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SUNUŞ--------

EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARINDAKİ
GREV'İN DOGUŞU, GELİŞİMİ VE SONUÇLAR_.,,

DİSK, bu broşürü ile 1973 yılının olduğu kadar
grevler tarihimizin en ilginç bir olayını basını tanık gös
tererek kamuoyuna · sunmaktadır. Grevi, toplu iş sözleş
mesi imzalamada anlaşmaya varamayan DİSK Kurucu
üyelerinden Türkiye Maden-İş Sendikası başlatmış, sür
dürmüş, anlaşmak için yapılan toplantılara katılmış, fa
kat işçiler yararına olumlu bir sonuç alınamamıştır. Demir
çelik endüstrisi gibi, bir ülkenin şahdamarını teşkil eden
bir sanayi dalında greve gidilmesine neden olan işveren
tutumu, greve gidilmesinden çıkar umanları sevindirmiş,
karaborsa oyunları dikkati çekmiş, ancak işçilerin hak
larını kabul etmemede direnen işveren kesimi, türlü he
saplarla anlaşma yerine ihtilaflı kalmayı tercih etmiştir.

Grevin nasıl, ne zaman • başladığı, nasıl geliştiği
ve grev nedeniyle başgösteren karaborsanın kimlere ya
radığı ve kimleri zarara soktuğu basında genişçe ele alın-
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mıştır. Grevin başladığı tarihten kısa bir süre s~nra ~u!·
dumuzda Milletvekili genel ve kısmı senato seçımlerının
yapılacağı da bilindiğinden, işveren kesimi grev nedeniyle
ortaya cıkan fiili durumu kendi çıkarlarına göre sonuç
dırmak için seçim sonuçlarını beklemeyi de yararlı bir po
litika olarak kullanmak istemiştir. Ancak seçim sonuçla
rının işverenler kesimini rahatsız eden bir doğrultuda sa
yılaştığı anlaşılınca daha ilginç gelişmeler görülmüş ve
Hükumet, neden sonra konuyu ele almak zorunluğunu
duymuştur. Bunları basından aktardığımız haber ve ya
zılarla kamu oyu bu broşür içinde daha ayrıntılı olarak
gözler önüne serilmiş bulacaktır.

Broşürü iki bölüm olarak di.izenledik. Birinci Bölüm"
de basında çıkan grevle ilgili haberlerin önemli bir bö
lümünü tarih sırasıyla aynen verdik. Böylece çeşitli ga
zetelerden aktarılan haberlerle grev akış halinde görüle
cektir. İkinci Bölüm'de basında yer alan çeşitli fıkra ve
makalelerden bir kısmını -konuya değişik açılardan da
baksalar- tarafsız bir yaklaşımla gerçeklerin göz önüne
serilmesi için sıraladık.

Greve gidilme ile kimlerin ne hesaplar yaptığını biz
çok iyi biliyorduk. Ancak akıl için yol bir olduğundan ba
zı örgütlerin; kendi organlarında bu grevi incelerken, ger
çeklerle tam bir bütünlük içinde yorumlar yapıp sonuçlar
çıkardıklarım da gördük. Nitekim Tüm Teknik Elemanlar
Derneği'nin aylık yayın organı Tüted Haberler Bülteni
bunlardan sadece birisidir. Teknik elemanların Ereğli De
mir ·çelik Fabrikalarındaki grev nedeniyle konuyu ince
leme ve sonuca varma fikirsel çabaları şu sonuçları ver
miştir:

1. «İşçilerin ekonomik mücadelelerinin gerçek tem
silcisi DİSK'tir. Ve DİSK şimdiye kadarki tutum ve uy
gulamalarıyla, egemen çevrelerin gözünde, çoktan «tu ka
ka» olmuş, keyifleri kaçırmıştır. Ve egemen çevrelerce bu
«çıban başının» kesilip atılması ve etkisiz hale getirilmesi
gerekmektedir.» •
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2. «Egemen güçler ayakta kalmış ilerici ve demokra
tik kuruluşları yıkmak için her çabayı göstermektedirler.»

3. «Hiç kuşkusuz Erdemir grevinin politik yanı ta
başından beri ağır basmaktadır. Ve amaç ta bellidir: DİSK
ve ona bağlı sendikaların grev fonlarını tüketmek, bu ile
rici sendikaların bellerini kırmak.»

4. «Egemen güçler bir şeyi eksik hesabedivorlardı:
DİSK'in ve işçilerin kararlı ve yiğit tutumunu»

5. «Egemen güçler böyle bir oyun için neden Erde
mir'in seçtiler? Bunun da nedeni basit: Erdemir'de devle·
tin hissesi yüzde 51 dir. ve iki buçuk ayda -grevin süre
since- işletmenin 700 milyonluk zararının yarıdan fazla
sını devlet yüklenecektir. Yani devlete vergi veren halk
yükleneeektir.»

6. «Grev boyunca çekilen saç sıkıntısı yeni bir vur
gunu müjdeliyor. İthalat kotaları sağ olsun. Bilmem ne
kadar demir ithal ediverirsin, bir sürü spekülatif numa
ralarla paracıkları istif edersin. Varsın 700 milyonun ço
ğunu devlet ödesin.» •

7. «Egemen güçler ne kadar kendilerini kedi, kar
şılarındakini f a re sansalar, daha da zenginleşmek için
diğerlerini sefalete itseler, ERDEMİR'de olduğu gibi ne
kadar antidemokratik ve ne kadar çağdışı olsalar zafer yi
ne de yiğit ERDEMİR işçilerinin, Maden-İş'in, DİSK'in ve
tüm çalışanların olaeaktır.»

Broşür, konuya ·uzak kalanları da aydınlatır ve on
ları hakları için direnen, yasal araçlara başvuran ve grev
yapan işçiler yanında yer almalarına yardımcı olursa ne
mutlu bize...

Sosyal adalete uygun, insanlık onuruna yakışır bir
yaşam için mücadele eden tüm işçileri selamlar, sizleri ga
zete haberleri ve yorumlarla başbaşa bırakırız.

DİSK
Basın ve Eğitim

Daireleri
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BİRİNCİ BÖLÜM

(Haberler)

• «...zam gören yassı satış fi
atları ton başına; teneke 4500

, liradan 5400 liraya, soğuk çe
kilmiş saç 2550 liradan 3000
liraya, levha 2750 liradan 3300
liraya yükselmiştir.» ,

e «... işveren tarafından verilen
haklar dün işçinin oyuna su
nulmuş, 3615 işçiden 3599 u
buna «hayır», 16 sı ise «evet»
demiştir. 400 işçi yıllık izin ve

• sağlık nedenleriyle oylamaya
katılmamışlardır.»

O « ... 'Ereğli Demir Çelik Fabri
kası'nda yalnız 1972 yılı kôrı
292 milyon liradır. İşçilerin
toplu sözleşme ile istedikleri
zamların yıllık tutarı 75 mil
yon liradır.»
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e << ... Sanayi ve Teknoloii Ba
kanı AP Sakarya milletvekili
Nuri Bayar dosta alınan ara
ba özel yapım, yani löküs
cinsinden bir Mercedes 280-s
dir ve de fiatı 420.000 Türk
Lirasıdır. Arabanın mülkiyeti
Erdemir'e aittir, yani Ereğli
Demir Çelik'e... Araba Erde
mir'e ait olup, sayın Bakan
secim gezilerinde kullansın
diye «hediye» edllmlştlr.»

9 «Genel Müdür İplikçi istifa et
ti. Erdemir yönetici kadrosu
konştı.» •

O « ... fabrika zararının 77 gün
devam eden grev sebebiyle
650 milyon lirayı bulduğu söy
lenirken, fabrika yöneticileri
zararın Eylül ayında 38 milyon
100 bin, Ekim ayında ise 46
milyon 700 bin lira olarak he
saplandığını, Kasım ayı zara
rının henüz tespit edilmediği
ni sövlemişlerdlr.s
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'HÜRRİYET
·12. 8.1973

t

EREĞLİ DEMİR CELİK'TE
ANLAŞMA BEKLENİYOR

Teneke ve sac fiyatına zam yapıldı

KARADENİZ EREĞLİSİ. (Zonguldak) - (HA) - Yurdu
·muzda genişleyen Demir Metal Sanayiinin kaynağı olan,
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında üretilen yassı mad
de mamullerine· 1971 yılında yapılan zamlardan sonra
dünden itibaren ikinci bir defa daha yüzde 20'ye yakın bir
zam. yapılmıştır.

Yeni zammın, Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında grev
kararı almış bulunan DİSK'e bağlı Maden - İş sendikasıy
le yapılacak toplu iş sözleşmesinin işçi ücretlerinde mey
-dcnc gelecek artışı karşılamak amacı ve diğer yan fak
törlerden doğan işletme malzemesi ve maddelorinin pa
•halılığı yüzünden yapıldığı ileri sürülmüştür.

İlgililerden alınan bilgiye göre, zam gören yassı satış
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fiyatları ton başına; teneke 4500 liradan 5400 liraya, so
ğuk çekilmiş saç 2550 liradan 3000 liraya, levha 2750 li
radan 3300 liraya yükselmiştir.

Diğer yandan, kok fabrikasında üretilen kimyevi mah
sullerle, pik ve ingot fiyatları aynen muhafaza edilmiştir.
Dün sabahtan itibaren fabrikalara verilmiş olan sipariş ve
satışlar zamlı fiyatlar uygulanarak' yapılmıştır.

Diğer yandan, · Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında
üretimin artırılması için yapılacak ek tesis ve inşaatlar
için gerekli çalışmalara hız verilmiştir. Yeni tesisler ara
sında bir yüksek fırın, kok fabrikasıyle sıcak ve soğuk
haddehaneler bulunmaktadır. Bu ilôve tesislerle üretim
yılda 800 bin tondan, bif milyon 200 bin tona cıkmış ola-
caktır. •

Yeni zamlardan sonra Maden - İş Sendikasıyle Demir
Çelik Fabrikaları arasında anlaşmazlık konusunun halli
beklenmektedir. Sendikanın grev, işverenin de lokavt ka
rarlarından vaz geçip toplu - iş sözleşmesini imzalayacak
ları sanılmaktadır.

YENİGÜN
22.8.1973.

EREĞLİ DEMİR CELİK'TE GREV
HAZIRLIĞI BAŞLADr

Grev'de görev alacak komiteler kuruldu

KARAD~NİZ EREĞLİSİ - Ereğli Demir Çelik Fabri
kasında işveren ile Tür~iye Maden - İş Sendikası arasın
da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tarafların grev ve·
lokavt kararlarını almalarından sonra kesilmesi üzerine
gr.ev hazırlıklarına _başlanmıştır. . '

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Genel Müdürü lpllkcl;

12



DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'e, son bir görüşme
talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine son görüşmenin bu
gün lstanbul'da DİSK Genel Merkezinde yapılmasına ka
rar verilmiştir.

Tarafların grev ve lokavt kararlarını almalarından
sonra 14 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda anlaşma
olmamıştır. Bu toplantıda işveren temsilcileri birinci yıl
için saat ücretlerine 150 kuruş, ikinci yıl ise yüzde 15
oranında zam yapabileceklerini söylemişlerdir. Maden - iş
Sendikası ise birinci yıl için saat ücretlerine 200 kuruş,
ikinci yıl için yine 200 kuruş zam isteğinde israr etmiştir.

Anlaşmaya varılmaması üzerine, sendika grev hazır
lıklarına başlamış ve grevde görev alacak komiteleri kur
muştur.

Grev ihtimali üzerine Ereğli piyasasında durgunluk
görülmüş, esnaf alacaklarını tahsil etmekte güçlük çek
meye başlamıştır. işveren ve işçi temsilcilerinin bugün is
'tanbul'da yapacakları son toplantıdan sonra anlaşma ol
madığı takdirde greve başlanılacaktır.

VENİ ORTAM
28.8.1973

MADEN - İŞ VE DEMİR CELiK
FABRİKASI YETKİLİLERİ AYRI

AYRI GÖRÜŞLERİNİ AClKLADI

Anlaşmaya varılan maddeler işçinin oyuna sunulacak
. J

KARADENİZ EREĞLİSİ - Toplu iş sözleşmesinde an
laşamayan Maden - İş Sendikası ile Demir Çelik Fabrika
sı ayrı ayrı görüşlerini açıklamışlardır. Maden - iş Sendi- •
kası yaptığı açıklamada sözleşmenin tümü üzerine anlaş
ma yapılamadığını ileri sürerek greve zorlanacaklarını be-
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lirtmekte ve ilk ve son toplantılarda anlaşmaya varılan
maddelerin ve hakların işçinin oyuna sunulacağını belirt
mektedir.

Sendika rnerkeztrıde «bizlerin bütünlüğünü • bozmak
isteyenler elbette olacaktır. _Fakat Erdemir işçisinin bu
oyunları da bozacağı bir doğrudur. Çünkü Ereğli Demir
işçisi sabırla, inançla ve bütün olarak hedefine varmağa
kararlıdır.» denilmektedir.

Öte yandan Ereğli Demir Çelik Fabrikası Genel Mü-
• dürü Metin İplikçi de önceki gece saat 17.00'de işçilere
2,5 sahifelik bir tamim yayınlamıştır. Mesai arkadaşları
ma diye başlayan tamimde genel müdür İplikçi, «sizlere
her hitap edişimde işyerinden huzur ve karşılıklı sevgi ve
itimattan bahsederim. Sebebi böyle bir ortamda insanla
rın daha mesut olacağına olan inancımdır.» demiş ve mü
essesenin vermiş olduğu hakları açıklamıştır. Buna göre
birinci yıl 175, ikinci yıl yüzde 15 zam fazla mesai ücreti
fazla zamlı ödenecektir, mesailer gündüz yüzde 75 gece
yüzde 100 olacak asgari ücret 565 kuruş olarak tesbit
edilmiştir. İzine çıkan işçiye 500 lira verilecek 750 lira ya
kacak yardımı tesbit e~ilmiştir.

YENİ ORTAM
30.8.1973

EREĞLİ DEMİR - CELİK'TE BU
GÜN GREV OYLAMASI

YAPILACAK

İSTANBUL (YENİ ORTAM) - Ereğli Demir Çelik Fab
rikaları ile Maden - iş Sendikası arasında toplu sözleşme
Qörüşm_eleri sırasınd~ ortaya erkan uyuşmazlık çözümle
ı'ıememış ve Maden - iş Sendikası, Erdemir'de bu gün grev
oylaması yapmaya karar vermiştir.
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Konu hakkında Maden - iş Haber Ajansının (MAHA)
verdiği bilgide aynen şöyle denmektedir :

«Sendikamızla, Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri A.Ş.
arasında yürütülen "toplu sözleşme" görüşmelerinde
uyuşma sağlanamadığı için sendikamız grev kararı almış
tır. .

Grev kararının alınmasından sonra işverenin teklifı
üzerine üst düzeyde yapılan toplantıda bazı gelişmeler
kaydedilmiş, fakat tam bir anlaşma sağlanamamıştır.

Sendikamız ilkeleri gereği durumunu üyelerine bildi
rerek kararı kendilerinin vermesini istemiştir.

Bu gün saat 7.00'de Ereğli'de oylama yapılacaktır. ·
Gizli oy açık tasnif sonunda üyelerimizin vereceği karar
sendikamızca uygulamaya konacaktır.» •

MİLLİYET
31.8.1973

DEMİR - CELİK'TE
İŞVERENİN VERDİĞİ HAKLARA

3599 İŞCİ <<HAYIR»
16'SI «EVET» DEDİ

Karadeniz Ereğlisi, THA

Demir - Çelik Fabrikası ile Maden - İş Sendikası ara
sındaki toplu sözleşme görüşmeleri sırasında işveren ta
rafından verilen haklar. dün işçinin oyu'na sunulmuş,
3.615 işçiden 3599'u buna «hayır» 16'sı ise «evet» demiş
tir. 400 işçi, yıllık izin ve sağlık nedenleriyle oylamaya ka
tılamamıştır. Sonuç, toplu sözleşme görüşmelerinde işve
rene duyurulacaktır-.

Sendika Başkanı Özer Er «Demir - Çelik'te her an gre
vin başlayabileceğini, grevde sonuna -kcdcr direnecekle-
rini» söylemiştir. •
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GÜNAYDIN
31.8.1973

EREĞLİ DEMİR ÇELİK
FABRİKASl'NDA İŞÇİLER

DÜN GREV· KARAR! ALDILAR

İşçi Ne istiyor?
1 - Ücret zammı, birinci yıl 2, ikinci yıl da iki lira.
2 - 30 günlük kıdem tazminatı.
3 - işten çıkarılınca 72 günlük işletme tazminatı.
4 - 5 yıllık işçiye bin, 10 yıllık işçiye 2 bin lira teşvik

primi.
5 - Geçici işçi alınmasın.
6 - Gece vardiyası zammı ayda 50 lira.
7 - Bin lira evlenme yardımı.
8 - 500 lira doğum yardımı.
İşveren Ne İstiyor?
1 - Ücret zammı birinci yıl 175, ikinci yıl 140 kuruş.
2 - 15 günlük kıdem tazminatı.
3 - işten çıkarılınca 72 günlük işletme tazİninati.
4 - İşçi ister 5, ister 10 yıllık olsun teşvik primi yok.
5 - Geçici işçi alınabilir.
6 - Gece vardıyası zammı ayda 50 lira.

•• 7 - 800 lira evlenme yardımı.
8 - 450 lira doğum yardımı.

CUMHURİYET
31.8.1973

EREĞLİ DEMİR-ÇELİK'TE İŞÇİLER
GREVE «EVET» DEDİ,

KARADENİZ EREĞLİSİ - Tarafların karşılıklı olarak
~rev ve lokavt ilan ettikleri Ereğli Demir-Çelik işletme-
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!erinde işverenin son görüşmelerde verebileceğini bildir
diği zam ve sosyal haklar Maden - İş Sendikası tarafın
dan işçilerin oyuna sunulmuş ve 16'sı hariç 3615 kişi iş
verenin teklifini kabul etmeyerek, «grev istediklerini» bil
dirmislerdir.

lstonbul'dc yapılan görüşmelerin sonucunu işçinin
oyuna sunacağını bildiren Maden - iş Sendikası, işçilerin
-oncvıru» almak için değişik bir uygulama düzeni getir
miştir. Fabrikanın dört kapısı ile Sendika binasına iki tip
oy pusulası konmuştur. •

Bunlardan «pembe» olan pusulada «GREV - Mevcut
şartlarla toplu sözleşme imzalanmasını kabul etmiyorum,
grev istiyorum», «Beyaz» olanında da «ANLAŞMA - Mev
cut şartlarla toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını kabul
ediyorum» deniliyordu.

Sabah 07'den gece 19'a kadar süren oylamaya 3615
işçi katılmış, bunlardan 3599'u «pembe», yani «greve ,
evet», 16 işçi de «beyaz» oy kullanmıştır. Yıllık izinini kul
lanan ve istirahatli olan 400'e yakın işçi de oylamada bu
lunmamıştır.

Bilindiği gibi, istanbul'da 22 - 23 Ağustos tarihleri ara
sında DİSK ve buna bağlı Maden - lş'Ie işveren arasında
yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır.
Sendika, saat ücretlerinde bir ve ikinci yıllarda 2'şer lira
zam isterken, işveren ilk yıl lcln 175 kuruş, ikinci yıl da
yüzde 15 verebileceğini bildirmişti. Bunun yanında sendi
kanın yemek isteğine karşı işverenin gQnde 7 lira para
önermesi gibi diğer birçok anlaşmazlık konuları da bulu
nuyordu. Anlaşmazlık konuları, toplantının son 'günü bir
tutanakla saptanmış ve sendika, greve: gidilip gidilmeme~
si konusunda işçilerin oyuna başvuracağını bildirmişti.

• _ Dün yapılan oylamanın sendikanın .görüşlerinin ko
bulü yönünde sonuç vermesi üzerine işçilere hitaben bir
konuşma yapan Moderı- iş Sendikası Başkanı ·Özer Er,
kendilerine teşekkür etmiş, «yapılacak grevde sonuno ka
dar direnceklerini ve işçinin hiçbir endişe duymaması ge
rektiğini» -söylemiştir.
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Ereğli Demir - Çelik İşletmelerinde bu durum karşısın
da grevin her an başlaması beklenmektedir.

GÜNAYDIN
1.9.1973

EREĞLİ DEMİR - CELİK'TE GREV
BASLAYINCA GÜNLÜK ZARAR

, 8 MİLYON LİRA OLACAK

. Can Aksın

Karadeniz Ereğlisi'nden Bildiriyor
Ereğli Demir - Çelik Fabrikası'nda çalışan Maden - iş

Sendikası'na bağlı 4100 işçinin oylama sonucu büyük bir
çoğunlukla greve gidilmesine karar vermesinden sonra

• grevle ilgili bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Flama ve
pankartlar yazılmış, grev gözcülüğünü yapacak ekip tes
pit edilmiştir. Grevin Pazartesi günü başlayacağı açıklan
mıştır.

Türkiye Maden - İş· Sendikası'nın Ereğli Demir Çelik
te grev başlatması üzerine günlük üretimi 2 bin ton olan
fabrikanın zararı günde 8 milyon lira olacaktır.

Bir yıl içinde üretimin yüzde 196 artmasına karşılık
işçilerin aldığı ücret satın alma gücü bakımından yüzde
15 azalmıştır.

KAR VE ZAM

, 4100'0 sendikalı işçi olmak üzere 5000 kişinin çalış
tığı Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda yalnız 1972 yılı kôrı
292 milyon liradır.

İşçilerin toplu sözleşme ile istedikleri zamların yıllık
tutarı 75 milyon li~adır. Türkiye Maden iş Sendikası'nın 9.
Bölge Temsilcisi Ozer Er «Bizim taleplerimiz ancak 1971



ücretlerine yaklaşmaktadır, her geçen yıl artan hayat pa
ha hlığı, işçinin reel ücretini yani satın alma gücı;inü yüz
de 15 geri itmiştir.

Biz işverenin dediği gibi aşırı talepte bulunmuyor, iş
çilerin insanca yaşaması için mücadele ediyoruz.» demiş
tir.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Grev süresince işçilerin ücretlerinin, yüzde 70'inin
ödeneceğini söyleyen sendika yetkilileri Ereğli Demir Çe-

• lik'te çalışan bine yakın geçici işçinin iş teminatının ve iş
garantisinin verilmesi için de sonuna kadar mücadele
edeceklerini açıklamışlardır.·

Daha önceki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmaz
lıkla sonuçlanınca alınan grev kararı hükümet tarafından
ertelenmiş, daha sonra Donıştcv'm verdiği durdurma ka
rarı ile grev başlamıştı. Bu kez grev MESS (İş Veren Sen
dl kası) hükümetin ertelenmesini beklemeden hemen lo
kavt kararı vermiştir.

HÜRRİYET
2.9.1973

SICAK YEMEK TALEBİ DE KABUL _
EDİLMEDİ DEMİR-ÇELİK GREVİNE

5000 İŞÇİ KATILIYOR

Kemal CETİNDAĞ

EREĞLİ, (Zonguldak) - (HA) - Demir Çelik Fabrika
larında toplu sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç
alınamaması üzerine bir sendika yetkilisi, dün. «Bu gece
(dün gece) saat 23.00'den itibaren 5 bin işçinin greve baş- -
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lamış olacağınııı ccıkıormşnr. Grevin çok büyük zarara
yof açacağı 'belirtilmektedir.

Bir süreden ben devam eden toplu sözleşme görüş-
melerinin· çıkmaza girmesinden sonra, işçi adına sendi

. ka, fabrika adına da işveren, karşılıklı «Grev» ve «Lo
, kavtıı kararı almışlardır. Bu kararlardan sonra işveren ve
sendika temsilcileri tekrar iki defa bir araya gelerek an
laşmazlığı gidermeye çalışmışlar, ancak yine anlaşma
sağlanamayınca son sözü işçilere bırakarak «Oylamaya»
gitmiştir. Grev oylamasına katılan 3616 işçiden sadece
16'sı greve «Hayır» demiş, kalan 3600 işçi ise greve
«Evet» demiştir.

Oylama sonucu «grev» kararının alınmasından son
ra Maden - iş Sendikası temsilcisi Özer fr yaptığı açık
lamada, «Grev kaçınılmaz hal aldı. Greve sadece sendi
kasız olan ve memur sınıfını kapsayan personel katılma
yacak. Bunun dışında Ereğli Demir - Çelik'te her türlü fa
aliyet durucck,» demiştir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde sendika birinci yıl
saat ücretlerine 250 kuruş zam istemiş, işveren ise 150
kuruş vermeyi kabul etmiştir. Yine sendika işçilere sıcak
yemek verilmesini istemiş, işveren ise yemek yerine be
delini sekiz lira olarak ödeyebileceğini bildirmiştir. Sen
dikanın istekleri arasında yer alan işletme ve vardiya ,
zammını ise işveren kabul etmemiştir.

YENİ ORTAM
2.9.1973

MADEN • İŞ YÜRÜTME KURULU
GELİŞMELER KARŞISINDA

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

EREĞLİ, (YENİ ORTAM)
• Maden - iş Sendikasının Ereğli • Demir Çelik Fabrika

larında 3 Eylül Pazartesi günü başlatmayı kararlaştırdığı
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grev uygulaması, ortaya çıkan bazı gelişmeler gözönüne
alınarak öne alınmış ve dün gece 23'de 4500 • Erdemir iş-
çisi grev uygulamasına geçmiştir. •

Maden - İş Sendikası Genel Başkan Vekili. Hilmi Gü
ner'in verdiği bilgiye göre grevin öne alınmasına _ilişkin
karar, Maden - İş Sendikası yürütme kurulunun dün sa
bah yaptığı bir toplantıdan sonra alınmıştır. -

Bu arada Maden - iş Sendikasının Karadeniz Ereğli
si'ndeki yönetici Özer Er de Yeni Ortam muhabirine ver
diği bilgide, grevin gece saat 23.00 de başladığını ve 24
vardiyasının işbaşı yapmadığını söylemiştir. •

EREĞLİ KAYMAKAM! BAŞ~RILAR_ DİLEDİ

. 16 - 24 vardiyasında çalışan işçiler saat 23 de maki
neleri durdurup işi bıraktıktan sonra fabrika kapısı önün
de toplanmışlardır. Ereğli Kaymakamı Kemal Doğan gre
ve çıkan işçileri fabrikanın kapısında ziyaret ederek, gre
vin yasalara uygun sürdürülmesini istemiş ve işçilere ba
şarılar dilemiştir.

YÜKSEK FIRINLARIN DURUMU

Daha önceki Erdemir grevi sırasında üzerinde çeşitli
spekülasyonlar yapılan fabrikadaki iki yüksek fırının don
masıyla ilgili olarak da Özer Er şunları söylemiştir: «Grev
başladıktan sonra, yüksek fırınlarda çalışan 150'ye ya
kın işçi arkadaşımız, grev dışı kalacaklar ve bir hafta sü
re içinde yüksek fırınların "rölantiye alınmasıyla ilgili"
çalışmaları sürdüreceklerdir. Daha sonra fabrikanın bu
bölümü de greve katılacaktır. Dolayısıyle fırınların don
ması diye bir şey söz konusu değildir.»

ERTELENEBİLİR Mİ?

-Grevin, Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi ihti
maliyle ilgili bir soruyu ise, Maden - İş Ereğli yöneticisi
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Er, «daha önce alınan bir erteleme kararı Danıştay tara
fından bozulmuştur. Bu bakımdan herhangi bir erteleme
yönüne gidileceği kanısında değilim» şeklinde cevaplan
dırmıştır.

GÜNAYDIN
2.9.1973

EREĞLİ DEMİR-CELİK'TE İŞCİLER
GREVE BAŞLADI

16 • 24 vardiyasında çalışan işçiler saat 23'de işi bıraktı

Carı AKSIN, KARADENİZ EREĞLİSİ'nden bildiriyor
Ereğli Demir - Çelik tesislerinde toplu sözleşme 9?·

' rüşrnelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Maden - iş
Saat 16 - 24 vardiyasında çalışan işçiler saat 23'de

de başlamıştır.
Fabrikaya saat 24.00 de çalışmaya gelecek olan işçi

ler grevin başlaması nedeniyle işbaşı yapmamışlar an
cak yüksek fırında görevli olan işçiler yüksek fırının gü
venliğini korumak için işbaşı yapmışlardır. Maden - iş
Sendikası Ayşe Yüksek Fırını sönünceye kadar 150 işçi
nin normal çalışma yapmasına izin vermiştir.

Saat 16 - 24 vardiyasinde çalışan işçiler saat 23'de
makineleri durdurup. işi bıraktıktan sonra fabrika kapısı
önünde toplanmışlardır.

DİSK GENEL BAŞKANl'NIN AÇIKLAMASI

. Ereğli Demir Çelik . anlaşmazlığı üzerine konuşan
DiSK Genel Başkanı Kemal Türkler şunları söylemiştir :
<<Sendikamızın temel ilkesi şudur : Daima işçinin yaşama
ve çalışma koşullarıyla ilgili konuda lşcl söz ve karar sa-
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hibidir. Bu temel ilkeden hareket ederek son durumu iş
çinin oyuna sunduk. İşçi de yüzde 100'e yakın bir oranla
greve karar verdi. Toplum olarak işçi daima en iyisine
karar verir anlayışından hareket ederek diyebilirim ki en
'iyi sonuç ve başarı mutlaka işçinin olacaktır. Ve mutlak
surette sonucun işçi için başarılı ve yararlı olacağına yü
rekten inanıyorum. İşçinin direncini kırmak için bazı oyun
lar oynayacaklardır. Ama Maden - iş Sendikası tüm ola-.
rak Ereğli'dedir.»

FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Genel Müdürü Metin İp
likçi ise grev konusunda şöyle konuşmuştur: «Anlaşmaz
lık sadece para meselesinde kalmıştır. Biz makul olanı,
genel fiyat politikasına uygun olanı verdik. Türkiye'deki
işverenler· bazı prensiplerde durmak, sonuna kadar dur
mak ve onu tatbik etmek gerektiğini çok- geç anladılar.
İşçiler nasıl sendikalarına bağlıysa biz de sendikamıza
bağlıyız ve ona uymak zorundayız. Grev de yapsalar, biz
prensiplerimizde direneceğiz» demiştir.

Öte yandan Türkiye Maden - İş Sendikası Yürütme
Kurulu adına Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya ve Teşki
latlandırma Müdürü Nurettin Cavdargil. Ereğli'ye gelerek
grevin yönetimini almıştır.

GÜNAVD!N
3.9.1973

EREĞLİ DEMİR - CELİK'TE GREV
OLAVSIZ DEVAM EDERKEN
GREVE KATILAN 3814 İŞÇİ

FABRİKAYI
GÖZÜ GİBİ KORUYOR

Can AKSIN, Karadeniz Ereğlisi'nden Bildiriyor.

Önceki akşam saat 23'te Türkiye Maden - İş Sendi-
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kası'nın Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları'nda başlattığı
grev olaysız sürmektedir. .

Greve katılan 3814 işçi «Fabrikanın aslında işverenin
değil, bütün Türk ulusunun malı olduğunu, bu bakımdan
gözbebeğimiz gibi korunması gerektiğini» söylemekte ve
en ufak aşırı harekete hoşgörü göstermemektedirler.

Grevle ilgili olarak Ereğli'de bulunari ve grevi yürü
, ten Türkiye Maden - iş Sendikası Genel Başkan Vekili Şi
nasi Kaya şu açıklamayı yapmıştır:

1.50 KURUŞLUK ZAM

«Geçen dönem toplu iş sözleşmesinde Türkiye'deki
toplu sözleşmeler incelendiğinde, iki yıl için ortalama ola
rak 3 liralık ücret zammı alınmasına karşı_lık birçok ne
denlerle Ereğli Demir Çelik işçisi 150 kuruş· ücret zammı
aldı. Bu dönem artan hayat pahalılığı ve yetersiz ücret
nedeniyle isteklerini elde etmekte kararlıdırlar. istekleri-

. rniz başlıca üç noktada toplanmaktadır. Bunlar; 1 - üc
ret, 2 - İşletme ikramiyesi, 3 - Vardiya zammı gibi pa
raya dayanan konulardır. işverenin işletme ikramiyesini
vermemekte direnmesi aslında - eşitlik ilkesine de aykırı
dır. Zira işletmenin bir kısım personeli bunu alırken, üre
timin asıl yükünü çeken işçilere bu yıllık ikramiye veril
memektedtr.a

YENİ ORTAM
3.9.1973

İŞCİ CIKARLARI
DOĞRULTUSUNDA

HAREKET EDİLECEK

ı Sosyal Demokrat Sendikalar tıiSK'in Grevini Destekliyor

. ANKARA, (YENİ ORTAM) - Türk- lş'ın içindeki
«Sosyal Demokrat Sendikacıların, Devrimci İşçi Sendika-
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!arı Konfederasyonunun (DİSK)» Erdemlr'de başlattığı
grevi desteklediği bildirilmektedir.

Yeni Ortam muhabirinin konuştuğu Sosyal Demok
rat Sendikacılar, işverenlerin geniş ölçüde örgütlendikle-
ri günümüzde işçilerin de dayanışma havası içine girme- •
!eri gerektiğini söylemişlerdir. Sosyal Demokrat Sendika
cılar, artık görüş ayrılıklarının da bir kenara itilerek, ge
nel olarak, «İşçi çıkarları doğrultusunda hareket etmele
r,» gerektiğin; savunmuşlardır. Sosyal Demokrat Sendika
cılara göre işçiler dayanışma halinde oldukları takdirde
demokratik haklarını alabileceklerdir.

Sosyal Demokrat Sendikacılar bu arada Türk - İş Yö
neticilerinin «DİSK'i destekliyoruz» şeklindeki sözlerini de
hatırlatarak, yöneticilerden yeni açıklama beklediklerini
bildirmişlerdir. Sendika liderleri böylece kimin işçi hakla
rından, kimin sermayeden yana olduğunun ortaya çıkma
sı için somut örneklerin de ortaya çıkması gerektiğini
söylemişlerdir.

TERCÜMAN
4.9.1973

EREĞLİ'DE GREV DEVAM
EDERKENİŞVE~E~ BÜTÜ~
MEMURLARINA iZiN VERDi

K. EREĞLİSİ - N. ÇARDAK

Ereğli Demir Çelik Fabrikasında 3874 işçinin sürdür
düğü grev, dün de sakin geçmiş, grevciler aldıkları sıkı
güvenlik tedbirleri ile fabrika civarına kimseyi sokmamış
lardır.
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GÜNAYDIN•
4 9.1973

EREĞLİ'DEKİ GREV BAZI SANAYİ
KOLLARINI DA ETKİLEMEYE

BAŞLADI

Can AKSIN, Kdz. Ereğlisi'nden bildiriyor
Türkiye Maden - İş Sendikası'nın Ereğli Demir Çelik .

Fabrikalarında başlattığı grevin ikinci günü de, gayet ol
gun bir şekilde geçmiştir. 4100 sendikalı__ işçinin çalıştığı
tobrlkcdo üretim tamamen durmuştur. Uretimin durmo
sı fabrikaların günde 8 milyon lira zarar etmesine sebep
olduğu gibi aynca bazı yan sanayi dallarını da etkileme
ye başlamıştır.

ETKİLENEN FABRİKALAR

Özellikle yassı demirle iş gören Arcelik, AEG, Profi
lo gibi buzdolabı fabrikaları, otomobil karoser ve römork
fabrikaları, bütangaz yapan, soba borusu, soba yapan ve
sacla iş gören bütün fabrikalar.

Önceki gün Ereğli Limanına gelen cevher yüklü bir
mi grev nedeniyle yük boşaltmadan geri dönmüştür.

Halen Ereğli'ye gelmekte olan Fuel - Oil yüklü bir tan
ker ise yüksek fırın Ayşe'nin yakıt ihtiyacını karşılayaca
ğı için fabrikada boşaltma yapabilecektir.

Dün Ereğli Kaymakamı Kemal Doğan'ı ziyaret e.den
,, Türkiye Maden - İş Sendikası Genel Başkan Vekili Şinasi

Koya ile 9. Bölge Temsilcisi Özer Er, işçilerin grevden ön
ce hak ettikleri ücretlerin ödenmesf konusunda Kayma
komro görüşmüşlerdir.

HAK EDİLMİŞ OLAN ÜCRETLER İSTENİYOR

Oörüşrneden sonra Şin9si Kaya «İşçilerin grevden
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\ İŞVEREN TARAF! SUSUYOR .\

önce 31 Ağustos 'a kadar hak edilmiş 1 aylık ücretleri
nin 15 Eylül'e kadar ödenmesi gerekmektedir. Sayın Kay
makam beye bu hak edilmiş ücretlerin ödenmek isten.
memesi yüzünden çıkabilecek olaylardan bugüne kadar
haklı grevini gayet olgun şekilde götüren Erdemir işçi
sinin sorumlu olamayacağını hatırlatırım» demiştir.

Ereğli Demir ve ,Celik Fabrikalarındaki grevı ışveren
yönünden yürüten Genel Müdür Metin İplikçi, MESS iş
verenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Vefik
Evin, Genel Müdür Muavini Asım Bayrak, Sıcak Hadde
hane Müdürü Erdoğan Durmaz ve Hukuk Müşaviri Nejat
Bakırcı'dan oluşan iş grubu ise sürekli olarak toplantı
halinde bulunmuşlar ve herhangi bir açıklama yapmamış
lardır.

TÜRKİYE
6.9.1973

EREĞLİ DEMİR ÇELİK
FABRİKASINDA

GREV YAPAN İŞÇİLERE
YARDIM YAPILIYOR

KARADENİZ EREĞLİSİ, (THA)

Ereğli. demir çelik fabrikasında başlatılan grev dör- .
-dürıcü gününü doldurmuştur.

Grevin dördüncü günü • de fabrikanın beş giriş kapı
sında grev gözcüleri ile güvenlik kuvvetlerinden başka

· kimse bulunmamıştır. , • '
Fabrikanın bazı müdürleri, işçilerin olgun davranışla

. rından çok memnun kaldıklarını ifade ederek sendikacı-
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lora teşekkür etmişlerdir. Maden - iş Genel Başkan Ve
killerinden Şinasi Kaya grev yerinde işçilerin bu davra
nışlarının, grev sonuna kadar değişmeyeceğini söylemiş
tir.

DEMİR ÇELİK İDARE MECLİSİ T.OPLANTIDA

Öte yandan Ereğli Demir Çelik Fabrikası İdare Mec
lisinin Ankara'da toplantı halinde olduğu bildirilmektedir.

Yüksek fırın Ayşe 1969 grevinde olduğu gibi tama
men söndürülmemiş ve rolantiye alınmıştır. Ayşe'nin 97
metrelik bacasından çıkan mavi renkli duman «Ayşe» için
duyulan endişeleri ortadan kaldırmaktadır.

İŞÇİLERE YARDIM YAPILIYOR

Ereğli'de bir eczane sahibi, grevci işçiler ıcın ilôc ·
yardımında bulunmuş, bir Tekel bayii ise işçilere sigara
göndermiştir.

FUEL OİL'İN BOŞALTILMASINA İZİN VERİLDİ

Ereğli Demir Çelik Fabrikasına Fuel Oil getiren İp
rcş'o ait bir tankerin boşaltılmasına sendika torotındcn.

ı izin verilmiştir. Dün gelen tankerin yarın Demir Çelik li
manından ayrılacağı bildirilmektedir.

HÜRRİYET
7.9.1973

GREVDEN ÖNCEKİ ÜCRET·
ÖDENECEK

İşçiler, TV seyrederek vakit geçiriyor

Kemal CETİNDAĞ
1

EREĞLİ, (Zonguldak). (HA)
Grev öncesi tahakkuk eden ücretlerin ödeneceğinin:
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açıklanması, grevde 5'nci günlerini de tamamlayan Işcl
lere rahat bir nefes aldırmıştır. İşçiler, fabrika genel mü
dürü Metin lpllkcl'nin bu konudaki açıklamasını mem-
nunlukla karşılamışlardır. . i , ••

Fabrika Genel Müdürü iplikçi,' yaptığı açıklamada, bu
konudaki söylentileri yalanlamış, «İşçilerimizin grev ön
cesi tahakkuk eden ücretlerinin ödenmesi önceki toplu ,
sözleşmelerinin bir şartı olduğu kadar; kanunun da ge
reği» demiştir.

Bu açıklamadan sonra endişeleri kaybolan grevdeki
işçiler dünden beri, fabrika işçi baştemsilciliği binası önü
ne konan televizyonu seyrederek vakit geçirmektedirler.
Grevin başladığı günden bu yana en küçük bir olayın çık
maması da, Ereğli'de büyük bir memnunluk yaratmıştır.

Ereğli esnafı, grevde olmaları nedeniyle maddi yön
den etkileneceklerini düşünerek, işçilere kredili satışlar
yapmağa başlamıştır. ilçede hemen her esnafın işyeri
önüne «İşçilere Kredili Satış Yapılır» levhaları konmuştur.

YENİ ORTAM
9.9.1973

SATIR, DİSK YÖNE1İCİLERİ İLE
GÖRÜŞTÜ

Ereğli Demir Çelik İşçilerini esnaf da destekliyor

ANKARA, (YENİ ORTAM) - Devrimci işçi Sendika
ları Konfederasyonu (DİSK)'in, Ereğli Dernlr - Çelik Fabri
kalarında başlattığı grev devam etmektedir. Esnaf. «di
renen lşcilen desteklemek amacıyla» iş yerlerine pan- '
kartlar asmıştır.

Günlerden beri sürmekte olan grevi yöneten Maden
- İş Sendikasının Ereğli Şubesi Başkanı Özer Er, Yeni Or
tam muhabirinin sorularını cevaplarken «grevimiz büyük

29

-~-- ....... -



bir olgunluk içinde devam etmektedir, işçi kardeşlerimiz
şimdiye kadar olduğu gibi tam bir birlik ve dayanışma
içinde, haklarını almak amacıyla demokratik direnişleri
ni sürdürmektedirler. Bizler haklarımızı sonuna kadar sa
vunarak almaya kararlıyız» demiştir.

ESNAF DA DESTEKLİYO_R

Öte yandan, esnaf da grevi desteklemek amacıyla
harekete geçmiştir. Bazı dükkôn sahipleri desteklerini du
vurmak amacıyla pankartlar asmışlardır. Bir esnaf, dük
kônına astığı pankartta «inançlı Erdemir İşçilerini Des
tekliyoruz» demiştir. Bir başka esnaf da dükkônına astığı
pankartla, direnen Erdemir işçilerinden «kôr almayaca
ğını» bildirmiştir.

Ayrıca esnaf, grevin işleri aksattığını söylemekte, iş
çilerin haklarını vermeyen işverenlerin artık tutumunu de
ğiştirmesi gerektiğini belirtmektedir.

SATIR ARABULUCU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında sürmekte olan
gr_evin olumlu bir sonuca bağlanması amacıyla, Başba
kan Yardımcısı Kemal Satır'ın arabuluculuk görevine bas
laması beklenmektedir. DİSK'e bağlı Basın - İş'in Anka•
ra'daki grevi nedeniyle, DİSK Genel Sekreteri Kemal Sül
ker ve öteki yöneticilerle görüşen Kemal Satır, Ereğli'de
sürdürülmekte olan grevin son bulması ve anlaşmazlığın
olumlu bir çözüme bağlanmasi için arabuluculuğa hazır
olduğunu söylemiştir.

Kemal Satır'ın tarafları uzlaştırmak için önümüzdeki
günlerde arabuluculuk görevine başlaması beklenmekte
dir.
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GÜN
9.9.1973

EREĞLİ GREVİNİN ETKİLERİ

Sayın okurlar; Ereğli Demir ve Çelik tesislerinde baş
latılan grev bir çok meseleyi de beraberinde getirdi. Bir
kere üretimin durması günde 8 milyon liralık zarar ya
rattı. Üretimin durması ayrıca yan sanayi kollarını da etki
si altına aldı efendim. Bu yüzden biz vatandaşlar da bu
işten zarar göreceğiz, hatta görüyoruz bile. Nitekim de
mir ve çelikle iş gören Arçelik, AEG ve Profile gibi bü
yük müesseseler hammadde sıkıntısı çekmekteler. Bu yüz
den de ürünlerine zam yapmak yoluna gitmeye hazırla
nıyorlar. Hatta bazı açıkgöz bayilerin buzdolabı, bütan
gaz ocağı, döküm, soba gibi harcıôlem malları stok et
mekte oldukları ileri sürülmektedir ki. doğrudur efendim.
Bu fırsat ellerine bir daha ne zaman geçer bilinmez ki.
Bu nedenle ihtiyaç sahibi vatandaşların ceplerindeki pa
rayı son kuruşuna kadar almayı kafalarına koymuşlar bir
kere; bu yüzden de fiyatları kılları kıpırdamadan ve hat
ta fabrika sahiplerine danışmadan artırabilirler. Tabii son
ra bunun günahı, grev yapan işçiye yükletilmek istene
cek bazı çevreler tarafından.

HÜRRİYET
12.9.1973

DEMİRİN TONUNA 200 - 300 LİRA_
ZAM YAPILDI

Akif GELİŞLİ

KARABÜK, (HA) - Türkiye Demir - ·çelik İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, bu işletmenin mamulü demir fiyatlarına
yeniden zam yapmış ve yeni fiyatların uygulanmasına_ da
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dün sabahtan itibaren Türkiye'nin her yerinde başlanmış
tır. Açıklanan zam kararı sadece, Karabük'ün merkez dı
şındaki depolarında satılan mamul ve yarı mamulleri için •
alınmıştır.

Yeni zam Karabük merkez satış yerine göre ton bo-
- şına 300 - 400, depo satışlarına göre de ton başına 200 -
300 lira arasındadır. .

Depoların bulunduğu illerdeki yeni zamlı fiyatlar, eski
fiyatlara oranla şöyledir:

Ankara : Eski 100, yeni 300
Eskişehir: Eski 100; yeni 350 - İstanbul: (Haydar

poşo) eski 100, yeni 350 - İstanbul : (Merdivenköy) eski
125, yeni 325 - Aksaray: Eski 125, yeni 350 - Adana:
Eski -125, yeni 375 - Bursa : Eski 125, yeni 350 - Erzu
rum: Eski 125, yeni 425 - İzmir: Eski 125, yeni 425 -
Samsun: Eski 150, yeni 425 - Derince: Eski 100, yeni
300 lira.

YENİ ORTAM
20.9.1973

ERDEMİR'DE İŞVEREN
OLAY CIKARMAK İSTİYOR

- Fabrikanın zararı şimdiden 80 milyon liraya ulaştı

EREĞLİ, (YENİ ORTAM) - Ereğli Demir Çelik Fabri
kasında bir süre önce Türkiye Maden - İş Sendikası ta
rafından başlatılan grev devam etmektedir. Bu arada iş
çilerin iki yıl için istedikleri toplam 60 milyon lira tuta
rındaki ücret zammının verilmemesi yüzünden başlayan
grevin başlangıcından bu yana işveren her gün 5 milyon
lırayı aşkın zarar etmektedir. İşçiler, işverenin zararının
şimdiden 80 milyon lir.aya ulaştığını söylemişlerdir. Buna
rağmen işverenin her hangi .bir uzlaşma yoluna gitmek-
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ten kesinlikle kaçındığı ve tam tersine işçilerle polisi ve
hatta halkı karşı karşıya getirecek oyunlar tezgôhladığı
söylenmektedir.

İLK OLAY

Nitekim bir süredir sessiz sedasız devam etmekte
alon Ereğli Demir Çelik fabrikasındaki grevde, önceki ge
ce işverenin fabrikaya, kayatuzu yüklü bir kamyon sok
mak istemesi üzerine ilk olay patlak vermiştir.

Yeni Ortam muhabirinin topladığı bilgiye göre, işve
ren önceki gece fabrikanın kuvvet merkezindeki motor
ların kireçlenmesini önlemekte kullanılan kayotuzunu, bir
kamyona yükleyerek fabrikaya sokmak istemiştir. Grev
gözcüsü durumundaki işçilerin müdahalesi üzerine kam
yonun fabrikaya sokulması engellenmiş, ancak güvenlik
kuvvetleri de olaya müdahale etmişlerdir.

Ancak işçiler fabrikaya malzeme sokulmasının yasa
lara aykırı olduğunda ısrar etmişler ve kamyonun fabri
kaya qirmeslnl engellemekte direnmişlerdir. Bunun üzeri
ne grev yöneticilerinden beş kişiyi güvenlik kuvvetleri ka
rakola götürmüş ve sorguya çekmiştir. Daha sonra beş
grev yöneticisi serbest bırakılmışlardır. Bu arada olayla
ra yol açan kamyon da grevci işçiler tarafından içeri so
kulmamış ve sabaha kadar fabrika kapısında bekletilmiş
tir. Kamyon daha sonra işveren tarafından garaja çekil
miştir.

Konuyla ilgili olarak bilgisine başvurulan Maden - iş
Sendikası Ereğli Bölgesi yöneticisi özer Er, şunları söy
lemiştir:

«Biz toplu sözleşme görüşmelerinde işverenden top
lam olarak 60 milyori lira tutarında istekte bulunduk. iş
veren anlaşılmaz bir katılık içinde bu isteğimizi reddetti.
Hiç bir anlaşma yoluna gitmedi. Grev kaçınılmaz oldu.
Şimdi, grevin başlangıcından bu yana işveren her gün
5 milyon lira zarar ediyor. Şu anda işçilere verilmeyen
iki yıllık -ücret zammının tamamı olan 60 milyon liranın
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çok üstünde bir zarar ortaya çıkmıştır. Buna rağmen iş
veren her hangi bir uzlaşma zemini arayacağına, işçiler
le polisleri ve hatta Ereğli halkını karşı karşıya getirecek
oyunlar tezgôhlamaya çalışmaktadır. Ancak bilinmesini is
teriz ki en ufak bir taviz vermeden ve fakat bizi sürek
lemek istedikleri yasa dışı yollara da asla sapmadan gre
vimizi sürdüreceğiz. Erdemir işçileri bugüne kadar şanla
şerefle sürdürdükleri devrimci geleneklerini yaşatacak bi
lince sahiptirler.»

GÜNAYDIN
20.9.1973

EREĞLİ DEMİR CELİK'TEKİ
GREV 19'UNCU GÜNÜNÜ

DOLDURDU

Fabrikanın bu süre içinde uğradığı zarar,
152 milyon lirayı buldu

Necati DOĞRU

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda 1 Eylül günü baş
layan grev dün on dokuzuncu gününü doldurmuştur. 4100
işçinin sürdürdüğü grevin on· dokuzuncu gününde -fobri
kada üretimin durmasıyla meydana gelen zarar 152 mil
yona ulaşmıştır.

Bir günlük zarar 8 milyon lira civarındadır. üretim
durması Türklye'nlrt çeşitli yerlerindeki 70 işyerinde ham
mad~e sıkıntısına yol açmıştır.

DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikası üyesi 4100 işçinin •
sürdürdüğü grev 19. gününü doldururken, grevin sakin
geçtiği bildirilmektedir.



GREV ŞÖLENĞ DÜZENLENDİ

Ücretlerinin artırılması ve diğer sosyal yardımların
sağlanması için oy çoğunluğu ile «Greve Evet» diyen Er
demir işçileri geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri bir
«Grev Şöleni» düzenlemişlerdir. Grevle ilgili olarak ken
disiyle konuştuğumuz Maden - iş Sendikası 9. Bölge Tem
silcisi Özer Er, «İşçi arkadaşlar grev şöleni düzenleyerek
moral tazelediler. Grev çok disiplinli ve normal koşullar
altında yürümekte, işçiler fabrikayı gözleri gibi korumak
tadırlar. Her gün işbaşı yapacaklarmış gibi grev yerine
gelen işçiler grevin gerektirdiği görevleri yürekten kabul
lenmektedirler. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın çelik bir
zincir gibi kenetlenen 4100 işçisi, istedikleri verilinceye
dek kırılmadan, bozulmadan grevi sürdüreceklerdir» de
miştir.

Öte yandan, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda üre
timin durması 19 günde 152 milyon lira zarara sebep ol
muştur. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan Ereğli
Demir Çelik Fabrikaları yetkililerinin bildirdiğine göre,
1973 yılından bu yana fabrikanın yassı mamul (teneke, so
ğuk ve sıcak haddelenmiş mamüller, levha ve boru ban
dı) 550 .ih kah oylu = ve .uhuh şıy bohuhra 643.4 bin to
na çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca, fabrikada 808 bin
ton ham çelik ve 1755 ton sıcak maden üretildiği de bil
dirilmektedir. İlgili çevreler ülkemizde Ereğli Demir Çe
lik'in ürettiği yassı mamullere ihtiyacın her geçen gün
arttığı bir dönemde uzun süreli grevlere meydan vererek
üretimi durdurmanın ülke ekonomisine zararlı olacağı gö
rüşünü paylaşmaktadırlar.

ÜRETİMİN DURMASINDAN 70 İŞYERİ ETKİLENDi
.....

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda yassı mamül üre
timinin durması, bu üretim faaliyetinden hammadde sağ
layan 70 lşverlnl etkilediği ve giderek büyüyeceği belli
olan bir hammadde sıkıntısına sebep olduğu bildirilmek-
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tedir. üretimin durmasının, hammadde sıkıntısına neden
olduğu fabrikalar 9 işkoluna dağılmaktadır. Bunlar buz
dolabı, çamaşır makinesi, fırın, düdüklü tencere gibi mut
fak eşyaları yapan iş yerleri, Otomotiv Endüstrisi kapsa
mına giren fabrikalar, traktör, kamyon, karoser, arozöz
ve itfaiye arabası yapan işyerleri, gemi inşa eden tersa
rıeler, bütan gazı tüpleri yapan işyerleri, şişe kapakları
tapan fabrikalar. ve teneke ambalôjı ve konserve kutusu
yapan işyerleridir.

CUMHURİYET
21.9.1973

ERDEMİR'İN YÖNETİMİNE
DEMİR ÇELİK SPEKÜLATÖRLERİ

HAKİM DURUMDA

Sanayileşmenin en önemli hammaddesi olan Demir
ve Çelik ürünlerindeki sıkıntı, doğrudan doğruya Ereğli
Demir Çe!ik İşletmelerinin üretim ve satış planlarına spe
külatörlerin hakim olmasından ileri gelmektedir. Demir
spekülatörlerinin dümen suyundan ayrılmayan Erdemir
yönetimi, bundan bir yıl önce dünvd fiyatlarının çok uy
gun olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın demir
ve çelik ürünlerini ithalini emrettiği bir zamanda ithalôt
yapmayı redderek hem içte spekülasyonun doğmasına
sebep olmuş ve hem de dünya fiyatlarının yükseldiği bir
zamanda ithalôt zorunluğunu yaratarak ülkenin dövizle
rinin israf edilmesine yol açmıştır. Aynı yönetim, Ereğli
Demir ve Çelik Tesislerinin tevsii programını savsaklaya
rak içerdeki spekülatif faaliyetleri bir başka yönden de
desteklemektedir.

SERBEST PİYASADA

• Yaz avları Türkiye'de demir ve çelik ürünlerinde de
mir spekülatörleri için bulunmaz bir dönem olmuştur.
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'Uzunca süre başlıca demir ve çelik. tesislerinin büyük tü-
ketim merkezlerindeki depolarında kilosu 300 kuruştan
satılan inşaat demirleri serbest piyasada 480 kuruştan
alıcı bulmuştur. Böylece bazı spekülatörler oturdukları
yerden çeşitli demir ve çelik ürünlerinde kilo başına 150
kuruştan fazla kôr etmiştir. Ülkede mevcut demir ve çe
lik ürünlerinin çoğu spekülatörlerin eline geçtikten sonra
Hükümet, demir ve çelik ürünlerinin fabrika satış fiyatla
rına zam yapmıştır. Bu zammın fabrika fiyatlarını, piyasa
fiyatlarına eşitlemekten ve dolayısıyle spekülatif satışları
resmileştirmekten başka bir etkisi olmamıştır.

EREZ TEDBİR ALMIŞTI

Bu yaz ortaya çıkan had safhadaki spekülatif faali
yetler, birden bire ve beklenmedik bir şekilde doğmamış
tır. Bundan bir yıl kadar önce Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı, ortaya çıkacak spekülasyonu görmüş ve gerekli ted
birlerin alınması için harekete geçmiştir. Geçen yıl Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez, kendisine bağlı Er
demir Genel Müdürlüğüne, derhal ithalôta geçilmesi için·
emir vermiş ve kamuoyuna da yakında ithalôtın başla
yacağını açıklamıştır.

DEVLETLEŞTİRME ÖNERİSİ

İthalôt yapılacağından emin olan Bakan Erez, bir ay
sonra Erdemir Genel Müdürlüğünden aldığı bir yazıda
Şirketin yönetim kurulunun ithalat yapmayı reddettiğini
şaşkınlıkla öğrenmiştir. Sanayi Bakanlığı'nın ithalat yapıl
masını istediği zaman da dünya demir ve çelik fiyatları
Türkiye'ye göre oldukça düşük bir seviyede seyretmek
te idi. Buna rağmen sermayenin yarısından fazlası devle
te ait olan Erdemir'in, Bakanlığın kamu yararı gördüğü

, bir ithalôtı yapmayı reddetmesi üzerine Mesut Erez, baş
ta Genel Müdür olmak üzere Erdemir'in bütün yönetici- •
ferinin derhal görevden alınmasını istemiş ve sermciyesi- •

'
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nin yarısından çoğunun devlete ait olduğu şirketi, tekrar
devletleştirmek için bir tasan hazırlıyacağını bildirmiştir.

DEMİREL'IN ARKADAŞ!

Fakat Sanayi Bakanı ile Bakanlığa bağlı Erdemir Yö
neticileri _arasındaki mücadelenin ilk raundunu Erdemir
yöneticileri kazanmıştır. Bunda demir spekülatörleri ka
dar Erdemir'in Genel Müdürünün AP Genel Başkanı De~

• rnlrel'ln sınıf arkadaşı ve yakını olmasının etkisi büyük
olmuştur. Zamanında ithalat yapılmaması nedeniyle ancak
bu yqz ithalata gidilebilmiştir. Fakat aradan geçen za
man içinde dünya piyasasında demir ve çelik ürünleri fir
malarında büyük yükselişler olmuştur. Mücadelenin ikin
ci raundu Erez'in AP'de aday olmamasıyla sonuclcnrmş
tır.

Erdemfr'in demir - çelik sıkıntısına katkısı burada kal
mamaktadır. Aynı yönetim, tesislerin tevsii projeslnl an
laşılmaz bir şekilde savsaklamaktadır. üstelik bazı fab
rikaların ihalesindeki tutumu yerli yatırımcıların bile tep
kisini çekmektedir. inşaatta kullanılan nervürlü çelik üre
timiyle ilgili fabrika bunlardan birisidir. Bu fabrikanın ıho
lesi sadece fiyat farkı esasına dayanılarak geciktirilmiş
bir şekilde güvenilir olmayan bir yabancı firmaya veril
miştir. Erdemir'in ihale şartları karşısında yerli firmalar
ihaleye girmemiş ve itirazlarını uzun bir rapor halinde il
gililere duyurmuştur.

HOLDİNG

Bütün bu güçlükler karşısında Hükümetin getirdiği
tek çözüm demir - çelik üretimini bir holding şeklinde bir
leştirmekten ibarettir: «Partifer üstü» bir hükümet zama
nında AP'li bir Sanayi Bakanının kararlarının bile üstüne
cıkan bir yönetim varken holding'in olumlu sonuçlar ve
receği son derece şüpheli görünmektedir. Holding dola-
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yısıyle olsa olsa Erdemir'den sonra devletin diğer demir
ve çelik tesislerinin 'de spekülatörlerin etkisi. alanına gir-
mesi sağlanabilecektir. '

GÜNAVDIN
25.9.1973

BU KiTAP
TOm<iYE MAOEN-i~ srnnlK~S!NIN

fıiALICI..,.

DEMİR İTHALATINDAKİ '
GECİKME

ANKARA, {ANKA). - Ereğli Demir - Çelik Şirketi'nin
(Erdemir) zamanında demir ithalatı yapmamasının sonu
cu olarak, demir fiyatlarının yükselmesine ve spekülatör
lerin büyük kazanç sağlamasına sebep olduğunun anla
şılması, Ankara'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çevre-
lerinde akisler yaratmıştır. •
' Bir gazetenin ekonomi sayfasında çıkan haberde be
lirtildiğine göre, olay, eski Sanayi Bakanı Mesut Erez'in
zamanında Sanayi Bakanlığı'yle Erdemir Şirketi arasında

• ihtilôfa sebep olmuş ve Türkiye'deki demir ithalatını za
ten karşılayamayan ve demir ithal etmek mecburiyetinde
olan şirket, bakanlığın «İthalat yapılması» emrini uzun
süre yerine getirmemiştir. Bunun sonucu olarak da, De
mir - Çelik Teslslert'nln depolarında kilosu 300 kuruştan
satılan inşaat demirleri uzun bir süre serbest piyasada
480 kuruştan. alıcı bulmuş, spekülatörler oturdukları yer
den 150 kuruştan fazla kôr etmişlerdir.

FİYATLAR DÜŞÜKKEN...

Bakanlığın «ltholôt emri» verdiği geçen yılın yaz ay
larında dünya piyasasında demir fiyatları hayli düşük bu
lunmaktaydı. Erdemir yöneticileri bakanlığın bu emrine
direnmelerini sürdürürlerken, dünya piyasasındaki fiyat
lar artmaya başlamış ve ithalôta geçilmesinin artık mec-
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burl hale geldiği bu yaz aylarında ise «Ateş pahası» na
yükselmiştir.

Aradan geçen zaman içinde, Sanayi Bakanlığı ile Er
demir Şirketi'nin • iki yetkilisinin mevkileri bu gün değiş
miştir.

GiDEN VE KALAN

Demir ithali için zamanında tedbir planlayan eski Sa
nayi Bakanı Mesut Erez, adaylığı Demirel tarafından is
tenmediği için aday adayı bile olamamış, politika dışında
kalmış ve ithalat emrine en şiddetli çıkan şirket idare
meclisi üyesi, Demirel'in sınıf arkadaşı Orhan Göncüoğ
lu, AP'nin kontenjan adayı olarak Zonguldak listesinin
ikinci sırasında garantili yere getirilmiştir. Gene Demir
el'in yakın orkodoşlcrmdon Genel Müdür Metin İplikçi ise,
halen yerindedir. Alınan. ek bilgiye göre, Erdemir şirketi
geçen yaz aylarında demir ithali emrine karşı cıkmış ola
rak önce, ((Bakanlığın bir kararnameyi hala çıkarmadığı
nı» ileri sürmüş, «önce kararname, sonra ithalôt.. .» de
miştir.

Erdemir'in çıkmasını istediği kararname, ithal edile
cek demirlerin gümrük vergisinden muaf tutulması karar
namesidir.

Sanayi Bakanı Erez kararnamenin çıkması hazırlık
larının yapıldığını, ancak ithalat için bir an önce teşeb
büse geçilmesi gerektiğini bildirince, Erdemir'ciler «önce
kararnameyi görelim» şeklinde, sermayesinin büyük kıs
mı devlete ait bir şirket için havsalaya sığmayacak bir
cüret göstermeye devam etmişlerdir. .

YAZILI EMRE RAĞMEN

Bakan bunun üzerine emrini yazı ile teyit etmiş, ya
zılı emrini de yerine getirilmesi savsaklanınccı, konuyu
Bakanlar Kurulu'na getirerek başta Şirket Genel Müdürü
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Metin İplikçi ve şirket yöneticilerinin işten uzaklaştırılma
sını istemiştir.

Fakat Mesut Erez'in bu çabaları başarıya Ulaşama
dan son kabine değişikliği, Erez'i kabine dışı bırakmıştır.

Son seçimlerde de liste dışı kalan Mesut Erez, şimdi
Yenimahalle'deki evinde bir «Emekli Maliye Müfettişi» ole
rok oturmakta ve olayları izlemektedir.

Erez ANKA ajansının bu konuda açıklamada bulun
ması talebini kabul etmemiş, bir polemiğe girmek iste-
mediğini bildirmiştir. •

NURİ BAYAR NE DİYOR?

Sanayi Bakanı Nuri Bayar. Mesut Erez döneminde
yapılması önerilen ithalatın . iç piyasaya pahalı şartlarla
geleceğini bu bakımdan geçerli bir tedbir olmadığını söy
lemiş, «Demir ithalôtından gümrük resmini kaldırarak çok
geç kaldık» demiştir.

YENİ HALKÇI
2.10.1973

YASSI DEMİR KARABORSASI •
HALA SÜRÜYOR ·

Yassı demirin karaborsaya düşmesine sebep.
olan Ereğli grevinin kaldırılması için hiç kimse
arabuluculuk yapmağa yanaşryııyor.

KARADENİZ EREĞLİSİ, (THA) - Bir Eylül tcrlhlnde
başlayan Ereğli Demir Çelik grevi devam etmektedir.

Türkiye'de vcssı mamul imal eden tek müessese olan
Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında grev, Maden - iş Sen
dikası tarafından sürdürülmektedir.
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Yassı mcmullertn karaborsaya düşmesine sebep olan
grevin kaldırılması için hiç bir ilgilinin gayret gösterme
diği ve arabuluculuk. etmediği belirtilmektedir

Grevci işçiler, • diğer işçi kuruluşları tarafından des
teklenmektedirler. Grev yerine gelen misafir sendikacılar,
grev gözcülüğü yapmaktadır. Ayrıca bağış· olarak getiri
len kurbanlık koçlarla grevcilere yemek hazırlanmaktadır.

YENİ HALKCI
2.10.1973

«DEMİR STOKCULARI
MİLYONLAR VURUYOR»

CHP Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol Ereğli De
mir - Çelik grevi hakkında basına verdiği yazılı demeçte
işvereni grev kırıcılık suçlamış. işçilerin haklarını verme
mek için iki ayda 120 milyon lirayı feda ettiğini söylemiş-

, tir. ·
65 gündür devam eden grevin bilôncosunu çıkaran

Kemal Anadol, «grev dolayısıyle yoğun işçi topluluğu ve
ailesi büyük ölçüde zarar görmekte, yurt ekonomisi ağır
yaralar almaktadır. Bunun nedeni iş verenin sorumsuz
tutumudur» demiştir.

. Sendika istekleri abartılarak ve işverenin kôrı azal
tılarak 60 gün üzerinden yapılan hesapların bir dökümü
nü yapan Anadol şunları söylemiştir :

<(Fabrikada üretim durmasından ötürü. iki aylık zarar
480 milyon lira iken sendikanın iki yıllık ücret artış talep
leri toplamı 40 milyon Ilrodcrı ibarettir. Kaldı ki, işverenin
iki aylık asgari kôrı 120 milyon TL. sı tutmaktadır. işve
ren işçiye iki yılda 40 milyon lira vermemek için ayda 120
milyon TL. sını feda edebilmektedir. İktisatçılar grev sü
resinde ulusal gelire yansıyan zararın 800 milyon TL. sı
nı bulduğunu ileri sürmektedirler. işverenin sendikaya
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karşı sorumsuz davranışına şu canlı örneği göstermeyi
faydalı buluyorum. Şu anda, Ereğli limanında Yunan
bandralı bir gemi on gündür beklemektedir. Gemi Brezil
ya'dan getirdiği cevheri grev nedeniyle boşaltamamakta
dır. Zamanında tahliye yapılamadığından işveren günde
3500 dolar tazminat ödemektedir. Bu mlktcr on günde ya
rım milyon iirayı bulmuştur. Grev devam ettiği sürece
tazminat tutarı da artacaktır.

Grev süresince işveren yurt dışından.ithalôt yapmak
tadır. Bu bir yerde grev kırıcılığı niteliğini taşırken diğer
yönden milyonlarca döviz kaybına yol açmaktadır. Stok
ve karaborsa yapanlar işverenin katı tutumu nedeniyle
halkın sırtından milyonlqr vurmaktadırlar.»

BU KiTAP
BARIŞ TORl<İYE MADEN-İŞ SENDİKASI~
2. 10. 1973 MA L1 O I R •

EREĞLİ GREVİNDE 30. GÜN :
İLGİ YOK

KARADENİZ EREĞLİSİ \

(THA) - Bir -Eylül tarihinde başlayan Ereğli Demir
Çelik grevi devam etmektedir.

Türkiye'de yassı mamul imal eden tek müessese olan
Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında grev, Maden - İş Sen
dikası tarafından sürdürülmektedir.

Yassı mamullerin kara borsaya düşmesine sebep
olan grevin kaldırılması için hiç bir ilgilinin gayret gös
termediği ve arabuluculuk etmediği belirtilmektedir.

Grevci işçiler, diğer işçi kuruluşları ve esnaf teşek
külleri tarafından desteklenmektedirler. Grev yerine gelen
misafir sendikacılar, grev gözcülüğü yapmaktadır. Ayrı
ca bağış olarak getirilen kurbanlık koçlarla grevcilere ye
mek hazırlanmaktadır.
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ERTAN: «EREĞLİ GREVİ POLİTİK GÖRÜNTÜYE
BÜRÜNDÜ»

İZMİR. (THA) - Türkiye Odalar Birliği İkinci Başka
ni Şinasi Ertan, Ereğli grevinin çözümü için çaba göste
rtlrnedlğlnden , yakınmış, sorunun seçimler öncesi politik
bir hüviyete büründüğünü söylemiştir.

İşçi ve 'işveren sendikalarının anlaşmazlığın ortadan
kaldırılması için olumlu bir karara varamayışlarından da
büyük endişe duyduklarına dikkati çeken Ertan, bu konu
da şunları söylemiştir:

«Seçimler öncesi biraz da politik hüviyete büründü-
• ğü anlaşılan ihtifôfın hangi safhada olduğu hakkında yap
tığımız araştırmalardan ilginç, ilgine olduğu kadar da
üzüntü verici bilgiler afmış bulunuyoruz.

• işverenin 2 yıl için teklif ettiği 120 milyon TL. yeni
zamla düz işçinin aylığı 2200 liraya ulaşmaktadır.

Aylık üretimi 70 bin ton olan Ereğli'nin uzun süre
devre dışı kalmasının, rnllll ekonomimize ne büyük zarar
lar vereceğini izaha lüzum yoktur.

Her vesileyle tekrarladığım gibi, yasalarda gerekli de
ğişiklikleri yapmak suretiyle bu tür anlaşmazlıklara ke
sin ve ôdil çözüm getirecek bir üst organ kurulmasının
öneminin son grev dolayısiyle çok daha • iyi anlaşıldığını
tahmin ediyorum.»

GÜNAYDIN
7.9.1973

KEMAL SATIR, EREĞLİ
DEMİR - CELİK GREVİNDE
«GİZLİ ARABULUCU» OLDU

ANKARA, (ANKA) - Türkiye Maden - İş Sendikası'
nın Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda başlattığı grevle il;
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gili olarak Kemal Satır'ın arabuluculuğu gayri resmi ola-
rak devam etmektedir. •

4 bin 100 işçinin greviyle ilgili olarak ilk kez DİSK
Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'le görüşen Başbakan
Yardımcısı Kemal Satır daha sonra Ereğli Demir Çelik
Fabrikaları Genel Müdürü Metin İplikçi ile de uzun süre
görüşmüştür. Bu arada grevle ilgili çeşitli konular üze-
rinde durmuşlardır. •

Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerin 31
Ağustosa kadar hak edilmiş ücretlerinin ödenmesiyle tl
gili bir açıklama yapan Genel Müdür Metin İplikçi bu üc
retlerin ödeneceğini bildirmiş ve şöyİe konuşmuştur: «Bir
gazetede çıkan işçilerin ücretlerinin 'ödenmeyeceği ile il·
gili haber yanlıştır... IBM'de çalışan personelimizin grev
süresince çalışmaması sendika ile yapılan anlaşma ge
reğince hal çaresine kavuşmuştur. Bordrolar hazırlana
cak ve işçiler hak edilmiş ücretlerini otocoklordrr.».

Ereğli'de bulunan esnaflar grevci işçileri desteklemek
için daha önce yaptıkları çeşitli yardımlardan sonra şlrn- •
di de işçilerin yaptıkları alışverişlerden kôr almamakta
dırlar. Dükkônları, çeşitli grevi destekleyen pankartlarla
süsleyen Karadeniz Ereğlisi esnafı, «Haklı davalarında iş
çilerin yanındayız. Bu olgun grevi biz de destekliyoruz»
demektedirler.

EREĞLİ GREVİNDEN ETKİLENECEK SANAYİ
KURULUŞLAR!

Fabrikanın ürettiği soğuk çekilmiş saçlarla işgören
buzdolabı, çamaşır makinesi, büro mefruşat ve mutfak
eşyaları fabrikaları.

Özel kaliteli saclarla yapılan tarım aletleri fabrika
ları, teneke kullanan konserve, meşrubat cmbolô] ve me
tal sanayii, Loyd sertifikalı, gemi levha_larını kullqnan ter
seneler, levha ve kazan saclarını kullanan basınçlı kap
imalôtçıları, (bütangazı tüpü yapan yerlerJ.
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Cebri boru bantları kullanan baraj inşaatları, pik kul
lanan döküm sanayii.

Çeşitli boru imal eden yerler, sobacılar ve soba ile
ilgili parçaları yapan yerler.

Traktör fabrikaları.
Otomobil fabrikaları.

•. ı_ i

GÜNAYDIN
2.10.1973

EREĞLİ DEMİR - CELİK GREVİ,
30'UNCU GÜNÜNÜ DOLDURDU

Bugüne kadar ortaya çıkan zarar, 240 milyon lira

1 Eylül Cumartesi günü başlayan Ereğli Demir Çe
lik Fabrikaları grevi 30'.uncu gününü doldururken grevin
kaldırılması için olumlu teşebbüslerin yapılmadığı bildiril
mektedir. 5 bin 268 kişinin çalıştığı Ereğli Demir Çelik
Fabrikalarında 30 gündür üretimin durmasıyla ortaya çı
kan maddi zarar 240 milyon liraya ulaşmıştır. Grevin 30
uncu gününde ortaya çıkan işgünü kaybının ise 158 bin
40 gün olduğu hesaplanmaktadır.

İŞÇİLERİN İSTEKLERİ

1 - Birinci ve ikinci yıl 2 lira ücret zammı.
2 - 30 günlük kıdem tazminatı.
3 - 72 günlük işletme tazminatı.
4 - 5 yıllık işçiye bin, 10 yıllık işçiye 2 bin lira teş-

vik primi.
5 - Gece vardiyesi yapanlara 50 lira zam.
6 - 1000 lira evlenme yardımı
7 - Fabrikaya geçic'i)şçi alınmaması.
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İŞVERENİN VERDİĞİ

1 - Birinci yıl 175 kuruş ikinci yıl yüzde 15 ücret
zammı.

2 - 15 günlük kıdem tazminatı.
3 - 30 günlük işletme tazminatı.
4 - Teşvik primi verilmeyecek.

. 5 - Gece vardiyesi verilmeyecek.
6 - 800 lira evlenme yardımı.
7 - Fabrikaya geçici işçi alınacak.
DISK'e bağlı Maden - iş Sendikası'nın sürdürdüğü

grev, diğer işçi kuruluşları, ve esnaf teşekkülleri tarafın
dan da desteklenmektedir. Grev şöleni düzenleyen grev
ci işçilere kurbanlık koyunlar bağışlanmakta ve grev ye
rine gelen misafir sendikacılar grev gömleği giyerek göz
cülük yapmaktadırlar.

HAMMADDE SIKINTISI VE KARABORSA

İlgili ·çevreler Fabrikada üretimin durmasıyla, işyerin
den hammadde sağlayan 70 işyerinin etkilendiğini bildir
mektedirler. Otomotiv endüstrisi kapsamına giren tcbriko
lor, tersaneler, bütan gazı tüpleri yapan işyerleri gibi
önemli endüstri kollarının etkilendiği grevin daha da uza
ması, ülke ekonomisinde önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Öte yandan, fabrikanın ürettiği yassı mamüllerin ka- .
raborsaya düştüğü söylenmekte, «Grevin kaldırılması için
hic bir ilgilinin gayret gösterip arabuluculuk etmediği»
bildirilmektedir.

Ereğli Demir Celik Fabrikalarında çalışan 5 bin 268
işçi adına Mayıs ayından beri toplu iş sözleşmesi görüş
melerini sürdüren Maden - İş Sendikası'nın isteklerini iş
veren kabul etmeyince uyuşmazlık doğmuş, uzlaştırma
kurulunun verdiği karara • da uymayan taraflar karşılıklı

· olarak grev ve lokavt ilôn etmişlerdi. Alınan, fakat uygu
lamaya konmayan grev ve lokavt kararları sürüp • gider
ken, Sendika yetkilileri ile Fabrika Genel Müdürü Metin
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İplikçi 22 - 23 Ağ~stos günlerinde İstanbul'da üst kademe
bir uzlaştırma toplantısı daha yapmışlardı.

Ancak, sendika istediklerinden taviz vermeyince ve
işveren de işçilerin istediklerini vermeye yanaşmayınca,
üst kademedeki bu toplantıdan da olumlu bir sonuç alı- .
namamıştı. Sonunda Maden - iş Sendikası 31 Ağustos iş
yerinde grev oylamasına gitmiş ve işçilerin büyük çoğun
luğu greve «Evet» demişlerdi. İşçilerinden, «Greve evet»
oyun alan Sendika yetkilileri 1 Eylül ·Cumartesi günü sa
at 23'de greve başlayarak üretimi durdurmuşlardı.

EREĞLİ· DEMİR - ÇELİK İŞÇİLERİ HÜKÜMETİN
«GREV KIRICILIĞI» YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

·,

ANKARA, (THA) - Grevde bulunan Ereğli Demir Çe
lik İşçilerinden bir grup CHP Genel Başkanı Bülent Ece-,, .
vlt'ln gezisini izleyen gazetecilerle dün gece saat 23.00
te Ankara - İstanbul yolu üzerinde bir basın toplantısı dü
zenlemişler, «Hükümetin fabrikaya saç ithal ettirmek su
retiyle grev kırıcılığı yaptığını» öne sürmüşlerdir.

CHP İzmit mitinginden dönen Ecevit ile görüşmek için
Ereğli'den Bolu'yn gelen DİSK'e bağlı Demir - Çelik işçi
leri, bir soru üzerine «Türk - İş'in arabuluculuğunu kabul
etrneveceklertnls bildirmişlerdir.

işverenin grevci işçileri bölmeye çalıştığını ve grevin
günde 8 milyon lira zarara sebep olduğunu ileri süren iş
çiler, şunları söylemişlerdir :

~
cc4000 işçi otuz günden beri grevdeyiz. Hakkımızı alın-

- caya kadar direneceğiz. Hükümet anlaşmazlığı gidermek
için herhangi bir teşebbüse geçmediği gibi piyasada buh
ranı önlemek için işçileri grevde bulunan bu. fabrikaya
sac ithal etmek istiyor. Bu scclon da birkaç zengin ka
patıp milyonları vuruyor. Bu düpedüz grev kırıcılığıdır.»
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ODALAR BİRLİĞİ BAŞKAN! : «EREĞLİ GREVİ,
SEÇİMLER ÖNCESİNDE POLİTİK BİR GÖRÜNÜM

KAZANDl>ı DEDİ

İZMİR, (THA) - Türkiye Odalar Birliği İkinci Başka
nı Şinasi Ertan, Ereğli grevinin çözümü için çaba göste
rilmediğinden· yakınmış, sorunun seçimler öncesi poİitik
bir hüviyete büründüğünü söylemiştir. Şinasi Ertan şöyle
konuşmuştur : : •

«Aylık üretimi 70 bin ton olan Ereğli'nin uzun süre
devre dışı kalmasının, milll ekonomimize ne büyük· zarar- 1

lor vereceğini izaha lüzum yoktur. .
Her vesileyle tekrarladığım gibi, yasalarda gerekli de

ğişiklikleri yapmak suretiyle bu tür anlaşmazlıklara ke
sin ve adil çözüm getirecek bir üst organ kurulmasının
öneminin son grev dolovısıvte çok daha iyi anlaşıldığını
tahmin ediyorum.»

CUMHURİYET
8.10.1973

SANAYİ BAKANl'NA O ARABAYI
KİM Mİ ALDI'?

' Başkent Notları
Fikret OTYAM

ANKARA - Sanki ben almışım gibi herkes soruyor:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı AP Sakarya Milletvekili
Nuri Bayar'a secim propaganda gezilerinde kullansın de
yu o tatlı renkli lüks arabayı kim aldı? Niçin acıklamıyor-
sun? •

Tövbe, tüvbe. Şu mübarek ayda insanı deli eder şu
. okurlar. Ama mademki bir araba alınmış, ama mademki
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yazılmış çizilmiş, arabayı kim aldı açıklasın alan diye,
ama mademki· alanlardan ne bir ses, ne bir nefes, mü
barek araba, 12 Mart Muhtırası gibi üzerime kalıverdi,
ben de acıklıyorurri şu araba hikôyesini...

Eğer bir yanlış varsa, Bakanın altına araba çekenler
den şimdiden özür dilerim..Yanlışlarımı düzeltmeye he
men hazırım, bu böylece peşin biline...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı AP Sakarya Milletvekili
Nurl Bayar dosta alınan araba özel yapım, yani löküs cin
sinden bir Mercedes 280-s'dir ve de fiyatı 420.000 Türk
lirasıdır. Arabanın mülkiyeti Erdemir'e aittir, yani Ereğli
Demir Çelik'e... Araba Erdemir'e ait olup, sayın Bakan
seçim gezilerinde kullansın diye «hediye» edilmiştir, şim
dilik, kısa bir süre için... Arabanın rengi, niteliği bizzat
Bayar tarafından Ereğli Demir - Çelik Genel Müdürü Sa
yın İplikçi'ye dikte ettirilmiş, sayın Genel Müdür de ara
banın alımı için Satınalma Genel Müdür Yardımcısı is
mail Başkaya'yı görevlendirmiş, Başkaya bu iş için is
tanbul'a bir haftalık zorunlu bir geziye çıkmış, ama sipa
riş edilen nitelikte arabayı bulamamış ve eli boş dönmüş
tür. Ereğli'ye ... Vehbi Güneşol, Şirketin Baş Hukuk Mü-

. ,şaviridir, işi kotarmış ve faturasını «Satınalma Teşkilatı»
na göndermiştir. Şom ağızlılar, geveze ve açıkgöz gaze
teciler olayı haber alınca hepsinin canı sıkılmıstır ama,
şirketin bir özel teşebbüs olduğunu öne süren Bcşhukuk
Müşaviri zat kimseye hesap verecek durumda da olma
dıklacı yolunda «Fetva» sununca yüreklere soğuk su ser
pilmiştir. Sahi yahu, özel mözel ama, bu şirketin %50'den
fazla hissesi, şu kalkınma için çırpınan devletin değil mi
dir?

Şimdi B9y lplikcl'den bir sorumuz var:

_Size eski sekreteriniz, Cumhuriyet Senatosu Başkanı
AP lstanbul Senatörü Tekin Arıburun Paşa'dan iki tavsi
ye kartı getirdi mi, Senato'nun özel kartından? Bu bir tav-
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siye miydi? Bu tavsiye üzerine Erdemir'in A.B.D.'de Pist
burg kentinde bulunan satınalmo heyetine sekreter - dok-

. tilo olarak iki kişi atandı mı? Bunlar karı - koca mıydı?
Bayan sekreter- daktilo, amenna... Ya kocasının böyle
bir niteliği olup olmadığı tarafımızdan araştırıldı mı? Te
kin Arıburun'un kartının bir tanesi zatıôlilerinizde, diğeri
şirketin idare meclisi başkan vekili Nuri Aslantaş'a mı
yazılmıştı?

ERDEMİR'İ ULUSÇA KUTLAMAK GEREKİR

Bakmayın bu gibi işlerin döndüğüne, Erdemir Türk
ağır sanayiinin yüz akıdır. Erdemir'in aylık üretimi yak
laşık olarak 60.000 ton civarındadır... Biliyorsunuz Erde
mir'de grev de vardır ve bir ayı aşkın devam etmektedir.
Diyelim ki 33 gündür devam etmektedir. ortalama rnôrnul
fiyatı 3750.- TL./Ton'dur. 33 günlük zarar 247.500.000 TL.
dır. Şayet grev şu ara bitse bile yüksek fırının normal dü
zene girip çelikhaneye sıcak metal vermesi için bir aylık
bir süre gereklidir sanırım. Bi.J dönemde yüksek fırından
ancak pik döküm alınabilir ki, bu da revaçta olmayan bir
metadır. Bu duruma göre Erdemir'in zararı şimdilik
450.000.000 TL.'nı aşmıştır. Hal böyle iken, Erdemir mô
mullerine yapılan gereksiz zam da dikkate alındığında,
şayet grev de olmasa idi bu· yıl Erdemir'in net karı yakla
şık olarak 400.000.000 lira olacaktı. Nasıl olur demeyin,
öğünmek gerek dedik. Erdemir acaba bu anormal kôr mar
jına rağmen nakit darlığı çekiyor mu? Mamullere zam
bundan mı yapılmıştır? .Gerçi Erdemir'in ürünleri dış pi
yasaya göre biraz ucuzdur ama, illaki zam yapmak niye?
Bakan beyin altına araba çekmek içinse kôrın yanında
nedir ki 420.000 lira?

Ana hedefe 8 ayda ulaşan Erdemir yöneticilerini kut
lar, Nuri Bayar beyden de arabaya iyi bakmasını rica ede
rim, zira devlet malıdır, devlet; ve seçimlerde devlet ma
lının kullanılması yasaktır, yasak...
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GÜNAYDIN
9.10.1973

DİSK GENEL BAŞKANI TÜRKLER,
HÜKÜMETİ GREV KIRICILIĞI

YAPMAKLA SUCLADI

«Ereğli Grevinden fırsatçılar yararlanıyor»

Dün bir basın toplantısı düzenleyen DİSK Genel Baş
kanı Kemal Türkler Ereğli Demir • Çelik Fabrikaları'nda 4
bin 136 işçinin 36 günden beri sürdürdüğü grev hakkında
bilgi vermiş ve hükümeti «Grev kırıcılığı» yapmakla suç
lamıştır.·

Basın toplantısında DİSK Genel Başkanı, Maden - iş
Sendikası'nın Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda bir grev
zorunluğu ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek şu bil
giyi vermiştir :

«Fabrikada işverenin (A) ve (B) olmak üzere iki gru
ba ayırdığı işçilere geçen toplu iş sözleşmesi döneminde
30 günlük işletme tazminatı verilmesini kabul etmesine
rağmen, sonradan A grubunda olan işçilere ne çıkarmış,
diğerlerini ise 30 günde tutmuştur. Ereğli Demir Çelik iş
vereni işçilere yemek vermemekte ve işçilere yemek ye-

1meleri lcln gerekli paydos süresi sağlanmamaktadır.
Diğer istedikleriyle birlikte, söz konusu iki sorunun

da çözümlenmesine yanaşmayan işveren, yaptığı itiraz
lara mali lmkônsızlık içinde olduğunu gerekçe olarak gös
termektedir. Oysa Ereğli Demir Çelik Fabrikaları yılda 200
milyon olan korlarını, mamüllere yaptığı son yüzde 18
zamla 300 milyon liraya çıkarmıştır.»

HÜKÜMET KARABORSACILARA VİZE VERİYOR

Grevin sürmesinden kapkaççıların, fırsatçıların ve
karaborsacıların yararlandığını ve hükümetin duruma bi-'
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!erek vize verdiğini belirten Kemal Türkler «İlgili bakan
lıkla Türkiye'de her isteyenin gümrük vergisine tabi ol- •
maksızın sac ithal edeceğini bildirmiştir. Hükümet grev
kırıcılığı yapmaktadır. Avrupa'da çalışan işçilerimizin bin
bir güçlükle biriktirip gönderdikleri dövizleri, ülkenin en
önemli sorunlarına yatırması gereken hükümet ilgilileri,
ithalôt cihetine giderek grev kırıcılığını bizzat kendisi yü
rütmektedir» demiştir.

AVRUPALI METAL İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA
KURULACAK

Hükürnetln Ereğli Demir Çelik'in ithalata \ ağırlık ve
rerek sürdürdüğü grev kırıcılığını uluslararası işçi daya
nışmasıyla önleyeceklerini bildiren Kemal Türkler bu ko-
nuda şunları söylemiştir: •

«Hükümetin ithal yolu ile gidermeye çalıştığı yassı
mamül üreten fabrikalarında çalışan işçiler, Maden - iş
Sendikası'nın da üye olduğu IMF (Uluslararası Metal İş
çileri Federasyonu) na bağlıdır. Böylelikle hükümetin . grev
kırıcılığı ve ferdi zengin etme politikası sökmeyecektir.»

«EREĞLİ GREVİNDE HÜKÜMET ÇABA GÖSTERMELİ!»

İZMİR, (A.A.) - Ege Bölgesi Sanayi Odalarının· ortak
toplantısında Ereğli Demir - Çelik grevinin çözümlenmesi
için hükümetin çaba harcaması istenmiştir. .

Bildirinin Ereğli grevi ile ilgili bölümünde şöyle denil
mektedir:

«Ereğli Demir - Çelik grevinin hôlô devam etmesi ve
yetkili merciler ile işçi ve işveren sendikalarında anlaş-'
mazlığın çözümü için gayret gösterilmediği bir gerçektir.
Bu nedenle, her vesileyle tekrarladığımız gibi 274 ve 275
sayılı yasalarda gerekli değişiklikler derhal yapılarak,
uyuşmazlıklara çözüm bulacak bir üst organ kurulması·
nı öneriyoruz.»
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GÜNAYDIN
18. 110. 1973

4 BİN 136 İŞÇİNİN 44 GÜNDÜR
GREVDE OLDUĞU EREĞLi DEMİR

ÇELİK FABRİKALAR!
GENEL MÜDÜRÜ METİN İPLİKÇİ

İSTİFA ETTİ

İplikçi'yi istifaya götüren nedenler :

Yönetim Kuruluna yanlış bilgi verip grevin uzaması
na yol açmak...

Sac Karaborsasına sebebiyet vermek...
isletme bütçesinden aldığı 500 bin liralık «Sarı Yal

dız Mercedes» otomobili, AP'nin secim gezisine tahsis
etmek...

--«o»--

Ereğli · Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Metin
İplil<çi geçtiğimiz gün istifa etmiştir. Metin İplikçi'nin isti-,
fa etmesinde, seçimden sonra ortaya çıkan iktidar deği-
şikliğinin ve fabrika yönetim kurulunun etkili olduğu ile
ri sürülmüştür.

YÖNETİM KURULU'NUN BASKISI

Alınan bilgilere göre, Metin İplikçi'nin istifasında, yö
netim kurulu baskısının rolü olmuştur. İplikçi, Ereğli De
mir Çelik Fabrikaları'nda 44 günden beri 4 bin 136 isçi
nin sürdürdüğü gr>3v hakkında yönetim kuruluna ya~lış
bilgi vererek grevin uzamasına neden olmuştur.

DEMİREL'İN ARKADAŞ(

Demirel'in çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Metin
İplikçi'nin istifasında. AP'nin iktidar olamayışının da et-
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kili olduğu ileri sürülmüştür. Bilindiği gibi Metin İplikçi
AP Genel Başkanı Demirel'ln seçim gezisi sırasında, iş
letme bütçesinden alınan 500 bin lira değerindeki «Sa
rı Yaldız Mercedes» arabayı, Sanayi Bakanı Nuri Be
yar'ın emrine tahsis etmekle suçlanmıştır. Yönetim Ku
rulu satın alınan arabanın hesabını sormuş ve lplikcl'vl
istifa etmeye zorlamıştır.

KARABORSA
Öte yandan, iddia edildiğine göre, lplikci'nln istifa

sına mesnet teşkil eden konulardan biri de İpllkcl'nln saç
karaborsasına sebebiyet vermesidir. Genel Müdür Ereğ
li Demir Çelik Fabrikaları grevinden önce, fabrikanın sac
ithalini, karaborsacıların işine gelecek bir yönde ayarla
mıştır.

YENİ ORTAM
18.10.1973

GENEL MÜDÜR İSTİFA ETTİ
ERDEMİR YÖNETİCİ KADROSU

KARIŞTI

KARADENİZ ERECiLİ (YENi ORTAM) - Ereğli Demir
Çelik Fabrikasında DİSK üyesi Maden-iş Sendikası tara
fından 47 günden beri uygulanmakta olan grev halen de
vam etmektedir. Ancak Fabrikanın yönetim kademelerin
de grevin uzaması ile ilgili olarak önemli kaynaşmalar baş
göstermiştir. Nitekim önceki gün Ereğli Demir Çelik Fab
rikaları Genel Müdürü Metin İplikçi istifa etmiş ve dün de
yerine vekaleten Aziz Çimen getirilmiştir.

--- İPLİKÇİ NEDEN GİTTİ?
Önceki gün istifa eden Metin İplikçi ile ilgili .olarak

çeşitli söylentiler yaygınlık kazanmış, özellikle Sanayi Ba-
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kanına hediye edilen 480 bin liralık lüks otomobil sert
eleştirilere yol açmıştır. Ancak lplikçl'nln gerçek istifa se,
bebinin Erdemir Yönetim Kuruluna grevle ilgi!i olarak yan
lış bilgi vermesi ve bunun tepki uyandırması olduğu söy
lenmektedlr, Nitekim İplikçinin yakınlarına «benim başımı
bu grev yedi» dediği söylentileri halen Ereğli'de yaygın
olarak dolaşmaktadır. Ancak İplikçi'nin bu konuda yaptı
ğı açıklamada mukavele süresinin yılbaşında bittiğini is
tifasının sanıldığı gibi AP'nin seçim kaybetmesi ile ilgili ol
madığını gerçek istifa tarihinin seçimlerden iki gün önce
olduğunu söylemiştir.

lpllkcl'nln kabul edilen istifasından sonra fabrika ge
nel müdürlüğüne yeni bir atama yapılmamış ve vekaleten
Aziz Çimen Genel Müdürlüğe getirilmiştir.

Öğrenildiğine göre, Aziz Çimen daha önceleri Meh
met Kavalalı müessesinde temsilcilik, Karabük Demir Çe
lik Fabrikalarında Genel Müdürlük ve DP'li Mehmet Tur
gut'un AP yönetimindeki Bakanlığı sırasında da rnüşte
şarlık görevlerinde bulunmuştur.

İlgililer uzayan Erdemir grevinin fabrikanın yönetim
kadrolarında yarattığı kaynaşmanın devam edeceğini ve
ilginç sonuçlara gebe olacağını söylemişlerdir.

Bu arada grev 47'nci gününü doldurmuştur. Fabrika
yüksek fırınların 43 günlük dayanma gücü kalmıstır. Di
ğer bir çok makinenin ise grevin uzaması yüzünden zarar
görmekte olduğu belirtilmektedir.

HALKÇI
31.10.1973

GİZLİ RAPOR, İSTİFCİLİĞİ
BELGELERLE İSPATLADI

Milletvekili genel ve Cumhuriyet Senatosu kısmı ye
nileme seçimleri öncesinde Devlet Plôrılomo Teşkilatı ta-.
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rafından hazırlanan ve aynı teskllôtın yöneticilerinin ve
Başbakan Naim TalQ'nun hoşuna gitmediği için- kamuoyu
na açıklanmayan bir rapor, fiyat artışlarının gerçek nedeni
olarak çıkar çevreleri tarafından ceşltlt mallar üzerine ya
pılan istifçiliği göstermekte ve. istifçiliği belgelerle ispat
etmektedir.

Devlet Plônlama Teşkilôtı Plônlar ve Finansmanlar
Şubesin!n yönetimi altında teşkilatın uzmanları tarafından
hazırlanan «Ulusal Fiyat ve ücret Daimi Özel İhtisas Ko
misyonu Raporu» sanayi ve ticaret çevrelerince iddia edil
diği üzere fiyatların artışı işçi ve memur ücretlerindeki ar
tış değil, bir takım çıkar çevreleri tarafından ihtiyaç mad
deleri üzerine yapılan spekülôsyondur.

Rapor istifçiliğin uygulandığı ihtiyaç maddelerine ör
nek olarak çimento, demir ve traktör kesimlerini göster
mektedir. Bilindiği üzere seçimlerin birkaç gün öncesinde
bunlara şeker, tuz ve un gibi bazı gıda maddeleri de ek
lenmiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Plônın 1973 proğramına göre
Ocak ayı içerisinde Fiyat ve Ücretler Özel Komisyonu ku
rulması gerekmektedir. Ancak DPT yöneticileri bazı
özel nedenlerle komisyonun kuruluşunu Haziran ayına
kadar geciktirmişlerdir.

Haziran ayında alt komite olarak çalışmalaı:a başla
mış ve komitenin raporu Temmuz ayında tamamlanmıştır.
Aynı ay içinde basılan rapor, yine yöneticiler tarafından bi
linmeyen nedenlerle yayınlanmamış ve bekletilmiştir. Bu
günlerde yayına çıkarılan raporun kapağında Ekim. 1973,
iç kısmında Temmuz 1973 tarihi bulunmaktadır.

TAKSİTLİ SATIŞLAR DA ARTIŞIN BAŞKA BiR ETKENİ

DPT yöneticilerini ve Başbakan Naim Tclü'vu öfke
lendiren ·rapor fiyat artışlarının gerçek nedeni olarak aşı
rı derecede artırılan taksitli satışları, özel kesimdeki mo
nopolcü fiyat politikasını spekülatif eylemleri göstermek
tedir.
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Raporun spekülatif eylemlere örnekler verildiği bö
lümünde çimento ihraç eden ülkemizde düzenli dağıtıla
mayan ür.etim yüzünden inşaat mevsiminde darlık çekil
diği ve fiyatların sun'i olarak arttırıldığı ileri sürülmek
te üretici fabrikaların Aralık ayında yüzde 10 peşinatla
yaptıkları bağlantıların gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında
spekülatörlere de çıkar sağladığı bu çıkarcı kesimin Ni
san Eylül ayları arasındaki devrede, ellerindeki stoku bü
yük fiyat farkları ile satarak haksız kazanç elde ettikle
ri belirtilmektedir.

DEMİRDE OYNANAN OYUNLAR

Raporun spekülasyonla ilgili bölümünde demir üzeri
ne oynanan oyunlar şöyle açıklanmaktadır.

«Türkiye'de inşaat demiri, kamu teşebbüsü olan Ka
rabük Demir Çelik Fabrikaları ve ham maddesi gene Ka
robükce karşılanan özel teşebbüs tarafından üretilmekte
dir. Özel Teşebbüs tarafından imal edilen inşaat demirinin
tamamı piyasaya çıkamamakta, kışın tam kapasite ile
üretilen demir, stok edilmekte ve talebin çok arttığı inşaat
mevsiminin başlamasıyla normal fiyatların çok üstünde
alıcı bulmaktadır. Özel sektörün sebep olduğu bu fiyat
artışı yanında Karabük Demir Çelik İşletmelerinden tüccar
tarafından alınan malın stoklanmasının ve yüksek fiyatla
inşaat mevsiminde satılmasının rolü büyüktür.»

TAKSİTLİ SATIŞLAR FİYATLAR! ARTT!RIYOR

Devlet Plônlama Teşkilatı yöneticilerini ve özellikle
Başbakan Naim Tal0'yu kızdıran ve ancak hazırlanışın
dan 4 ay sonra kamuoyuna açıklanan rapor taksitli satış
ların da bir fiyat arttırıcı etken haline geldiğini belirterek
şunları söylemektedir:

«Dayanıksız tüketim mallarının bile taksitli satışı ko
nusunda bir uygulamanın ortaya çıktığına» ve taksitli sa-



tışların tüketicileri tasarruf güçlerinin üzerinde tüketime
,değinerek «Taksitli satışlar nedeniyle mal fiyatlı:ırr anor
mal ·artmaktadır.»

CUMHURİYET
4.11.1973

ERDEMİR GREVİNİN 64.
GÜNÜNDE YAPILAN TOPLANTI

SONUÇ VERMEDİ

64 gündenberi devam eden Ereğli Demir Çelik işletme-
1erindeki (Erdemir) grev, dün istanbul'da yapılan toplan
tıya rağmen bir sonuca vardırılamamıştır.

DİSK Ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler,
Başkan Vekili Şinasi Kaya, 9. Bölge Temsilcisi Ozer Er
ile Erdemir'in yeni Genel Müdürü Ali Çimen ve yardımcısı
Asım Bayrak'ın katıldıkları toplantıda, sendika yöneticile
rt eski isteklerinde direnmişler, işletme yöneticileri ise,
ufak bir yumuşamaya rağmen. bu istekleri kabule yanaş
mamışlardır.

Sendika yöneticileri grevin hem .sendikayı hem de
Ereğli Demir Çelik İşletmesini büyük zararlara uğrattığını
ve grevde geçen her günün memleket ekonomisine 700
bin lira kaybettirdiğini, buna karşılık işçiler. için istenen
zam miktarının günde 100 bin lirayı geçmediğini söylemiş
Ierdlr.

4 binden fazla işçiyi kapsıyan grevin 64. gününde iş-
çi ücretleri hnlô muntazaman sendikaca ödenmektedir.
DİSK ve Maden-iş Sendikası Başkanvekili • Şinasi Kaya,_
grev süresince ödenen bu parayı da işletmeden talep
edeceklerini söylemiştir. Kaya, işletme yöneticilerinde bir
çözülme olduğunu da sözlerine eklemlştlr,

Bilindiği gibi, Erdemir'de başlayan grev, işçilerin saat
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ücretlerinde birinci yıl lcln 300 kuruş, ikinci yıl için ise
250 kuruş artış istemeleriyle başlamıştı. Buna karşılık iş
veren ilk yıl için 175 kuruş, ikinci yıl için ise yüzde 15'lik
bir artış getirilmesi konusunda· direnmişti.

Türkiye Maden-İş Sendikası önümüzdeki günlerde de
işverenle görüşme imkônlarr arayacak ve Sair günü yeni
gelişmeler hakkında basına bir açıklama yapacaklardır.

•'

HÜRRİYET
6.11.1973

SENDİKA YÖNETİCİLERİ GREVİ
SÜRDÜRMEKTE KARARLI

EREĞLİ'DE İSÇİ 8 AYLIK ÜCRET
, İSTİYOR·

EREĞLİ, (Zonguldak) (Hürriyet) - istanbul'daki top
lu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci bölümünde de iş
verenin grevde geçen süre için ücret ödemeyi kabul et
memesi, işçiler arasında tepkilere yol açmıştır. Pek çok
işçi, sendika merkezine uğrayıp haklarını almadan ve -
grevde geçen süre için ücret ödenmesi kabul edilmeden,
işbaşı yapmayacaklarını sendika başkanına· bildirmişler
dir.

Anlaşmazlıkla sonuçlanan lstanbul görüsmelerinden,
sonra Kdz. Ereğli'ye dönen Maden-iş Sendik~sı Başkanı
Özer Er, işçilerle yaptığı toplantıda işverene taviz verme- - .
yeceklerini söylemiş, «Haklar alınmadan grevden vazge
çilmeyecek, Greve devam ediyoruz». demistir.

' . ,

«YÖNETİCİLER CEKEc'EK»

Sendika Başkanı Özer Er, HÜRRİYET'e verdiği demeç-.
te «Fabrikanın grevden dolayı uğradığı zararın cezası çe-
kilecekse, bu cezayı toplu sözleşme görüşmelerinde işçi--
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nin hakkını vermeyen ve bizi greve mecbur eden yöneti
ciler çekecektir. Memleketin ödediği büyük kaybın hesa
bı, idarecilerden sorulmalıdır» demiş, şöyle devam etmiş
tir:
- «lşverende kapris var, İşçiyi daima ezmeye çalış

makta. işçiye baskı havası var. isteklerimizi kapris uğru
na reddediyorlar. Bizim verilemeyecek isteğimiz olmadı.
isteklerimiz toplu sözleşmeyle yerine getirilebilirdi. Greve
sebeblvet verilmezdi. Memleketimiz de kayba uğramazdı.
işverenler prensiplerinden vazgeçemeyeceklerini bildirdi
ler. Bizim de prensiplerimiz var. Biz· de vazgeçmeyeceğiz.
Grevde geçen sürenin parası verilmezse, işçinin 7-8 aylık
kaybı oluyor. Buna razı olmayacağız. Sonunda hakkımızı
alacağız.»

CUMHURİYET
6.11.1973

ERDEMİR'DE ANLAŞMA
OLMAZSA «AYŞE» DONACAK

EREĞLİ - Ereğli Demir - Çelik işletmelerindeki {Erde
mir) Grevinin 66. gününde Ayşe adı verilen yüksek fırının
donma tehlikesi içinde olduğu söylentileri yaygınlaşmıştır.
Grevin başladığı günlerde rolanti durumunda çalışmaya
bırakılan Ayşe'nin bu şekilde çalışma müddetinin 90 gü
nü geçmeyeceği söylenmekte ve 20 gün içinde donması
nın söz konusu olacağı belirtilmektedir. Bilindiği gibi 1969
yılında bir patlama sonucu arızalanan yüksek fırının tami
ratı oldukça uzun sürmüş ve çalışmaları aksatmıştı. Bu
sefer de fırın donduğu tekdirde,' yeniden ısıtılmasının 3
ile 6 aylık bir süre içinde mümkün olacağı söylenmekte
dir. Teknik. adamlardan alınan bilgiye göre, kapalı bir ku
tu şeklinde olan Ayşe'nin içininin gözlenme imkônı yok-
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tur. Bu durumda fırının açılarak, tabanının sökülmesi ve
tuğlaların yeniden örülmesi gerekmektedir. Tamir süresf
içinde fabrika ancak, dışarıdan getirilen yarı mamulleri sı
cak ve soğuk haddehanelerde işleyebilmektedir. 1969 yı
lındaki tamirin 10 milyon liranın üstünde bir masrafı ge
rektirdiği gözönüne alınırsa, grev sona ermediği taktirde,
soğuyacak olan yüksek fırının yeniden ısıtılması büyük
zararlara yol açacaktır. İlgililer bu zararların, sadece fırı
nın tamirinden doğmayacağını, yeniden ısıtılma süresi
içinde kaybedilecek zamanda da fabrikanın tam kapasi
teyle çalışmamasından doğacak zararlar olacağını söyle-
mektedirler. •

BEKLEYEN ŞİLEP
Öte yandan Brezilya'dan 36 bin ton demir cevheri ge

tiren Yunan bandıralı bir şilep 10 gündür Ereğli limanın
da yükün boşaltılması için grevin sona ermesini bekle
mektedir. Şilebin bir günlük beklemesinin 75 bin liraya
malolduğu söylenmekte ve bu yüzden şimdiye kadar uğ
ranılan kaybın 750 bin lirayı bulduğu açıklanmaktadır.

• Grevci . işçilerle işveren arasındaki anlaşmazlık, yeni
bir safhaya girmiştir.

:3öylenenlere ~öre, grevi yürüten DİSK'e bağlı Ma
den-iş Sendikası, lstanbul'da yapılan toplantıda, işveren
den grev süresince, işçilerin maaşlarının ödenmesini is
temiş, işverenin bunu kabul etmemesi üzerine, toplu söz
leşme görüşmelerine girişilmeden toplantı sona ermiştir.

YENİ ORTAM
7.11.1973

SATIR'IN REDDETTİĞİ GÖREVE
AP'Lİ BİRİNCİ0ĞLU GETİRİLİYOR

Tekel Bakanına, Erdemir İdare Meclisi Üyeliği Verilecek

ANKARA (YENİ ORTAM) -_AP'nin eski Tekel Ba-
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kanlarından Ahmet ihsan Birincioğlu'nun Ereğli Demir Çe
lik İdare Meclisi üyeliğine getirileceği öğrenilmiştir.

Son seçimlerde, AP Trabzon Milletvekili adayı• olan
Birincioğlu seçimleri kaybetmiştir. •

GÖNCÜOĞLU SECİLİNCE BİR ADAYLIK BOŞALDI

AP'nin Zonguldak'ta kontenjan adayı gösterilerek,
milletvekili olan Orhan Göncüoğlu, seçilince üye
olduğu Ereğli Demir Çelik İdare Meclisinden bir üyelik
boşalmıştır. Buraya bir süre önce boşbckcn yardımcısı
Kemal Satır'ın ·getirileceği söylenmiş ancak Satır bu tek
lifi reddetmiştir. Satır'ın reddi üzerine, başta Erdemir'in ·or
taklarından, Karabük Demir Çelik İdare Meclisi ve öbür
leri, Orhan Göncüoğlu'nun yerine Ahmet İhsan Birincioğ'
lu'nun getirilmesini önermişlerdir.

Bu öneri karşısında, hükümetin atamayı onqylayıp o
naylamayacağı bilinmemektedir.

MİLLİYET
9.11.1973

EREĞLİ GREVİ İCİN
SATIR ARABULUCU

ANKARA, AA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır, Başöakan Naim Talu tarafından, Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketl Genel Mü
dürlüğü ile Maden-iş Sendikası arasındaki uyuşmazlığın
halledilmesi için, arabulucu tayin edilmiştir.

Başbakan Naim Talu, grev uygulamasına sebep olan
uyuşmazlığın ortadan kalkması için, Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ı arabulucu olarak ta
yin etmiştir.
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YENİ ·oRTAM
10.11.1973

SATIR ERDEMİR GREVİ İCİN
TEMASLAR BAŞLADI

1
ANKARA - Başbakan Naim Talu tarafından, Ereğli

Demir Çelik T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile DİSK'e baglı Ma
den-İş Sendikası arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi
için arabulucu olarak görevlendirilen Devlet Bakanı ve
Basbakan yardımcısı Kemal Satır, konu ile' ilgili temasları
na· başlamıştır. Dün Saat 15.00 de DİSK Genel Başkan
yardımcısı Şinasi Kaya'yı ziyaret ederek kendisi ile saat
17.00'ye kadar süren bir görüşme yapmıştır.

Bu sabah 10.30'da Kaya Ile tekrar görüşecek olan Sa
tır daha sonra işveren ile işçi temsilcilerini bir arada top
lantıya çağırarak anlaşmazlığ çözüm yolu bulma çabası
nı sürdürecektir. 1 (THA}

H.ÜRRİYET
12.11.1973

EREĞLİ'DEKİ GREV
ONASSİS'E YARADI

Günde 30 bin lira tazminat ödeniyor

Ereğli (Zonguldak} (Hürriyet) - Demir - Çelik Fabri
kası işçilerinin Eylül başından beri devam eden grevi ne
deniyle milyonlarca lira zarara uğrayan işletme. bir yan
dan da limanda Brezifya'dan getirdiği cevheri boşaltama
yan Armatör Onassis'in gemisine günde 30 bin lira tazmi
nat ödemeye başlamıştır..

Ünlü armatör Onassis'e ait olan 40 bin tonluk Yunan
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bcndrclı Mlchclokls adındaki şilep, grev başladıktan bir
süre sonra Brezilya'dan «Grev uzun sürmez» ümidiyle
yüklediği 35 bin ton demir cevherini Ereğli'.ye getirmiştir.
Ancak gemi Ereğli'ye geliı:ıceye kadar grev sona erme
miş, bunun üzerine kaptan bir başka limana yükünü bo
şaltmak için izin istemiştir. •

İşletme, Yunan bandıralı şilebe bir başka liman da
gösterememiştir. Böylece şilep Ereğli açıklarında demir
lemiş, grevin sona ermesini beklemeye başlamıştır. Bu
arada şilebin yükünü boşaltması için işletme tarafından
mukavele ile daha önce tanınan süre dolmuş, kaptan iş-
1etmeyi protesto ederek kolaylık gösterilmesini· istemiştir.

Ereğli Demlr-Cellk İşletmesi şilebin demir • cevherini
boşaltması için kolaylık gösteremeyince, bu defa gene
mukavele gereğince gemiye, boşaltılmayan her gün için
top başına 6 cent (84 kuruş} tazminat ödenmesi gerektiği •
hatırlatılmıştır. işletme de şilebin isteğini yerinde bulmuş
ve ongünden beri şilebe her 24 saat için 30 bin Türk lirası
tutarında tazminat ödemeye başlamıştır.

BOŞALTMA TEKLİFİ
Demir-Celik Fabrikaları yöneticileri, şilebe tazminat

ödenmesine başlanmadan önce Maden-iş Sendikasına
baş vurarak şilebin boşaltılması için izin istemiştir. İşlet
me sendikaya yaptığı müracaatta şilebin boşaltılması işin
de 17 kişinin sadece üç gün çalıştırılmasına izin verllrnesi
talebinde bulunduğu halde· sendika yöneticileri, «Cevhe
rin boşaltılması, bir bakıma üretimi etkileyecek faaliyet
tir» gerekçesiyle istekleri reddetmiştir.

Böylece Ereğli Demir-Çelik işletmesi hergüri için şi
lebe 30 bin lira da tazminat ödemeye başlamıştır.

Nitekim, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Genel Müdür
Vekili Ali Çimen de, «Ssndlko anlayış gösterseydi, getni
ye tazminat ödemekten kurtulacaktık. Geminin başka fir
malarla bağlantısı varmış Yarın limanımızdan kendiliğin
den çeker giderse, ithal ettiğimiz cevheri satmak mecbu
riyetinde kalacağız» dernlştlr.
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Ali Çimen, şilebin bir Yunan limanından alacağı yük·
le tazminat olarak verilen 30 bin liranının çok fazlasını
kazanacağını da söylemiştir.

YENİ ORTAM
14.11.1973

SATIR,
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN

CEVABiNi BEKLİYOR

Grevde geçen sürenin ücretleri isteniyor

. ANKARA - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında de
vam eden uyuşmazlığa bir çözüm yolu bulmak amacıyla
Basbakan Naim Talu tarafından arabulucu tôyin edilen
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır
çalışmalarını sürdürmektedir.

Başbakanlıktan bildirildiğine göre, Devlet Bakanı Sa·
tır bugüne kadar, DİSK ve Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları
temsilcileri ile yaptığı çeşitli toplantılarda anlaşmazlığa
bir çözüm yolu bulunması için kendi önerilerini izah et
miştir. Satır, bu toplantı ve temaslardan sonra, taraflar
dan nihai görüşlerini ve önerilerini tesbit ederek kendisi
ne bildirmelerini istemiştir. Kemal Satır daha sonra son
durum hakkında Başbakan Tolü'yc bilgi verecektir.

Öte yandan, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları temsilci
lerinden bir yetkili, DISK'e bağlı Maden-iş Sendikası ile
aralarındaki en önemli ihtilat noktasının grevde gecen
sürenin ücretlerinin de Işcllere ödenmesi konusu oldu
ğunu ifade etmiş ve sendikanın bu konuda israrlı bir. tu
tum içinde bulunduğunu söylemiştir.

Yetkili THA muhabirine, «grevin 2 Eylülden beri de
vam ettiğini sendikanın o tarihten bu güne kadar ki grev
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süresinde gecen günlerin ücretlerihi de istediğini, böyle
bir uygulamanın ise bugüne kadar hiç bir örneği bulun
madığını» belirterek, «bu husus halledildiği takdirde diğer
şartlar yeniden ele alınarak müzakere edilebilir» demiştir.

CUMHURİYET
14.11.1973

CHP GENEL SEKRETERİ,
ERDEMİR GREVİNDE SATIR'IN

İŞVERENİ TUTTUĞUNU
SÖYLEDİ

ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)

Ereğli Demir-Celik Fabrikasındaki grevle ilgili olarak
dün bir demeç veren CHP Genel Sekreteri Orhon Eyüboğ
lu, hükürnetce bu grev için arabulucu olarak atanan Baş
bakan Yardımcısı Kemal Satır'ın işverenleri tuttuğunu
söylemiştir.

Fabrikada grevin başladığından bu yana meydana
gelen zararın 712 milyon lira civarında bulunduğunu, hal
buki işçilerin isteklerinin bu rakamın çok altında olduğu
nu belirten Eyüboğlu'nun konuya ilişkin demeci özetle
şöyledir.

BÜYÜK ZARAR

«Ereğli Demir-Celik Fabrikalarında grev 3 aydır sür
mekte ve ilgililer ülke ekonomisine verilen büyük zarar
ları görmemezlikten • gelerek eşine rastlanmayan bir u
mursamazlık içinde bulunmaktadırlar. Grevin sürdürülme
sinin altında yatan nedenler ciddi bir araştırmaya tôbi
tutulduğu takdirde, çok kişinin gerçek maksatları şüp
hesiz ortaya çıkacaktır.
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• AYRICALIK
Hükürnete verilmiş olan arabuluculuk yetkisi yeni kul

lanılmaya başlamıştır. Ancak görevlendirilen kişinin ta
raflardan biri lehinde ağırlık koyduğu d!lyulmaktadır.
Grı=win, bugüne kadar üretimin durması sebebiyle yurda
verdiği zarar 712 milyon liranın üzerindedir. Oysa işçileri
mizin insan haklarına uygun istekleri bunun çok altında
dır.

işyerindeki işçiler arasında ayrıcalık yaratılmasını da
anlamak mümkün değildir. Arabulucunun eşitlik ilkelerine
harfiyen uyması, çözüm için başta gelen geçerli faktör-
dür. •

Milli çıkarların söz konusu olduğu bu olayda taraf
ların ihtilôfı gidermeye özen göstermelerini CHP yürek
ten istemektedir. Adil ve her iki tarafın istekleri arasında
denge sağlayacak -bir çözümün hızla bulunması zamanı
gelmiş ve geçmektedir. Grevi erteleme, işten çıkarma söy
lentileri çözümü sağlayamaz. Bu konuda her iki . tarafın
milli ekonomiye verilen zararları gözönünde tutarak anla
yışa varmaları zorunludur.»

SATIR TOPLANTI YAPTI

ANKARA - Ereğli Demir Çelik Fabrikalarındaki gre
ve çözüm yolu bulmak için Başbakan Naim Tolü tarafın
dan arabulucu olarak görevlendirilen Başbakan Yardım-·
cısı Kemal Satır, dün taraflar temsilcileriyle bir toplantı

• daha yapmıştır.
Toplantıda, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Genel Mü

dürlüğü ile DİSK'e bağlı Maden-iş Sendikası arasındaki
uyuşmazlığın giderilmesi konusµnda, tarafların son gö
rüşleri kesin olarak tesbit edilecek, nihai· tekliflerin görü
şülmesi suretiyle bir neticeye varılacaktır.

74. GÜN

Ereğli'de 1 Eylül'de başlatılan Demir Çelik grevi 74.
gününü de tamamlamıştır.
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Görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ve grev kaldı
rıldığı takdirde Ereğli limanında bekletilen Yunan bandı
ralı 36 bin ton cevher yüklü gemi ile 200 ton yan mamul
yüklü bir geminin boşaltma işlemine _ hemen başlanabi-
lecektir. •

BUGÜN
15.11.1973

EREĞLİ DEMİR ÇELİK GR.EVİNİ
HÜKÜMET ERTELEDİ

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal Satır hükümetin Ereğli Demir - Çelik grevini erte
leme kararı aldığını söylemiş grevde geçen süreye ait üc
ret konusunda tarafların anlaşmaya varmadıklarını ifade
ile «bu durum karşısında dünyanın ve memleketimizin için
de bulunduğu şartları gözönünde tutan hükümetimiz, gre
vin ertelenmesine karar vermiştir». demiştir.

Anlaşmazlığın çözümlenmesi için Başbakan Talu ta
rafından arabulucu tayin edilmiş olan devlet bakanı ve
devlet başbakan yardımcısı Kemal Satır, bugün başba
kanlık basın merkezi aracılığı ile şu açıklamayı ypmıştır.
- «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasında iki buçuk ay

dan beri sürdürülen grevin tarafları anlaştırarak sona er
dirilmesini sağlamak amaciyle sayın başbakan tarafından
arabulucu olarak görevlendirildim.

Bir hafta yoğun bir çalışma yaparak işveren ve işçi
kesimleri ile ayrı ayrı ve birlikte toplantılar yaptım. Bu
çalışmalarım sonucunda işveren işletme ikramiyesini «b»
personeline de vermeyi kabul ederek bu konuda müesse
sede çalışan bütün personele eşitlik sağladı. Ayrıca ücret
lerde de işçi kesiminin isteklerine yaklaşmayı kabul et
mesini umumiyetie rnüşchode ettim.
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Arabulucu olduğum süre içinde her iki kesiminde gös
termiş oldukları anlayışa teşekkürlerimi ifade etmeyi vazi
fe saymaktayım.

Ancak bir tarafın grevde geçen süre ücretini ısrarla
istemesi buna karşılık işverenin de böyle bir görüntü ve
recek herhangi bir ücret artışına kesinlikle karşı koyması
nedeniyle diğer konularda birbirlerine çok yaklaşmış olan
tarafları sırf bu •yüzden bir noktada birleştirmek müm
kün olmamıştır.

Bu durum' karşısında dünyanın ve memleketimizin
içinde bulunduğu şartları gözönünde tutan hükümetimiz
grevin ertelenmesine karar vermiştir.

• Erteleme süresi içinde tarafların özel ve resmi te
maslarını sürdürerek. yurt yararına olumlu sonuç sağla
yacak bir çobanın içine girece)<lerini samimiyetle ümitle
temenni ediyorum.

Bu arada varlıkları ile haklı olarak iftihar ettiğimiz
böylesine büyük milli müesseselerimizin politika aracı
olarak kullanılmasını milli menfaatimize aykırı gördüğüm
için siyasal sataşmalara cevap vermeyi uygun görmediği
mi de belirtmek tstertm.»

GÜNAYDIN
15.11.1973

MADEN-İŞ, EREĞLİ GREVİNİN
ERTELEME KARARININ İPTALİ

• İÇİN DANIŞTAY'DA DAVA
AÇACAK

KARADENİZ EREĞLİSİ, (AA) - Hükümetin grevi er
teleme kararı karşısında işçiler «75 gündür devam eden
grevimizle mevcut hükümet niye ilgilenmedi?_ Bu kadar
süre sonra hem fabrikaların ve hem de bizim zararımıza
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sebep olan grevi erteleme kararı uygun değildir» demiş
lerdir.

Öte venden, Ankara'da yapılan görüşmelerde bulu
. nan Maden-iş Sendikası 9. Bölge Temsilcisi Özer Er Ereğ-
li'ye telefon ederek şöyle konuşmuştur: -

_ <'.- Erteleme_ kararı bir yasa gereğidir. İşçi kardeş
lerıının kararı sogukkanlılıkla beklemesi en normal hare
kettir. Yasalar gereğince, erteleme kararının kaldırılması
için Danıştay'da dava açacağız.»

EKONOMİ POLİTİKA
16.11.1973

DİSK GREVİ ERTELEME
KARARINA KARŞI CIKTI

Ereğli Demir Çelik Fabrikasında 75 gündür devam
eden grevin Bakanlar Kurulunca verilen erteleme kararı
üzerine DİSK ve bu konfederasyona bağlı Maden-iş yö
netim kurulu olağanüstü bir toplantı yaparcık ertelenme
nin kaldırılmasına ilişkin Danıştay'da dava açmıştır.

75 gündür devam eden grevdeki anlaşmazlığı hallet
mesi için Başbakan Naim Talu Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcısı Kemal Satır'ı görevlendirmişti. Ancak Sa
tır da anlaşmayı temin edemediğinden grev Bakanlar Ku- .
rulu kararınca ertelenmiştir. Bu erteleme kararındaki ge
rekçenin Anayasaya aykırılığı üzerinde duran Maden-iş
Sendikası ve bağlı bulunduğu Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu hukuk ve yönetim kurulları dün olağan
üstü toplantı yapmışlardır. DİSK gertel başkanı Kemal
Türkler'in yönetiminde üç saati aşkın süren toplantıda er
teleme kararının durdurulması ve kaldırılması için Danış
tayda dava açılmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak DİSK basın sözcüsü Hilmi Güner
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Ekonomi • Politika'ya şu açıklamada bulunmuştur. «Milli
Güvenliği ve genel sağlığı bozucu nitelikteki grevlerin er
telenmesi normaldir. Ama Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
larında sürdürülen grevin bu iki durumla da ilgisi yoktur.
Toplu sözleşmelere ilişkin 275 sayılı yasa ile de ters dü
şen bu gerekçenin 75 gün sonra ortaya atılması da ilginç
tir. Bu gerekçelere dayanarak Danıştay'da Bakanlar Ku
rulunun almış olduğu grevi erteleme kararını durduraca
ğız.»

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında meydana gelen
• grev Maden-İş'de çalışanların ücretlerine saat başına or
talama 2 lira zam isteği ile doğmuştu. Bu istekler arasın
da işçilere iki kap yemek verilmesi 30 günlük kıdem taz
minatının tanınması gibi şartlar da yer almaktadır. DİSK
konuyla ilgili çalışmalarını, sürdürmektedir. DİSK sözcü
sü Hilmi Güner bu grev oyunları sonucu isimlerini bilaha
re açıklayacakları dört firmanın kısa sürede 6 milyon 500
bin· lira haksız kazanç ~ağladığını da ileri sürmüştür,

GÜNAYDIN
17.11.1973

EREĞLİ DEMİR CELİK'TE
BUGÜN İŞBAŞI YAPILIYOR

(Karadeniz Ereğlisi) - Maden-iş Sendikasının_ Ereğ-
li Demir Çelik Fabrikalarında yürüttüğü grevin 75. günün
de Bakanlar Kurulu karariyle 30 gün ertelenmesi üzerine
fabrikada çalışan 5 bin işçinin bu sabah işbaşı yapması •
kararlaştırılmıştır.

77 günden beri devam edeiı ve fabrikaya 700 milyon.·
liradan fazla zarara sebep olan grev uygulamasının kal
dırılması için Başbakan Naim Tal0, Başbakan Yardımcısı
Kemal Satır'ı «Arabulucu» tayin etmişti. Taraflarla görü
şen ve daha sonra birlikte toplantı yapan Kemal Satır,
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son olarak 15 milyon liranın işveren tarafından işçilere
ödenmesini teklif etmiştir. Bu teklifi Maden-ış Sendikası
nın kabul etmesine rağmen, işveren reddedince anlaşma
ümitleri tamamen suya düşmüştür. Toplu sözleşmenin ih
tilôflı maddelerinden hemen hemen hiç birisi anlaşmayla
sonuçlanmayınca Ereğli grevi lcln Bakanlar: Kurulunun
aldığı 30 günlük erteleme kararı bu sabahtan itibaren uy
gulamaya konulacaktır.

YENİ ORTAM
17.11.1973

BU KiTAP
T0RKİYE MADEN-iŞ SENO!KASıtml

MALIDIR
EREGLi GREVİNİNİN 75.

GÜNÜNDE ERTELENMESİ
TEPKİYE YOL ACTI

• DİSK Genel Başkanı .!_8 Sekreteri açıklama yaptı

İSTANBUL (YENİ ORTAM) - Devrimci İşçi Sendika
ları Konfederasyonu (DİSK) ve Maden-iş Genel Başkanı
Kemal Türkler, Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında uyqulo
nan grevin hükümet tarafından bir ay süre ile ertelenme
si konusunda açıklamalar yapmıştır.

Türk Haberler Ajansının haberine göre Kemal Türkler,
Ereğli Demir Çelik Fabrikası grevi ile ilgili olarak şöyle
konusmustur. «Bakanlar Kurulu, 2,5 ay süren grevimizi
ertelemiş, durumdadır. Ancak erteleme kararı Devlet Ba
kanı Kemal Satır'ııı biz ve işveren arasında sürdürmüş
olduğu temaslardan sonra <;ılınmamıştır. •

İŞVERENLERİN HABERİ VARDI

Bakanlar Kurulu 26 Ekim tarihinde yaptığı toplantı
da, bir ay erteleme kararını almış, ancak bu tarihte almış,
olduğu kararı, Resmi Gazete'de yayınlatmamıştır. Bu yüz
den bizim ertelemeden haberimiz o\mamıştır.
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Erteleme kararı alınmışken Devlet Bakanı Kemal Sa
t.r. grevin çözümlenmesi için taraflar arasında aracı ta
yin edilmiş ve temasları yapmıştır. Bu temaslar biçimsel
bir şekil_de yapılmıştır.

Hükümet Kemal Satır kanalıyla yapmış olduğu teklif
leri, işverenlere kabul ettirememiştir. Kendi otoritesini
kendi kendine yok eden hükümet, bu açmaza düşmüştür.
26 Ekim tarihinden sonra aracılık yapan hükümete karşı
lık işvereninin erteleme kararından haberi bulunduğundan
anlaşma yoluna yanaşmamıştır.

Hükümetin erteleme kararı, Resmi Gazete'de yayın-
• ıanmıştır. Bu işçiyi aldatmaca politikasınd_an başka bir şey
degildir. Bir hükümet kendi otoritesini kendi kendine yok
ederse olumlu bir iş yapmış olmaz.»

SÜLKER'IN DEMECİ

DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker, Ereğli Demir
Celik grevinin ertelenmesi kararı üzerine dün verdiği de
meçte hükümeti «grev kırıcılığı» ile suçlamış, bu tutumun
anayasaya aykırı olduğunu söylemiştir. Sülker demecin
de, «grevin ertelenmesi, işveren durumunda olanları ko
rumaya yönelmiş bir eylemdir.» demiştir Danıştay'a gre
vin iptali için başvuracaklarını da belirten Sülker, fiyatlar
Avrupa'da artış kaydettikten sonra demir ve yassı mamul
ithalôtı yapılmasının sorumlularının aranmadığını da be
lirttiği demecinde şöyle demiştir:

«Bakanlar Kurulu'nun memleket sağlığını ve milli gü
venliği bozucu nitelikte görerek Ereğli Demir Çelik grevi
ni 75. gününde 30 gün süreyle ertelemesi hem Anayasa
ya, hem 275 sayılı Yasaya aykırıdır, Bu nedenle DİSK üye
si Maden-İş Sendikası, Danıştay'da Bakanlar Kurulu Ka
rarının iptali için süresi içinde dava açacak .»

«Buqün işveren durumunda olan hükümetin devletin
büyük payı olan bir kuruluştaki grevi ertelemesi hem A
nayasamızın sosyallik ilkesine aykırıdır. Hem de işçilerin
işverenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal du-
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..
rumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla başlatılan bir
grevde işveren durumunda olanları korumaya yönelmiş
bir eylemdir. Oysa Anayasamız iktisaden zayıf durumda
'bulunonlnnn korunmasını devlete görev verdiği halde ik
tidarın buna aykırı bir yönde karara vardığını üzülerek
·görmekteyiz. Çünkü ağır hayat koşulları altında kıvranan
işçilere 15 milyonluk bir ödemeyi reddeden işverenin her
gün 8 milyon lira tutan zararı tercih etmesi hem aklın
-alacağı bir tutum değildir, hem de normal işçi - işveren
ilişkilerinde kôr-zorur ölçümünde gözden kaçırılmaması
gereken bir hesabı unutarak emekçi halkın zararına sonuç
veren bir ölçüye vardırması mantıkla yorumlanacak bir
tercih olmamaktadır.» "

«Grev başladığı vakit gerçekten çok önemli bir te
mel üretim dalındaki greve aldırmayan iktıdar, milletve
.kili ve senato seçimlerinin ilk sonuçları alınır alınmaz isti
fayı tercih eden Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Genel Mü
dürünün ayrılış nedenine eğilmemiş-, demir ve yassı ma
mul ithalinde de tedbirli hareket edilmemiş ve fiyatlar Av
rupa'da artış kaydettikten sonra ithalat yapmasının so
rumlularını arama gereğini duymamıştır. Hatta ve hatta
Ereğli Demir Çelik ürünlerinin büyük satıcılarının sebep ol
ması muhtemel aşırı kôrlarını önleyecek ve denetleyecek
bir işleyişi bile piyasadan esirgemiş ve çeşitli karaborsa
dedikodularının yayılmasıııa yol ocmıştır.»

Öte yandan Maden-iş Sendikasının Ereğli Demir Çe
lik Fabrikalarında aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu

• tarafından 30 gün ertelenmesi üzerine, fabrikada çalışan
5 bin işçinin bu gün işbaşı yapması kararlaştırılmıştır.

76 günden beri devam eden grev uygulamasının er-
. telenmesinden sonra fabrika kapısındaki grev gözcüleri
• ve pankartlar kaldırılmıştır.
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VENİ ORTAM
17.11.1973

I

CELAL KÜÇÜK HÜKÜMETİ GREV
KIRICILIK YAPMAKLA SUCLADr

Celôl Küçük «Başlayan bir grev ilk defa erteleniyor»

iSTANBUL (Yeni Ortam) - Lastik-İş Sendikası Ereğ
li Demir Çelik grevinin ertelenmesini protesto etti ve hü
Küçük iki gün önce Ereğli Demir Çelik Fabrikalarındaki
demeç veren Lastik-İş Genel Sekreteri, «Eğer grev ger
çekten milli güvenliği sarsıcı nitelikte ise başlangıçta er
telenmeliydi. Şimdi yapılan erteleme aynı· zamanda kara
borsacı ve vurgunculara da grev süresince büyük imkôn
lar sağlamıştır. Bunun sorumluları hesap vermelidir» de
di.

İstanbul Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri Celal
Küçük iki gün önce Ereğli Demir Çelik Fabrikalarındaki
grevin hükümet tarafından ertelenmesiyle ilgili olarak
verdiği demecinde hükümeti «yüksek fırınların donması
na birkaç gün kala grevi erteleyerek acıkça grev kırıcı
lık yapmakla» suçlamıştır. Celôl Küçük derııecinde, »Hü
kümet ertelemek istiyorsa bunu başlangıçtan vcpmclivdı.
şimdi yapılan erteleme, başlangıçtan bu yana karaborsa
cı ve vurguncuların geniş Spekülasyonlar yapmasına ola
nak sağlamıştır. Bunun _sorumluları mutlaka hesap ver
milidinı demiştir.

Türkiye'de bugüne kadar hükümetlerin çeşitli grev
ler hakkında erteleme kararları aldıklarını ancak «devam
etmekte olan bir grevin ertelenmesi gibi bir olayla ilk de
fa karşılaşıldığına» işaret eden Genel Sekreter Küçük bu,
konuda özetle şöyle konuşmuştur.

«Lastik-İş olarak böylesi açık bir grev kırıcılığını şid
detle protesto ediyoruz. Hükümet erteleme kararını yük-•

•• sek fırınların donmasına kısa bir zaman kala almıştır. A-.
, /
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maç açıktır, sendikanın en kuvvetli olduğu bir anda, bu
kuvvet yok edilmek istenmektedir. Arabulucu Kemal Sa
tır'ın ve Talu Hükümetinin kamuoyunca bilinen nitelikleri.
endişelerimizi haklı kılacak durumdadır. Erteleme kararı
ocık bir grev kırıcılıktır. Hükümetln siyasal tutumunun bir
yansımasıdır.»

Grevin başta ertelenmemesi olayına da değinen Kü
çük bu konuda da, «Eğer iddia edildiği gibi Erdemir gre
vi milli güvenliği sarsıcı nitelikte idiyse bu baştan düşü
nülmeliydi. Oysa hükümet grevi 2,5 aya yakın bir süre
devam ettikten sonra ertelemiştir. Arada geçen dönem
de ise karaborsacı ve vurguncular büyük spekülasyonlar
yapmışlar, servetler edinmişlerdir. Bu açık ihmalin de so
rumluları bellidir ve mutlaka bu konuda hesap vermeli
dirler» demiştir.

YENİ ORTAM
18.11.1973

USUMİ VE BALCIOĞLU GENEL AF
CIKARILMASINI İSTEDİLER

Usumi'nin istifası ile boşalan TGS Başkanliğına Balcıoğlu
• seçildi' •

İSTANBUL (YENİ ORTAM) - Milletvekili seçildikten
sonra TGS Genel Başkanlığından istifa eden Sadullah

. Usumi'nin yerine Semih Balcıoğlu seçilmiştir. TGS'nin ön
. ceki gün başlayan Temsilciler Meclisi toplantısındaki se
çimden sonra, eski Genel Başkan Usumi, görevi yeni Ge
nef Baskan Semih Balcıoğlu'na teslim etmiştir. Usumi ve
Balcıocilu bu sırada birer konuşma yapmışlardır, Usumi bu
konuşmasında; :,Egemen cevreler, çirkin ellerini seneler-

• ce ezilmiş ve kaderine terkedilmiş cefakôr Türk işçilerinin
kursağından çekmemek için, halcı büyük bir gayretin için-
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dedir.» demişti. Usumi aynı çevrelerin, bosınrn millet ya
rarına fikirleri yaymasını önlemek için, bir özel ilôn bas
kısı sürdürdüklerini de ifade etmiştir. Balcıoğlu ise, «TGS
olarak amaçlarımızın başında tüm fikir suçları için çıka
cak bir af gelmektedir. Sendikamız fikir sucu diye bir suç;
asla kabul etmemektedir.» demiş, toplum sorunlarınını

_ sendika sorunlarından önce geldiğini ifade ederek özetle
şunları söylemiştir:

«Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak amaçlarımızın
başında tüm fikir ve basın suçları için cıkccck bir af gel
mektedir.. Sendikamız fikir suçu diye bir suç asla kabul
etmemektedir. Uygar bir ülkede yaşayan kişiler için böy
le bir suç olamaz. Ve o/mamalıdır. Bu amaçla çalışmak
görevlerimizin başında gelecektir.

Bunun acısını salt Türk basın işçileri değil, tüm top
lum çekmektedir.

İçinde bulunduğumuz toplu sözleşme döneminde böy
le bir görevi almam benim için ayrı bir kıvançtır.

Büyük bir demokrasi sınavı veren ülkemizde toplumu
eğitmek ve aydınlatmak görevini yüklenmiş olan bosını
mızın tam bağımsız olarak çalışmasına kimse engel ola-
mayacaktır. .

Engel olanların sonunu da görmüş bulunuyoruz. Se
simizi salt kendimiz için değil, halkımız için duyuracağız.
Ve toplum sorunları Türkiye Gazeteciler Sendikası sorun-
larından önde gelecektir. ,

Tüm çalışmalarımızı bu ışık altında değerlendirilme-
lidir.» •

Usumi ise konuşmasında şöyle demiştir:
<ffürkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ağırdır. Siya

si manzara iç açıcı değildir. Ekonomik durumumuz ise her
geçen gün biraz daha kötüye gitmektedir. F.gemen cevre
en çirkin el/erini senelerce ezilmiş ve kaderine terkedil
miş' cefakôr Türk işçilerinin kursağından çekmemek Icin
hôlô büyük bir gayretin içindedir. Aynı çevreler, Türk ba
sınının şerefli mensuplarının millet yararına fikirlerinin ya
yınlanmasını önlemek için özel ilôn baskısını sürdürmekte
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yarar görmektedir. Çok kazanıp az vergi verrneüe, ışçıyı
ve halkı sömürmeğe alışmış bulunan çıkarcı sermaye çev
releri bu çağ dışı tutumlarını devam ettirebilmek için akıl
almaz yollara başvurmaktadırlar.

EREĞLİDEKİ GREV

Ereğli Demir Çelik Fabrikasındaki grevde işçi aleyhi
ne geliştirilmek istenen cabalar, üzüntü vericidir. Mevcut
hükümetin zamanında müdahale_ etmemesi müdahaleyi
düşündüğü zamanda işçi çevrelerinin asla inanmayacağı
bir insanı arabulucu olarak tayin etmesi gerçek maksadı
ortaya koymaktadır. Hele arabulucunun işverenler lehine
ağırlık koyacağı yolunda ortaya atılan iddialara rağmen
Hükümetin umursamaz tutumu hayret vericidir Elimizdeki
bilgilerden, üretimin durması dolayısı ile meydana gelen
zararın bir milyar liraya yaklaştığı anlaşılmaktadır. İşçi kar
deşlerimiz için istenen hakların tutarı ise, bu rakkornın
çok altındadır. Bütün bunlara rağmı;:ın Hükumetin grevi
erteleme kararı düşündürücüdür.

Genel af ve basın affı geciktirmektedir. Affı isteyen
ler de büyük bir huzursuzluk içindedir. Siyasi çıkarlar uğ
runa binlerce insan ıstırap içinde kıvranmaya terkedil
miştir. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Genel Affın
seçimlerden önce çıkarılması için yaptığımız girişimlerde
ne kadar haklı olduğumuz ortaya cıkmış bulunmaktadır.

Siyasi ikballerini, binlerce insanın ıstırapları üzerine
bina etmeğe çalışanların bugünkü tutumları da ibret veri
cidir. 14 Ekim seçimlerinden hemen sonra 29 Ekim 1973'e
yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. yıl dönümüne Ge
nel Affı yetiştireceklerini vaad edenlerin nasıl bir çıkar
kavgası içinde oldukları ve partilerin Meclisteki temsil
oranları dikkate alındığı taktirde, cezaevlerinde bulunan
binlerce vatandaşımızın ve bu orada değeri! meslektaş
larımızın çilelerinin ne zaman sona ereceği nususundc bir
tahmin yapmanın güçlüğü ortaya çıkmaktadır.

Daha bunun gibi yüzlercesini sovnblleceğlmlz ciddi
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sorunloro rağmen Millet Meclisi çalışamaz haldedir. M8c-·
iiste Başkanlık Divanı ve Komisyonlar teşekkül ettirilme-

• diği için milletin dört gözle beklediği kanun teklifleri ve-
• rilememekte verilse de bir işleme tabi tutrı ,a olcncklnn
buiunamamaktadır.

öte yandan Meclis'teki yeni temsil durumuna göre,
bir hükümetin kurulamamış olması dolayısıyle istifa etmiş
bulunan Talu Hükümeti görevini sürdürmektedir. Meclis
colışobiilr hale getirilmediği için hükümetin icraatını mu
rakabe imkônı da yoktur. Üstelik böyle bir durumda olan
hükümet, demokratik geleneklere ters düşecek şekilde
ciddi bir takım icraatlara da girişmektedir.

Bu hususla ilgili çeşitli iddialar vardır. Egemen çev
relerin istedikleri bir hükümetin kurulabilmesi için bazı si
yasi teşekküller üzerinde baskı yaptığı söylentileri yay
gın hale gelmiştir. Eğer bu iddialar doğru çıkar da, ser
maye çevrelerinin arzuladığı fikirleri benimseyen bir hü
kümet kurulursa, Mekanizmanın işçi aleyhine işleyeceği
cşlkôrdır, işte. böyle bir durum karşısında işçi teşekkülle
rine o zaman ciddi görevler düşecektir.»

HÜRRİYET
18.11.1973

İŞÇİLER EREĞlİ'DE
İŞBAŞI YAPTI.

Ereğli, (Zonguldak) - Bakanlar Kurulunca 77 gün sü
ren grevin ertelenmesi üzerine Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları işçileri dün sabah saat 08.00'den itibaren işbası
~m~~~ •

Grevin ertelenmesi kararına karşı çıkan işçiler, 'sen
dika yö~e~icileri tarafından önceki gün ve gece işbaşı
yapmak ıcın zorlukla ikna edilmişlerdir. Pek çok işçi. grev
de geçen süre için kendilerine para verilmeden işbaşı
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yapmak zorunda kaldıklarını öne sürerek, «isteksiz çalı
şacaklarını» bildirmişlerdir.

GEMİ BOŞALIYOR

Brezilya'dan getirdiği 35 bin ton demir cevherini grev
nedeniyle boşaltamayan ve ·1a günde 630 bin lira tazmi
nat alan Onassis'e ait şilep de işçilerin işbaşı yapmasın
da iki saat sonra, boşaltılmak üzere iki römorkörün ye
değinde fabrika rıhtımına yanaştırılmıştır.

FABRİKA ZARARI

Sendika yetkilileri, fabrika zararının 77 gün devam
eden grev sebebiyle 650 milyon lirayı bulduğunu söyler
ken, fabrika yöneticileri,· zararın Eylül ayında 38 milyon
100 bin, Ekim 'ayında ise 46 milyon 700 bin lira olarak he
saplandığını, Kasım ayı zararının henüz tespit edilmediği
ni söylemişlerdir.

YENİ ORTAM
16.11.1973

,"V"-. ••

EREGLI DEMİR - ÇELİK
GREVİNİN ERTELENME NEDENİ

BELLİ OLDU.

Hükümet Kararı Orta - Doğuda'ki gelişmeler üzerine almış

İSTANBUL, (YENİ ORTAM)

- Ereğli Demir Çelik grevinin 75. gününde hükümet
tarafından ertelenmesi ile ilgili hükürnet kararnamesi ön
ceki günkü Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Kararnamede
belirtildiğine göre erteleme kararı «Orta Doğu'daki son ge
lişmeler nedeniyle» alınmıştır. Karar Bakanlar Kurulunda
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26 Ekim 1973 günü alınmış, ancak yürürlüğe 15 Kasım
1973 günü sokulmuştur. ,

Konu ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan hukukçu
lar hayretlerini gizlememişler ve, «20 gün önce alınan ve
gerı:ıkçesi Orta Doğu olaylarındaki son gelişmeler, olan
bir kararın, bu gün ılôn edilmesi değil, iptal edilmesi ge
rekirdi. Orta Doğu olayları sona ermiş iken, bu gerekçe
hiç bir şekilde ciddiyet ve samimiyetle bağdaşmaz» de
mişlerdir.

HÜKÜMETİN GREV KIRICILIĞI

Sendika çevreleri ise aynı konuda hükümet kararna
mesini şiddetle eleştirmişler ve hükümeti «grev kırıcılık»
yapmakla suçlamışlardır. Sendika çevreleri bu konuda
özetle şöyle demektedirler: .

«Bakanlar Kurulunun erteleme kararının hiç bir akli
ve hukuki dayanağı yoktur. Erdemir grevi ile Orta Doğu-

• daki son gelişmelerin uzaktan yakından bir ilişkisi bulu
namaz. üstelik bu gerekçeyle milli güvenliği bozucu bir
durumun ortaya çıktığını öne sürmek de mümkün değil
dir.»

Siyasi çevreler ise uyuşmazlık sırasında arabulucu
olarak atanan Kemal Satır'ın tutumuna işaret etmekteler
ve Satır'ı açık seçik işçilere karşı bir politika izlemekle
suçlamaktadırlar. Belirtildiğine göre Kemal Satır, ertele
me kararının açıklandığı günün sabahında sendika yöne
ticileriyle toplantıya katılmış ve sendikayı anlaşmaya zor
layarak aksi takdirde grevin erteleneceğini söylemiştir. Ar
dından da toplantıda bir karar alınmamasına rağmen öğ
le haberlerinde radyodan erteleme kararını yayınlatmıştır.

UYUŞMAZLIĞIN SORUMLUSU KİM?

İlgililer Erdemir uyuşmazlığının sürmesinde ana et
ken'in sendika yada Erdemir yöneticileri olmadığını, bü
tün uyuşmazlığın işveren Sendikaları Konfederasyonunun '
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tutumundan çıktığını söylemişlerdir. Özel sektör temsil
cilerinin ağırlıkta olduğu işveren Sendikaları Konfederas
yonu, Erdemir yöneticilerinin kabul ettiği «grevde geçen
süreye ilişkin ücretlerin ödenmesine» karşı çıktıkları için
-anlaşmaya varılmasını sürekli olarak. engellemişlerdir. Hü
kümetin erteleme kararında bu çevrelerin de etkin oldu
ğu ileri sürülmektedir.

EKONOMİ POLİTİKA
19.11.1973

EREĞLİ DEMİR CELİK'İN DAĞITIM
VE TAHSİS SİSTEMİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının mal sipariş ve
tesliminde uygulanan usullerin tüccar ve sanayiciyi zor
duruma ittiğini tesbit eden ve bu yolda tahsis işlerinde
demir çelik ve saç ticareti ile ilgisi olmayanların speküla
tif amaçla adlarına tahsis almalarını önlemek için İstanbul
Ticaret Odası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurup
bu dağıtım ve tahsis işinin yeni esslara bağlanmasını ta
lep etmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bu yolda yapılan
müracaatta şu gerekçeler ve ele alınması gereklı durum-

_ lor üç maddede toplanmıştır: •

1 - Sipariş teminatı % 10 oranına indirilmelidir. Nok
ti teminat yerine teminat mektubu esası getirilmelidir. Ay
rıca teminat sipariş ve teslimat, bağlanacak miktar üze
rinden ve kısa süreler için alınmalıdır. Yıllık sipariş glo
bal olarak istenmelidir,

2 - Genellikle eksik mal teslimi yoluna gidildiğinden
çok kere siparişlerin bir sonraki yıla devri yapıldığından
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sipariş yerine getirilirken alınan %5 oranındaki yükleme
toleransı uygulamasından vazgeçilmelidir. •

3 - 1974 yılı siparişlerinde piyasayı tanzim eden
tüccar ve sanayici grubu için, eski yıl talepleri baz olarak

• alınmalı, ve makul ölçüler içinde gerçekleştirilmelidir.
4 :_ Küçük sanayici, esnaf ve sanatkôra ve saç tica

reti yapan firmalara Ticaret Odası tarafından dağıtılmak
üzere Ereğli Demir Çelik Fabrikasının tevzi dışı bıraktığı
stok fazlası maldan en az 1000 tonun tahsisi ve ayrıca
İstanbul ili dahilinde ruhsata tabi olmayan inşaat ve ta
mirat yapanlarla küçük demirci esnafın ihtiyaçlarını karşı
lamak amacıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından
Ticaret Odası patronajı altında dağıtılmak üzere 2000
tonluk tahsisin yapılmasını gerekli görmekteyiz.

Ticaret Odasının Sanayi ve Teknolo]l Bakanlığından
yerine mutlaka getirilmesini istediği önerisi hakkında de
mir ve saç tüccarları Ekonomi Politika'ya şu görüşlerini
yansıtmışlardır. «Evet fabrikalardan tahsis yolunda ge
rekli titizlik gösterilirse şunun bunun ahbabı şu milyar
der spekülatör ülke ihtiyacını deposuna toplayıp oturduğu
yerden milyonlarca lirayı kazanmamış ihtiyaç sahibi de
hakkı olan demiri esas fiyatına temin etmiş olur.

GÜNAYDIN
21.11.1973

EREĞLİ DEMİR-ÇELİK'TE
ANLAŞMA UMUDU DOĞDU

Grev nedeniyle maddi zarar 504 milyon lira

Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında 63 günden beri sür
dürülmekte olan grevin kaldırılması için görüşmelere ye
niden başlanmış ve bir anlaşma umudu doğmuştur. 4136
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işçinin 1 eylülde başlattığı grevi kaldırmak için işçi tem
silcileri ile işveren yetkilileri dün bir toplantı yapmışlardır.

Maden-iş Sendikası Genel Başkanı, ile Ereğli Demir
Çelik Fabrikaları İdare Meclisi Üyeleri'nden bazılarının da
katıldığı toplantıda, sendika greve neden teşkil eden is
teklerinden taviz vermeyeceğini açıklamıştır. • Maden-iş
Sendikası yetkililerinin bildirdiğine göre, 3 saat süren gö
rüşme olumlu bir hava içinde sonuçlanmış, fabrika idare
meclisi üyeleri anlaşmanın sağlanması için yeni bir görüş
menin hazırlıklarına başlamak üzere Ankara'ya dönmüş
lerdir.

Öte yandan, parlamentoya, giren bazı yeni işçi mil
letvekillerinin ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan
Ereğli Demir Celik'de grevin kaldırılması için caba harca
dıkları da bildirilmiştir.

NEDEN GREVE GİDİLDİ?

Bilindiği gibi Toplu-iş Sözleşmesi görüşmelerinde
olumlu bir sonuç almayınca sendika, grev kararı almış, 1
Eylül günü bu kararını uygulama alanına sokarak fabri
ka üretimi durdurmuştu. İşçiler birinci ve ikinci yıl için 2
lira ücret zammı, 30 günlük kıdem tazminatı, 72 günlük
işletme tazminatı, bin ilô iki bin lira arasında değişen teş
vik primi, 50 lira gece vardiyası zammı, 1000 lira evlenme
yardımı ve fabrikaya geçici işçi alınmamasını istemiş, ge
çenlerde istifa eden Genel Müdür Metin İplikçi ise bu is- •
tekleri kısmen reddetmişti. •

Yapılan hesaplara göre 62 günden beri devam grev,
256 bin 3992 iş günü kaybına ve 504 milyon lira da maddi
zarara yol açmıştır. öte yandan, fabrika üretiminin durma
sıyla, ülkemizde saç ve teneke sıkıntısı had safhadadır. Hü
kümet ortaya çıkan yassı mamül sıkıntısını ithal yoluyla
gidermeye çalışmaktadır.

ECEVİT GREVLE İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Hükümeti kurmakla görevlendirilen, CHP Genel Baş- .
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kanı Bülent Ecevit de seçim öncesi ve seçimden sonra
yaptığı konuşma/arda Ereğli grevine değinmişti. Ecevit
konuşmalarında grevin saç karaborsacılığını körüklediği
ni ve buna bilerek izin verildiğini belirtmiş, Eregli işçileri
nin sorunlorıyle iigi!eneceğine dair söz vermişti.

Öte yandan, CHP Zonguldak Milletvekili Kemal Ana
dol dün verdiği demeçde «Fabrikada üretimin durmasından
ötürü iki aylık zarar 480 milyon lira iken sendikanın iki
yıllık ücret artış talep/eri toplamı 40 milyon liradan ibaret
tir, kaldı ki işverenin iki aylık asgari kôrı 120 milyon TL'sı
tutmaktadır. İşveren işçiye iki yılda 40 milyon lira ver
memek için iki ayda 120, milyon Tt..srm feda edebilmek
tedir.» demiştir.

,I
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İKİNCİ BÖLÜM-------

(Yorumlar - Görüşler)

O «Sadece 4500 işçiden 16 sı
nın «hayın> oyu kullandığı
grev oylamasında, ışçıyı
kendi içinden bölemeyece
ğini gören işveren, şimdi Er
demir işçisini halkla, yani iş
çinin emmisiyle, bacısıyla,
kardeşiyle karşı karşıya ge
tirme çabasında.»

• «... bir takım 'kirli oyun sa
hiplerine de artık gün doğ
muş oldu. Oturdukları yer
den kilo başına 150 kuruşun
üzerinde haksız kazanç sağ
lamaya başladılar.»

• «Bugünlerde Ereğli Demir -
Çelik Şirketinde grev yürür
lüktedir. • Şirket vönetlml, iş
çilerin isteklerini kabul et-
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mediği için greve gidilmiştir.
Oysa Şirketin ürünlerine ya
ni zam yapılmıştır ve yı!lık
kôr yüz milyonların üstünde
dir. Ayrıca Şirket kuru'usun
dan bu yana sürekli biçimde
devlet lmttvozlorındcn ya.
rarlanarak ticaretini yürüt
müştür. Her halde istedikle
ri zammı alamadıkları ıcrn
grev sürdüren Ereğli işçileri

/ de şirketin AP seçim propo
gandasına 420 bin liralık
Mercedes'i nasıl tahsis etti
ğini merak etmektedir.»

e «Bir işverenin, . işçiye iste
nen zamdan çok daha bü
yük bir kayba sırf sendikayı
zayıflatmak uğruna kctlon
ması dünyada bile az rast
lanan uygulamadır.»
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• «Grevin başlaması sırasında
herhangi bir tavır· almayan
hükümet grevin 75. günü er
teleme kararı almıştır. Bu
nun mantıki gereklerini bul
mak zordur... Ayrıca bir gre
vin 75. gününde ertelenmesi
örneği pek az görülen uygu
lamalardandır. Bir grev ülke
ekonomisine zarar verecek
se başından ertelenir. Ülke
ekonomisine aykırılık duru
munun daha sonra ortaya
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çıktığı gerçegı bir açıklama
olorncz.»

O «Ereğli Demir 0elik Şirketi
sermayesinde en büyük pay
devletindir. Buna rağmen
Şirket yönetiminde, devlet
temsilcileri azınlıktadır... E
reğli Demir Çelik grevinde
siyasi oyunların ekonomik
önceliklere ağır bastığı gö
rülmektedlr,»

e «Sorumsuzluk, yasalara
gereken dikkati gösterme
mek, emekçiyi değil, işvere
nin haklarını öne almak, iş
ten ayrılmış. cima kendini
hôlô işbaşında sayan Tulü

• Kabinesinden kalan son tat
sız anılar bunlar olocck,»

e «Özel kesim, Ereği) Demir
Çelik işletmesinin kişiliğin
de sempati duymadığı bir
sendika ve konfederasyon
ile , mücadeleye girişmiştir.
Yüzde 51 hissesi devletin o
lan bir işletmede işveren
konfederasyonunun kararla
rının geçerli olması hatalı
bir politikadır.»

e «Ereğli Demir - Çelik uvuş
mazlığında devlet, özel kesi
min politikasının etkisi için
de kalmış, hem maddesel,
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hem de moral gücünün ağır
lığını, bir anlaşmaya ulaş
mayı kolaylaştırmak doğrul
tusunda duyurmamıştır. İki

• buçuk ay kanunun kendisi
ne vermiş olduğu uzlaştırıcı
lık görevini kullanmamıştır.»
«İşçilerin iki yıllık bir toplu
sözleşme süresince istedik
leri ücret artışları karşılığı o
lan 40 milyon lira, işletme
nin iki ·aylık kôrınm sadece
üçte biridir... Ve işveren iş
te bu kadarcık olan kordan
zarara yanaşmamaktadır.»

«Talu hükümeti, grevin başlamasından bir koç gün önce
Erdemir mamullerine yüzde 18-20 oranında zam yapmıştır.

> O zamana kadar günde en fazla 2000 - 2500 ton mamul
sevkiyatı yapılabilen Erdemir'de zammın yürürlüğe gire
ceği sabahın öncesindeki gece 7.200 ton sevkiyatla bir
rekor kırılmıştır. Zammın yürürlüğe girmesinden önceki
gece kimlerin ne kadar Erdemir mamulü alıp kapattıkları
araştırılırsa, Erdemirdeki özel girişimcilerin neler çevir
dikleri daha iyi ortaya cıkor.»
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YENİ ORTAM
22.!).1973

Erdemir'de 4500 işçi

Oya BAYDAR

Bir grev; hem de öyle azbuz değil, 4500 işçiyi ilgilen- .
diren bir grev sürüyor Ereğli'de... Bu gün 22'nci gününü
doldurmuş olmalı.

İşçiler iki yıl için, işletmeye toptan 60 milyon liraya
mal olacak bir ücret zammı istemişlerdi. Haber verildiği
ne göre daha 20'nci günde, grev yüzünden işverenin uğ
radığı zarar 80 milyon liraya ulaşmış durumda...

Kısaca, işveren yüksek bir zararı göze almış... işçi
lerin isteklerini yerine getirmektense, başka yerlerden ve
ilerde işçinin sırtından çıkaracağını çok iyi bildiği, yüz
lerce milyonluk zarara razı. üstelik, haber verildiğine gö
re arabulucu da istemiyor. Oysa arabulucu olsa olsa kim
olur? Sayın Kemal Satır veya benzeri bir kişi... Ve Bur
sa'da otomotiv sanayiinde örneğini gördüğümüz gibi, te-

• reyağdan kıl çekercesine halleder sorunu.
Erdemir'de olaylar biraz farklı. Erdemir'de işverenin

karşısında kararlı ve bilinçli bir işçi kitlesi var. Bir de ka
rarlı ve güçlü sendika var. Arabulucu arayı bulamayabilir
kolay kolay...

Bir de, Erdemir'de işverenin bir oyunu var: İşçiyi. ve
·sendikayı yıpratma; işçiyi polisle, hatta halkla karşı kar
şıya getirme oyunu. Son olarak tezgôhlanan oyun bu...

,-Sadece 4500 işçiden 16'sının «hayır» oyu kullandığı grev
oylamasında, işçiyi kendi içinden bölemeyeceğini gören
işveren, şimdi Erdemir işçisini halkla, yani işçinin emmi
siyle, bacısıyla, kardeşiyle karşı karşıya getirme çabasın
-do.
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Bu taktik başarıya ulaşır mı? işçilerin kararlılığı sar
sılırsa bir de işçiler 20 küsur günlük grevin verdiği ger
ginlik içinde provokasyonlara kapılırlarsa ulaşır. Yoksa
kolay kolay başarılı olamaz işveren taktiği.

Erdemir grevi konusunda söylenecek yeni bir şeyi
miz yok. Erdemir'de işçiler ve sendikaları Maden - iş ne
yaptıklarını iyi biliyorlar.

Ancak yeniden hatırlatmak istiyoruz 4500 işçinin in
sanca yaşama ve ekonomik - demokratik haklar uğruna,.
neredeyse bir aya yaklaşan bir süreden beri grevde ol
duklarını.

Herkes işinde gücünde, günlük uğraşında, günlük ra
hatlığında olup bitenleri çabucak unutmaya eğilimli. Bel
ki de yaşayabilmek için bir zorunluluk bu.

Haberler, basın için, kamuoyu için ancak tazelikleri
ni korudukları ölçüde önem kazanıyor.

Sonra bakıyorsunuz, milyonların acısı, milyonlar üze
rine uygulanan faşist terör bile, bir kaç gün sonra,. Şili
olayında olduğu gibi, önce iç sayfalara geçiyor, sonra.
büsbütün görünmez oluyor. Bu da doğa!. ..

Ama bir yerde, tarihin en ilerici sınıfı sömürüye karşı
hak mücadelesine girişmişse, en azından sık sık hatırla
mak, hatırlatmak ve dersler çıkartmak bizim görevimiz..

Erdemir'de 4500 işçi grevde...
Erdemir'de sermaye, arkasını en sağlam yerlere da

yamış, işçiyi yıpratmayı, işçiden yana sendikayı yıpratma
yı, işçiyi halkla, kardeşi olan, öz babası, anası olan halk
la karşı karşıya getirmeyi tasarlıyor. Bu konuda oyunlar·
içinde olduğu söyleniyor.

Erdemir'de işveren, grevden oldukça memnun görü- •
nüyor. Bitirmeye hiç niyetli değil gibi görünüyor. Bu görü-
nüşe de aldanmamalıdır. •

İşverenin direnci,. işçinin direnci, kararlılığı, bilinci lle
ters orantılıdır.

Kazanılacak bir kaledir Erdemir, işçiler için.
Erdemir işçileri bunun bilincinde görünüyorlar.

82



GÜNAYDIN
25.9.1973

Demir-çelik üzerindeki
oyunlara dikkat!..

Yurdumuzda demir-çelik üzerinde birtakım çirkin o
yunların çevrildiğine ilişkin haberlerin son günlerde çoğal
dığı göze çarpmaktadır. Öne. sürülen iddiaların üzerinde
birçok açılardan hassasiyetle durulması gerekmektedir.

Sanayileşmenin en temel hammaddesi olan demir ve
çelikte belli bir dönem sonra darlık olacağı ilgili bakan
lıkça tespit edilmiş ve Ereğli Demir-Çelik işletmelerine it
halata gidilmesi için gerekli uyarıda bulunulmuştur. Uya
rının yapıldığı sıralarda, dünyada demir-çelik fiyatları yurt
içindeki fiyatlara oranla daha düşük seviyede seyrettiği
de tespit edilmiştir. Ayrıca, birtakım spekülatörlerin elin
de de bol miktarda mal olmadığı görülmüştür. Ne var ki
ilgili bakanlığın bu uyarısına sermayesinin yarısından faz
lası devlete ait olan Ereğli Demir-Çelik işletmeleri Yöne
tim Kurulu her nedense itibar etmemiştir.

Geçtiğimiz yaz aylarında ise demir-çelik sıkıntısı ken
disini bütün şiddetiyle piyasada duyurmaya başladı. Birta
kım kirli oyun sahiplerine de artık gün doğmuş oldu. Otur
dukları yerden kilo başına 150 kuruşun üzerinde haksız
kazanç sağlamaya başladılar. Böylece zamanında ithalat
yoluna baş vurulamaması nedeniyle, bir yandan spekülas
yona yol açılmış, öte yandan da dünya demir-çelik fiyat- -
!arının yükseldiği bir dönemde ithalôt yapılarak ülkenin
döviz kaynakları israf edilmiş oldu.

Yapılan hatalar bu kadarla da kalmadı. Ereğli Demir
Çelik işletmeleri, malın büyük bir kısmının spekülatörlerin
eline geçtiği bir sırada, bu defa demir-çeliğe zam yopmo
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yoluna gitti. Bu zammın da fabrika fiyatlarını piyasa fiyat
larına eşttlernekterı ve dolayısıyle spekülatif satışları res
mileştirmekten başka bir etkisi olmadı.

Olay hangi acıdan bakılırsa bakılsın üzerinde önemle
durmaya değer bir nitelik taşımaktadır. Bir kere, ilgili ba
kanlığın yaptığı bir uyarıya bilinmeyen nedenlerle itibar
edilmemiştir. Ayrıca. demir-çelik ithalatının geciktirilmesi
bir takım kişilere haksız kazanç yolunu açmıştır. Ayrıca,
dünya fiyatlarının yükseldiği bir dönemde demir-çelik it
hal edilmesi, ülkenin kalkınma yolunda kullanılması gere
ken değerli döviz kaynaklarının israfına sebebiyet veril
miştir.
' Daha da önemlisi, demir çelik fiyatlarının yükselme

si nedeniyle ülkedeki fiyatlar genel seviyesinin, daha ba
sit deyimiyle hayat pahalılığının artmasına katkıda bulu
nulmuştur. Cünkü demir-çelik yukarıda da belirttiğimiz gi
bi bir ülkenin sanayileşmesinde en belli başlı hammadde
dir. Mutfak eşyasından çamaşır makinesine ,otomobilden
traktöre, konserveden şişe kapaklarına ve ornbclo] mal
zemesine kadar akla gelebilecek her yerde, her sanayi ku
ruluşunda temel madde olarak demir-çelik kullanılmakta
dır. Demir çelik fiyatlarında hatalı uygulamalar sonunda
meydana gelecek artışlar, bütün bu malların fiyatlarına is
ter istemez yansıyacaktır. Fiyat artışlarının yükünün esas
ağırlığını ise sonunda geniş halk yığınları çekecektir. Ay
nca, Ortak Pazar çerçevesi içinde rekabete hazırlandığı
nı fırsat buldukça ifade eden özel sektör de ortaya çıkan
bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir.

Bütün bu nedenler yüzünden, hayat pahalılığı ile mü
cadele edeceğini sürekli olarak açıklayan yetkililerin bu
olay üzerine hassasiyetle eğilmelerini bekliyoruz.
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CUMHURİYET
2.10.73

Ereğli grevi

Arslan Başer KAFAOĞLU

DİSK adını bilmem, duydunuz mu? DİSK «Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu» nun ilk harflerinin yan
yana gelişiyle meydana çıkmış bir örgütün ismidir. Baş
kanı Kemal Türkler, kendine dost - düşman herkesin say
gısını kazanmış bir işçi lideridir. Aralarında Kemal Nebi
oğlu, Kemal Sülker, Rıza Kuas, Celôl Beyaz, Şinasi Kaya
gibi önemli ve değerli sendikacılar vardır. DİSK işçinin sı
nıfsal haklarının sadece ücret pazarlıkları şeklinde yürü
yen sendikal pazarlıklarla barınamıyacağı kanısındadır.
Ülkülü, bir düzen savaşı verilecekse bunun siyasal kav
ramlar ve davranışlara da yönelmesidir. Bu şekliyle solcu
bir politikanın savunucusudur. Zaten işçi hakkını savun
mak solculuk olduğuna göre, sendikalar topluluğunun bu
eğilimde olmasını kınayana, bunu bir eleştiri, ucuzlama
vesilesi sayanlara şaşmak gerekir. Ama DİSK yurdumuz
da yürüyen sendikacılığın koşullarına ve mevzuata da
uygun bir çalışma içindedir. Dosta, düşmana kendisini
saydırmıştır. Bazı işverenler bile «dürüstlüğü» ve «sözüne
güvenilebilirliği» için bu sendikalar grubunun üyesi serıdl-,
kalan yeğler olmuşlardır. Dosta, düşmana parmak ısırtan
bir ciddiyet ve örgüt disiplinine uyarak çalışır.

DİSK, Ereğli Demir ve Çelik İşletmelerinde toplu söz
leşme ve grev yapma hakkını Maden-iş Sendikası crocılr
ğıyla elinde tutmaktadır. Toplu Sözleşme Görüşmeleri sü

regiderken Erdemir (Ereğli Demir ve Çelik İşletmesinin kı-
, saltılmış ismi) ürünlerine zam yapılmıştır. İşçi bu zammı
da göz önünde bulundurarak ücret zammı istemiştir: Bl-
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rinci yıl 2,5 lira, ikinci yıl 2,5 lira birim ücrete zam. işve
renin önerisi şu olmuştur: Birinci yıl 175 kuruş. Nisan'dan
sonra da % 15 zam. İşçiler ayrıca yan ödemelerde memur
lara 2.4 katsayısı uygulanırken kendilerine 1 kat sayısı
nın uygultmmasının nedenini anlamamışlardır. Eşitleme
isterler. Bunun yanında daha bazı ısteklerl daha var ama.
tarafsız olabilmek için biz kimseyle (Ne DISK'le ve ne de

, diğer taraf yetkilileri) konuşmadık. Şimdi zaten değinece
ğimiz asıl konu da bu değil.

8 MİLYON LİRA

Şartlarda anlaşma olmayınca Ereğli'de grev başla
mıştır. Ereğli üretim yapmıyor bir aydır. Ereğli'nin bir gün
lük üretimi 8 milyon liradır. İşletme bir ayda 240 milyon
luk bir üretimden milli ekonomiyi yoksun kılmıştır, greve
neden olmakla. Ama yurdumuzun ekonomik kaybı bu va
kanın çok ötesindedir. Ereğli ürünleri bazı tüccar ve sa
nayiciler tarafından satın alınıp yeni ürünler yapılır ya
da inşaatlarda kullanılır. Montaj endüstrisinin her dalı ve
inşaatçılar bu durumda çaresiz kalmışlardır. Her 1 liralık
sacın üzerine 1,5 lira daha değer katılarak üretim yapıldı-

- ğı hesaplanırsa kayıp günde 20 milyon ayda 600 milyon
liradır. Her gün bu kayıp şiddetlenen etkilerle büyümekte
dir. Çünkü, ellerinde sac ve demir stoku olanların bu stok
ları tükendikçe, bunalım çekilmez hôle gelmektedir ve da
ha da gelecektir.

Olay önemlidir. Ama daha önemli olan, rnllll ekonomi
alanında bu kadar önemli bir durum karşısında Sayın Na
im Talu hükümetinin kayıtsızlığıdır. Bu ölçüde bir olaya,
bu derece bir kayıtsızlık sadece savsaklama ile açıklana
maz. Burada kişisel kusur dışında başka nedenler ara
mak gerekir. Zaten yazıya DİSK'i anlatarak girmemizin ne
deni de budur. Bu işte bir çeşit sabotaj vardır, bu işte
DISK'in başının yenmesi kastı vardır. Ama milli ekono
miyi bu ölçüde aksatarak bir sendikanın başını yemenin
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oyunları cok çirkindir. Aydını, işçisiyle bu oyunu gözönü
ne dökmek gerekir..

DEVLET MALI

Denebilir ki, müessese ile işçi anlaşamazsa hükümet
ne yapsın? Ama kazın ayağı öyle değildir. Ereğli Demir
Çelik, geçen yazımızda da belirtildiği gibi eninde sonunda
«Devlet Malı»dır. «Devlet Malııının kıyısından, köşesinden
bazı «avantajlı» şekillerde kullanılması amaciyle, kendisi
ne «özel hukuk kişisi» kaftanı giydirilmiştir. Bu kaftan, o
nun «Devlet Malı» kişiliğini gözden kaçıramaz. Sonra
Ereğli Demir Çelik Türkiye'de gözünün içine bakacak, her
an «ne oluyor» diye sorunları gözlenen birkaç kuruluştan
biri olmak gerekir. Bir hükümet için «Erdemir»in sorunları
düzeyinde kaç ekonomik sorun vardır ki? Ama gelin görün .
ki, montaj grevinde kıyametler koparken, ondan çok daha
önemli olan «Ereğli» grevinde hükümetin belirli bir ön
leme, düzenleme çabası olmamıştır. Bir çaba harcamak
ve bu çabada başarıya varamamak söz konusu değildir. .
Bizim olaylara bakışımıza göre, hükümet .sanki «böyle bir
sorun yokmuş» gibi davranmaktadır. Bu davranışta büyük .
sorum altına girmektedir.

Hükümet konuya el atmalıdır. «Nasıl olsa seçimden
sonraki hükürnet vckın» deyip sorunu bir futbol topu gibi
ona • aktarmamalıdır. Ereğli Demir Çelik kuruluşunun bir
saat durması bile affolunmaz bir savsaklamadır. Bir sabo
tajdır. Bizim kanımız. Ereğli'nin boşmds bulunanların, hü
kümeti «aman efendim, bizde ödenen ücret nerde var?
bırakalım burunları kırılsın» teranesiyle avuttuğudur. Ama
ne kadar zayıf da olsa, hepimizin olan bu yurdun her şe
yinclen sorumlu bir hükümet var olmak gerekir. Bu hükü
metin bir Başbakanı, bir Sanayi Bçıkanı var olmak gere-

. kir. Bu kişiler Erdemir yöneticilerine sorabilir: «Peki işçi
ücretleri hiç bir yerde yok diyorsunuz ama, zatıôlilerinin
maaşları her yerde var mıdır? Bu işletmenin tamamen işçi
üretkenliği ile ilgili uygulamaları ve yan ödemelerinden
!"Si~~Llt-t\;L.\;.~.. :»:~-~-
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mini etekli sekreterler kadar işçinin yararlandırılmaması
reva mıdır?» Bunu hükümet ilgili yöneticilere sormaz, grev
üzerinde bugüne kadar olduğu gibi ilgisiz kckrsc, inkôr
edilemez bir sorum içinde kalacaktır.

İhmalin bu derecesi mümkün gibi görünmeyince akla;
şu geriyor: Acaba, «Erdemir» in yöneticileri sonuna kadar
dayatmak suretiyle DiSK'i ve onun sendika üyesi olan Ma
den-iş Sendikasına ölümcül bir darbe indirme niyetinde.
midir? Iktidoro geçeceklerini hescptodıklcn AP hükumet
lerine bu yolla bir hizmet sunup yerlerini mi garanti edi-
yorlar sanırlar kendilerini. •

«Erdeminıin durup yatması az bir sorun değildir. Şim-
. di oturduğumuz sandalyeden, gazete bilgileri ve kendi bil
diklerimizle bunları yazıyoruz. Gelecek hafta ilgililerden
bilgi alabilirsek konuyu daha genişleteceğiz. Yalnız bu il
gisizliklerden bir kasıt olduğu yargısına varacak nedenler .
vardır. Bu kasta ilgilileri götüren hescplorr, tehlikelidir va
yurt yororlcnno aykırıdır.
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HALKCI
8.10.73

BU KITAP
lORKl'IE MAD,a¾-IŞ samil<AS!MUI

MALIDIR

Ereğli grevi ve iktidar

Kemal SÜLKER

Ereğli'de Demir Q:elik Fabrikasında colıson işçileri
temsil eden Türkiye Maden - iş Sendikası, işçi haklarını
işverene kabul ettiremediği için grev kararını old,ı ve uy
gulamaya geçti. Demir Çelik gibi önemli bir üretim işye
rincle başlıyan grev karşısında iktidar hiç umursamaz gö
ründü. Aslında, iktidarın amacı: ptsx üyesi Maden - . iş'i
müşkül durumda bırakmpk ve grevde yenmek isteyen iş
verenin başarısıdır. Onun için de yasal ve doğal hiç bir
ilgiyi göstermeyen iktidar, grevin yol açtığı karaborsadan
yararlanan bir kaç firmanın do bu fırsattan istifade ede
rek daha çok vurgun yapması ortamının yaratılmasına göz
yummaktadır.

İşverene bakacak olursak işçi istekleri «oşmdu». Oy
sa işçiler ancak iktidarın önleyemediği hayat pahalılığı
karşısında rnllli gelir artışına uygun bir yaşam için müca- .
dele vermektedirler. Sendikaları da elbette üyelerini ko
rumak ve hoklorım kutarmak için yasal amaçları kullana
rak greve gidiyorlar. İşçilerin hazırladığı· ve· Türkiye Ma
den - iş Sendikası'nın Basın - Yayın ve .Propaganda Dol
resi'nin çoğaltarak ilgilere gönderdiği bir broşürde şu ger
çekler dile getiriliyor:

1964 - 1972 yılları arasındaki yüzde 140.9 oranındaki
parasal işçi ücreti artışı yanısıra pahalılık indeksinde gö
rülen 213.4 artış, işçileri güçsüz bırakmıştır. Zira gerçek
ücret indeksi 1964 yılını 100 kabul edersek 1972'de bu mik
tar 112.9'a çıkmış, böylece bir evvelki yıla göre gerçek·
işçi. ücretindeki artış ancak yüzde 4.3'ü bulmuştur.

1
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Demek oluyor ki parasal ücretlerdeki artış hayat pa
halılığı tarafından iyice aşınmıştır. Gerçek ücret artışı a
zalmış, son iki yılda ise düşmüştür. Böylece 1964-1972 yıl
ları arasındaki yüzde 140.9 g'ibi görünen parasal ücret ar
tışı gerçekte ancak yüzde 12.9 olmuştur. Bu ise yıllık or
talama gerçek ücretin (reel ücretin) artış oranının yüzde
1.6 olduğunu anlatır.

Ereğli işçileri diyorlar ki:
«Şu halde gerçek ücret artışı milli gelirde görülen

yıllık yüzde 7'1ik gelişmenin çok altındadır. Ve herkes kal
kınmadan aynı ölçüde istifade edecekse bizim de gerçek
gelirimizin her yıl o yılın kalkınma hızı kadar artması ge
rekirdi.»

Grevdeki işçiler haklı olarak soruyorlar:
«Milli gelir artıyor.. Döviz rezervleri artıyor... Devle

tin vergi geliri artıyor... Peki, bütün bunlar böyle de işçi
nin yaşama koşullarında iyiye doğru gelişme neden çok
az oluyor? Neden ücretler milli gelirdeki artıştan daha
geride kalıyor?» _

Bu sorulara şimdilik iktidarda söz sahibi olanların hiç
biri cevap vermek istemiyor. Seçim, ille de seçim. Pekiy,
seçimi hepimiz istiyoruz. Ama seçim dışında hayatın akı
şı içinde önemli konulara da yer ayrılması gerekmez mi?
Haklı bir grevi sürdüren Ereğli Demir Çelik işçileri şu ger
çekleri de hatırlatıyorlar:

«1967-1968'de gerçek ücretlerde düşme var. Yani pa
rasal ücret artışına rağmen ücretin satın alma gücünde
düşme olmuştur. 1968 yılında gerçek ücrette 1967'ye göre
yüzde 5 oranında düşme olmuştur. 1969 ve 1970 yılında
gerçek ücrette bir önceki yıllara göre artış görülüyor. Son
iki yılda durum iyice kötüye gitmiştir. 1970'den 1971'e
gerçek ücretteki düşüş 5.1 - 1971'den . 1972'ye düşüş ise
yüzda 4.3 olmuştur. Buna göre 1970'den 1972'ye gerçek
ücretlerdeki düşüş yüzde 10'a yaklaşmıştır.»

Peki, bu rakamların anlattığı ve açıkladığının daha
Türkçesi nedir?
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Grevdeki Erdemir· işçileri adeta haykırıyor:
«1970'de Maden - İş'in yaptığı sözleşme ile alınan üc

ret zamları aynı dönemdeki fiat artışlarıyla tamamen yok
edilmiş, işçinin cebine giren zamlar, transit anbarı gibi
hemen işçi cebinden gıda maddesi ve yiyecek satanların
ceplerine, ya da kasolonnn aktarılmıştır. Ücretler, gide
rek 1970'deki satın alma gücünden yüzde 10 daha azal
mıştır. 1972'de parasal geli_r 1970'e oranla 24.8 artmışsa
da hayat pahahlığının aynı dönemde yüzde 37.4 artışı ile
gerçek ücret 1970'de 100 iken 1972 de 98.8 e düşmüştür.»

Demek oluyor ki Erdemir işçileri 1970'e göre 1972 yı
lında 100 liralık gelirlerinden 9 lira 20 kuruşunu hemen
kaybetmektedirler.

Bir soru:
İşçinin kaybettiği yüz liranın 9 lira 20 -kuruşu nereye

gidiyor?

Cevabını işçiler veriyor:
«Sermaye kesimine!»
işte grev, biraz da' bu 9 lira ·20 kuruşun geri alınması·

için yapılıyor. İktidar ise 9 lira 20 kuruştan çoğalarak ser
maye kesimine aktarılmasında sakınca görmüyor.
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CUMHURİYET
10.10.1973

Ereğli grevi üstüne

Arslan Başer KAFAOĞLU

Geçen yazımızda Ereğli Demir Çelik İşletmesinde
(ERDEMİR) başlayan grev üzerinde durmuştuk. Bilgileri
miz sadece bu işlere ilgi duyan bir yurttaşın elde edebile
ceği (gazete ve kamuya açık yayınlardan) bilgiler sınırın
da bir değerleme idi. Aslında davranışımız Erdemir gibi,
yurt ekonomisinde birinci derecede önem taşıyan bir ku
ruluşun üretımlnin kesilmesinden duyulan üzüntüden ileri
gelen bir tepki idi. Bu yazıda bilgilerin eksik olduğu da be
lirtilmiş ve taraflar bilgi verirlerse, yeni bir değerlendir
meye tabi tutacağımızı kaydetmiştik. Gerek işveren ve
gerekse ilgili sendika bu lşnretlmlze uyarak tamamlayıcı
bilgiler verdiler. Bu bilgiler üzerinde bir değerlendirme yap
ma gereğini duyduk.

İŞVEREN VE SENDİKA

Önce olayları değerlendirelim: Sehdika ve işveren
(Maden - İş ve Erdemir), uzun görüşmelerden sonra Uz
laştırma Kuruluna gitmişlerdir. Uzlaştırma kurulu kararı
şöyledir: Asqor! saat ücreti olan 561 kuruşa birinci yıl 150
kuruş eklenecek, yemek ücreti günde 7 lira, tatil harçlığı
400 T.L.'na, yakacak parası 600 liraya, çocuk zammı 25
liraya (her çocuk lcln), askerlik yardımı 1 maaşa çıkarı
lacaktı. Ayrıca öğrenimde olan işçi çocukları için okul de
recesine göre 150 - 300 lira yardım yapılacaktı. Uzlcştır-

• ma kurulu kararını Maden , İş yasadan doğan hakkını kul
.. ıanarak kabul etmemiştir. Bundan sonra işveren greve

gidilmeme koşuluna bağlayarak, kurul kararında 150 ku-
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, ruşluk saat ücreti zammını 175 kuruşa çıkarabileceğini ve
ikinci yıl için % 15 zam verebileceğini, buna paralel olarak·
da kurul kararı üstünde zamlar yapabileceğini Maden -
İş'e bildirmiştir. Maden - İş bu önerilere karşı işçilerinin
oylarına başvurmuş, işçiler de çok büyük çoğunlukla gr:e
ve gitme yolunu seçmişlerdir. Grev bugün 38'inci gününü
doldurmuştur. Kim haklı, kim haksız tartışmasına girme- •
den şunu belirtelim: 38 gündür ERDEMİR hergün 8 milyon
liralık üretim gelirinden yoksun kalmıştır. Bu yoksun kalı
şın ülkeye maliyeti (38 X 8=) 304 milyon lira, ama her ürü
nün ayrıca işlenerek yurda değer kazandırıldığı düşünü
lürse, bizim varsayım ve hesaplarımıza göre 800 milyon
liradır. Temel mal sıkıntısı çekilen; mal almak için aylarca
sırada bekletilen bir fabrikanın ürünlerinden değil 38 gün,
38 dakika bile yoksun kalınması gerçekten acıdır. Bu an
lasmazlığın bir an önce' çözüme bağlanmasında büyük ya
ror vardır. Önce anlaşılması gereken bu noktadır. Ama
böyle dedik ve yazdık diye tarafların isteklerini bir tartıya
vurmaktan kaçınacak değiliz.

YÖNETİM KUSURU
Herşeyden önce belirtelim ki, işin ele alınışından ön

ce ve sonra ERDEMİR büyük bir yönetim kusuru içinde
dir. Bu yurdumuzun en önemli işletmelerinden birinin bu- .
şında bulunan kadro, personel politikasını karıştırabilece
ği kadar karıştırmıştır. Toplu sözleşmeli personelin, bu
sözleşmelerde değişen yaşam koşullarına göre ücretleri-

, ni arttırabileceği ancak bü dayanağı bulunmayanların üc
retlerinin ayarlanması gerektiği kararına, bir kaç yıl önce
varan ERDEMİR, tespit ettiği ücret skalalarını zaman za
man bir katsayı uygulayarak arttırmaktadır. Bu katsayı
her yıı,· ya do belli zamanlarda değil, İdare Meclisinin ka
rar verdiği zamanlarda olmaktadır. Aslında buradaki sis
temin basit görünmesine karşılık, personele iyi anlatıla
maması, hayat pahalılığı endeksleri ile objektif bir bağ ku
rulamaması, A grubu denilen ve toplu sözleşmeden yarar
lanan personel arasında ruhsal gerilimler yaratmıştır. ER-
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DEMİR bu yanlış ve objektif olmayan ücret politikasıyle-, ,
. teknik elemanları ya bulamamakta, ya da kendisine bağ
layamomaktadır. üstelik de teknik eleman dışındakiler bü
yük ruhsal doyumsuzluk içindedir. Bu ücret düzeninin sen
dikaca anlaşılamayışı cidden üzücüdür ve sendika için iyi
not değildir ama, anlaşılması jşclvs ve personele zor ge
len bu .düzeni sürdürmek, her iki grup personeli birbirine
kaynaştıramayışının sorumluluğu da elbette işletme yö-
netimine aittir. .

İkinci olarak ERDEMİR Yönetimi ve hükümet dünya
standartlarından çok daha küçük standartta ve elverişsiz
koşullarda çalışan Erdemir'e dünya fiyatlarının altında iç
piyasaya mal verme zorunluğunu dayatmıştır. Bir devlet
işletmesine, özel piyasa daha elverişli koşullarda çalışan
dünya işletmelerinden daha ucuza mal sattırmalı, hele Er
demir büyük borç yükü altındayken,. reva değildir. Erde
mir, bu yetmiyormuş gibi, ürünlerlnl dünya piyasa fiyatla
rına yaklaştıran zammı (dikkat edilsin yaklaştıran deyimini
kullandık) tam toplu sözleşme görüşmeleri sürerken yap
mıştır. Bu ruhsal gerilimi daha da arttırmıştır. Bu zam bir
yıl önce yapılsaydı, alacakların bir kısmının önüne geçilir,

• hem de «imkanımız yok» zorunda kalınmazdı. Geciken bir
karan zamansız olarak almanın bir savunması, belki ka
bahati «Hükürnete söz geçirememe» olabilir.

.TARAFLARIN HAKLILIĞI
İşin esasına yani tarafların haklılık derecelerine gelin

ce, etrafında asıl tartışma olan şey ücret zammıdır. Diğer
yan konular, bu noktada bir anlaşma olursa, çözüme bağ
lanabilir. Bu durumda bize düşen bu noktada bir çözümün
nasıl olacağını orcştırmcktır. Erdemir ilgililerine göre 1'.
inci yıl ücretlere saat başı olarak yapılacak 175 kuruş
zamla en az ücret yılda, yüzde 32 artışla, 37.636 lira ola
caktır. Bu iyi bir zam sayılır:

Sendika ilgilerinin yaptıkları incelemeye göre ise bu
zam yeterli olamaz. Sendikaca yapılan incelemeye göre
1972'de 100 olan hayat pahalılığı 1973'te en az %20 arta-
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caktır. Bu artış gözönüne alındığında artış % 11 'e inmek
tedir. {Aslında sendika hesapları Erdemir'in ilk önerisi
olan 100 kuruş zamma göre yapmıştır. Biz bunu 175 ku
ruşluk zamma göre Erdemir'den aldığımız rakam ışığında

. değerlendirdik) Gerçekten de bir sendika sağladığı para
sal gelir artışı ile değil gerçek ücret artışı ile üyelerine
kendini kabul ettirir. Bu yönden de zamları fiyat konjonk
türüne göre ayarlar. Rakamlar ve fiyat endeksleriyle haşır
neşir clrnuş bir insan olarak, 1972 - 1973 fiyat artış düze
yinin %20 civarında olacağını kabul etmek gerekir. Çünkü
bütün dünyada fiyatlar artarken Türkiye'de de artacaktır.
%7 kalkınma hızı ile gelişen bir ülkede sendikanın üyeleri-
ne % 11 bir gelir artışı sağlaması pek fazla bir şey değil
dir. Çünkü, Erdemir 1970'den beri gerek işçi başına verim
artışının ve gerekse parasal olarak satış gelirleri artışının
fazla olduğu ve gelecek yılda da fazla olacağı bir iş yeri
dir. Ama şu gelir artışı yeterlidir. Fakat daha önemli bir
nokta var. ,

Erdemir ile Maden-İş bundan önceki toplu sözleşmeyi
1970'te yapmıştır. 1970'den 1972'ye kadar ücretlerin de
ğişimi şöyle olmuştur:

Yıl
1970
1972

Parasal Ücret

100
124,8

Geçim Endeksi

100
137.4

Gerçek ücret
100
90.8

Bu tabloyu 1974'e doğru uzatırsak durum şu olur:

1973 124.8 151.- 80.3
1974 170 • 190.- 89.9

Şu durumda sendikalı işçinin gerçek ücreti" Erdemir'-.
in saatte 175 kuruşluk zammına rağmen 1970'e göre yüz
de 10.1 gerilemiş olmaktadır. Uzun dönemde sendika hak
lıdır.

Ama sorunu daha etraflı şekliyle gelecek yazıda in
celemeye devam edeceğiz. Çünkü işe ekonomi dışı fak
törler katılmış olduğundan açık bazı çözümlere varmak ge- .·
reklidir.
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CUMHURİYET
. 10.10.1973

Ereğli emekçileri

İlhan SELÇUK

1 - insan bedeninde beliren bir küçük sivilce, tıp bl
li~inde bazen büyük bir anlam taşır. Bir ufacık çıban, bir
ağır hastalığın teşhisine yarar.

Toplum yaşamında da böyledir.
Önemsiz görüntüde bir olay, bir hastalığın dışa yan

sımış simgesidir bazen...
Sözgelişi Sanayi Bakanı Nuri Bayar'ın AP seçim ge

zilerinde bal renkli Mercedes 280 S ile katılması, Türkiye'
de bir garip hastalığı ortaya koymaktadır. Fikret Otyam'
ın «Başkent Notları»nda yazdığına göre değeri 400 bin li
rayı aşan bu arabayı Nuri Bayar'ın emrine Ereğli Demir -
Çelik Şirketi vermiş. Demek Ereğli Demir Çelik Şirketi,
AP'nin emrinde bir kurnponycdır,

2 - Nasıl oluyor bu?

Ereğli Demir - Çelik Şirketi Amerikan Koppers firma
sının bir ortaklığıdır. Vaktiyle bu şirkete değgin çok ya
yın yapıldı. Zamane iktidarlarının Koppers firmasına ver
diği açık kartla, şu sıralama üzerinde gelişmişti fabrika-
nın yapımı: ..

«Ereğli'nin kuruluşuna ait incelemeyi ve iktisadi etü
dü yapan firma: Koppers Company ine.

Ereğli Demir - Çelik Şirketinin dokuz kişilik yönetim
• kurulunda üç temsilci bulunduran hissedar: Koppers
Grubu. ,

Şirkete gerekli 80 milyon dolarlık fabrika ünitesini
sağlayan füma: Koppers Grubu:
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Müşavir firma: Koppers Grubu.
Montaja nezaret ve ilk işletme: Koppers Grubu.
Sevk ve İdare Müşaviri firma: Koppers lnternational.
Bazı mühendislik hizmetleri: Türk Koppers.» '
Bu hikôye içinde kurulan tesisler, tobii Türklve'ye son

derece pahalıya malolmuş, başlangıçta tasarlanan mali
yet en azından iki katına cıkmıştır. 600 milyon sermayeli
Ereğli Demir - Çelik Şirketi hisselerinin 306 milyon liralık

• bölümü, yani yarısından çoğu Sümerbank ve Karabük gi
bi devlet kuruluşlarına ait olduğu halde devlet kuruluşları
yönetim kurulunda yarıdan az koltuğa sahiptirler.

Kredi, kefalet, sermaye bakımından devlet olanakla- ·
rıyle bir Amerikan firmasına yaptırılmış koskoca şirketin
bugün devlet dışında özel güçler elinde bulunması ne de-
mektir? •

. 3 - Bu sorunun cevabı 1973 seçimlerinde elle tutu
lur biçimde ortaya çıkıyor...

Ve Ereğli Demir - Çelik Şirketi, AP'li' Sanayi Bakanı
Nuri Bayar'ın altına seçim propagandası için 420 bin li
ralık Mercedes'i çekiveriyor.

Ama bu işin sadece görünen yanıdır.
AP seçim propagandasına Ereğli Demir Çelik Şirke

tinin başka hangi yollardan yatırım yaptığını bilmiyoruz.
Bildiğimiz, sermayesinin yarısından çoğu devletin

olan bir koskoca şirketin seçim savaşında AP'nin yanın
-do yer alması ve devlet parasıyle siyasi partiler., çatışma-
sında taraf tutmasıdır. • •

Ortada- ilgi çekici bazı sorular da vardır:
Acaba AP'li Bakanın seçim propagandasına yüzbin

lerce liralık pahalı bir otomobilin tahsisine şirketin yöne
tim kurulu mu· karar vermiştir?

Devlet temsilcilerinin tutumları ne olmuştur?
Her halde bu soruların cevabını yalnız biz merak et

·miyoruz. Bugünlerde Ereğli Demir - Çelik Şirketinde grev
-yürürlüktedir. Şirket yönetimi, işçilerin isteklerini kabul et-
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mediği için greve gidilmiştir. Oysa şirketin ürünlerine yeni
zam yapılmıştır, ve yıllık kör yüz milyonların üstündedir.
Ayrıca şirket kuruluşundan bu yana sürekli biçimde dev
let imtiyazlarından yararlanarak ticaretini yürütmüştür.
Her halde istedikleri zammı alamadıkları için grevi sürdü
ren Ereğli işçileri de şirketin AP seçim propagandasına
420 bin liralık Mercedes'i nasil tahsis ettiğini merak et-
mektedirler. •

4 - Önümüzdeki Pazar seçim günüdür.

Ereğli emekçileri hangi partiye oy verecekler?
İşçi dileklerini reddedip, AP'li Bakana mebus olması,

için bal rengi Mercedes verenlerin partisine mi?
Yoksa... ,.

\
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CUMHURİYET
16.10.1973

Ereğli grevi üstüne

Arslan Başer KAFAOĞLU

Tiyatroda bir kural vardır: «Kıyamet kopsa perde za
manında açılmalıdır. Bu tiyatronun namusudur.» Büyük ti
tiyatro üstadı Sayın Ertuğrul Muhsin, buna çok dikkat
ederdi ve hatta perde açıldıktan sonra gelen biletli seyirci-
yi de içeri aldırmazdı. Bunlar ancak ikinci perdede içeri
girebilirdi. Şimdi o ciddiyet, ne yazık, kalmadı. Bunun gi-
bi Ereğli Demir - Çelik gibi temel yatırım ve üretim ana
malı üreten bir fabrika mutlaka çalışmalıdır. Arkadaşım
İlhan Selçuk, geçen gün bu gazetenin sütunlarında belirt-
ti: Türk Ulusu «Ereğli demir - çelik kurulsun» diye olrncvc
cak yöntemlere. pahalı ihalelere sünger çekti. O zamanın
rayiç fiyatlarının çok • üstünde bir maloluşa homurtulcr
·yükseldi ama, «çalışsınlar da helal olsun» psikoloji ve ba
hanesiyle her şey unutuldu. Yani bu tesisin mensupları
işvereni, işçisi,-yöneticisi ile _bu ulusa, bu ülkeye çok borç
ludur. Bu borcunu ödemek zorundadır. «Bu tesis çalışma- •
lıdır. Bu onların namus borcudur.» Bunları şunun için yaz
dık« ERDEMIR'den bize verilen bilgilere göre, bu tesisin
ürettiği ürünlere yurtta doğan talep 1.1-1.2 milyon tondur,
ERDEMİR bunun %50'sini kendi olanağıyle karşılayacak, • •
%30'unu yarı mamul ve mamul olarak ithal edecek, kala-
nı ihtiyaç sahiplerince ithal olunacaktır. Bu açıklamada
bir noktaya dikkati çekeriz, üretim eksilince talebi karşı
lamak üzere yapılacak ithalatı da yine ERDEMİR yapacak
tır. Bu durumda 1 ayda doğan dojo ürün eksiğini ERDE
MİR ithalatla karşılayacaktır. Kôrı eksilmeyecek, belki de
artacaktır. Hükümetin ve ERDEMİR yetkililerinin 50 günü

.109



bulan greve can ve gönülden bir çözüm arayamayışını dü
şünürken bu nokta aklımıza geldi. Acaba hükümet ve ER
DEMİR imalat ve ithalôt kôrları nasıl olsa birbirini denge
liyor diye mi bu kadar rahattır?

Aslı aranırsa grevde taraflar eşit koşullar içinde ol
malıdır. Burada böyle bir eşitlik yok. işçi grev yaparken,
ücret alamazken işveren imalôt dışı bir işlem ile kôrmı sür
dürebiliyorsa, taraflar eşit durumda değil demektir. Ma
den-İş Sendikasının ve bu sendikanın bağlı olduğu Dev
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Baş
kanı Kemal Türkler, bu nokta üzerinde önemle durmak
tadır. Eğer bu koşullar böyle ise, yani işveren imalôt yap
madığı durumda Türkiye'nin demir ve saç ithalôtını arttırı
cı tempoda ltholôt yapıyorsa, grev ve toplu sözleşmede
hükümet taraflardan birini kayırmış olmaktadır. Denilecek
ki. «Peki hükümet ne yapsın? İhtiyaç sahipleri hükümet
ten vossr metal ürünleri bekliyor. Elbette ithalôt yapacak
tır, yaptıracaktır». Bunun karşılığı şudur: «Hükümet itha
lat yaptırırken, işçi işveren eşitliğini bozmamalıdır. Gere
kirse bu ithalôtın kardeş bir kuruluş eliyle yapılmasını sağ
lamalıdır. Hatta bu ithalat, ERDEMİR'in imalatta bulundu
ğu halde planlanmış bulunan ürün ithalôtını gerek toplam
ve gerekse kısım kısım ithalôtta aşmamalıdır». Grev ve
toplu sözleşme konuşmalarında eşitlik sağlayacak bu nok-,
tayı böylece belirttikten sonra, gelelim başka konulara..

ERDEMİR, işçilerine esaslı bir zam yaptığı kanısında
dır. Deniyor ki. «Türkiye'de verilen ücretlerin düzey ola
rak üzerine çıktık. Bu noktada sendikaya düşen razı ol
maktır. Zaten 175 kuruş saat başına zammı da biz, gre
ve gidilmemek kaydı ile verdik. Şimdi, ücret pazarlığına
girsek bunu· da vermeyiz». Bu, uzlaşmayı sağlayacak ve •
tesisi çalışmaya koyacak bir tutum değildir. ERDEMİR gi-
0i bir tesisi bu gibi güç gösterileriyle ôtıl bırakmaya kim
senin hakkı olmamak gerekir. ERDEMİR'de verilen ücret
lerin hiç bir yerde bulunmadığı, ücretlerin astronomik ol
duğu ya da olacağı doğru değildir. Bir örnekle belirtelim:
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ERDEMİR bize verdiği yarı resmi yazılı bilgi föyünde şöy
le yazılıdır: «Derecesi 14 olan bir ağır taşıt şoförü B-2675
(T.B.) nin yıllık fiili geliri (40.023,69) TL'dır. Yeni teklifimiz
le yıllık gelir 1. yıl 48,824.59 (%21,9) TL.'na, 2. yıl 55.399,91
(%38) TL.'na yükselecektir.»

ERDEMİR bu üretlcilere Türkiye'deki en yüksek ağır
taşıt şoförü ücreti diyorsa yanılıyor. Bugün benim bildiğim
bir eğir vasıta şoförüne bir sıradan kuruluş (özel kuruluş}
ayda 5.200 lira vermektedir. Bunun yıllık karşılığı 62.400
liradır. Gerçi bu ağır taşıt şoförü daha ağır işler görmek
tedir, ama bugünkü ücreti bile ERDEMİR'in iki yıl sonra
vereceği ücretlerden %11 fazladır. Bu bizim bildiğimiz üc
ret ERDEMİR'in bir yıl sonra vermeyi düşündüğü ücrete
göre yüzde 29, bugün ödenen ücretlere göre ise %55 da
ha yüksektir. ERDEMİR yetkilileri ve hükümet diyebilir ki
biz bir şoföre yılda 60.000 lira verirsek, bir mühendisi yıl
da 110.000 hatta 90.000 liraya çalıştırdığımıza göre, bu
teknik elemanları nasıl tutarız? Bu da doğru. ERDEMİR
sadece B grubu personelini değil. A grubu personelini de,
piyasadaki bu ücret düzeyine getirmelidir. Girişilen kal
kınma hamlelerinde mühendislere gözbebeklerimiz gibi
bakmalıyız. Onları gümrük komisyoncularının, istanbul'da
ki sıradan bir mali danışmanın hiç olmazsa yarısı kadar
doyuralım.

İŞÇİNİN DE HAKKI

Grevlerde bir nokta daha ortaya atılır. «Bunlar dü
şünmüyorlar mı, gündeliği 25 liraya çalışanlar var?». Bit
kez gündeliği 25 liraya çalışan pek kalmamıştır. Ama işçi
de, hepimiz gibi geriye değil, ileriye bakar. Çocuğuna, kn-

. rısına hep daha iyi günler yaşatmaya bakar. Geriye doğ
ru bir ücret düzeyini götüremezsiniz. Yerinde de bıraka
mazsınız. ERDEMİR de bundan önceki toplu sözleşme, sı
kıyönetimin ve o zamanın hükümetinin işçi üzerindeki psi
kolojik baskıya dayanılarak, işçi için elverişli olmayan şe-
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kilde yapılmıştır. ERDEMİR, hesaplara buradan değil 1971'
den başlamalıdır. Böylece, ancak, objektif bir temele otu
rabiliriz. 1970 yılına göre fiyatlar %37.4 artarken ücretler
sadece %24,8 artmıştır. Bu, gerek sendika ve gerekse
ERDEMİR için bir talihsizlik olmus, çalışma barışı duygu
larını zedelemiştir. lşcl gerçek ya'şamında parasal olarak
ilerlemenin karşıtı olarak gerilemiştir. Bunu bir kitleye ka
bul ettirmeye hiç bir sendikacının gücü yetmez. Gerçek
ten de dayatan sendikadan çok işçidir.

, Geçen geçmiştir. Şimdi ne olacak? Tarafları soğuk
kanlılıkla dinledik. Yarı resml yazılı açıklamalarına dikkat
le baktık. ERDEMİR'de üretim yapılmayışından son dere
ce üzgünüz. Bu yurt, bu tesisler ne işçinin, ne işverenin,
ne hükümetin, bu yurda alınteriyle, parasıyle, kapitaliyle
her çeşit hizmeti gören herkesindir. Bu ulus, hepimiz; bir
büyük kardeşler topluluğuyuz. Bu yurt, hepimizindir.

ÖNERİMİZ

Bunları içimizde duyarak önerimiz şudur:
. 1970'ten 1973 sonunq kadar olan fiyatlar ve yaşam
• pahalılaşması bilimsel olarak hesaplanmalı. Bize göre
1970'te 100'e göre 1973 sonunda bulunacak rakam 168
civarında olacaktır. 1973 hayat pahalıliğı artışı %20 olarak

• alınmıştır. (Birçok yazarın meselô Prof. Haluk Cillov'un da
tahmini böyledir). 1974 ve 1975'te de hayat pahalılığının
% 15'er artacağı hesaplanmalıdır. Bu yöntemle ücretler
1970'te 100 ile 193.20 olmalıdır. 1974'te; 1975'te ise 222
olmalıdır. Şu durumda işçi ücreti 1970'te 100 ise 1975'te

. 222 olmakta, fakat gerçek ücret hiç artmamaktadır. Milli
gelir istatistiklerine bakılırsa, ulusal gelir ortalama ve sa
bit fiyatlarla yüzde 7 artmaktadır. Yurtlçl gelirler bunun

• biraz altında yüzde 6 olabilir. Şimdi işveren, yurttaşın or
talama gelirindeki bu artışa razı mıdır?

Biz işçi dostuyuz. Geçmişteki yaşantımız, uğradığımız
haksızlıklar, bütün yaşamımız bunun kanıtıdır. Ama işçi
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bir devlet kuruluşu ile karşı karşıya geldimiydi, hele bu
kuruluş ERDEMİR gibi temel mal üreten bir kuruluş ise
işçi dostluğu, devlet kuruluşuna karşı zayıflar. Maden -
iş ve DİSK yöneticileri de bir fedakôrlığa katlanıp, yüzde
5 gerçek ücret artışına razı olmalıdır (1). Bu durumda üc
retler şöyle olmalıdır (yani 1970'e göre 1974'te % 15);
1974'te (1970 100 olduğuna göre) 222.18; 1975'te (1970
100 olduğuna göre) 233.39.

Erdemir'de ücretler bu esasa, bu objektif ve bilimsel
esasa göre hesaplanmalıdır. Biliyoruz ki «Kafoğlu, bula
bula bizim zararımıza olan bu yolu mu buldu?» diyecek
yöneticiler Erdemir'de. Ve bu yöntemle bulunacak bir üc
ret düzeyinin, Türkiye'deki ücret düzeyi ile karşılaştırması
nı yapacaklardır. Amo eski bir mantık ilkesi vardır: «Yan
lış, aleyhte· delil olarak kullanılamaz.» %7 kalkınma hızı ile
gelişen bir ülkede, bu hızın gerisinde bir ücret artışından
yararlanılamıyorsa, bunda hata ne Moden-lş'ln ne de Er
demir lşcisinlndlr,

BARIŞCIL VE YASAL

Erdemir'den bir yetkili bana işçiye karşı çalışma ba
rışı içinde olmanın öneminden bahsetti. Erdemir bu iyi ni
yetini sürdürmelidir. İthalata bel bağlamamalıdır. Sendika
içi gelişmelerden yardım beklenmemelidir. Bizim işçimiz
tok gözlüdür. Maden-İş'i ise on yıldır yakından izlerim: Ol
mayacak duaya ômin diyecek yöneticiler elinde değildir.
Hayalci olmayan, gerçekçi bir namus çizgisi içindedirler.
Barışçıl ve yasal yolları sonuna kadar zorlarlar. Ama on
ların yüreğinde de Anadolu'da çalışan bir devlet işletmesi
ne karşı hoşgörü eksik olamaz. Şimdi daha büyük planda
bir soruya geleceğim. Erdemir bunu ödeyebilir mi? Bunun
karşılığı şudur: Bütün dünyada hammadde fiyatları art
maktadır. Erdemir fiyatları böylece dünya fiyatlarının altı
na düşmüştür (Hattô son zamla bile). Eğer Erdemir bu
konjonktürde bile işçisini yurt konjonktürüne uyduracak
bir maliyet -ve ödeme- düzeyine ulaşmamışsa, bu işletme-
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de daha başlıca bazı hastalıkların varlığından kuşku duyu
labilir.

Erdemir yetkilileri borçlarının ağırlığından söz ederek,
kôr ve ücretin karşılıklı olarak ele alınmasının yanlışlığını
ileri sürerler.

Bu konuda bir haklılık vardır. Yalnız bizim bildiğimiz
kadariyle borç ödeme durumunda.

ERDEMİR amortisman fonlarından yararlanabilir. For
se amortisman uygulayabilir. Devlet kuruluşlarına kôr da
ğıtmayabilir ve ödemelerini kolaylaştırabilir. Nakit akımı,
kôrdan ayrı bir şeydir ve burada bir işletme uzmanının bu
lacağı çeşitli kolaylıklar vardır. ERDEMİR alımlariyle satış
ları arasında kendine önemli bir «nakit fazlası» kalabile
cek ayarlamalar yapabilir.

Bu yazı seçimlerden önce yazıldı. Kim iktidara gele
cek? Bunu bilmiyoruz. Ama bizce yeni hükümet bile bek
lenmemeli, iktidar partisinin liderinden bir danışma yapıl
dıktan sonra hükümet kurulması bile beklenmeden ERDE
MIR'i işletmeye açacak adımlar atılmalıdır. Yukarıdaki for
mül çıkar bir çözümdür. Böyle bir tesis, bu konjonktürde
ôtıl bırakılamaz.
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YENİ HALKÇI
29.10.1973

• Yetkisini kullanamayan
bir sabık başbakan

Kemal SÜLKER

Geçici bir dönem için Başbakanlık yapan Naim Talu,
kısa görevi sırasında yetkisi olduğu halde önemli bir ko
nuya eğilmemiş v~ pek çok küçük esnaf ve sanatkôrı ol
duğu kadar halkı da müşkül durumda bırakmıştır. Çünkü
Ereğli Demir Çelik Fabrikasında başlayan ·grev hareketi
ile hiç ilgilenmemiş, daha doğru bir deyimle adeta grevin
uzun sürmesinden yana bir anlayışta olduğu izlenimini
uyandırmıştır.

Ereğli'deki demir çelik işçilerinin Türkiye Maden-iş
Sendikası aracılığıyla sürdürdükleri grev'de işçilerin son
derece haklı oldukları açık-seçik bilinmektedir. Tarafsız
yazarlar da konuya eğilmiş ve bazı önerilerde bulunmuş
lardır. Fakat grevin başlatılmasında başsorumlu olan iş
veren İplikçi, Parlamento seçim sonuçlarını öğrenir öğ
renmez istifayı basmış ve kendini grev vebalinden kurtar
maya bakmıştır. Oysa ~reğli Demir Çelik Fabrikasının bü
yük ortağı Devlet olduğundan ne hükümet ve ne de Genel
Müdür İplikçi, grevin getirdiği saç ve sarı mamul yokluğu
nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların sorumluluğundan ken
dilerinı kurtaramayacaklardır.

Sabık Başbakan Naim Talu, yetkisini kullanma· gereği
duymamıştır. dedik. Acaba Başbakanın yasa açısından
ne yetkisi vardı?

Bu soruya karşılık verelim:
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt - Kanunu'nun 48.
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maddesine göre, Başbakan veya görevlendireceği bakan
lardan biri, toplu iş uyuşmazlığının herhangi bir safhasın
da, uzlaştırma faaliyetine girişebilir. Bu maddenin özellik
lerinden bazıları Prof. Kenan Tunçomağ'ın yeni yayınlanan
Uzlaştırma ve Tahkim adlı kitabında şöyle belirtilmiştir:

«İkinci özellik toplu iş uyuşmazlığında uzlaştırma fa
aliyetine girişip girişmeme kararını alma yetkisinin, Baş
bakana ait olmasında görülür. Başbakan herhangi bir çı
kar veya hak uyuşmazlığında kendisi veya bir bakanı ma
rifetiyle uzlaştırma faaliyetinde bulunmayı faydalı görürse,
bu yola başvurabilecektir.

«Üçüncü özellik Başbakanın bir toplu iş uyuşmazlığı
nın herhangi bir safhasında müdahale edebilmesinde gö
rülmektedir. Gerçekten Başbakan yanların grev ve lokavt •
girişmesinden önce veya grev ve lokavt sırasında uzlaş
tırma faaliyetinde bulunabilir.»

Demek ki:
Başbakan Naim Talu, iktidarı zamanında başlayan iş

uyuşmazlığı ile ne grevden önce, ne grev sırasında yetki
sini kullanmamıştır. Bu kadar önemli bir lşyerlnde grev
keren alındığı halde bir demir çelik endüstrisinin önemini
gözeterek hemen işe el koyması, kendisinin ya da görev
lendireceği bir bakanın uzlaştırma çalışmasına katılması
mümkün iken, buna yanaşmamıştır. Bunun sonucu olarak
da Ereğli Demir Çelik Fabrikasının ürünlerini işlemeye .

. bağlı olan geniş bir kitle - ithalôt yoluyla da ihtiyaçları
karşılanamadığından - dükkônlarını kapayacak duruma
düşmüşlerdir. Naim Talu'nun bu durumla ilgilenmemesi ve
greve dönüşen anlaşmazlığı gide~meye yanaşmaması ko-

. !ayca izah edilebilecek bir tavır değildir.
Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'ın yürürlükteki uzlaştırma

ve tahkim düzenini inceleyen, değerlendiren uygulamayı
izleyen, hatta tasarıları da inceleyerek eleştiren bu çok de
ğerli eserinde «Türk Hukukunda Siyasi Uzlaştırma» dedi
ği biçimdeki bir davranışa sırt çeviren sabık Başbakan
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Naim Talu, mutluluk duyduğunu, kıvanç duyduğunu söy
levedursun, yalnız siyasi uzlaştırma görevini yapmaması
bile bağışlanacak bir eksiklik değildir. Hele basına kadar , 1
yansıyan şikôyetlerle ilgilenip kamuoyunu tatmin edici bir
demeç vermemiş ve konulara bir aydınlık getirmemiş olma-
sı da düşünülürse Tolu'nun dönemini övgü ile anmak işçi
kesimi için mümkün olamayacaktır, kanısındayız. •

BU KiTAP
T0RKIYE MADEr~·İŞ SEf.iDİKASIUIN

MAUDIR
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GÜNAYDIN
2.11.73

Grevler ve kaybolan
milli servet

Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında 1 eylül günü baş
layan grev 63'üncü gününü doldurmuş bulunuyor. Türkl
ye'nin toplam demir çelik ihtiyacının yüzde 35'ini karşı
layan bu önemli sanayi kolundaki grev ekonomimizi bir
çok yönlerden olumsuz olarak etkilemekte, milyonlarca li
ralık milli gelirin boşa gitmesine neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra, dün de enerji işkolunda 40 bin ka
dar işçinin anlaşma sağlanamadığından greve gitmeye
karar verdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu grev gerçek
leştiği takdirde zaten düşük enerji kapasitesi ile çalışma
larını sürdürmek zorunda bulunan sanayi kuruluşlarımı
zın çalışmaları geniş ölçüde etkilenecek, üretimin durma
sı tehlikesi ile karşılaşılacaktır.

Bütün enerji üreten yerlerde başlatılacağı bildirilen
grevin sanayi kuruluşlarımızı olduğu kadar, büyük şehir
lerimizdeki günlük hayatı da etkileyeceği, zaten karanlık
bir görünümde bulunan şehirlerimizin iyice kararacağı, bu
duruma enerji sıkıntısından yararlanmak isteyen işveren
lerin neden .oldukları Tes-lş Sendikası yetkililerince açık
lanmıştır.

Enerji işçilerinin, yevmiyelerine yapılacak zammın ya
nı sıra bazı sosyal haklar da istedikleri öğrenilmiştir. Ereğ
li Demir - Çelik işçilerinin de istedikleri genel olarak bun
lardır.

İçinde bulunulan hayat pahalılığı karşısında işçilerin
toplusözleşme dönemlerinde yeni zam taleplerinde bulun
maları doğaldır: Bu zam taleplerinin, ekonomimizin genel
durumuvlo, işletmelerin malı kapasiteleriyle orantılı bir
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gerçeklilikte ve işverenleri de lokavt ya da başka karşı gi
rişimlerde bulunmaya itmeyecek miktarlarda bulunması
gerekmektedir.

Görünen odur ki gerek Ereğli Demir-Çelik'te gerekse
enerji işyerlerinde greve giden işçilerin böylesine aşırı ta
lepleri yoktur. Hele Ereğli Demir-Çelik fabrikalarında 63
gündür sürdürülen grev düşündürücüdür. Grev nedeniyle
günde 8 milyon lira kayba uğrayan Ereğli Demir Çelik fab
rikalarının grevin başlamasından· bu yana maddi kaybı
504 milyon liradır. işgünü kaybı ise 256 bin lirayı bulmak
tadır. Oysa işçilerin toplam talepleri 40 milyon lira kadar
dır. Bu rakamlara grev nedeniyle çalışmalarını durduran,
ya da yavaşlatan işyerlerindeki zararı ve Demir Çelik üre
timi durduğundan Ereğli Demir Çelik fabrikalarının açığını
kapatmak için ithal edilen demir ve çelik için dış ülkelere
ödenen dövizi eklersek gerçek kaybımız ortaya çıkmakta-
dır. •

Grevlerin amacı ekonomiyi felce uğratmak değil,· iş
çilerin isteklerini işverenlere kabul ettirmek için üretimi
durdurmak yoluyla müeyyide uygulamalarıdır. Greve gi
dilirken de bütün uzlaşma yollarının tüketilmiş olması ge-
rekmektedir. •

Bizdeki grevler ya anlayışsızlıktan, ya esasa ilişkin
olmayan başka nedenlerden ya da iş ve Sosyal Sigorta
lar mevzuatını iyi bilmeyen uygulayıcılarından ileri gelmek
tedir. Hiç kimsenin demir çelik ve enerji gibi ekonomimi
zin temel ihtiyaç maddeleri üzerinde art niyetli olduğunu
düşünmek istemiyoruz. Yalnız içinde bulunduğumuz dö
nemin önemi acısından Ereğli'deki grevin son bulması ve
başlamak üzere olan enerji işkollarındaki grevin de boşto-:
mamasını diliyoruz.

Eğer kurtulmak üzere olduğumuz politik t>unalımdan
çıkarken ekonomik bir bunalıma itilirsek bundan yalnız
ekonomik hayat değil bütün ulus zarar görebilir.

Bu bakımdan tarafların sorumluluklarını bilerek so
runlara sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde bir çözüm yolu
bulmaları en uygun yol olacaktır.
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BARIŞ
6.11.1973

Çelik işçileri
ve işverenler

Prof. Dr. Osman Nuri KOCTÜRK

Bir süre sonra seçimlerin ve ondan. önceki olağanüs
tü koşulların tartışma ve esintileri son bulacak. yeniden
y·erine oturacak olan demokratik ortamda toplumu bugün
içinde bulunduğu ağır koşullara kimin sürüklediği enine
boyuna tartışılacaktır. Politikacıların alışkınlıklarını sürdü
rerek birbirini suçlayacakları, tüm suçluların aklanıp pak
lanarak, bugünkü durumumuzun vebalini başkalarına yük
lemeye başlayacakları bu dönem başlamadan, Karadeniz
Ereğlisi Demir Çelik Fabrikalarında sürüp giden grev do
layısıyle, bazı bilimsel gerçekleri su yüzüne çıkarmada ya
rar görüyoruz.

Türkiye'de 100 büyük işveren listesinde birinci sıra
yı işgal eden Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Tür
kiye Moden-İş- Sendikası arasında toplu sözleşmeler ne
deniyle beliren anlaşmazlık, temelde işçilerin ücret zam
mı, çalışma teminatı, sosyal h a k, yemek ve yaşamak is
temelerinden doğmakta, ortakları arasında yabancıların
da bulunduğu bilinen şirket ise bunları vermemek için di
renmektedir. Meseleyi daha iyi ve derinliğine anlayabil
mek için grevci işçiler tarafından yayınlanan broşürü dik
katle okumak lôzımdır. (Ücret ve Fiyat Sorunu, Türkiye
Maden - Sendikası, Ekim 1973) İşçiler 1963-1969 dönemin
de yavaş ve sinsi bir şekilde, 1969 - 1971 döneminde hızlı
ve 1971 - 1973 döneminde çok hızlı denilebilecek bir tem
po ile ~rtan fiyatların gerçek ücretleri geri götürdüğünün
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ve bu koşullar altında işçi ile ailesinin yaşama ve çalış
masını sürdürme olanağının kısıtlandığının torkrndodırtcr,

, Bunun sonucu olarak kendilerine tanınan yasal hakkı
kullanıyor ve direniyorlar.

Tarafsız bilim çevrelerinin gözlemleri, yer yer yapı
lan incelemeler ve işçilerin yazılı ve sözlü açıklamaları ça
lışanların satacak başka birşeyi olmadığı için emeğini so
torak geçinenlerin sözcüğün gerçek anlamı ile aç olduk
larını, sağladıkları ücretle satın alabilecekleri besin mad
delerinin yaşantılarını ve çalışmalarını sürdürebilmeleri
için yeterli olmayacağını göstermektedir. Bizim patronla
rımız ve parabobolarımızın çıkarları ötesinde birşeyi gö
remeyecek kadar bencil ve bilinçsiz olmalarına karşın,
batılı patronlar ve parası bol olduğu için yabancı ülkeler
de yatırım yapanlar ,bugünkü fiyat düzeyinde düşük üc
retle odam çalıştırmanın ve bunda ısrar etmenin sonuç
larının ne olabileceğini iyi bilirler.

ESKİ BİR OLAY

İkinci Dünya Savaşı sırasındı:;ı, Alman Çelik Endüstri-.
sinde ortaya çıkan beslenme yetersizlikleri, savaşın ge
tirdiği olağanüstü koşullar içinde gereği gibi besleneme
yen işçilerin işveriminin, dolaylı olarak çelik üretiminin,
düşmesine sebep olmuş, bu düşüş savaş boyunca sürüp
gitmişti. Batılı işverenler bu tecrübeden yararlanarak üc
ret ve fiyat ilişkileri üzerinde dikkatle durmayı öğrendiler.
Yabancı sermaye başka ve özel bir amacı yoksa, yatırım
yaptığı bütün geri ülkelerde, işçinin hiç değilse karnının
doymasını sağlayacak bir ücret karşılığı çalıştırılmasına
özen gösterdi. Savaşın ilk günlerinde Alman çelik işçile
ri, yaşama payı olarak kabul edilen günde 2000 kalori
den başka', çalışma ve üretim payı olarak 1900 kalori
sağlayabilen, toplam 3900 kalorilik besin sağlayabiliyor
ve bu dönemde her işçi ayda ortalama 120 ton çelik üre
tebiliyordu. Daha sonraları Almanya'da yiyecek tedariki
nin güçleşmesi ve fiyatların artması nedeniyle işçilerin
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yaşama payı olarak kabul edilen 2000 kalori üzerine sağ
layabildikleri • çalışma kalorisi 1150 toplam 3150 kaloriye
kadar düşünce, aylık çelik üretimi de, işçi başına 80 tona
kadar düşmüş bulunuyordu.

Başka deyimle çelik endüstrisi işverenleri işçinin
günlük besinin de 750 kalori ile ifade edilebilecek bir kı
sıntı yapmanın ayda 40 ton daha az çelik üretimine se
bep olabileceğini öğrendiler. (Nutrition and Working Effi- .
erency, FAO, 1962 Reme,)

Savaştan sonra, yatırımlar yaparak bazen tlkel mad
de kaynaklarını ve bazen de insanlarının emeğini istis
mar ettikleri ülkelerde yabancı patronların çalıştırdıkları
işçilerin beslenmelerine dikkat etmeleri, onların uygar ve
insancıl kişiler olmalarından çok, yukardaki örnekle ize
ha çalışılan çıkar hesaplara dayanmaktadır. Bundan do
layı, yabancı paranın ortak olduğu bir işletme de, işçilerin
karınlarını doyurmaya yetmeyecek bir ücret karşılığı ça
lıştırılmaları düşünülemez. Ancak yabancı sermaye geri
ülkelere çok değişik amaçlarla sızmaktadır. Şili'de ITT
şirketinin döndürdüğü fırıldaklar ve ülkeyi hükümet baş
kanının katledilerek çağdışı olaylara sahne olabilecek bir
hale getirinceye kadar devam eden tahrik ve provokas -
yanlar iyi değerlendirilirse, yabancı sermayenin bazen
maksatlı olarak işçilerin aç karnına çalıştırılmalarından
yana olabileceği akla gelmektedir.

BİR BAŞKA OLAY

1967 yılında Amerika'ya gönderilerek bir beyin yı
kama ameliyesine tabi tutulduktan sonra, istanbul'a dö
nen kalabalık bir sendikacı gurubuna Amerikan -Konso
losluğ~nda hitap etme olanağı bulan o zamanki Jürkiye
AID Mısyonu Başkanı James P. Grant ücret ve fiyat iliş
kilerine değinerek tehlikeli karşılaştırmalar yapıyor ve
şöyle diyordu : (Yeni Gazete, 4 Mart 1967)

İşçi başına verim geniş çapta artırılmadan, süratle
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erten ücretlerin, uzun süre muhafaza edilmesinin müm
kün olamayacağını dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'
de emeğin verimini artırmak için geniş bir imkôn vordır,

Bugün Ereğli'de vasat bir Türk işçisi, Karabük'teki
bir işçiye nazaran birkaç misli fazla üretim yapabilmek
tedir. Ancak bir Amerikan işçisinin verimi, Ereğli'de çalı
şan işçinin veriminden beş misli fazladır. İşçilerin verimi
ni artırmadan Türkiye'de ücretlerin sürctll bir şekilde ar
tırılmasına devam edilemez. Aksi takdirde enflasyonu ön
lemek mümkün olamayacak, fiyat artışları ve Türk mc
mullerinin yabancı ülkelerde satış imkônlarının zorlaşma
sı gibi sakıncalı sonuçlar önlenemeyecektir.

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ve yaşayarak
öğrendiğimiz güç koşullara lteklenmesinde payları oldu
ğunu iyi bildiğimiz yabancı misyon başkanının bu acık
laması karanlık ve zihinleri karıştıracak niteliktedir. Ve
rimin artırılması için öncelikle ücretlerin karnını doyurma
-düzeylne kadar yükseltilmesi gerekiyordu. Amerikan işçi
si arasında verim bakımından karşılaştırmalar yapan
Grant'ın bu • iki ülkedeki fiyatlar ile ortalama ücretlerden
söz etmemiş olması manidardır. Aldığı ücret Türk işçile
rinin almakta oldukları ücretin on katından fazla ve fiyat- .
!arın daha düşük olduğu bir ülkenin işçileri ile geliri 1973
yılında 44 TL. kadar yükselebilmiş bir işçi ~urubunu ve
rim açısından mukayeseye çalışmak, ancak kasıtlı bir ha
reket olur.

GERÇEK SAKINCALAR

İşçiler aileleri ile birlikte doymalarına ve diğer blo
sosyal ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetme
yecek bir ücret ortamında baskıyla çalışmaya zorlanırlar
sa, almadan vermek Tanrı'ya özgü olduğu Icln önce "ken
di dokularını yemeye (otofaji) ve zayıflamaya başlarlar.
Zayıflama ilerledikçe sosyal davranış bozulmakta ve iş0

' , çinin öfkesi artmaktadır. Zayıflama oranı yüzde 20'ye
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'ulaştığı zaman sosyal davranışı son derece bozulmuş ve·
işverimi yüzde 80 oranında azalmış olan işçi, artık üre
timle değil, grev, boykot ve ileri sert davranışlar ile rneş- •
guldür. Böyle bir durumun o ülkede karışıklıklar, işçi -
işveren çatışmaları, üretimin gerilemesi dolayısıyle dar
lıklar, karaborsa, ithalat gibi sonuçlar yaratacağını da
meslekleri geri ülkelerde misyon başkanlığı yapanlar ta
rafından bilinir ve uygulanır. Şili'de karışıklıklar çıkaran
ITT Şirketi de bu ve buna benzer yöntemler uygulayarak
amaçladığı noktaya varabilmişti. Hatırlarda olduğu vec
hife bu şirketin Türkiye'de yatırım yapma müracaatı Şili
olaylarından alınan ders dolayısıyle. reddedilmiştir.

Ancak Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında yerli serma
ye ile ortak olma ve sıkı ilişkiler kurma olanağı bulan ya
bancı sermayenin asıl amacının ne olduğunu bilmek zor
dur. Bunun için olayların biraz daha çelişmesini ve işçi
lerin istekleri karşısında işverenin takındığı tavrın deği
şip değişmiyeceğini görmek ve beklemek gerekecektir.
1971 yılından bu yana Türkiye'de hüküm süren olağan#
üstü koşullar nedeniyle grev hakkını kullanmayan ve yal
nız Bozkır insanının tahammül edebileceği güç koşullar '
altında çalışmasını sürdüren işçiler, bundan ötesine ta
hammül edemeyecek kadar yıpranmış ve işverenin kar
şısına haklı ve tutarlı dileklerle çıkmışlardır Böylesine·
tutarlı ve yerinde istekleri reddedip de demir fiyatlarının
hızla yükselmesine, ithalata gidilmesine ve yeryer demir
karaborsası yaratılmasına göz yumabilmek için, karşı ta
rafın kafasında henüz kestiremediğimiz. değişik amaçla
rın var olması gerekir.

Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında olup bitenlerin bir
benzeri, geçenlerde Metal - iş işçileri için Bursa'da tez
gahlanmış, çeşitli yorumlara neden olmuştu. Diğer iş kol
larında da işçiyi çaresizliğe sürükleyen lokavtlar olmak
ta, koşullar gittikçe kötüye gitmektedir. Bütün bu geliş
meler karşısında kalkınma ve nurlu ufuklara kanat aç-.
modan söz eden iktidarların pasif bir tutum içinde kal-·
malan anlaşılması zor bir gelişmedir.
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SONUÇ

Toplu sözleşme ve grev haklarının yasalarla alınma
sını izliyen on yıllık süre içinde işçinin ücret ve asgari üc
retinden milyonlar aktararak, korkunç bir soygunu, • sü
rekli hale getiren patronlar ve bütünleştikleri yabancı ser-

. rnaye çevrelerinin çalışanları güç duruma düşürmelerin
de, yalın kazanç ötesinde bazı siyasi amaçların buluna
bileceği dikkatten kaçmamaktadır. Amerikalı araştırıcı
Keys torotındorı yapılan araştırmalar sonucu belirli bir
noktadan sonra açlık öfkesine yenilip aşırı hareketlere .
girmesi beklenen işçi kesimi, bu suretle tahrik edilmek
ve huzuru bozucu davranışlara lteklenmek isteniyorsa,
sermayenin bunda muvaffak olamayacağını şimdiden
açıklamak isteriz. Amerikan yankıları üzerinde yapılan
denemelerden alınan sonuçları Türk işçisine aynen uy
gulamak ve benzer sonuçlar beklemek abes olur. Bu ne- •
denledir ki James P. Grant'ın 1967 yılında yaptığı karşı
laştırma da tutarsız bir karşılaştırmadır.

Gerçekte demokratik ilkelere ve Atatürk devrimlerine
sıkı sıkıya bağlı olan işçiler, karşı tarafın samimi olma
dığını ve işçi kesimini ayak oyunlarıyle suçlu duruma dü
şürmek istediklerini bilmekte, grevlerin ekonomimizi sars
tığı iddiasından sonra, Türk işçilerini pahalılığın suçlusu
gibi göstermeye çalışan patronların kafalarının art yanın
da değişik amaçların yattığını sezmektedirler. Bundan do
layı koşullar daha da ağırlaşsa bile yasal .. uğraşdan bez
meyecek ve kanun yolundan şaşmayacaklardır.
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CUMHURİYET
9.11.1973

ERDEMİR GREVİ ÜÇÜNCÜ AYINDA

Dilenciler bile ümidini
Erdemir'e bağlamış

YALCIN PEKŞEN

Pazartesi günleri Ereğli'de pazar kuruluyor.... «Gidin
gezin pazar yerini» dedi işçiler, «Fiyatlara bir bakın.» Ger
çekten Ereğli pazarındaki fiyatların istanbul'un herhangi
bir yerinden eksiği yok, fazlası var. En ucuz olması ge
reken yumurta bile istanbul'da 80-90 kuruşa alınırken,

_ Ereğli'de 110 kuruşa satılıyor. Gerisini siz hesaplayın.
• Pazar yerinde bir de dilenci doloşıvordu, Aslında bu

na dolaşıyordu denemez. Çünkü vücudunun sadece üst
tarafı olan bu adam elle hareket ettirilen tahtadan yapıl
mış ilkel bir arabanın içine oturtulmuş. Hali dilenir gibi
değil de sohbet eder gibi. Hemen herkesin tanıdığı bu
adamla gözgöze geldiniz mi başlıyor anlatmaya ve tabii
Ereğli'deki herkes gibi anlattıkları da Erdemir'deki greve
ait. «Eskiden bana fabrikada çalışan işçiler para verirdi»
diye söze girişti. «Vallahi şimdi de veriyorlar almıyorum.
E adam benden daha aç nesini alayım. Birisi zekôt sözü
vermişti 30 lira. Geldi verdi. Almadım. Hele bir grev bitsin
dedim ondan sonra.»

YENİ BİR DÜNYA REKORU

Karadeniz Ereğlisi'ni 2 sene önce iki defa gördüğüm
de «yazık olmuş bu güzel yere» diye düşünmüştüm. Siyah
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fabrika bacalarından çıkan beyaz dumanlara boğulmak
yerine güzel bir tatil köyü ya da sevimli bir balıkçı kasa
bası olarak kalabilirdi. Belki de Ereğli, metrekaresi 4000
liraya yaklaşan arsa fiyatlarına ve halkın gelirine hiç uy
mayan hayat pahalılığına rağmen bir şeyler kazanmış ve
kazandırmıştır bu fabrika ile. Aslında bu tartışma artık
yersiz. Zira olan olmuş. geriye getirilecek bir şey kalma
mıştır.

Ve Ereğli'de şimdi yeni bir dünya rekoru kırılıyor ses-
, siz sedasız. Türkiye'nin en büyük sermaye şirketlerinden

biri olan Ereğli Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. de (Erdemir}
dünyanın hiç bir ülkesinde bu sanayi, dalında görülmemiş
bir grev sürüyor 68 gündür. Haklılığı bizzat sermayedar
ların hazırladığı raporlarda (gizli de değil} apaçık görü
nen bu grev sanki hiç bitmeyecekmiş gibi sürdürülüyor.
Koskoca hükümetler neresinden bakılsa zarar bu tutuma
sadece seyirci kalabiliyorlar.

Nedir alıp, verilemeyen? Çok yazıldı çizildi. Esas ko
nuya geçmeden önce bir kere de biz belirtelim :

Erdemir'in 5000'e ,yakın işçisi yeni toplu sözleşme
yapılırken artan fiyatlar karşısında işverence de kabul
edilen bazı yan ödemelerle birlikte saat ücretlerine ilk yıl ,
250, ikinci yıl 300 kuruşluk bir zam istemişlerdir. İşveren
buna karşılık ilk yıl 150 krş. ikinci yıl % 50 oranında: bir ar
tışa razı olmuştur. Bu teklifler ve dolayısiyle işçilerin bağ-
lı bulunduğu Türkiye Maden-İş Sendikası tarafından ka
bul edilmeyince 1973 yılının 1 Eylülünde grev llôn edilmiş
tir. Ve o gün bugündür ufak tefek gelişmelerle sürmekte
dir.

EREĞLİ'DE DURUM

isterseniz önce Ereğli'nin nüfusunu yazalım. Kasaba
nın boyutları gözünüzün önünde bir canlansın. 28.000 ki
şi yaşıyor Ereğli'de.

Fabrikada çalışanların sayısının 5000 civarında ol-
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duğunu daha önce belirtmiştik. Bir işçinin 3 kişilik ailesi
olduğunu kabul etsek, Ereğli nüfusunun 15.000'i doğru
dan doğruya fabrikanın eline bakıyor demektir. Buna fab
rika dışında fabrika mamulleri ile ilgili işler yapan 1000'e
yakın tüccar eklerseniz onlar da aileleri ile birlikte 3000
kişi yapar. Etti 18.000. Memurları vs. çıkarın geriye bak
'kal, kasap gibi esnaf kalır. Onların da ekmek parası iş
çiler olunca, Ereğli için «Erdemir kasabası» dense yanlış
olmaz sanıyoruz. Bu yüzden günün hangi saatinde gider
senir gidin Ereğli'de grev konuşulur, grev yaşanır, grev
yapılır... Sokak ortalarında gelişi güzel gruplar birikmiş
tir. Bunlar grev konusundaki son gelişmeleri birbirine ak
taran işçilerdir. Başka bir yerde anormal olan işsizlik bu
rada normal durum olmuştur.

Ereğli Demir - Çelik işçileri· 1967 yılında Türk - lş'ten
ayrılarak DİSK'e bağlı Türkiye Maden - iş Sendikasına
girmişlerdir. Şimdiki yöneticiler eskileri· sarı sendikacılık
la suçlamakta ve işverenin tutumunu eski sendikacıların
verdiği alışkanlığa bağlamaktadırlar.
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işçiler ev kirası
ve taksit ödemiyorlar

Erdemir grevinin başladığı günden bu yana bir çok
hesaplar yapıldı. Karışık rakamların sıralandığı bu hesap
lardan çıkan sonuç şu : Grev süresince uğranılan zarar,
işçinin talep ettiklerinin 1 yıllık tutarına eşit, hatta bunu
geçmiştir bile. Öyleyse bu grev niçin sürdürülmektedir?
İşçi isteklerinde haksız bile olsa durum vukcrdokl gibi
olunca, işveren tarafından herşeyin kabul edilerek grevin
durdurulması gerkmez mi? işte bu mantık işçi ve aydın
kesimini şu sonuca götürmektedir: Erdemir grevi işveren
kesiminin bir gövde gösterisidir. Bu grev ile işçi kesimine
göz dağı verilmek istenmekte ve grevin imkônsız gibi gö
ründüğü bu sanayi dalında bile neler yapılabileceği gös
terilmek istenmektedir. Böylece sermaye çevrelerine de
daha sempatik görünerk bir taşla iki kuş vurulmaktadır.
Tabii bu işçi kesiminin görüşü. işverenin değişik görüşü
nü daha sonra açıklayacağız.

«66 YIL GEÇSE DE DAYANACAĞIZ»

Biz Ereğli'deyken grev 66. gününü yaşıyordu. Fabri
kanın ana kapısı üstünde «Grevde 66. gün, 66 yıl geçse
de dayanacağız» yazılıydı. Türkiye Maden-iş Sendikası 9.
Bölge Temsilciliğindeki işçiler de böyle konuşuyorlardı.
işçiler, sendikadan maaşlarının %60'ına yakın bir para
alıyorlardı. Bu para Erdemir'deki maaş durumlarına • göre
ortalama 800 lirayı buluyordu. Halbuki Ereğli'de 2 oda 1
mutfaklı bir meskenin asgari kirası. 500-600 lira arasında
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değişiyordu. «Kaloriferli mi?» diyerek herkesi güldürdüm
bu arada. Peki o halde bu kiraları nasıl ödüyorlardı elle
rine geçen parayla? İşçiler bunun da kolayını bulmuşlar
dı. Grev süresince kira ve taksitlerini ödememeye karar
vermislerdi. «Biz senelerdir bu esnafı ve ev sahiplerini
besliyoruz. Onlar da bizi birkaç ay idare etsinler» diyor
lardı. Ve «zeytinin yanında peynir de olsun» demedikleri
için bu para kıt kanaat yetiyordu işte.

FABRİKADA DURUM

Grev kararı verildiği zaman işveren ve sendika tara
fından tespit edilen 600 kişilik bir işçi ve memur grubu
hôlô fabrikada çalışıyordu. Fabrikanın muhafazası ve ma
kinelerin bakımı için bu gerekli görülmüştü. Normal me
sailerini vopon ve ücretlerini alan bu işçiler «herkes grev
yaparken biz niye çalışıyoruz?» diye kompleks sahibi ol
muşlardı, arkadaşlarına göre.

Sendika yöneticileri pek değinmiyorlar amma, gerek
işveren, gerekse sokaktaki adama göre seçimlerden önce
greve devam etmek istemeyen bir grup işçi varmış. üs
telik bunların sayısının oldukça yüksek olduğu söyleni
yor. Hatta açıkgöz bir sendikacı bu işçileri başka bir sen
dikada birleştirerek işbaşı yaptırmayı bile düşünmüş. iş
verene göre sayıları hayli yüksek olan bu muhalif işçiler
seçimlerde - Halk Partisinin kazanmasından sonra orta
lıktan kaybolmuştur. • Şimdi grev aleyhtarı hiç kimseye
rastlanmıyor Ereğli'de. Sendikanın 9. Bölge temsilcisi
Özer Er, «Artık fedakôrlık yapma devri geçti. Şimdi iş
veren gelse de, "Biraz siz, biraz biz fedakôrlık yapalım"
dese buna yanaşmayacağız. Hakkımızı tam olarak istiyo
ruz» diyordu.

İŞÇİ - PATRON SINIFI

Türkiye'de artan fiyatlar karşısında işçilerin ücretle
rine zam konusunda ne istediklerini yukarda belirtmiştik.
Ama iş bununla bitmiyor. Başka istekleri de var işçinin.
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Bunların başında işçilerin gruplara ayrılması geliyor. fş
veren A grubu olarak isimlendirdiği ve çoğunluğunu yö
netim kadrosuna yakın memur ve yöneticilerin teşkil et
tiği kadroya ayrı bir ücret sistemi uygulamaktadır. Bun
ların ücret ve terfileri tamamen işverenin insiyatifinde ve
toplu sözleşme dışında bırakılmışlardır. 175 liraya kalori
ferli lojman gibi büyük imtiyazlar tanınan bu yüksek ma
aşlı personel haliyle işverene bağlanmış ve işe.inin karşı
sına bir işçi - patron sınıfı halinde çıkarılmıştır.

KÖTÜ İŞVEREN

İşçilere göre. işveren kötü bir işverendir A grubuna
her türlü imtiyaz tanınırken muvakkat işçi durumunda
olan C personeli asgari ücretle 8 - 9 sene gibi uzun sü
reler çalıştırılır ve devamlı işten çıkarılma tehdidi altın
da bırakılırlar. Üstelik A personeline· diğet işçilere tanın
mayan işletme tazminatı verilir. Bu hak diğer işçilerin zo
ruyla 8 personeline de tanınınca bu sefer A personelinin
tazminatı yüzde 240 arttırılır. İşçiler tabii şimdi bu artışı
kendileri için de talep etmektedirler.

AĞIR SANAYİ İŞÇİLERİ

İşletmenin yüksek fırın, çelikhane, sıcak haddehane
ve kok fabrikasında çalışan ağır sanayi işçileri 1200 de
recelik ateşin karşısında dökümü aldıktan sonra sırtından
atletlerini çıkarır, sıkar, yeniden giydikten sonra tekrar dö
küm alırmış. Fabrikaya girerken en sıhhatliler arasından
seçilen ve her biri 80 kilonun üstünde gelen bu işçilerin
çoğu şimdi ciğerlerinden hasta. Sadece yüksek fırında 8
veremli işçi varmış söylenenlere göre. Sağlık kontrolünü
anlatıyorlar. Senede bir yapılan ve sadece kendiliğinden
gelen işçiye uygulanan bu kontrolde elbise üstünden tan- r
siyan alınıp, işçinin diline bakılıyormuş.

Hepsi bu...
1
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İşçiye getirilen
sosyal hizmet:

Tenis kortu

Erdemir grevinin başlamasına sebep sadece hayat
pahalılığı mı? Bunun cevabını. Ereğli'yi gördükten sonra
daha iyi veriyor insan. A grubu personelinin oturduğu loj
manlar fabrikaya çok yakın bir tepe üstünde bir sayfiye
köyünü hatırlatıyor. Çoğunluğu Ereğli'nin önünde uzanan
Karadeniz'e bakan bu evlerin bu kısmının cepheleri fab
rikaya dönük ama, bu kadar kusur olsun artık.

Sonra işçiye getirilen sosyal hizmetler var. İşçiler
bunları anlatırken gülüyorlar. İşçinin spor zevkini tatmin
etmek isteyen işveren. yaptıra yaptıra bir tenis kortu yap
tırmıştır Ereğli'de. üstelik buraya giriş için beyaz panto
lon, beyaz gömlek, beyaz lôstik ayakkabı şart koşulmuş
tur. Halbuki A grubu personeli, Erdemirspor Kulübünün
malzemelerini alarak girebiliyorlarmış.- Yani her şey iş
çinin oraya kendiliğinden girmemesi için ayarlanmış. Biz
konuşurken bir işçi söze karıştı. istenen her şeyi satın
alıp korta girmek cesaretini göstermiş. Tenis oynayan
beyaz şortlu bayanları • görünce de utancından fazla du
ramamıs içerde.. .

«DAYAK MI, FİLM Mİ?»
Sonra fabrika civarında 5,5 milyon liraya yaptırılan

bir sinemadan söz açıldı ve bulunduğumuz yerde kaç ki
şinin bu sinemaya girdiği soruldu. «Yalan söylemeyeyim,
ben girdim» dedi birisi. Girdikten sonra bir içerideki gi-
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yim kuşama bakmış,· bir de kendi ayağındaki çizmeye.
Zaten lcerdekller de onun çizmelerine bakıyorlarmış.
«Vallahi dayak mı yedim, film mi seyrettim bilmiyorum»
diyordu. Gidiş o gidiş. Sendika yöneticileri bu tlp , mas- .
rafların da işçilik maliyetine eklendiğini ve kamuoyuna

• «bir işçi bize şu fiyata maloluyor» de.ndiğini anlatıyorlar.
Yine spora dönelim... İşçilerin itirazı olmayan fut

bol. boks ve voleybol gibi sporlar dışında pahalı malze
me gerektiren spor dallarının lüzumsuzluğundan bahse
diliyor. Mesela kürek, yelken gibi sporlardan hiç bir işçi
çocuğunun istifade edemiyeceği belirtiliyor. Zaten A per
soneli çocukları dışında yapan da yokmuş bu sporları.

TABLDOT KİMİN İÇİN?.
Göztepe kantininde 560 kuruşa tabldot yemek çıkı

yormuş. Ancak işçi için çıkarıldığı söylenen bu tabldottan
işçinin istifade etme olanağı yok gibi bir şey. Zira vardi
ya saatleri 08.00 - 16.00, 16.00 - 24.00, 24.00 - 08.00 olarak
tespit edilmiş. Yani tam yemek saatlerinde işçiler fabri
kada bulunuyorlar. Ancak çalışmayan grubun 10 lira tak
si parası verirse gidip tabldot yemek yiyebileceği ortaya
cıkıvor.. Memurların çalışma saatleri ise 08.00 - 12.00 ve
13.00 - 08.00. Bunun da adı «işçiye çıkarılan tabldot» olu
yormuş.

İşçiye fabrika içinde yemek yerilmesine neden karşı
çıkıldığını eski Genel Müdür şöyle açıklamış: «İşçi bir·
araya gelirse bundan çok tehlikeli fikirler doğabilir.» Ya
ni gaye toplu yemek grevleri gibi gösterilere mani olmak.
Özer Er bu fikirlerine şu sözleri ekledi : «Sermaye çev
releri düşündüğümüz kadar aptal değil.»

işte işverene göre işçiler tarafından «acımasız» sür
dürülen grev biraz da bu sebeplere dayandırılmıştır, sa
dece artan fiyatlara değil.

SEZAR'IN HAKKI
Erdemir yöneticilerinin en yetkililerinden biriyle ko

nuşuyoruz. Yukardan beri saydıklarımızı işveren açısın-
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dan açıklıyor ve bütün makul istekleri kabul edecekmiş
gibi görünüyor. Ona göre sendika yöneticileri ilk yıl 200,
ikinci yıl 200 kuruşluk zamlara inmişlerdir. Kendi teklif
leri de zaten ilk yıl 175, ikinci yıl % 15'1ik bir artıştır. O
halde arada bir şey kalmamıştır. Anlaşılabilir. Ancak son
toplantıda sendika, işverenin zor durumundan istifade ile
yeni bir teklif getirmiştir: İşçinin grev süresinde geçen
günlere ait ücretinin ödenmesi. Sendikacılarla yine karşı
karşıya kalacağı için isminin açıklanmasını istemeyen
yetkili şöyle devam ediyor: «Bu isteğin kabulü imkônsız
dır.. Böyle bir yolun açılması, bundan sonra da işçinin
"Nasıl olsa ücretlerimizi alacağız" diye durmadan greve
gitmesine yol açmaz mı? l<anuna göre grev süresinde
hizmet akitleri askıda kalır. Çalışmadıkları için paraları
ödenmez. Kanunda burada bir boşluk vardır.»

Grev konusunda hiç uygulanmamış olan bu isteğe
karşılık işverenin düşüncesi haklı görünüyor. Diğer söyle
dikleri tartışılabilir. Meselô yönetici 1972 yılında net kor
larının (vergiler vs. çıkınca) 88 milyon olduğunu buna kar
şılık sendikanın ilk teklifinin mali portesinin 367 milyon,
son teklifinin ise 121 milyon olduğunu söylüyor. «Hesap
kitap açıktır, diyor. Biz %51'i devlete ait bir anonim şlr-

• ketlz, Kôrımızı saklayacak hacıağa fabrikası değiliz.»
Yöneticiye son bir sorumuz oluyor. Bir çıkmaza gir

miş· gibi görünen grevin nasıl halledileceğini soruyoruz.
Cünkü işçiler isteklerinde direnmekte sonuna kadar ka
rarlıdırlar. İşveren de bilhassa son isteğin verilmemesin
de. Üstelik demir - çelik sanayii gibi bir iş kolunda işin
daha fazla sürüncemede bırakılmasına da olanak kalma
mıştır.

Yönetici sorumuzu şöyle cevaplıyor: «Bu iş artık bi
zim çapımızı aşmıştır. Büyüklerimiz düşünsün.».

Ereğli'den ayrılırken gazetelerin manşetleri Erba
kan'ın CHP'nin koalisyon teklifine «hayır» dediğini yazı
yordu. Bu duruma göre büyüklerin bu işi düşünmeye da
ha uzun süre vakitleri olmayacak gibi görünüyor.



MİLLİYET
10.11.1973

Ereğli· grevi
neden uzuyor

İsmail CEM

Türkiye, iki ayı aşkın bir süredir hayli «değişik» ve il
gine bir greve sahne olmaktadır. Her açıdan özellikler ta
şıyan bu iş uyuşmazlığı, Ereğli Demir ve Çelik işyerinde
ortaya çıkmıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki
cnlcşrnozlık sonucunda, sendika grev, işveren lokavt llôn
etmiştir..

Bu, her işyerinde karşılaşılabilecek bir durumdur. An-·
cak, Ereğli grevi yakından incelendiğinde; ortaya bazı
özellikler ve açıklanmaya muhtaç sorular çıkmaktadır:

Bir Eylülden beri duran üretimin işverene iki ayda
. yüklediği zarar, 480 milyon civarında hesap edilmektedir.
Yôrıi, işçinin istediği zammı ödememek için I böyle bit
kaybı işverenin göze aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda "'
akla ilk gelen, işçinin istediği zammın 400 milyonlardan
çok fazlaya môlolduğu; işverenin inatçı tutumuna mec-
bur kaldığı şeklindedir. Oysa, işin ilginç yanı, grev ve lo-
kavta sebep olan ücret zammının iki yıl içinde işverene
bu rakkamla kıyaslanmayacak keder hesaplı bir maliyet
artışı getirmesidir.

işverenin ayda 240 milyon olarak hesaplanan grev -
lokavt zararına karşılık, toplu sözleşmede işçi talebinin
getirdiği aylık ücret zammı toplamı birinci yıl 2,5 milyon.
ikinci yıl 2,5 milyon (ikinci yıl içinde aylık toplam 5 mil
yon) lira civarındadır. Bu zammın yan etkileri, işveren si
gorta primleri ve benzer yansımaları da hescplcndığtndn,
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iki yılda işverene getireceği aylık ortalama ödeme artışı,
nihayet beş milyondur. •

Kaldı ki, grevin başlıca nedeni, işçinin saatte birinci
yıl 2 TL., ikinci yıl 2 TL. zam talebine işverenin her yıl
için 175 kuruş vermesidir.

Bu rakkamların çerçevesinde akla takılan soru, işve
renin «neden» lokavtı sürdürmekte yarar gördüğüdür.
Eğer fabrikanın üretimi durdurmaktan ötürü uğradığı za
rar gerçekten ayda 240 milyonsa, bırakınız 240'1, 120,
hatta 30 milyonsa, bu lokavtı sürdürmek gene anlamsız
dır. işverenin bu konuda yapacağı açıklama. rakkamlara
bir aydınlık getirebilir. _

Bu anlamsız durumun· hemen dikkati çektiği öteki -
nokta, Türkiye'de yaygın ve çok kôrlı bir demir - ·çelik ka
raborsasının varlığıdır. Ereğli Demir Çelik'teki grev nede
niyle piyasada demir - çelik darlığı başlayınca, büyük bir
karaborsa hareketi başlamıştır. istifçiler görülmemiş ka
zançlar elde ederken bu lokavt sürdürülmüş, lokavt sü
rerken de karaborsa kazançları artmıştır.

Başka bir deyişle. Ereğli işvereninfn sürdürdüğü lo
kavt, bir yanıyla işletmenin zammı kabulle yükleneceği
kayıpla oransız bir zarara aynı işvereni uğratmış, bir ya
nıyla da öncelikle karaborsacıya yaramıştır. Türkiye'nin
bu üretim duraklamasından uğradığı kayıp ve demir - çe
lik pahalılığının genel fiyatları etkileyip halkın sırtına yük
lenmesi ise bu hesabın dışındadır. Zaten bu «karmaşık»
görünüm, Ereğli Demir Çelik· İşletmesi Yönetim Kurulu
Başkanı İplikçi'nin istifasıyla ayrıca korrşmıştrr ..

İşverene ekonomik hesap açısından anlamsız görü
nen bir durumun devamında akla başka nedenler takıl
maktadır. Orneğin, işverenin direnci, Ereğli'deki işçi ha
reketini kırmok için mi uzatılmaktadır? Bilindiği üzere,
Ereğli Demir, Çelikteki işçi, sendikal dayanışmanın en üst
düzeyine uloşmıştır. Mücadeleciliğiyle tanınan güçlü bir
sendikanın, DISK'e bağlı Maden İş'in üyesidir. Grevi kır
mak, işveren açısından uzun vôdeli kazançlar sağlayabi-
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lir; üretim duraklamasının yol açtığı büyük zarara bu ne
denle katlanılabilir.

Eğer böyle bir düşünce varsa, bu, Türkiye'de ve böy
lesine büyük bir ölçüde ilk olarak uygulanmaktadır. Bir
işverenin, işçiye istenen zamdan çok daha büyük bir kay
ba sırf sendikayı zayıflatmak uğruna katlanması dünyada
bile az rastlanan uygulamadır. Yanılmıyorsak bunun son
büyük örneğini üç yıl kadar önce Amerika'nın güçlü Ge
neral Motors şirketi vermiştir. Bu işkolunda, ABD'nin en
büyük ve siyasal yanı da olan bir sendikası, Birleşik Oto
mobil İşçileri (UAW) bulunmaktadır. General Motors, 40
milyon dolarlık bir uyuşmazlık nedeniyle sendikayı greve
zorlamış, grevin uzaması kendisine - tahminlere göre-
200 milyon dolara malolmuştur. Aynı grev, Sendikaya .130
milyon dolara malolmuş, sendika, büyük ekonomik zor
luklarla karşılaşmıştır. Buna rağmen sendika bölünme
miş, gerilememiş ve sonuç General Motors açısından ba
şarısızlık olmuştur.

Ereğli Demir Çelik'teki durumun uzaması, bir ölçüde
bu örneği andırmaktadır.

Meselenin asıl önem taşıyan' yanı başkadır : Ereğli
Demir Çelik İşletmeleri, yarısından fazlası Devlete ait alon
bir kuruluştur. Bu kuruluşun işvereni, yaptığı hesabın fa
turasını, bir bakıma, demir- çelik darlığıyla devlete, fiyat
ortışlonvlo da votondcşc yüklemektedir.

Ereğli Demir Çelik herhangi bir özel işletme, olsa, iz
lenen tutum onun yasal hakkıdır. Fakat, %51'i devletin
olan bir lşverlnde' - ve hele ilginç karaborsa kazançları
nın ortamında- bu tür hesaplara girmeye, öncelikle ka
raborsacıya kazandıran ve vatandaşa kaybettiren bir an
layışı sürdürmeye kimsenin hakl<ı yoktur. Hem işçiye ve-

• receğin zamdan çok büyük oranda bir kaybı kabullen
mek, hem bununla karaborsacıya kazanç sağlamak hem
de Türkiye'yi demir - çelikslz bırakmak, • devletin çoğun
lukla sahip olduğu bir işyerinde kimsenin yetkisine gir
mez. Demir- çelik gibi stroteltk bir madde üzerine yapıl-
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mış bu tür hesaplar, giderek, vatandaşın o çok yakındığı
pahalılığı arttıran başlıca etkenlerdendir; demir - çelik bu
nalımı -ve fiyatındaki artış- ekonominin hemen her

- yanına yansımıştır.
Son demir - çelik bunalımı, stratejik ekonomi kuruluş

larını devletin mülkiyetinde tutmanın zorunluğunu bir ke
re daha göstermiştir. Aksi durumda, benzer düşünceler
ve hesaplar bütün bir halkın sırtına yüklenebilir olmakta
dır. Türkiye'deki örneğin garabeti, bu hesaplar ve halka
fiyat artışlarıyla yüklenen faturaların, üstelik devletin %
51'ine. sahip olduğu bir işletmede yapılabilmesidir.
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,GÜNAYDIN
·1s. 11. 1973

Grev
ertelemenin aracı

75 gündür süren Ereğli Demir - Çelik grevi Bakanlar
Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunuyor. Bilindiği gibi ana
yasada yazılı bulunan grev hakkının istisnaları arasında
bir grevin Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesi de bu-·
lunmaktadır. Toplusözleşme,. Grev ve Lokavt Kanunu'na
göre Bakanlar Kurulu ulusal güvenlik, kamu' sağlığı ne
deniyle bir grevi erteleyebilmektedir.

Neresinden bakılırsa bakılsın bu grev erteleme kararı
çok ilginçtir. Grevin başlaması sırasında herhangi bir ta-

• vır almayan hükürnet grevin 75'inci günü erteleme kararı
almıştır. Bunun mantıki gerekçelerini bulmak zordur.

Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Türkiye'nin toplam
çelik ihtiyacının yüzde 35'ini, yassı demir ihtiyacının ise

• yüzde 75'ini karşılayan büyük bir tesistir. Ülkemizdeki sa
yılı ağır sanayi kuruluşlarından biri olan bu işyerinde 5
bin kadar işçi çalışmaktadır. İşçilerin bağlı olduğu DİSK
üyesi Maden - iş Sendikası ücret artışı ile birlikte bazı

. sosyal haklar da isteyerek toplusözleşme görüşmelerine
başlamış fakat görüşmelerde uzlaşma sağlanamamıştı.

Bu durumda ekonomimizi milyonlarca lira zarara uğ
ratan grev de başlamış oluyordu. Ereğli grevinde günde

. 8 milyon lira zarar olduğu ve bu güne kadarki zararın ise
• 700 milyon liraya ulaştığı ilgililerce açıklanmıştır. Ayrıca
kaybolan işgücü ve boşa giden zaman do hesaba katı-

• fırsa zararın ne kadar büyük olduğu anlaşılır.
Hiç kuşkusuz zarar bu kadarla da kalmamıştır. De-
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mir sıkıntısı olmaması için dışarıdan demir ithal edilmiş,
üstelik bu iş demirin dış piyasa fiyatı ucuzken değil de,
pahalandığı zaman yapılmıştır. Demir- Çelik grevi nede
niyle hammaddeleri demir ve çelik olan çeşitli kuruluşla
rın çalışmaları da aksamış ve ürettikleri malların maliyet-·
feri ister istemez artmıştır. •

Bu bakımdan, bu grevin neden olduğu zararı hesap
lanırken bütün bu faktörleri de hesaba katmak gerek
mektedir. Grev, istenilen, orzu edilen bir şey değildir..
Ama işçiler ağırlaşan hayat şartları karşısında kendi du
rumlarının düzeltilmesini istemişler, işveren ise bu istek
leri ağır görmüştür. Grevin başlama nedeni gerçekte bu-
dur ve grevin günlerce sürmüş olması işçilerin değil bu,
konud_a yanlış kararlar alan yöneticilerindir.

Hükümetin grevin son günlerinde bir arabulucu ata
ması da bu konuda ne kadar ilgisiz kaldığını göstermek
tedir. Akla şöyle bir soru gelmektedir: Şimdiye kadar bu
grev için niçin bir arabulucu atanmamıştır? Eğer grev ül
ke ekonomisi acısından önemli görülmüşse - ki arabu
lucu Satır açıklamasında bunu belirtmiştir- daha önce
bu grev önemsiz mi görülmekteydi, ya da bunun başka
nedenleri mi bulunmaktadır?

Ayrıca, bir grevin 75'inci gününde ertelenmesi örne-•
ği pek az görülen uygulamalardandır. Bir grev ülke eko-
nomisine zarar verecekse basından ertelenir. Ülke eko
nomisine aykırılık durumunun' daha sonra ortaya çıktığı
gerçeği bir açıklama olamaz.

Neresinden bakılırsa bakılsın. Ereğli Demir - Çelik.
grevi işçi hareketleri açısından ilginç bir olaydır. 75 gün
ülke ekonomisini 1 milyara yakın zarara sokmak, bunun
yanı sıra 5 bin işçinin zor durumlarda kalmasına göz yum
mak hangi politik ya da ekonomik nedenle olursa olsun,
bağışlanacak bir davranış değildir.

Şimdi grevin ertelenmesiyle işçiler işbaşı vopccck-
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!ardır. Bu işçilerden verim alabilmek ve ilerde ortaya çı
kabilecek sorunlara engel olabilmek için işçilerle işveren
arasındaki çözümlenmemiş konuların bir an önce çözüm
lenmesi gereklidir. Eğer bu yapılmazsa ulusal sanayimi
zin bu en önemli kolundaki huzursuzluk sürebilir.

Diger birçok sorun gibi bu sorun da yeni kurulacak
hükümetin ele clmosı" gereken konularının başında gel•
mektedir.
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CUMHURiYET
18.11.1973

Ereğli'de rahatsızlık

Üç aya yakın bir süreden beri Ereğli Demir - Çelik
Fabrikasında devam eden grev Bakanlar Kurulu kararıy
la ertelenmiştir. <<Dünyanın ve memleketimizin içinde bu
lunduğu şartlar gözönünde tutularak» verilen bu ertele
me kararının kesin bir sonuç sayılmadığı kuşkusuzdur. •

Her grev gibi Ereğli Demir- Çelik Fabrikasındaki gre
vin de parasal ve psikolojik yönleri vardır. Psikoloiik yön
lerin ne olduğunu anlamak için Ereğli'den yansıtılan ha
berleri dikkatle izlemek gerekir. 14 Ekim seçimlerine doğ
ru bazı çevrelerin desteklediği «grev kırıcı işçilerin» ge
nel seçim sonuçlarından sonra ortalıktan kaybolduğu, iş
çi kitlesinde bir bütünlük sağlanqığı bildirilmiştir. Buna
karşılık grevi yürüten Maden - iş Sendikası'nın DİSK'e
bağlı bulunması, grev masasına oturan işveren çevrele
rinin psikolojik direnmesini beslediği ileri sürülmektedir.
Arabulucu olarak işe karışan Hükümetin, uzlaştırıcı et
kinlik bakımından başarısız, ama grev erteleme kararı ba
kımından aceleci görünmesi düşündürücüdür. •

Ereğli Demir - Ce!ik Fabrikaları, ülkenin ekonomik
yaşamında birinci derecede etkili bir üretim odağıdır. He
le tüm fiyatların başını alıp yürüdüğü bir ortamda üç aya
yakın" süreli. bir grevin nelere malolacağı da bellidir. İşçi
talepleri nedeniyle bütçesine yüklenecek külfetten kat kat
daha büyük bir mali yükü göze alan Şirket, uzlaşmaya
mesafeli kalmaktadır.

Kabaca bir hesaba göre grev süresinde katlanılan
zarar, işçi taleplerinin bir yıllık tutarını aşmıştır. Bu açık
hesaba rağmen anlaşmaya yanaşmamak hangi anlamı
taşımaktadır'? ı
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Hükümetin grevi erteleme kararı anlaşmazlığa kesin
bir çare değildir. Belki erteleme süresi sonunda tarafla
rın yakınlaşmasına elverişli bir ortamın doğacağı hesap
edilmiştir: belki başka nedenlerle erteleme kararı veril
miştir ama Ereğli Demir Çelik Şirketinin özel statüsü bu
kararı daha ilginç bir hale getirmektedir.

Bilindiği gibi Ereğli Demir Çelik Şirketi sermayesin
de en büyük pay devletindir, Buna rağmen şirket yöneti
minde, devlet temsilcileri azınlıktadır. Hal böyleyken Hü
kümetin şirket yönetimine etkisi sınırlı kalmakta ve an
cak grev ertelenerek dava askıya alınmaktadır. Grevi yü
rüten DİSK ve Maden - iş Kurumları belki bazı çevrelere
sevimsiz gelmektedir ama, Ereğli Demir Çelik grevinde si
yasi oyunların ekonomik önceliklere ağır bastığı görülmek
tedir.

Temenni edilir ki önümüzdeki günler ekonomik ön
celikler siyasi eğilimlere ağır bassın ve Ereğli'deki rchct
sızlık sona ersin.
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YENİ ORTAM
18.11.1973

«Batı dünyasında
sendika özgürlüğünden

. ne anlaşılıyorsa...»

Sina PAMUKÇU

Anayasa Mahkememiz bir kararında, Batı dünyasın
da sendika özgürlüğünden ne anlaşılıyorsa bizde de öyle
anlaşılması gerel<tiğini saptamıştır.

. '
Batı dünyasındaki sendika, toplu sözleşme, grev ve

benzeri yasaları uzun' uzun incelemeye gerek yok. Zaten
oralarda pek öyle yasalar da yok ya, bu ayrı bir konu.
Alalım elimize Batı dünyasında çıkan herhangi bir gaze
tenin son sayılarından birini, örneğin 13 Kasım 1973 gün
lü İngiliz Daily Telegraph gazetesini, bakalım ne demiş.
Bunun tutucu bir gazete olduğunu da söyleyelim.

«ÖĞRETMENLER İSBASI YAPMAYINCA
ÖĞRENCİLER EVLERİN°E GÖNDERİLDİ».

Emekli maaşlarının arttırılması için protestoya girişen
öğretmenlerden bazıları işbaşı yapmayınca dün binlerce
öğrenci fazladan yarım gün tatil yapmış oldu... Bu ara
da binlerce öğretmen, milletvekilleriyle görüşmek üzere
Meclis'e doğru yürüdüler... ingiltere'nin her yanında öğ
retmenler • benzeri gösteriler düzenlediler... Bu yüzden
Londra'da 31,138, Nottingham'da 50.000 öğrenci evlerine
gönderildi... Bazı öğretmenler girişilen protestoyu haklı
fakat kullanılan taktikleri yersiz bulduklarını belirttiler...
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Bizde bırakın öğretmenlerin grev yapmasını, sendi
ka kurma hakları _bile yok. Bırakın sendika kurma hakla
rını, gazetelerde öğretmenlerle ilgili haberlere baktığımız
da şöyle başlıkları görüyoruz: «Öğretmenlikten istifalar
artıyor... Öğretmenlikten evrak memurluğuna verildi. ..
Stajyerliği kaldırılmayarak görevine son verildi... Kıyım
dosyalarını açıklıyoruz...»

İngiliz gazetesini okumayı sürdürelim.

«GREV GÖZCÜLERİ CANKURTARANLARDA
CALIŞAN GÖNÜLLÜLERİ YUHALADILAR»

«Bütün İng!ltere'ye yayılma tehlikesi gösteren can
kurtaran işçileri grevi dün üzücü bir yola dökülmüş ve
grev gözcüleri ağır bir yaralıyı hastaneye taşıyan gönüllü
şoför ile yardımcısını yuhalamışlardır... ücretlerine zam
yapılması için greve giden 320 cankurtaran şoförü, dün (
sabah saat 8'den başlayarak, hiç bir vcrdrm isteğini kar
şılayamayacaklarını açıklamışlardır...\ Gönüllü şoför, don-
durma lmolôtcısı, Bay Vin, ağır bir kaza geçiren Bayan
Valton'u almak üzere hastaneden ayrılırken ve hastayla
birlikte hastaneye dönerken grevcilerle konuşmuş ve
grevcilerin bu tutumunu yermiştir... Grevciler, istekleri
Pazartesi gününe kadar kabul edilmeyecek olursa, tüm
cankurtaran işçilerinin greve gideceklerini belirtmişler-
dir...» , ,

Bizde bırakın cankurtaran işçilerinin grev yapması
nı, iktidarlar grev kırmak anlamına gelebilecek girişimler
de bulunmaktadırlar. Maden - İş Sendikası'nın Ereğli De
mlr ve Çelik Fabrikalarındaki grevinin ertelenmesi bunun
en son ve somut örneğidir.

Bu konuda DİSK tarafından basına verilen demeçten
aldığımız şu bölüm gerçekten ilginçtir: •

«... Oysa Anayasamız iktisaden zayıf durumda bulu
nanların korunmasını devlete görev verdiği halde iktida
rın buna aykırı bir yönde karara vardığını üzülerek gör.:
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mekteyiz. Çünkü ağır hayat koşulları altında kıvranan iş
çilere 15 milyonluk bir ödemeyi reddeden işverenin her
gün 8 milyon lira tutan zararı tercih etmesi hem aklın
alacağı bir tutum değildir, hem de normal işçi - işveren
ilişkilerinde kôr- zarar ölçümünde gözden kaçırılmama
sı gereken bir hesabı unutarak emekçi halkın zararına
sonuç veren bir ölçüye varması mantıkla yorumlanacak
bir tercih olmamaktadır... »

Alın herhangi bir gün herhangi bir Fransız, ltalyan,
Belçika. Alman ve benzeri ülkenin gazetesini, okuyaca
ğınız haberler aşağı yukarı aynıdır bu konuda.

«Batı dünyasında sendika özgürlüğünden ne anlaşı
lıyorsa bizde de öyle anlaşılması» gerekiyorsa buna göre
davranılmalıdır. Yoksa bunun adı konmalıdır.

Taksitle demokrasl olmaz!.
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CUMHURİYET
19.11.1973

Ara bulmak mı,
yan tutmakmı?

Oktay AKBAL

CHP Genel Sekreteri Eyüboğlu, Ereğli Demir - Çelik
fabrikasındaki grevde arabuluculuk yapan Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır'ın işverenleri tuttuğunu' söylüyor,
«Grev üç aydır sürmekte ve ilgililer ülke ekonomisine ve
rilen büyük zararları görmemezlikten gelerek eşine rast
lanmayan bir umursamazlık içinde bulunmaktadırlar. Gre
vin bugüne kadar üretimin durması sebebiyle yurda ver
diği zarar 712 milyon liranın üstündedir. Oysa Işçllerlml
zin insan haklarına uygun istekleri bunun çok altındadır.
Arabulucunun eşitlik ilkelerine harfiyen uyması çözüm
için başta gelen geçerli faktördür» diyor.

Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı sırasında kabul
edilen ve yürürlükte olan 275 sayılı kanunun 21. madde
sinde şöyle yazılıdır.: «Karar verilmiş veya başlanmış olan
kanunl bir grev veya lokavt, memleket sağlığını ve_ya mil-
11 güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuş
mazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile en çok otuz
gün süreyle geciktirebilir.» Yasa, Bakanlar Kuruluna bu
otuz- günlük erteleme hakkını ancak iki kez daha kullan"
ma olanağı tanımış. Kısacası bir grev ya da lokavt mem
leket sağlığını veya milli güvenliği bozucu nitelik taşıyor
sa hükümet o grev ya da lokavtı en çok doksan gün ön
leyebiliyor. Hepsi o kadar!...

istifasını vermiş, istifası Cumhurbaşkanlığırıca onay
lanmış bir hükümet var iş başın~a : Talu Kabinesi! Yeni
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hükürnet gelene dek «işleri yönetmek» le görevli. iğreti
olarak oturuyorlar iktidar koltuklarında! Ne Meclis'e he
sap vermek var, ne de güven oyu almak... Buna rağmen
Talu Kabinesi önemli kararlar alıyor, atamalar yapıyor
oraya buraya. Son olarak da üo aya yaklaşan bir zaman
dır sürüp gelen Ereğli Demir - Çelik grevini bir kararna
me ile bir ay geciktiriyor. • Oysa bu grev ne «memleket
sağlığınıl) bozuyor, rıe de «mllll güvenliği» tehdit ediyor!
TalQ Kabinesi erteleme kararında zaten bu gerçeği kabul
etmiş «dünyanın vra memleketimizin içinde bulunduğu
şartları göz önünde tutarı hükümetimiz Ereğli Demir - Çe
lik grevinin ertelenmesine karar vermiştin> diyor. •

Demek bu erteıeme kararı yanlış, haksız ve yasa dı
şıdır. Arcbuluculuk yapan Satır, Eyüboğlu'nun da dediği

· gibi «işverenleri tutmuştur». Hükümet mllll güvenlik ve
memleket sağlığını bozmayan haklı bir grevi «dünyanın
ve memleketimizin içinde bulunduğu şartlar» bahanesiyle
durdurmuş, önlemiştir. Bu, yasanın verdiği bir hakkı kö
tüye kullanma değilse nedir? 275 sayılı yasanın Meclis'-

. teki görüşmeleri sırasında 21. maddeyle ilgili konuşma
larda söz alan M.P.'li milletvekili Prof. Sadrettin Tosbi
bakın ne • demiş : «Şimdi ben korkarım burada hükümet
bu tasarruflarını kullanırken işçinin ·· karşısına bir taraf
olarak çıkmasın. En büyük tehlike de buradadır. Bu teh
like o kadar büyüktür ki hükürnet bu tasarrufu yerinde
kullanmaz da şu veya bu politik sebeplerle buna teves
sül edecek olursa o vakit işçinin üzerinde hükümet lşçl
nin haklarını vermeye yanaşmayan, ona hasım olan, ha-

• sım demeyelim de ona karşı olan ve işveren tarafını tu
ten bir organdır.» Aradan yıllar geçti, Tosbl'rıln bu sözle
ri gercekleştl, hükümet hem de istifa etmiş bir hükürnet,
koltuğunda iğreti oturan bir hükümetin Başbakan Yar
dımcısı üç aydır süren bir grevde arabuluculuk yaptı, iş
veren tarafını tutan bir organ gibi davrandı nerdeyse «ha
sım» oldu!

CHP Genel Sekreteri «Milli çıkarların söz konusu ol
duğu bu olayda, tarafların ihtilôfı gidermeye özen göster-
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melerini CHP istemektedir. Adil ve her iki tarafın lstekle
rl arasında denge sağlayacak bir çözümün hızla bulun
ması zamanı gelmiş ve gecmekted.ir. Grevi erteleme, iş·
ten çıkarma söylentileri çözümü sağlayamaz»· diyor. Bu
dileğe katılmak gerekir. Başta geçici hükümetln iğreti be
kanı yasaların dışına çıkmayacak, taraf tutmayacak, her
şeyden önce üç aydır grevde olan lşçllerln haklarını dü
şünecek, «milli güvenliği ve halkın sağlığını» bozmayan
bu grevi sudan nedenlerle önlemeyi düşünemeyecekti.
Bunlar oldu ne yazık ki. .. Sorumsuzluk, yasalara gereken
dikkati göstermemek, emekçiyi değil lşverenln haklarını
öne olmak, işten ayrılmış, ama kendini hôlô işbaşında sc
yan Talu Kabinesinden kalan son tatsız anılar bunlar ola
cak...
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VENi HALKCI
19.11.1973

Bir grev ertelemesi

Kemal SÜLKER

29 Ekim günü bu sütunlarda yetkisini kullanmayan
Başbakan Naim TalO'dan söz - etmiştik. Ereğli Demir Çe
lik Fabrikasında 1 Eylül'den beri süregelen grevin öne- .
mini belirtmiş ve Başbakan olarak konuya eğilmesi ge
reğini yasayı inceleyerek dile getirmiştik.

Sonunda bu ayın 10. gününe doğru Başbakanın ko
nuya eğildiğini basından öğrendik ve yardımcısı Kemal
Satır'ın da arabulucu olarak çözüm bulmaya çalıştığına
tanık olduk

Grevci işçiler yararına ve elbette memleket çıkarına
en uygun şekilde bir çözüm bulunmasında iktidarın. Ereğ
li işverenine ağırlığını koymasını beklerken ajanslar şu
haberi acı acı dile getirdi :

Bakanlar Kurulu, Ereğli grevini 30 gün süreyle ertele
miştir. Konuyu incelediğimizde görüyoruz ki, anlaşmazlık
15 milyonluk bir ödemenin işverence yapılmaması nokta
sında düğümlenmiş. Oysa işyerinin günlük kaybı 7 milyon
lira. Yani iki günlük zararı günlerce çekmeyi göze alan
bir iktisadi devlet kuruluşuna iktidar :

«Böyle şey olmaz. Anayasa sosyallik ilkesini getirmiş
tir. İşveren olarak siz basit bir hakkı tanımayarak işçile
ri greve itmişsinizdir. Öyle ise bu 15 milyonu verin de iş-

. cllerln şevkli cabası ile zararları telafiye çalışımı demiyor.
Grev hakkını kullananların bu yasal ve doğal haklarını 30
gün askıya alıyor. İşçileri devlet zoruyla işbaşına çağırı
yor, 29 Ekimde çıkan yazımızın son cümlesi şöyleydi :

«Basına kadar yansıyan şikôyetlerle ilgilenip kamu-
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oyunu tatmin edici bir demeç vermemiş ve konulara bir
aydınlık getirmemiş olması da düşünülürse TalO'nun dö
nemini övgü ile anmak işçi kesimi için mümkün olmaya
caktır, kanısındayız.»

Bize kalırsa bu erteleme kararı yasalara pek uygun
değildir. Hatta diyebiliriz ki Bakanlar Kurulu'nun ertele
me kararı hem Anayasaya, hem 275 sayılı yasaya aykırı
dır. Bunu açıklayalım :

Bugün işveren durumunda olan hükOmetln, devletin
büyük payı olan bir kuruluştaki grevi ertelemesi hem Ana
yasamızın sosyallik ilkesine aykırıdır, hem de işçilerin iş
verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal du
rumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla başlatılan bir
grevde işveren durumunda olanları korumaya yönelmiş· bir
eylemdir. Oysa Anayasamız iktisaden zayıf durumda bu
lunanların korunmasını devlete görev verdiği halde ikti
darın buna cvkm bir yönde karara vardığını üzülerek gör
mekteyiz. Çünkü ağır hayat koşulları altında kıvranan iş
çilere 15 milyonluk bir ödemeyi reddeden işverenin her
gün 8 milyon lira tutan zararı tercih etmesi hem aklın ala
cağı bir tutum değildir, hem de normal işçi • işveren iliş
kilerinde kar - zarar ölçümünde gözden kaçırılmaması ge
reken bir hesabı unutarak emekçi ·halkın zararına sonuç
veren bir ölçüye vardırması mantıkla yorumlanacak bir
tercih olmamaktadır.

Grev başladığı vakit gerçekten çok önemli bir temel
üretim dalındaki greve aldırmayan iktidar, milletvekili ve
senato seçimlerinin ilk sonuçları alınır alınmaz istifayı
tercih eden Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü
nün ayrılış nedenine de eğilmemiş, demir ve yassı ma
mul ithalinde de tedbirli hareket edilmemiş ve fiatlar Av
rupa'da artış kaydettikten sonra ithalat yapmasının so-

. rumlularını arama gereğini duymamıştır. Hatta ve hatta
Ereğli Demir Çelik ürünlerinin büyük satıcılarının sebep
olması muhtemel aşırı _kôrlarını önleyecek ve denetleye
cek bir işleyişi bile piyasadan esirgemiş ve çeşitli kara
borsa dedikodularının yayılmasına yol açmıştır.
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Her ne kadar yeni hükumetin kurulması çalışmaları
yapılmakta ise de Talu Hükumeti görevi devretmemiştir
ve bütün otoritesi ile işbaşında olmak gerekir. Bu bakım
dan 700 milyona varan bir zararı devlete ve giderek hal
-ka yüklemede bir sakınca görmeyenlere söz geçiremeye
rek 15 milyonluk bir ödemeyi yaptırmayan iktidarın işçi
lerin yasalara uygun bir grevini ertelemesi. hem de 75
günden sonra buna karar vermesi başarılı bir grevi kır
mak anlamına da gelebilir.
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YENİ ORTAM
20.11.1973

Erdemir

Tektcş AĞAOĞLU

Erdemir grevi neden ertelendi hükumetçe? •
Millı güvenlik tehlikeye girdiği için Orta Doğu buhra

nı ve onunlc ilgili gelişmeler hükümetl böyle bir karar al
maya götürmüş. Götürmüş ya, Orta Doğu buhranının en
tehlike arzedebileceği dönem geçen ayın yirmi dördü,
yirmi beşi dolaylarıydı. O zaman grev devam ediyordu.
Şimdiyse, ertelenme tarihinde, Mısır temsilcileriyle lsrail
temsilcileri barış müzakerelerine oturmak üzereler. Orta
ya atılan barış planını kabul etti her iki taraf da.

Gecen ay buhranın en sıcak döneminde milli güvenli~
ğimiz tehlikede değildi de şimdi mi tehlikede? Görevden
müstafi ve görevi devre muntazır Bakanlar Kurulunun son
beynelmilel gelişmelere dair yeni bir istihbaratı mı var
acaba?

Kaldı ki, bildiğimiz kadarı, Sayın Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır bu ayın sekizinde işverenle grev yapan
işçiler arasında arabuluculuk yapmakla görevlendirilmiş
ti. Son Orta Doğu buhrcnındo eğer milli güvenliğimiz teh
likeye girmişse herhalde gecen ay tehlikeye girmiştir: Do
layısiyle • hükümetin de grevi erteleme kararı, o zaman he
nüz resmiyete intikal etmemiş olsa bile, o sıralarda veril- •
rniş olmak gerekir. Sayın Başbakan Yardımcısı hüküme
tin bu kararını bile bile, yani grevin nasıl olsa ertelene
ceğini bile bile mi işçileri işverenle uzlaşmaya çağırdı,
tarafsız ve nôzım arobulucu olarak aralarını bulmaya ça
ğırdı?

Bunlar, erteleme karcfrının açıklanması üzerine akla
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gelen ve herhalde sorumluların ve yetkililerin cevaplan
dırması gereken sorular.

işin bir yönü daha var. işveren ve işçi temsilcileri
arasında geçen görüşmelere katılanlardan · işverenlerin
sendika örgütünün (MESS'in) temsilcileri de varmış. Ve·
bir habere göre onlar işçilere grev süresindeki ücretleri
nin ödenmesine karşı çıkmaktaymışlar. «Bu doğru değil,
milli menfaate uymaz» demekle kalmıyorlar, işverene sen
dika kurallarınca yapmaları gereken acil yardımı yapma
yarak onu işçilerin taleplerine karşı direnmeye zorluyor
larmış. Gerekçeleri de, işçilerin böyle bir hak talebini kar
şılamanın gelenek hôline gelmesinden doğacak sakınca-
larmış! •

Şimdi bu durumda hükümete Erdemir grevini, tehlike
geçtikten sonra ertelerken «milli güvenlik» anlayışı ile
Metal - iş kolundaki işveren sendikasının işçilere karşı uz
laşmaz tavır takınmasına sebep olan «milli menfaat» on
!ayışı arasında gözle görülmese de akılla sezilebilecek
bir ilişki yok mu dersiniz?
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YENİ ORTAM
....,....~973

Erdemir olayı aydınlığa
. kavuşturulmalıdır

...
Sina PAMUKÇU

1~73 Eylül ayının başında DİSK'e bağlı Türkiye Ma
den - iş Sendikası tarafından E;reğli Demir ve Çelik Fab
rikalarında (ERDEMİR)· başlatılmış 75'inci gününde Ba
kanlar Kurulu kararı ile 30 gün süreyle ertelenmiş olan
grevle ilgili bazı noktaların açıklığa kavuşturulması ge-
rekmektedir. •

Önce grevin neden başlatılmış olduğuna bakalım.
Erdemir, 200 milyonun üstünde kör yapma durumunda
bulunan bir işletmedir. Sqn zamanlarda ürünlerine yap
tığı % 18 oranındaki zamlarla yıllık kôrı 300 milyon liraya
(270.563.014.- TL.) çıkmıştır. Sendika'nın istekleri saat
ücretlerine yılda 2 lira zam ve bazı sosyal yardımların ar-

. tırılmasından meydana gelmekte olup hiç de aşırı değil
dir. Yine bir istek vardır ki, işverenin buna karşı çıkma
sı yürekler acısı ve inanılması güçtür. Türkiye'de her ·iş
yerinde verilmekte olan yemeği Erdemir vermeye kabul
etmemektedir. Buna gerekçe olarak da yemek verilirse
işçilerin zaman zaman verilen yemekten şlkôvetct ola
cakları gösterilmektedir. Oysa, aslında Erdemir işçisinin
yemek paydosu zamanı yoktur. İşçinin öğle yemeği ge ..
reksinmesini nasıl karşıladığı bir bilmecedir. Herhalde,
evinden getirdiği. bir kaç lokma ekmeği makine başında
çalışırken midesine atmaktadır.

İşveren de itirazlarını hiç bir zaman mali olanaksızlı
ğa dayandırmamış, isteklerin yerine getirilmesinin mali
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açıdan bir sakıncası olmadığını görüşmelerde açıkça be
lırtmekten çekinmemiştir.

O holde DiSK ve ona bağlı Maden - iş Sendikası ne
den kesin bir grev zorunluğu ile karşı karşıya bırukrlrruş
tır? Dış ülkelerde hayatı pahasına çalışan işçimizin. di
şinden tırnağından artırarak yurda getirdiği dövizlerle it
halôta gidilerek neden iktidar grev kırıcılığı yapmıştır?
(Üstelik, demir ve yassı mamul fiyatları Avrupa'da artış
kaydettikten sonra bunların ithali yoluna gidilmiştir.)

Grevden. kapkaççılar, fırsatçılar ve karaborsacılar
yararlanmıştır.

Sonra gelelim, milletvekili ve senato seçimlerinde ilk
sonuçlar alınır alınmaz Ereğli Demir ve Çelik ,Fabrikala
rı Genel Müdürü'nün görevinden ayrılmasına. Ayrılış ne
deni, Genel Müdür'ün grevle ilgili olarak Yönetim Kuru
luna eksik bilgi vermiş olması mıdır ve bunun üzerine ne
den durulmamıştır?

Daha sonra gelelim grevin ertelenmesine. Son alınan
bilgilere göre, hükümet grevi erteleme kararını 26 Ekim
1973 günü ve «Orta Doğu» daki savaş halinin «Türkiye'yi
de etkilemiş olması» gerekçesi ile almış, ancak bu karar
geciktirme ile, 15 Kasım 1973 günü ilôn edilmiştir. Oysa,
bu tarihte «Orta Doğu» doki savaş hali sona ermiş bulu
nuyordu ve gereçesi ortadan kalkmış olan erteleme ka
rarının ilônı değil iptali gerekiyordu. Bu tutarsızlık bir ya
rıa, ertelenme. kararının geciktirilmesinin nedeni, o arada
iktidarın göstermelik bir arabuluculuk girişiminde bulun
masına olanak sağlanmasıydı. Bunun adı arabuluculuk
değil arabozuculuktur.

Gerçekten önemli bir temei üretim dalındaki grevle
başlangıçt~ ilgilenmeyen iktidarın, erteleme kararını con
tasına koyduktan sonra arabuluculuğa girişmesi ve he
men arkasından da erteleme kararını ilen etmesi başka
nasıl açıklanabilir? • •

Bugün işveren durumunda olan hükümetin, devletin,
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büyük payı olan bir kuruluştaki grevi ertelemesi, hem
Anayasamızın sosyallik ilkesine aykırıdır, hem de işçile
rin işverenlerle olan ilişkilerinde iktisadı ve sosyal du
rumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla başlatılan bir
grevde lşverenl korumaya yönelmiş bir eylemdir. Ağır ha
yat koşulları altında kıvranan işçilere 15 milyon liralık bir
ödemeyi reddeden işverene söz geçiremeyen iktidar, gün
de 8 milyondan toplam 700 milyona varan bir zararın dev
Jete ve giderek halka yüklenmesine • seyirci kaldığı gibi,.
işçilerin yasalara uygun bir grevini ertelemiştir.

Şu sorular cevap beklemektedir:
1 .. · Maden - İş Sendikası neden greve itilmiştir?
2. Neden zamanında arabuluculuk yapılmamıştır?
3. lthclôt neden Avrupa'daki fiyatlar arttıktan son

ra voptlmrştır?
. 4. Erdemir ürünlerinin büyük satıcılarının sebep ol

ması muhtemel aşırı kôrlarını önleyecek ve denetleyecek
bir işleyiş neden piyasadan esirgenmiş ve çeşitli karabor
sa dedikodularına yol açmıştır? • •

5. Erdemir Genel Müdürü seçimlerin ilk sonuçları
alınır alınmaz neden görevinden ayrılmıştır?

6. Grevin ertelenmesi kararı neden alındığı zaman
değil de bir süre sonra llôn edilmiştir ·ve ertelenme ge
rekçesi (Orta - Doğu'daki savaş hali) ortadan kalktığı hal
de erteleme kararı neden iptal edilmemiştir?

Bu soruların . cevaplandırılması ve kamuoyundaki ka
rarsızlıkların ortadan kalkması için Meclis .soruşturrnnsı
na gitmekten başka bir yol kalmamıştır. Erdemir olayının
yenilenmemesi lcin de bu şarttır..
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YENİ ORTAM
22.11.1973

Erteleme çözüm değildir
Ali NEBİOĞLU

Sosyal - iş Y. K. Üyesi

Çalışma yaşantımız, özellikle son birkaç yıl içinde,
gerçekten ilginç görünümler göstermiş bulunmaktadır.
Grevler, grevleri izlemiş, lokavt üstüne lokavt kararı alın
mış, bir başka yazımda da değindiğim gibi, grevler bol
bol ertelenirken, lokavtlar ve bunların doğurduğu, doğu
racağı acı ve üzücü sonuçlar, ne acıdır ki, görmezlikten
gelinmiştir.

Sendikalar niçin grev kararı alırlar? Bu, demokratik
ve yasal bir silôh da olsa, bu en son sllôh niçin kullanı
lır? işveren çevrelerinin yaydığı yaygın bir kanı, sendika
ların, yurt gerçeklerini görmeksizin ve de sorumsuzca
davranarak bu silôha sarıldıkları, karşılanması olanağı
bulunmayan isteklerle ortaya çıktıkları savıdır.

Bu, konuya gerekli önemi vermeden yüzeyden bir
bakış olduğu kadar, tatlı kôrlarından bir türlü geçemeyen,

\ özveride bulunmaya yanaşmayan, yapılacak (işçi ücret
lerine) her zammın maliyeti, dolayısıyle piyasayı, tüketi
ciyi etkileyeceği savıdır ki, değindiğimiz açıdan geçerliği
bulunmamaktadır.

Önümüzdeki son örnek, Ereğli Demir-Çelik'te 70 gün
den fazla sürdükten sonra, bir kararla ertelenen grevdir.

Genel müdürü de istifa ettikten sonra, şu kadar gün
içinde niçin bir gerçekçi çözüm bulunamamıştır? Hele he
le, süregelmekte olan bir grevin orta yerinde ertelenme
si gibi bir tutumsa, ender görülen, ilgine bir oluşumdur.

Bakıyorsunuz, idare meclisine girileceği söylentisi çı
ktın bir sayın yetkili, hükümet adamı, konuya çözüm bu-
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lunabilmesi için arabulucu olarak görevlendirilmiş.· Koca
man kocaman gazetelerde boy boy büyük manşetler:
«Ereğli Demir - Çelik buhranına çare aranıyor.» Ertesi
gün aynı gazetelerde aynı boy haberler : Ereğli Demir -
Çelik'teki grev ertelendi.

Ve de böylece BUHRANA ÇARE BULUNDU.
Ülkemiz, «ister inan - ister inanma» başlığıyla sunu

lan, inanılması güç olayların at koşturduğu bir ülke ol
du, dostlar.

Grevde geçen her gün 8 milyon lira zarara uğrayan
(Bırakınız 8 milyon gerçeğini, isterse 1 milyon, yarım mil
yon olsun) bir kuruluşun ve onun çok sayın yöneticileri
nin; kendilerini, yurdun içinde bulunduğu ekonomik güç
lükler önünde biraz daha güçlü yapabilme amacıyla, sat
tıkları emek ve alınterini biraz daha değerlendirebilmek
isteyen işçilere yılda 15 milyon (Dikkat buyurun) yılda 15
milyon lira vermemek için bu denli direnmesi, anlaşılır
şey midir? Ve düşününüz ki, aylarca grevde kalmasına
göz yumulan bu kuruluş. ülkenin çok önemli bir üretim
ve ekonomik kuruluşudur. Bırakın binlerce kişinin birta
kım sosyal ve ekonomik yolsuzluklarla başbaşa bırakıl
masındaki sorumsuzluğu. huzursuzluk etkenini. Ya ülke
ekonomisine vurulan (TaHı korlardan özveride bulunma
mak pahasına) büyük darbe? Bunun sorumlusu kimdir?
Bunun sorumluluğunu kim karşılayabilecektir? Her zaman
olduğu gibi. elbette hiç kimse!

Ya, 75 gün, her türlü riski göze alarak dayanan, dire
nen işçinin. emekçinin, bu en doğal, en- yasal hakkını kul
lanmasının karşısına çıkmak? Onları, bir kararla, istemi
ye istemiye işbaşı yapmağa zorlamak?

Bir kez daha söyliyeyim : Ülkemiz, demokratik bir
hukuk devleti niteliğinde olduğu halde, bu niteliklerle bağ
daştırılması gerçekten güç, ilginç görünümler yaşamış ve
yaşamaktadır.

Grev, demokratik ve yasal bir haksa, onun kullanıl
masının çeşitli yollarla engellenmesi, bir hak olamaz.

Ve hele, erteleme, çözüm değildir!. ..
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BARIŞ
25.11.1973

Bir grevin anatomisi
Bir iş uyuşmazlığını durdurmak çoğu kez onu

başlatmaktan zordur. Ereğli Demir - Çelik
uyuşmazlığında da böyle bir durum görünüyor.

'

Prof. Dr. Cahit TALAS

iki buçuk ay sürdükten sonra, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile bir ay ertelenmiş olan Ereğli Demir- Çelik grevi
olayında işverenin ve hükürnetln, sanıyoruz ki önemli sa
vılabilecek hatalı tutumları olmuştur. Biliyoruz ki, bir top
lu pazarlık uyuşmazlığına gitmek, grevi kabul etmek her
şeyden örıce bir sosyal düşünce ve bir hesap sorunudur.
Hvctlorın hızla artmakta olduğu, ücretlerin satın alma
gücünün durmadan azaldığı dönemlerde işverenlerin ge
niş bir sosyal anlayış içinde bulunmalarına ihtiyaç vardır.
işveren devlet olursa yahut devletin öncelikle söz sahibi
oulunduğu bir durum varsa, sosyal anlayış daha da bü
yüyerek bir gereksinme olmaktan çıkar ve bir gerek ni
teliği kazanır. Çünkü sosyal adaletin oluşmasında devlet
her zaman ve her yerde öncüdür. İki neden, şimdi işve
renlerin sosyal bir düşünceyi ve anlayışı benimsemeleri
ni gerekli kılıyor. Bunlardan birisi ücret'erln iki yıl önceki
satın alma gücünün ortalama olarak yüzde 40 oranında
azalmış bulunmasıdır. O halde bu kaybın yerine konması.
telôflsl gereklidir. Öte yandan, f_iyat artışlarında hızında
bir azalma olmadİğına göre şimdi yapılacak bir toplu söz
leşme ile yüzde 40 oranında artırılması gereken ücretle
rin satın alma gücünde bir azalmayı önlemek üzere ayrı
bir ayarlama gereği de ortaya çıkmaktadır. Bu iki amaçlı
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uyarlamalar yapılmadığı takdirde ücretlerin satın alma
gücü giderek sıfıra yaklaşır. Bu durum hem büyük ada
letsizliklerin hem de derin sosyal huzursuzlukların kay
nağı olur. Enflasyonla savaşta, tedbirleri ücretlerin üze
rinde yoğunlaştırmak, hataların en büyüğüdür. Kaldı ki,
istikrarlı ve gelişen bir ekonomi içinde de ücretlerin en
azından verimlilik artışlarına bağlı olarak ayarlanması ve
kalkınmadan işçilerin de yararlanması gelir-dağılımı ada
letin kaçınılmaz bir gereğidir. Ereğli Demir - Çelik uyuş
mazlığında işverenin böyle bir sosyal düşünce ve anlayış
içinde bulunduğunu saptamak güçtür.

GREVLERİN KABULÜ BİR. HESAP SORUNUDUR

İkinci olarak, demiştik ki işveren tarafından grevlerin
kabulü bir hesap sorunudur. Basına yansıyan haberler,
grevin uzamasından ötürü işverenin, kendisinden iste
nenden çok daha büyük kayıplara uğradığını göstermek
tedir. Ayrıca üretimin durması, genel olarak ekonomiyi
olumsuz bir yönde etkilemektedir. Haksız kazançlara yol
açmakta ve bazı malların pahalılaşmasını hızlandırmak
tadır. Özel kesim, Ereğli Demir - Çelik İşletmesinin kişi
liğinde sempati duymadığı bir sendika ve konfederasyon
ile mücadeleye girmiştir.· Yüzde 51 hissesi devletin olan
bir işletmede özel kesimin egemen olduğu bir işveren
konfederasyonunun kararlarının geçerli olması hatalı bir
politikadır.

işverenler ve hükümetler işçilerin sendikaları arasın
da grevden temsil ·hakkı tanınmasına kadar uzanan fark
lı işlemler içine girer ve hoşlarına .gitmeyen sendikaları
bu yoldan etkisiz bırakmak yollarını .oroştmrlcrso, emek
sermaye ilişkilerinde barışçı bir hava yaratmaya vardım
cı olamazlar. Tersine işçiler ve ,sendikalar daha da rodl
kalleşirler, ilişkiler gerginleşir, uyuşma olanakları. azalır
ve Ereğli uyuşmazlığında ·olduğu ,gibi barış Ye anlayışa
uloşrnok güçleşir.
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DEVLET BÜYÜK KARLARI AMAÇLAMAZ
Konunun bir hükümet politikasına ilişkin yanı var...

Devlet, işveren olarak çalıştırdığı insanlarla nadiren uyuş
mazlığa düşmelidir. Çünkü büyük kôrları amaçlamaz. Bi
zim demokrasimizin sosyal bir niteliği vardır. Böyle olun
ca, devlet kişiler arasında kuramsal özgürlüklerin sağla
yamadığı bir eşitliği, bir sosyal adaleti gerçekleştirmede
öncü olmalıdır. Halbuki, Ereğli Demir - Çelik uyuşmazlı
ğında devlet özel kesimin politikasının etkisi içinde kal
mış, hem moddese] hem de moral gücünün ağırlığını, bir
anlaşmaya ulaşmayı kolaylaştırmak doğrultusunda duyur
mamıştır. İki buçuk ay kanunun kendisine vermiş olduğu
uzlaştırıcılık görevini kullanmamıştır. Demir ve Çelik it
hal etmek suretile üçüncü kişilerin işveren üzerindeki
oaskıları duyurulmamıştır. İki buçuk ay sonra grev erte
leyerek sosyal barıştan uzak bir hava içinde çalışmanın
başlamasını sağlamıştır. Böyle bir durumda, daha iyi bir
uyuşma yolunun açılacağını söylemek çok güçtür.

ÇÖZÜM YOLLAR!

, Grevler moklne çağının, sanayileşmenin olaylarıdır.
Ekonomik olduğu kadar psikolojik, sosyal ve baska ne
denleri de vardır. İşçiler için bir amaç niteliği taşımaz. Da
ha adil biı" gelir dağılımına ulaşmanın araçların biridir.
Karşıtı lokavt değildir; çünkü çağımızda hemen bütün de
mokrasilerde lokavtın bir hak niteliği tanınmamıştır. Çok
sık başvurulunca ve yaygınlık durumu devamlı olursa,
ekonomi için grev de lokavt ta bir büyük yük olur. O hal
de ne yapmalı? İş uyuşmazlıklarını sosyal adalet ilkele
rinden fedakôrlık yapmayarak asgari ölçüler içinde tuta
bilmenin yollarını arayıp bulmak gerekir. Bu yol bir bakı
ma bulunmuştur. O da yönetime katılmadır. Bizim işve
renlerimiz işçilerin de yönetime katılmalarını kuşku ile kar-

. şılamakta, birçok uyuşmazlıkların daha kaynakta çözü
lebilmesinin bu etkin aracından yararlanmayı denemeyi
düşünmemektedirler.
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VENİ ORTAM
25.11.1973

Gözden uzak olan
İlhami SOYSAL

Ünlü atasözü, «gözden ırak olan gönülden de uzak
olurmuş» der. Türkiye'de, Ankara, İstanbul dışında ola
gelen pek çok olay için durum az çok böyle.

Örnek mi? Diyelim ki, tam 75 gün süren ve sonunda
Sayın Tclü'nun başında bulunduğu «azınlık hükürnetlsntn, . '
milli güvenliği sarsıcı olduğunu keşfedip ve ertelediği,
Karadeniz Ereğli'sindeki Erdemir grevi bu örneklerden bi-
ri olabilir... •

NE BİLİVQRUZ?
Kısaca Erdemir denilip geçilen Ereğli Demir Çelik

Fabrikasında DİSK'e bağlı Türkiye Maden - İş Sendikası'-·
nın iki buçuk ay süreyle yürüttüğü grev, sonra bu grevin
hükümetce ertelenmesi, sendikanın bu ertelemeye karşı
Danıştaya açtığı dava hakkında kamuoyu neler biliyor?

örneğin Erdemir nedir? Bir özel girişim fabrikası mı
yoksa bir devlet fabrikas. mı, ya da bir ortaklık mı? Or
taklık ise kimler arasında ortaklık, nasıl bir ortaklık? Bu
fabrikada grevci işçiler ne istiyor, işveren ne veriyor?

HER YER KARANLIK

Soruları böyle acık acık ortaya koyarsanız, büyük
kentler halkı, hatta aydın geçinen kişilerden pek çoğu
nun söyleyeceği fazla bir lôf yoktur. Söylenebilecekler de,
gazetelerde yalap - şap geçiştirilen bazı haberlerden ak
tarmalar olacaktır...

Soruların cevaplarını çok basite indirerek cevoplıvo-
lım:
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Erdemir sermayenin en büyük kısmı devlet tarafından
sizin bizim vergilerimizden ödenerek kurulmuş, yabancı
ların ve özel girişimcilerinin ortak edildiği bir anonim şir
kettir.

. EN BÜYÜK İŞLETME

Ülkemizdeki en büyük yüz işveren listelerine bakar
sanız, en başta Erdemir adını görürsünüz. Bu demir çelik
tabrikalarında beş bin işçi çalışır.

Bu fabrikada çalışan işçiler, işverene sattıkları «iş
-gücünün» karşılığını istemektedirler. ücret zammı iste
mektedirler. Çalışma güvencesi istemektedirler. Sosyal
haklar istemektedirler. Yemek istemektedirler. Ve özetle
söylersek, yaşamak istemektedirler, yaşamak... Terledik
leri, yoruldukları, çalıştıkları gibi, bu çabalarının karşılığı
olarak da yaşamak.

GELİRLERLE GİDERLER

Zonguldak'ın genç milletvekili Kemal Anadol'un açık
ladığına göre işçilerin toplu sözleşmelerle iki yılda işve
renden istedikleri ücret artışlarının toplamı 40 milyon li
rayı bulmaktadır. Buna karşılık, işverenin inatçı tutumu
sonunda 75 gün süren, bundan sonrasının da ne olacağı
bilinmeyen Erdemir grevinin ilk 60 gününde, üretimin dur
masından dolayı uygulanan zarar 480 milyon liradır.

Erdemir'de grev olmasaydı, iki ay içinde fabrika yö
netiminin edeceği kôr ise 120 milyon lira olacaktı.

VERİLMEK İSTENMEYEN

Bu pek açık hesabın, önemle göz önüne konması ge
reken noktosı şurasıdır : ,

İşçilerin iki yıllık bir toplu sözleşme süresince iste
dikleri ücret artışları karşılığı olan 40 milyon lira işletme
nlrı iki aylık kôrının sadece üçte biridir.,. Ve işveren işte
bu kadarcık olan kôrdan zarara yanaşmamaktadır.

,164



_ ....

İktisatçıların yoptıklcr: hesaplara göre, Erdemir'de1<i
grevin ilk iki ayında, fabrikanın çalışmaması Türk ekono
misinde ulusal gelirde 800 milyon liralık azalmanın nede
ni olmuştur. 75 günde ise bir milyar Türk lirası ...

NEYİN NESİ?

Aslında Erdemir'deki işçilerin işverene sattıkları iş
gücünün tam karşılığı olmasa bile istedikleri ücret artı
sını vermemekteki direnişi son derece anlamlı bir dav
ranışın sonucudur. Erdemir özel teşebbüs erbabının key
fine bırakılmaktaysa da, aslında fabrika en büyük vntı
rımı ile bal gibi bir devlet kuruluşudur. Grevin sürmesin
den özel girişimcilerin zararı son derece az, devletinki
ise son derece çoktur.

PERDENİN GERİSİ

Erdemir, gerçekte bir devlet fabrikası olduğu· halde
yönetimi özel girişimcilerin elinde olduğu için MESS di
ye tanınan Özel Girişim İşverenleri Dayanışma Kurumu
na, tıpkı Ali Beyin ya da Veli Beyin fabrikasıymış gibi ve
tabii onlardan çok daha yüksek bir aidat ödemektedir.
Yunt bir noktada devletin parası MESS'e aidat olarak
yatırılmaktadır. Bu işin bir yanı ...

İşin bu ikinci yanı da, grevin sürüp gitmesinden do
layı Erdemir'in zararlarının, «beklenmeyen zarar» diye
gösterilerek vergiden düşülmesi ve devletin kendi para
sıyla kurduğu fabrikadan bir de bu yönden kazık yeme
sidir.

İNANILMAZ İŞLER

Erdemir'deki grevin 1 Eylül 1973'te başlayıp 75 gün
boyunca sürmesinin başlangıcında AP - CGP ortaklığının
doğurduğu Na·ım TalO hükümeti işbaşındaydı. Bu hükü
met 14 Ekim seçim sonucunun CHP lehine ağır basması
na kadar Erdemir grevine tam bir aldırmazlıkla bakmıştır.
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Yeni hükümetln Ecevit tarafından kurulması söz konusu
olduğu günlerde ise, bu aldırmazlık birden bir aşırı ilgiye
dönüşmüştür. Hükümet birdenbire greve bir arabulucu
atamak zorunluğunu duymuştur. Ecevit, denemesi sonun
da hükümeti kuramayacağını belirtince de, hükümet ara
cılığı falan unutulmuş, grevin birdenbire mllll menfaatle
re ve milli güvenliğe zararlı olduğu gerçeği keşfediveril
miştir.

Nihayet burada bir gerçeği daha söylemek gerekir.
O gerçek de, Talu Hükümetinin grevin başlamasından bir
kaç gün önce, Erdemir mamullerinde yüzde 18 - 20 ora-.
nında zam yaptığı gece olanlardır. O zamana kadar gün
de en fazla 2000 - 2500 ton mamul sevkiyatı yapılabilen
Erdemir'de bir tek zammın yürürlüğe gireceği sabahın
öncesindeki gece 7200 ton sevkiyatla bir rekor kırılmış
tır. Zammın yürürlüğe girmesinden önceki gece kimlerin
ne kadar Erdemir mamulü alıp kapattıkları araştırılırsa,
Erdemir'dc özel girişimcilerin neler çevirdikleri daha iyi
ortaya çıkar.

Erdemir'in yönetiminde söz ve yetki sahibi olan özel
girişimciler, Erdemir grevini hiç bir anlaşmaya vardırmak
sızın 75 gün sürdürmek, sonra da bu grevi ertelemekle
Türkiye'de özel teşebbüs erbabının nelere kadir olduğu
nu ispatlamak çabasındadırlar.

Erdemir'de oynanan oyun budur. Oyunun bir başka
vörıü de, Erdemir'de ve dolayısıyle Ereğli'de özel teşeb
büsün Türkiye'nin en güçlü sendikalarından birini yıpratma
ve hatta yok etme çabasını özel teşebbüs adına devlet
parasıyla millet parasıyla yürütmek istemesidir. Ne var
ki, Ereğli'de mütevazi ama etkili «Ereğli Memleket» gaze
tesinde Avukat Avni Çelebi'nin de yazdığı gibi Erdemir'de
çalışan Türk işçisi, artık bu tür aldatmacalara ve oyun
lara kanr.ıayacak, gerçekleri gün yüzüne çıkarıp hakkını
yiyenlerin yüzüne bir şamar gibi çarpacak bilince ermiş
tir. Erdemir belki gözden ıraktır ama, oradaki işçilerin
grevi yurdun dört bir köşeslndekt milyonlarca emekçinin
gönlünden uzak deği!dir...
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YENİ ORTAM
26.11.1973

.,
Erdemir grevi üzerine

Av. Abdullah SERT

Türkiye'de sanayi üniteleri dikkate alİndığında, Ereğ
li Demir - Çelik Fabrikasında 1 Eylül 1973 Cuma günü so
at 24.00'te 5.000 işçinin başlattığı grev gerçekten dev bir
grevdir. Kamuoyuna, yine önceki bir grev nedeniyle adı
yansımış olan «Ayşe» adlı yüksek fırının zarar görmeden
soğuması gerekli sürede çalışan 150 işçi dışındaki hak
larına kavuşmak için tam bir inançla bu grevi yürüten iş
çiler, hukukla bağdaşamayacak ve iş hukukunda özel bir
yer alaca!< «grev kırıcılığı» tanımlamasına uygun olan bir
erteleme kararıyla şaşırtılmışlardır. Böylece Erdemir gre
vi hukuki yönden de ilginç bir biçime girmiştir.

GARİP BİR. İŞVEREN DİRENİŞİ

Daha ileride, bir kamu kuruluşuyla bağdaşamayacak
biçimde işverenin greve kcrşi direnişinin nedenleri kuş
kusuz araştırılacaktır. Ne var ki, ertelemeye dek 74 gün
sürdürülen grevdeki işletme zararının 712 milyon lira ol
ması, buna karşılık hiç tartışmasız olarak sendika istek
lerinin tamamı karşılanmış olsa bile bundan çok az bir
miktar ödemenin yapılacağı düşünülürse, işveren direni
şine ilişkin türlü değişkenler akla gelebilmektedir. Son
olarak, belli bir yaklaşım 'clzqislndekl parasal işveren
kaybı ise gerçek kayıp karşısında adı anılmayacak bir
miktardır. Şu da gösteriyor ki, Erdemir grevinde işveren,
diğer değişkenleri araştırmaksızın, işletmecilikle bağdaşa-
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mayacak bir «hissilik» yöntemi içinde kalmış. kamusa(
kayıplara neden ya,ratılmıştır.

ERTELEME GEREKÇESİ VE HUKUK

15 Kasım 1973 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Er
demir grevinin gerekçesi şöyledir :

«Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle (grev)
memleket güvenliği ile son derece yakından ilgili olması
ve milli güvenliğimizi bozucu nitelik görülmesi... dolayı
sıyle (30) gün süreyle ertelenmiştir.»

Erteleme hakkının kullanabilmesi için memleket sağ
lığının veya milli güvenliğin doğrudan doğruya grev ne
deniyle bozulmuş olması gereklidir. Nitekim Danıştay 19.
9.1969 tarih ve 1967/711 sayılı kararında bunun böyle ol
masını açıkça hükme bağlamıştır. Aksi halde işçi sınıfı
nın iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesi için bir baskı
aracı olarak tanınmış grev hakkının özüne saldırı söz ko
nusu olacaktır.

Yasa koyucunun 275 sayılı yasanın 21. maddesindeki
hükmü bakımından hangi amacı izlediğini yasanın yapıl
masındaki Meclis tartışmalarıyla saptamak mümkündür.
Meclis tartışmalarından çıkan sonuç yukarıda da değin
diğimiz gibi, Bakanlar Kurulunun çok dar yorum yaparak
grevle erteleme nedenleri arasında doğrudan bir ilişkinin
bulunmasına yöneliktir. Oysa ki Erdemir grevinde, grev
le erteleme nedeni arasında dolaylı bir bağıt bile bulun
mamaktadır. Bunun yanıbaşında, erteleme nedeni olarak
gösteriler. Orta Doğu savaşı barışçıl bir düzeye kavuş
muş, bunc karşın hiç bir duraksama gösterilmeksizin er
telemeye baş vuru'muştıir, İşte bu noktada idare hukuku
yönünden Bakanlar Kurulunun acıkça yetki • saptırması
görülmektedir..

TARAFSIZLIK DA ZEDELENMİŞTİR

275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ya
sası bakımından «İdare» barışçıl ve yansız davranmak
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zorundadır 275 sayılı Yasa'nın 48. maddesi uyuşmazlık
süresince «hükürnetin» arabulucuiuk görevi yapmasını
öngörmüştür. Olayda Devlet Bakanı arabulucu olmuştur
ama, cebinde erteleme kararını taşıyarak yapmıştır bu
görevi. Bakanlar Kurulunun yayınlanan erteleme kararı
26.10.1973 günü alınmıştır. Demek ki arabulucu Bakan
tam yansız olmamış ve 1.5.11.1973 günü yayınlanan ve
altında kendisinin de imzası bulunan i<arar ister istemez
üzerinde etkili olmuştur. Şu da gösteriyor ki, 275 sayılı
Yasanın yukarıda andığımız 48. maddesinde öngörülen
arabuluculuk yasaya uygun bicimde yansız yürütülme
miştir.

Şunu da belirtelim ki, her yönüyle büyük boşlukları
ortaya çıkmış bulunan 275 sayılı Yasanın bir an önce de
ğiştirilmesi, çağdaş anlayış içinde Anayasa ile çelişme
yecek bir düzenlemeye kavuşturulması da artık zorunlu
olmuştur.
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CUMHURİYET
27.11.1973

Demir-çelik sanayiimiz

Doç. Dr. Nazif KUYUCUKLU
İ. Ü. İktisat Fakültesi

Kalkınma dönemlerinin güncel (aktüel) sorunlarından
olan Demir - Çelik Sanayii, bizde bugünlerde iki neden
den dolayı daha güncel olmuştur. Bunlardan biri, bir sü
re önce piyasada ortaya çıkan demir - çelik darlığı, öbü
rü de, Ereğli Demir - Çelik Kompleksindeki grevin iki bu
çuk ay sürmesinden sonrc; Bakanlar Kurulu'nca ertelen
miş olmasıdır. Biz bu vesileyle Demir - Çelik Sanayiimiz
üzerinde kısaca durmak istiyoruz.

Önce hemen belirtmek gerekir ki, ekonomik gelişmiş
likte gerek toplam. gerek kişi başına demir - çelik tüketi-

• mi. öbür birkaç temel mal yanında ölçü olarak kullanıl
maktadır. Nitekim, gelişmiş ülkelerde 1970'de demir - çe-
lik üretimi ABD'de 119, Sovyetler'de 116, Japonya'da 93 f

• milyon ton olmakla durum açıkça belirmektedir. Kişi ba- f
şıno tüketim de ABD'de 617, Almonvo'do 571, Japonya'da
551 Kg. dır. Bu itibarla sanayileşme ancak. demir - çelik
sanayiinin kurulup gelişmesiyle mümkündür ve bu sanayi
ürünlerinin tüketim hızı da, içinde bulunulan ekonomik
gelişme aşamasına göre farklı olmaktadır. Kalkınmanın
ilk dönemlerinde makro - ekonomik değişkenlerde küçük
artışlar, kişi başına büyük artışlar sağlamaktadır. Geliş-
me aşamalarında yol alındıkça, endüstri en çok demir -
çelik tüketen sektör olmakta, gelişmenin üst safhaların-
da ise, gerek toplam, gerek kişi başına tüketim hızında
yavaşlama eğilimi görülmektedir. Bunun bcşlıon nedeni,
demir - çeliğin yerini alabilecek yeni tekniklerin geliştiril-
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mekte olması, örneğin konut sanayiinde daha hafif me
tallere kayılabilmesidir. Ancak gerek bu eğilimin henüz
zayıf olması, gerek bazı alt imolôt kollarında demir - çe
liğin kesin olarak kullanılma zorunluğunun bulunması,
toplam demir - çelik tüketimini gittikçe yükseltmektedir.

Yurdumuz demir - çeliği, çeşitli sektörlerde, özellikle
konut sanayii yanında, endüstrinin öteki kollarında ara ve
nihai mal olarak tüketim dönemine girmektedir. Bu iti
barla, Kaikınma Planlarında öngörülen ekonomik hedefle
re ulaşıp uloşamamada, bu temel malların yeteri kadar
varlığı ya da darlığı önemli rol oynayacaktır. Değinmek
yerinde olur ki, yurdumuz bunun bilincine daha 1934'ler
de Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Proğramı ile varmış ol
makla birlikte, yoğun çalışma devresine Planlı Kalkınma
döneminde girmiştir. Nitekim Ereğli Demir- Çelik Komp
leksi bu dönemde devreye girmiş, İskenderun Demir - Çe
lik Kompleksi de tamamlanarak üretime geçme durumu
na getirilmiştir. Ayrıca içinde bulunduğumuz Üçüncü Beş \,
Yıllık Plaıı döneminde, dördüncü bir Demir - Çelik Komp-
leksi kurulup devreye sokulacaktır. Bu dönemde mevcut
kuruluşlarda bazı genişletmeler de öngörülmektedir.

üretimde de bu çalışmalara paralel olarak artışlar
olmuş, 1962 üretimi 451 bin ton iken, 1967'de plan üretim
hedefleri aşılarak 1,2 milyon tona, 1972'de de yaklaşık ola
rak iki milyon, 1977 içinse 3,9 milyon tonluk üretim he
defi öngörülmüştür. işaret etmeliyiz ki, toplam üretim dü
zeyimiz Yunanistan dışında öbür batı komşularımıza göre
bile düşüktür. Nitekim 1970 üretimimiz 1,5 milyon ton iken;
Romanya 6, Yugoslavya 2,2. Bulgaristan 1,8 milyon ton
ham çelik üretmişlerdir. Kişi başına üretimimiz de 58 kg.
-olduğu halde, Bulgaristan'da 273. Yugoslavya'da da 72
kg. dır.

ÜRETİMDE GECİKME VE KOMPOZİSYON

Toplcrn tüketimimiz ise üretime oranla daha hızlı ge
'lişmiş. üretim - tüketim dengesi ancak ithalôtla sağlana-
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bilmiştir. ithalat rakamı bozan, 1970'te olduğu gibi 400 bin
tonun üstüne çıkmıştır. Bunun böyle olmasında yeni ku
ruluşların ve genişletilen yerlerin, zamanında devreye gi
rememelerinin önemli rolü olmuştur. Nitekim, ikinci Plan
dönemi sonunda devreye girmesi düşünülen bir milyon.
ton kapasiteli İskenderun Kompleksi, üretime girmeden
genişletilme işlemine geçilmiştir. Aslında, plana göre de
toplam talep yaklaşık olarak 1972'de 2.2, 1977'de de 4.2'
olarak tahmin edildiğinden denge için ithalôt gerekmek
tedir. üretimde gecikmeler, sadece itha!ôtın miktarlarını
arttırmıştır. .

üretimin kompozisyonu da çok önemlidir. Üçüncü.
Plan döneminde imalôt sanayiinin alt kolları için özel çe
lik üretiminde üç katına yakın artiş öngörülmekle birlik-
te, konut sanayii için imal edilen ürünler, toplam üretim
deki üstünlüklerini devam ettirecek, ancak bunlarda oran
sal bir gerileme meydana gelecektir. Nitekim 1972'de top-
lam taiebin üçte biri bunlara ait iken, 1977'de bu oran
dörtte bire düşecektir. Yassı hadde ürünlerinde de artış-
lar devanı edecektir. •

Üçüncü Beş Yıllık Plan, demir-çelikte 1982'de denge
ye gelineceğini yani· toplam tüketimin tamamen iç üre
timle sağlanacağını öngörmektedir. Burada bir noktaya
değinmef'iiz gerekir. Yurdumuzda saptanmış bulunan de
mir cevher rezerv yerleri, sayı olarak çok fazla fakat, re
zerv olarak yakın zamana kadar toplam 233 milyon ton
civarında idi. Günümüzde bunun 353 milyon tona çıkmış.
olduğunu öğreniyoruz. Plan, öngördüğü dengeyi mevcut
ve o zamana kadar kurulacak komplekslerimizin %68 te
nörlü cevher kullanmalarıyle kabullenmiştir Oysa yurdu
muzda, en geniş rezerv olan Sivas - Malatya bölgesinde
ki en yüksek tenörlü cevherlerimizin bile tenörü %55-64
tür. İskenderun'a yakın Payas rezervinde ise tenör, %32:
dir. Dördüncü Demir-Çelik tesisinin kurulması düşünüldü
ğü Edremit - Ayvalık bölgesinde cevher tenörü % 56-57;
fakat rezerv 18 milyon ton cıvarındadır.

Bu bakımdan, planda öngörülen hedeflere utoşrnck
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için, ya öngörülen tenördeki cevherin Itholt gerekecek, ya
yerli cevher için ön işleme tesisleri (Konsantrasyon tesis
leri) kurmak icabedecek. ya da daha fazla yüksek fırın
kurmak gerekecektir. Bu her üç yol da, önemli miktarlar
da döviz ve öbür kaynak tahsislerini gerektirecek bu da
önqörülen hedefleri sarsabilecektir.

Başka bir nokta da fiyat sorunudur. Cevher rezervle
rimizin küçüklüğü, dağınıklığı ve bazılarında tenör düşük
lüğü nedeniyle entegre cevher çıkaracak işletmelerin (Dlv- .
rik hariç) kurulmasını engellemektedir. Demir - Çelik
Kompleksleriyle rezervler arasındaki mesafenin de uzak
oluşu, taşıma harcamalarını arttırmakta, böylece Demir -
Çelik kuruluşlarının cevher maliyeti yükselmektedir. Ya
kın zamana kadar Ereğli·ye demir cevherinin ton maliye
t, 180.- TL. civarında ldl, Halen, muhtemelen bu rakam
daha yüksektir ve bunun % 80'i taşımaya aittir Oysa
günümüzde dünya fiyatları ton 166.- TL civarındadır.

REKABET ARTACAK •

Bu konu ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir nok
ta da şudur: Avrupa Ekonomik Topluluğunda 1960'Iarda
daha genış üretim - tüketim piyasalarının ortaya çıkması
sonucu, Demir - Çelik sanayilerinde birleşmeler meydana
gelmiş ve kuruluş yerlerinde, eski merkezlerden sahillere
doğru kaymalar olmuştur. Halen Avrupa Ekonomik Top
luluğu'na, bu alanda gelişmiş yeni ortakların da katıldığı
bilinmektedir. Bütün bunlar, demir - çelikte birim maliyet
lerinde düşrnevl sağlayacak, dolayısiyle rekabeti arttıra
caktır.

Bu durumlar karşısında, gerek toplam, gerek kişi ba
şına pek yüksek olmayan demir - çelik üretim ve tüketi
mimizi arttırabilmek ve bunda devaınlılığı sağlayabilmek
için cevher rezervlerimizin envanterini bir an önce bile
bilmek, cevher· maliyetlerini düşürme ve Demir.- Çelik
Komplekslerimizi de A·ET.'de olduğu gibi entegre olarak
kurmak ve bu çalışma kolunda işçi - işveren ilişkilerinde
daha tutarlı olma zorunluğu doğmaktadır
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GÜNAYDIN
15.8.1973

Türkiye'nin en büyük
. firmaları açıklandı

Firma Sermaye Ciro Net Kôr

Türkiye Demir
Çelik 2.568.321.645 2.457.029.669 280.856.959

Erğ. Demir-Çelik 1.860.804.005 912.551.913 130.695.693
iproş 1.775.282.166 930.582.230 ---
Türkiye Sel. .

ve Kôğıt 1.377.000.000 652.300.000 54.190.000
TOFAŞ Türk

Otomobil 976.912.433 . 310.360.57,> 52,069.949
ETİBANK 841.478,.410 1.773.539.000 70.538.762
Türkiye ~imento

Sanayii 836.949.202 603.864.577 52.256.211
Otosan Otomobil

Sanayi! 737.857.008 149.641.166 31.028.140
Türkiye Şişe ve

Cam 710.200.000 249.739.000 22.134.810
Petkim - Petro

Kimya, 614.630.000 700.000.000 4i.849.662
Arçellk 610.042.180 259.236.249 ---
Azot Sanayii

T.A.Ş. 574.436.323 818.899.593 12.271.872
Bassa 565.166.800 147.001.800 31.363.623
Güney Sanayii 537.394.724 164.019.400 33.274.262
Mensucat Santral 500.074.880 134.311.683 13.280.745
BMC 446.516.008 132.563.284 ---
Türk Traktör 441.463.941 120.292.738 12.025.981
Oyak - Renault 414.410.444 196,267.348 ---
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Firma Sermaye Ciro ' Net Kôr

Rabak 407.334.217 183.571.831 21.150.312
Üniroyal 390.736.779 233.721.730 29.165.497
Türk Pirelli

Lastikleri 369.844.309 252.706.915 16.845.122 .
Good Year

Lôstikleri 359.552.269 175.418.873 25.408.414
İzmir Basma

Sanayii 346.955.000 90.000.000 ---
Kayseri Pamuklu

Sanayii 329.449.000 160.000.000 ---
Sifaş Sentetik 324.257 .206 155.166.842 35.755.806
Mannesman Sü-

merbark Boru 321.807 .931 139.437.098 ·24.330.880
Turyağ T.A.Ş. 313.846.948 122.530.906 ---
Sosa Suni 301.371.269 156.575.784 42 629.160
Çukurova Sanayii 296.468.033 60.931.922 4 028.455
Profile 282.534.259 93.684.025 20 460.831
Paktaş San. 274.804.144 123.947.300 16.235.807
Boru Sar. 274.319.666 80.437.815 13.929.555
Birleşik K. San. 257.140.780 8.730.250 ---
Aksu İplik

Dokuma 253.472.000 105.709.000 9.297.156
Merinos Yünlü

Sanayii 253.226.000 40.00~00 ---
Sümerbank

Mototva 249.878.000 110.000.000 ---
' Otomarsan 243.487.902 92.333.418 29.360.121i Metaş T.A.Ş. 237.685.835 105.462.223 ---

Koruma 1 arım
llôclon • 234.524.501 ' 70.389.552 15.414.167

Kamyon ve Oto-
büs San. 232.391.384 51.076.815 ---

Ergani Bnkır 230.079.473 420.699.241 7.027.517
Chrysler Sanayii 226.787.487 96.008.732 6.879.990
Defterdar Yünlü

Sanayii - .. 216.043.000 60.000.000 ---
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·i. Firma Sermaye Ciro Net Kôr-j_,
~ •

~ . Hürriyet Gaze-
·i tecilik 207.823.288 77.866.347 10.260.557
\ Aveks Yağ San. 207.311.552 18.333.109 1---
ı Ak Çimento Tic. 197.203.445 160.461.063 27.751.645

Türk Demir
Döküm 195.109.519 90.282.247 2.601.138

1rakya Yağ San. 194.932.552 24.450 069 1.967.235
Türk Otomotiv 193.996.827 99.020.493 8.658.346
Yem Sanayi 188.876.000 66.538.000 3.111.126
Bozkurt Mensucat 187.346.491 56.343.276 ---
Murgul Bakır
işletmesi 185.663.644 38.8.364.090 38.348.574
Marsa Margarin · 185.650.450 32.755.154 ---
Bakırköy Pamuklu
Sanayii 181.579.000 35.000.000 ---
lzrnır Pamuk
Müessesesi ' 178.751.756 56.075.449 ---
Gübre Fabrikaları 168.922.351 132.154.336 12 689.585
Ülker 166.942.074 55.539.530 ---
Kula Mensucat 166.614.640 • 103.587.493 ---
Alorko Sanayii 163.581.139 35.471.520 13.125.934
Trakya Sanayii • 158.740.460 20.836.116 4.298.583
Veb Ofset
(GÜNAYDIN) 157,353.035 46.121 964 7.902.184
Eskişehir
Basma Sanayii 155.481.000 110.000.000 ---
imsa Meşrubat
Sanayii 153.737.801 70.640.181 ---
Çukurova Çimento
Sanayii 153.644.039 103.287.677 14.572.818
Nazilli

1

Basma Sanayii 149.550.000 35.000.000 ---
CBS Boya 148.425.657 24.771.742 1.782.768
Çukurova Makina 144.792.469 34.528.485 17.243.244
DYO 141.592.850 24.458 971 ---

• Antalya
;
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Firma Sermaye Ciro Net Kôr

Ferro Krom 139.646.928 79.911.612 19.073.707
Çanakkale
Seramik 138.140.839 106.630.116 15.775.953
Altın Yıldız 134.430.064 88.558.167 13.040.475
Beykoz
Deri ve Kundura 128.791.000 36.500.000 ---
Marshall
Boya ve Vernik 128.381.900 17,964.699 2.676.900
Nuh Çimento
Sanayii 128.061.553 89.040.504 17.813.914
Çelik Montaj 126.291.864 53,985 711 5.671.638
Gemlik Sun.
İpek Sanayii 126.185.000 250.000.000 ---
Tamek
Meyva Suları 124.915.210 • 17.919.30?. 922.307 •

ı,İslon Sen. İplik 122.635.168 57.483.269 16.796.655
Ancdolu Çim. 122.292.661 49.963.908 5.001.760
Deva Holding 120.485.372 107.575.845 15.802.019
Türk Kablo 117.627.000 - 69.757.000 5.730.210
İktisadi ve
Sınai Tesisatı 116.657.064 53.960.680 1.989.970
Mutlu Akü
ve Malzemeleri 116.302.260 53.063.662 4.829.478
Paksoy Ticaret 113.449.158 16.626.813 1.151.953
Aslan ve Eskişehir
Çimento • 112.702.239 63.753196 7.373.197
Ereğli
Pcmuk Sanayii 109.178.000 90.000.000 ---
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VENi ORTAM
15.8.1973

EREĞLİ DEMİR - ÇELİK İŞÇİLERİNİN
HAZIRLADIKLARI ÜCRET RAPORU •

İşçiler, ücretler
ve pahalılık

Ereğli Demir - Çelik Fabrikasında çalışan işçiler, lşverln
de lokavt ve grev ilen edildiği şu günlerde, en büyük an
laşmazlık konusu olan ücretler, fiyatlar ve ücret zamları
honusunda bir rapor hazırlamışlardır. Bu raporun bazı bö
lümlerini sunuyoruz.

Şöyle diyor Erdemir işçileri:

Hızla sanayileşen Türkiye'de birbirini tanımayan in
sanlar olarak FABRİKA'larda toplanmaktayız.

Sayımız, SENDİKA'lı olarak 1,5 milyona vardı.
, Kimimiz Çimento veya Kdğıt Sanayiinde, kimimiz Las

tik veya Plastik Sanayiinde, kimimiz Madeni Eşya veya
Petrol Sanayiinde çalışıyoruz. •
- işte BİZLER de Demir ve Çelik Sanayiinde çalışan 5
bin ERDEMİR İŞÇİSİYİZ._

. • Sendikamız Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo
nuna (DİSK) bağlı TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASI.

Türkiye'de 100 büyük işveren listesinde birinci sırayı
işgal eden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile
<ıTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ» yapıyoruz. • .

ÜCRET ZAMMI istiyoruz. ÇALIŞMA TEMİNAT! istiyo
ruz. SOSYAL HAK istiyoruz. YEMEK istiyoruz. YAŞAMAK
- YAŞAMAK istiyoruz.
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İŞVEREN h a y ı r diyor... Sana vereceğim ücret zam
ları benim maliyetimi arttırır. KAR'ım azalır, sana senin
istediğini v e r m e m .

Ben istediğimi veririm diye d i ret I y o r .
Bir yandan da bütün işverenler hep bir ağızdan;
«İşçi ücretlerindeki artışların üretimdeki verimliliğin

çok üstünde arttığını, bu artışların fiyat artışlarının önem
li bir sebebi olduğun_u bas bas bağırıyorlar. İşçilerden ge
lecek yasal istekler· için dahi cezai tedbirlerin alınmasını
tavsiye ediyorlar.

İŞTE; bu broşürümüzü

1 - Doğru bilgiyi vermek,

2 - Sözleşmelerle aldığımız ücretleri gösterip, aynı
dönemdeki fiyat artışları ile doğan geçinme sıkıntımızı sı
ralamak,

3 - İşveren sermayesinin sözleşme dönemimizdeki
durumunu ve yarattığımız artı-değeri göstermek,

4 - Beşinci dönemde verilmeyen yeni isteklerimizi
belirtip doludizgin artan fiyatlar karşısındaki hayatımızı
sergilemek,

5 _,.. isteklerimize çözüm getirecek yolda hep bera
ber olmak için, amaçladık.

KAPİTALİST SİSTEMDE ÜCRET NEDiR?

ücretin işçiye «emek» karşılığında verildiğini söyle
mek yanlıştır.

işverenler başta olmak üzere çok kimsenin ifade et
tiğinin aksine, kapitalist sistemde ücret, işçinin emeğinin
karşılığı değildir. Bu yanlış daima kapitalist sömürüyü giz
lemek lçln ileri sürülür. Ve onun için de işverenler ücreti
«emeğimizin» karşılığı imiş _gibi gösterip bu iddia ile iş
çiyi ·daha da ucuza çalışmaya zorlarlar.
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işte bu gorunuşe dlkkot etmezsek işverenin bize
<iemeğ!mizin karşılığında» ücret verdiğini veya onların de
diği gibi emeğimizi sattığımızı zanneder bu yanlışı körü
körüne kullanabiliriz.

Gerçekte para karşılığında işverenle yapılan iş akdin
de satılan bir şey vardır. Vardır ama bu (emek) değil «İŞ
GÜCÜMÜZ» dür.

Ve unutmayalım kapitalist sistemde işçilerin işverene
ücret karşılığında «emeği»ni satar yerine «iş gücünü» sa
tar demek basit bir kelime tartışması değildir. Tam tersine
bizim ekonomik meselelerimizin en temel konularından bi
rini teşkil eder.

EMEK, bir mal değildir. Bundan dolayı da ne değeri
ne· de fiyatı vardır. Emek satılabilmesi için satışa çıkma
dan önce var olmalıdır. Var olmayan satılamaz. Mesela,
marangoz sandalyeleri pazara götürdüğü vakit sandalye
ler gerçekte vardır ve bundan dolayı satılabilirler. Fakat,
işçi işveren tarafından kiralandığı vakit henüz hiç bir emek
(iş) yoktur. Ancak, iş yapma kabiliyeti, iş gücü vardır. işte
işçinin işverene sattığı budur.

- Geçim araçlarını sağlamak, için bir üçüncü kişi olan
işverene sattığımız işgücü yaşayabilmemiz için sadece bir
araçtır. İşçi olarak bizi işverenin şahsı ilgilendirmez. Bizi
ilgilendiren hayatımızı sürdürebilmek için işveren tarafın
dan verilen ücrettir.

Bir ücret karşılığında işveren işgücümüzü satın aldığı
zaman, işçi olarak şchsımrz da işvereni ilgilendirmez. işve
reni ilgilendiren bizim iş kabiliyetimiz, bir artı-değer yarat
ma kabiliyetimizdir. Bu da bütün maddi şeyleri yaratmak
istediğimiz gibi· kullanıp yararlandığımız fiziksel ve mane
vl yeteneklerimizin tümü demek olan iş GÜCÜDÜR. Yani
iş gücü bizim etimizde, kaşlarımızda ve kanımızda saklı
bulunan özel bir maldır. işveren «bu malı» bir kere satın
aldı mı tespit edilen müddet boyunca işçiyi çalıştırarak
l<ullanır.



O halde işverenden aldığımız ÜCRET'i belirli bir mal
olan iş gücümüzün fiyatı olarak bilmemiz ve görmemiz
doğrudur.

ÜCRETİ NE TAYİN EDER?
İşçi ve ailesinin yaşayabilmesi için gerekli malların pi

yasadaki fiyatı işçinin ücret miktarını tayin eder.
Çünkü bize has özel bir mal olen iş gücünü 8 saatlik

çalışma sonunda harcadık. Yani 8 saatlik çalışma sırasın
da belli bir güç sarfettik, değer harcadık. Biz bu iş gücü
müzü yiyecekler, içecekler almakla, sosyal ve kültürel ih
tiyaçlarımız gidermekle kazanmıştık.

O halde iş gücümüzün değeri bizim ve ailemizin ya
sama araçları değerini içine alır. Bunun için de iş gücü
müzün fiyatını yani ÜCRET'imizi tayin eden piyasadaki ge
çim araçlarının fiyatıdır.

O halde işçinin aldığı ücretin sadece ürettiği malın
değeri ile yani ürettiği malın fiyatı ile doorudan doğruya
tir ilişkisi yoktur.

Şimdi biz işverenle yaptığımız toplu iş sözleşmesinde
ücret zammı istiyorsak, bu isteıjimizin en önemli nedenle
rinden biri yaşamamız için gerekli olan malların piyasa ti
votlonrun artmış olmasındandır.

TÜRKİYE'DE MAL FİYATLARINI
KİMLER, NEDEN ARTTIRIYOR?

Mal fiyatları ile oynama imkônı ancak o malların sa
hiplerinin elindedir.

Malların sahipleri bu mallara, dolayısıyla onların fi
vatlarına da hükmederler. Karlarını arttırmak için satıcısı
-~ldukları malların fiyatlarını arttırırlar. Fabrikatör daha
fazla kar etmek için fabrikasında üretilen malların fiyatla
rını arttırır. Aracı, satmak üzere aldığı malları daha paha
lıya sataral< karını arttırır. Spekülôtör ise piyasanın den
gesizliğinden yararlanarak ilerde daha pahalıya satmak
umuduyla mal alır ve yaratılmış veya yaratılacak suni
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mal darlığı sonucu fiyatı iyice yükselene kadar bu malı
elinde bekletip, kôrırn arttırır.

Her fırsattan yararlanarak kôrlarını arttırmaya cclı
san fabrikatörler sattıkları malların fiyatlarını yükseltmek
İcin ücret zamlarını sık sık bahane ederler. ücret zamları
nın toplam maliyetlere getirdiği artışa katlanıp, kôrların
daki küçük düşmelere tahammül edernediklert gibi; mal
larına öyle zamlar yaparlar ki kör oranları eskisinin de üs
tünde olur. Ve her tarafta ısrarla fiyatlarını arttırmalarına
ücret artışlarının sebep olduğunu söylerler. Bu arada kör
larındaki artıslardan hiç söz etmezler.

Türkiye'de mal fiyatlarını arttıranlar sermaye sahip
leridir.

işte Türkiye'de kapitalistlerin kendi sermayelerini
arttırma, kôrlarını arttırma ve işçilerin yarattığı mal fiyat
larına devamlı ve yüksek oranlarda zam yapma olayı kar
şımıza ekonomide enflasyon olarak çıkar. Enflasyonun
hayatımızdaki görüntüsü fiyatların devamlı ve yüksek o
ranlarda artmasıdır.

Ancak, fiyat artışlarını devamlı kılan şey ilk fiyat ar
tışından sonra doğan GELİR çekişmesidir. Zira kapitalist
ler ürünlerine yaptıkları zamlarla parasal gelirlerini arttı
rırlar. Bu kapitalist sınıfın milli gelir- içindeki payının art
ması demektir. Buna diğer sınıf ve zümreler hemen razı
olmazlar, İşçiler ücret artışı memurlar maaş ister, ev sa
hipleri kiraları arttırır, vs...

Bu kesimin istekleri de aslında milli aelirdeki eski
paylarını koruma çabasıdır. Bundan dolay,-enflasyon sa
dece ekonomik değil fakat aynı zamanda sosyo-politik
bir olaydır. Neticede bu işten politik gücü fazla olan kim
ee kôrlı çıkar.

Türkiye'de sermaye sahipleri siyası hayatı etkiliyerek
ekonomi politikayı tayin etmektedirler. .
.. Fiyat artışlarını, sebebi işc.i ücretleri değildir. Olamaz.
Ucretlere «zam» istemek fiyat artışlarının {enflasyonun)
bir sonucudur. Çünkü işçi olarak yaşamak zorunda ve
mecburiyetindeyiz. • •
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Erdemir işçilerinin
raporu

FİYAT ARTIŞI ÜCRET~ERİMİZİ NASIL ETKİLER?

Günümüzde ücretin yaygın ödeme şekli para ile öde
medir. Buna parasal (NOMİNAL) ücret denir. Bu şekilde
ödem, yani parasal ücret çalışmamızın gerçek bedelini
gösteremez.. Gerçek bedeli tôvln etmek için GERÇEK (reel)
ÜCRET söz konusudur. Gerçek ücret, fiyat artışlarından
arındırılmış, satınalma gücünü ifade eden ücrettir.

Fiyatların artmasına karşılık işçi ücretleri sabit kalır
veya fiyat artışı işçi ücret artışından daha fazla olursa; iş
çi eline geçen para ile eskisinden daha az yiyecek, eşya
vs. alabilecektir. Böyle durumlarda işçinin gerçek ücreti
görünüşteki Parasal Ücret artışına rağmen düşmüştür.

Buna göre, toplu - iş sözleşmeleri ile aldığımız ücret
zomlonnrn fiyat artışları karşısındaki durumunu göstere
lim:
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Ereğli Demir ve Çelik fab. XI. kademede çalışan işçinin
ücreti örneği

ücret Gerçek Bir evvelki yıla göre
Ücret

Yıllar İndeksi İndeksi Gerçek ücrette
Yıllık Artışlar

1964 100. 100
1965 118.2 113.0 + % 13.0
1966 128.2 113.1 + % 0.1
1967 146.1 113.0 % 0.1
1968 147.5 107.4 % 5.0
1959· 171.7 119.3 + % 11.1
1970 193.0 124.3 + % 4.2
1971 218.2 118.0 % 5.1
1972 240.9 112.9 % 4.3

. YILLIK GERÇEK (REEL) GELİRDEKİ ARTIŞ ORANI: YÜZ-
DE 1.6 OLMAKTADIR.

PAHALILIK İNDEKSİ: (Düzeyi) İLE İLGİLİ RAKAMLAR: Ti
caret Bakanlığı konjonktür dergisinden alınmıştır. Bu ra
kamlar dahi gerçek rakamlardan çok düşüktür. Meselô
kiralardaki artışlar hesaba katılmamıştır.

Tabloda sigorta primi ve vergi düşüldükten sonraki
net ücretler alınmıştır. Buna karşılık, iki maaş tutarında
ikramiye, çocuk yardımı, tatil harçlığı, yakacak ve yemek
parası net ücrete dahil edilmemiştir. Neticede net aylık
ortalama ücretler bu değerlendirmeye göre bulunmuştur.

Parasal ücretlerdeki artış hayat pahalılığı tarafından
iyice aşındırılmış, yani gerçek ücret ortışı çok azalmış ve
1967 ile 1968 yıllarında olduğu gibi son iki yılda da düş
müştür.

1.84



1964 -1972 yılları arasındaki (240.9-100.0=140.9) yüz
de 140.9 gibi görünen parasal ücret crtışı gerçekte ancak
yüzde 12.9'dur. {112.9-100.0=12.9) Bu da senelik ortala
ma gerçek ücret artışının yüzde 1.6 olduğunu gösterir.
(12.9: 8 = 1.6)

Şu halde, gerçek ücret artışı milli gelirde görülen yıl
lık yüzde 7'1ik gelişmenin çok altındadır. Ve herkes kalkın
madan aynı ölçüde istifade edecek ise bizim de gerçek ge
lirimizin her sene o senenin kalkınma hızı kadar artması
gerekirdi.

Milli gelir artıyor, lthclôt döviz rezervleri hep artıyor.
Devletin geliri artıyor. Pekiyi, bütün bunlar böyle de: işçi
nin yaşama şartlarındaki değişiklik· neden çok az oluyor?
Neden ücretler milli gelirdeki artıştan daha az artıyor? •

1966 - 1967'de gerçek ücretlerde düşme var, yani pa
rasal ücret artışına rağmen ücretin satın alma gücünde
düşme olmuştur. 1968 yılında gerçek ücrette 1970'e na
zaran yüzde 5 oranında düşme olmuş. 1969 ve 1970 yılın
da gerçek ücrette bir önceki yıllara göre artış görülüyor.
Son iki yılda 1971 ve 1972'de durum iyice kötüye gitmiş
tir. 1970'den 1971'e gerçek ücretteki düşüş 5.1 - 1971'den
""972'ye düşüş ise yüzde 4.3 olmuştur. Buna göre 1970'den
i972'ye gerçek ücretlerdeki düşüş yüzde 10'a yaklaşmış
tır.

Bu acıkça şu demektir:
1970'de yapılan sözleşme ile saat ücretlerimize, ye

mek ücretimize vs. zam alınmıştır. Alınmıştır ama bu zam
aynı dönemdeki hayat pahalılığı (Fiyat ortrşlcn) tarafından
tamamen yol<: edildiği gibi, 1970 ücretlerinden de yüzde 10
oranında kayıp bile olmuştur. Yani ücretimizin 1972'de
piyasadaki satın alma gücü 1970'e nazaran yüzde 10 ora
nında azalmıştır.

1970 yılında yapılan iV. dönem toplu iş sözleşmeslv
:e XI. kademenin saat ücretine alınan zamlar, parasal üc
retin her 100 lirasının 1972 yılında 125 liraya yükseldiğini
'JÖStermekte. Fakat aslında ücretlerimizin her 100 lirası-
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nın nedeni ile 90 lira 80 kuruşa düşmüştür, Böylece 1970'e
cıöre 1972 yılında her 100 liralık kozoncrmvdon koybettl
\)imiz 9 lira 20 kuruştur. Ve bizim kaybettiğimiz bu 9 lira
20 kuruşlar fiyatların artmasından yararlanan sermaye ke
siminin cebine gitmiştir. (100.00 - 80.80=9.20).

Bütün bu rakamlar gösteriyor ki Ereçjli'de 1972 yılın-,
daki hayatimızın genel geçinme düzeyi 1970 yılındaki se-.
viyesinde kalmadığı gibi altına düşmüştür. O halde şim
di ücretlerimize bir de miktar olarak osqrırl ihtiyaçların
ne kadarına yettiğine bakalım:

Çeşitli kuruluşlarca yapılan araştırmalar. Türkiye'de
ki ücret seviyesinin işçilerin beslenmeleri içln gerekli ola
nın çok altında olduğunu göstermektedir Devlet Planla
ma Teşkilatının da bir yayınında «Türk işçisinin aldığı üc
ret diğer temel ihtiyaçları arasında beslenmeye ayrılacak
kısmı en asgari seviyeye indirmekte, hatta çoğu kere bes
lenememe durumuna düşmektedir.»

Sendikamızın bağlı olduğu kontederosyonun (DİSK'-
in) yapmış olduğu bir araştırmaya göre: Bir günde kadın
ların 2470, erkeklerin 2965, iki yaşında bir çocuğun 1350,
altı yaşında bir çocuğun 1770 kalori a1masının gerektiği
bilimsel bir gerçektir. Ayrıca erkeğin ağ.ır işçi olması hali
onun günlük kalori ihtiyacını da arttırır. Fakat erkeğin işçi
olarak çalışmasından dolovı daha fazla kaloriye ihtiyacı
olduğu göz önüne alınmazsa bir ailenin aünde asgari 8555
kaloriye ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkar. Bu ailenin
kaloriden başka hayvansal protein, bltkisel protein, yağ,
karbonhidrat, vitaminler, kalsiyum ve demir ihtiyacı da
vardır. Bu besleyici unsurların asgari miktarlarının temin
edilmesi konut ihtiyacının karşılanması, giyim, temizlik,
eşya, ısınma ve ulaşım diğer zorunlu ihtiyaçların asgari
'rntktorlonm karşılanması için iki çocuklu bir ailenin bir
nünlük 59 lira 09 kuruş gelire ihtiyacı vardır. Bir günde
net olarak bu gelirin ele geçmesi için brüt günlük gelirin
700 lira 93 kuruş olması gerekir.

186



İŞVERENİN TEKLİFİ

1 - Fabrikadaki günlük ortalama üretlminin 1970'den
1972'ye yüzde 15.4 oranında artmasına, 2 - 1972 yılın
daki ücretlerimizin 1970 yılındaki ücretlerimize göre yüzde
10 düşmesine rağmen işveren, beşinci dönem toplu iş söz
leşmemiz için nasıl bir ücret teklif ediyor?. Buna karşılık
bizim istediğimiz ücret artışı nedir?

İŞVERENİN MÜZAKERE SIRASINDAKİ TEKLİFİ:

Birinci yıl 1973 için saat ücretine 100 kuruş zam, ikin
ci yıl 1971 için saat ücretlerinde yüzde 10 artış ...

Şimdi işverenin verdiği ücret zamlarına razı olursak
1973 yılında artan fiyatlar karşısında durumumuzun ne
olacağını inceleyelim: En iyimser hesaplar karşısında bile
yüzde 20'1ik fiyat artışı 1973 yılı için işverenin teklif ettiği
ücret zamlarını aşağıdaki hale. koyacaktır.

1973'de saat başına 1 liralık ücret zammı, yüzde 20'lik
fiyat artışı (hayat pahalılığı) ile yok olacak. Ve dahası du
rumumuz 1972'dekinden de gerileyecek, 1973'de zamlı al
dığımız her 115'70 lira gGrçekte 1972'de 96.40 liraya aldı
ğımız mal mil<tarı kadar mal almamız sağlayacaktır.

1973 yılında işverenin teklif ettiği zam ile ücretlerimiz
deki artış şöyle dursun, 1972'deki durumumuzu bile koru
yamayacağız. Hayat standardımız (düzeyimiz) 1972'nin al
tında olacaktır.

1974 yılındaki fiyat artışları tohmlnlerl bulunmodığm
dan tabloda 1974 yılına yer verilmemiştir. Fakat «Planlı
enflasyon metodu ile· kalkınan) Türkiye'de saat ücretlerin
deki gerilemeyi önleyemiyeceğini tahmin etmek güç ol
rnamaktadır. Yani 1974 yılında da işverenin vermek istedi
ği ücret zamları ile yaşama düzeyimiz düşmekte devem
edecektir.
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ERDEMİR İŞÇİSİNİN TEKLİFİ :

Birinci yıl 1973 için saat ücretine 2.50 TL. zam.
İkinci yıl 1974 için saat ücretine 3.00 TL. zam.
Teklifimizi kabul ettirdiğimiz takdirde 1973 yılında

gerçek ücretlerimizdeki artış oranı yüzde 15.9 olacaktır.
istediğimiz ücret zamları - 1972'den beri hayat stan

dardımızda (yaşama düzeyi) görülen devamlı düşüş kar
srsındo en doğal haktır.

Üretim verimliliğimizdeki artışların işveren kôrrnı üc
ret artışlarının çok ötesinde arttırdığını da unutmayalım.
işverenin ücretleri düşük tutma politikası İ';lCİ verimliliğin
deki artıştan sadece işverenin yaralanacağı anlamını ta
şır.

Ve yine unutmayalım, biz gerçek ücret artışı istemek ,
le ürettiğimizden aldığımız payın eskisinden daha fazla
olmasını istiyoruz..

Biz ERDEMİR işçileri, inanç ve kararlılığımızdan do
!'jan güçle ve tüm yasal mücadele araçlarını kullanarak
mutlaka amacımıza ulaşacağız.
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