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MESS'İN UYDULARI VE YANDAŞLARI

Duyuk yatırım yapıyorum
sözleri ardından

Çelik Montaf Grevi"nin içyü
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İşverenlerin Beraberliği...
BİZLERİ çalıştıran işverenlerin tutumlarının nasıl

olduğunu, düşüncelerinin ve hareketlerinin nasıl
bir sıra takip ettiğini hiç düşündünüz mü?

Dikkat ederseniz işverenler her ne olursa olsun bir
birlerine karşı ne kuvvet ve ne de söz kullanırlar... An
cak ve ancak onlar bazı hallerde çıkar çekişmesi içine
girebilirler... Bunu yaparken de seslerinin yankılanma
masına özen gösterirler...

Diğer taraftan işverenler ve onların birlikleri çalı
şan kesimlere karşı son derece kararlı ve kesin şekilde
hareket ederler.. Her hangi bir konuda önce danışman
larıyla konuşarak uzun tartışmalardan sonra nos'i dav
ranacaklarını saptarlar... Bunu yaptıktan sonra da bir
ağızdan veryansın ederler.. Savundukları fikirlerden ve
karar verdikleri yoldan dönmezler...

Bunun son örneğini işkolumuzda görmekteyiz.. İş
veren kesimini temsil eden MESS'in sözleri dışında bir
tek işveren kalkıp ta «Siz ne diyorsunuz? Aslında ger
çek öyle değil, böyle» diyebiliyor mu? Bırakın böyie
sözleri konu hakkında en küçük bir açıklama yapmak
tan dahi kaçınıyor... Halbuki işyerleri MESS'e ait değil
hepsinin ayrı bir patronu var...

İşte bu da göstermektedir ki işverenler UZUn, uzun
düşünüp, görüştükten sonra hareketlerini düzenlemek
tedirler... Ani bir karar vermek yerine konuyu enine -
boyuna ölçüp biçmekte ve sonuçta en geçerli olanı uy
gulama safhasına koymaktadırlar...

Bu tutum karşısında emekçi kesimlerin de birlik ve
beraberlik anlayışı içinde aynı katı tutumu kendi hakları
için göstermeleri gerekmez mi?
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Mess'in Uyduları
Ve Yandaşları

Toptu - İş Sözleşmesinin 1974'den bu
yana işverenler sendikası p'^nlı bir çalış
ma neticesinde bölgesel sözleşme yapa
bilmek için adımlar atmışlardır. Bu arada
emellerine biraz ulaştıklarını söylemeden
geçemeyeceğiz. İşverenler sendikasının
bir devre evvel Maden-Iş'le Bursa'da yap
mış olduğu Toplu - İş Sözleşmeleri tama
men bölgesei ve gurup sözleşmesi niteli
ğindedir. Bu aşamadan sonra aynı bölge
de bugün Maden - Iş'in saflarına katılan
Çağdaş Metal-iş'le de aynı düzeyde Top
lu - İş Sözleşmeleri bağıtlanmıştır, böyle
ce iki sendika arasındaki ortak görüş açık
ça Bursa'da saptanmıştır. İşte bütün bun
lardan sonra Disk'e bağlı Maden - İş gu
rup ve bölgesel Toplu - İş Sözleşmelerine
karşıyız derse bunun artık bir aldatmaca
oyunu olduğunu gizliyebilir mi?

Türkiye'de ilk olarak bunu yapan ve
devrimci geçinen bu sendika, şimdi
kendi kesiminide yapmış olduğu bu hata
dan dolayı işçileri perişan etmekte, grev
kararı almış olduğu işyerlerinde dahi gre
ve çıkamamaktadır. Diğer yandan Türk -
İş'e bağlı Türk Metal Sendikası bu devre
aynı oyuna MESS tarafından getirilmiş ve
bölgesel Toplu - iş Sözleşmesi bağıtlaya
rak işverenler sendikasının uydusu hali
ne gelmiştir.

Sendikamız Otomobil - İş senelerdenben bölgesel Toplu - İş Sözleşmelerini iş-
i  çi kesimine çok büyük kayıplar verdirece-
i  ğinı böyle bir sözleşmeyi demokratik ül-|l kelerde bulunmadığını açıkça beyan etmiş
I  böylece işverenler sendikasının Disk'in ve
f  Türk - İşin allerjisini üstüne toplamıştır.

Bütün bunlara rağmen Otomobil - İş Sen
dikası tüm baskılara göğüs gererek böl
gesel I oplu - İş Sözleşrnesi irnzolarımaya-
cağını beyan etmiştir. Sendikamızın görüş
lerinin doğruluğu 1977 yılında açıkça her
kes tarafından görülmeye başlanmıştır. Ne
yazık ki bu girdabın içine düşen Maden-lş
ve Türk Metal üyelerinin hakkını açıkça
kaybetme' durumunda kalmıştır, fabrika

kapılarının üzerine yazılan grev var yazı
ları aylarca yağmur ve güneş altında kal
dığından solmuş işçi morali bozuk verimi
düşük halde İşyerlerinde sendika ve İşve
renin müşterek baskısıyla çalıştırılır hale
getirilmiştir. İşçilerin Toplu - İş Sözleşme
sinde alacakları hakları istenilen seviyede
olabilmesi için tek güvenceleri grevi kul
lanarak haklarının bir an evvel teminini
sağlamak İçin başvuracakları bu çare
sendikaları Maden - iş tarafından kısıtlan
mıştır. Bu hususta İşyerinde konuşan işçi
lerin aynı hafta içinde işyerinden kaybol
du klanda dikkati çekmektedir. Ve böylece
işçinin hakkını aradığını beyan eden, sen
dikacıyız diye geçinenler, işveren kesimiy
le sürdürdükleri müşterek hareket bir kez
daha ortaya çıkmaktadır.

işçi kesimine büyük imkânlar tanıyan
Toplu - iş Sözleşmesi yapabilme hakkı
kazanıldığından bu yana gerçek sendika
lar kendilerini kamu oyuna kabul ettirme
ye devam ederlerken, işveren kesimiyle
müşterek sömürü oyunlarını sürdüren sen
dikalar danışıklı döğüşlerini şimdiye ka
dar saklama imkânı bulabilmişlerdir.

Ve diyoruz ki; Grev karan alınmış
uzun süreden beri greve çıkılmayan işyer
lerinde anlaşma olmadığına göre hangi
maksatla işyerinde çalışan işçilere Toplu -
iş Sözleşmesinden gelecek zamlara isti
naden avans verilmektedir. Toplu Sözleş
menin bir yerde bu avans dağıtılması ile
bittiği açıkça bellidir. İşveren sözleşme
den netice alamadan para dağıtırmı? Bu
arada sendika ve işveren işçinin gerçek
bir sendikaya kaymaması için zemin ara
makta işçilerin eline bir kaç bin Ura avans
vermek suretiyle konuyu zaman oluştur
masına bırakmışlardır.

Nitekim Disk'e bağlı Maden - İş otel
odalarında gizli toplantıları meydana çıkın
ca anlaşma olmadığından 40 bin işçi Us
greve gideceklerini beyan ederek teşkilât
larının büyüklüğünü kamu oyuna göster
mek çabası içine girerlerken yandaşları
işverenler sendikası MESS greve gidecek
esas işçi sayısının gerçek rakkamını söy
lemeyerek kamu oyundaki yanlış rakkamı
tekzip etmeyişi gözierden kaçmamaktadır.
,  Tüm bu aldatmacalarla işçi kesimini
yanıltacağını sananlar 1977 yılında, gerekli
dersi aldatılan işçilerden alooaklardır.

A. AYDIN ÖZEREN
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DEPO İNŞAATI
YAPILIRKEN VERGİ
VERMEK OLUR MU?

"Yatırım
yapıyorum,,
Sözleri ve...
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ÇELİK MONTAJ
Grevinin İçyüzü:

Türkiye'deki otomotiv sanayiinde ku
rulu bulunan 14 işyerinin ödedikleri vergi
bütçenin 20/1 ine eşitken bu arada türlü
oyunlarla kâr etmediğini beyan ederek
vergi ödemeyenlerin bulunduğu acı ger
çekler arasındadır. İşte hükümet yetkilile
rinin en zayıf tarafı bu konuda oluşmakta
dır. Büyük yatırım yaptığını iddia eden Çe
lik Montaj A.Ş. yatırımının nereye yap
mıştır. Yapmış olduğu bir anbar binası ile
bir montaj hattı binasına Türkiye'de büyük
yatırım deniyorsa bundan böyle otomotiv
sanayii tek bir kuruş vergi ödememe duru
muna gelir. Kazanmıyorum diyen Çelik
Montaj'a aslında büyük yatırım için ayır
dığı paranın önemli bir kısmını Çelik Mon-
taj'ın dışına kaydırmasını bilmiş ve bu iş
yerlerinde çalışan işçilerin alın terleriyle
elde ettikleri kârdan hisse vermeyerek iş
çinin kapı önüne çıkmasına sebebiyet ver
miştir.

Demek oluyor ki kazanmasına rağmen ver
meyen işveren işverenler sendikasından kuvvet
alarak çalışmadığı devrede bile MESS'den aldı
ğı parayla ayakta durma imkânı elde ederken
kendi bünyesinde tutmaya memur olduğu mü
hendis ve memurlarının iş akitlerine son vere
rek gelen paranın çoğunun kendilerinde kalma
sını sağlamışlardır. Yalnız unuttukları ana konu
çalışmayan fabrikalara hiç bir yerden yatırım
yardımı yapılamayacağı gibi türlü oyunlardan
da vergi kaçırma imkânları da yoktur.

Otomobil - iş çatısı altında devam eden bu
grev neticesinde üyelerin hakları verilmediği
müddetçe bu işyerinin açılmayacağını bilmeleri
gerekmektedir. Bu tip işletmeler her devre oldu
ğu gibi hükümet yetkililerini yanıltabilirler ama
Otomobil - iş'i yanıltamazlar. İşte büyük yatı
rımlar yapan Çelik Montaj işçisinin hakkını ver
meyerek grevi kabul etmiş görünmektedir. Bü
yük yatırım yaptığını sendika olarak biz söyle
miyoruz gazete sütunları sözümüzün doğrulu
ğunu açıkça ispatlamakta. Bu husustaki gaze
telerin küpürlerini hatırlatır kamu oyunu ger
çekleri görerek aydınlanmasını ve Türk sanayii-
sini sendikaların mı yoksa işverenlerin mi bal
taladığını düşünmesini istiyoruz.

YATIRIM BAHANE, İŞÇİ M EYDAN E;

Gerçekten düşünen beyinlerin, gördüklerini
değerlendirmesi sonunda gerçek ortaya çıka
caktır... Yatırım bahanesiyle vergi vermekten
kurtulan ve gerçekleri çarpıtarak yetkilileri ya
nıltanlar meydanı boş bulmanın sevincini artık
daha fazla tadamayocaklordır... Çünkü artık hiç
bir şey eskisi gibi değildir ve sadece işveren
haklı ve doğru olmamaktadır Bağlı oldukları iş
veren sendikası MESS'e acaba daha ne kadar
yük olacaklardır? Çalıştırmadıkları fabrikaya di
ye bağırdıkları yatırımları daha ne kadar bek-
leteceklerdir? Kapı dışarı ettikleri emekçilere ne
zaman «Tamam siz haklısınız» diyeceklerdir?

Otomotiv sanayiindeki kuruluşların devlet
bütçesinin 20'de biri kadar vergi verdikleri doğ
ru olabilir... Ne var ki bu ödenen rokkamın da
ha fazla olmaması anlamını da taşımaz., örnek
olarak Çelik Montaj A.Ş. işyeri çalışma olanı
dışına yatırım yapmasaydı Kurumlar Vergisi ver
meyecek miydi? Üstelik bu vergi ile devlet ge
lirine katkısı olmayacak mıydı? Büyük yatırım
masalları ardından «Yatırım İndirimini» de sağ
lamasının ardından greve gitmesi acaba neden.

4 OTOMOBİL — As j



dir. Türlü - çeşitli çevrilen oyunlar, döndürülen
dolapların bir örneği daha sergilenmektedir ve
anlatılan masalların hiçbiri artık dinleyici bul
mamaktadır... İşveren istediği kadar laf söylesin
aylardır işyerinin kapısındaki emekçiler «Grev
yazılarının» altında bütün gerçeği bilmenin bl-
lenmişliği içinde durmaktadırlar... Bu ne ilk
oyundur, ne son olacaktır, çünkü...

KARARLILIK ZAFERİ DE BİRLİKTE GETİRİR:

Çelik Montaj A.Ş. işyerinde uzun süredir
toplu sözleşme görüşmelerinde olumlu bir so
nuç alınmayınca çıkılan grev sürdürülmektedir...
Bütün emekçiler bunda kararlıdırlar... Ve bil
mektedirler ki inançlı kişilerin meydana getir
dikleri topluluklar eninde - sonunda zafere ula
şırlar... Çekilen eziyetler, güneşin yakıcılığı al
tında bekleşmeler hepsi bir anda bitecektir...

Kazanılacak zaferin kesinliği mutluluğu daha da
arttıracaktır... Emekçi kesimlerin alınterleh ile
sulanan işyerlerinde derebeyliklerini ilân eden
lerin tutumları artık sona ermelidir... Devletin
ekonomisini değil, kendi kasalarını emekçilerin
gerçek alınterlerinin hakkını değil şahsi çıkar
larını düşünenler artık daha fazla gerçeklen
çarpıtamayacaklardır... Dilediklerince herşeye
buyruk olmak isteyenler, büyük masaların ar
dından dünyayı idare etmek isteyenler dürüst
lüklerini önce işyerlerinde göstermelidirler... Ne
var ki bu bugüne kadar böyle olmamıştır... «iş
yeri Barışı»ndan söz edenler «Savaş Kıştırtıcı-
sı» olduklarını bilmezlikten gelmektedirler... Hu
zurlu çalışma ortamını korumak düşünce ve
kararlılığında olan emekçilerinin hakkını ver
mekten kaçınanlar gözlerini bürüyen hırstan
acaba ne vakit kurtulacaklardır... Devletin ver
gisini ne zaman vereceklerdir..?
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İŞVEREN YATIRIM YAPAR,
İŞÇİ YAN GELİR YATAR?

Acaba bu doğru mudur? Tabi ki değil
dir... Gün ve gerektiğinde gece boyu çalı
şan emekçilerin her çalışma sonunda
ömürleri törpülenmektedir... Bu böyle ol
duğu halde hakkını alamayınca boynunu
büküp oturması mı gerekmektedir? Hak
kını korumalı, sendikasına güvenmeli ve
durumun gerektirdiğini birlik halinde yap
malıdır. İşte Çelik Montaj A.Ş. işyerinde
de bunun örnekleri verilmektedir. 21 Mart
tarihinde başlayan grev bu düşünceden
kaynaklanmaktadır. Çalışmaya başladığın
dan beri «Keyfince yan gelip» bir an için

dahi olsun yatamayan emekçi en tabi hak
kı olarak alınterinin karşılığını almanın mü
cadelesini vermektedir... Bu mücadele sı
rasında karşısına işveren de çıksa, o nun
ardındaki örgütü MESS de çıksa yılmaya
cak ve sonuna kadar kararlılığım koru
yacaktır...

Çelik Montaj A.Ş. işyeri emekçileri
gerçekler karşısında bunun böyle olması
gerektiğini haykırmaktadırlar, sesleri bü
tün ilgililerce ve kamu oyunca duyulana
kadar da haykırmakta devam edecekler
dir... Onların yanık tenleri ve gür seslerin
de kısılma yoktur çünkü...

OTOMOBİL — İS
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KARNASAN'Dİ
SOIIESNE
tMlAlAMDI

Karmaşan işverenliği ile
dört ay süren sözleşme

müzakereleri sonunda anlaşma
sağlanamamış ve ihtilaflı mad
deler Uzlaştırma Kuruluna inti
kâl ettirilmiş idi. Kurulun kararı
sendikamız tarafından kabul
edilmeyerek işyerinde 28 Nisan
tarihinde grev kararı alınmış idi.
Kararın tebliğinden itibaren bek
lenilen yasal süre içinde işve
ren anlaşma sağlanamayan
maddelerin yeniden görüşül
mesi talebinde bulunmuş ve
görüşmeler sonunda anlaşma
sağlanmıştır.

0 20 Mayıs 1977 tarihinde
imzalanan sözleşme, 1 Ocak
1977 tarihinden itibaren iki yıl
sürelidir. Üyelerimizin 1. nci yıl
aylık ücretlerine 1260 TL. 2. nci
yıl 1440 TL. zam yapılmıştır.
^ 120 günlük ücretler tuta

rında ikramiye alacak olan üye
lerimize dini bayramlarda 500
lira bayram ikramiyesi ödene
cektir. Yılda 1000 lira yakacak
yardımı yapılacak ve yıllık izine
giden üyelerimize 1000 lira tatil
ikramiyesi ödenecektir.

# Her türlü disiplin cezaları,
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden oluşan Disiplin Kurulu
tarafından verilecektir.

# Haftalık çalışma süresi
45 saat olup, ücretler 48 saat
üzerinden ödenecektir.
^ İhbar tazminatları %50

zamlı ve peşin, kıdem tazminat
ları her bir hizmet yılı için 35
günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyelere de öde
necektir.

# İşyerinde asgari saat üc
reti 900 kuruştur.

0 Normal işgünlerinde yapı

lan fazla mesailer %75 zamlı.
Cumartesi günleri, hafta tatili
günleri çalışmaları %100 zamlı
ödenecektir.

S.S.K. sağlık tesislerin
den dört gün veya daha fazla
istirahat alan üyelerin kurumca
ödenmeyen ilk iki güne ait üc
retleri işveren tarafından öde
necektir.

% Gece çalışmalarında üc
retler %25 zamlı ödenecektir.

0 Kıdem tazminatı husu
sunda yemek ücreti 20 liradır.
^ Üyenin evlenmesi halinde

beş işgünü ücretli izin ile 1500
lira evlenme yardımı, çocuğu
nun dünyaya gelmesi halinde
üc işgünü ücretli izin ve 1000
lira doğum yardımı, ayda , her
Cocuk için 50 lira cocuk yardı
mı, öğrenim kademelerine göre
400 lira, 500 lira, 750 lira, eğitim
yardımı yapılacaktır.

% Üyenin vefatı haline 7500
lira, işkazası 12.500 lira, üyenin
yakınlarının ölümü hahlinde ü-
yeye üc işgünü ücretli izin Ü®
1000 lira ölüm yardımı yapıla
caktır.

% Giyim yardımının yanında
yılda 200 lira değerinde iki çift
ayakkabı verilecektir.

# Bağıtlanan bu sözleşme
de diğer sosyal yardımları sağ
layan maddelerde yer almıştır.

ŞAHİN MOTOR'DA
SÖZLEŞME YETKİMİZ

KESİNLEŞTİ
Gebze'de kurulu Şahin

Motor Yatakları işyerinde
çalışan üyelerimiz adına
sözleşme yapmak yetki-

: m/z kesinleşti. Üyelerimi-
î  zin sözleşmede yer alma^
"  stm istedikleri talepleri a-
'■ hnarak temsilciler ve sen-
'  dika yöneticilerinin toplu

sözleşme teklifini hazırla
ma çalışmaları tamamlan^
mış olup, müzakerelere 6
Haziran günü sendikamız-

t da başlanacaktır.
V__ y
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TOE. GAZAL, VE DEMSAN İşyetletİ
MBESSrzr

sözleşme
n:: ns59

göıOsmeleri
'ia~:3EP:

sOrUyof
Gebze'de kurulu Türk Oto

motiv Endüstrileri (TOE) işye
rinde çalışan 1300 üyemiz adı
na yürütülecek dördüncü dö
nem sözleşme müzakerelerine
10 Mayıs'da başlaniidı.

İlk toplantıda işveren tem-
siicilerine verilen Toplu Sözleş
me teklifi üzerine görüşmeler
devam etmekte.

2  Mayıs'da, örgütümüze
yeni katıian 500 Gazai işçisi
adına sözieşme görüşmelerine
başlanıldı.

Bu toplantıda üyelerimizin
isteklerini 71 maddede içeren

TOE sözleşme toplantısında İki taraf temsilcileri.

sözleşme teklifi işveren temsil
cilerine verilmiş olup müzakere
ler devam etmektedir.

Örgütümüze yeni katılan
Demsan işçileri adına Nisan
ayında başlanılan sözieşme mü
zakereleri olumlu bir şekilde yü
rütülmekte. Ertelenen parasal
nitelikteki maddeler üzerinde
toplantılar ise sürmektedir.

Gazal işyerinde görüşmeler yapılırken. V.

MOTORLU ARAÇLAR

TİCARET VE SACE

ELEKTRİK SANAYİİ

İŞYERLERİ

SÖZLEŞMELERİ

FESH EDİLDİ

Yürürlük süreleri 30 Ha-
ziran 1977 tarihinde sona
erecek olan bir bölümü
Tuzla'da diğer bölümü 4.
Levent'te kurulu Motorlu
Araçlar Ticaret A.Ş. ve
Kartal'da kurulu Sace
Elektrik /l.Ş. işyerleri Söz
leşmeleri sendikamız tara
fından fesh edilmiş ve iş-
kolumuzda kurulu sendi
kalar listesi ilgili ^ Bölge
Çalışma Müdürlüğünden
istenilerek çağrı prosedü.
rünün yürütülmesine baş
lanmıştır. ^
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SSYB DEPO VE TAMİRHANE
İŞYERİNDE GREV KARARI AIDIK

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının Bakırköy'de kuru
lu Bölge Depo ve Tamirhane
Müdürlüğü ile sendikamız ara
sında akdedilmiş 1 Mart 1975 -
28 Şubat 1977 dönemi Toplu İş
Sözleşmesinin Disiplin Kurulu,
ihbar tazminatı ile Cumhuriyet
Bayramı ve yıllık izin ikramiyesi
maddelerinin uygulanmaması
sebebi ile sözleşmenin 18'nci
maddesinin öngördüğü Uzlaş
tırma Kuruluna ihtilâf getirilmiş
ve işverenliği temsilen kurula
katılan üyeler söz konusu mad
delerin uygulanmadığını kabul
ederek bakanlığın emri nedeni
ile de uygulamayacaklarını be
yan etmişlerdi.

Bu durumda sendikamız
275 sayılı yasanın 19'ncu mad
desinin ikinci bendi uyarınca
ihtilâfın özel hakeme intikâl et
tirilmesi tekiifinde bulunmuş ve
işveren, öze! hakeme başvurma
teklifimizi, bakanlığın emri ge
reğince söz konusu moddelerin
kabul edilmeyerek uygulana
mayacağından red etmiştir.

Özel hakem teklifimizin
reddi üzerine yine 19/2 madde
bendi uyarınca ihtilâf Uzlaştır
ma Kuruluna getirilmiştir.

23 Mayıs 1977 tarihinde
çalışmalarını bitiren Uzlaştırma
Kurulu bakanlığın yetki verdiği
işveren temsilcileri tarafından
imzalanan Toplu İş Sözleşmesi
nin uygulanmayan ilgili madde
lerinin uygulanması gerektiğine
oy birliği ile karar vermiştir.

Uzlaştırma Kurulu kararı
nın bu bölümü aşağıdaki şekil
dedir:

rüşme neticesi Otomobil . İş
Sendikası ile S.S.Y. Bakanlığı
Bakırköy Bölge Depo ve Tamir
hane Müdürlüğü arasında mü-
nakit 1.3.1975 - 28.2.1977 devre
sini kapsayan Toplu İş Sözleş
mesinin 16, 29, 89/b, 92. mad
delerinin hiç uygulanmadığı
tesbit edilmiş ve bu konuda ku
rulumuz başkanlığına işveren
müdürlüğün şifahi ikrarı yanın
da aracısı vasıtası ile verdiği
15.5.1977 tarihli yazıda bu mad
delerin sözleşmede akdedilmiş
olmasına rağmen S.S.Y. Bakan
lığının 17 Ekim 1975 gün ve
1006/6197 sayılı kararına göre
bu maddelerin uygulanmaması
nın istendiği, bu gerekçeye da
yanarak S.S.Y. Bakanlığı Bakır
köy Depo Müdürlüğünün yani

işverenin bu maddeleri uygula
madığı yazılı olarak teyit edildi
ğinden taraflar arasında bağla
nan ve imzalanmış mevcut Top
lu İş Sözleşmesinin ilgili madde
lerinin uygulanması gerektiğine,

oy birliği ile karar verildi.
İşveren temsilcisinin, kuru

lun, haklı talebimiz doğrultusun
da verdiği bu kararı kabul et
memesi üzerine 24 Mayıs 1977
tarihinde işyerinde grev kararı
alınmıştır.

Devlete bağlı bu işyerinde
bakanlığın yetkili kıldığı şahıs
lar tarafından imzalanan sözleş
menin yine bakanlığın emri ile
uygulanmaması üzerine hakları
mızı almak için grev yoluyla mü
cadelemizi sürdürmekte kararlı
yız.

Makine Elektrik Sanayii
TEKİNAL SINATES ve PAN

Oto işyerleri için sözleşme
yetkisi bekleniyor

Makina Elektrik Sanayii
ile Teki ma! Sınates işyer-

I  /er/ için iki aydan bu yana
^h şürdürülen yetki prosödü-

\jü. istanbul Bölge Çâlış-
rna Müdürlüğünde işlerin
yürümemesi sebebi ile he
nüz tamamlanmamıştır,

Bu işyerleri için sözieş-^
me teklifleri hazırlanmış
olup yetki 1 beklenmekte-^ %

dir. ,
İsta bul - Ramı de' W

lu Pan Oto işyerinde çalpj^s
şan üyelerirhiz adına ikii^'M
ci dönem Toplu Iş Sözle^M
nlesi yetki prosödürünün |
yürütülmesine başlanılmış/ I
çağrıya ilişkin prosedür J
evrakı İstanbul Bölge
lışma Müdürlüğüpef -4^-'
miştir,

<= yuynu.ı y«j. '^ıııııuijııııımıııııııııııııııııııııııiîiııııııııııııııııııııııııııııiHi«jımıiiiııiıınıımnııııııiMiııınjnılııi!ii!iıniıffl
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İşverenler olumsuz
t

tutumları yüzünden
görüsmelerilsürekli
\3 M

çıkmaza sokuyor
V.

r

MESS uzlaşmaz katı
tutumunu sürdürüyor
Temsilciler atılıyor,

görüşmeler geçiklyor.^
j

Makine Takım, Ak Kordan ve
Slgma Sözleşmesi uyuşmnziıkia

J

"S

GEBZE'de kurulu Sigma
Döküm işyerinde çalışan

üyelerimiz adına Mart ayından
bu yana yürütülen sözleşme
müzakerelerinde yapılan yedi
toplantı sonunda, çalışma süre
si, kıdem tazminatı, bayram ik
ramiyesi, vardiya zammı, yıllık
izin ve ücreti, ikramiye, ücret
zamları maddeleri üzerinde an
laşma sağlanamamıştır. Ertele
nen bu maddeler üzerinde an
laşma sağlanamadığından uyuş
mazlık tutanağı düzenlenerek,
îTzlaştırma Kurulu teşkili için
Kocaeli Bölge Çalışma Müdür
lüğüne başvurulmuştur. 3 Hazi
ran tarihinde bölgede kurul
toplantısı yapılacaktır.

Sendikamız ile Ak Kardan
Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni tem-
silen Madeni Eşya Sanayicileri
Sendikası (MESS) arasında yü-
rütülöh sözleşme ■müzakerele
rinde, MESS'in uzlaşmaz katı
tutumu nedeni ile 43 madde de
uyuşmazlığa gidilmiştir.

25 Mayıs günü Kocaeli Böl
ge Çalışma Müdürlüğünde yapı
lan Uzlaştırma Kurulu toplantı
sına katılan taraf aracıları 3.-

Makina Takım'in sözleşme toplantısında MESS ve sendikamız temsilcileri.

ncü tarafsız aracı seçimini altı
işgününe bırakmışlardır. Bu sü
re içinde 3.ncü aracıyı seçeme-
dikleri takdirde, mahkeme tara
fından seçilecektir.

Sendikamız ile Makina Ta
kım işverenliğini temsilen ME
SS arasında sözleşme müzake
relerine 10 Moyıs'dc başlanıldı.
İşyeri sendika temsilcilerimizin
İkisinin bu toplantı gününden
birgün önce işakidlerinin işve
ren tarafından fesh edilmesi

üzerine, temsilcilerimizin işe
iadeleri, sözleşme teklifine mad
de olarak getirildi. Sözleşme
müzakerelerine başlanılırken
temsilcilerin işten çıkarılmaları,
25 Mayıs'da yapılan ikinci top
lantıda uyuşmazlık tutanağının
düzenlenmesine sebep olmuş
tur. Temsilciler işe alınmadan
müzakereleri yürütemeyeceği-
mizi açıkça belirtmemiz üzeri
ne teklifin tümü Uzlaştırma Ku
ruluna intikâl ettirilmiştir.
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İŞKOLUMUZUN EN ÜSTÜN DÜZEYDEKİ SÖZLEŞMESİYLE
"v.^ 4*;* V*

ir ■ " ■

KAZANILAN HAKLARIN MADDİ YÖNDEN ÖNEMLİ MADDELERİ

★ Ücret zammı 4320 TL.
-K

★

İkramiye her yıl 5 maaş
Kıdem tazminatı 45 günlük
Fazla mesai yüzde 100 zamlı

YUCEl BORU'DE

EN İYİ SOZLESMEY
lıiiilii'lilliH 'Ülliiilliıllll

Gebze Cayırova'da kurulu Yücel
Boru ve Profil Endüstrisi işverenliği,
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası
(MESS) üyesi iken, yeni dönem Toplu
İş Sözleşmesi görüşmelerine, MESS'e
temsil yetkisi vermeyerek kendileri ka
tılmışlardır.

O Her türlü disiplin cezaları iki iş-
•çi ve iki işveren temsilcisinden oluşan
disiplin kurulu tarafından verilir.

O İhbar tazminatları %50 zamlı ve
peşin, kıdem tazminatları, kıdemi üç
yıla kadar olanlara 40 günlük, üç yıl^

21 Nisan'da başlayan görüşmeler,
üç toplantı sonunda anlaşma İle so
nuçlanmış ve Işkolumuzun en iyi hak
larını getiren sözleşme 13 Mayıs'ta
imzalanmıştır.

1 Mayıs 1977 tarihinden itibaren
İki yıi süreli sözleşme ile üyelerimizin
aylık ücretlerine birinci yıl 2160 lira,
ve ikinci yıl 2160 lira olmak üzere
toplam 4320 lira zam yapıldı.

Her sözleşme yılında 150 günlük
(5 maa.ş) ücretler tutarında ikramiye
alacak olan üyelerimize, yıllık izine gi
derken izin ücretleri ile birlikte 2300
lira tatil ikramiyesi ödenecektir.

Yılda 2500 lira yakacak yardımı

yapılacak ve dini bayramlarda 1250
lira bayram ikramiyesi verilecektir.

Sözleşme ile sağlanan diğer hak
lar şunlardır;

-■

İşkolumuzun en iyi toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından Genel Başkanımız Ayd>
malardo bulunurken görülüyor.
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ve daha fazla olanlara 45 günlük üc
retler tutarında ve kendi İsteği İle ay
rılan üyelerede ödenecektir.

O Normal Işgünlerinde yapılan faz
la mesailer %75 zamlı, hafta tatili ge

nel tatil günlerinde yapılan çalışmalar

%100 zamlı ödenecektir.
O İşyerinde asgarî saat ücreti 10

liradır.

O S.S .K. tesislerinden istirahat a-
lan üyelerin, kurumca ödenmeyen ilk
iki güne ait ücretleri işveren tarafın
dan ödenecektir.

O Kıdem tazminatı hesabında ye
mek ücreti 25 liradır.

O Üyenin evlenmesi halinde 6 işgü
nü ücretii izin ile bir maaş tutarında
evlenme yardımı, çocuğunun dünyaya
gelmesi halinde 3 işgünü ücretli izin
ile yarım maaş tutarında doğum yar
dımı, ayda her çocuk için 50 lira ço

cuk yardımı eğitim yardımı olarak öğ
renim kademelerine göre 500 lira, 1000
iira ve 1250 lira tahsil yardımı yapı

lacaktır.

O Üyenin ölümü halinde varisleri
ne 10.000 lira, işkazası ölümlerinde

20.000 lira ve üyenin yakınlarının ölü
mü halinde 3 işgünü ücretii izin ile
2000 lira ölüm yardımı yapılacaktır.

O Üyelere giyim yardımının yanın
da yılda 300 lira değerinde iki çift
ayakkabı veriiecektir.

Sözleşme ile diğer sosyal yardım
larda da artışlar sağlanmıştır.

■  ■ "

teren maddeler hakkında açıkla-

Uğraşımızın Amaçlar
Sendikanız Otomobil - iş yıllardır görevini inanmışlık ıçrn- ^

^kİ üyelerine karşı yapmaktadır... Örgütlendiğimiz işyerlerin-
%ki üyelerimiz yanında diğer çalışan kesimdeki emekçiler de r

bunun böyle olduğunu görüp izlemektedirler... .
Tüm uğraşımız IşkolumuzdakI emekçilerin demokratik uğ- /'

^rdşlarını sürdürürken onların ekonomik özgürlüklerini de en üst ■
düzeye çıkarmak olmaktadır... İşte sayfada okuduğunuz Yücel ■
[Şoru işyerindeki sözleşme de bunun son örneğidir... Emeğinin
^dkkını tam anlamıyla alabilmek için üyesi olduğu sendikanın

üvenini daha da perçinleyen bir sözleşmenin maddeler dizisi
atadadır...

Gelecekte de bu tür «En İyi Sözleşmeleri» sendikanız Oto^:^.j.
obil . İş imzalayacak ve çatısı altında güç birliği etmiş eme!^.
lerln baklarını korumanın onurunu üyeleriyle paylaşacaktır.

i8
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DIŞTA sendikal OLAYLAR

r  r
• Yunan havayolu

isçilerinin güc
i  â \J a

şartlar yüzünden
başlattıkları

i

grev sonunda
bosa çıkarıldı

/  /

.

I Fransada Genel
İş konfederasyonu
bütün ülkede 24

saat boyunca
hayatı tamamen

felce uğrattı...

r

Kendi bünyemizde tek sorun ha
line gelen seçimle uğraşırken. Mayıs
ayı, Yunanistan iÇin «Çok zor» bir
devre oldu.

Emekçi, sendikal, sosyai olayları
izleyen gözlemciler için, Yunanistan
çok zor bir ayı geride bıraktı. Komşu
muzda bugünlerde dahi sükunet altın
gibi... Ama bulunamıyor!...

Karomanlis, Mayıs ayı içinde, tüm
uğraşını, sendikal faaliyetlere ayırdı.
Öyle ki, Nato zirvesinde Carter buluş
ması, Ege kıta sahanlığı, Kıbrıs gibi
konular, henüz daha aramızdaki ger
ginlikleri gideremediğimiz yaramaz
komşumuzda hiçde önemli bir sorun
olmadı... Karamanlis, Yunanistan da
çalışan kesimin sorunlarına çözüm bu
labilmek için gerçekten çok çalışmak
zorunda kaldı...

Karamanlis hükümetini böylesine
yoğun bir çabaya iten sebebler neydi?

Üç aydan beri süregelen Pire Li
manı işçilerinin grevini, ülkede bugün
lerde dahi varolan doktorların grevi
izlemişti. Yükleme boşaltma ameliye
sini yapmayan liman işçilerinin yanı
sıra, ülkede doktorların başlattıkları
grev sonucunda, sağlık merkezleri,
halka yararlı olmaktan uzaklaşmıştı.

Sonra bunlara, hava limanlarında
çalışan işçilerin grevi eklendi. Yunan-
istanda mevcut hava limanlarındaki
personel, ücret uyuşmazlığı nedeniyle
greve gitmiş, iki bin görevli işi bırak
mıştı. Turizm mevsiminin başladığı bu
dönemlerde, hava limanı işçilerinin
yaptığı bu grev için bir alternatif bu

lunmuştu... Karamanlis hükümeti, as
kerlerden yardım istedi. Yunan ordu
sunun hava kuvvetleri, meydanlardan
ulaşımı sağlamak için seferber edildi.
İnanılır kaynaklar, iki bin grevci sivil
personelin yerine üçbinbeşyüz askerin
hava limanlarında görev aldığını bildir
diler. Ama ne varki, hava limanların
daki hizmetlerde aksamalar alabildi-

r

Belçikalı
Sendikacılar

ülkemizi
ziyaret ettiler

Belçika İşçi Sendikaları Kon
federasyonuna bağiı beş kişilik
bir işçi heyeti 9 İVlayıs'ta ülke
mize geldi. Tekstil sendikasının
davetlisi oiarok İzmir'e gelen
Belçikalılar, ülkemizde kaldıkla
rı zaman içinde, Türkiye'de fş
güvenliği, iş sağlığı, ve sendi
kal faaliyetler konusunda İnce
lemelerde bulundular. Belçikalı
emekçiler, Türkiye'de gördükle
ri yakın ilgiden memnun olarak
ülkelerine döndüler, her İki ör
güt arasındaki ilişkilerin yoğun
laştırılması da bu arada plân
landı.

V  J

• Avusturalyada
Hava isçileri

/  /

ulaşımi etkiledi
Japon işçileri

hükümete
karşı çıkıyor...

J
ğine sürüyordu.. Öyleki, Yunanistan
hükümeti, bir güvenlik tedbiri olarak,
hava limanlarım, saat 19.00 dan son
ra trafiğe kapatmak zorunda kaldı.
Ama Avrupalılar için bu da yetmiyor
du. Uluslararası Pilotlar Federasyonu
Yunan hava alanlarını «Tehlikeli böl
ge» olarak ilân etmeye karar verdi
Bu karar, Karamanlis hükümetini çok
ilginç tedbirler almaya yöneltti.,

Karamanlis, 20. yüzyılda eşine
raslanmamış bir metodu denedi.. Ha
va limanında greve giden işçiler, bir
akşam evlerine döndüklerinde, sefer
berlik emri ile karşılaştılar. Kısacası
grevciler askere alınıyordu. Tabii gö
rev yerleri hava limanları olmak üze
re.. Ve bu önlem başarılı oldu. Hatta
öyleki, hava limanları grevinden son
ra başlatılan, orta okul öğretmenleri
nin grevinde de ayni yol denendi.. Yu-
nanistanda işçi kesimi bunu «yasa dı
şı grev kırıcılığı» olarak nitelerken,
gerek sağ gerekse sol. Hedef tahtası
olarak Karamanlis'i seçti. İşveren
kesimi, Karamanlis'i, işçilere karşı
çok ılımlı hareket etmekle suçlaya
dursun, sol çevreler, grevlerde, politik
unsurların rol oynamadığını, hareket
lerin tamamen ekonomik yetersizlikler
den doğduğunu ileri sürüyor, ve Kara
manlis'i, «Yeterli ekonomik tedbirleri
almamakla» suçluyordu..

,  ..Ve bütün bunlar söz konusu
iken, maden işçileri ile PTT işçilerini
başlattıkları grevler, Yunanistanı Ma
yıs ayında tam bir cehenneme çevir
di...
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TEKSİF SÜMERBANK'TA
GREV BAŞLATTI

O ülkemizin en büyük işçi haroket-
lerindon biri de Mayıs ayı İçinde gö
rüldü. Teksif Sendikası, Bursa'da Sü-
merbank tesislerinde greve gitti. Bur
sa grevinden bir hafta sonra ise, Tek
sif bu kez, İstanbul'da, Bakırköy'de,
Sümerbank Pamuklu Sanayii Müesse
sesinde grevi başiottı. 1600 işçinin ka
tıldığı grev eylemi tam bir disiplin için
de geçti. Teksif Genel Başkanı Şev
ket Yılmaz, basına verdiği demeçte,
seçimlerden sonra MSP'nin yeniden
bir koalisyona iştiraki ve Sanayi Ba
kanlığını elinde bulundurması tıalinde,
Sümerbank'a ait tüm müesseselerin,
işçiler tarafından işgal edileceğini
açıkladı...

r

OLEYİS
Carlton'da

greve geçecek
•O Tur^izm mevsiminin başla

dığı bu günlerde, Yeniköy'deki
Carlton Otelinde grev ka™"
alındı.. Oieyis'in sürdürdüğü ça
baların sonuç vermemesi üze
rine, alınan grev kararının ne
zaman yürürlüğe gireceği ko
nusunda henüz aydınlatıcı bir
bilgi yok.

OLEYİS TÜRK — İŞ İ KINADI

•Q Geride bıraktığımız Mayıs ayının
iik günlerinde, Oleyiş Sendikası,
Türk - İş'in bir siyasî partinin destek
lenmesi iie iigili çalışmaları için ba
sına verdiği yaziiı demeçte, Türk - İş
yöneticilerini «meşruiyetini kaybetmek
le» suçiadı ve Tunç için de «Çeiişki
içinde» denildi.

O Kısa adı ile Dem-Lem-İş Sendi
kası, Mayıs ayı içinde Disk'e katıldı
ğını, kamu oyuna açıkladı.

İHRACAT
KISITLANDI
LOKAVTLAR

HIZLANDI
-y

O Mayıs ayı içinde, çirkin bir lo
kavt kararı da Niğde de görüldü. 285
işçinin çalıştığı, on bin iğlik bir iplik
fabrikasında, işçiler direnişe geçti. Bu
nun üzerine işveren lokavt kararı ala
rak fabrikayı kapattı.. Olayın ekono
mik bir yönü vardı. Avrupa Ekonomik
Topluluğunun iplik ihracı konusunda
ki baskıları sonucunda ihracatı azalt
mak, hatta durdurmak zorunda kalan
Türk özel sektörü, şimdi lokavt gibi
denenmiş oyunlarla, ticarî yaşamlarını
sürdürmek zorunda.. Stoklar büyük. İş
veren için fabrikayı kapamak en akıllı
bir yoi olarak görünüyor. Öyle ya..
Daha fazla üretime, satamadıktan son
ro gerek niye? Niğde'deki işçilerin di
reniş sebebi ise, asgarî ücretlerden
doğmuştu. Teksife bağlı işyerinde
şimdi, makinaiar susmuş vaziyette..

İSTANBUL BANK — SEN

GREVE GİDİYOR

O Şimdi yine bir başka ban
kamızdan söz edeceğiz..

İstanbul Bankası mensupları
sendikası (İstanbul Bank - Sen)
iş güvenliği olmadığı gerekçesi
ile, mevcut 86 şubenin 76 sin
de grev kararı aldı. Sendikanın
bu kararının işverene tebliğ edil
meşinden sonra sekiz memur
işten çıkarıldı. Sendika Başkanı
Ekrem Güner, iki yüz üyenin
daha işten çıkarılmasının an
meselesi olduğunu açıkladı, İş
vereni grev kırıcılığı ile de suç
layan sendika başkanı, grev
kararının iş güvenliğinin olma
masından doğduğunu söyledi.

BANKA KOMERCIYALE
İTALYANA KAPANIYOR

Q Yıllardan beri ülkemizde faaliyet
gösteren bankalardan Komerçiyale
İtalyana, İstanbul ve İzmir'deki şube
lerini kapatma kararı aldı. Bankanın
yönetim kurulu, Roma'da yapılan yö
netim kurulu toplantısında, Türkiye'
deki izmir ve İstanbul şubelerinin ka
patılma kararı alırken, halen, tümü ile
grevde bulunan banka personelinin
durumları da aydınlığa çıkamadı. İyi
haber alan kaynaklar, üç aya yakla
şan grev uygulaması sonunda, yaban
cı sermayeli bankanın iki önemli şu
besini tasfiye kararını bu nedenle al
dığını ileri sürdüler. Genel kanı, grev
deki personelin durumunun bu ay için
de aydınlığa çıkabileceği şeklinde..

MADEN — İŞ MESS'LE
ANLAŞAMIYOR

O Mayıs ayının en ilgi çeki
ci olayı, Maden - İş'in 33 iş ye
rinde aldığı grev kararı 'idi. Kı
sa adı MESS olan (Madenî Eş
ya İşverenler Sendikası) ife gö
rüşmelerden olumlu bir sonuç
alınamaması üzerine, 33 İşye
rinde alınan grev kararının bu
günlerde tatbik edilmesi bekle
niyor. Maden - İş, MESS yöne
ticilerini uyuşmaya yanaşma-
makla itham etti...

YOL — İŞ DE TÜRK — İŞ İ KINADI

O Yol - İş federasyonu, kamu oyu
na yaptığı açıklamada, Türk - İş'i
«Adalet Partisinden yana bir konfe
derasyon» olarak ilân etti.. Açıklama
da, Türk - İş'in bir «çıkar örgütü» ol
duğu kaydedildi.

TARİM — İŞ SÖZLEŞME İMZALADI
O Bu kez haberimiz Ankara'dan..

Tarım - İş Sendikası, Ankara'da Top
rak Su Genel Müdürlüğünde toplu
sözleşme imzaladı. Buna göre, işçi
ücretlerine günde otuz lira zam yapıl
dı. Bunun yanısıra. Tarım - İş önemli
sayılabilecek sosyal aşamalarda bu
lundu..
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Küçük bir grubun elinde büyük toprakların
bulunması, kapitalist üretimin gelişmesi İçin ye
terli değildi. Birkaç kişinin elinde, değiş — tokuş
yolu İle tierhangi bir üretim aracı haline çevrilebi
lecek para biçiminde, büyük bir servetin toplan
ması gerekiyordu.

Bir kaç kişinin elinde büyük bir servetin top
lanması olayı, büyük coğrafi keşifler çağında (XV-
XVI. yüzyılda) büyük bir hız kazandı. Amerika keş
fedilir keşfedilmez, bu ülkeye servet avcıları akın
etti. Bunların akını özellikle Amerika'da aitın ve
gümüş bulunduktan sonra daha da arttı. Avrupa
devletleri, bütün talihsizlikleri değerli madenlere
sahip bulunmak olan zengin ülkeleri yağmalayan,
soyan çapulcu alayları yolladılar.

İlkel sermaye birikiminin belli başlı yolların,
dan biri de eşit şartlar altında yürütülmeyen
sömürge ticaretiydi. Hollandalılar, İngilizler ve
Fransızlar, o çağlarda zengin bir ülke olan Hin
distan'la ticaret yapmak için özel Doğu Hin
distan kumpanyaları kurdular. Bu kumpanya
lar, kendi hükümetlerinin desteğini sağladıkları
gibi, sömürge malları ticaretinde tekel imtiyazı
da almışlardı.

Avrupa'da özellikle de İngiltere'de ilkel
sermaye birikimini sağlayan en büyük kaynak
lardan biri, zengin denizaşırı ülkelerin yağma-
lanmasıydı. İngiliz, daha sonra da Fransız bur
juvazisi, yüzyıllar boyunca yabancı ülkeleri yağ
malayarak, sömürgelerde çapulculuk ederek
hesapsız servet biriktirdiler. Her yerde hükü
metler, birkaç kişinin elinde büyük servetlerin
toplanmasına yardımcı oldu.

KAPİTALİZMİN İNCELENMESİNDE BİR TİCARİ
MALIN ÇÖZÜMLENMESİNİN OYNADIĞI ROL?

XIV. yüzyılda ortaya çıkan kapitalizm, XX.
yüzyıla girerken hızla gelişmeye başladı.

BÜYÜK
ırasea

NASIL

Kapitalist toplumda malların büyük bir bölümü s(i
mak üzere üretilir. Doğrudan doğruya tüketilmek ic|f| ,
ğll do mübadele İçin, yani piyasada satılmak Iç'm
lan bir ürüne, ekonomi pofitlk dilinde «ticarî ma!»
verilir.

Çalışma ürünlerin, meydana getirildikleri aynı eko
ml İçinde tüketildiği doğal üretimin tersine, mübad
İçin yapılan üretime, «ticarî mal üretimi» denir.

Önüne toplum yaşayışının en karmaşık
tablosunu almış olan ekonomi politik bilimi, h
şeyden önce en basit ilişkileri meydana çıkçj

Kapitaiist ekonomide en basit ilişki, tic
mal mübadelesidir. işte bu yüzdendir ki, ^
nomi biiimi, kapitalizmi incelemeye, ticarî rrj(
çözümlenmesinden başlar. Bu çözümleme,
pitalist üretim tarzının bu en basit fenoımı
içinde, kapitalist toplumun çelişkilerini mey
no çıkararak bu toplumun gelişmesini de,
kişini de başından sonuna kadar izler.

TİCARİ MAL ÜRETİMİN ORTAYA ÇIKiS
ŞARTLARI NELERDİR?

Ticarî mal üretimi, toplumdaki iş böli
esası üzerinde doğar ve gelişir. Bununla bi
te, bu iş bölümünün, ticarî mal üretiminden
cede var olduğunu biliyoruz. Toplumsal iş b
mü birçok toplulukta gelişmişti. Her topiuı,
zanaatkörlar, demirciler, çömlekçiler, ci«
menciler v.b. vardı. Bu zanaatkörlar top]
ğun ihtiyaçlarına hizmet ederlerdi. Onlarır
hizmetlerine karşılık toplum da onların geç
ni çiftlik ürünleri ile sağlardı.

Doğal bir ekonominin, ticarî mal ekonc
haline dönüşmesi için iş bölümü yanısıia
rekli olan çok önemli bir şart daha vardır,
da, üretim araçlarının özel ellerde bulunn
dır. Bir zanaatkör toplumun bir üyesi olma
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DLUŞTÜ?
asiCLi ... :ia

ıkıp da, kendi üretim araçlarının sahibi olduğu
3man, kendi çalışmasının ürünlerini satar.

Şu halde, ticarî mal üretiminin ortaya çık-
lası için gerekli olan şortlar:

Toplumsal iş bölümünün olması
Üretim araçlarının özel ellerde bulun-

losıdır.

BÎRİrlCARI MALIN SAHİP OLDUĞU
NİTELİKLER NELERDİR?

Bir çalışma ürününün ticarî bir mal olabil-
3si için herşeyden önce insan ihtiyacını kar
aması gerekir. Çalışma ürününün bir ihtiyacı
irsılaması onu faydalı kılar. Her çalışma ürü-
ihün bu niteliği onu bir fayda değeri haline
•tirir.

in, ya da sütün fayda değeri, bu çalışma
jnleririin insanların beslenme ihtiyaçlarınırsılamalanndadır. Bir elbisenin, bir paltonun,
im ihtiyaçlo'"'"' karşıiamalanndan ibarettir. İn

T çalışması ürünü olmayan bir çok şeyler
-dır ki. fayda değerine sahiptirler. Meselâ, bir
lorda kaynayan su, ya da yabani bir ağaçta
isen .. .

ralıŞff"^ urunlen gerek doğal ekonomide,ticarî mal ekonomilerinde belli bir in-
■> htivacim karşılar. Köylünün kendi tüketimi
■» 'lirettiğ' besin ihtiyacını karşı-1 ÜrC- ı_.,W/-ı H^nfirıHir Arv>^ 4._i_ . . . .. to  hir fayda değeridir. Ama tahıl bir ticarîBu C" Ki,. X .II ^riıiâu zaman, bir başka önemli nitelik da-
u  nnir- bu, onun bir başka ticarî malla mü-

a  I edileb'ln^® niteliğidir. O halde ticarî mal,
hir insan ihtiyacını karşılayan yani fayda

lan şey- mal ile mü-
aele edilebilen şeydir.

Ticarî mallar, belli (sayısal) oranlar içinde

mübadele edilir. Bir ticarî malın bir başka ticarî
malla belli bir sayısal oranda mübadele edile
bilme yeteneğine, o ticarî malın mübadele de
ğeri (ya da sadece değeri) denir. İşte bu, bir
çalışma ürününün, bir ticarî mal olduğu zaman
kazandığı yeni niteliktir. Buna göre bir ticarî
malın iki niteliği vardın fayda değeri (buna
kullanım değeri de denir) ve değeri.

Mübadele değeri (ya da sadece değer)
herşeyden önce, herhangi bir cinsten belli mik
tarda fayda değerinin, bir başka cinsten fayda
değeri ile mübadelesinde esas tutulan orandır.
Malların mübadelesinde (değiş - tokuşunda
yani) baş vurulan sayısal oran, ilk bakışta eğ
reti gibi görülebilir. Gerçekten de bu oranlar
sık sık sallantılar geçirir ve zaman zaman bu
sallantılar çok büyük olur.

Ne var ki, bu dalgalanmalar belirli bir or
talama düzeyinde yer alır. Fiyat dalgalanmaları
ne kadar büyük olursa olsun, bir ton bakır her
zaman için bir ton demirden daha pahalı, bir
ton altından ise her zaman daha ucuz kalır.

Şimdi, kimi malların başka mallarla müba
delesinde esas tutulan sayısal oranı neyin be
lirlediğini görelim.

BAŞKA BAŞKA TİCARİ MALLARIN
ORTAK NİTELİĞİ NEDİR?

Birbirinden bambaşka olan şeyleri ölçüş
türmek için, bunların ortak bir yanlarının bulun
ması gerekir. Her nicel ölçüştürme (yani sayısal
ölçüştürme) ölçüştürülen şeylerde belli bir or
tak niteliğin, belli bir ortak özelliğin bulunması
nı gerekli kılar. Ayrıca, bu ortak özelliğin ölçü
lebilir olması da zorunludur.

Meselâ, bir kaya parçasının ağırlık bakı
mından iki çuval una eşit olduğunu söyleyebili
riz. Kayanın ve un çuvallarının ortak bir şeyleri
yani ağırlıkları vardır. İşte, kaya parçası ve un
çuvalı gibi birbirinden apayrı şeylerin ölçüştü-
rülebilmesini mümkün kılan şey budur, yani
ağırlıkları olmasıdır. Her ikisi de ölçülmüş yani
tartılmış, ve kaya parçasının iki çuval unun
ağırlığına eşit olduğu saptanmıştır.

Ama, meselâ bir kilo buğday, on adet at
nalı ile mübadele edilirse, bu demektir ki, bu iki
ticarî mal arasında ortak bir şey bulunmaktadır.
Birbirinden apayrı bu iki ticarî malda, onları öl
çüştürmeyi mümkün kılan ne gibi bir ortak özel
lik vardır?

Bu özellik ne ağırlıktır, ne hacim, ne de fi
ziki durumlarıdır. Bir kilo buğday ile. on adet at

(ry Lütfen sayfayı çeviriniz)
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nalı birbirinden ayrı ağırlığa, ayrı hacme ve baş.
ka fiziksel özelliklere sahiptir. Aralarındaki or
taklık onların kullanılır oluşları da değildir. Zira
her ikisinin kullanılışı birbirinden tamamiyle
farklıdır. Birbirinden tamamen başka fayda de
ğerleri olan ticarî malların tek ortak özelliği
vardır; o da emek ürünleri oluşlarıdır.

Gerçekten de bu iki ticarî malın ikisi de in
san emeği tarafından meydana getirilmiştir. On
ların ortak özelliği işte budur. Bu özellik ölçüle

bilir: Emek. belli bir ticarî malı üretmek için har
canan zaman miktarı ile ölçülür.

Tiçarî malları üretmekte harçanan emek
miktarı, şu ya da bu ticarî malın, şu ya da bu
ticarî malla mübadelesinin hangi orana dayan
dırılacağını belirler.

c
GELECEK KONU

DEĞERİN ASLI NEDİR?

KIsa
kıSA

İŞÇİ Emekli
aylığı 6000
liradan 8100

iiraya çıkarıiıyor
SSK'dan emekli olacak iş

çilerin prim ödeme tavanını
6000 liradan 8100 liraya çıkaran
bir kararname hazırlanarak Ba.
kanlar Kurulu'na gönderilmiş
tir.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından hazırlanarak Başba
kanlığa gönderilen yeni karar
namenin çıkması halinde, bun
dan sonra kurallara uygun bi
çimde emekliye ayrılacak işçi
lerin eline ayda net 5670 lira
geçecektir. Bu miktar, 6000 lira
olan prim ödeme tavanı üzerin
den halen 4200 lira idi.

Aynı Bakanlık, işçi emekli
aylıklarını memurlara uygulan
makta olan 12 katsayıya göre
yeniden düzenleyen ikinci bir
kararnameyi de Başbakanlığa
göndermiştir. Bu kararnamenin
yürürlüğe girmesiyle, halen e-
mekli olan işçilerin aldıkları
lira arasında bir artış olacaktır,
emekli aylıklarında, 400 ile 1700

Amerikada 6 milyon 700
bin insan iş bekliyor

4,4 milyon kişi haftada 75 - 200 dolar arasında işsizlik
sigortası alıyor. Kanada'da 1 milyonluk düzeyi aşmış olan
işsizliğe karşın, ABD'deki işsiz sayısında azalma izlen
mektedir. Sayısı 6 milyon 700 bine inen işsizlik, Carter yö
netiminin, ekonomik düzeydeki olumlu girişimlerine belge
sayılmaktadır. ABD Çalışma Bakanlığı kaynaklarına göre,
«Yüzde 7'ye inen işsizliğin, 1977 sonuna kadar yüzde 6'yı
bulması doğal sayılmaktadır.» ilgililer, «ABD'de işsizlik si
gortası alanların oranının. Nisan sonunda. 4 milyon 479
bin olduğunu» belirtmiştir. İşsizlik sigortası, kişinin çalış
tığı dönemdeki gelir dilimine göre, haftada 75 dolarla 200
dolar arasında değişmekte ve 56 hafta sürmektedir.

O

İspanya'da grevler sona erdi
ispanya'nın BASK yöresinde «poiisin acımasızlığının

protesto edilmesi» ve tutuklu bulunan oolitik hükümlülerin
de serbest bırakılmaiarının sağlanması için 5-0.000 işçinin
katıldığı grevler sona erdirilmiştir.

BASK İşçi Sendikaları üyelerine yaptıkları çağrıda
grevlerin sürmesi 41 yıldır özlemle beklediğimiz serbest
seçimlere kısa süre kala zararlı olabilecektir demişlerdir.

Grevin son gününde olay çıkmamış, küçük çatışma
larda ise polisler kalabalıklara karşı lastik kurşunlar ve
gözyaşı bombaları kullanmıştır.

-O-

}  [Belçikada demiryolu işçileri greve gitti
I  Belçika'da demiryolu işçilerinin 17 yıldan beri ilk kez
^  greve gittikleri ve 24 saat süreyle çalışmadıkları bildiril-
^  miştir. Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri protesto eden
I  grevlerin birincisi oian demiryolu işçileri grevi nedeniyle
5  ülkede demiryolu ulaşımı durmuştur.
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■ 9 KROMAN ÇELİK SANA
Yİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyele
rimizden, İsmail KÜÇÜKOĞLU'-
nun kızı, Nuri ŞAHİN'in oğlu,
Habip KAYA'mn oğlu, İsmail
ÖZDEMİR'in kızı, İbrahim AS-
LAN'ın kızı, Ekrem DAĞDELEN'-
in oğlu,

0 ŞAHİN MOTOR YATAK
LARINDA çalışan üyelerimiz
den, Sabit AKAYDIN'ın oğlu,
Ertuğrul ÖZSEYHAN'ın oğlu,
Apdullah ATALAR'ın kızı, Bozo
KARADENİZ'in oğlu.
^ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.

işyerinde çalışan üyelerimizden,
Sabahattin ÇAKIR'm oğlu, Re
şat BOZ'un oğlu, Hüseyin E-
YÜBOĞLU'nun oğlu. Erg ün
GENÇ'in kızı, A.H. ECE'nin kızı,
Abdullah CAN'ın kızı. Sadettin
CENELİ'nin kızı, Mesim ERTUG
RUL'un oğlu. Cengiz KAHVECİ-
OĞLU'nun oğlu. Elvan ÖZKA-
YA'nın oğlu, I. Hakkı ERDİNÇ'in
oğlu, Sabahattin DİŞBUDAK'ın
kızı. Hıfzı OLGUN'un oğlu, Le-
ven ve Leylâ ADAN'ın kızı, M.
Cengiz UGURLU'nun kızı, İsmet
DEMİR'in kızı, Osman KESKİN'-
jn kızı. Arif YETİŞ in kızı, Mus
tafa TAMER'in kızı. Şevket
TOPCU'nun oğlu. Ali GÜL'ün
oğlu, Hüseyin GÜNGÖR'ün oğ
lu, olmuştur anne ve babaları
kutlar, küçük yavrulara uzun ö.
mürler dileriz...

C VEFAT
9 ŞAHİN MOTOR YATAK

LARINDA çalışan üyelerimiz
den, Nuray ŞERAN ile Leylâ
TEMİZEL,

^ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Ahmet SÖNMEZ ile Mürvet ER-
VER, Osman ERDOĞDU ile Ha-
nife GÜVEN, Fikri GÜLSOY iie
Türkân SANLAV, dünya evine
girmişlerdir.. Tebrik eder bera
berliklerinin sürekli olmasını te
menni ederiz...

CEVLENME )
# KROMAN ÇELİK SANAYİİ

A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden, Hamdi YILDIRIM'ın kızı,

# CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Süleyman Zafer'in oğlu. Tayyar
BARIŞ'ın annesi, Süleyman CIP-
LAK'ın oğlu, Adil GÖNEN'in ba
bası, Sadi KARA'nın babası,
Ferudun BERİÇ'in babası, Te-
mindar ŞİMŞEK'in babası, Ah
met YAMAK'ın annesi,
vefat etmiştir.. Hayattan göçen
lere rahmet niyaz eder, geride
bıraktıklarına uzun ömürler di
leriz...

BİZE YAZIN. .;
Sizlere sesleniyoruz;

Emeklilerini demir ve çelik madenleri ile uğraşarak
harcayan. Otomobil - İş Sendikası çatışı altında güç
birliği etmiş olanlar...

Sizler yazmalısınız bize: Gördüklerinizi, duydukları
nızı ye bunlardan da öte düşündüklerinizi... Emeğin ver
diği uğraştaki payınızı yazı ve fotoğrafla dile getirmeli-

.

I

siniz...

Sizin olan elinizde tuttuğunuz bu mecmuayı daha
da size yaklaşmış görmek, istemez misiniz? Her sayısı
sizden bir parça oisa daha iyi değil mi?

Eğer yukarıdaki soruları «Evet» diye çevaplandırı-
yorsanız, yazın bize... Bu arada eğer olanak bulabilirse
niz fotoğrafta ekleyin ve sayfaların arasındaki yerinizi
alın...

Tüm Otomobil - iş üyesi kardeşlerimizin yazılarını
okuyup, yayınlamaktan kıvanç duyacağımızı bildirir
mektuplarınızı aşağıdaki adresimize bekleriz;..

OTOMOBİL — İŞ Genel Merkezi
Neşet Ömer Sokak No: 20 Kadıköy/İSTANBUL
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BULMACA 1
— tMİ. MJkJfa-l——

SOLDAN SAGA:

1— Bir gazetemizin adı. 2— Tok oi-
mıyan. Yağlı kara. 3— Şikar, Tersi Ame
rikan devesi. A— Bir ilimiz. 5— Kıymak
tan, Bir nota. 6— Tersi tabancada bulu
nur, Tersi bir besin. 7— Tersi hayvan

Acemi avcı

yer. Yabancı kadın ismi. 8— Tersi bazı
hayvanlarda bulunur, Tersi yaktığımız. 9—
Karışık renk. Rütbesiz asker. 10— Bir ya
pıtın dış görünüşü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Hacca giden. Bir yazı aracı 2—•

Bir sayı. Bir spor çeşidi. Bir renk. 3— Ter
si tıkaç. Şöhret, ün. 4— Söylenti. 5— Ter
si bir nota. Bazı kavimler tapardı. 6— Bir
erkek ismi. Bir örgüt adı. 7— Bir meyva
adı. Bir tane. 8— Bir tatlı adı. 9— Kdzâ,
Dünyanın uydusu.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :
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C M 1 Z A pn-
Yıllardır ava çıktığı halde ha

lâ çok acemi bir avcıydı. Hep
de uynı yerde avlanırdı. Küçük
bir köyün yanındaki korulukta.
Bir gün yine avlanmaya çalışır
ken küçük bir kaza yaptı. Ora
dan geçmekte olan bir köylüyü,
ayağından hafifçe yaraiadı. Ha
tasını tamir için hemen yanına
koşup: «Madem ki yaraianma-
nıza sebep oldum, lı^ln verin
köye kadar sizi sırtımda taşıya
yım» dedi. Köylü: Sağol, ama
diye cevap verdi. Yara dediğin
şey küçücük bir sıyrık. Bunun
için beni köye kadar sırtında
taşımaya değer mi? Nasıl değ
mez kardeşim dedi, acemi av
cı. Köydekller, hiç değilse bu
sefer avdan eli boş döndü diye
mezler.

Laboratuar Uzun bekleyiş
Yolcu gemisinin doktoru çok

garip bir adamdı. Hemen he
men bütün hastalarına ilâç ola
rak tuzlu su tavsiye ederdi. Nez
le olana, burnuna tuzlu su çek
meşini, boğazı ağrıyana, tuziu
suyla gargara yapmasını, başı
ağrıyana başına tuzlu suyla ıs
latılmış bez koymasını söylerdi.
Bir gün rıhtıma çıkmak için ge
minin filikasına binerken ayağı
kayıp denize düştü. Orada bu
lunanlar heyecanla bağırışırken
kaptan onları şöyle yatıştırdı:
«Telaşlanmayın lütfen. Korkula
cak bir şey yok. Bizim doktor
özel eczanesine girdi, hepsi bu
işte!...»
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Hastanedeki görevini bitirip
muayenehanesine gelen dok
tor, beyaz önlüğünü giydikten
sonra bekleme odasına girdi.
Bekleyen hastalar oldukça kala
balıktı. Sıranın kimde olduğunu
bilmediği için şu çareye başvur
du. «—En fazla bekiiyen kim
se, ilk sıra onundur. Lütfen içe
ri buyursun!». Bekleyenler ara
sından biri ayağa kalktı: Öyle
ise sıra benim demektir, dok
tor bey. Diktirmiş olduğunuz si
yah elbisenin ikinci taksicfini al

tı aydır bekliyorum. Onu ricaya
gelmiştim del...
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Acaba

Gerçek

Doğru

Kimin

Sözleri

içinde

Gizli ?

mı

Nüfusumuz 40 milyonu aşkın... İdarî kademeler
de ve yönetimde bulunanlar ise çok, çok daha az...
Fakat yeri ve zamanı geldiğinde kitleleri susturanlar
sadece kendilerinin dinlenmesini istiyorlar... Ayrıca
bekliyorlar da... Fakat «Acaba gerçek doğru kimin
sözleri içinde gizli...?» işverenler emekçilere karşı mı
lam haklı, yoksa politikacılar bir diğerine göre mi
doğrucu? İşte bunu düşünmek gerek... Emekçi yo-
rulmuşluğu ve mantığıyla...



S.S.Y.B. Bölge ̂depo
Te Tamirhane

İşyerinde
Bakanlık
Kararlara
Uymapca
Haklı grev
Kararımız

3  İşyerinin
Yetkisi

Bekleniyor
2 yerde
Sözleşme

Fesh edildi

Soknldn

Makine Takım
Ak Karden ve

Slgma
İşyerleri

Süzieşme
İçin

Uzlaşiırma
KiHuia

Kararını
Bekiiyer

İşkplumuzun en iyi sözleşmesini
""Yücel Boru"" işyerinde imzaladık
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