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VARDI TE SORUNU VS YÜZDE OKLAR ÜT ZERİ NE
Son birkaç yıl içerisinde ülkemizdede büyük ağır sanayi tesis

leri yapılmaya başlandı „ Al i ağ-. Seydişehir ¡.Keban santralı, İs dere ir önem - 
li tesislerdirler.

Ağır sanayi,ileri tekniği ve eğitilmiş insan gücünü daha çok ge - 
rektirir.Eğer İsdemirde işçilerin eğitimi henüz tamamlanmamış ise yük
sek okul mezunları,daha doğrusu eğitilmiş iş gücü çalışmanın her saa
tinde, dolayısıyla geceleride gerekli olmaktadır,.

Teknik eleman Mühendis ve Teknikerler İ.D.Ç. yönetimi tarafından- 
gerekli oluşum nedeni ile vardiyeli olarak çalıştırılıyor,

* Memur statüsünde olupda vardiyeli çalışan teknik elemanların ça
lışma şanları gündüz çalışmaya nazaran daha güçtür.İsdemirde üç sene
ye yakın bir zamandır vardiyeli teknik eleman çalıştınlıyor.Buna rağ
men vardiye sorununa bir çözüm getirilmemiştir.Birçoklarımız fabrika
nın işletmeye yeni açıldığına,ilerde vardiye sorununa çözüm getirile
ceğini düşünerek beklemeyi yeğ tuttu.Ama bu güne kadar yönetim tarafın
dan bu soruna ilgisiz kalındığını anlayan vardiye sorumlusu arkadaşlar 
bu günlerde büyük bir huzursuzluk içindeler .Bu s orunu11 beki eme ile çö
zülmeye ceğ'inide anlamış dürümdalar.

Geçen sene vardiye sorumlularına 125 puanlık bir ek ödeme yapıldı 
Bu sene onuda geri aldılar.Bunun üzerine vardiye sorumlusu arkadaşlar 
bir araya gelip kendi sorunlarına bir çözüm aramanın gerekliliğini,iyi 
niyetin yönetim tarafından suistimal edildiğini¿iyice kavradılar.

Vardiyeli çalışmanın güçlüklerini uzun uzadıya anlatmaya gerek 
yok.Uykusuzluk, sosyal yaşantıda düzensizlik,çalışına şartlarının güç
lüğü bilinen şeylerdir.T.C. İş kanununda vardiyeli çalışma gözönüne alı
narak gece zammı verilmesi uygun görülüyor,Eğer vardiyeli çalışan tek
nik elemanlardan memur ştatusünde olanlar gece zammı alamiyorlarsa bu 
onların az çalışmalarından dolayı değil sadece statülerinin değişik ol
masındandır .Bugün müessese yönetimine bu sorun iletildiğinde ne yapalım 
elimizde birşey yok deniliyor.Bu çözüm değildir.Müessese yönetimi,fab
rika işletmeye alınmazdan evvel( st sene evvel) vardiyeli çalıştırmak 
üzere eleman alıyordu.Vardiyeli çalışmanın güçlükleri ortada iken bu 
güne kadar vardiye konusunda, ne gibi çözümler düşündü?

Bizde alttakilerin sorunlarını bir üste götürmek,sorunu götürene 
puan kaybettirir.Eğer sadece yapılan üretimi götürür,şu kadar üretim, 
şu kadar montaj yaptım derse taltif edilir.



Vardiya sorunu 18 güne isse ir g çiştir!İdi„Başlangıçta iyi niyetli 
bazı yöneticiler vjaldiye j^rurolusu tekidi; .-¿İt :anların işçi statüsüne 
geçmeleri için çalışma yap-tılar „ Bu tüm !je. nak el em anların isteği idi..
Bu konunun üzerinde duru-up tekrar gir.işimieıüe bulunulabilir ..Vard iye 
sorumluları çalışma koşullarına.bağlı olaro& seklerinin karşılığını 
istiyorlar .Buna çözümü getirecek o: an : lesse-; e yönetirinin dışında bir 
güç değildir,

Müessese yönet ifid kendi iç er is is*t. es “ zjuSI 1 şunları yapabilir.
1-Yüzde onlar müdürlere veya belli aü»ündedekilere değil vardiye 

s orunlularına verilmelidi r
2-Her ay 48 saat fa. la mesai verilme! i dir,
3-Sözleşme isteyenlere(işsea açma düşüncesi ol mamak kaydıyla) v eri- 

lebilir.
4-Yemek ve istirahat sorunu eözülmelicalr,
5-Mevcut yan ödeme kararnamesi bakaalık nezcinde yeniden gözden 

getirilmelidir,
6-Bu güne kadar bayram tatilleri verilmedi * En tabii olan bayram ta-

İli

tilleri verilmelidir.
Üretimin artması için çalışanların sorunlarına çözüm getirilme- 

lidirBuna bağlı olarak retimi anırmanın bir parçası olan vardiye so
runu mutlaka çözüme kavuşmalıdır„Yardiye sorununa çözüm getirilmediği 
takdirde üretimde olacak aksaklıkların sorumlusu fabrika yönetimi ola
caktır. ¥  şartlar altında memur statüsündeki arkadaşlai’in var diyeli ça 
lışmas1 istenemez.

FAŞİZMİ TANİYELİM
FAŞİZM bilimsel olarak şöyle tarif edilmektedir."Finans kapitalin 

ya da mali sermayenin en gerici, en şoven, unsurlarının kanlı terörist 
diktatölüğüdür.i! Yahut da faşizm "Tekelci sermay elıiıı en gerici, en ırkçı 
ve en sömürücü , istilacı kesiminin diktatörlüğüdür." şeklinde tarif 
edilebilir.

Ülkemizde ııakin sınıflar emperyal i zfil e ortaklık yapan yeriitekelci 
burjuvalardır. Faşist terör bıı. hakim sınıfların iktidarı tarafından uy
gulan- aktadır, Ancak faşist 1erörün esas uygulayıcısı tekelci burjuvazi
nin en gerici kesimidir„Ekonomik yollarla halkı baskı altında tutamayan 
burjuvazi işçi sınıfı ve yoksul köylülerin, aydınların gelişen mücadele
sini durdurmak ve elJSnomik bunalımdan kurtulmak için parlamanter görünüm
lü veya açık faşist diktatörlüğe- 1 — şvq,rur.

Ülkemizdeki faşizm ve onun ideolojisi özünde dünyada uygulanan diğer 
faşist i k t i d ar1ar d anfark11 değildir. Şimdi ülkemizdeki faşizmikısaca diğer 
ülkelerden ve bizim bizim ülkemizdeki propaganda yöntemlerinden örnekler 
vererek anlatmaya çalışalım.

Faşist ideolojj. AKıL-BIŞİlIK, 1T ve ZORBALIKTIR? Büyük Türkiye,
Dünya Türklüğü, en astan ırk, kapitalizme de emperyalizme de karşıyız 
gibi sloganlar -aslında yalan ve demagojiden başka birşey değildir.



Faşizm Türklükten, Dünyadaki bütün türklerin birarada toplanmasından 
sözeder. Ama kendisinden olmayan her türk kan düşmanıdır. Yapılan cinayetler 
de ölenler hep yabancı ırktan ¿eğil heralde. Faşizm başka ülkelerdeki fa
şist partilerle işbirliği yapmaktan da geri kalmaz. Hitler Alman ırkının 
en büyük ırk olduğunu söylerken İtalyan faşistleri ile işbirliği yapıp İtal
yan ırkını üstün ırk olarak kabul ediyordu. Çünkü Îtalya4da Mus ol ininin FA- 
şist partisi iktidarda idi. Hem başka ırktan olanları neden aşağılayıcı göz
le görelim? Bir liman işçisi bir türk işçisi ile neden düşman olsun? Bugün 
Endonozyr.daki ırkçı rtjimin 3'eri i halka yaptığı zulümü ülkemizde bile duyun
ca lanetliyoruz. Bütün dünyanın Lıüanetlediği ırkçılığı ülkemizde savunanlar 
varsa bu halkıraızın yüz karasıdır, halkımızı olmayacak şeylerin arkasına ta
kıp aldatmaktır.Aşırı ırkçı faşist dürünce Alman halkını nereye götürdü, 
Dünya insanlığına ne zulumler yaptı hala dimağlarda.

Faşizm kapitalizme, emperyalizme karş.ı olduğunu söyler. Musul ini ik
tidara geldikten sonra şu övgüyü yapıyordu: "İKTİDARA GELDİKTEN SONRA, ÜLKF^ 
i'.İZİN BELLİ BAŞLI ■■•İRK ETLER İNİ ON 1Î&Lİ BÜYÜTTÜK". Hitler'de Kapitalizme
karşı olc’uğunu söylüyordu. Ama özünde o, kapitalizmin un büyük savunucusu idi 
Faşist Nazi Partisi.de büyük şirket ve bankalar, para,uçak ve silah temin m i- 
yorlardı. Hitler1in militanları ise işçi tolantılarını basıyor, sendika grev 
1erini sabote ediyor,Devrimci işçâ önderlerini öldürüyorlardı. Bütün bunlar 
BÜYÜK ALhANYANIN" yaratılması i:Aİınan ırkının üstünlüğünün11 ispatı için yapı
lıyordu. Tarih bize faşizmin emperyalizmin en azgını olduğunugesterdi. Sözde 
emperyalizme kaşı olduğunu söyleyen Alman faşizmi dünyaya sahip olmak için 
miliyonlarca insanı öldürdü. Dünyayı kana buladı.

Ülkemizdeki faşist idolojide aynı yöntemlerini izliyor.’’Kapitalizmse 
de emperyalizmede karşiyiz'1 ama yurdumuzdaki emperyalist firmalar her yıl mi- 
liyonlaca lira kar sağlarken neredeler? İşçiler, aydınlar yabancı sömürüye k 
karşı mücadele veriyorlar. Ülkemizdeki madenlerin, petrolümüzün millileştiriş 
mck istiyorlar. Her alanda mitinklerde, fabrikalarda,Yürüyüşlerde, hayatın 
net alanında bunun mücadelesini veriyorlar. Faşistlere görex bu kominist İ- 
şi , amarika bizim dostumuzdur. Amarika haşaş ekmeyin dedi "ekmemek lazım" 
işte faşizmin emperyalizmle iç içeliği ve sahte vatanseverliği.
F aşizm insanları suni olarak parçalayıp yönetmek ister. Çalışanları deği
şik kanun ve yönetmenliklerle parçalar. 11 işçi doktordan daha az şereflidir1.1 
Ona göre. Bırakın işçi- doktorveyaişçi- mühendis ayırımını bizzat işçiler A 
arasında ayırım yapılır. Postabaşılar, ustabaşılar ve diğer işçiler arasın
da uçurum meydana getirilir. Bir Üst tabaka tarafından altta kalanlar ezi
lir.

Teknik elamanlarda böyledir. Tüm teknik elamanların birliğini bozmak 
işçilerle birlik olmasını önlemek için meslek gurupları arasından çelişki 
yaratılır. Teknik elaman statüleri öne çikanlarak Y? Mühendis, mühendis, 
tekniker, tekniksiyen statüleri arasına uçurum konarak sürtüşmeler yaratılır, 
Bir bütün suni parçalara bölünmüştür. Emek sarfederek çalışan işçi, teknik 
elaman ve memurlar işverene karşı sömürüye karşı birlik halinde haraket e- 
demez hale getirilir, buğun yapılanda bu.

Faşizm işçilerden yana olduğunu söyler."işçileri, fabrikalara ortak 
edeceğim” söyler, ama bu ortaklığın altında ne yatıyor.-Nasıl ortak yapıyor? 
Büyük şirketler bilhassa emperyalist ülkelerde,.İşçi, esnaf ve köylülere Hie- 
Hisse senedi satış yaptıklarını görüy ruz.Koç-Holding,Yaşar-holding,Sabancı 
Hoidiüg Hisse senedi satışa çıkarıyorlar.İşçilerbirkaç bin liralık hisse se& 
nedi alacak. Sonrada büyük hisse sahipleri kar üstünü kar katarak işcile^ ■ 
Sömürürken buna karşı çıkan işçiler ortak işçileri karşılarında bu alacaklar,, 
İşte faşizmin işçile3?i fabrika, sahabi yapma anlayışı 3"fabrikaya ortakda ol
dunuz gözünüzü kör etsin." "Daha ne istiyorsunuz." Büyük burjuvaları koru
manın en koloy yolu.

Faşizmin yalanı, sahtekarlığı saymakla bitmez. Diğer önemli özelliği 
ise kitleleri kMkn acsrsEEk korku vererek yanma çekmesidir.



İşyeri erimizde çoğu emekçi, aydın şöyle der.!lFaşizme karşıyız ama ne 
yapayım ekmek parası1’ Faşizm bunu bilinçli olarak yapar.. Geniş kitleler hep 
bu korku ile dillerinde faşizme karşı ama pratikte ondan yana olurlar, böy- 
leee faşizm kendine karşı olanları parçalar, İleri önderleri tabansız bı
rakmış olur, önce önder militan devrimcileri yok etmeye dahasonrada orta
da kalanlara daha çok baskı yapmaya başlar,

Türkiye kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olmasına rağmen, daha 
hala geniş ölçüde bir küçük- burjuvalar ülkesidir, ülkemizde ve butip ülke
lerde proleterya, kendi bağımsız politikasını açık ve kesin bir şekilde or
taya koymadan, faşizme ve tüm burjuvaziye karşı tavizsiz ve bağımsız bir 
politika izlemeden, geniş küçük- burjuva yığınları faşizmin baskı ve etki
sinden kurtaramaz; .'Böylece faşizmin kandine belli ölçüde bir kitle temeli 
yaratması ve bu yoldan da gelişmesi önlenemez; ciolaysıyla faşizme karşı tu
tarlı bir mücadele yürütülemez. Faşizmin özeliikle küçük- burjuva yığınlar 
arasından böyle bir kitle temeli yaratması, işçi sınıfının sosyaldemokırasi 
nin kuyruğuna takmasıyla değil, ancak ve ancak emekçi sınıfların demokratik 
taleplerini açık açık ortaya koyması, aktif olarak savunması, ve proleterya 
nin siyasi temsilcilerinin bizzat kitleler içerisinde militanca çalışmasıy
la önlenebilir. İşçi sınıfı ve onun bilinçli temsilcileri bu zorunlu göre
vi yerine getirmedikçe, faşizmin gerek devlet cihazı içerisindeki ve gerek
se kitleler içerisinde gücünü artırması ve emekçi sınıfları ezmesi önlene
mez, Bu hiç bir kuşku götürmeyecek kadar gerçektir. İşte faşist MHP'nin bu 
seçimlerde, devlet gücünede dayanarak, binbir hile ve zor yöntemiyle kitle 
temelini genişletmesinin temel ve esas nedeni de budur, Yani işçi sınıfının 
bu seçimlerde kitleler arasında militanca ve yoğun bir propoganda ve ajitas- 
yon çalışmasına girmeyip. Kitleyi sosyaldemokırasinin kuyruğuna takarak mey7 
dam burjuvaziye bırakması, MHPnin kitle temelini yaratmasının en temel se
bebidir.

Kısaca faşizm sermayenin, burjuvaların en zalim en sömürücü diktatörl 
lüğüdür. Ondan korkmak, ondan çekinmek çözüm değildir. 0 bir kuduz köpek 
gibidir. Korktukça üzerine saldırır. Faşizmden kurtulmak için üzerine üzeri# 
ne gitmek gerekir. Ona karşı birleşerek örgütlenmeliyiz» onun yok edilmesi 
için bilinçli ve kararlı mücadele vermeliyiz»

“Faşizim,proleterya ve sınıf sendikacilığı için devamlı ve büyüyen 
bir tehdittir.Bu tehdidin bütünüyle yok edilmesi ancak burjuvazinin eggmen- 
iiğiMn ortadan kaldırılmasıyla,burjuva diktatörlüğünün yerini emekçi köylü
ler ile işbirliği halindeki devrimci güçlerin alması ile gerçekleşir.Faşizmi 
in,kapitalizia çerçevesi içersinde yerini eski burjuva demokratik rejime bıra
kacak geçici bir yönetim olarak kabul ve büyük kapitalist ülkelerde gelişme 
tehlikesini inkar etmek,proleteryanm uyanışını ve direnişini yıpratmakla 
sonuçlanacak,faşist diktatörlüğün geçici olarak sağlamlaşmasını destekliye— 
cek,yardım edecek boş aldatmacadır.”

Görüyoruzki faşizm yerel ve geçici bir olay değildir.Burjuvazimân 
sınıf egemenliği devam ettiği sürece bütün burjuva devletler şu veya bu yol-, 
dan faşizme geçmek isteyecekyerdir.Burjuvazinin sınıf egemenliği devam ettiği 
sürece, faşizm tehlikesi yek olmayacaktır.Faşizm,ancak ve ancak burjuvazinin 
sınıf egemenliği yok edildiği zaman yok olacaktır.Ayrıca faşizm,kapitalizm 
çerçevesi içinde yerini burjuva demokratik bir iktidara bırakmaz.Faşizm,ane 
cek,yükselen işçi sınıfı hareketi ve egemen sınıflar arasıdaki çelişkiler 
karşısında geri çekilebilirAma bu geri çekilme faşizm kendi içersinde güç
lendiği zaman tekrar siyasi iktidara gelmesini ortıdan kaldırmaz,.

Faşizm işçi sınıfı ve emekçi halkın azgın bir düşmanıdır.Onu ancak 
işçi sınıfı ve emekçi halkın örgütlü,bilinçli devrici mücadelesi yok eder 
Devrim olmadan faşizm yok olmaz.Onun için tüm çalışanlar devrimci saflarda 
birleşmelidirler

K A H R O L S U N  F A Ş İ Z M . .
Y A Ş A S I N  T Ü M  Ç A L I Ş A N L A R I N  B İ R L İ K T E  
M Ü C A I) E L E S İ



TEKNİKERDİK
Türkiyenin teknik eleman gereksinmesini karşılamak amacıyla I9II 

yılında,, Fransadan esinlenerek îstanbulda^Kondüktör Mektebi Al is i "kur
ulmuş çeşitli aşamalardan sonra mühendislik Unvanı verilmiş»bilahare 
bu ünvada alınarak 1944- yılında Ankara ve Erzurumda açılanlarla birlikte 
adları Tekniker okulları olarak değiştirilmiştir.

Bu okullara sanat ve yapı enüstütüsü mezunları alınmaya başlan
mıştır . Öğreniin süresi iki yıl olarak saptsman bu okulları bitirenlere 
Tekniker ünvanı verilmiştir.1952 Yılından itibaren,ülkedeki teknikel- 
eman boşluğunun hissedilmesi nedeniyle tekniker yetiştirme işine önem 
verilmiş,gündüz Tekniker okullarına denk,üç yıl öğrenim süreli"akşam 
tekniker okullarıHaçılmıştır,7.Milli Eğitim Şurasının 1962 yılında yap
tığı toplantıda,tekniker okullarının yurt düzeyinde yayılmasına ve dördü 
gündüz olmak üzere 28 tekniker ve akşam tekniker okullarının açılmasına 
karar verilmiştir.

Gündüz ve akşam tekniker okullarından mezun olan teknikerin top
lam sayısı II059'dur.Bukadar iyi niyetlere dayandırılarak açılan ve 
Türkiyenin sanayileşmesinde büyük katkıları olan teknikerler,siyasal 
nedenlerle 1968 yılında kapatılmıştır»I9II yılından 1965 yınına kadar 
yapılan bu uygulamalarda tekniker toplumunun yetki ve sorumluluğu tes- 
bit edilmemiş olması dikkate alınarak, 1965 yılında iş mühendisliği adı 
altında yüksek tekniker okullarının açılmasına karar verilmiş,ancak, 
belirli toplumlardan gelen baskılar sonucu bu iş mühendisliği kaldır
ılmış ve üç yıllık yükst-k okul olarak kabul edilmiştir»

Bilahare dünya standartlarına uymaması nedeniyle iki yıllık yük
sek okul olarak tanımlanmış ve 1975 yılında yüksek tekniker okullarm- 
m d a  kapatılmasına karar verilmiştir.

Sanayide büyük bir hamlenin yapılması gereken ülkemizde,teknik 
personelin gereği gibi değerlendirilemediği bir geçektir 1 3 yıllık 
tahsil hayatı olan,pratiği ve teoriyi birarada uygulama özelliğine sah
ip bu toplumun,bugünedek yetki ve sorumluluğu belirlenememiştir.Bu çar
pıklık içinde Türkiye'nin kalkınmasından söz etmek,geçeklerin görmeden 
hayalci yaşantılarla geri kalmışlığımızı tesçil etmenin ötesine geçemez.

Tekniker toplumu için çözüme kavuşmamış sorunlardan biriside 
eğitimi kısıtlanmasıdır.Bütün mühendislik dalları için üst eğitim,"Master" 
v.s. öğretim olanakları sözkonusuiken teknikerlerin eğitime devam olan
ağı hakim iktidarlar tarafından yok edilmiştir.Bu konudaki hertürlü 
çîkışlara ise kulaklar tıkanmıştır.Çünkü 1975 yılında yüksek Tekniker 
okullarının kapatılmasıyla bu toplum gözden çıkarılmış ve kendi haline 
terk edilmiştir. X&k&xkExxi&|i±2ix

TEKNİKER TOPLUMU ÇALIŞANLARIN BİR PARÇASI OLARAK ELBETTE KENDİ 
HAKLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME DOĞRULTUSUNDAKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR?


