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sENDİKALAşMAK içiN soıı,ııır
ı,rÜcaopış yöNrcıvn Eni

ciniş ,

Ükemizde, teknik elerna,riarın, öğretmenlerin,
nremurlarrn, sağlık personelinin, tüm sendika,srz ka-
nlu çalışanlarınrn sendikal haklar mücadelesi her
geçen gün daha ileri boyırtlara ulaşmaktadır. 1960'lı
yıllarda önern ka"zarımaya başlayan sendikal haklar
mücadelesi, bugün "TOPLU 56zr.r'.Şvril,İ VE
GREVLİ SENDİKAL HAKLAR ELDE EDEREK, İŞ-
yERi vE işKoı.u DüzEyiNDE işçi snNpiKAtA-
RiNDA önCÜrlUNME" olarak tanımlayabileceği-
miz müca,dele hedefiyle, onbinlerce çalrşana möl ol-
muştur.

Örgütlü bir müca,delenin sonucunda, elde edece-
gımiz sendikal haklar çalışanlarııı ekonomik - de-
ıııokratik müca,delelerinde etkin bir silaJı olacaiıtrr.
Sendikaların, ça,lrşanlarrn ekonıomik durumu ve ça-
lışma koşullarınr düzeltme mücadelesindeki önemi
a,çıktır. Mühendis ve mim,arlarrn ekorıoırılk Curum-
iarrnrn ve çalrşma koşullannın incele,nmesindeı, ç1-

kan sonuçlar mühendis ve ırıimarlar için sendikai
hakla,rı1 gereklüğini somut biçimde orta,ya koy-
maktadır.
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ırtirınN»is vE ııiııenıenış sosyAr, vE' Ei(oııoııir punuıır.en t*ı

Miihenüs ve mirnarlarıı % 63,1'i kamuda, Vo ta,z'
si özel sektörde ücretli olarair çalşmaikta o|up Vo 20,7'si
ise büro ve fi,rma §a,tıibi veya ortağadır. Mühendis ve
mirnarla,rda ayhk gelir ortalaına§ı 5170 TL olup, bu
sayı özo1 kesinıde çalışarııla,r için o361 TL/ay, kamu
kesiıninde çalışarılar içi1 4293 TL/qy, bniro/firma sa-
hip/orttailrlan için 697o TLfary'dr. Mtihendis ve rni-
marların Vo 68,7'sinvl aylık ge,liri 5OO0 TT-'niıı altrnda,
% 42,3'ünün§e aıylrk gpliri 4@o Tl'nin altındaür.
Başka bir deyişle, müheuıdis ve mim,a,rların % 68,7'si,
miihendig ve rnimiırların ortaJarrra aylık getirinin
altıııda ücret himakıtadır.

Bürofirma sahibi/o,rtağı üşındaki mühenriis
ve miıııarların bdyiik bir kesimi; özel kesimde çalı-
şıılaırın % 52,1'i, ka,mru kesiminde işi olarak ça.lı-
şa"rı]qJft1 ro 43'1J, kamu keşiminde m,e{rnur ola,ııak ça_
.lışanlann Vo 48,2'§i, ça.lışrna biçimini değişti.rmek ve
ağırlıkla büro - firma sahibi/orta.ğı olrna.k istemek-
tedirlon.

Mühenüs ve mimarlann beşte birindeaı fqalası
(Vo 21,3'1 filen sendikalaşma ha,ıkkına saiıiptir. An-
oak gerçelı. sendikalı]a§ma oraıu i§e, §ığı derece dü-
şük olup, toplam mühendis ve mimarlq,rrn sendika-
l,ara üye olan keslmi ancak Vo g,z'dir. Miiıhendis ve
mimarların, senıdikaJılaşabilecekleri halde, bu tıaJ<kı

(*) Bu bölümde kullanılan sa,}ı§al veriler, 1975 yı-
Iında örnekleme yoluyla seçilen 25OO mühendis
ve mimara ya.pıIan anketin soanıçlarından alın-
mıştır.
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kullanmayan kesimi ise % 18,1'dir. S€ndikal ha,klara
sahip olup da, bu ha,kkı kullanarılar kamu kesimin-
de Vo 4g,7 olduğu halde, özel kesimde ancak 7o 2,4'diü.
Bütün bu sonuçla,r, mühendis ve mirnarlarrn, ancak
beşte birinin yasal olarak sendikalılaşabilecek du-
rumda olduklanru, bununla birlikte özelliktre özel
kesimde bu hakkı kullarıa.rılarrn oraııl çok düşük ol-
du,ğu için, fiili sendikalaşma düzeyinin çok yetersiz
olduğunu ortaya ko5rmakta,dır.

Bir çok mühendis ve mimann çözüm olarai<

sördüğü ıbüro - fit'rna sahibilo,rtaeı biçimindeki
çal§manrn niteliğini kawamak açrsından, mimarlık
bürolarrnr inceleyen bir araştııırıa,rıın bulgulan, belli
bir ütiyatla genelleştirilebi]ir.

Mimarlık bürolarının dörtte üçünde ücretli mi-
m,ar ve}za müherıdiş çalışmamal<tadrr, Bu olgu, bütün
özellikleriylo bir kapitalisü artr - değer yara,trlmasr
sürecinin mimarlık bürolarında bueün için yaygın
olrnadığını bize gös,termektedir. Bir çok küçük büro-
da, ,büro sahibi zana,afr,kğıra benzemektedir; yani o,

üretim araçlannuı sahibi olarak hem bir kapitalist,
hem de kendi kendinirr ücretlisidir. kendi üretiın
araçl4n ile çalrşarak, kendi işeücünü yeniden üret-
tiği gibi, yarattığı artr - değerin bir kısmına saiıip
çı_kar. (1)

Mimarlık bürolarr içi1 varılan bu ya,rgıl,ar, diğer
bir çok mühendislik bürosu için de geçerüdir. Az sa-
yıda büyük proje bürosunun drşında,, bir çok küçük
büro, belirtilen koşullarda varlığnr sürdürmeye ça-
lışmaktadır.

Özotlersek, mühendis ve rnimarlann büyük ço-
ğunluğu ücretli emekçilerdir. Onlar da,, mesleki bil-
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gi ve becerilerini emekçi haikııı V&raıuıa, ltullana-
mıaınaluD sıIrıntrsınr çekrrıekte, her yıl % 25 - 30 ar-
tan ha,yat patıalılığ karşısında, düşük ücretlerle ge-
çinme sava"şı veımekte, diğEr emekçiler gibi emper-
yaliwıı ve yerli ortaklanııın saiün, kıyım ve zulmü-
ne hedef olmafttadır.

Mühendis ve mimarlann bünik çoğunluğuoıun
ücretli emekçiler oluşunun saptaıım:asındarı, sıotrı;r&,

.Nedon Sendikala"şmaı sorıı§ıuna ceva.p verebilİriz.

NEDEN SENDfu(ALAŞMA ?

Emekçi sınıflarrn işgücünü daha iyi koşullarda
satma ve daha iyi çalışma lıoşı.rllan s,ağlama müca-
delesinde, toplusözleşme ve grev silahlanyla dona,-
tılmış buluna^rr sendikalar etkin bir araçtır, Ve diğer
bir yörıüyle, sendika bir örgüttür; elrorromik - de-
mokratik mücadelede çalışaırlann örsütlü birliğ.inirı
oluştunılmaşında bir araçtrr.

.srnrf mücadelesinin tarihi göstermiştir ki, ça-
lrşaıılar sermajye kesimleri karşı,sında bir güç olmaık
istiyorsa, öıgütlü olmak zoruııdadır. Yiıne tarih doğ-
rularnafttadır ki, gıjnümüzde sörnürü h6,1ğ, devam
ediyorsa, bu, sornünicü sınıfla,rın orsiittü olmasın-
dan, örgütlülüğünü sürekli }ulmasından ve böyleoe
sömürülenler üzerirıde baskr ve terör uyguJayabil--.
diği, on,lan sindirebildiği içindir. Sömüniye karşı sa-
vaş örgıitlü olmaJ< zorundadrr."

"sendikalar ezi|en srnıfla,ıın srnrf mücadeleşiııde
ekonomik - demokratik haklar, kazanrmlar doğrul-
tusunda mücadele için kullarıdıklan bir ara4tır. Sen,
dikalar so§yal ve ekonomik ilişkileri batrnmrndaıı or-
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tak özellikleri olan kitlelerin en geniş biçimde yer
aJdıgı örgütlerdir. Serıdikalar genel olarak ba$m-
sızlık, dgmokrasi mücadelesi içinde, temsil ettikleri
kitlelerin ekonomik - demo}ratik haJ<ları için ınüca-
dele ederler., (2)

Temelde bir ekonomik - deırıolnıatik müoadele
aracr oları sendikaların §verenlerden kopardıklan
haklar, sg,ıdikaya ka,rşı erı ilgisiz kşimlerin bile il-
gisini ,arttrnr. Böyleoe, sendika, bir işyerinde çaiışarı-
ların tamamrııı veya tamamına yakı1 bir bölümü-
nü kapsar. Bir başla,rına işve,reoı, ka,rşısında güşıiz
ola,rı çalışarılar, §veren kaşısında sendika ile ör-
gütlü bir birlik olara,k durabilirler.

sendikal mücadelenin ka,zarıımlarınıfin geçici ol-
dugu doğrudur. Ancak enflasyon, ça,lışanlaruı üc-
ret anhşlanıı krs,a bir süıedo etkisizleştir§€ de, s€er
dikal nıüoadele, çaJrşanlar üze,rindgki sörnüriiçıün bir
nebze olsun ha.fiflemesinde yararlıdır. Şurası açıktrr
ki, sorunların temel kıaynağı, içinde yaşa,rırılaıı siya-
si düzeııdir. SoruıIarım:za kalıcr çoztimler buluna-
bilmesi, bu siyasi yaprnın değşmesi, emekçiler le-
hiııe bir siyasi yapmrn oluşturulmasıyla müıninin-
dür. B\ı anla,mda, sendikaların yünitbtigü rnüoade-
le, ülke çapında verilmekte olaıı bağımgızlık, de-
mokrasi mücadeleşine ta/bi olmak zonındadır. seıı-
dikaJar elbette eylem ve çalrşmaJanyla arıti - em-
pefyaJi§t, ıantifaşist rrııicadeloye katlı[da bulua,ıabi-
leceldeıdir.

Ancak ııııutuJmaması gereken, tiikemizin, ba,
ğımsız ve eınekçi halk demokrasisinin kunılduğu d+
mokratik bir üke ohna§ı, emp€ryali§t - kapitalist
ilişkiler as dşında yer almamızla mtirnktin olduğıu-
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dur. Bu nedenle, sendikalar bu amaçlar doğnıltu-
sunda mücadele görwiyle yükümrü olaıı ve toplu-
mun tüm sınıf ve katrrıanlarına kaşı sorumlu oları
siyasi partilerle kanştınlmamaJıdrr.

Serıdikalan doğru olarak değerlendiren dewim-
ci bir taklaşım, en geniş kitlelere temel eılwı<ımik -
demo]ıratik sorunların, kaynaklandısı siya§i yapuırn,
emperyalizln ve yerli ortakh,rını1 değl, eorıekçi hal-
lon çıka,rlarlna uygıın bir biçirnde kavuşturulrnası
doğrultrısunda hedefler gostermekle yükümlüdtir.
Ancak sorı.ınu, ikti§adi müoadelenirı tayin dici rol
orynadığınd.a,rı hareketle, iktişadi mücaıdeleye şiya-
si bir ııitetik kazandırma arrlayrşıyla ele almak yan-
lıştır. İl<tl,sali çrkarlann erıelıçiler lehine bir yapı-
ya kavuşturulmasr, köklü siy,asal değ{şikliklerle
mümiçürıdür. Devriınciler, iktisa,di mücadeleyle ye-
tinip, ikti§adi duru,ınrın teşhir edilmesi yoltııdaki
çalışmala.ıı eylemleriııin başlıca alaıır olaraılı değer-
londirınezbr. Derrirnciler, ça|ışa.rrlara işçi sınıfinrn
biümi doffiıltusunda siyasi eğitimini sağla.mak ve
siyasal bitinci geliştiı.ın€k doğrultusunda çalışma.kla
ırüicimlüdürler.

Bütün bu nedenlerle, düşük ücretler]e hayat
pahalıllğının ateşte1 gömleği içinde krvranan, me,s-
Ieki bilsi ve becerisini ernekçi ha,lkın yaranna kul-
larıamamanrn srkrntrsınr benliğinde duyan, bir par- _.
çası olduğu emekçi halk sibi, emperyalizm ve yerli
ortaklannrn baslı zulum ve terör uygulamıasına he-
def olan teknik elemanlarrn, bağımsızlrk - demokra-
si müca,delesine tabi olarak sürdürd,ükteri ekonomik-
demolratik mücadelede, sendikalar etkin ve gerekli
bir araçtır.
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Sendikalarrn, çaJrşaıı, keşimlerin örgütlüük düze-
yinin arümesrnd,a etkin bir araç olduğu vurgrılanmrş-
tı. Ülkemizde, çalrşanlarrn, örgütlülük düzeyi incelen-
diğinde, korrunun önemi ortaya çıkmalıtadır.

tiıxrııiznE çALIşAI§ıARIN öncürıtnüĞü,
Ü]:kemizin çarpü kapitalist yap§uıın ve bu ya-

pı üzerirrdo biçimlonen siyasi ya,prıırn bir sonucu ola.,
rak, çalrşan kesim.lerin örgütlüük düzeyi düşükttir.
İşçi sınıfına sendikal ha^kkmrn tanıruşıııdarı bu ya-

v_ na 30 yrl, grev ve toplu-sodeşme hakkrnın ta,nınışın-
dan bu yana 10 yıIı aşkın süre geçmiş olmasma kar-
şın, işi şrufinm da örgütlenme düzeyi duşüktür.
Milyonlarca ta;nm §çisi ise, bu halttarı yoksundur.
Serı:dikasız ka,mu çalışanlarınıa, örgütlütik düzeyi ye-
tersizdir.

"R,esmi verilere göre Sosyal Sigortata,r'a bağlr iş-
çi sayur 2 milyon, Emekli Sandrğr'na bağlı ücretlile-
rin sayrsr 95o bin dolayındadrr. Bağ-Kur ve özel sanı
dıklar da eklendiğinde, toplam sigorbaJı ücretli saü§ı
3.900.0OO'e uJıaşmakta,dır. Buna göre, toplam sigortalr
say§r ikti§adi faal nüfusun dortte biri oranı.rrdadrr.
SSK, Emekli Sarrüğı, Bağ-Kur ve özel sarrdrklara bağ-
lı toplam sigortalı ücretlile- - e ücretlilerin Vo 60'ı ka-
dardır. Bu rakamların gösterdiği, değil sendikalı ol-
mak, ücretlilerin Vo 40'ınıryr1 sğorta.lı bile olmadığıdır.
Çaiıştırdıklarr işçileri sigortaya kaydetrrıeyen işyer-

.. leri, 1974 Yilında toplam §yerlerinin üçte ikisidir., (3)

Türkiye'de sigorüalı statüsünde olup, yasal olarak
seır-dikaJılaşabilecek 2 milyona ya}un çaJışanın önem-
li bir bölümü de sendikalara üye değildir. .Çalrşma
Genel Müdürlüğü, sendikalr işçi sayısrnın 1,2 milyon
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olarak ve,rmektedir. Türkiye İşveren Sendikalarr Kon-
federasyonu'na göre ise, sendikalı §çi s&yrsr 87O bin
kişidir." (4)

Sendikal haJ<lara satıip olmaya.rr kamu çalşan-
larrnı11 (memur, mühendis, mimar, öğretmen, sağlik
porsoneli, v.b.) örgütlülük dıizeyı de ye,tersizdir. Bıı
kesimlerin örgütlendiği demokratik kitle örgütleri
temsil ettikleri kitlenin önemli bir bölümünü kapsa-
mam,aktadırlar.

Öte yanda, .mesleklerini icra edebilmek için mes-
lek odaJarrna kaydolrnak zorunda olan mühendis,
mim,ar, doktor ve avukatların örgütlüüğü gönüllü
ve irıadeye dayanan bir seçimin §o,.ı,ucu degildir."

Bu örgütlerin üye tabanının bir bölümü gerici,
faşist unsurlar olup, önemli bir bölümü de örgütün
eylem e ça]ışmaiarrna karşı ilgisizdir. Sözcüsü olduk-
larr kesimi kapsama a4ısrndan, demokratik örgütler
içinde en başarılr örnek TÖB-DER olup, öğretmen-
|erin % 6O'rna yakın bir bölümünü kapsamaktadır.

Bu somut gerçeklik, demokratik kitle örgütlerinin
temsilcisi oldukları kesimlerin çoğunluğunu kapsa-
ma yolundaki çalrşmalaıa ağırlık verilme§i geneğ,ini

açüca vurgulam alrtadrr.

Ülkemizde emekçi kesimlerin örnitlülrü düzeyi-
nin düşüklüğünde objektif olarak, ülkemizdeki eko-
nomik ve siyasi y,aprnrn biçimlenişi ve subjektif ola-
rak, devrimci mücadelenin güçsüztüğü ve mücadele
geleneğinin zayrflrğr etkendir.

"ülkemiz üzerinde emperyalist sornürırnün yo-

ğunluğu, kendi iç dinamiğiyle gelişmeyen kapitaliz-
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nıin çairp*hğr sana,yiin geri, ilkol niteliği ve üşa
bağımlıtığı, yurü içind.e üretilq bir çok -alrn, dege-rinin ,altında metropol ükelere a,ktarılması, yuĞl.
falz|i üş borçla,r vğ emperyalizgıin sürelıli bunalımr-
nın iiılkernize yan§rması, üIkemizde sürekli bir ekono-
mik krize neden otma&tadır. uzun vadeli politikalar
ııygulayaırıayaıı egenıen sınıflar, emekçi nİU<ın ten-
diliğirıde11 okonomik . demokratik mücadelesinin bile
is,teklerini karşılayama"makta, bu mücadeleyi ba§kı
terörle ezınek isıüern:ektedirler. Bütün bu olgular, Ttir-
klye'de egemen ittifaJ<ın gtlçsüzlüğünün ve istikra,r-
sızlığınırı temelini oluştumaıktadır., (5)

Bu yapr nedeniyle, egemen sınıf|61. ülkemizde .iş-
çi sınrıfinın üşuıdaki diğer ça,lışanların da sendikalar-
da örgütlenip, ,toplu sözleşme ve grgv ha.klarına sa.
hip olara;k, egomen sınıflara karşı ekonomik - demok-
ratik ha.klaı kaza.rrmaiarını kabul edememektedir-
l€r."

Bu durum, egemen srıııflann, çalışaııların birliği-
ni bozucu işçi - me,mur ayınmı gibi ,uygulıamalarla,
memur olıaraft nitelendirilen kesime sendikal hakların
tanrnmayrşında somutlanmaktadrr.

On yıltardır çeşitli hukııki düzenleırıelerle sür-
dtiınile1 işçi - memur ayrrmr uygulaimasınrn göster-
diği; e$emen, srnrflann memurlq,rrn işveren karşısında
ücretli bir çalışa,rı olduğunu ve türn çalrşanların ege-
men sınıfl&r ve onlarırı siyasal iktidartarına kaşı
birloşmesi gerektiğinia bilinciııe varmaJa,rrnr önlemek
içiıı, işi-nem,ur a},TıIıu gibi hukuki gerekçeler kul-
Iarrmalrta etkin olduklarıdır.

Burada değinilmesi gereken bir nokta da, çalr-
şaııların €§emea sınıflaıııı hırin:]ısal düzenlemelorine
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göre, işçi veya memur sayılamayacağrdrr. İnsanlann
tiretim süreci üzerindeki rolleri önemli ve belirleyici
unsurdur. Ve çalşanlann birliğinin sağlanmasr, bır_
grin memur diye isimlenürilenlerin, yann bir karar-
name değ{şikliğ.iyle işçi sta,tüsüne goçerek işçi olmala-
rından değil; üretim sürecinin örgütleniş ve hiyerar-
şisindo farklı konumlarda da olsaJar, ürettikleri artı,-
değere serlnaye tarafından el konulan ücre,tli emok-
çiler olduğu gerçekliğinin kawanmasrndan ve buna
göre politikalar getirilmesinden geçmektedir.

çALIŞAN KESiMLERİıı ÖnçÜnÜLÜK »ÜzEyİ
ARTTIruIndALIDI&

ülkemlzde, çalışaıı kesimlerin örgütlüliik düzeyi-
nin düşük olduğuna yuJ<arıda deginilmişti. Deıno,kra-
tik kitle örgütleriııin sözcüsü oldukları kesimlerin
mümkün olan en büyük çoğ.unluğr:rıu te,msil etmek
ve bu kesimlerin orgütler bünyesinde, örgütleme doğ-
rultusundaki çalışmaları yoğuılaştınlmalrdır. Bu ça-
lışmalarda, söz kooıırısu kesimin çalrşarılar olduğunun
ve çıkarlarrnrn egemen srnıflarla ıızlaşma.z, olduğıın-
dan hareketle, bu kesimde yer alanlaıda bir sınıf bi-
lincinin yaratılmasr ve srnrf mücadelesine katılmala-
rrnrn sağlanmasr temel ,amaç olmaJıdır.

Mühendis ve mimar kesiminde önemli bi,r ço-
ğunluğun, içinde bulunan koşullarda, daha ratrat bir
yaşam sağlay,abilmek için brtiro-firma, sahibi/ortağı
olmak özlemi taşıüğı da,tıa önce arı]atrimrştr. Bu olu-
şum, memurlarda da büyük kesim ta,rafında.rı arzıı]a-
nan ancak küçük bir azınlık içiıı mümkün olabilen
.yükselme, yüksek bürokra,t olabilme" arzusu şek-
linde görülmektedir. Her iki kesimde de "bir srnrf
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bilincinin gelişmesi zor olma,kta, ancak gelir düzeyi-
ııin düşüklüğü ya da özlem düzeyiırıi karşılarnayan
yetersiz maddi koşullann ağırlığr ölçüsünde artrk ha-
r.eket otme, taleplerde bulunma, d,awanış birliği ge-
liştirme olasrlrğr sözkonusu o]maktadır." (6)

Yapilması. gereken, düzene kalşr tepkiler teme-
linde yüksele,rı bu muhaJefeti srnıfsal bilinç düzeyine
çrkarmak, doğru çalışrnalarla çalışanların örgütlülük
düzeyini yükseltmektedir.

sENDİI(ALILAşMA BiLiNcİNiN yARATILMASI:

sendikql handa,r müoadelesinde, önemli bir go-
rev, titiın çalışa,rı kesimlerde serıdika.lılaşrna bi]inci-
:ıin yar,atıtnasdır. Eu görwin yerine getirilmesi, ça-
lışan kesimlere ürgüim süreci içindeki yerlerinin arı.
latrlmasırıı, yarattrkları d,eğere nasrl el kondtığunu,
işvoren karşı,sıııdaki dıırumlıaııuıı ve diğer çalişarılar-
la benzerliklerinin ve farklıhklarınrn kavratrlmaşınr
zorıınılu kılma,lçtadır.

BWün bir çok işyerinde, egemer_r srn:fların çalı-
şanları1 birliğini fuzmaya yönelik işi-memur aynmı
gi,bi politikalan nedeıııiyle, çalışa^rrlarrn bir lıesimi seıı,
dikal haJtla.ra s,atıipkeıı, diğer bir kesimi de bu hai<-

tan yoksundur. Bu oluşum, kamu ve özel kesim iş-
yerleri için de geçerlidir. Kamu kesimiıde aynr işye-
rinde çat§aıı ve ba,zaır qiynı. işi yapan kişil,erin bir bö-
lümüniiıı ügeiüleri dondurulur, parlarıenüo veya hü-
kümot t€rafindaiı ye,tersiz düzeyde belirlenirkerr,,
sendikal ha.klara sa}ı.ip diğer bir bölüTnün ücretleri
i§e, toplusözleşme yoluyla belirlerım"eürtedir. Ege-
men smrfl€ırrn sorumlusu oldukları patıalılığtn ne-
deni ola.rak gösterdikleri ve çalrşa,rıları birbirine dü-
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şürmek için de kul}andüları .işçi ücretlerininı ytik-
sekiiği" yutturmacası aynı özde fakat değ{şik biçim-
lerde, işyerlerinde de tekrarlanmatrtadır. Ayru işye-
rinde çalrşanlardarr bir kesiminirr sendikal müca,de-
loyle kazandüları ve serıdikasrz per,sonelin ücretle-
rine göre soreli olarak fark]r olan ücrotler, ters pro-
pagaııda malze,mesi olmalıta, işverenler "ca,tril işçi-
lerin, bilgili memur ve mühendislerden datra çok al-
drğınr" söyleyerek, memurlQrda ve müherıdisle,rde
işçilere karşr düşmarılü duygulan geliştirmek iste-
mektedirler. Bu yaırlış yaklaşrm ma}ıküm edilmeli-
dir. Sendikal haklar sayesinde emek]erirıin kaşılr-
ğında bir ölçüde yüksek ücııet artışr sağlq,yanlarn b,u

durumu diğer çaJışanlara örnek olmalr, sendika-
larrn somut başanlan, sendikası_z çaJşarılann sen-
clikalann zorunlu olduğu, sendikal hakla,r alınmasr
müoadelesine katılmanın gere,kliliğinin ka,rrra,tılmasr
içirı, başanlı bir propogaııda ma|zemesi olmalrd_ır.

Buılara ek olarak, ileriki bölümlerde anla,tılan
işyeri konseyi vb. örgütlenmele,rle, işyerinde tüm ça-
lışaııları1 or[ailı sorunlanrıııı çözümü için çalışanla-
rın güçbirliğinin ve ortak eyleminin sağlanmaşr da,
ileri bir adım olaca,ktır. Bu teımel üzerirıde gerçek-

leştiril,eoek sq.ğlüh i[şkiler, durumları rıedeniyle ba-
zı gelişimlere yeterli tepki gös,terme olanağında,rı
yoksun olarr sendikasrz personelin yarrı başrnd,a seıı.
d.ikarrrn gtJ<in tavıır almasıyla bnitünlerırnelid;ir. İş-

yerlerind,e sendikalılaşabilme haJ<kına sa}ıip olup

da. fiilen sendikalar,a üye olmaya.rı kişileriıı sendika-

lara üye olmasr doğrultusunda çalışmaların senü-
kalarca gerçekleştirilmesi de sağlarıırıalıdır.
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ılerlcl mühondis ve niınarlaıa bu korı,rıda dü-
şen başka bir görev de, çaLşan,larr işyerind.e örgütle-
moye çalışan ilerioi sendjkalara bu çaJışmalannda
yardrmcı olınakhr. Bir işyerinde ilerioi bir sendika-
nn yeni_lgisinin o işyerinde faşist ve]ıa sa,rı bir sen-
dihan:ıı, etkin olma^srrun, o işyerirıdeki tüm çalşarıla-n etkileyoceği açıktır. ÜltemizOe faşistleştirme poli-
tikal,arının yaygn bir biçimde uyeıuJa,nÜğı bir alan
da işyerleridir. Seydişeıhir, İsaemlr ve Tar§'de fa-
şi,st sendikala,r ka,rşrsında, ilerici sendikaların başa-
nsrz olmasındarr s,orıra, bu işyerlerirıd.e faşist terör
ve dem,agoji yo$ınluk kdaanmış, işçılerirr yaru §lra
diğer sendikasız çahşa,rılar da faşist teröre hedef ol-
muş, bu arada bir çok mühendis saldınya uğamş,
kıyrlmış ve sürülmüştür. Bütü} bu olanlar, temel gö-
rev işçilerin olmajk}a brlikte bir işyerinde çalışan
tüm ilericilerin o §yerindelri i]erici sendikal faaliye-
te katJırda bulunmasrnr1 zortınluğurııı ortaya koy-
m,aJrtadrr. Sendikalaşma bilincinin ya^ııatılması doğ-
rultwrırıda işyerlerirıde çahşaıı, ilerici müh.endis ve
mimarlar, tokelci sermayeniıı, işçi sınrfrna ve onun
sendikal örgütierine yönolik saldın ka,npaııy4laruı:n
o jşrıerindeki tüm çalışanlara açıklarrmasr ve anla-
tıimasında. görev alm^alı, açrlaır, dayagıışrna kamparı-
ya,larırrda, q §yerinde çalışa.rrların katılrmının §ağ-
larrmasna çalrşılmalıdır. Bu çalışınalar, işyerindeki
personelin, kendilerinin de tüm çalrşarıların bir par-
çası olduğıı bugiin çarışanla,rı,ın bir kesiıiıine yöne,
len sermayenin aagrnca saldınlannrn, başka bir gün
kendilerirıe de yör_relebileceğ,irıi ve bu nedenle, tüm
çalışanlann güçbirliginin sağlanmasının gerekli ol-
duğunuıı bilincine vaırııalarında eüken olac,aktrr.
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Ttıırı bu çalşmqlar, bir işy,erinde tılrn çalışanra,rın
üretim silrecinin öreü.tleniş ve hiyerarşisinde farklı
koııııırılarda ol,salar bile, §ve,renl€rin tıiın demagoji ve
yuttuıırıaoala,rııııa karşın işverren kaışısında ücreüli
bir emelıçi olarak aynr safta oldukları, ve birlikte nıü-
cadelE efuielerinin gerekliliğiniıı bilincine vaırıala-
nna, sendikaların işveıerılere ha,rşı müoadelede 7fu
runlu bir silöh olduğu ve bu silatıa sahip olınalı için
de mücadelenin gerehtiğtni kavrama,larrııa yardrmcı
olaca^ktır.

Bu çalışma,lann başanlr olabilmesinin, sozgüüğü
yapılan keşimlerin örgütlülük drizeyinin yti[<settil-
.mesinin, temel bir ön koşulu, bu kesimlerin üretim sü-
reci içindeki rolü un doğru çöztinlenmesidir. Soru-
na bir ta.kıın gengl doğı,,utarla yq,klaşna.kla ye,tinil-

memelidir.

BİLİMSEL BİR, YAKLAşIMLA, ÇAJ.IŞA}ILARIN
ünntiv süREci içiNppri yERt iNcnı.Bnrvpıi,
ÇEŞİTLİ MESLEİ( GRUPLARININ TOPLUMSAJ. İŞ-
göI"tiMü vE işyERiNDEKi işgöıtiMüNDEKI Ay-
RINTILI İŞBÖİÜİİİÜ DURUMLAR,I TAİ{MLANMA-
LI, BU TEMEL ÜzpnİNpE, SEnMAYE \rE EI\{EĞİN
piĞnn TEI\dsirci,I,n,Ri KAışISINDAKİ NEsNEL DU_
nUMLARI BEIİRLENMELİDİR. EI(oNolldİK - DE-
MOKRATİK HAKLAR vrÜcapnıtsİ ve euNa BAĞ
LI OLARAK SENDİKAL HAKLAR vrÜcapu,esİışoB
izşı.rEcEK poLiTiKAıAn, BU yApryA UyGUN oL
MALIDIR.

. Çalışarıücr a.rasrnda, işbirliği ve güçbirliğinin so-
mutlanacağı bir alaıı, işyerleri düzeyindeki çalşma-
lar olacaikhr.

ı
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işvgRıERiNogKi çALIşMALAR, :

Bueiine değin, dernolcatik kitle örgütleriııin or-
tak eylem progra,ırı_ları:ıda, ekonomik - demokratjk
mücadele ve buna bağlı olaralı seııdika,lılaşm,a müca-
delesi de önemli bir yer tuttu&ı halde, geııel olarak
sendikalılaşma mücadelesi de önemli bir yer tuttuğu
halde, genel olarak ülkede ya^şanrla,rı koş,ulların da
otkisiyle, siyasi görevleır ağır basmı§ ve sendikalılaş-
ma mücadelesinde ortak çalşmıalar yobeısiz kalmlş-
tır. Bu açrda,n, bugün genel olaııaiç bağımsıdık, de-
molrrasi mücadelesine tabi bir biçimde ekonomü, de-
molrratilt haklaıı ve "toplu sozleşmol,i, grevli sendikal
hajkların" elde edilmesi doğrulüus,ıırıda;lıi rrıı.icadele_
nin, §omut orüaık eyleın programlan etrafında geliş-
tirilip, güçlendirilmesi öııemli bir görevdir.

Bu görgvin yerine getirilmesinde, işyerleri düze-
yindeki çaJışmaJar öngm kazanma,lçtadır. Şurası a,çık-
tır ki, merkezi demokrafi,k kitle örgütlerinin g:tlçlü ola-
bilmesi için, bu örgıitlerin üyelerinin çalıştlklan iş-
yerleri düzeyinde etldrı çalışmalar yapmaları zorun-
ludur.

Bu çalşmalaıı örgütlülühi arütıracak ve örgıitle.
rin kitleleriyle bağla,rınfi sıklaşhrhoaktır. TMMOB ve
Odalarr'nııı yıllardır stiıdüğü mücadelede doğru bir
örgütlenme biçimi ola,ralr belirlenen işyeri ternsilcile-
rinin çalışına esasla.ıı ,

.Mltihendiş ve mimarların işyerlerinde örgütlıiüü-
ğnirııin, gel§tirilmesi, meslek ve ülke sıorunlarr aynl-
maz büttinlüğü içinde, ülke çı]ıarl,annın ve mü}rendis
ve mima,rların özlük bdklarının savu]ııılmasr, seııdi-
kat haıkların elde edi]meşi ve diğer çalışaıılarla daya"
nışmanın sağla,rıması hmacrylıa TMMOB!ıİn işyerleri
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ile ilişkisini sağlamak iizere, işyeri temsilcilikleri ve
işyeri komiteleri kuruimasıdır." I

İşyeri temsilcisi ve komitelerinin belli başlı gö-
.revleri ise şöyledir ı

«1. Ülkemizin i,çinde bı.ılunduğu empeı*yalis,t -
kapitalist sisüemden, ka.6ınaklanan ve işyerindelri üre-
timi doğrudan etkileyen sorunlarr incelemek, çözüm
önerileri geliştirmek.

2. Telınik elemanların ekonomik - demokratik
mücadelesini:ı önde gelen hedeflerinden olan sendi-
kal hakların elde edilmesi doğıultusrrnda verilen mü-
cadeleyi yoğunlaştırmak ve benim,setmek.

3. İşyerindeki mühondis ve mimarlann ekorro-
mik - dernokratik hakları doğrul,trıs,ı.ında çalışmalar
yapmak, Personel Kaııunu'ndan kayrraJdanan eşitsiz
v€ aıynmcl politikaJara karşı çıl«ııaJ<.

4. İşyerteı,ind,eki anti - demokrıaıbik uygulama-
laı:a, baskr, kryrm ve sürgünlere karşr mücadele et-
mek.

5. Bütrin bu çalışrnalarda, so,ruiılanmrzrn tüm,
çalışanların bir parçasr olduğunun bilinciyle, o işye-
rindeki diğer çalışanlarla iş,birliğ.i yapmak."

Gönildüğü gi,bi, bu çalrşmalar içeriği itibariyle,
işyerlerin,,de mühendis ve mimarl,arrn ve diğer çalı-
şanların on etkin birliğini sağlamaya, örgüt - üye
ilişkilerini sağlamlaştrnnaya yöneliktir.

İşyeri temsilcileri düzeyinde ölgütleıımeniıı
önernli bir yönü de, işyeri,rıde çalışanlann birlğinin
sağları,rnasrnda etkin bir ara,ç olmasıdır. TMMOB iş-

t

,
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yeri tem§ilcilikleri, o işyerinde diğer demokratik kit-
le örgütlerinin üyeleri ve temslcileriyle işbirliği ve
güçbirligi yapacaklardır.

T\im çalrşa.rrları1 ve onların demokratik kitle
örgütleriıiin .işyeri konseyi" biçiminde örgütlenerek,
ortak çalışmalan sürdürmelerinin baş,a,nlı örnekleri
vhrdrr.

İller Barıkasr'nda (TMMOB, Tüm-Der, TtITED,
TEKBANK-İş), TRT,de (TMMıOB, Tüm-Der, rÜrtn,
YENİ HABERjŞ), MTA,da OMMoB, rÜıı-nEn,
TÜIED, DEv. I\{ADEN-SEM başanlr ortak ve örgrit-
Iü çaJşmalar yapılabilmiştir.

Bu ortak çalrşmaların pratiğt göstermiştir ki;
merkezi demokratik kitle örgğtlerinin desteğ{yle, ış-
yerlerinde, ,

1. Çalışahların somut eklonomik - demokratik
hakları doğrult,usunda çalışmalar yapmak, yasal ola-
rak mevcut olmakla birlikte, uygulanması önleııen
bir çok ekoaıomik - demokra,tik hakkı kullanılır ha-
ie getirmek.

z. İşyerindeki faşist baskı, kıyım uygıılamaIa-
rına, kadrolann faşistlerle doldurularak, faşistleş-
ti,rmenin güçlendirilmesine kar§r durmak.

3. Somut çaJışmalarla, çaJışanlarla o"a,lann ör-
gütleri arasındaki bağlan sıkılaştırmhi<, işyerlerin-
de çalışaıılann, öreü,tlüüğünü arttırmak, demokr,a-
tik kitle örgütlerinin yeni üyelerle güçlenmesin,i sa,ğ-

larnak mümkündür.

İşyerle,rindeki bu çalışmaların, faşizme karşr
mücadelede özel bir öneııni vardır.
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"İşyerleri anti-faşist birer kale olacaJrsa, biz tek-
nik ele.manlar ola,raJ< işçi sınünııı yanmda yer alma-
Jıyız, ona_oınlız venneliyiz. Bunun iğn işyeri örgüt-
l,enmesini yaşayarı carılı birer or,ganizma haJine ge-
iirmeliyiz. Anti-faşist müca,delede, işyeri düzeyinde-
ki örgütlenmeyi esas almaliyrz. Bir işyerinde anti -

faşist mücadele içinde işçi srnıfi ile omuz omuza, sırt
sırt,a da,yanaın üyeler kazanmai<, anti - emperyalist
vo anti - faşist kavrQ,mlar üzerinde yıllar b,oyu süre-
cek kısrr ve verimsiz tarürşmalardan milyon lıere
faydalıdr."

"En geniş kitleye, gerçek kurLuluşlannnn işçi sr-
rufı ve emokçi halkın kurtuluşu ile özdeş otduğu-
nun bilincini taşım,ak, onlarr müca,dele içine sokmaJ<,
an,cak ve ancak çalrşma, progra,mrnrn en geniş kitle-
yi kapsayacak biçimde çizilmesi ve yaşama geğril-
mesiyle rnümkündür."

"ışyeri düzeyindeki örgütlenme ile bu e,gaşın
yaşaına geçirilmesi mümkündür...

... Şulıe, Oda ve TMMOB'no uzanan örgütlenrne
yapısr ile de, mücadeleyi en geniş kjtle ta,baninda
vaygınlaştınnaJun pekiştirilmesine çalrşılmalrdır."
0)

Bütürı bu çalışmalar, daha önceki bölümlerde
açrklanan, çaJışanlard,a suı,rf bilincinin yaratrlma-
srnda, işyerlerind-e işverenleİiırı ium a},,rrmcl uygula.
malanna karşı, çalrşanların süçbirliğirr,in sağlanma-
srnda etkirı olacaktır.

Konunun senükal haklar mücadelesi a,çrsrndaıı
vurgulanmasr gereken yönü, mücadele hedefi olarak
belirlenen .tüm çalrşanlann işyeri ve işkblu düze-

-
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yinde işçi smıfi sendikaJarında örgütlenme" hede-
finin gerçekleşmesinin, te,rnellerini oluşturmasrdrr.
Bugün, ayrı örgıitlerde, aynı mücadeieyi ortak olarak
sürdürülen kesimler, sendika] haklaır kazanıl,dıgın-
da bolirli bir ortak mücadele deneyl ve pratiğiyle ay-
nı örgüt çatısı altında daha kolay biçimde bir ara-
y,a gelebileceklerdir.

Bunlara ek olarak, "sendikal haklara sahip olup
da, bu hakkı kullanmaya,n" çalışanlann, işyerlerin-
lerindeki sea,dikalarrn da katılımıyla oluştunılarak
güç ve eylem baliği çerçevesinde, bu hak]arını kul-
lanmaları sağlanabilecektir. Bir çok işyerinde, işçi
sınıfıyla diğer çalrşanlar"ı1 olrışturacaklan güçbirlik-
leri daha bir çok olumlu adrmrn atrlmasrna olaırak
verecektir. İşyerlerinde, işçi srnrfr ve sendikalaria
cluşturulacak üyaloglar, sendikalann mücadelele-
rinde o işyerinde, diğer çalı,şanların da yararlaırıa-

bilecekleri birtakım hakları da programlarrna. almala-
rrna olanak verecektir.

TMMOB olara,k önerimiz, bu konuıuın dernok-
ratik kitle örgütlerince sürdürülen çalışmanın hız-
landınlması, m,erkezi düzoyde ele alrnıacak bir çerçe-
ye bağlannasr ve bu doğrultuda somut çalışmalarırı
yapılmasıdır.

Konunun merkezi diizeyde ele alrnara]r, koordi-
neli bir biçimde aJt örgütl,enm,elene aktarılmasıyla
işyerlerincle triın çalışanla.rın güçbirliğini sağlamaya
yönelik bu çalışma,laıın daha etkin bir biçimde sür-
dürülmesi mümkün ol,abilece'ktir.
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iıırn vr göLcnr.r,n »üzgyiNnr,
ÇAIIŞMALAR,
ÜkemizCe çalışanlar ve onlarrn demokratik kit-

le örgütlerinin ortak olarak sürdürdükleri çalışma-
!ar, yalnnzca bir kaç büyük kentle srnrrla,nmrş du-
rumde.i,lır. Cysa, öryüt morkezleri düzeyinde ger-

çekleştirilen ortak ç,aJışmaların, örgütlerin alt birim-
leriaıe de maledilmesi, örgüt birimlerinin bulunduğu
diğer böJ,gelerde de bu orbak çalışmaiann sürdürülme-
si zorunludur. Aynı şekilde, örgüt merkezlerinin bu-
lunduğtı büyük kentlerd,e işyeri düzeyinde sü_rdürü-
len ve yapılacak 1,eni çalrşmaların, tüm ulke çapında
yaygınlaştrrrlması açlsrnda,ı, da ö,rgüt alt birimleri-
nin ortak çalrşmalar-ı sağlanmalıdrr.

TMMOts açısıı-"dan bu durum, il ve bölgelerde
.Mühendis ve Mimar Odalararası Koo,rdinasyon Ku-
-rullana,rn" oluşturulma,sı claı,ak somutla,nmaktadrr.
Bugün ancak İstanbul ve İzmir'de çalışan durumda
olaıı, Sam]sun ve Adana'da kurulma, çahşrnalarr sü-
ıeıı Kocrdinasycn Kuru,l1a,r;:aın ülke çapında yaygın-
laştınlma,sı, TMN4CB'niır bu döıtıem çaJrşmalannda
öhemli bir unsurdu,r.

İ]lerde, dağınılt cl.urumda clan Oda Temsilcilik-
leri İl Koordlnasyon Kuru]iarr düzeyinde birıaraya
gelerek, gerek_ uzmanlık alanlannda, gerekse ba-
ğımsrzlılr - demo]ç-asi rnücadelesinde ve bu müca-
deleye bağ]ı olan ve temel hedeflerinden biri, sen-
dikal hak],arın eld: edilmesi clan ekonomik - dernak-
ratik mücade,lede bir arada orta,k çalışmaJarr yapa-
bilecekIerdir.

İl Koordinasyon Kurullarrnrn, TMMOB'nia ör-
gütsel işleyişinden kaynaklarıan işlevlerirr,e ek ola-
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rak, diğer demokratik kuruluşlarla iliş,lciler kurulma-
sı, geliştirilmesi, ortak eyiemlerin ha;yata geçirilme-
sinde de önemi vardrr.

TMMOB İl Kocrdinasyon Kurullarının (mevcut
olmadığı hallerde, Oda Şube ve Temsilcilikleri) diğer
demokııatik örgütlerin şrıbeleriyle kuracağı ilişkiler
bütünü çe,rçevesinde, sendikal hakların mücadelesin-
de ortak eylemlei, gelişobilir. Bu orbak eylemlerin ve
işyerleri düzeyinde yapılacak çahşmalanıı sürdürüle-
bilmesi iller ve bölgeler düzeyinde derno]ıratik kitle
öıgütlerince - ortak çalrşma komitelerinin oluşturuJ-
ma$nl zoruııiu kılmaktadır.

sendika] haklar mücadelesind-^ geniş kitlenin ko-
nuya ilgisini çekme, sendikalaşma biiincini oluştur-
ma doğrultusunda, il ve bölgeler düzoyirıde toplarıtı-
lar, paneller, forumlar, mitinglar düzenlenrnesi y4rai,-
lı olacaktır. İşyerleri düzeyinde sürdürülerr ve çalı-
şanlann ortak eylem birliğdni sağlama,ya yörıelik

çalışmalar, iller düzeyirrde de gerçekleştirilmolidir.

Her ha,rıgi bir il veya bölgede çalş.g.n bir kesi-
rno yönelik bir eyleme, işçi sınıfinın direnişlerine,
diğer çalışan kssirrı_lerin de ilgisinin s.ağlarımiasrna,
çalrşan kesim]er araşr dayanışm€uırn oluşturulmaslrıa
çahşılmalıdır. Bır işyerindeki faşist uy,gıılamalara o il-
deki tüm demokratik örgütler karşı çıka]bilmelidir.

soNUç :

Bütün bu çalışmala,fın başanlı olabilınesirxin
önemli bir koşulu, demokratik kitle örgütlerinin bu
konu]arda ortak çalışrnalar alısatmaksrzrn sürdüre-
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bilmeleridir. Bu açıdan, gerek bu çalışmalar, gerek-.
se demokratik örgütlerin keıııdi pro,gramlannda ve
demokratik örgütlerin ortak,eylern programlannda
yer aimahdır. Bugün ancak büyük kentlerde ger-
çekleşen işbirliğinin, ülke çaprada yaygınlaştrrı.lma-
sı konusunda örgüt merkezleri kend.ilerine bağlı bi-
rimleri harekete geçirmelidir. ÇalışmaJarın s,a,dece
progra.imiarda yazıl-ı kalmayıp, hayata geçirilaesin-
de örgüt yönetimlerine büyük gorumlu]uklar düş-
mektedir. Bütün çalrşm.aların başarısı açrsından,
itici, tecrit e,dici tavrrlardan sakrnilmalr, örgütlerin
yönetimlerinde yansıyan siy,asi göniş fark]rlık]arr,
ayrılıkçı tavrrların gerekçesi olmam,ahdrr. Ortak
dawarrış ortak sorumluluk ilkesi hayata geçirilerek,
çalışma, ve eylemlerin e.tkin boyııtlara ulaşmasrnr en-
gelleyen, siyaset farklılıkl,arını hareket noktası haline
getiren eğilimlerin, ter,kedi]mesine çalışılmalıdrr.
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