçle saldırdı.
lar. cumhuriyetçi tıükü-
met bütün acizliğine rağ-
men geç de ol§a işçilere
§ilah dağıtılması emrinj
veıdi. İşçi sınıfi ta.ihteki
biİ çok örnekle.i gibi fa-
şizmi ezmek için toplum-
sal geliŞmeden yana sila-
ha sarıımrştı. cumhuriyet-
çilerin faşi§t saldı.lya kar
şt gi.iştikleri bu destanst
mücadele işçi stnfinln mü
cadele ta.ihinde önerııi
biı 1eı aldı. Ama ulus-
laıarası koşullar, sözde
ilerici İ'ran$z ve İngiüz

hükümetlerinin ihaneti,
cumhuriyetçilerin örgüt-
ıenme ve askerı y€telsiz-
ıikleli gibi nedenlerıe cum
hutiyetçiler, tiim direİıme
lerine kaışın yenildiler.
İspanya'daki faşizıııe kaı-
şı direnişi ezmek için
uluslalarası gerici güçler
d€ üzerlefine düşen göİe-
vi ye.ine getildiler. cum,
huıiyetçileie kaışı serma-
yenit,i uıusıaTaıası işbirliği
tam anlamıyla gerçekleş- '

miş ve cumhuriyetçi mei,-
ziIer italyan ve Alman
uçakları tarafindan bom-
balanmıştı.
İç savaş currüuriyetçile-
rin yenilgisiyle bitti. Aİtık
İspanya için işkence ve
kuışuna dizilme, tüm i[e-
ricilerin yok edilmesi dö-
nemi başlaİnıştı. sendika-
lar devletin bir kuı.uluşu
ilin edildi. işçile.in elle-
Iinden sendjka kurma.
gtev, toplu sözleşme gibi

hakları alındl. Faşizm iş-

çi, emekçi ve aydınları ez
mek için eIine geçen bu
oıanaktan sonuna kadaI
yaİar]andı.
İspanya 1ç' Savaşı derıim
ci, ileIici güçletin mücade
le içinde kazandrkları de
iıeyim açrsudan ve savaş
sonaasında, faşizmin geİ-
çek yüzünün bir kez daha
açığa çrkması bakır odan
önemli bİ süreç ola.ak ta
Iihte yerini aldı.

de ııımiiştü. B[ı8ıtl§tıtı'
dı v.İııeı 8ıit - fa§ı9t Dü
cıdcıeDlı tutıDcı§r v. ıl-
dcİi BDlgıİlsaeı Eslt
clDhDİiyetinlı k!İ[c!!ı
vG yöDetıci§i G€oıgt ı»-
Elıİof, yaşam!ıun her dö-
n€miyle örİıek bir tşçı 8r
ıılı Efutını oımuştuİ.

Sıkııtılaıa ve yoksullukJa-
ra katlaım!ş çilekeş biı
Bulga. 8ilesinde büyüyen
Dimitrof daha küçük yaş-
tan yoksuıluğa karşı sa-
vaşınanın, yaşaı nl aİn
teriyle kazanmanın yolunu
hıtmuştu: Dizgici çı-
İağr olarak ağ. yaşam
koşullaİ!na katlanan, Di-
mitİof güçlükler kaİşts:n-
da eğilmez, dayanıklı Bul

gar işçi sınfl daı,as]na.
sosya-lizme içt€n bağlr bi!
kişi olaıak retişrj. işçile-
ıin hoşnutsuzlu-klar,nt Cii,
le getirdikleri gösteri]eıe
kat]ldı. Dimıtİof.l9o?
!,ıllndı Bokaİisıa! sosy!.l
I»Eotr8t Pa..ti§'D. üye
oldo. ls4 Plından itiba-
ren sendika haıek€tinin
örgüuenmesjne bir röne-
tici olarak katılmaya baş
ladt. ı901 - !9o5'ır paİtinin
sofya ö.tttiinde sekİeter
oıır.k çahştt. 1909'da par
ti Merkez (omite§i üy€si
oldD, Diğer taraftan jse
Genel işçi Sendikaları Biı
liğinin sekreterliği göİe-
yini yerine getifiyo.du.
Bulgaristan'da 20 yıl bo-
yunca süfdü!ülen bütün

0tılMU

DıMıTR()F'UN

Bulgaıistan vı dün-
ya işçi sınıfı mücadeıesi-
nin önderlelinden Georgi
Dimitlof, 2 TenDD, l9{9'
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gİevler Dimitfof 'un adrna
sıkı sıkıya bağlt olayıaf-
dır.
1913 y tnde kendi pattisin
den Eiltetvekili, 1911 yılttr

dı ılo Sofya Belediyesıne
üye §eçıtiıi. Gerek ınillet-
vekili olarak parlamento-

da, geıekse belediyede
hep emekçiıeri ilgilendiren
sorunları giindeme getir-
di. Dimitraf, he. iki sa-
vaş döneminde Bdgar şo-
venizmine ve militarizme
karşı çetin biı mücadele
veİdi. Partisınin, "baDş
ve halk]ar arasında kaı,
deşçe yaşama" ilkesini
savundu.
savaşa }arş çalışmalar:n
dan dolay! ıglE'de üç }ıI
haDs€ mahkiE'ediıen Dı-
mttİof bütiin bıı giif€ içln-
de EosysiirEitr bıliEiol
deriıüğtıe öğeımeye de.
vsD ettl.

Eylü l9Zl'te girişi-
len anü -raşi§t ayaklan-
ıİıa har€keti, Bu.lgalistaı'
da işçi - köy]ü itüfakının
ilk güçtü beli.tisiydi. .Ayek
lanmanm başaıısızlıkla so
nuçlanmasına .k3!şırt aıti
- faşist cephe güçlenmiş
oldu. Ayaklanmanın yöne-
ticiıe.inden biıi olan Di-
mitrof, dünyanın bu ilk
anti - laşi§t silahL başkal-
dEmasrnın yeniıgiye uğ.a-
maşndan sonıa Jıuıduı-
dan a}Tılınak zorunda kal
dı. Yult dışnda da ükç
sinde&i devriınci işçi ha-
reketini giiDü giiniine izle-
di. Partisinin güçlenme§i
için çabalar larcadr.
Uıusıaraİasr işçi sınıfı ha
ıdketindeki etkin çabala-
nyla dikkatleri üzerine 91
ken Dimitrof , l$l3 yılrnda
fumaı faşistıe.i tarafın-
dan düzenıenen İ.eıpztg du
ruşması sırasında dünya
çapıDda bİi iine kavuştu.
Dimitrof Atman Mitit
Mecü§ (Reischtıg) yan-
gnının baş sanığı olarak
Berlin'de tutuklandı. oysa
Meclisi yakanlar Alman
faşistleliydi, bu biı pıovıı-
kasyondu ve proyoka§yo-
nlm amacl Alman xo4ıü-

34

nist ?artisine ve tüm ile-
ricilele kaİşı bfu saldfıya
geçmek, Dimitrof'un kişi.
liğinde diioya işçi §ıntfı ha
reketine bir daıbe indir,

.mekti. Fakat faşistle! um
duklarının tam teİsiyle
karşüşttlaİ. Dimit of, fa.
şizmin mahkemesini faşiz-
me karşı bİ §avaş üena-
sına dönüştiiİdü. Teltiple-
nen provokasyonun politik
amaçlannı ve Alman faşiz
minin emperyalist, halk
düşmaıı ve gerici ka.ak-

terini sergileü. Kendisini
değj], sosyaüst inancını
ve dünya işçi smıfı hare-
ketinin onuruıu savırıdu.
saır} duİ,umundan çıka-
rak faşizmi suçlar duıu-
.oa yükseldi,. faşi§t ınah-
keElelde devrimcilerirt
na§.l dav.anmalaıt ger€k-
tiğinin en giizel bit iiİİıe-
ğini ve.di. Dava tarihı bir
Eücadele niteliğine dötıüş-
tü. Geolgi Dimitrof bu mü
cadeleden gaıip çtkh. Fa-
şist Mahkeme Dimitrof'u

Bulgaristan'da verilen
anti - faşist mücadelenin

kuramcrsr ve lideri
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin

kurucusu ve yöneticisi
Georgi Dimitrof,

.yaşammrn her dÖnemiyle
örnek biı

işçi sınıfı militanı
olmuştur.

b€raat etti.mek- zorunda
kaldt.

22 yıllık yurt özleminden
§on.a ı945'te iilkesine dön
dü. Bulgari§tan işçi §ınıfı-
rıın ve halkmın mücadele-
sine yuİt dışndan yönlen-
dirici katkııaıda buıunan
DimitroT, Bulgaıi§tan Hatk
Mecıisine ve ı946'da Bul-
gaİi§tan H8lk cumhuİiye-
ü Bakanlar Kurulu Baş-
kanlığına seçildl. onun ön-
cüıüğiinde yeni'Anayasa
kabuı edİldi. Devlet çaılo-
na v€ orduya yeni bir dü-
zen verildi. Toprak refor-
mu yapÜdı. Ba!ış Antlaş-
ması imzaland!. Kapitalist
işletmeler ve bankalaı ka
mulaşhrıld1. İç gericilik
bozguna uğrahldı. sosya-
list iiıkeıerıe dostıuk ve
yardıİnıaşma anlaşmala.ı
imzalanü.
Dimit of'uİı adi, işçj sını-
lı davasııa sınusız bağ-
lrlı&n, deiTimci yiğiüğin
ve kapitaüst sömüıİ ile
faşist barbarLğa katşı mü
cadelede işçi smfı der,İim
ciliğinin ba simgesi ola-
rak kalaca_kt İ.
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flBre

rünıt- iş,iil
ıURUtuŞU
l946'da sınrf esastna da-
yall öIgüt kulma özgiiİlü-
ğüne kavıjşan Tüki},e iş-
çi S]Dıfi, aynı yılın a.alü
ayında burjuvazinin iki
yüzlülüğüne de tan]k oldu.
Sendikala. kapatlldı, yöne
ticj]e.i aske.i mahkemeye
velildi. 1947lde sendikala_r
yasası çıkarillnca iktida-
ıın güdümü dışında sendi
kalar kuİmayı başaran Tür
kiye işçi sınıfı. daha üst
düzeyde federatif bil öİ-
gütlenmenjn de mücadeıe-
sini yüİütüyoldu.
Topluma özgiiİlük, işçiye
g.ev hakkı vaad ederek ik
tidala gelen DP yönetici-
leri, vaadleİini biİ yana
bııakıp, ülkenin kapılaıını
iyiden iyiye ABD emper-
yalizmine açrnea. bu yeni
gelişmeler, işçi slnjİ]nın

lW

§etıdikal mücadelesini de
etkiledi. Tiirkiye işçi §nı-
fının güçlü bir federatif
örgütlenme i§temi uğrun-
da veıdiği mücadele. Mıt s '
h8|İ PlaIı çeıçevesinĞ
fiirkiye'ye gelen Ameri-
kan selmayesine bağhh
AFL . cıo öİgütiiniin de
ilgisini çekti. son.aıarı
cIA iıe ilişkisi açık - se-
çik basında yer alan Ir-
wlıg Bıorrn, ICFTU'nun
temsilcisi rolünde, pafa-
sal desteklerden 'söz edi-
yordu. Tüİkiye işçi hare-
ketıelini ABD tipi sendi-
kacılığa kanalize etmeye
çabaıayan Brorvn, Tiıİ} -
lş'teki sağ|ıklı unsuılaitn
direnişi karşısında bazı
sendikacl]arı dış seyahat-
lerıe kontrolu altına atl-
yot, ."püfü. püfür hürri-
yet ve demokrasi havasi
esen,, komiiDizme kar§l
biİleşmiş 52 devlet işçile-
rinin azim ve karar]nln

Amerikancı
sarı sendikac ığın

mimarlarrndan olan

lisiniı, işçj srnlfi çlkaı]a
rlnr burjuvaziye peşkeş
çekmesiyle ödeniyordı..ı.
"PartiIe. üstü politika,
üıke çlkarlarl" gibi kllrf
larla, Türlı - iş yönetjcile-
ri, sermaye kesimine olan
bağlılıklaIinın ge.eğini ye
rine getiriyollaİd]. ..Gret
ve Lokavt Yasası"nın ha-
zırland]ğı ı967'leİde de
Tiirk - İş yöneticileri ..lo-

İova haktıDa kaİşı çtka_r-
sa-k güliiDç oluİuz, işçjye
grcv, işverene lokavt hak,
kı cşitlik ilkesine uygun,
dur." diye tavırlalını be-
lirtirken, sermaye s]nlft
temsilcileİinden olumlu pu

aı alıyordu. Ve Türk - İş
yiinetici]eli içinde işçjleİin
topluca işten çıkalllmaıa-
ırnı yasal hak haline ge-
tiİen yasanm çıktrğı 2l
TemEuz gününü işçi ba}.-
ramr o]arak ilan etm9k-
te bir sakınca görmü1,or
du.
riıİt - İş yöneticileIinj n,
eyyamcı, seımaye}.e ba-

ğtrİııı, her buİjuva iktjda.ı
ile kolkola Fnlitjkası €-,ç-
mişte, gİev ve lokaçt !.a,
sasınin güalı]]şlnda, ?;l -

275 sayllı yasalalrn sa: j

ye doğru değiştirilmas:ı:.
tezgahlanüşrnda \e DGİl'
nin desteklenmesinde o]o-
ğu gibi bueün ie s;:n::i
tediİ. Tiirk - iş 1..dneı:c:l.,-
Iinin temel işle\i ce ijç:
srnıfinln geljşen mücade]c,
sjni, buİjuı,azinin lioDtmlu
altmda tutmaktlr. .\ı.
cak bu işle!,i },erine gelir
medc. Türk - iş 1öneıiıi
leıi heı geçen gün dalıa
bir başa.ls)z]ığa düşmek-
tediıler
2l TemİDur'laİ yeline r
Mar''ts'lalda !.üzbinleİle
baram Ludaran. 2?4 -
2?5 sa!,rlı yasalarln değiş
tirilmesjne kaİşı 15 - 16
Eaziİanlarl 1,aratan DGM'
terin kuıuImasını direniş-
leri1,)e engelleyen DİSK
öncülüğündekj işçi slntfr
ıfuz. Tiiİk - İş'in ve röli-
tikasrnın hayat içinde si-
de.ek _vok olacağının ka-,
nıt|arlnı da hcr geçen gün
ortaya koymaktadı..

Seyfi Demirsoy
öldükten sonra

geleneğini
Halil Tunç

devam ettiriybr.

hakim olduğu" tcFTu'nun
1951 Mil8no Kongresine
Tiirkiye'den sendikacı gö-
tüüyordu. Bıown'ln beyin
yıkama işıemi Amerikı'ya
2 ıyıık İnceleme gezisine
8İdeı §endikacllaİla siiİü-
yordu. ve Tiirk - İş'in ku-
ıuluşundan §onra toplanan
ilk genel kurulunda, yurt-
sever sendikacıların icra
kutuluna seçilmesi engel-
lenirken, Amerika'ya in-
celeme gezisi yapanlaı ic-
ra kurulunda gö.eve ge-
ıiyoıdu.
Tü.k - iş içinde bil yan-
dan yurtsever sendikacıia-
!ıh mücadelesi süreıken
bir yandan da, I(onfede-
İasyooa egemen olan De-
!ılrsoy - TuDç ikiüsi, AlD
(Ame.ikan lktisadi Kal
kınma TeşkiI6tı)ndan al-
dıklaİı yaİdım]arla Tük
- İş'in kasasını doldu_ıu-
yo.Iaİdı. Yardımın karşı-
İğı, DeEi.soy - Tunç iki-
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BAşBAKAN EcEviT Dis«,i ziyanrr rrri
Baştatan Biilent Ecevit, DİsK

\

G€nel Merkezini ziyaıet edeıek
DİsK G€neı Raşkanı AMu ah Baş-
tüİk ile bir giirüşıııe yapmışttİ. Gö-
rüşıneye, Başbakan Yaİdlmcısı oİ-
han Eyüboğıu, Devlet Batanı Hik-
met çetin, Maliye Bakaıı Zya Mü-
erzinoğtu ile DİsK Yüİütİİıe l(üuıu
üyeleri de kahımışhİ. Başbakan Bü
ıent Eceüt gödşıne öncesilde yap-
hğ konuşmada, DİsK yöneticiıerini
biİ §iiİedir ziyaıet etmek istediğini
ifade etmiş, DİsK Geneı Başkanı ve
çaİşma ar}adaşlannr ziyaİet etmek
ten mu0uluk, duyduklarını belirtmiş
tiı.. Ülkenin darboğazdan tuİtulEa:
sı için işçilerden tek taraİlı feda-
k6ıhk bek|enemeyeceğini de kay-
deden Ecevit özetıe şöyle konuş-
muştuİ :

"Bu ziy8ret ve§lesi ile aynı zaman-
da hükünıetle, denıokıaHk işqi ha-
reketi arasrnda kamuyöneüminde
üıkemiziıi bugiinkü ekonomik ve top
lumsal hlıınalımdan çıtıişı yöniİnde
hasıı işbirıiğ yapacağmıa, eğer
müınkiin ise bu işbirıiğinin kural-
larını nasıı saptayabiıec€ğimizi gö-

İüşme oıatıağDı da buıacağlmızı
umuyorum.
Hükümetimiz her aıanda yeııi bi! tu

36

oBaştiiırk: "Hükümet - DİsK
ilişkilerinin çok verimli bir
şekilde gelişebilmesi heı
şeyden ewel karşrlıklı anlay§
ve işbirliğine bağlıdır."
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-işçi ücnrrtrniruoeu
iya«A

«esluri yAptLAMAz,,

Işrktar: .'DİsK işçi
smıiımudan zoraki tasarıuf
sağlamaya yönelik her girişime
eıı etkin biçimde karşl
gıkacaktır.''

Dİsr ccneı seİıeaett FetDl r§İxl.ltB bıİ 8çülımı y8Dıİıt
Dıs§'lı t9çi rı! tıdoı ıorııd aa!ırml !ığt8Eıyı yöıellt !eı
drttlDo eııütr blİ bıçlmde trİşı çüıcığnı ve İYAr ıdı ıtındı
blİ tIİıh!ı ışçlteİdoı keElntl yıpıluasııı tıtı veİİmeyeceğıİ
göyl€n!9th.

Yet€rıl diırayde olDryın sGİEaJıe blri&tıiıi tçiı ışd sııflıtı siİs-
ıe!Dl, L3ıtmcıeııc ,otıtd tasıiflfs ıülsıGı tsteıdğni L&ylİaııGı
lŞrrLAR, lşçllerh.tlç uİ İrşı ve }!İuı!şs veİll€cet ı"t u. t*oşo
olDıih&tı! tlrde Gtmlştlr.

§trun'ıı açıLıaınas! 6zetlc şöyledlı :
"trsDıtEüla yolıı tıtİrDmıyı csbııaysı Tüİİİyc, yıttıİdtİ szg€-
ıl§mlgtı} dıchht kEımıDrştır. BI yoııs İııkııEsyı yöıettt her
sttırtD, üıte etonoDl§lttl ddefek dıhs ds dışs bs&mh hale sr-
ttlmtştıİ.

Tİlİıdyğ tşçİ 9ıılİı, ıçtıiıc bğhrolıı kötü koşıllıtm ıvııeştırıınes
lçlr demobsaiLleşme ve eEekten yıoe glİlşiEtcr yapmı rııtle-
rtİde butrın8n cEP'yı tenğı seçıDİe.(te dest€kıemlştfu. oysı, CEP
!ğıİhkh iktıdsİi 1978 bışıı(İıı bü yans geİe,k demok &tlİ|c§De,
t€r€tse emeliaı ysnı drlllD.tefde ieodtstndeı betl€ıenl ve.-
EeEekt€dif. DeEokratİtteşDe kotlısoDdı gğfeİIı diıımtk tavıİ-
lıİ .ılrlEamtş. f§izDc kırşı mücıdeıede eaıiln önıeEle. a|ınmı-
ü üİLeı dsErnıımıştıİ. son ot8.ak ücretıeİin dondurolmBı vc
İootoliİ sendi}s eğtüEterı, işçtıe.r bu boruL dür.ı!h sorımlulo-
Üon.,İıtDı ıst€İleıt, İ8lklnmanın zotunfu aıacı olan §eİmaye
btİıttıninı tşçi|Grin re eDekçilerln dıhe d& yoksullaştkılması Iıı-iısını geıçclıleştEme girl§tEleİt brnlıtı örneL giisteıllebillı.
ııiEYAx, tYAİ sİbt k!İ!ıoşlır üzerintt€ lıiişiinüı€! pıan ds bo
lıoğoıtldı btt srrlşlıldtr.

Bı pıoreıE soııcu oluştoııtıcık s€rmrye kuİulDşıa.ı ıster lşçl-
ıoıdeı, l§teİ Eemurl&ıdın aoDlanın paıalarl& tırolsın. bıntaİln
göİevı dc bür.tk §ermayeyc hlrmet etEet( olıcaİtıı. İşçtlerİn yı
ds nĞnufısım kc.€neLıatl ıte ololın mııi güciiı, tşçtleıtı ya dı
neİurlanrı 8öDiiİ|iıDestıda kullıııtmısını ırln veılımeyecektlı.
ıYAK ıçı ıııılııu yırarını değlI zıİaDnad[.
Dİstr tşçı gmıfimt,dın zorsıü tısırruf sığlumaya yönelik ter !İ-ıışl0a Gn ettln btçimde taİşr çüıcıİaır.''

tum ııe yaklaşımla Titrkiye'nin bu-
naıııııdan esenıiğe çıkıştnı sağlama-
ya, daha güçıü bir toplum yapısı
oluştuİmaya çaı§maktadır. san8yi-
leşme siirecine 8iımit bL topluİda
bunu deıİokİatjk yoldan ve sosyaJ
devlet kuıallarına uygun bir biçim-
de b8şar8bilDenin temet koşulu
demokıatik işçi haıeketi iIe arıJa-
y§ birliği içinde datTanabil_İnektiİ.
Dernokİatik işğ hareketinin kendi
kuİalıan içinde yaşayabilrİıesi Ti.iİ-
kiye'de heışeyden önce özgİirıütçü
demoığasinin yaşayabiımesine bağ.
ııdı..

Ve buıdan eı bhyük y8İaİ işçinin-
dir. O babmdaı demgkıasiyi yİ-
şatmat için de bu dayanışmarıın
ve işbirıiğinin,kurulması gerektiği-
ae inanıyorum."

DİsK Gen€ü Başkaİ,| Abdulıah Baş.
tıırk de, Tiiİkiye'nin geçirmekie ol-
duğu ekonomik ve ,osyal bunalmın
çözümiiniin demokİauk sendika ha-
reketi ve hüküİııetıcr arastnda yo-

ğun ve ciddi bir ışbirliğin€ bağb
oıduğunu söyıemiş 9e özetıe şaiyle
konuşmuştuİ :

"DİsK işçi sınftııın ve emekçi tıa|-
kımızın yaıarına olan ekonomik ve
so§yaı tatepıerimiziır hayata geçi-
riımesi doğultusunda üstterdiği gö-
revi büyük bir soıumluluk içiıde
götiirıne kaİa!ınd8dıİ.' Bu nedenı€
de hüküİnet DİsK iıişkiterinin çot
veriı!ııi biİ şekilce 8eıi,§ebillr§
he! şeyden ewel ka.ştlrklı anlayış
ve işbirıiğine bağjıdır."

Gö"üş.ed"n sonra yapılan or.
tak açıklamada. " Lnkemizin ekono.
mik ve sosyal blınaümdan kuİtul-
ması ve Tülkiye'nin sosyal adalet
içinde deİİplrıaslniiı tuİauanna uy.
gun bir biçiinde sağlıtıı olaİaİ ge.
ıişİn€6inin, deİDokİatit hat ve tiz-
giillükIerin genİşletiıip et&inleştiıi!-
nıesini güvenc! altııa alnak üzere
hü&ümet iıe demohatik işçi hare-
ketinin işbiİıiği v€ dayaruşma için-
de haİeket etmesi gereİİiğinde bir-
ıeşilmiştir. " deniımiştiİ.

Açıklamada aynca hükümetle DİsK'
in bu konuda ayımhlı gö.iişle,ini

haarl.yınca tekİat bir.İaya geıe-

cekleri bildiıilmiştir.

J
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sırııixııARDA DuRUtl

8.7.1978

5 işçintn gİevi 2 yıh aşaı

l50 işçi 282 giinden beri gfevdc

l3 ışçt 320 giiııden beri grevde

650 işçi 8.?.l9?8'de greve ç|ktı

17 işçinin greli 2 Ayı aştı

50 işçi Ağüsaos ??'de gİeve çıLmlştı

21 işçi 25.2.19?8'de greve çıktı

32 işçı ı.?.ı0?8lde gİeve çiktı

t38 işçi 3,?.ı9?8'de gleve çıktı

i80 iŞei 3.İ.l978'de greve çıkh

646 işçi 5,'i.l978'de g.eve çıkh

304 işçi 6.ı.1978'de greve çtktü

1?2 işçi 6.7.ı9?8'de gre$e çıkh

ı?8l işçi ?.7.19?8'de greYe çıktü

36 işçinin gTe!,i l1.3.1978'de başIadi

32 işçi 7? giinden be.i g.eçde

230 işçi ?49 giinden b€ri gİe§de

65 işçi 4?9 giinden b€ri $er-de

40 işçinin greü ı4.;.19?8'de baş|adı

6 işçinin grevi 16.6.t9?8'de başiadl

l0 işçinin grevi 8.6.1978'de başladı

41ı işçi 289 giinden befi gİeçde

25 işçinin gre!-i 1.6.19İ8'de başladı

Karo. tı işçır,t kıpsryor

Karaİ 150 işçiyl kapsıyor

EtEekçıoğlo'ra sit iki iş!,€İiDde
gİev kaİart ı0.7.ı978 giiıiı asılac&ı

Kaİaİ 19 işçi ıdlDa l?.6.ı978'de aılıdı

Karaf 13 ışçiyi kapst},oİ

K8İaİ 41 i§çi}i kapst},ar

Karaİ 15 lşçlyi kapst},or

Kaİar 34 işçi}i kaD§lyor

K8rar 1?6 tşçt}İ kaFsıyoİ

Krraİ ı5{ ışçiyi kapsıyor

DEV MADEN - sEN.

GENEL - İŞ

GIDA - İş

T. PET. vE KlM.
sAN. İŞÇ. SEND.

KERAMiK - İŞ

LASTİK - İŞ

MADEN - İş

oLEYis

YERALTI M.{DEN - İ§

TEKsTİ,

BASIN - İŞ

GENEL - iş
xnneııix - IŞ

LASTİK - İ§

MADEN - İş

Başer ]!ladencilik. Siças

Afyon Belediyesj

safay Dkmek Fab-. ya!ıisa

Fiskobirliğe ait 9 işyefi

Park Garajı

Veziİoğh, Beton Mam., ist.

Ar Plaslik, Kayseli

Elba

ÇeIik Dlcntaj

Tezsan

Perfektüp

Attaş

Subsaıı

Uzel (2 işyeri)

Be},ti Et Lokantası, İst.

Borsa Lokantası. ist.

Dedeman Oteü, Ankara

Vatan Tuıizm. Bolu

Rumeli lşkembe Salon!. İst,

Tenis Kutübü, 1st.

Göztepe İskele Gazin., iziniı

Bilfer Madencilik Hekimlıan

Konfof Yatak Fab.. ist.

GREV KAMRI ALtNtN iŞYERLERi

Afpaz Matbaacılık

Maltepe Belediyesi

Kilsan Tuğia Fab.

Mülefte Tuğla Fab.

Albak Lastjk. İst.

Zafeı Plastik, lst.

Kalıp Takrm

s€rten Teneke

piirmısan

Dısır

sungutlar Gerıel Mak.

38
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\:ADE\,iŞ Yjmsc! Gczginsu Kar8r 5? lşçl},l kapstyoı

Elsa l(arar ll8 işçtyl kıpıyor
Mcrse ı(aİar 52 ışçlyl İap§lyot

Rupcn Köseoğ]u Karar ll0 tşçlyl İapslyo,

Rastaş K&rer 72 işçlyi &apctyoİ

Tekfen Karar 20? işçır,l kepstyor

Net civata l(arar 75 işçtyi kap§\yor

Aksan Metal san. Kafar 30{ işçil kıpsıyor

Tülkeli Asansör Karar 108 lşçlyl kapstyor

TLKSTİL BIode Limit€d, İst. Karar 80 işçiyi kapsıyor

Dar Teksül, İst. Karar 50 işçl},i kap§tyor

Hayıi Bükücü İpl. Meıs. Boya. Kırrİ z5 işçlyt kapgtyor

G€nçler Giyim, İ§t. ı(aİaİ 105 lşçiyi }ap§tyor

Samek Örme ve Dokuma Saı. traİar tı0 işçiyi LsEıyor

U Y U ş M.A z L I K L A l
BAsIN-lş Elektİik Etiid Gen€l Müd, Bağlı Matbaa,

DMo'ya bağlı 1 işyeri

Yenigiin - İlter Tekend Matbaa§ı

BANK-SEN Yapı ve l(ıedi Bankası

ca.anti Baİrkası

Tübitak Gebze İşyeıi
Musevi K&rma okulu

DEvRİMcİ sAĞLıKlŞ Adana §ağüt Müdiiİlüğit

Edirne sosyaı siğortala. Hastinesi

DEv MADEN-SEN Yahşihan Kırma Yiikıeme Tesisıeri
kdağ Maden Çinko Kurşun, İst.

GENEL-İŞ Tuzla Belediyesi

GIDA-iŞ Evyap sabL,! sanayi, Eyiip
Adela Salam Fab., Lüleburgaz

Bur§a Ekmek Fırırılau
Lezzo, |sl.
Birıik Un, .Lü"b*gaz

LASTİK-İŞ Mastaş Marmara Ayakkabı, safraköy
cemle spo., safİaköy

TEKGES-İŞ Bakırköy Ele$ıik Birliği
Mahmutbey su Birliği
Üsküdaı Köytcr Elcktrik Birliği

TEKSTİL Bcğcnaı Konf.,ksiyon

Bitaş Brodc

Kaıadcniz ,Örmc Saıayi
otomctal otomoıiv vc Mctrl saD.

Kazlıçşme Yün lplik Fab.
Tt}MKA-tŞ Bomas l]obin vc Mısurı sün.

Akfan Mukinc vc Kimyo Sun.



Rııa Güvenı
«PTT

işYERLERINDEKl
KA&llllsılz

ıfrGULAıl/ıALARA
DlsK sEYıRcl

KALMAYACAKTlR»

Güven: "Yasaya aykırı tutum
ve dawanışlar içine giıen PTT
Genel Müdiirlüğü bu
girişimlerine seyirci
kalmayacağımEı bilmelidir."

DtsK G€nel Başkaıvekiıi Rtza Gü-
ven, biı açıklama yapalaL son giin,

ıerde Ulaştırma Bakanı!ğ,ırun ve PTT
Geneı Müdürıüğü'nün haberıeşme iş-
kolunda sendikal hak ve özgiirlük,
leri yok etmeye ve işçilelin tasfi-
yesine yöneıik gııişinıer içiDde bu-
lunduklaııq beıinmiş, işçiterin ka-
zaıttln,ıış haklannı açık biİ saldırı
niteıiği taştyan ve işgüveılikleıiıi
doğTudan doFuya ayakıa! altJna
alan bu girişiınlere DİsK'in v€'üye
sendiLalaün s€ssiz kalmayacağnı
aç*ıaınışhı.
Rtza Güven, DlsK'e üye Yeni Haber
- İş'e ve üyeleıinin sendikal bak ve
özgülükıerine, işgüvenlikıerine yö-

nelik s&ldırııann yalnız FIT Genel

Müdüttüğünün değil aynı zamanda

lıaşhrma Bakanlığı'nın da sorum-
luluğu aıtlnda olduğunu hahrlatmış,
tır. Rtza Güven. DİsK'in bu konu-

da yetkiüıeri uyardığını ve saldrrı-
lara seyilci kalmayacağını da. be-

lirtmiştir.
DİsK Geneı Başkanvekiti Rıza Gü-

ven'in açıHaması özetle şöyledir :

"PTT Genel Müdülüğii'nce «yah.ım

hizİİletlerindeki iidenek yetelsidiği,
bhbane§ öne siiİülerek dşçi azal-

tılmasrna, gidileceğini bildirmiş ve
işçileri başLa işyerlerine naİİediı-
meye ya d4 6 ayıık ücretsiz izin al-
maya davet etmiştjİ.'Yasal daya-
nak bulamayan PTT Genel Müdiiı-
lüğü, toplu çıkaİmalaJt hileli bir
yoıa başvulaİak yapmaya çalışmak

ta, işçileİi önce geçici işyerıeıine
gönderİneyi, orada da iş bitiminde
yol vermeyi planlamaktadf. Konfe-
deIa§yonumuz üyesi Yeni Haber,
İş sendikailna üye yaklaşık 800 iş-

çiye yijneltilen bildiıimde güdüen
amaç, işçilerin nakil istemine yanaş

mayaİak keıdi istekleriyle işi te!k-
etmeleridir. Üye sendikamızı ve üye-
terini hedef alan bu saldırrlaI as-

ıında PTT Genel Müdiir!üğii'niin bir
süİeden beri izlediği bir poıitikanın
devamtdır. Daha önce de, Yeni I{a-

ber - İş ile arasında imzaladiğı top-

ıu sözıeşme hüküİnlerini hiçe saya-

İak 275 §ayrlı yasaya aykrı tutum

ıc davıanışlaı içine gilen PTT Ge-

nel Müdürlüğü bu girişimıeİine se-

yirci kalritayacağımızı bilmelidi!."

I.TILI]$AL
iŞÇü SAĞLtĞl isci sAçLIGIeo
KoNGRESl KüNGREsI
EKlM
AwNDA
ToPLANlYoR
Türk Tobipler Birliği'ne boğll
|sıonbul _Tobip odosl ile
TMMoB'ye boğll Kİ,nyo
Mühendi§teri odosl'nin lstonbul

Şubgsi torof lndon ortokloşo
düzenlgnen "1. Ulusoı lşoi
sğğlıği Kongrosi" 19 -20 -21
Ekim günleri l§tonbul BPlediye
soroyl Toplontı solonundo
yopdocoktır. Kongredo, iş
0üvon!iğl, meslok ho§tollkİın,
iş kozoloı ono konulor olorok
elo o|lnocokt|r. Kongrede bu

konulonn tortlşllocoğl üç pong|

!ıopılocok oyrlc! söz konusu
dol|ordo bildlriler de
sunu|ocokİr. '1. ulu8ol lşoı
soğllğ| Kongre8inde
konfğronslonn, eğilim
çollşmolonnln, fllm ve s|oYt
gösterilorinin düzenlenğcgği,
çaşitli sergilerin oollucoğı
bildirilmğktedir.

19/20/21 Ekim 1978

Toplantl salonu
israrıeuı- BELEDIvE SARAyı
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DİSKE BAGLI sENuirALAffi,
.ı - A§ıs 29 26 68

siimer sokak I{nıç Ap. 9/8 ttnişehif
ANKA§,A

2 _ ASTEE - ış 49 ?3 51

Beyoğiu Tonton Mah.
Eski Çicekçi Sok. 5/? Kat 2 İSTANBUL

3
3 _ BASIN - ış ,f§2{ - ü§?5

Div8nyoıu, Klod Far€r cad. Noi uil2
Cığaloğlu, İsf,ANBin

{ - ErlI!ıE - sEN ,ı822$, ,ı8 8125
vati İ(oaa& cad. Yapr Şe IG€di Bankagı
Erııekti sondtü Te§i§leıi N8t: 5, Dai. 3.4
Ni§antaşt, İSTANBUL

5 _ BAYSEN 29 00 ı4
Necıtibey cad. sezenl€r sokaL ı/ı0
Yenişhi, ANKARA

6 - Dgy _ ı I}EN - §Eİl 29 39 o . 29 {7 9a
Necattbey cıd. sezenlet sokıL
bzan Apt. No: 2A
Yenişehi., ANKARA

? - DEvınlcı sAĞrrr . b
İrıeuey uaıı. valide cımii §ok. 34/5
Aksaray, İSTAı{BUL

s - DEyRtırcİ ToPRAr - ış 29m53
Gazi Mustıfa Kemal Pışa Bulvarı
Yönak Apt. Dai. 15, Kat. 5
Malte.pe, ANIGRA

9 _ GENEL_İş ı?5,ı59.1?52§?
siiıeym8ı stln sok. 24
Sühiy€, ANKARA

tO-GDA-lş 45 89 85

Refik Saydam Cad. 3/4
Tepebaşı, İSTANBuL

lt _ f,ün cAJtt _ ış 2? s4 02
Divanyolu, Klod Fare. cad. 1214

cağatoğtu, İStANBUL

ı2 - İLERİCİ DERI - ı§
ordu cad. No:3m. Kat: 3
Aksafay. İSTANBuL

13 - rERAMİf,_ İŞ 26 49 28

Divanyoıu, KIod Faİer cad. 1213

cağaloğlu, İSTANBUL

14 - LAsTfx _ lş 75 ı5 65 - ?5 t5 66

Irndfa Asfalt!
Ahmet Kut§i Tecer cad. t0il2
Metter, İSTANBUL

15 _ ıiADEN.lş {s 50 74

Baİbaİo§ Bulvaİı 50/2
Beşiktaş, İSTANBI,L

ı6 - oLEYİ§ 18 25 A _ 25 54 ı9
MeııeL!ğ sok. Muslu Apt. 28lt{-t5
I(ız 8y ,ANKARA

1? - TüRı(İYE PETR0L vE ı(iMYA
SANAYİİ İşçiıt]Rİ
sENDİ(Asr fiAlll - |578
İzmiı Cad. Fevzi Çakmak sok. 7,/ı3

Yenişehir, ANKARA

18 _ T.İ.s. 25 56 87 - t8 s 15

Tula cad. İnkilap Apt. 5/6 - 7

Yenişehir, ANK]qRA

ıs _ rmcE§-İş 25319 - 18s999
İzmiı Cad, Yapıak Apt. Kat: §, No: 21,'11

I(ıalay, ANKARA

20 _ TEESTİL ü85s
Babıalİ cad. srhhiye Apt. 19/3

cağaıeğıu, 1STANBIJL

21 _ TüMtrA - ış ?5 ı5 65 _ ?5 15 66

Londİa Aslaltı
Ahmet Kutsi Tec€r cad. 10/2

Merter, lsTANBtJL

22 _ YENİ EABER _ İş 29 ?1 ı6 - a $ ü8

Muştafa Kemal Bulvar!
Toıluoğlu Apt.- 7ıl1 - 2

Maltepe, AMARA

2J - YEÜ|AITI ltüADEN _ İş 29 66 92

Neca§bey cad. 2221
sıhhir€, ANKARA
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