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o ÇELİK MONTAJ GREVİ 105. GÜNÜNDE
21 MART GÜNÜ 350 İŞÇİNİN BAŞLATMIŞ
OLDUĞU GREV. DİSİPLİN VE BİRLİK
İÇİNDE BAŞARI İLE SÜRÜYOR

Çelik Montaj işçileri, en haklı isteklerine karşı, MESS -
in uzlaşmaz tavrı karşısında, haklarını almak için kararlı
lıkla mücadelelerini yürütmedeler

Otomobil - İş Sendikası 7'nci olağan Genel Kurulu ile
saptanan grev ödenekleri, 20 Haziran günü grevdeki işe
lere dağıtıldı.

Hayat pahalılığı altında ezilen Çelik Montaj işçileri
nin, insanca yaşam için verdikleri böylesine hakh müca
deleleri, hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla sürecek.

Çelik Montaj işçileri ile yöneticiler ve tüm Otcmobil -
İş üyeleri arasındaki güven, birlik ve dayanışma, ÇELİK
MONTAJ GREVİNİ ZAFERE ULAŞTIRAGAK.

Bundan önceki grevlerde olduğu gibi zafer yine Oto
mobil - İş üyelerinin olacak... Haklı davalarının savunucu
luğunu sürdüren emekçiler bir kez daha onurlu savaşların
dan galip çıkacaklar... Bir kez daha anlatacak ve göstere
cekler kararlılıklarının olgun bekleyiş ve sabırla neleri or
taya koyduğunu...

Ve Çelik Montaj emekçilerinin zaferi «Ders» olacak
anlayana da anlamaktan bucak, bucak kaçanlara . .
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7. Genel

Kurulumuz

yolundaki

belirgin

aşamamız

rnÜRKİYE'nin her alanda en İlginç
günlerinin geçdiği bir devreyi daha

geride bırakırken, bütün zorlukları aşarak
7'nci Genel Kurulumuza daha güçlü, daha
büyük olarak gelmenin kıvancı içindeyiz.

Tüm sendikal örgütlerde büyük kop
malar neticesinde yeni yeni konfederas
yonlar doğarken Otomobil - iş birlik ve be
raberliğini üyesinden aldığı güçle her dev
rede olduğu gibi simgeleyerek ileriye dö
nük sağlam adımlarla üye sayısını artıra
rak sendikal konularda Türkiye'de söz sa
hibi olduğunu ispatlamıştır.

Üyelerimizin bilinçli atılımları sayesin
de Türk sanayiine katkılarda bulunurken
hızla büyüyen işyerlerimiz bu devre gözle
görülür hale gelmiştir. Böylece Tü. kiye'de
Otomobil - Iş'in işkolundaki ağırlığı sap
tanmış bulunmaktadır.

Ülke içindeki bunalımdan faydalanan
aşırı ideolojik akımlar öğrenci kesiminde
ki hareketlerini işçi kesimine de yansıt

maya çalışmışlar, bir nebze de olsa bazı
sendikaları bu işe alet etmekte muvaffak
olmuşlardır. Bu yüzden binlerce işçi işini
kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Bü
tün bunları yakinen izleyen örgütümüz bu
oyunlara alet olmayan yegâne işçi gru
bu olarak üyesinin burnunu kanatmadan
Otomobil - Iş'in çatısı altında toplamasını
bilmiştir.

Tüm olaylarda kendilerine hisse çıka
ran işveren sendikaları bütün güçleri ile
halen işçi kesimine abanmaya devam e-
derken, örgütümüz bütün engelleri güç de
olsa aşmasını bilmiş, getirilecek yeni en
gellemeler için de tedbirini almıştır.

Bütün bunlar örgütümüzün bir öğün-
mesi değil, Türkiye içinde örnek o'unarak
gösterilen Otomobil - İş'in hakikatleri kı
sacık da olsa gerçekçi yönden belirtmek
istemesidir.

Örgütümüzün bütün iyi niyetlerini or
taya koyarak İşverenler tarafından bozu
lan iş barışının ülkeye hiç bir şey getir
mediğini defalarca hatırlatırken, çalışan
ların hakları üzerinde oynanan oyunlara
bir son verilmesinin daha akılcı bir yol ola
cağını bir kez daha hatırlatmaktan fayda
mütalâa etmekteyim.

Ulusal kalkınmamız açısından isteni
len seviyeye gelinememişse bunu Türk
işçisinde değil, onları halen yöneten yöne
ticilerde aramanın konuya açıklık kazandı,
racağı inancındayız, fyfuhakkak ki Türki
ye'de iş barışının bozulması işçi kesimin
den çok işveren kesimi etkileyecektir.

Türk ekonomisinde işveren katkıları
kadar işçinin de eşit katkılarda bulundu
ğu kabul edilen bir ortamın hızlı oluşması
nı dileyerek tamamladığımız Genel Kurul
dan daha güçlü çıkmasrnı bilen Otomobil-
jş şimdi en büyük başarısını simgeleyerek
lürkiye'nin her yanına hizmet götürebil
mek için başına taç gibi Türkiye'yi yer
leştirmiştir.

Böylece aşamalarına devam eden
Türkiye Otomobil iş Sendikası yeni hiz
metler verebilmek için oldukça yoğun bir
çalışma dönemine girerken üyelerinden
aldığı güçle ezilen işçi sınıfına yeni im
kanlar getirerek yön verecektir.

A.AYDIN ÖZEREN



OTOMOBİL-ÎŞ
7. GENEL
KURULU
OLGUN BİR
HflVK İÇİNDE
TAPILDI...

TAKVİMLERİN 10 Haziran'ı saat
lerin ise 10.30'u gösterdiği bir
anda koca salonu dolduranla

rın heyecanı son noktaya dayanmış
tı... Genel seçimlerin netlcelerln'in
alınmasından bir gün sonra aynı o
düzeyde bir heyecan yaşanıyordu san
ki... Kadıköy adliyesinin yantndaki
Kafkas sinemasının önünden geçenler
sabahın erken saatlerinden İtibaren

toplanan kalabalığa merakla bakıyor
lar ve sonunda dalgalanan bayraklar
dan bunun bir sendika toplantısı ol
duğunu onlıyorlordı....

KONGRE DİVANI: Kongreyi başarıyla yürüten Başkan Ziya Hepblr, Baş-
kan Vekili: Özer Baykan, Katipler: Yılmaz Kordel, Mehmet Lord ve Talat Bll-

•i;! gin'den meydana geliyordu...

Evet Otomobil ' İş Sendlkası'nın
7. Genel Kurulu'nun yarattığı heyecan
sinema salonundan sokağa ve Kadı
köy'e yaydıyordu... Kongre öncesinde
böyle olan durum konuşmaların yapıl
dığı saatlerde salonda toplanacak da
ha sonra da İşyerlerinde dalgalana
caktı....

KONGRE BAŞLIYOR:
Olumlu çalışmalarla dolu uzun

yılları geride bırakan Otomobil - İş

'imm

Ş. Genel Onur KuruIu Üyeleri yoptikldr» İlk toplantıda Genel Başkan liö btrllk-
ğ te... Soldan sağa: Yılmaz Kordel, Haldun Tamirer Eyüp öner ve Tuğrul

Göksel,.. Fotoğrafta görülüyorlar.

Sendlkası'nın 7. Genel Kurulu'na 328
delege katılıyordu.. Davetliler ve çe
şitli sendika temsilcileri İle salonu dol
duranlar 500'ü aşıyordu... Kararlı bir
bekleyişin İfadesi vard* bulunanların
yüzlerinde... Saatler 10.30'u gösterdi
ğinde yapılan yoklamaya verilen ce
vaplar heyecanın İzlerini taşıyordu...
Herkes yerindeydi ve gündem gereği
Genel Başkan A. Aydın Özeren'in açış
konuşması merakla bekleniyordu.

BAŞKAN KÜRSÜDE:
Kürsünün arkası bir çiçek bahçe

sini andırıyordu... Kongreye başarı di
leyenler hislerini böylece dile getirmiş
lerdi. Alkışlar arasında kürsüye gelen
Genel Başkan sessizliği bekledikten
sonra başlattığı konuşmasında önce
likle günümüzdeki sendikacılıktan söz
etti... «İşverenler kurdukları ya da
kendi amaçlorına yönelik kullanma
yollarını buldukları sendikalarla İŞÇİİO'
rl oyunlarına alet ediyorlar... Bu diğer
iş kollarında olduğu gibi bizde de ol
maktadır...» diyen Özeren: «Türk Me
tal de, Maden - İş de Işkolumuz da
çalışanların hakkını koruyamadıklarını
ve korumak niyetinde de olmadtkiarmı
sürekli olarak göstermektedirler...
Kendi çıkarlarını gözeten, sendikala
rın oyuncağı olmak İstemeyen emek
çiler kurtuluşu Otomobil - iş sendika
mız çatısı altında toplanmakta bul
maktadırlar..» şeklinde konuştu...

OTOMOBİL — İŞ



Genel Denetim Kurulu üyeleri soldan sağa: İbrahim Sever, Mustafa Katranlı,
Kemal Esen, Gülpaşa Koç ve Kazım Akbulut.

SÖZ, VE ÖZ BİRLİĞİ:
işkolundaki sendikaların yönetici

lerinin özleri ile sözlerinin bir olma
masından da yakman Özeron: «Metal-
İş uzlaşmaya dünden razı tutumu,
Maden - İş'in İse politik çıkarlar» uğ
runa emekçileri bir an dahi düşün-
memesinln kötü sonuçları ortadadır...
MESS'le «Grup Sözleşme» de ilk adı
mı atanlar önlerindeki yolda yürü
mekten kaçmaktadırlar... demiştir...
Zaman, zaman vurgulanan gerçeklerin
alkışlarla kesilmesi ile artan heyeca
na ayak uyduran Genel Başkan «Sen
dikamız bundan sonra Türkiye çapın
da olacak» sözleri işkolunda çalışıp
dinleyici olarak salona gelmiş emekçi
ler tarafından coşkunlukla karşılan
mış ve olumlu atıbmın meyvalarının
pek yakında alınacağı dile getirilmiş
tir....

DİVAN SEÇİLİYOR....
Başkanın konuşmasından sonra

gündem gereği divan seçimine geçil
miş ve Divan Başkanlığına oy birliği
ile yılların sendikacısı Ziya Hepbir ge
tirilmiştir... Saygı duruşu ve «Tüzük
tadil komisyonuB İle «Hesap tetkik ve
bütçe tahmin» komlsyonlarınm seçiı-
mesinüen sonra bir do konuşma ya-
pan Divan Başkanı Ziya Hopblr vergi
adaletsizliğinden yakınmış, çalışanla
rın ödedikleri verginin aldıkları para
dan fazla olduğunun görülebildiği bir
başka ülkenin olmadığını ve bu duru
mun en kısa zamanda düzenlenmesi
gerektiğini Ifadıa etmiştir. Ayrıca emek
ten yana iktidarların kurulması gerek

tiğini ve çaitşaniarın haklarının ka
nunlarla korunmasının yollarının bu
lunması gerektiğini de belirten Hepbir:
«Çalışacağız sendikal haklarımızdan
sonuna kadar yararlanacağız ve biz
den yana iktidarların İşbaşına gelmesi
için bütün gücümüzü kullanacağız...»
demiştir....

KONUKLAR KÜRSÜDE
Heyecanın gittikçe arttığ» kongre

de konuklar arasında konuşmak iste
yenlerin sayısının da fazla olması dik
kat çekiciydi.. Otomobil - İş'in çaiış-
molormı dışardan fakat yakinen izle

yenlerle, Otomobil • İş Sendikasının
çatışı Gİtmda örgütlenmiş emekçiler
birbiri ardına kürsüye çıkıyorlardır....
Çalışmalar dile geliyor ve konular açı
lıyordu... Dilekler söyleniyor, gelecek
te yapılması gerekenler sıralanıyor
du... Bu arada bir üye «Eğitimde Haiti
le» yapılmas» gerektiğini ve tabanın
eğitim İhtiyacı İçinde bulunduğunu di
le getirdi... Gerçeklerin İzlenmesinin
ve hemen gereği konusunda Karar ve
rilmesinin bir kez daha ortaya kon-
masıydı İşte bu ve gerçekleri sapta
yan Otomobil • İş yöneticileri geniş
leyen teşkilat bünyesinde bir de «Eği
tim Sekreterliği» nln seçilmesi gerek
tiğini vurgulamışlardı...

SECİMLER YAPILIYOR...
Gündemin diğer maddeleri büyük

bir akıcılık ve sukunet İçinde yerine
getirildi ve sonunda seçimlere geçil
di... Gizil oy, açık sayım İlkelerine uy
gun olarak oylarını kullanan delegele
rin hepsinin sandık başma gitmeleri
nin ardından yapılan sayımlar sonun
da Yönetim Kuruluna seçilenler şöyle
belirleniyordu: Genel Başkan A. Aydın
Özeren, Genel Sekreter; Sami Ataç.
Genel Mali Sekreter: İlhan Dalkılıç.
Genel Teşkilâtlanma Sekreteri: Meh
met Aras ve Genel Eğitim Sekreteri:
Mehmet Okan....

Yeni seçilen bütün yöneticilere
Otomobll-İş çatışı altındaki emekçilere
başarılı hizmetler sunmasını dilerken,
7. Genel Kurulunun Işkolumuzdaki sen
dikalı kardeşlerimize de hayırlt olma
sını temenni ederiz....

KOMİSYONLAR ÇALIŞIYOR: Hesap tetkik ve tüzük tadil komisyonuna seci- ^
ien üyeler birlikte geçmişin ışığında yapılması gerekenleri ortaya koydular p
ve çalışmalarını hazırladıkları raporlarla ortaya koyup kongreye sundular... ^

OTOMOBİL — İŞ_
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Örgütümüze Yeni Katılmıştı...

Demsan temsilcileri: Sami Avcı, Hüse

yin Türeyen, İsmail Usta ve Ömer
Yıldırım...

r

DEMSAN'da Sözleşme İmzalandı
J

Gebze - Çayırova da kuru
lu Demsan Demir Sanayii işye
rinde çalışan işçiler adına yü
rüttüğümüz birinci dönem toplu
sözleşme müzakereleri uyuş
mazlığa intikâl etmeden anlaş,
ma ile sonuçlandı.

1  Nisan 1977 tarihinden
itibaren iki yıl süreli sözleşme
ile üyelerimizin saat ücretleri
ne birinci yıl 650 kuruş ve ikin
ci yıl 700 kuruş zam yapıldı.

Sözleşmenin birinci ve ikin
ci yılında 90'ar günlük ücretler
tutarında ikramiye alacak olan
üyelerimize yılda 1250.— TL.
yakacak yardımı yapılacaktır.

Yıllık izine giden üyelere
izin ücretleri ile birlikte 1000.—
TL. izin ikramiyesi ödenecek ve
ayrıca her dini bayramdan ön
ce 600.— TL. bayram ikramiye
si verilecektir.

İşyerinde asgarî saat üc
reti 950 kuruş olarak belirlen
miştir.

Her türlü disiplin cezaları

Disiplin Kurulu tarafından veri
lecektir.

İhbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazmi
natları her bir hizmet yılı için
35 günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyelere de öde
necektir.

Normal iş günlerinde yapı-
lan fazla mesailer %70 zamlı, i
hafta tatili günleri çalışmaları
.%100 zamlı ödenecektir.

S.S.K. Sağlık Tesislerin
den üç gün veya daha fazla is
tirahat alan üyelerin kurumca
ödenmeyen ilk iki güne ait üc-

i  k

1?,

Sendikamıza yeni katılan işyerlerinden olan Demsan'da sözleşme hakkında
Genel Başkanımız açıklama yaparken.

OTOMOBİL — İŞ
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retleri işveren tarafından öde
necektir.

Kıdem tazminatı hususun
da yemek ücreti 20.— TL.dir.

Üyenin evlenmesi halinde
altı işgünü ücretli izin üe 1500
TL. evlenme yardımı, çocuğu
nun dünyaya gelmesi halinde
üç işgünü ücretli izin ve 1000
TL. doğum yardımı, ayda her
çocuk için 50.— TL. çocuk yar

dımı, öğrenim kademelerine
göre 300 lira, 400 lira, 750 lira,
eğitim yardımı yapılacaktır.

Üyenin vefatı halinde 7500
TL. işkazası ölümlerinde 15.000
TL. üyenin yakınlarına ödene
cektir.

Üyenin yakınlarının ölümü
halinde ise üyeye üç işgünü üc
retli izin ile 1500 lira ölüm yar
dımı yapılacaktır.

Üyelerin işyerine gidiş ge
lişleri işverence temin edilecek
vasıtalar ile yapılacaktır.

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

Bunların dışında üyeleri
mize bu Toplu İş Sözleşmesi ile
diğer sosyal haklar ve iş 9"
venliği sağlanmıştır.

imzalanan sözleşme İle ücret ve sosyal hakları artan Demsan emekçileri toplu holde görülüyorlar..

AK KARDAM ve
MAKİNA TAKIM
UZLAŞTIRMA
KURULU İM DA

Gebze Çayırova'da kurulu Ak
Kardan Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve
Makina Takım Endüstriler! A.Ş. işve
renliklerini temsilen Madeni Eşya Sa
nayicileri Sendikası MESS ile Sendi
kamız arasında yürütülen sözleşme
maddeler ve parasal nitelikteki tüm
müzakerelerinde işgüvenl'lğine ilişkin
maddeler üzerinde MESS'in uzlaşmaz
katı tutumu nedeni ile anlaşma sağ
lanamamıştır.

Her İki işyerinin sözleşmeleri Uz-
laştfrma Kuruluna intikal ettirilmiş
tir.

Ak Kardan sözleşmesi için Koca
eli Bölge Çalışma Müdürlüğünde ya
pılan toplantıda taraf aracıları üçün
cü tarafsız aracıyı seçemediklerlnden
Gebze İş Mahkemesi tarafından seçil
miştir.

22 Haziran 1977 tarihinde Uzlaş
tırma Kurulu çalışmalarına başlıya-
çaktvr.

Makina Takım sözleşmesi için ya
pılan kurul toplantısında taraf aracı
ları üçüncü tarafsız aracıyı seçmişler
dir. Bu işyeri için Uzlaştırma Kurulu
21 Haziran da çalışmalarına başlıya-
caktır.

MESS üyesi her iki işyerinde,
özgür toplu pazarlık sistemine oyk^rı
olaroK MESS tarafından ileri sürülen
sınırlamalar devam ettiği takdirde bu
İşyerlerinde Grev kaçınılmaz olacak
tır.

r
Oto Par'da işyeri

Sözleşmesi
fesh edıidı

Kartal'da kurulu Oto
Par Sanayii ve Ticaret
A.Ş. işverenliği ile sendi
kamız arasında yürürlük
süresi 31 Temmuz 1977
tarihinde sona erecek o-
lan Toplu - iş Sözleşmesi
sendikamız tarafından
fesh edilmiş ve işkolumuz-
da kurulu sendikalar liste
si istanbul Bölge Cal'şma
Müdürlüğünden istenile
rek çağrı prosödürünün
yürütülmesine başlanmış
tır.

V  J
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I  SÖZLEŞME İMZALANDI |
GEBZE'de kurulu Sigma

Döküm işverenliği ile yü
rütülen üçüncü dönem sözleş
me müzakerelerinde anlaşma
sağlanamayan maddeler Uzlaş
tırma Kuruluna intikâl ettirilmiş
ve Uzlaştırma Kurulu çalışma
larına başlamadan önce işvere
nin talebi üzerine yapılan top
lantıda ihtilaflı maddeler görüşü
lerek anlaşmaya varılmıştır.

1 Mart 1977 tarihinden iti
baren iki yıl süreii sözleşme ile
üyelerimizin birinci yıl saat üc-

ramiyesi ödenecektir.
Yılda bir ton kömür ve iki

çeki odun bedeli tutarında yaka
cak yardımından yararlanacak
olan üyelerimize dini bayramla
rın arife günleri tam gün ücretli
izin verilecek ve net 500 lira
bayram ikramiyesi ödenecek
tir.

Sözleşme ile sağlanan di
ğer haklar şunlardır:

Her türlü Disiplin Cezaları
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden oluşan Disiplin Kurulu

veya daha fazla istirahat alan
üyelerin kurumca ödenmeyen
ilk iki güne ait ücretleri işveren
tarafından ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 20 liradır.

Üyenin evlenmesi halinde
6 işgünü ücretli izin ile 2000 li
ra evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 3 iş
günü ücretli izin ile 1000 lira
doğum yardımı, ayda her çocuk
için 50 lira çocuk yardımı, öğre
nim kademelerine göre 400 lira.

r

Aylık ücretlere
1. yıl için 1750,
2. yıl için 2000
lira zam yapıldı

Sosyal yardımlar
kapsam olarak
genişledi 2 maaş
ikramiye alındı

retlerine %15 ve ayrıca seyya
nen 500 kuruş ve ikinci yıl saat
ücretlerine %15 ve yine ayrıca
500 kuruş zam yapılmıştır.

Yıllık ikramiyelerin iki maaş
olarak belirlendiği sözleşme ile
üyelerimize yılda asgari iki
maaş tutarında da istihsali teş
vik primi ödenecektir, işyerinde
asgari saat ücreti 900 kuruş o-
larak saptanmıştır.

Yasal yıllık izin sürelerine
6 işgünü ilâve edilerek izine gi
den üyelerimize izin ücretleri
ile birlikte net 1000 lira tatil ik-

tarafından verilir.
İhbar tazminatları %50

zamlı ve peşin, kıdem tazminat
ları dört yıla kadar kıdemi olan
lara 35 günlük, dört yıl ve da
ha fazla olanlara 45 günlük üc
retler tutarında ve işyerinden
kendisi ayrılan üyelerede öde
necektir.

Normal işgünlerinde yapı
lan fazla mesailer %80 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil günleri
çalışmaları %100 zamlı ödene
cektir.

S.S.K. tesislerinden üç gün

500 lira, ve 1000 lira eğitim yar
dımı yapılacaktır.

Üyenin vefatı halinde varis
lerine, 7500 lira, iş kazası ölüm
ierinde 15.000 lira ödenecektir.

Üyenin yakınlarının ölümü
halinde üyeye 3 işgünü ücretli
izin ile 1500 lira ölüm yardımı
yapılacaktır.

Üyelere giyim yardımının
yanında 250 lira değerinde iki
çift ayakkabı veriiecektir.

Bağıtianan sözieşme ile di.
ğer sosyal yardımlarda da artış
lar sağlanmıştır.
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rC  DOĞUM
o ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİ-
NA VE ALETLERİ SANAYİİ iş
yerinde çalışan üyelerimizden,
İzzet Bulut'un kızı, Rıfat Temel'-
in oğlu,
O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden,
Hüseyin BENLİOGLU'nun oğlu,
Mustafa SANCAK'ın oğlu. Ka
dir GÜVEN'in oğlu, Adnan BİL-
ÇİN'in oğlu, Hüseyin YILMAZ-
ER'in oğlu, Yusuf OKUTUCU'-
nun oğlu. Hacı BAYRAM ER'in
oğlu, Ferudun BARIŞ'ın kızı, Ni
yazi SAGCAN'ın çocuğu dünya
ya gelmiştir.
O MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİ
Sİ A.Ş. işyerinde çalışan üyele
rimizden, Lütfü AYER'in kızı,
Cemalettin YILDIZHAN'ın kızı,
Ferit YILMAZBAYHAN'm kızı,
Ali Haydar ATEŞ'in oğlu, Sabri
BİRCAN'm oğlu, Sıtkı ÖZCE'nin

kızı. Hasan ARSLAN'ın kızı Ra
him YAMAN'ın oğlu, Ahmet So-
muncu. Durmuş ÇIRAKOğLU,
Ramazan YAŞAR'ın çocukları,
İsmail DENİZ'in oğlu. Yüksel
GÜNEŞ'in kızı. Nail CANBEK'in
oğlu, Haşmet MUZAÇ'ın kızı,
Seracettin TUNA'nın kızı, Se
zai CİBER'in oğlu, Rıdvan REN-
DECİOĞLU'nun kızı, Sami Ö-
NERBAY'ın oğlu, idris KARA-
CA'nın oğlu, Refik AKTAŞ'ın

TOE — GAZAL VE BÖLGE DEPO
TAMİRHANE SÖZLEŞME
MÜZAKERELERİ DEVAM

EDİYOR.
TOE İşverenliği iie dördüncü dö

nem, Gazal işverenliği iie birinci dö
nem sözleşme müzakereleri devam
ediyor. Ertelenen parasal nitelikteki
maddeler üzerinde yürütülen görüş
melerde anlaşma sağlanamazsa söz
leşmeler uyuşmazlığa intikâl ettirile
cektir.

Gebze'de kurulu bulunan Şahin Motor Fabrikasında çalışan üyelerimiz
adına sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar toplu $:
halde... U

kızı, Özcan AKMAZ'ın kızı, Mür
sel ENGEREK'in kızı ve Yılmaz
ŞAMDAN'ın oğlu olmuştur. An
ne ve babaları kutlar, küçük
yavrulara uzun ömürler dileriz.

fEVLENME^
O ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİ
NA VE ALETLERİ SANAYİİ iş
yerinde çalışan üyelerimizden,
Celâiettin ESEN ile Halime E-
SEN, Mehmet AKYOL ile Hür
müz AKYOL,
O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çaiışan üyelerimiz
den, Selâhattin ERGİN ile Se
vim, Necdet ŞULE iie SATİYE,
Kemal TÜNCER ile FİLİZ,
O MAKİNA TAKIM ENDÜST
RİSİ A.Ş. işyerinde çaiışan üye
lerimizden, Hasan TEPECİK,
Erdal ÇETİNKAYA, ve Hasan
AKDENİZ evlenmişlerdir. Üyele
rimize bir ömür boyu mutluluk
lar dileriz.

r VEFAT J
O ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİ
NA VE ALETLERİ SANAYİİ işye
rinde çalışan üyelerimizden.
Celâl İPEK'in oğlu. Celâl Bü-
LÜT'un oğlu,
O CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimiz
den, Avni GÜNEŞ'in babası,
O MAKİNA TAKIM ENDUST-
RİŞİ A.Ş. işyerinde
lerimizden, Adnan ÖRENLER ın
babası, Fikret ÇERİBOYLÜ nun
babası, Semih ÖZTÜRK un
bası ve Binalı DEĞİRMENCİ nın
annesi, vefat etmişlerdir^.,
lenlere rahmet, geride ^ kalan
yakınlarına ise başsağlığı dile
riz.
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YÖNETİM VE İCRA KURULU ÜYELERİ TOPLU HALDE: Sendikamızın 7. Genel
Kuru! Toplantısı sonunda seçilen Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri genel merkezimiz
de yaptıkları İlk toplantıda toplu halde görülüyorlar. Marmara Bölgesi dışmda da
teşkilâtlanma çalışmalarının yapılması hakkında düşüncelerin açıklandığı ve Oto
mobil - İş'in bütün yurt sathında örgütünü genişletmesi konusunda görüşlerin ileri
sürüldüğü toplantıya soldan sağa- Mustafa İnaesu, Lütfi Sınar, Avni Kaymaz, Ha
san Vurgun, Nizamettin Korur, İrfan Ander, Mehmet Okan, Sami Ataç, A. Aydın
Özeren, ilhan Dalkılıç, Mehmet Aras, Mehmet Candan, Rasim Özkan, Ali Rıza ikisiv-
ri, A. Yaşar Eraan, Ruşen Aktunç ve Şerif Özel katıldılar....

toplai

• •

yönetim ve icra

Yönetim t
yaptığı to
'ama yap,
zeren:
dır...» cjgp

KURULU TOPLANDI

' . >

yeni yöı
Sami A
tıan Da
Sekrete
Eğitim

mi

Genel Başkan: A. Aydın ÖZEREN Genel Sekreter: Sami ATAÇ Genel Mali Sekreter:



\;iNIN AÇIKLAMASI

İş Sendikası Genel
nun Genel Merkezde
ından sonra bir açık
lel Başkan Aydın Ö-

hemen kurulmalı-

ırul sonunda seçilen
en Genel Sekreter:
el Mali Sekreter: İl-
■enel Teşkilâtlanma
met Aras ve Genel

: Mehmet Okan adı-
mobil - iş Sendikası

Genel Başkanı Aydın Özeren «Par
lamenterlerin boş yere vakit öldür
memeleri» gerektiğini söyledikten
sonra sözlerini şöyle sürdürmüştür:

«Türkiye içte ve dışta çok ve
çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır.
Seçim öncesinden bu yana aylar bo-|
yu sorunların hiçbiri için yapıcı çö-j|
züm getirilmemiştir... 42 milyon va-i'
tandaşımız bir hükümetin iş başına |
gelmesi ile bu sorunların hiç değilse
bir kısmının ortadan kalkacağına
inanmaktadır Artık kısır çekişme
lerin bir kenara bırakılması ve ülke
ile yaşıyanların bu çıkmazdan kurta
rılması gerekmektedir...»

Parti çekişmelerinin de geçmişe
gömülmesi gerektiğini dile getiren
Otomobil - İş Sendikası Genel Baş
kanı Aydın Özeren: «Geleceğe gü
venle bakmak, içte ve dışta güçlü ve
güvenilir bir ülke durumunu tekrar
kazanmak için mutlaka bir hüküme
tin en kısa zamanda görevi devral
ması gerektiğini belirtmiş» Ülkesini
ve vatandaşlarını düşünen parlemen.
terler vakit öldürmeyi, ülke için çalış
maya tercih etmelidirler. Bunalımdan
ancak ve ancak istikrarlı ve güven
verici bir hükümet sayesinde kurtu-
lunur...» demiştir...

ilhan DALKILIÇ Genel Teşkilâtlonma Sekreteri: Mehmet ARAS Genel Eğitim Sekreteri: Mehmet OKAN



fİŞÇİ GÖZÜYLE
J

ÎŞÇÎ - İŞVEREN
İLİŞKİLERİ
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GÜNGÖR BİRTEKİN
Şahin Motor Fb.

..

U* * RETİMİN şekli ne olursa
olsun, başarılı olmasın
da insan emeği etkin rol

oynar. Ve yine üretimin şekli
ne olursa olsun, her işyeri de
işçi çalıştırmağa zorunludur.
Ve işin etkinliğine insan hâkim
olunca da; beşeri faktörü, kişi
liği ve karakteri önem kazanır.
Yetenekler, beceriler, tahsil ve
tecrübe yoluyla kazanılan bilgi
ler, yani kısaca tüm faktörler,
her insanda başka başkadır.

İşte bu bakımdan, işyerini
tüm oluşuyla sevk - idare et
mek, üretim tekniklerini, beşe
ri ilişkileri uygulamak, akılcı ve
mantıki yolu gerektirmektedir.
Özellikle bu husus, varsayımla
ra göre değilde, gerçekçi veri
lere göre oluşturulup kotarılma-
lıdır.

ğu da bir gerçektir. Ancak, ma
nevî ilişkilerin olgunluğunun bu
özelliği birlikçe pekiştirdiği de
gerçektir..

İşçi, ilişkilerinin ölçülü ve
dengeli bir şekilde yürütülmedi-
ği takdirde; işyerinin rantabilite
ve prodüktiviteyi sağladığını
sanmak ve de savunmak biz
ce yanlıştır. İlişkilerin ölçülü ve
dengeli yürütülmediği işyerle
rinde bakın neler olur.. Ki bun
lar tümümüzce de bilinmekte
dir.!

Bu açıdan baktığımızda,
başkalarını çalıştırmak zorunda
olanların; tüm personelin psiko.
lojik özelliklerine uygun hareket
etmesini bilecek yetenekte ol
ması gerektiğini rahatlıkla söy
leyebiliriz. insan ilişkileri konu
sunda gerçekçi etüdler yapıl
madığı sürece, işçiyi ça'ışmağa
iten faktörün para ve birtakım
menfaatler olduğunu sanmak,
bizce batanında hatasıdır. Ger
çi, maddiyatın itici kuvvet oldu-

1— Verim azalır, maliyet
yükselir, üretim hacmi düşer
ve bu yüzden de işyerinin kârı
azalır.

2— Sirkülasyon bozulur.
3— Huzursuzluk artar, di

siplin bozulur.
4— ilgisizlik ve sudan ma

zeretler çoğalır.
5— İş kazaları artar...
Görüldüğü ve bilindiği gibi

başkalarını çalıştırmak zorunda
olanlar, çalıştırma psikolojisini
bilmek zorunluğundadırlar. Çün
kü bu soruna objektif yönle ba
kıldığı zaman, daha etkili ve
daha saygın sevk-idare sağla
mış olurlar.

Şimdi de işçinin durumunu
ele alalım:

a) Başarılı işlerinden dola
yı takdir ve taltif edilirse,

b) En yakın amiri ve tüm
sevk-idare makanizmasma ina
nıp severler ve sevk-idareden

yakınlık ve de nezaket görür
lerse, ^

c) Kendilerini direkt olarak
ilgilendiren kararlardan hemen
haberdar edilip, kendilerini ilgi
lendiren prosüdür ve talimatla
rın uygulanmasında söz hakları
olursa,

d) işyerinde adil ve eşit
uygulama görürlerse,

e) Eğitilirlerse ve yetenek
lerine göre yöneltilirlerse,

f) İşlerini bilir ve prensip
leri net şekilde görürlerse
inanıyoruzki, işte o zaman işçi
lerimiz gönülden bağlanır, plân
lı ve de verimli çalışırlar.

İnsan kendine özgü özellik
leri olan bir bütünlüktür, ihtiyaç
lan sadece maddî isteklere da
yanmaz. Gerek sosyal gerekse
ruhi çeşitli istekleri de vardır.
Ayrıca, her insanın menfaatini
sevdiğini de unutmamak lâzım
dır. İyi ücret alıp, iyi yaşamak
isterken takdir edilmeği de ar
zular ve düşünür. İşte bu açı
dan bakıldığında, sevk - idare
zincirinin halkalarını teşkil eden
lere güçlü görevler düştüğü
görülür.

İşyerlerinde çeşitli kade
melerde bulunan sevk - idareci
lerin, psikolojik faktörlere ge
rekli ve adil ölçülerle eğilme
yip yüzeysel kaldıkları sürece,
ilişkilerin birlikçi kalacağını da
sanmıyoruz.. Herşeyde olduğu
gibi sevk - idarenin de en kü
çük halkasından en büyüğüne
kadar demokratik ortam üz&\
tine dizayn edilmesi gereklidir.S
Ve beşeri ilişki ve kıymetlere
her zaman önem verilip takdir
de edilmelidir.

Arzularımızda kısaca şu
dur; Birlikçi ve toplumcu ol
mak..

Sevk _ idarenin başarılı ol
ması kişinin kişisel çabası ile
değil, kişilerin toplumsal çaba
larıyla olur. Ve sonunda başarı
lar (BEN) değil, (BİZ) yaptık
şeklinde oluştuğu için daha
saygılı ve dayanıklıdır...
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BU MUDUR

SINIF SENDİKACILIĞI?
SAMİ ATAÇ

ÜLKEMİZDE, büyük holdinglerin eğe-
menliğinde olan işveren sendikası

(MESS) in uzun süreden beri tatbik et
mek istediği bölgesel Toplu iş Sözleşme
lerini, yavaş yavaş istekleri doğrultusuna
getirdiği görülmektedir.

Şöyleki; Türk - İş'e bağlı Türk Metal
ile zaten hiç bir zaman ihtilâfları olmamış
ve bu hususlarda değil bir hak için grev,
hatta uyuşmazlık bile çıkmamıştır. Her
halde işçinin istediğini bu sendikaya
(MESS) aynen vermektedir! Veya bu sen
dikaya bağlı işçiler (MESSj'in verdiğine
razıdırlar! Değerlendirilmesini işçi sınıfı
yapmaktadır. Diğer yandan Disk'in kuru
cusu, hatta Disk'in özünü oluşturan Ma
den - Iş'in grup sözleşmelerine şiddetle
karşı olduğunu bugün Türkiye'de sağır
sultan bile duymuştur. Hal böyle iken,
grup sözleşmesini ilk önce kendilerinin
yaptıklarını da unutmuşa benzerler. Örne
ğin, geçen dönem Bursa'da 8. işyeri İle
yapılan sözleşme ortadadır. Şimdi ise ken
di kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş
olup, hemde beraberinde on bini aşkrn iş
çi ve onların aileleri ile. Son oynanan oyun
lan bilhassa işçi sınıfı çok yakından takip
etmektedir. Toplu İş Sözleşmeleri çalışan
ların ekonomik ve sosyal çıkarları için ya
pıldığı, bir gerçek olup, anlaşma sağlana
maması halinde ise grev'e baş vurulması
yasal haktır. Ancak görüyoruz ki Maden -
Iş'in son grev uyguladığı işyerlerinden ço
ğu on ay öncesinde grev karan almış,
fakat nedense uygulanmamıştır. Kaldıki
grev uygulamasının yapıldığı 30 Mayıs
1977 tarihinden genellikle 5 gün sonra bü
tün işyerleri aylık istihkaklarını alacaklar
dı. Ücreti alınmadan işçi grev'e çıkartılır
mı? O zaman ilk akla gelen grevin çalı
şanların ekonomik ye sosyal çıkarları için
değil, sendikacıların ideolojik çıkarları için

yapıldığı gerçeğidir. Çünkü 5 Haziran 1977
günü genel seçimler vardır ve seçimler
den önce işyerleri mutlaka greve çıkarıl
malıdır. İşte madalyonun bir yüzü. Diğer
yüzü ise halen daha istifhamlarla doludur.

Şöyleki; Maden . İş Sendikasının grev
uyguladığı işyerlerinde işverenlerin bir
kısmı, sözleşmeden doğacak farklara
mahsuben grevden önce avans dağıttığını
yine greve çıkan işçi kardeşlerimizden
öğrenmekteyiz. Bu duruma bir sendikacı
olarak bizim aklımız ermediği gibi, hak
mücadelesine katılanlarda sonucun ne ol
duğunu tahminde zorluk çekmemektedir
ler. Kaldı ki yine bazı işyerleri grevdeki
işçiye aynı işyerinden yemek bile vermek
tedir.

Bu durumlar gösteriyor ki bu iş çoktan
bitmiştir. Fakat sonunda grevle bu işi ka
tardık diyecekler ve neticede yine zarara
uğrayan işçi sınıfı olacaktır.

Kaldıki, bu arada üzüldüğümüz bir hu
susta Disk'in yayın organı (POLİTİKA) ga
zetesinde grev'deki maden işçilerine yar
dım kampanyası açılması, hele hele daha
grevlerin ilk gününden bu kampanyaya
başlaması, Maden . İş Sendikasına aidat
ödeyenleri kara kara düşünceye eevk et
miştir.

Çünkü kara günleri için Maden - Iş'e
ödemiş oldukları aidatların (Türkiye ölçü
lerinde en yüksek aidat) hangi amaçlarla
ve nerelere kullanıldığını çok iyi teşhis et
mişlerdir.

Sonuç olarak sınıf sendikacılığı yap
tıklarını kamu oyunda iddia edenlerin, na
sıl sınıfına ihanet ettiklerini önümüzdeki
günler gösterecektir.

Dileğim, işçi sınıfının her zaman ol
duğu gibi yine sağduyusuna sahip olması
dır.

OTOMOBİL — İŞ 13



Malların üretiminde harcanan emek,
mübadele ilişkilerinin esasını meydana ge
tirir. Genel olarak bilinen oldular da bunu
doğrular. Geçmişte çok pahalı olan bir
çok ticarî mal, teknolojinin gelişmesi sa
yesinde bunların üretilmesi için gerekli za
man miktarı azalınca, eskisine oranla çok
ucuzlamıştır.

Meselâ 50 yıl önce alüminyum gü
müşten on kat pahalıydı, şimdi çok daha
ucuzdur. Bu da elektrik teknolojisindeki
gelişmenin alüminyum üretimini, çok da
ha az emekle yapmayı mümkün kılmasıyla
açıklanır.

Mübadele az rastlanan bir gözlenebilen
olay olarak kaldığı sürece ürünlerin mübadele
sinde esas tutulan oranlar da rast gele belirle
niyordu.

Ürünlerin büyük bir bölümü mübadele edil-
j meye başlayınca durum değişti. Git gide müba-
I dele edilen malların üretiminde harcanan emek,

bunların mübadelesinde esas tutulan oranların
î ölçüsü olmaya başladı.

Çok uzak olmayan bir geçmişte, tir çok
ülkede pak az sayıda büyük fabrika vardı ve
halkın çoğunluğunu ufak ticarî mal üreticileri
meydana getiriyordu. Bu gibi durumlarda bir
köylü tahılını at nalıyla mübadele ettiği zaman
demircinin bu at nallarını üretmek için ne kadar
emek harcadığını bilirdi.

Böylece köylü at nallarına karşılık aşağı
yukarı o at nallarının üretilmesinde harcanan
emeğe denk bir emeğin ürettiği miktarda tahıl
verirdi.

Diğer yandan köy demircisi ya da şehirli
zanaatkar da köylünün hangi şartlarda çiftçilik
yaptığını bilirdi. Çoğunlukla bu zanaatKârında
bir bahçesi ya da birkaç baş hayvanı olurdu.
Böylece ticarî malların üretiminde harcanan
emek, mübadele sırasında dayanılabilecek biri
cik esas oluyordu.

Bir ticarî malda maddeleşmiş olan emek, o
ticarî malın değerini meydana getirir. Ticarî mal
ların değere, yani, bunların imâlinde harcanmış
olan emeğe göre mübadele edilmesi, ticarî mal
üretiminin ekonomik kanunlarından biridir.

Kapitalist sistemde değer kanunu diğer
ekonomi kanunları gibi kendiliğinden meydana
gelen bir güç olarak işler. Bu gücü ortaya çı
karan, mücadelelerin en şiddetlisi olan rekâ-
bettir.

feSıİTİA'^
^  '4

NALLARIH
GORE

ÜRETİM ARAÇLARI

Münferit ticarî mal üreticileri arasında do-
ğılmış durumda olan üretimdeki plânsızlık, üre
timdeki anarşidir. Münferit üretici hangi ticarî \
malların ne miktarda üretileceği konusunda top V
lumdan doğrudan doğruya talimat almaz. Malı- i
nın satılıp satılmayacağını satılacaksa ne fiyat
ta satılacağını malı için bir talep bulunup bu
lunmadığını, bütün bunları üretici ancak malın
üretilerek piyasaya arz edilmesinden sonra öğ
renir.

Piyasa rekâbeti sonucu olarak ticarî malla
rın fiyatlarında sürekli dalgalanmalar olur ve
fiyatlar hiç durmadan malların değerinden sa
par. Eğer ayakkabı fiyatları kendi değerlerinin -
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AYMUHRr

ÇALIŞANI SÖMÜRÜR

altına düşerse bu demektir ki satılabiieceğin-
den fazla miktarda ayakkabı üretilmiştir. Fiyat
düşüşü bazı ayakkabı yapımcılarının bu üretim
dalından başka üretim daima geçmeye zorlar.
Bunun bir sonucu olarak piyasadaki ayakkabı
miktarı azalır.

Eğer ayakkabı fiyatları değerlerini'^ üzeri
ne çıkarsa, piyasadaki bu elverişli durum, yeni
ayakkabı yapımcılarını bu dala çeker ve bir sü
re sonra piyasaya arz edilen ayakkabı miktarı
artar.

Dolayısıyla ticarî malların fiyatlarının de
ğerlerinden sapması, değer kanununun işleyi
şin d eki bir kusurun sonucu değildir. Tam tersi

ne değer kanununun özel mülkiyetin eğemen
olduğu bir ekonomide işleyebilmesi ancak fiyat
ların değer etrafında sürekli olarak dalgalanma-
larıyla mümkündür.

Bu ekonomide üretim, ticarî malların mü
badele eden dağınık ticarî mal üreticilerinin el
lerindedir. işte toplumsal iş bu şekilde sonsuz
dalgalanmalar içinde çeşitli üretim dalları ara
sında dağılır.

Kapitalist sistemde ticarî ma! üretiminin
yaygınlaşmasıyla, üretim ufak üreticilerin elle
rinden çıkar, kapitalistlerin ellerine geçer. Ka
pitalistlerin fabrikalaıında yüzlerce binlerce işçi
çalışır ve bu işçiler çeşit çeşit mal üretirler. Bu
ticarî mallar dünyanın en uzak köşelerinde bile
satılır. Bu şartlar altında da üretim anarşisi bü
tün çıplaklığı ile ortaya çıkar.

Kapital bir nesne değil, gelirli bir toplumsal
üretim ilişkisidir. Bu ilişki, üretim araçlarını elin
de bulunduran sınıf ile üretim araçlarından yok
sun bulunan dolayısıyla sömürülmeye boyun
eğmek zorunda kalan sınıf arasındaki toplumsal
ilişkidir. Bu nesnelerle, çıkar bağlantısı hulunan
sınıflar arasındaki ilişkidir. Kapitalistler bütün
üretim araçlarına sahiptir.

İşçiler ise bundan yoksundur. Nesneler -
yapılar, makinalar, ham maddeler marrûller -
kendi başlarına kapital değildir. Ama üretim
araçlarının kapitalistlerin tekeline geçebilmele
rini mümkün kılan belirli bir toplumsal sistem
de, üretim araçları sömürü araçları haline yani
kapital haline döner.

Kapitalizim, üretim araçlarının ufak bir
azrniığın ticarî mal olarak değerleri vardır. Pa
rayla satılır, parayla alınırlar, işte bundan ötürü-
dürki kapital işçiyi sömürerek artık değer ge
tiren değer olarak tarif edilebilir.

Kapitalizim, üretim araçlarının, ufak bir
azınlığın, kapitalistlerle büyük toprak sahipleri
nin özel mülkiyetinde bulunması olgusuna da
yanır.

Öbür yandan, halkın çoğunluğu üretim
araçlarından yoksundur ve dolayısıyla kendile
rini fabrika sahiplerine, maden sahiplerine, top
rak sahiplerine kiralamak zorundadır.

Kapitalist ülkelerde ayrıca basit aletlerin
yardımıyla çalışan küçük mal sahipleri, köylü
ler ve zanaatkarlar da yardır. Ne var k> küçük
üreticiler büyük mal sahipleriyle rekâbet ede
mezler ve büyük kapitalislerle büyük toprak sa
hiplerinin baskısına hemen hemen işçiler kadar
onlarda maruz kalırlar.
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Dışta Sendikal Olaylar

İNGİLİZ
POLİSİ
GREV
KIRICILIĞI
YAPIYOR

Demokrasinin beşiği olarak
adlandırılan İngiltere'de polisler
ülkenin bu özelliğine de geçti
ğimiz günlerde gölge düşürdü
ler.. Londra'nın kuzeyindeki

Grunvvick Fotoğraf Fabrikası
önünde nöbet tutan «Grev Göz
Güleri» ne saldıran polisler bir
çok kadın işçinin de yaralan
masına neden oldular.... Bir yı
la yakın süredir sendika seç
me özgürlüğü yüzünden sürdü
rülen grevin «Hırçınlaşması» na
neden olarak işverenin yaban
cı İŞÇİ çalıştırmak arzusu gös
teriliyor....

Grevi sürdürmeğe kesin
kararlı olduklarını belirten alt
mışı kadın 90 işçi tutuklanan
arkadaşlarının da uğradığı bas
kıların kendilerini yıldırmaya
yetmeyeceğini ifade etmişler
dir...

ABD, İLO'nun politikasına
karşı tepki gösterdi...

Uluslararası Hür Çalışma
Örgütü'nün çalışmalarına karşı
tutumunu giderek belirginleşti-
ren Amerika şimdi de teşkilâ
tın politikasına karşı çıkmıştır...
İLO'nun 169.074,000 dolarlık
yeni bütçesinin onaylama işle
mine katılmayan Amerika'nın
böylece tutumunu gözler önü
ne serdiği söylenmektedir....
Teşkilât bütçesinin %25'ini kar
şılayan Amerika'nın Kasım ayı
içinde çekilme olasılığının bu
lunduğunu ifade eden ilgililer
kesin kararın pek yakında açık
lanacağını belirtmişlerdir.

135 ülkenin üye bulunduğu
teşkilâtın bütçesinin onaylama
işleminden önce konuşan AFL-
CIO temsilcisi: «Amerika teşki
lâtımızın politik konulardan u-
zak kalmasını arzuluyor... Bu
yüzden de bütçemize katkıda
bulunmak konusunda çekimser

davranıyor... Ne var ki son ka
rar daha sonra verilecek...»
şeklinde konuşmuştur...

Hindistan'da
Gazete isçileri

â  t

Grev yaptı
Fransa, Japonya ve Dani

marka'dan sonra Hindistan'lı
basın işçileri de grev yapmış
lardır.... Bir gün süre ile yapılan
ve sembolik olduğu belirtilen
grev sırasında günlük gazete
ler çıkmamış ve hayat tam an
lamıyla felce uğramıştır...

Grevin amacının sosyal
hakların kapsamının gelişmesi
ile birlikte ücret artışları da ol
duğunu açıklayan sendika yet
kilileri görüşmelerinin olumlu
olması için her yolu deneyecek,
lerini açıklamışlardır. Hindistan
Gazete işçileri Sendikası ile iş
kolunda örgütlenmiş iki sendi
kanın birlikte organize ettiği
grevin etkinliği istenen hakların
sağlanacağı izlenimini vermiş
tir.

İSKOÇ
MADENCİLERİ
HAFTADA

4 GÜN
ÇALIŞMAK
İSTİYOR

Dünyanın en yorucu işini
yapan madenciler arasında İs-
koçya'da çalışanlar şu günler
de isteklerinin karşılanmaması

halinde greve gideceklerini a-
çıklamışlardır. Maden İşçileri
Sendikası'na üye olan çalışan
lar özellikle kazı çalışmalarını
sürdüren emekçilerin ücretleri.'
ne 100 - 135 sterlinlik bir artış
getirilmesi ve çalışma sûreleri
nin 4 gün olarak sınırlandırılma
sını istemektedirler. Bu arada
emeklilik yaşının bütün işçiler
için 55 olarak sınırlandırılması
da istenen şartlar arasında bu
lunmaktadır. Maden işçileri a-
rasında etkili olan sendika iste
diği şartların yerine getirilme
mesi halinde greve gideceğini
açıklamış ve hazırlıklara baş
lamıştır...
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GENEL - ÎŞ
SÖZLEŞME
İMZALADI

Balıkesir Belediyesine bağlı
9 Işyer'inde çalışan 600 İşçi adı

na Genel - İş Sendikasının sür
dürdüğü çalışmalar sonuçlan
mış ve toplu İş sözleşmesi İm
zalanmıştır. Yeni sözleşmeye
göre günlük ücrelere iki yıl İçin
80 liralık bir artış getirilmiştir...
Bu orada kıdem tazminatları

36 güne. yemek ücretleri 15 li
raya, kıdem zammı 2 liraya ve
mesuliyet zammı İse 700 liraya
çıkarılmıştır.

SÜMERBANK GREVÎ

KARARLI GİDİYOR. • •

Teksif sendikası tarafın
dan bütün yurt sathındaki Sü-
merbank işyerlerinde kademeli
olarak başlatılan grevler sürdü
rülmektedir... Grevin politik bas
k' aracı olarak kullanılmak is
tendiğini ifade eden bir kısım
çevreler işyerlerindeki çalışan,
lara özel sektör şartlarını uygu
lamaya hazır olduklarını ifade
etmektedirler... Sendika yetkili
leri ise çalışma barışının ve
gerçek işletmeciliğin gerekleri
ni istediklerini belirtmekte ve
bu arada verilen gazete ilânla
rının konuyu tek taraflı saptır-

e
Petrol - İş
Eczacıbaşı
Grevini

Bitirdi

mak amacına yönelik olduğunu
iddia etmektedirler...

ÇBS Grevi 2.
Yılına girdi

Petrol - İş Sendikası tara
fından ÇBS Boya Fabrikasında
başlatılan grev 2. yılma girmiş
tir... İşverenin işyerini kapadığı
nı bildirmesi üzerine başlatılan
grevin daha uzun süre devam
ettirilmesi beklenmektedir... Bu
arada geçtiğimiz günlerde sen
dikaca açılan dava da sonuç
lanmış ve işverenin uyguladığı
lokavtın kanunsuz olduğu kara
ra bağlanmıştır... Boya sana
yiini olumsuz yönde etkileyen
kapama kararının işverenin bir
oyunu olduğu do bu arada id
dia edilmektedir...

çm' sE - iş
Nuh çimentoda
2 saatlik
Direniş yaptı

Çimse - İş Sendikası üye
leri tarafından Hereke'de kurulu

Nuh Çimento Fabrikasında 2
saatlik bir direniş yapılmıştır....
Bir üyesinin tamamen politik
gerekçelerle işine son verilmesi
üzerine başiotdan direniş so
nunda sendikanın istekleri ye
rine getirilmiş ve 534 İşçi nor
mal işbaşı yapmışlardır.

Ankara'da grevler başlayacak

Petrol - İş Sendikası tarafın
dan Levent'te kurulu Eczacıba
şı ilâç Fabrikasında sürdürül
mekte olan grev anlaşma sağ
lanması üzerine sona erdiril
miştir.... Geniş kapsamlı ücret
artışlarıyla, sosyal haklartn
sağlandığı grevin bitmesi İle
birlikte bu sahada başlamakta
olan tıkanıklık da sona ermiş
tir.

( '

Ankara'da kurulu Türk Ta
rih Kurumu Basımevi, Ziraat
Bankası Basımevi, Ajans-Türk
Basımevi ve Daily - News işyer
lerinde çalışan 640 işçiyi kap
sayan kararın önümüzdeki gün
lerde uygulamaya konması
beklenmektedir. Sözleşme gö
rüşmeleri sırasında üzerinde
anlaşmazlığa varılan maddele
rin sendikaca işierlik kazanma
sı için başlatılan çalışmalar
olumsuzlukla bitmiştir.
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HT BULMACA II
»

3  4 -İ D 7 3 i ' D

10

SOLDAN SAĞA:
1— Ortaya koyuş anlamına bir söz

cük. 2— Ecnebi bir bayan adı. 3— İlâve,
tersi bilgin, tersi mağara. A— Başına ses
li bir harf gelirse erkek ismi olur, tersi bir
renk, bir emir. 5— İtalya'da bulunan kule.
Yüksek elektrik yükünü indirmekte kulla
nılan bir nevi santral. 6— Elçilik uzmanı,
sonuna iki harf konulursa renksiz bir gaz

Makina Elektrik Sanayii işyerinde sözleşme görüşmelerine 20 Haziran
da başlanıldı... Yapılan ilk toplantıda işveren tarafına yeni sözleşme ile
ilgiH teklifler verildi... Müzakerelerin en kısa zamanda olumlu olarak
bitirilmesi için çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor...

odı olur. 7— Bir çalgı, tersi bir emir. Mil
letlerarası işçi teşkilâtı. 8— Başına bir
harf gelirse pas anlamını da taşır, tersi
son verme, başına bir harf konursa sevi
len bir renk adını verir. 9— Evlerimizde
genellikle salonlarda bulunan bir eşyadır.
10— Karadenizde şirin bir ilçe.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Sevimli. 2— Ölçü. 3— Bir emir.

Üzüntü, bir takı. 4— Son oylarda hertürlü
şeylere yapılan. Yemek, çoğul takısı. 5—
Açar, Bayan ismi. 6— Tersi yağma, tersi
bir çeşit tatlı. 7— Başına sesli bir harf ge
lirse bir zamir olur, bir nota. Bazı kimsele
ri göle çağırırlar. 8— iki sesli harf, bir
isim, bir uzvumuz. 9— Boşuna. 10— Canlı
varlıkları inceleyen bilim kolu.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
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Yetki Bekleniyor
istanbul - Rami de ku

rulu Pan Oto, Kartal'da
kurulu Sace, Tuzla ve 4.
Levent'te kurulu Motorlu
Araçlar Ticaret A.Ş. iş
yerlerinde çalışan üyeleri
miz adına yürütülen çağrı
prosödürüne, İstanbul Böl
ge Çalışma Müdürlüğü ta
rafından talep edilen pro-
södür evrakı müdürlüğe
teslim edilmiş olup yetki
beklenmektedir.

Bu arada üyelerimizin
sözleşmede yer almasını
istedikleri talepleri alına
rak temsilciler ile birlikte
sözleşme tekliflerini ha
zırlama çalışmaları yürü-

♦ tülmektedir.
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Avrupa doyan uluslar
ac uluslar

Japonya

Amerika
Birleş'ıkDev

/////■Kuzey
Arrrenka

^rnavutluk
ispanya

W'ia'âMA
Orla
Amerika

Arianim

Bangladeş

'' ^Hindistan

Endonezya

Avustralya

Güne
Amerika

ALİNAN KALORİ ORTALAMASI

İyi beslenen ülkeler

Normal beslenen ülkeler

Kötü beslenen ülkeler

Güney Afrika

Yukarıdaki haritayı dik
katlice bir inceleyin... Gö.
receksiniz ki Türkiye dün
ya üzerindeki «Doyan U-
luslar» arasında yer al
maktadır... Ve Türkiye kişi
başına düşen kalori tüke
timi bakımından dünya
da Amerika, İngiltere ve
Şili'den sonra gelmekte
dir... Üstelik de arada sadece 340 kalorilik
küçük bir farkla

Bu konunun birinci bölümü... Madal
yonun diğer yönü ise daha da ilginç...
Şöyleki: İyi beslenen ülkeler arasında gös
terileri ülkemizde gerçek bir paylaşımın ol
madığı açıkken rakkamların neyi ortaya
koyduğunu ve hangi toplumsal kesimlere
göre ayarlandığı bir meçhul... Ülkemizdeki
savaş bir mide savaşı mı?

Dünya açısından ise bu savaşı büyült
mek mümkün... Ne var ki gerçekler tama
men tersine çalışıyor... Doyan ulusları bu
rada açların karşısında görmekteyiz.... Aç.
lar kıvranıp, beslenme yetersizliğinden
ölürlerken, Afrika'da ve Asya'deki aç ulus
lara Dünya Gıda Teşkilâtları ve Sağlık Ör
gütleri yardım çağrıları yaparken zengin

SAVAŞLARI
kimler
BAŞLATIR?

uluslar onları «Savaşa it
mekte» dirler....

Zengin ve doymuş ulus
ların kendilerine yeni pa
zarlar açmak ye kaynaklar
elde etmek için «Aç Ulus
ları Sömürmekte» kullan

dığı en geçerli yoldur sa
vaşlar... Ve dünyamızdaki
savaşları dikkatlice ince

lerseniz hep saldıranın zengin ülkeler ya
da onların tarafını tutanlar olduğunu gö
receksiniz... Midesi boşların karşısında
tokların daha da şişmanlamak arzularının
sonucudur bu...

Ve bu ihtirasa son verilmediği sürece
doymuşluğun rahatlığı içindeki zenginler
ellerindeki son model silâhları aç ulusla
rın üzerine doğrultup «Ölüm Kusmağa»
devam edeceklerdir. İşte asıl savaş budur
ve mutlaka sona erdirilmesi için aç ulus
ların birlik haline gelmesi gerekmektedir....

Tabi ki aslında tok olmadığı halde
«Tokluğa Yakın» gösterilen bu ulusların
birliğe katılması gerekmektedir... Çünkü
asıl savaş budur Türkiye'nin de Kurtuluş
SavaşTnda olduğu gibi.
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