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T 0 RKtYE MADEN İŞ SENDİKASI YAYIN ORGAJSI, 15 GÜNDE BİR ÇIKAR 15 Mart 1969 

Türkiye'de Sendika özgürlüğü 

KARA BULUTLARLA 
KAPLANIYOR 

Türk-lş Konfederasyonu, İşveren Konfederasyonu ile or
taklaşa hareket ederek A . P. iktidarının emekten yana olma
yan politik.asına yeni fakat korkunç bir yön verme çabasında
dırlar. Yabancı sermayeyi "vel'i nimet" sayanlar, bu kez hem 
sömürücü yabancı sermayenin, hem de işbirlikçi çevrelerin gö
nül huzuru içinde Türk emekçilerini sağmal inek gibi emebil
meleri için tertipler hazırlamaktadırlar .• 

Türk-İş Konfederasyonu, "işçi" sıfatına bürünmüş bir 
yerli-yabancı sermaye maşası durumuna düşmüştür. Bu sö
mürücü çevrelerin tatlı karlarına ket vuracak, sömürü süreç
lerine ara verdirecek her toplumsal ve bilinçli hareketi boğmak 
için kanlı pençelerini 274 ve 275 aayılı yasaların Sendika öz
gürlüğüne im.kan veren maddelerine atmış, bu maddeleri yok 
etmek için bütün yollara başvurmuşlardır. 

lan zedelenenlerin ekmeklerine yağ sürücülüğü kabullenmiş
lerdir. Sarı sendikaların ihanetleri üzerine eyleme geçenlerin 
kararlılığından kuşkuya düşenlerin kurtarıcı maşası olmak ro
lünü kabullenmişlerdir. Bu nitelikleriyle Türk-İş yöneticileri, 
bir kısım uzağı görmez, dar kafalı işverenlerin niyetleriyle 
tam mutabakat halinde A. P. iktidarını, Anayasa mahkemesin
den mutlaka dönecek bir kanun çıkarma planına itelemişlerdir. 

Yeni tasarılarla A. P. iktidarı Türk-İş Konfederasyonu 
nu çalışma hayatında diktatör ilan edecektir. 
Anayasamıza, Milletlerarası sözleşmelere, batı sendikacılık an
layışına, ahlak ve hatta vicdana yüzde yüz aykırı nitelikteki 
tasarılarla devrimci örgütlerin boğazlanmasına, devrimci emek
çilerin bileklerine zincir vurulmasına, işçilerin iradelerini ser
bestçe kullanmaları yollarıru tıkamaya heveslenen i§birlikçi 
beylerin niyetleri kursaklarında kalacaktır; ve bu tasan. ikti-~ !.; 
dar Türk-İş ve işveren Konfederasyonunun 1969 Tllrkiye'
sinde temsil ettikleri zihniyeti t escil eden lanetli bir belge ola-
rak tarihin kucağında saklı kalacaktır. Gelecek nesiller; böy-
le bir tasan hazırlayanları. bir an önce kanunlaşmasına çalı
şanları işçiler, işçi sınıfının mutluluğuna karşı savaş açanlar ~ 
hakkında ne hükme varacak ve ne yapacaksa aynen onları 
yapacak, o yargılara varacaktır. 

DİSK ve temsil ettiği devrimci, Anaya.sa'cı anlayış ve .. 
bu anlayışın milyonlarca savunucusu ve koruyucusu hür ııen- .. 
dikacılığa. sosyal adalete uygun toplu sözleşmeler yapılmasına •• 

Amaç açıktır : son verdirecek bu tasarıların kanıınlaştınlmaması için her gün ~ 
Kimlere hizmet ettiği , kimlerin düdüğünü çaldığı artık eylem içinde gerekeni yapacak, ihanet içinde olanları bir bir 

dünyaca bilinen Türk-lş yöneticileri memleketimizdeki top- teşhir ·edecektir. Çalışma hayatı, sahipsiz bostan korkuluğu 
lumsal gelişm~en korkanlarııı ~ ka.rıı_ıaında boynu bükük• o!:ı-rak g~~ ufuklar iç~de kara ~ le_ke olarak özgürlü~üze 
tür. Sınıf bilincıne kavuşan emekçı kitl_elenn uyanıı,ından çık.ar- golge düşürerek boy gostermelenne ımkln vermeyecektir. ■: 
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BAIJYAZI 

işçiye 
ihanet 

Kanunları 

UMAL TURlil'..ER 

'.l'ürk parliment.oswıun İç Tüzük hüküm
lerine göre mevcut bir kanunla ilgili değişik
lik yapmak lsteyea MIDetvekillerinin teklif
leri önce ilgili komisyonlarda görüşülür ve 
sonra da karma komisyonda görll.'jüldükten 
sonra soıa şekJiııi aJa.n t.asan Btlyök MJDet 
Meclisine sunulur. Bu ıekilde bir tasıınnın 
son şeklini alması a.5&,ğı yukan 8-4 ay sü
rer. Bu arada gerek basın yolu, gerekse Jl
gili teşekküllerin faaUyetleri ile l<amu oyu 
o konuda tam olarak aydınlatır. 

'.l'iirk-İş Yönetim kurulu üyesi ve A.P. 
Milletvekili Kaya Ozdemir ile yine rtirk-1'} 
Başkıuı yardımcı ve Yönetim .Kıınıhı üye
leri olan A.P. Milletvekili arkadaşlan ile 
274 ve 275 Sayılı .Kanunla.mı bazı madde
lerinin değiştirilmesi ile ilgili kıuıun tekllf
leri bu şekilde bir geçici karma komisyona 
havale edilmiştir. 

Kaya Ozdemir'in kanun tekllfl gerekçe
sinde aynen şöyle denmektedir: 

" Yurdumuzun en güçlü iki örgütü olan 
Türk-İş ile '.l'iirkiye İşveren Sendikalan Kon
federasyonu yetkilileri ortak çalışmalan so
nucunda değiştirilmesi düşünülen noktalar 
da tam bir anla.~aya varmış ve varılan an
laşmayı Çalı.51Da Bakanlığına duyurmuşlar

dır. ÇalL<7ma Bakanlığı bu görüşlerden hare
ketle değişiklik tasarısının hazırlanmış, an
cak bazı formaliteler yüzünden Yüce Mec
lise sevkine imkin buhınamamı5tır. Daha 
fazla beklenilınesinde büyük sakıncalar lıu

lunan bu konuda, yukanda belirtilen iki kon
federasyonun ve Çalışma Bakanlığının ka
bol ettiği prensip ve esaslar aynen muhafa
za edilerek L5bu tasan hazırlanmıştır.,. Yu
karıdaki satırların gerçek anlamı şudur: 

İktidar - '.l'iirk-İş - İşveren üçlüsü, tanı 
bir anlaşma içinde JLO'nun 87 ve 98 sayılı 
Sözleşmelerde ve Anayasamızda. tam ifade
sini bulmuş olan sendika kurma hakkının 
özünü zorbıwı. yok etmek için anhışma ha
lindedirler. Bunu tam gerçekleştirmek için 
de, yine uluslararası ve uhısal mevzuata ay
kırı olarak rörk-İ!?'in bu alanda bir tekel 
kurma,<ıı yolunu açmaktadırlar. Aşağıdaki 
izahlannuzla bu hususlar açık ve seçilt ola
rak ortaya konııJacaktır. 
274 sayılı Sendikalar Kaııunu'nun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Kaya 
07.demir ve iki arkadll§ınuı yaptığı kanun 
t.ekllfinin önemli maddeleri aşağıda açıklan
mış ve bunlar hakkındaki görllşöınüz de her 
maddenin altına çıkanlmıştn. 

Teklif Madde 1: (Halen mer'Jyette bu
lunan l : madde işçilerin, Sendika, Blrllk, Fe
derıısyon , ,e Konfederasyon kıırablleceklerinl 
i.minlir). Teklif ise .işçilerin ve onlaruı sen
dlkalannın birlik kurma hakkını yok etmek
tedir. 

1 MADEN - iŞ Sayfa 2 1 

Tenkidi: Anayasamız açıkça iı;çilerln 
sendika birlikleri kıırma. haldarıııdan bah
setmektedir. (Madde 46) ~ine Anayasanın 
29'unco maddesi işçilerin teşkilltlanma ve 
demek kunna haklarından ' ~ık se(ik bir 
şekilde bahsetmekt.edir. Bu tekUf Anaya
saya da. ILO'nun kabul ettiği ve mecUsce 
onanan 87 ve 98 No.'lu sözleşmelere de ay
kındır. 

Teklif madde 26/ 1: Bu kanuna göre ku
rulan L5Çi teşekküllerinin ldarecller ve tem
silcilerine verilecek ücretlerle her türlü öde
nek ve yolluklar en çok üyeye sahip işçi kon
federasyonunca hazırlanıp bu konfederasyo
nıın genel kurulunwı onayından geçecek üc
ret yönetmeliğinde gösterilir. İşçi teşekkülle
rinin idareci ve temsilcilerine verilecek öde
nek ve yolluklar işba yönetmeUkte gösteri
len sınırlan hiç bir surette aşamaz. 

Tenkit: Bir konfederasyonun kendisine 
dahil olmayan ve başka bir konfederasyo
na üye olan veya olmayan bir sendikanın iç 
İ!lllerine lıllkmetmesl gereltııizdir. 

Teklif Madde 29: Bu kanuna göre kuru
lan mesleki te!?ekkWer her hesap veya bütçe 
devresine alt biliııço ve hesaplannı ve çalış
ma raporlannı ait olduğu devreyi takip e
den üç ay içinde Çalışma Bakıı.alığına ve üye 
sayısı en çok işçi konfederasyonuna gönde
rirler. 

Tenkit: Bir sendikanın veya konfederaıı
yonwı hiçbir organik bağı bulunmayan bir 
teşkilata blllnço ve heııaplannı gönderme 
mecburiyetinde bırakılması dünyanın hiç bir 
yerinde görülmemiş bir durumdur ve fll!?ist 
korporatif sendikacılık görüşünden ba.5ka 
hiç bir ı:;ekilde izahı mümkün değildir. 

Tekllf Madde :30/ 8: Bu benddeki hükme gö
re sendika, ya da konfeder.ısyon üyesi bu
lıınmadığı baı,ka bir konfederasyonun tespit 
ettiği ücreti, idareci Ye temsilcilerine öde
meyecek olursa, ya da, tam bir sır olarak 
kalınası gereken, bilanço ve hesaplarını baş
ka bir konfederasyona , •ermezse, o teşkila
tın yöneticilerine i~ten el çektirilecektir. 
Tenkit: Bu konuda bir şey söylemeyi zait 
lıuluyoruz. Sadece şunu söyleyeceğiz.: 1.kti
dar - Türk-İş - İşveren üçlüsü işçilerin hak
kını yemenin korkusuna kapılınca ne yapa
caklarını bilemiyor ve böyle fıu;ist tedbirler
den medet umuyorlar. 

Genel Tenkit: Anayasamızın 46 ve 47. 
maddeleri, i5çilerin sendikala..:,ma hak Ye hür
riyetlerinin her türlü zorbaca ve faşist sal
dınlardan korunmasını şüpheye yer verme
yecek şekilde koruyan hükümler getirmiştir. 

Bundan başka 'fürkiye'nin de üye oldu
ğu Birle!?miş MJiletler Teşkilih bünyesinde 
bulunan Uluslararası Çalı.5ma Teşkilatınca 
kabul edilen 87 sayılı "Sendika Hürriyetine 
ve Sendika Hakkının korunmasına dair" söz
leşme ile 98 sayılı ''Teşkilatlanma ve Kollek
tif Müzakere halda prensiplerinin uygulan
masına dair" Sözleşmenin ilgili maddeleri 
ve özellikle aşağıdaki aldığımız maddeleri 
adı geçen hakları aynı şekilde korumaktadır. 

Anayasamıza aykın olarak çıkanlacak 
hükümler, Anaya.sa Mahkemesinden mutla
ka geri dönecektir. Ulwılararası Çalıı,ma 
Teşkilatının sözleı;melerine aylan olarak çı
kan kanunların bu sözleşmeleri. IJıWi ae, im
za koyduğumuz anhışmalarla gösterilen yol
lardan uJuslararaSı tahkikat heyetlerince 
mutlaka tesblt edilecek ve tüın diinya kamu 
oyuna açıklayacaktır. 

87 sayılı sözleıpnenla 5 macldesl: "işçi 

ve işveren teşekkilllerl. federaısyonlar ve kon
federasyonlar kurmak ve bunlar üye olmak 
ve he r te5ekkül, feıleresyon veyn. konfederaıı-

ti ra.sı isçi ve işveren teı;ekklileri• 
yoo, mWe em ~ luıizdirler." 
ne üye 0 '»;:: ııözileşmenla ı 'inci maddesi: 

98 ~ •• .,...._ h"~usund& sendika hürrlye
"İşç~r ç..-.,,-- ,... 

halel ünneJıe matuf her tlirlll fark ::'euc1 ııa!:kete kar!?• tıım bir himayeden 

faydalanacaklardır.' 
Teklif Madde 9/ l: tşçl sendikaları ~yııı 

,~1r 1ıın·•-1.ı işyerlennde 
işyerinde veya aynı - 0 ...,... 
ç.alışan işçileri içine abr. tşveren ~ndikalıın 

. k I d =••san t,;,verenlerl ıçJne alır. 
aynıışouna__.,,, · ,, .. 

2) 'l'ürkiye çapında faaUyet gosteren 
sendikama kurulu bulunduğu işkolunda ça
lışan sendikalı işçilerin en az 1/ S ünü tem
sil etmesi şarttır. 

b) Federasyonlann aynı işkolunda mev-
cut sendikalardan en az JklslDin bir araya 
gelmeleri ve o L5kohında çalı§aD sen~lı 
.işçilerin en az 1/ 3 ünü temsil etmesi gerektir. 

c) Konfederasyonlar, mevcut federas
yon ve Türkiye çapında faaliyette bulunan 
L,kolu esasına göre kurulu sendikalardan en 
az beşlnln ve Tlirkiye'deki sendlkah Jşçilerin 
en az 1/ S ünü jlye sıfaayla bir araya gel
meleri suretlle kunılur. 

Tenkidi: 2 nci maddenin a, b ve c fık
ralannda aranan 1/ 3 çoğunluk şartı Ana
yasa'nın getirdiği subestçe sendika.la§ma 
hakkını kökünden yok eder. Bunun maksa
dı Ttirk-lş'in işine gelmeyen meşru sendika 
ve konfederasyonları, İktidar ve İşverenlerle 
anlaşma halinde yok etmek isteğidir. Bu ço
ğunluk şartı bir kuruluş şartı olarak geti
rilmiştir. Demokratik dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiş bir kuruluş şartıdır. Bir zor
balık örneğidir. Her hükmi şahsiyet geniş bir 
amaç ta§ıyarak kurulur. Zamanla amacını 
gerçekleştirir, o üye çoğunluğu sağlar. Doğ
duğu aııda hükmi şahıstan belli bir çoğım
luk istemez. Aksi, Türk-İş'e tekel hakkı ta
nımak demektir. 

Aynı maddenin 3 üncü bendi, Çalı.5ma 
Bakanlığına işkollan yönetmeliği yapmak 
hakkını vermektedir. ÇalL5ma Bakanlığının 
yaptığı işkollan yönehneliği bugüne kadarki 
uygulanınasmda riirkiye'de sendikaların bö
lünmesi ve güçsüz hale gelmesi şeklinde ol
muştıır. Örneğin; buna göre Maden-15 Sen
dikası, gemi inşaat ~-e tamiri i5çilerini ör
gütleyemez. .Kimya, petrol, lastik, plastik, 
kağıt seramik, v .s. ı,ribi işçiler tek bir genel 
işçi sendikası kuramaz. Bunlar a:,,n sendika
lar kurmak zorundadırlar. Yapı-İş Sendikası, 
ağaç. karayollan, gibi işçileri örgütleyemez. 
Her iş kolu için ayn sendika kurulİnalı, ve 
bunun gibi daha bir sürü "böl ve yönet" 
prensibine uygun madde, Türk-İş - İktidar -
İ!jveren üçlüsünün anlaşması ile uygulan
maktadır. Bu bakımdan : lşkolları Yönetme
liği Tüzük halinde olmalı ve Danıştayca ha
zırlanmalıdır. 

Teklif Madde 14/ 1: Sendikalann anıaç
lannı gösteren 14 üncü maddeniıı haU hazır 

-durumu şöyledir: İşçilerin veya işverenlerin . 

mesleki bilgilerini arttıracak, mllU tasarruf 
ve yatınmın geli~esine ,·e reel verimliliğin 
çoğalmasına Jıimıet edecek veya genel kttl
türlerini genişletecek lmn ve konferanslar 
tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüp
hane, basımevl ve benzeri költörel teslsler 
kurmak, işçilerin boş zamanla.rmı iyi ve ne
zih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağ
lamak. .• 

Teklif, bu maddedeıı "kütüphane, bası
mevi ve benzeri kültürel tesisler" kısmını çı
karmıştır . .Omitleri, oldu bitti arasında, kim
se farketmeden sendlkalann eğitim ve bilinç
lendirme görev ve olanaklannı yok etmek
tc>.dlr. 

' 
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Anayasa 

Koruma 
Nizamını 

Kanunu 
T asorısı Demokratik 
Değildir. 

Arnkat: İbrahim Tl1RK 

Yeni çıkarılmak istenen bu kanunun emek
çiler için getirdiği yepyeni bir hükmü var. 

\ 

"Yukarıdaki fiilleri işleyenler Devlet dai
resi. iktisadi Devlet teşebbüsü. sermayesinde 
d evle t hissesi bulunan anonim şirketi, kamu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar 
işçi teşekkülleri, dernekler memur veya 
müstahdem veya mensubu olursa ceza yarı 
nisbetinde artırılır., denmektedir. 

SİNGER OLAYLARI SIRASINDA TUTUKLANAN RESUL KlBAR. 

Yazıyı dikkatle okuduğumuz zaman ve
rilecek cezada yarı nisbetindc arttırılacak o
lan kimselerin, çalı.şan kimseler olduğu açık
ça anlaşılır. bilindiği gibi çalışanlar ya kamu 
hizmetinde olan memurlar ya da işçilerdir. 
Kısaca Anayasa Nizamını Koruma Tasarısı
nın bu maddesi ile daha ağır biçimde ceza
landırılacak olan Eıı.IBKÇ1LER ve emektir. 

StlLEYl\lAN ASLAN, ADE~I KARABAŞ, ORHAN CANBAZ, A HMET 
YÜZYIL. SENDİKA AVUKATLARI TARAFINDAN TAHLİYE ETTl
lllLMİŞLERD1R. SİNGER'Ct lŞÇlLER İKİ AYDIR TUTUKLUYDl."-
1,AR. FOTOORAt'TA SERBEST BIRAKILAN İŞÇİLER GOROLtıYOP.. 

Bir örnek verelim: "Toplumun bir sı
nıf veya zümresini kötüleyenler bir yıldan 
beş yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır." 
İşte bu kötülemeyi burjuva yaparsa yani bir 
tüccarın, müteahhidin, fabrikatörün , itha
latçının, ihracatçının meydana getirdiği t op
luluktan birisi yaparsa, onlara 1 yıldan beş 
yıla kadar ceza verilecek . Ama bir işçi kal
karda kapitalistler , kompradorlar bizi sö
mürmektedir. Bu sınıf sömürgen bir sınıftır. 
derse, ya da bir köy emekçisi toprak ağa
ları zalim kişilerdir, bunlar köylünün kanını 

emmekt edirler derse, onları kötülerse, işçiyi 
ve köy emekçisine verilecek ceza bir yıl ol
mayıp 1,5 - 7,5 yıl olacaktır. 

Öyleyse kanunun bu maddesi Anayasa
nın: hiç bir kişiye, zümreye, aileye ve sını
fa imtiyaz tanınamaz diyen 12. maddesini 
çiğneyecektir. Çünkü burada aynı kötüleme 
suçunu işleyen kimselere ayrı, ayrı ceza ve
rilecektir. Emekçiye yarı nisbetinde ceza 

artırı larak verilirken sermayecilere ceza ar
tırılmadan verilecektir. Anayasa Nizamını 
Koruma Kanunu Tasarısı sermayeye silah 
geçirirken emeğe ve emekçilere de külah ge
çirmektedir. 

Bu kanun tasarısının Anayasaya karşı 
olan yanı bununla bitmiyor. Tasarının bir 
tek amacı vardır. O da emekçileri ve emekten 
yana olan aydınları susturmak, sindirmek ve 
sermayeye rahatça sömürme olanakları ya
ratmak, zulmu, haksızlığı, insan onuruna 
yakışmayacak, vatandaşlık haklarıyla bağ

daşmayacak tüm sermayeci sınıfların eylem
lerini meşrulaştırmak olacaktır. 

Sermayeci sınıflara karşı işlenecek olan 
suçların cezaları adam öldürme suçuna veri
len cezad an daha çoktur. Örneğin: Bir işçi 
kullandığı otosu ile iki kişinin ölümüne sebep 
oldu. Bu suça verilecek ceza 4 yıldır. Oy
sa patron bizi sömürüyor. bizim sırtımızdan 

milyonları kazanıyorlar diyen işçinin ceza
sı ise 7,5 yıla kadar çıkabilecektir. 

Bu kanunun bir başka amacıda emek
çilerin bilimini yapan. yayınlayan kitapları 

En uzun grev'in işçileri konuşuyor 
Bizler Basın işkolunun 

en uzun grevcileriyiz. 365 
gündür Vilayetin dibinde 
grevdeyiz. 

365 gündür evimizde 
kaynayan t enceremizde a
şımız daha az, ekmeğimiz 

daha kıt. 

ortalaması 12 yıldır. Ve 
yine bu işyerinde asgari 
ücret 12 liradır. Yani bu
rada gülünç denecek ka
dar düşük bir ücret öden
mektedir. 

olan yemek bedelini 100 
kuruşa indirmek istemiş

tir. 

yazıları yayınlattırmamak ve emekçileri uy
ku içinde ve karanlıkta bırakmaktır. Eğer 

emekçilere bilgi veren sosyalist kitaplar ya
yınlanırsa onlar okunur. emekçilere şimdi
ye kadar anlatılan masallar değerlerini kay
bederler. O zaman hiç bir emekçi patronun 
kendine ekmek verdiğine inanmaz tersine 
kendinin patrona ekmek verdiğini öğrenir. 

Anayasa Nizamını Koruma Kanunu Ta 
sarısının bir öteki amacı da işçilerin bir sos
yalist siyasi örgüt altında toplanmalarının 

bilincine varmalarını. ksaca sosyalist düşün
celeri ve bu fikir akımını yasaklamaktır. A
ma buna hiç bir kanunun gücü yetmez. Çün
kü Anayasamız Sosyalizme başka bir deyim
le işçinin ve tüm emekçilerin siyasi iktidara. 
demokratik yoldan. ele almasına açıktır. lk
tidar kapita list sınıfı~ tekelinde değildir. 

Tasarının kanunlaşacağını. kanunlaşsa 
bile yürürlükte uzun süre kalmayacağını, zi
ra Anayasaya karşı olduğu nedeni ile Ana
yasa Mahkemesince yürürlükten ka ldırılaca
ğını sanıyoruz. 

Hiii ~r~ ◄~~~.;, 

-~i'Jı 
tfN . tt.Mı~; .. -·~ ı: . - ... 

~ ,· . - . l. . a;.· :.,, 

itAK ff/(1/Z.A: ~ Biz ki işçiyiz. Emeği
mizden, alın terimizden 
başka hiçbir servetimiz 
yok . Şu Babıali yokuşun

da yarım asra yakuı za
mandır birçok basın işçi
sinin kanını emmiş ve em
mekte olan bu sömiirü ç:ır 
kı içinde çu·pınıp durmak
tayız. 

İçimizde 36 yıldır bu iş

yerinde alınteri döken ar
kadaşımız var. Pek çoğu
muz 30 yılın üzerinde bi r 
süredir burada çalışmak
tayız. Bu işyerinde kıdem 

İşverene, sendikamız a
racılığı ile 'fr 25 zam ve 
250 Kr. yemek bedeli gibi 
aslında çok mütevazi ve 
gerçekte çoktan ha k etti
ğimiz istekler ileri sürül
müştür. Oysa, pekçok iş

yerinde bu hakların çok 
üstünde haklar elde edil
mişt ir. 

lşveren ve isteklerimizi 
ve emekliye ayrılan işçi

]L,re 1950'den sonraki hiz
mJ llerinde karşılık ta lep 
edilen kıdem tazminatını 

reddetmiş, 'lr7 zam tek
lif elmiş ve bunlarla da 
kalmayıp daha önce 150Kr 

İşçiyi hor gören ve ona 
Anayasanın tanıdığı en 
tabii hakları esirgeyen ve 
onun insafsızca sömüren 
bu işveren Demiray'dır. 

Bu zat bir zamanlar mil
letvekilliği yapmıştır. Yani 
sözde mecliste bizleri tem
sil etmiş ve bizlerin hak
farını aramıştır. Sözde bu 
zat Anayasayı, hakkı, ve 
iııs2nlığı en iyi bilenler

dendir. 
Ö~rendik ki, işverenlerin 
bir tek kanunu var. Sö
miirmek. sömürmek. sö
mürmek ... 
()~rendik k.i, işçinin der 
d ini ancak işçi anlar. 
Öğrendik ki, politikacılar
dan bizlere hayır yoktur. 

Bu grev artık üç beş 
kuruşun mücadelesi olmak 
tan çoktan çıkmıştır. Bu 
grev burada yok olmamı
zı bekleyenlerin bu kara 
umutlarını bo~a çıkarmak 

ve Tiirk Jşçisinin şerefini 
korumak için sürdürüle
cektir. Jçimizdc 365 gü
nün bi'riktirdiı";ri ve bilediği 
ınlicadPle azmi var. Bugii-

ne kadar bizi desteklemiş 
ve sonuna kadar da des
tekleyecek olan sendika
mız Basın-lı,'e güvenimiz 
sonsuzdur. 
BiZLER BURADA El\fE 
CiN \ 'E ANAYASANIN 
BEKÇ1LER1Ytz. 

T(TRKil:'E BASUI.E\"I 
GRE\'CİLERt 

' 
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:İşçiler enıperyaliz 

6. FİLO ERLERİ VE KOMUTANLARI BARLARDA EÖLENlRLERKEN 
SAKALLI GERİCİLER 6. FİLOYA KARŞI NAMAZA DURUP SALDIRIYA HA
ZIRLANIYORLARDI . ........ -·-·· .. ·-· ..... ··-.. ········· ....... ···-.. 7 
1 Dedilerki... 

Amerika Büyük El('is i Coıner : 
"Amerlka'ya Türkiye'de karşı 
çıkanlar yüzde 3'e ,·annaz" 
dedi. 

Amerlka.h gazeteci "Amerika 
Emperyalist bir ~1ettir" dedi. 

Amerikan basını "Amerikalılar 
Türklyedeld kar.;ı hareketlere 
saygı du)'!Dahdırlu" dedi. 

6. F11o Komutanı "F1Jolanmız 
. Amerikan ticaretini ve az ~~
; mlş ülkelerden ~tlrilen ham 
maddeleri korumaklıı ıı;önıvll-
dir" eliyor. 

Bizim ki , "Amerikaya karşı 
çıkanlar yüzde 2'7 dir" dedi. 

Bizim ki "Amerika dostumuz ve 
m üttefikimizdir" dedi. 

Bizim ki "Amerikalılar bu ha-~ 
rek etlerin kusuruna bakmasın
lar, anlayış g östersinler " dedi. 

Bizim ki "6. Filo bizi koruyor, 
hoş geldi" diyor. 

...................... ..._. ................................. .. 
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Kanlı pazar emperyali 

rinin uyanan işçilere 

6. FİLO VE DİSK"in BtLDtRlSt 

Uygarlıklar yara tan, devrimler yapan kahra
man Türk ulusunu yine kara günler bekliyor: Bır
leşik Amerika'nın Kıbrıs'talti Ttirk kardeşlerimizin 
kurtuluşuna giden yo lda önümüzü kesen 6. Filosu 
yine lstanbul'umuzun l\favi sularında kara bir ej
derha azame ti ile bir hafta ya tacak, oelki d e k ara 
topraklara gencecik yeni şehitler verilmesi için klŞ
kırtmalar yapacaktır . 

Biz devrimci işçilerin tek ka lp gibi ça rpan biri
cik temsilcisi sıfatiyle, tasvip edilmeyen anlaşmala
rı bahane ederek ikide bir Ame rikan Filosunun lı
manlannıza gelip sömürücü çevrelere dest ek olma
sını şiddetle, nef retle p ro testo ediyoruz. Kendi li
manlarımızda yalnız şanlı Türk Bayrağını da lgalan
dıran, Türk ulus unun gözbebeği Mehmetçikleri ve 
onların halk çocukları ola n değerli subaylarını gör
m ek selamiamak, akışlamak istiyoruz. 

6. filo, Ame rikan emperya lizminin, geri bu·a-
kılan ulusların vatanlarındaki yer altı ve yer üstü 
kaynaklarını, em ekçile rinin yaratıcı güçlerini sömü
ren, kapitalist düzenleri koruyan ve dünya daki bü
tün sömürücü güçler ve sömürücü asalak sınıflar 
adına mazlum ınillletlere jandarmalık yapmaya yel
tenen bir anlayışuı, bir sistemin sembolüdür. Onun 
için 6. Filoya "Def ol, git!" diyoruz. 

lstilacılara karşı ilk kez milli mücadele veren 
yiğit bir m illetin evlatları olara k sömürüye paydos 
diyeceğimiz mutlu günleri özlüyoruz. Yoksa, Ana
yurdumuzu bir anda atom bombasıyla mahva sebep 
ola cak üsleri ve t esisleriyle, Atatürk'ün tam lstik
la l ilkesine ağır bir g ölge di4ıüren ·ikili anlaşmala
rıyla, m emleketimizi soyup soğana çeviren mali, ti
cari, iktisadi öriimcek ağlarıyla, kökü Anadolunun 
mübare~ b~ğrında, _halkın gönl~de, emekçilerin 
ışıklı sozlennde zengınleşen öz k ültürümüzü sosya l 
ve kültürel e tkileriyle yozlaştıran bu içimizdeki dost 
kılıklı yabancılar eğemenliklerini sürdürdükçe o 
mutlu günlere ulaşamayız. Onun ıçin Amerika'lılara 
karşı ikinci milli mücadelemizi sürdürüyor ve başa-



karşı 

ve onun işbirlikçile

düzenlediği bir 

caya kadar gittikçe arlan birhcyccanla bu mü
ıdeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz. 

6. Filonun şahsında bizi mahvetmek isteyen ka
italizmin, bizi yutmak isteyen emperyalizmin azı 
·~ıerini görüyor ve haykırıyoruz : 

Türkiye'mizi yabancılara sömürtıncyecek, vala
wmızı ve ulusumuzu milyarlarca dolara da olsa 
ttırmayacak, atom savaşıyla yaktırmayacak komp
dorların marifetleriyle yıktırmıyacağız. 6. Filo, 

ıeni istemiyoruz, istemiyor, istemiyoruz! Gerekirse 
ıepimiz birer Vedat Demircioğlu heyecanıyla sana 
:arşı çıkacağız, bunda kararlıyız. 

direniyor: 

İş~iler öğrenriler Amerika':ı,, 6. Filo
yu islemPdikleriuj haykırmak i(,in yürü
}Ü', düzenlemi5lerdi. Ama Ameriha'yı 
isteyenlerin saldırısıyla karşıla,:;tılar. 

Kemôl Türkler'in demeci 

16 Şulıat irtiı·ııııı hortlaımısı, iktidarın yiiz karasıdır. Hu kanlı olay, iktiıla

rıo uzun süreılir lııı.zırludığı ol,ımııı ,:;iınılilik son ha lkasıılır. Bu kanlı oyunun ba,; 
rPjisörlüğünii \ "ali Vefa Poyraz yapını:,tır. Vefa Poyraz derhal valilikten istifa et
meli, Aılalet huzurııııda hesap vermelidir. Çlinkii, yaptığı lı:ısın toplantısında iza
hını yaptığı, alınan tedbirlerin sadece saldırı:anların i~iııe yaradığı a~ıkı,:a görillınü,; 
ve \:ef:ı Poyraz kendi hasın toplantısında dahi izahını yaptığı tedbirle rle kendisin
den ba~ka kimseyi inandıramaınıştır. Daima sureti haktan ı::öriiıımeye ~.ah,;aıı Ve
fa Poyraz, aslıııd,ı ,:-imdiye kadar gelip geçen İstanbul Valileri i,:inde en ı::addar 
,·e en ha>,in yapıda bir ki,;idir. Kavel ve sinı:er olaylarından da kendisini iyi ta
nıdık. Akan kanların hesabı Yefa Poyrazdan mutlaka sorulmalıdır. 

- - -

Anayasa düzeninin çiğnenmesine açıkı:a imkan nren rn hatta bmıu hazır
layllll bir iktidar, ınllljruluğuııu kaybeder. Gayrimeşru iktidarın demokratik diizeıı
de yeri yoktur. Demirel lıükümeti istifa etıneliılir. Türk işçi sınıfıııın ve diğer 
emekçi sınıffarının mutluluğu, ancak ülkemizin sömürüden, yabancılarılaıı ve yaban
cı a~aklardan arınması ile mümkün olacaktır. Bu da-emek,;-i halkuııızıo kendisinfa 

iktid;ra nınnası ile lıaşarıya ula,;acaktır. 
Sava.'!ımız budur.. Gözdağı vermelerden, yıldırma hareketlerinden asla kork-

Yakası bayraklı gerici takımı ellerin
ıle l•ıı;,ıklan sopaları , ·e silahlarıyla Trük

diir kard~ tir demeden i,çilere, öğrenci

le re ,·urııyorlardı. 

muyoruz, korkmayacağız ... 

ıı:ıı:ı ...... ')~ ı:~, --ı,, .. 
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1 Ereğli kömürleri işletmesinin bir kaç çıkarcıya ! 
i vereceği 1 milyar liranın asıl sahibi kömür işçileridir ~ 
:: 1---------------------, •• 
.. BU DURUM KARŞISINDA iŞÇİDEN YANA OLMASI GEREKEN :-

:: HA \ .ZA'DAK1 I\IADEN İŞÇiLERi SENDİKASI NE Y APIYOU ~ ■: 
■--: ,________________________ •• 

■: .. 
:■ Bugün, Türkiye'nin en bü- ilim ve ağır yaralanmalar, bi- boşluklarından faydş.lanan avu- • Tazminat» konusu da «yeterlik :: 
•• yük İktisadi Devlet Teşekkülü !indiği gibi bir «Tazminahı katm «Tazminat talebi» nin so- - yetmezlik » yönünden iyice tar- •■ 

.. 
■ olan «Ereğli Kömürleri İşlet- gerektirmektedir. Aynca bu nuçlanması ve istenilen parayı tışıldı . 50'ye yakın hukukçu ve •■ 

mesi» önümüzdeki iki yıl için- kazalar dışı «Me_slek Hastalık- alması artık bir gün meselesi- maden mühendisinin ileri sür- •■ 
:■ de, sayılan 15'i geçmeyen Zon- Iarı» da, kanun uyarlıı:ınca ö- dir. dükleri düşünceler Zongulda k .. 
■• guldaklı işbilir avukatlara ta- demeleri icab ettirir. örneğin, Barosu .avukatlarınca da dik- •■ 
■;; marn: 1.000.000.000 lira ödeye- özellikle taş tozunu teneffüs ELEŞTİRME katle izlendi. •.ı 

■; cek!.. Evet, rakamlar yanlış etmeleri sonucu, solunum or- SAYFASINI AÇACAK Böylece ilk fırsat. bu top- •■ 
.. yazılmadı. t amam BİR MİL- ganlarında meydana gelen «Sı- OLURSAK I t d t ktı' •■ 

YAR li k k ).,. b · 1 k h t I k an ı sonun a or aya çı .. 
•■ rayı. te er te er say- ı.._oz» u çeşıt mes e as a ı - ti .. .. k. k s I s· t I K '!!.-

1 .. • • Ama. ge n gorun ı, çı ar· osya ıgor a ar urumunca .. 
•■ mış olacak .. , Jarında onemli bır yer alır. Da- d .. .. .. .. k öd' ki · k k 1 •■ . cılar sa ece gunumuzun aza. ene erın, gerçe ayıp arı 
•■ İnsanın sorası gelir· Zongul- ha sonra verem, kalp yetmez- .. 1.. 1 k h k I d - 'dd' ed' ldi v •■ 
■ , ' .. likleri romatizma ve benzeri sonucu o um veya mes e as· arşı ama ıgı ı ıa ı . e ■ 
■ dak ta, son model arabalar uçn- · . . . talıkları ödenekleriyle yetinme- bazı işbilir avukatlar da, bu im- ■ 
•■ de caka satmayı «sendikacılık» hastalıklar lıstede sıralanabılır. . rcı · H .1 ·ıgil· k k- k I d k ■ .. . . . . mışle ır. avza ı e ı ı anun• an no ta arın an çı ış yapa- ■ 
"ıı sayan yoneticıler. bır uyarı ol- İşte çıkarcı dolapları da, bu !arın dolaylı yollarından. boş• ra k. davalarını peş peşe açma- ■• 
•■ sun yapamazlar mıydı: saydıklarımızın çerçevesi içinde luklarından istifade etmesini ya başladılar. •■ 
•■ .. z~~~ld'.':k'ın ç~vresınde taş döner! Ocakta geçirdiği kaza bilen bir kısım açıkgöz avukat· . .. 
._ ko~uru . 1:1ret~n __ bır çok ocak, sonucu ölmüş veya bu çeşit ların, geçmişteki · kaza ve mes· Bır yıl sonra .. açılmış dav~- .. 
■-■ bugıın dıpsız gorunen kuyu ben- meslek hastalıklarından biri ile I k ' h t I ki d k " K 1. • Jarın hemen hepsı Zonguldak ış ■ . • 1 .. .. e ı as a ı ar a ı • ayıp ıs hk 1 . E - ,- K " .. ■ 
•■ zen, agız arını _yeryuzune _a_ç- dünyasından geçmiş bir işçinin te leri» ni de çıkarmışlardır! . ma . eme erı~ce, r~g ı omur- ■• 
•■ ~!ardır. B1:1 ağızlardan gırıl- haberi , daha ailesine ulaşmadan Bunların belirli bir tarihten son- lerı ışletmesı aley~ınde sonuç- •■ 
■• digı ~an bır apartm'.':~~n ~~t: bazı Havza avukatlarının köy- rası için de dosyalarını hazırla- landırıldı. 1968 yılı ı~ın de Te~- .. 
•■ l~:ı .. ~bı. yeraltının bolundugu !erdeki yardakçıl_arını hemen yıp, işleme sokmuşlardır. yı~ 9. cu Hukuk Daıresınce ! u- ■; 
■ gorülur !. harekete geçirir Oleni veya ya- .. . -· _ mu onaylandı. Bu suretle, tiiz- ■ 
-: Bu ocaklarda iş, yeryüzün- ralıyı t esbit edip, apar topar İşte, y~zbınler de~I. mılyon- minat _yet~ezliği açı~ından iş- ■: 
■ deki bir tarla kazımı veya taş ya kendilerini veya varislerini, lar ".: mılyonlar, mılyar ya~_an leme gırmış 20,000 dava karşı- ■ 
:• kırımına ~~m.ez ! Bu, binler- bağlı oldukları a~kat Y_:lZlha- bu tur tam 20.000 dosya ; boy: lığı ve h_er d~sya için işverenjn ■: 
■ ce maden ışçısının ; taş, toprak, nesine getirme imkanı saglanır. lec~ hazırl~mış ve de~let ke 50.000 lira ödeme zorun,lugu ■ 
•■ s u ve kömür yatakları karşı- Orada, tut aşağı tut yukarı ; sesınd_en mılyarhk !azmı~a~ı al- böylece gerçekleşmişti! . ■• 
•■ sında, akıllara durgunluk veren ölmüş ise diyeti , yaralanmış mak ıçın sıraya gırmıştır ·· Bugün Havza'da, !ş Hukuku ■• 
:■ yoğun biı· cebelleşr_ı:ıe.~i~r. <?,n- veya uzvunu kaybetmiş ise. İşin eleştirmesini yapacak ve iş~iden yana o_lm~sı ger_ekli ■: 
■ !arın, dev tabıat gucu ıle boy- karşılığı için pazarlık yapılır. olursak. daha 1940 yılında, lş- bır de , Maden lşçılerı Sendıka- ■ 
•■ lesine korkunç uğraşımına ya- Pek t abiidir ki bir anlaşma da çi Sigortaları Kurumu'nun ör- S b vardır. Öte yandan 20.000 ■• 
•■ kışacak t ek kelime «savaş• tır!. olur Ve o anlaşma gereğince. gütlenmesiyle kaza ve mesle k tazminat davasını sürdürmekle ,I'_ 
•■ Bundan ötürüdür ki. Ereğli çok defa alınacak tazminatın hastalıkları. bu kurumun sağ- görevli, bu Sendikanın tek avu- ■• 
•■ Kömür Havzası'nda her yıl so- onda biri veya ikisi ; yaralan- hk kurullarınca t esbit edilmiş- katı vardır. ■• 
•■ nu 8 bin'in üstünde, derece ya- mış, hastalanmış veya ölmüş ti Bilhassa iş görmezligı-·n 1 t · b ' 'İb t Le h 51 ■• 
■ b ı , A _ . . . - · _ .. ' . . . ş e sıze ır • re v a » ■ 
■• ralanma, u zuv kay ı o 1:r. ':(_ olanın kanunı yetkılilerıne he- derecesıne gore, ışçı Sıgortala- ki. neresinden tutmak isterseniz •■ 
■ rıca 50 - 120 arası degışen O· men ora?a· _avukat tarafından rı Kurumu bir ödeme de yap- isteyin, e le gelir tarafı yok. .. 
•■ lüm olaylarına da rastlanır Res- peşinen bdenır ! Karşılık olarak mağa başlamıştı. . ~ 
•■ mi istatistikler bunun açık bel- da avukata «Davamdan ötiirü 1966 yılına kadar, hak sa- Oysa, İşletme ~ukuk İşle:ı ■; 
•■ gelendir. alacağımı t amamen aldım» an- hipleri bu ödemelerle yetinmiş- 5b?.rtumluldarı. Eb_ne1rJı B~kt~hdgı •■ 
"■ 1 le bir «İbraname • 1 di u çesın en ın enn us un e ■ 

. a":ta ge n er · aylık alan o müşavirler. niçin ■ 
■.:: OCAI\ ıç_t,1:ı. verı ır. Ancak bu tarihe yakın, yine ı milyarı bulan bu ödenek fas- ) 

K~A.L~ RIN · Bunun gerisi sadece «Avu- Zonguldak'ta, işçi Sigortaları lını , gerçek sahiple rine deği l de ■• 
SONRASI kat - Mahkeme - lşletme» Kurumunca düzenlenen 1. ci sadece aracılara kaptıracak ve ■• 

.. Ocaklarda «lş kazaları» kap üçgeni içinde bitecek bir iştir. «Pnömonkanyöz • Eksperleri devlet kesesinden bir an da bir •■ 
:- samına girenlerden bilhassa ö- Ve yürürlükteki kanunların toplantısı» yapıldı. Gündemdeki kaç açıkgözü milyoner yapacak. •• 
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işçinin konuları 
•~ilerin seadika kurmu. tarihi eııkl midir! 
E\ et, iKilerln sendika kelimesini ıle kulla,

IUU'llk mesleki teşkilat kurması 1906'lara ka
ılar uzanır. Sendika kelimesi l<'rıınsız kültürüy
le blrUkte Türkiye'ye (Osmanlı İmparatorlu
ğuna) girdiği için, yabancı şlrketlerhı ıırtması, 
sosy,ıUst akımın beUrU ,ıekllıle kenıllnl göster
mesi. senıllkala nn da kunılınasına yol açmL~
tır. Senıllkalar, sömürü düzenlne karşı bir tepki 
olank doğdu"Can için bizıle ıle lş~llerln sayı
ca artmwıı, boyuna sömürülmesi sendika kurul-

lı maııını zorunlu kılmıştır. 
Hele yabancı sermaye Türklye'ye akııı et

meye başlayıp endüstri hayatınıL lıii.klm olma
ya ba.'!'layuıca yeni kurulan Işyerlerinde geniıı 
bir işçi kitlesi çalışmaya başlamıştı. Kömür 
maden oe&klan, havagazı t,ıetmesı, buz fab
rikası.bira fabrikası, un fabrikası, hatta kire-

! mit fabrikası, iplik fabrikası açılmış, Demir
yollan yapımı geUştirllmişti. lstanbul'da tram
vay şirketi ulaştırma alanına el atmıtı, ııömen
döfer onanın fabrikaııı, kalııbahk bir umıaıı 
~ grubunun bir araya gelmesine fırsat ver
mişti. 1908'de hdııci Meşrutiyet ilin edildiğin
de endüstri merkezleri olan şehirlenle (İstan
bul. Selinik, İzmir) 100.000'1 a.5kın sana;ti iş
çisi bulunuyordu. 

~leşrutiyet'hı getirdiği geçll'i özgürlük dö
neminde birçdk işkoUannda (şömendöfercilik, 
mürettiplik, berberlik, garsonluk, gümrük işçi
liği) çalışan ~ilerin uyanık öncüleri cemiyet
ler kurmıışlıınlı. Hatti bu örgütlere sendika 
adını da verml5lerdi. Sendikala.r, siyasi parti
lerin etkisi dışında kendi ekonomik, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlanm karşılamayı amaç bilen 
çalışmalar yapıyorlardL 

İŞÇl KARDE~LERl
MİZE DUYURULUR 
Sendikamız bu gazeteyi 
ııizln için çıkarmaktadır. 
Dertlerinizi anlatmak 
amacıyla mektup, şiir, 

Hikaye gibi yazmak iıı
tediğlniz her şeyi bora
da yayınlamak üzere 
"Maaen-lş Ali Baba tür
be sok. Nonıosmaniye 
adresine göiıdereblllrsl

niz.. 

MADEN-İŞ 

Türkiye Maden, Madeni 

eşya "'e Ma.kina sanayi 
i5Çileri sendikası yayın 

organıdır. 

Sahibi: 
Kemi.! TürkJer 

Bu sayının sorumlusu: 
.4.li (ngeıitürk 

Yazışma ve yönetim 
yeri 

Cağaloğlu Nuruosmani
ye, Ali Baba Türbe Sok. 

No. 18 tSTANBUL 

Di7.gi ve Baskı: 
Tipo Neşriyat ve Baııım
evi Ankara Cad. 60/ 10 
Tel. : 27 81 59 1ST. 

KEMAL SOLKER 

BÖLGELERDEN 
Albncı bölge Temsilci

liğine bağlı bulunan Estaş 
ioJyerinde çalL~ iprle 
yeni yapılacak Toplu Söz
leşme konu lan ve işçilerin 
görüşlerini teııbit etmek 
için Silahtarağa'da 21 şu
batta bir toplantı tertip 
edilmiştir. Kalabalık üye 
topluluğunun izlediği top
la.ııtıda bir çok üye söz a
larak yeni yapılacak söz
leşme hakkında fikirlerini 
belirtml.,lenlir. Bölge Tem 
silclsl Hllseyln Ekinci'nln 
yönettiği toplantıda Top
hı Sözleşme Dalreı;i Uz
ınanlaruıda.n Ergün Fırat 
\ 'e Erşan Şayan'da hazır 

bulunmuş yeni toplu söı
leşme tasarısı için teklif
leri .not etmlşlerdlr. 

Rabakta. çalışan üyemiz 
ve Raba.k İşçileri Y aroım
laşma. Sandığı Başkanı 

Hasan Savun 3.3.1969 gü
nü vefa.t etmiştir. Keder
li ailesine ve mesai ar
kada.şlanna. baş sağlığı di
leriz. 

Altıncı Bölge Temsllcl
Uğl sımrlan ~de Silalı
tarn~a'da kurulu tiulunan 
Elektronik iııc:ileri; ÇcUk-

SENDIKA'DAN al 
~~'3■1iHiii
u-ı!!■Dll•• 

t,ı; Sendikasından toplu o
larak istifa ederek Senıll

kaınız bünyt'Slne katılmış
lardır. 

400 işçinin çalıştığı e
lektromııt&I lşyerinde işçi

ler birlik ve beraberlik i
çinde bulnnmakta. ııan 
sendikadan . kıırtuluşlannı 
kutlamaktadırlar. 

Altıncı Bölge Temsilci
liği sınırları içeriainde Ka
bataş'ta. kurulu Ve-Ga 
Radyo işçileri geçtiğimiz 
ay içerisinde teşldlitlandı
rılmııı ve Maden-1' clm.i
asına katılmışlardır. önü
müzdeki günlerde toplu 
sözleşme müzakereleri ba.ıı 
lıyacaktır. 

Kabak Bakır Fabrlkaııı 
ile Sendikamız arasında 
yapılacak yeni dönem Top 
lu-İş Sözleşme görü.,mele
rine başlanmıştır. Geçtiği
miz ay lçerisinile Silah
tarağa düğün salonunda 
yapılan toplantıya tüın 

Kabak i-:çisi katılmış, ye
ni dönem toplu-L-, Sözleş

mesi konosuıiaald görüş 
ve tekliflerini açıklamı-5-

lardır. 

Bir müddetten beri Top 
lu-lş Sözleşmesi görüşme
leri devam eden Profile 
Fabrikasında taraflar an
laşmışlar ve uyuşmazlık 
zaliıtını tutmuşlardır. 

Durum Uzlaştırma Ku
ruluna intikal etmiştir. 

24 Şubat günü Profiio 
işçileri ile Mecidiyeköy'de 
bir toplantı yapılmış ve 
uzlaştırma kuruluna. gi• 
den konular hakkında Ü· 

yelere bilgi verilmiştir. 
Altıncı Bölge Temsilci

si Hüseyin Elünci'nin yö
nettiği toplantıya · 700'ün 
üzerinde üye iştirak et
miş ve uzlaştırma kurulu
na. giden konular için ka
rarlı olduklarını belirtmiş
lerdir. 

Sendikamız, 1. Bölge 
Temsilciliğine Ba.ğlı ME
TALUM SANAYll L!Ml
TED ŞlRKETl ile SEN
DİKAMIZ ARASINDA 80 
üyeyi kapsanıma alan top 
lu sözleşme ·imza.lanmıştır. 

Sözleşmeye göre: 
Asgari ücret: 200 ku• 

ruıı saatte. 

ücret Zamlan 
1 Yıl Zamları : Saatte 

45 kuııış. 

HABERLER 
2. Yıl Zamları: Saatte 

40 kuruş. 

İKRAMiYE: Bir maaş .. 
Ve diğer sosyal haklar 

sağlanmıştır. 

Sendikamızla, Eskişehir 

de kurulu Demir Kollektif 
(JANT) Fabrikasında. 80 
üyeyi kapsayan başarılı 

bir sözleşme imzalanmış

tır. 

Üyelerimize çeşitli sos
yal Yardımlar ve ücret 
Zamları sağlanmıştır. 

Sendikamız lV. Bölge 
Temsilciliğine bağlı Simko 
Tic. ve San. A.Ş. ile yapı
lan müzakerelerde toplu 
sözleşme müzakerelerinde 
anlaşmaya vanlmadığı i
çin uyuşmazlık zaptı tu
tulmuş ve Uzlaştırma Ku
ruluna. gidilmiştir. 

12. BÖLGE 
19-20 Şubat tarihlerin

de Antalya 12. Bölge tem 
silclliğinde konferanslar 
düzenleamiştir. İbrahim 
Türk, Kemal Sülker, Fet
hi Naci, fflbni Güner ta
rafından verilen, Türkiye 
nin sosyal iktisadi yapısı, 
Milli gelir dağıtımı. sos
yal sınıflar, ücret sosyal 
güvenlik, Tiirklye'nin kal
kınması gibi konulan iş
leyen konferwısJar verim
U olmo.5tur. 

SARI BlR SENDİKA 

İstanbul Montaj işçlleri 
Sendikasmm konre- yapa
madan dağıldığı Ôğttnil
miştlr. Ve patrona bağlı 
bir sarı Sendika daha or
tadan kalkmı.,tır. Obürle
rininde ba.şına geleceği gi
bL 

ERDEMİR İŞÇİLERi
NE 

Üçüncü dönem toplu iş 
Sözleşmesi çağrısı zaman
sız ve usulsüz yapılmıştır. 
Mevcut yasalara göre çağ
rı: Meri sözleşmesinin bi
timine bir ay kala yapı
lır. Şu tarihten geçerlidir. 
diye şart koşulamaz. Ayni 
lş Kolunda kurulu Sendi
kalara çağrıyı bildiren ya
zı yazılırken çağnyı ya
pan Sendikanın ısını ve 
adresi yazılır. Sadece baş 
kan ve sekreterin imza.sı 

ile çağrı bildirimi yapıla• 

maz. Erdemir işçisi adına 
pazarlık masasına oturma-

ğa iddialı kişiler önce ya
saları öğrenmeğe mecbur
durlar. 

Biz Maden-İş Sendika
sı olarak bu usulsüz ve 
zamansız çağnya itira:ı: et
tik. ltirazımızı istismar 
etmek isteyenler olursa 
şarlatanlığı bırakıp Send-i 
ka.cılığı öğrenmelerini tav
siye edeceğiz. İtirazımız 
Toplu 1' Söueşmesi baş

langıcını geciktirmez. Güç
lü bir sendika. müzakere
lerin uzaması ile üyelerini 
mağdur etmez. Sözleşme 

ile alınacak hakları eski 
toplu sözleşmenin bitiş ta
rihinden itibaren geçerli 
olmak üzere sözleşmede 

hüküm getirir. 
Biz bu itirazla Erdemir 

işçisine hizmet ettiğimize 
kaniyiz . Yasalara uygun 
olmayan çağrı ile yapılan 
sözleşme iptal edilebilir. 
Maden lş Sendikası her 
zaman yasaların tam uy
gulanması için mücadele 
etmiştir. Bu yoldaki mü
cadelesine dalına. devam 
edecektir. 

İşçi Kardeşlerim 
Metal lş Sendikasını iç

t en yıkacağız diye maden 
iş Sendikasına bağlı üye
lerin Metal İş'te görev al
malarını istiyenler Maden 
[ş Sendikasına ıhanet et
mişlerdir. lhaJJet Belgeleri 
elimizdedir. 

Her toplum arasında 

o toplııma ihanet edecek 
yaradı~ta insanlar var
dır. ihanet edenlerin ba
zıları bilerek, bazıları bil
miyerek topluma ihanet 
ederler. Bilmeden ihanet 
içinde olanlar o unun far
kına varınca dönti§ yapıp 
hatalarını telifi ederler. 
Hatalarını idrak edenler 
için eski yuvalan olan Ma
den lş Sendikası onlara 
açıktır. Hatalarını idrak e
dip ihanetlerinde devam 
edenleri Erdemir İ.§çisi ve 
Maden iş Sendikası asla 
affetmiyecektir. Amacımız 
Erdemir işçi.sinin daha 
mutlu bir hayat düzeyine 
kavuşmasıdır. 

Türkiye Madea-lş 
Seııdikaaı 

lX Bölge Teıııellcisi 

Şükrü Oıbaynık 

MADEN - İŞ Sayf~ı 

,1. 

,J 
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işçi için "üç kitap D ü n,y a .lş ç i I e.r inden 
BELÇİKA. ; tin üstünde çalışan hiç bir 

işçi kalmıyacaktır. 

arada teknik de çok iler
lenıiş ve makineler insan
ları bir alet haline getire
rek onların daha çok vü
cutça ve zihince yıpranma
larına yol açmıştır. 1lerle
yen teknik verimi ve ü
retkenliği arttırmış, kapi
talistler daha da çok kar 
sağlama imkanını bulmuş

lardır. 

T0RK1YEDE İŞÇİ HAREKETLER! : Uzun süredir devam e
den toplu iş sözleşmeleri 
görüşmeleri 18 Aralık 19-
68 tarihinde başarı ile so
nuçlandınlmışfir. ve Bel
çika Maden Sanayi İşçileri 
Sendikası (IMF üyesi) top 
lİı iş sözleşmesini imzala
mıştır. Çeşitli ücret zam
ları, sosyal yardımları ve 
öbür haklan sağlayan bu 
sözleşmeye göre Belçika 
Maden Sanayinde de iş 
laaftası azaltılarak · 42 saa
te ulaştırılmıştır. İşçilerin 
eline geçen parada hiç bi_r 
indirme olmamıştır. 

AVUSTURYA : Kemi.1 StlLKER, Gerçek YaymevL Ya
yın e,inden 5 liraya alınabilir. 100 sonıyla 
Türkiye'deki işçi hareketlerini anlatan bu ki
tap okunması kolay, yararlı bilgileri anlatmak
tadır. 

Avusturya'da yapılan 

incelemeler de işçilerin haf 
tada 40 saat çalışmak ka
rannda olduklannı göster 
miştir. Halen Avusturya'
da haftada 45 saat çalı

şılmaktadır. 

POLİTİK EKONOMİ 
lziem Yayınevinin işçiler için çıkardığı "Poli
tik Ekonomi" Herkesin anlayabileceği biçimde 
yazılmış işçinin ana sorunlarını açıklayan bir 
el kitabıdır. 2 TL sına alınabilir. 

İşçi sınınfının mücadele 
tarihini inceliyecek olur-, 
sak, Sendikaların kuruluş 
!arından bu yana önde ge
len istekleri arasında iş sa
atlerinin azaltılması ko
nusunun geldiğini görürüz. 
Bir zamanlar işçiler, ara
larında kadınlar ve çocuk
lar da olmak üzere, günde 
16 saate kadar çalıştınlır
lardı. Gözleri para hırsı ile 
dönmüş olan kapitalistler 
(para babaları) bu yoldan 
işçilerin sırtından büyük 
servetler elde etmişlerdir. 

Bilinçlenen işçi sınıfı bu 
sömürüyü bir dereceye ka
dar indirmek için hedef o
larak, o zamanlar, günden 
8, haftada 48 saat hede
fini seçmiş ve büyük mü
cadeleler sonunda bu he
defe ulaşmıştır. Ancak bu 

İşte bu nedenlerle işçi 

sınıfı iş saatlerinin daha , 
da azaltılması ve işçilerin 
çoluk çocuğıı ile daha in
san gibi yaşaması gerek
tiğine inanarak iş saatleri
nin daha az olmasını ka
rarlaştırmış ve bu kez de 
hedefi . haftada 5 gün ve 
40 saat olarak tespit et
miştir. Böylece Cumartesi 
ve Pazar günleri çalışılmı
yacak ama işçinin eline yi
ne Cumartesi ve Pazar gü 
nü çalışmış gibi para ge
çecektir. Doğıı olsun, Batı 

olsun dünyanın her yerin
de işçilerin bu hedefe doğ 
ru azimle yürüdüğü dün
yamızda Türk işçi sınıfı 

da bundan geri kalmaya
cak ve ergeç bu hedefe u
laşacaktır. 

MEMO. Kemal Bilbaşar. Roman. Doğu 
Anadolu insaııının kendine özgü yaşamını des
tan gibi anlatan bu roman aynı yazann "CE
MO" adlı kitabmm del'Bmıdır. 

Tekin Yaymevi. 10 Ti. 

HOLLANDA: 
Uzun ·süren toplu iş söz 

!eşmesi görüşmelerinde ve 
işverenlerin inatçı hare
k etleri yüzünden grev ka
rarı almaya ramak kal
dıktan · sonra · IMF üyesi 
Hollanda Maden Sanayi 
İşçileri Sendikası, Beyaz 
yakaİılar d ahil 250.000 iş
çi adına toplu iş sözleşme
sini nihayet imzalamıştır. 
Toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri sırasında karşılaşı
lan güçlükler yüzünden 
sözleşme süresi 1 yıl ola
rak tespit edilmiştir. Çe
şitli -ücret zamlarını ve bu 
arada yıllık ücretli izine 
çıkanlara t atil parası ver 
ri!mesinı öngören toplu iş 
sözleşmesine göre liiı.ftalık 
iş saat i 42.5 saate indiril
miştir. İşçilerin eline ge
çen parada hiç bir azal
ma olmamıştır. 

FRANSA: 
Fransız Maden Maden 

Sanayinde çalışan işçileri 

temsil eden.. -(bunlardan 
iki tanesi IMF üyesidir) 
sendikalar 13 Aralık 1968 
tarihinde başanlı bir top
lu iş sözleşmesi imzalamış
lar ve bu arada iş hafta
sında kademeli olarak in
dirme· sağlamışlardır. Ya
pıan bu toplu iş sözleşme

sine göre, 1 Ocak 1969 ta
rihine kadar, iş haftasın

da yanın saat indirme o
lacak ve böylece 45 saa-

.......... NEDEN GEL[YOR 6■ FiLO... ·- İLHAN SELÇUK -■ 
Altıncı Filo a ziz misafirimizıniş bizim ... 

Büyük müttefikimiz sevgili dostumuz, veli
nimetimiz, sebeb-i hayatımız Amerikan de
nizcilerini Türk Misafirperverliği içinde ağır
lamak düşermiş bizlere... Limanlarımıza 

Fransız, İngiliz, Arjantin gemileri de geliyor
muş ya... Niçin Altıncı Filo Türkiye'ye gel
mesinmiş.. Misafir donanmayı istemiyen bir 
avuç komünistmiş .. Rusya'nın emellerine hiz
met ediyorlarmış bular .. Kızıl bayrak çeki
yorlarmış Beyazıt Kulesine .. 

İktidar partisi başyazarları, profesörle
ri böyle konuşuyorlar, böyle yazıyorlar .. 

Amerikonofil derneği üyelerinin söyle
dikleri belki doğru olabilir .. Altıncı Filo, Ar
jantin okul gemisi, Fransız muhribi, İngiliz 
destroyeri gibi limanımıza hoş gelir sefalar 
getirirdi.. 

Amma, Türk.iye üstünde Amerikan sul
'tası bulunmasaydı. 

Altıncı filo hoş gelir. sefalar getirirdi 
limanımıza .. 

Eğer iki - üç ayda bi,r ülkemizi «rahatla
ma - boşalma - kullanma » yatağı olarak 
dünyaya teşhir etmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Yedinci filonun Saygon'a yanaştığı ka

fayla Boğaz'da demir atmasa idi .. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Eğer Türkiyc'de 101 Amerikan llssü ve 

sayısını bilmediğimiz Amerikan asker ve su
'bayı milli kontroldan uzak yapmasaydı .. 

Altıncı Filo, hoıı, getir ııefaJar getirirdi .. 
Karadeniz bıı.kırlan kapiti.ller hWdlmler

le Amerika elinde. bulunmasaydı. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
LAstik ve o to-montsj sanayi! Amerika 

elinde bulunmasaydı. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Ordumuzun bütün ikmal kaynakları A

merika'ya bağlı olmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
tktidann başında bulunan kişi Amerikan 

kumpanyasının Tiirkiye'deki temsilciliğinden 
gelmiş bulunmasaydı. 

Kıbrıs topraklannda Türkler katledilirken 
karşımıza paravana ı;ekip cinayetin bekçisi 
rolünde görünmeseydt 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Petrol kanunumuzu Mr. Max Bali ha

zırlamasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Vashington «Milli kurtuluş savaşlan A

merikanın güvenliğini tehdit eder» politika
sını yürütmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi.. 
Amerikan petrol kumpanyaları Türki

ye'yi ağ gibi sanp milli petrol davasını çü
rütmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Milli eğitim düzenimiz Amerikan nüfu

zu altında bulunmasaydı. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Amerikan şirketleri Türk milli ekono

misini güdümlü hale getirmeseydi. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Vaşington ikili anlaşmalarla Türkiye'yi 

kıskıvrak bağlamasaydı. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 

Türkleri öldliren Amerikan subaylan Türk 
mahkemeleri önünde yargılanabilseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Vaşington bizim deniz filomuzdaki ge

mileri istediği an geri almak yetkisine sahip 

bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Anadolu, Amerikan atomik üsleriyle bir 

savaşın hedef tahtası hali,ne getirilmeseydi. 
Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 

Türk bankalarında Amerikan emrinde 
hazır milyarlarca Türk lirası bulunmasaydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Dış ticaretimiz Amerika'ya bağlı olma

saydı. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Ordumuzun silfilıları ancak . Amerika' -

nın istediği yönde kullanılmak üzere şartlı 
verilmeseydi. 

Altıncı Filo, hoş gelir sefalar getirirdi .. 
Demir - çeliğimizden buğdayına kadar 

ürünlerimiz Amerikan kontrolünde bulunma
saydı, Türkiye'de Amerikancıl sektör suni 
olarak pompalanınasaydı. Ansdolu'yu Ame
rikan Barış Gönüllüleri sarmasaydı; John
son, İSinet Paşa'ya haysiyet kıncı mektubu 
yazmasaydı, milli iktisat politikası Amerika
nofil siyasetle çürütülmeseydi, Bakanlıkları
mızın on dördünde Amerikan uzmanlarının 
astığı astık kestiği kestik olmasaydı, harim-i 
ismetimizde Vaşington fink atmasaydı ve .. 

Ve lafı uzatmayalım, Vedat Demircioğlu 
Altıncı Filo'nun gelişi yüzünden şehit olma
saydı ... 

Ama bu kadar şeye rağmen sen hala 
«Altıncı Filo hoş geldi, sefalar getirdi• di
yorsan, 

O zaman kendine bir isim bul, zira la
yık olduğun adı söylenmeye bizim dilimi:ı: · 
varmıyor, edebimiz müsaade etmiyor. 


