
AYLIK UbKbl / OCAK 1978 • SAYI: 62

I

I

İŞVERENLER BOŞA
DİRENİYOR!..

"GRfrı



"KsA

Bir garip ölmüş diyeler
Soğuk su ile yuyalar
Uç günden sonra duyalar
Böyle garip bencileyin,
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BA5YAZI
Sanayimiz kalkmıyor
diyenler yalancıdır...

ülkemizdeki sendikal gelişmeler ilginç
boyutlar vermeye devam etmektedir. Siya
si partilerin gıdıklamaları neticesinde son
yıllarda sendikaların sağa ve sola eğilim
lerinin arttığı görülmektedir.

Bu sebeptende siyasi yönlü konrede-
rasyonlarm doğması kaçınılmaz olmuş
tur.

Böylece mevcut konfederasyonların
kendi İktidar dönemlerinde gelişip büyü
meleri sağlanmıştır.

Siyasi partiler kendi gelişimlerini ta
banda yansıttıklarını sanırlarken aşırı uç
ların bu tip konfederasyonlarda yuvalan
masına İmkân tanımışlardır.

Son Disk genel kurulunda da bu du
rum açığa çıkmış, Türkiye'deki gelişen ko.
münlst tırmanışın (gizil T..I.P) nln savun
masını yapılırken Maden-lş yöneticilerinin
bunu benimsediklerini ve saygınlıklarını
İfade etmelerine şaşmamak gerekir.

ŞImdIyek adar C.H.P. yanlısı olduğu
nu haykıran Disk devrimci maskesi altın
da nerelere kadar gittiği ortaya çıkmıştır.
Gayet tablkl aşırı sağda faşizmi nazizmi
hedef olan çalışmalarını destekletmek
amacı ile konfederasyonlarını devreye so
karak büyük kavganın hazırlığını yapmak
tadır.

İki tarafında tek düşüncesi sokaktaki
kavgayı büyütebilmektir. Halen gözlerimi,
zin önünde devam eden zincirli, bıçaklı,
tabancalı bazı tomsonlu ve bombalı çatış
malar Herki günlerlde düşündükleri İç har
bin ufak çaptaki tatbikatları deyllmidir?
Üniversiteleri bile bu akımın içine sürük
lemişlerdir. Yalnızca İşçi kesimi konfede
rasyonların tazziklne rağmen bu sürtüşme
nin dışında kalması, bilinç seviyesinin ne
rede olduğunun saptanışıdır.

İşverenlere gelince anlatılanların dı
şında kaldıklarını sanmayın dolaylı yollar
da bu gelişimler mayalarını İşverenden te.
min ederler biraz geriye baktığımızda ilk
önce sağ kanadı destekllyen İşverenler

sonra sola dönmüşler rahatlıkla toplu söz
leşmeler bağlamışlar böylece dolaylı yol
dan aşırı uçların gelişimini de sağlamış
lardır. Netekim kl İş kolumuzdaki Maden-
İş'i bugünkü duruma kadar yükselten
MESS değllmidir. Halen kapı arkası görüş
meleri İle netice almaya çalışan bu gu
ruplar ülke sanayisini hiçe sayarak nasıl
Lokavt yaptıkları ideolojik Grev'lerle işçi
leri perişan ettikleri artık herkesçe bilin
mektedir. Sömürü düzenini devam ettir,
mek İsteyen tyiESS Maden-lş'ie danışıklı
döğüşü biraz clddlleşlnce devreye nasıl
Türk Metal Sendikasını soktuğu gözlerden
kaçmamaktadır. İki sendikayıda zaman
zaman kullanmasını bilen Madeni Eşya Sa
nayii Sendikacıları (MESS) yıllardan beri
çaktırmadan gurup sözleşmeleri yapmış
lar kıdem ve ihbar önellerini yasa sınırın
da tutmasını bilmişler, İkramiyeleri 90 gü
nün üzerine çıkmaması İçin tüm güçleri
ile uğraşlarını sürdürmüşlerdir. Ücretlere
gelince önce vermiş sonra Toplu İş Söz
leşmesi devresinde işçi eksiltme politikası
ile sıfırlamada maharetlerini göstermişler
dir. Yerine asgari ücretli işçiler alarak bol
kazanç sağlamaya devam etmişlerdir. Ak
sini iddia etmelerine İmkân yoktur. Maden
İş ve Türk Metale bağlı işyerlerinde kı
demli İşçiler parmakla gösterilecek kadar
azdır.

Maden-Iş'le MESS Grev ve Lokavtla
rı çoktan bitirmişlerdir. Kamu oyuna yan
sıtılan devlet güvenlik mahkemeleri için
direnenlerin geri alınması, dışarıda geçen
sürelerin alınması, yalanlar torbasının ana
malzemesidir.

Durum gelip militan yetiştirilen Gönen
kampının parasına dayanmıştır. Sendika
nın bütün çıkarı burada düğümlenmekte
dir. Şimdiye kadar bu kampa büyük yar
dımlar yapan işverenler bu devre biraz
daha az verebllirmiyim mücadelesini yap
maktan ziyade dar boğazın açılmasını
beklemek İçin zamân kazanmak iste.mekte
dirler, tablkl İstenilen verilecek bu İste bi
tecektir geride sefâlete sürüklenmiş bin
lerce işçi iki tarafıda alâkadar etmemek
tedir.

Bütün bunlardan sonra halen Türk
Sanayisinin kalkınmasından bahis edenle
re İnanmak olaanksız değllmidir?

A.AYDIN ÖZEREN

OTOMOBİL



Osman Yücel işyerinde çalışan
üyelerimizin saat ücretlerine

17,5 lira zam yapıldı oceoacocooooooı

SENDİKAMIZA YENİ KATILAN GEBZE — ÇAYIROVA'-
DA KURULU OSMAN YÜCEL BORU FABRİKASINDA ÇALI
ŞAN ÜYELERİMİZ ADINA YÜRÜTÜLEN BİRİNCİ DÖNEM
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI.

1 Kasım 1977 tarihinden iti
baren iki yij süreii sözleşme
ile birinci yıi saat ücretlerine
850 kuruş ve ikinci yıl 900 ku
ruş zam yapıldı.

Ö Her yıl 90 günlük ücretler
tutarında ikramiye aiacak olan
üyelere yıllık izine giderken izin
ücretleri ile birlikte 2200 lira
tatil gideri ödenecektir.

O Yılda bayram ikramiyesi
olarak 2250 lira ödenecek ve
yakacak yardımı olarakta yılda
2500 lira verilecektir.

O Her türlü disiplin cezaları
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden oluşan disiplin kurulu
tarafından verilecektir.

O ihbar tazminatları %50
zamlı ve peşin kıdem tazminat
ları her bir çalışma yılı için 35
günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyeyede ödene
cektir.

O Normal iş günlerinde yapı
lan fazla mesailer %65 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil gün
lerindeki fiili çalışmalar %100
zamlı ödenecektir.

O S.S.K. sağlık tesislerinden
3 gün veya daha fazla istirahat
alan üyelerin kurumca ödenme
yen ilk iki güne ait ücretleri iş
veren tarafından ödenecektir.

O İşyerine gidiş dönüş işve
rence temin edilecek vasıtalar
ile yapılacaktır.

O Kıdem tazminatı hususun
da yemek ücreti 25 lira olarak
hesaplanacaktır.

O İşyerinde asgari saat üc
reti 16 lira olarak kabul edilmiş
tir.

O Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 300 lira ev-

>  Oto Yol - Çiftçiler

lenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesinde 3 iş günü üc
retli izin ile 3000 lira doğum yar
dımı, her çocuk için oyda 50
lira çocuk yardımı, ve eğitim
yardımı olarak öğrenim kademe
lerine göre 600 lira 850 lira ve
1100 lira ödenecektir.

O Üyenin vefatında varisleri
ne 10.000 lira, iş kazası ölüm
lerinde 20.000 lira ve üyenin
yakınlarının ölümünde üyeye üç
iş günü ücretli izin ile 200 lira
ölüm yardımı yapılacaktır.

O Giyim yardımının yanında
üyelere yılda 300 lira değerin
de iki çift ayakkabı verilmesi
kabul edilmiştir.

ve Servis
Ticaret işyerlerinde yetkimiz kesinleşti

Kartal'da kurulu OTO YOL, Şişli . İstanbul'da kurulu
SERVİS TİGARET Mecidiyeköy . İstanbul'da kurulu ÇİFT
ÇİLER TİC. ve San. A.Ş. işyerinde toplu sözleşme yapma
yetkimiz kesinleşmiştir.

Üyelerimizin istemleri alınarak temsilciler ile birlikte
yeni dönem toplu iş sözleşmesi tekliflerini hazırlama ça
lışmaları sona ermiş olup, Ocak ayı içerisinde bu işyerleri
işverenleri ile müzakerelere başlanılacaktır.

S

HİSAR SÖZLEŞME PROSÖDÜRÜ YÜRÜTÜLÜYOR
Yürürlük süresi 31 Ocak'ta sona erecek olan Hisar

Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş. işyeri sözleşmesi Ara
İlk ayı içerisinde sendikamız tarafından fesh edilmiş olup
işkolumuzda kurulu sendikalar listesi Kocaeli Bölge Ça
lışma Müdürlüğünden talep edilmiştir.

İlgili sendikalara yazılı bildirimde bulunulmuş ve ma
halli gazetede çağrı ilânı yapılmıştır.

nrnMnRlı



TRAFOSAN İŞÇİLERİNİN
AYLÎK

4620 lira

"zâmâldIk
BİLECİK - Osmaneli'de kurulu TRAFOSAN

TRANSFORMATÖR SANAYİİ A.Ş. işye- .
rinde çalışan işçiler bir süre önce sendikamıza
üye olmuşlardı.

Trafosan işçileri adına yürütülen birinci
dönem sözleşme görüşmelerine 15 Aralık günü
başlanmış ve ardı ardına yapılan toplantılar so
nunda uyuşmazlığa gidilmeden, üyelerimize ileri
haklar getiren anlaşma sağlanmıştır.

O 1 Aralık 1977 tarihinden
itibaren iki yı| süreli sözleşme
ile birinci yı| saat ücretlerine
925 kuruş ve ikinci yıl 10 lira
zam yapılmıştır.

O Bu güne kadar ikramiye
verilmeyen işyerinde birinci yıl

iki maaş ve ikinci yıl üç maaş
olarak ikramiye verilmesi ka
bul edilmiştir.

O Yıllık izine giden üyelere
izin ücretleri ile birlikte 2000
lira tatil gideri ödenecek ve yıl
da 2500 lira yakacak yardımı

yapılacak, dini bayramlarda
1000 er lira bayram' ikramiyesi
ödenecektir.

O Her türlü disiplin cezaları
iki işçi ve iki işveren temsilci
sinden oluşan disiplin kurulu
tarafından verilecektir.

• •-?

Tıofosan üyelerimiz topiu haide. Yukarıda ise işyeri temsilcilerimiz görülüyor.

OTOMOBİL — İŞ
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Trafosan

işyeri için

yapılan

görüşmeden
bir an...

O ihbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat
lan her bir hizmet yılı 'Çin 35
günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyeye de öde
necektir.

izin ile 2000 lira yardım yapıla- nın kabul edildiği sözleşmede
çaktır. giyim yardımının yanında üye-

O İşyerine üyelerin gidiş ve lere yılda 325 lira değerinde iki
dönüşlerinin işverence temin çift ayakkabı verilmesi de ko-
edilecek vasıtalarla yapılması- rarlaştırılmıştır.

O Normal iş günlerinde yapı
lan fazla mesailer %75 zamlı,
Cumartesi günleri yapılan faz
la mesailer %100 zamlı, hafta
tatili ve genel tatil günlerinde
ki fiili çalışmalar %100 zamlı
ödenecektir.

O Gece çalışmalarında her
tam çalışma saati ücretleri
%15 zamlı ödenecek, kıdem
tazminatı hususunda yemek üc
reti 25 lira olarak hesaplana
caktır.

O Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 2500 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 3 işgü
nü ücretli izin ile 2000 lira do
ğum yardımı yapılacaktır.

O Çocuklu üyelere her çocuk
için ayda 50 lira çocuk yardımı
yapılacak ve tahsil yardımı ola
rakta öğrenim kademelerine gö
re 500 lira, 600 lira ve 1000 lira
ödenecektir.

O Üyenin vefatı halinde va
rislerine 10.000 lira, iş kazası
ölümlerinde 15.000 lira ödene
cek ve üyenin yakınlarının ölü
münde üyeye 3 iş günü ücretli

j^lllllllllllllllllllllllllllirJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl'JIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIBIItlIlllllllltlIlllllllllllllllllIIllıllllııı^

I  UYUŞMAZLIKTA |
OLAN ÎŞYERLERİMİZ |
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Gebze - Çayırova'da kurulu

KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş. işverenliği ile yü
rütülen sözleşme görüşmelerin
de parasal nitelikteki 13 madde
de uyuşmazlığa gidilmiştir.

Uzlaştırma kurulu teşkili için
Kocaeli Bölge Çalışma Müdür
lüğüne başvurulmuş ve bölge
17 Ocak günü kurul toplantısı
tertiplemiştir.

Kurul toplantısına katılacak
taraf aracıları üçüncü aracıyı
seçemezlerse mahkeme tara
fından seçilerek kurul teşkil e-
dilecektir.

Bursa'da kurulu ve MESS ü-
yesi TAVSAN TAŞIT YAN SAN.
işverenliğini temsilen Madeni
Eşya Sanayiçileri Sendikası ile
yürütülen sözleşme görüşmele
rinde yapılan 5 toplantı sonun
da MESS'in uzlaşmaz tavrı 30
madde ile teklifin uyuşmazlığa

gitmesine sebep olmuştur, y
laştırma kurulu için Bursa bö^"
ge çalışma müdürlüğüne 5
vurulmuş olup toplantı günCinr^
önümüzdeki günlerde gelm^"
beklenmektedir.

İstanbul - Eyüp'de kurı.ı,
HAS DEMİR ÇELİK SAN. v
TİC. A.Ş. yi temsilen MESs
yürüttüğümüz sözleşme görüs^
melerinde de anlaşma sağlan^"
mıyarak uyuşmazlığa gidiimig
ve İstanbul Bölge Çalışma i\/iq_
düdüğünde tertiplenen topig^^^^
ya katılan taraf aracıları 3.ncQ
aracının seçiminde anlaşamiyQ_
rak yasanın tanıdığı 6 iş günlQ|^
süreye bırakmışlardır.

Bu 6 iş günü içinde aracılar
3.ncü aracıyı seçemediklerin-
den, mahkeme tarafından se
çildikten sonra kurul teşkil ede
rek çalışmalarına başlayacak
tır.

OTOMOBİL — /.c?



Ankara asfaltı üzeri Kar.
tai'da kurulu DEMAK DE

MİR MAKİNA SANAYİİ VE Tİ
CARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimiz adına ikinci dönem
sözleşme görüşmelerinde 4 mad
de üzerinde anlaşma temin edi
lemediğinden uyuşmazlığa gidil
miştir.

Uzlaştırma kurulu toplantısı
na işverenin katılmaması üzeri
ne Grev kararı alınmış ve daha
sonra yapılan görüşmelerde an
laşma sağlanmıştır.

O 1 Eylül 1977 tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşmeyle
birinci yıl saat ücretlerine 8 li
ra ve ikinci yıl 10 lira zam yapıl
mıştır.

O Birinci yıl 60 günlük ve ikin
ci yıl 75 günlük ücretleri tutarın
da ikramiye alacak olan üyele
rimize yıllık izi"® giderken izin
ücretleri ile birlikte 2000 lira ta
til gideri ödenecektir.

O Gece çalışmalarında her
tam çalışma saati için ücretler
%15 zamlı ödenecek ve üyele
re ayda bir yevmiye devam pri-
rrıi verilecektir.

O İhbar tazminatları %50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat
ları her bir çalışma yılı İçin 35
günlük ücretler tutarında öde
necektir.

O Normal İş günlerinde yapı
lan fazla mesailer %75 zamlı,
Cumartesi hafta tatili ve genel
tatil günleri flHl çalışmaları %
100 zamlı ödenecektir.

O Dini bayramlarda 1000 li
ra bayram ikramiyesi verilecek
tir.

O İşyerinde asgari saat üc
reti 17 lira olarak saptanmıştır.

O S.S.K. sağlık tesislerinden
3 gün veya daha fazla istirahat
alan üyelerin kurumca ödenme
yen ilk İki güne ait ücretleri iş
veren tarafından ödenecektir.

O Kıdem tazminatı hususun
da yemek ücreti 25 lira olarak
hesaplanacaktır.

O Üyenin evlenmesinde 6 İş
günü ücretli İzin ile 2500 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun dün.

DEMAK'TA 2 YIL İÇİN
4320 LİRA ZAM ALDIK

yaya gelmesi halinde 3 iş günü
ücretli izin ile 2000 lira doğum
yardımı ve her çocuk için ayda
50 lira çocuk yardımı yapılacak
tır.

O Üyenin vefatı halinde varis
lerine 8000 lira ödenecek ve
üyenin yakınlarının ölümü halin
de üyeye 3 işgünü ücretli izin
ile 1500 lira ölüm yardımı yapı
lacaktır.

O Üyelerin işyerine geliş ve
dönüş vasıta ücretlerini işveren
ödeyecek ve üyelere yılda 2000
lira yakacak yardımı yapılacak
tır.

üyelere 350 lira değerinde iki
çift ayakkabı sözleşme döne
minde verilecektir.

r
ANADOLU DÖKÜM

SÖZLEŞMESİ EESH EDİLDİ

izmit - Yanmca'da kurulu A-
NADÖLU DÖKÜM SAN. ve TİC.
A.Ş. ile sendikamız orasında
akdedilmiş sözleşmenin yürür
lük süresi 28 Şubat 1978 tari
hinde sona erecektir.

Bu sözleşme Ocak ayı içeri
sinde tarafımızdan fesh edilmiş
olup çağrı prosödürünün yürütül
meşine başlanılmıştır.

O Giyim yardımının yanında

Feniş ve Voltam'da görüşme başladı
Gebze - Çayırova'da kurulu FENİŞ ALÜMİNYUM SA

NAYİİ VE TİCARET A.Ş. işyerinde Toplu İş Sözleşmesi
yapma yetkimiz kesinleşmiş olup 3.ncü dönem sözleşme
görüşmelerine 13 Ocak günü başlanıldı.

Üyelerimizin istemleri doğrultusunda hazırlanan toplu
sözleşme teklifi bu toplantıda işveren temsilcilerine verildi.
Görüşmeler devam etmekte.

Ümraniye . istanbul'da kurulu VOLTAM REGÜLATÖR
FABRİKASINDA çalışan üyelerimiz adına ikinci dönem
sözleşme yetkimiz kesinleşmiş olup müzakerelere başla-
nılmıştır.

OTOMOBİL — İŞ
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BURJUVA

Burjuva toplumunun temel sınıfları
kapitalistler (burjuvalar ve ücretli işçiler
(proletarya) dir.

Burjuvazi başlıca üretim araçlarına
sahiptir ve işçilerin ücretli çalışmalarını
sömürerek geçinirler. Burjuvazi kapitalist
toplumun egemen sınıfıdır.

Burjuvazi eskiden, zamanı geçmiş
feodal ilişkilere karşı savaşı yöneterek
toplumsal evrim içerisinde ilerici bir görev
almıştı. Bu dönemde burjuvazi, rekabetin
kamçılanmasıyla ve çıkar sağlama susuz
luğu ile muazzam üretici güçler yarattı. Fa
kat kapitalizmin çelişkileri kendini gitgide
,daha fazla göstermeye başlayınca, burju
vazi de gerici bir rol oynamaya başladı.
Egemenliği, toplumsal evrim için büyük bir
engel halini aldı.

Kapitalist toplumun başlıca üretici
gücü olan, yarattığı zenginlikler burjuvazi
tarafından elinden alınan işçi sınıfı, üretim
araçlarına sahip olmaktan yoksun edildiği
için çalışma gücünü satmak zorundadır.

Kapitalizim geliştikçe, büyük kapita
listlerin zenginliği artar, bir yandan da
kapitalist üretim mekanizmasının ta ken
disi tarafından gitgide daha disiplinli, bir
leşmiş bir duruma getirilen işçi sınıfının
eziimişliği ve direnişi daha da beiirginleşir.

Böylece kapitalizmin gelişmesi, daha
yeni ve yüksek bir üretim tarzının, sosya
list üretim tarzının yaratıcısı olan işçi sı
nıfının gelişmesine paraleldir.

Fakat, hiç bir kapitalist toplumda,
toplum yapısı iki sınıfa indirilemez. Kapi
talizim hiçbir zaman bu «saf» şekil altında
varolmamıştır ve varolamaz. Sermaye, ulu

TOPLUMUNUN
SINIFLARI

sal ekonominin bütün olanlarına girerek
bunları değişmeye uğratır fakat hiçbir za
man, hiçbir yerde ekonomik yapıyı tama
men yıkamaz.

Bu yüzden birçok burjuva ülkesinde,
büyük toprak sahipliği varlığını devam et
tirmektedir. Büyük toprak sahipleri sömü
rülerini kapitalizmin gereklerine göre dü
zenlerler: fırsatı ele geçirirlerse, sanayi gi
rişimlerine sahip olur, hisse senedi sahibi,
kapitalist olurlar. Çıkarları, görüşleri, po
litik eğilimleri sebebiyle genel bir kural ola
rak, büyük toprak sahipleri burjuvazinin
en gerici kısmıyla birleşir ve özelMkig fa
şizmin kalelerinden birini meydana getirir
ler.

Köylülük de, feodal toplum halinden
kapitalist toplum haline dönüşür. En zen
gin tabakanın dışında köylülük, sömürülen
bir sınıftır. Köylülerin sömürülmesi çesitU
görünüşlere bürünür büyük toprak sahio
lerine ödenen kiralar, kapitalistlerin verdi'
ği ağır, körleştirici borçlar, topraksız köv'
lülerin doğrudan doğruya sömürülmesi vb
Köylü kitleleri, mallara yüksek fiyat öde
mek şekliylede büyük kapitalistlere haraç
vermeye zorlanırlar. •

Sahip olduğu küçük toprak parçasın
da ürün yetiştiren köylüler, zanaatkârlar
ve küçük tüccarlar oldukça kalabalık KÜ
ÇÜK BURJUVA tabakasını oluştururlar"
Bazı az miktarda üretim araçlarına sahip
olan fakat, burjuvaziden farklı olarak, bir
başkasının emeğini sömürmeyen köylüler
de bu tabakadandır. Küçük burjuvalar ka
pitalist toplumda geçit noktasındadır. Özel
mülkiyet açısından burjuvaziye bağlı, fa-

OTOMOBİL — IŞ
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kat emeğiyle yaşayan ve burjuvazi tarafın
dan sömürülen bir tabakanın temsilcileri
olmak açısından işçi sınıfına bağlıdıriar. Bu
geçiş durumu, küçük burjuvazinin sınıf savaşımında kararsız, duraksamalı tutumda
olmasının sebebidir.

Kapitalist toplumda endüstri, teknik
ve kültür geliştikçe, önemli bir tabakanın
daha oluştuğu görülür. Bu aydınlar taba-
kasıdır (mühendisler, teknisyenler, öğret
menler, doktorlar, memurlar, bilim adamla
rı yazarlar vs.) Aydınlar bağımsız bir sınıfdeğillerdir, yaşamak için emeğini satan bir
toDİum tabakasını oluştururlar. Bunlar çe
şitli çevrelere ait olabilir, fakat herşeyden
önce varlıklı sınıflara bağlıdırlar. Çok azı
emekçi sınıfların saflarına katılır. Maddî
durumları ve yaşama şekillerinin farklılığı
nedeniyle aydınlar tekdüze bir tabaka oluş
turamozlar. Kapitalist toplumda sınıf sava,
s\ şiddetlendikçe, aydınların ilerici kanadı
İSÇİ sınıfının saflarında yer alır, İşçi ve
emekçi sınıfların devrimci savaşına katılır.

Demek ki, burjuva toplumu sınıf fark
lan ve aralarındaki İlişkiler bakımından
son derece karmaşık bir tablo meydanagetirmektedir. Toplumun sınıf yapısını
açıkça anlamak, işçi sınıfının çözmesi ge
reken bir politika ve taktik sorunudur. Bu
farklılığın ötesinde, burjuva toplumunun
başlıca çelişkisini anlamak da daha az
önemli değildir: bu İşçi sınıfıyla burjuvazi
arasındaki temel çelişkidir. Bütün toplum
olayları bu açıdan görülmelidir. Kapitaliz
min geçirdiği değişim ne olursa olsun, sı
nıf yapısı ve sınıflar arası ilişkiler ne şekil

OTOMOBİL — İŞ

★ EMEK

★ KAPİTAL

★ SÖMÜRÜ

★ DEĞİŞİM

alırsa alsın, kapitalizm, sömürücü bir top
lum olarak varlığını sürdürmektedir. Böyle
bir toplumda İse, sömürücüler İle sömüren
ler arasındaki bitmeyen mücadele, sınıflar
arasındaki İlişkide temel olmaktadır.

Toplumdaki eşitsizliği haklı çıkartmak
amacıyla, varlıklı sınıfların savunucuları,
daima bu eşitsizliği bütün insan toplumu
İçin sonsuza kadar sürecek, ayrılmaz bir
özellik olarak tanıtmaya özen göstermiş
lerdir. Bu gerçeklere aykırıdır.

TOPLUMUN SINIFLARA AYRILMASI

GEÇİCİ TARİHSEL BİR OLAYDIR

Sınıfların oluşumu, İnsanın İnsan tara
fından sömürülmesinl, bir İnsanın bir baş
kasının emeğine sahip çıkmasını olanaklı
kılan üretim araçlarının özel mülkiyetinden
ayrı olarak düşünülemez.

Fakat üretim güçlerinin gelişmesiyle
özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüş
türüleceğl ve sömürü İlişkilerinin ortadan
kaldırılacağı gerçeği gün ışığına çıkınca,
sınıfların varlığı artık anlamsız olur. Sınıf
lar yalnız gereksiz olmakla kalmaz, top
lumsal gelişme İçin bir engel halini alırlar.

O halde, toplumun sınıflara ayrılması,
ancak üretim araçlarındaki özel mülkiyetin
egemenliği çağında kaçınılmaz olarak hü
küm sürecektir. Ama ancak bu dönemde,
yoksa sonsuza kadar değil. Sonsuza ka
dar devam edecek olan İnsanların sömü
ren ve sömürülen diye ayrılmamaları ola
caktır şüphesiz.

§
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MfŞS'E KAR
OLAN 6REVL
OOyOk Rlı Rulo

İ-Jift,! i mİ0K^7''M

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi
Esaş Elektrik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan 350
üyemiz adına dört aydan bu yana yürütülen sözleşme
görüşmeleri süresince MESS'in işçi haklarını geriye gö
türen teklifler ile karşımıza çıkmaları, sözleşmenin uyuş
mazlıkla kesilmesine sebep olmuştur.

Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin süresi, hafta
lık çalışma süresine ilişkin maddeler eski sözleşme
maddeleri şeklinde kurul kararında yer almış ve yalnız

ücet zammının 800 - 820 kuruş, üç maaş olan k
ni.T de üç buçuk maaş olarak belirtildiği karar '
mız tarafından kabul edilmiyerek 21.12.1977' )^^"'^.''^°"
işyerinde GREV kararı alınmıştır. arıhinde

Grev'e çıkmak için gerekli hazırlıklar tnm„,v..
u__, ^'"^'"lanarak4 Ocak günü GREV uygulamasına başlanılmıştır

Esaş işçileri masa başında alamadıkları h
GREV çadırında tek bir yürek ve tek bir güç oi

eieieri ile aiaçaklardır. "^rak başta ttıkları mücadeleleri

,# - <

I»f

,  Esaş işçisinin
i ya" MESS'e en c

mücadele veren E
CELİK monta,

I, '^®''k Montaj'attıkları grev'leriniı
! kun ve birlik içinde

MAKİN/

Kartal - cevl
'Şyerinde 1 Nİsq,
sözleşme görüşm
mazi'ğa gidilmişti.

•"•zlaştırma K
edilmeyince işyeri
de Lokavt kararı
lan doğruitusundc
bu işyerinde de
lıafaza etmiştir.

Grev uygulom
başlanılmıştır.

Grev'e tüm ü

^^PQSOOC)OOOOQQOOQO0İ
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Yaygınlaşıyoı...
larak haklarını alana kadar mücadelelerini sürdürecek
lerini kanıtlamışlardır.

Grev'in uygulanması ile işveren sendikamızla te-
Tias kurarak tekrar görüşmelere başlanılmış ve 18 Ocak
3ünü saat 19'da aılaşma tutanağı imzalanmıştır.

Anlaşma ile sözleşme 1 Nisan 1977 tarihinden itı-
)aren iki yıl süreli olup üyelerimizin saat ücretlerine bu
lönem için 14.50.— TL. ücret zammı yapılmıştır. Her
lözleşme yılı içinde 90 günlük ücretler tutarında ikra-

Srini vermeye yanaşma-
birlik ve disipli.ı içinde
'REV ile verecektir.
oÜNÜNÜ DOLDURDU
lart 1977 tarihinde baş-
lünü, ilk günkü gibi coş
tı.

'ERİNDE GREV
^ ERDİ

akina Elektrik San. A.Ş.
Sn bu yana yürütülen
la sağlanamıyarak uyuş

'Veren tarafmda.ı kabul
t GREV kararı, işveren
aman üyelerimizin hak-

sürdüren sendikamız
anlaşma ümidini mu-

:  1978 günü saat 15'de

bir dayanışma ile katı-

1! ırrrimrmm

miye alacak olan üyelerimize 1000 lira bayram ikrami
yesi. 1500 lira tatil gideri ve 1500 lira yakacak yardımı
yapılacaktır.

İhbar tazminatları %50 zamlı v epeşin kıdem taz
minatları her bir hizmet yılı için 40 günlük ücretler tu
tarında ve kendisi ayrılan üyeye de ödenecektir. An
laşma ile diğer sosyal yardımlarda artışlar sağlayan
hükümler ve iş güvenliğine ilişkin maddelerde yer al
maktadır.

i



İLGİLİLERE İTHAF OLUNUR
OTOMOBİL-İŞ DERGİSİNDEN
ALDIK KOPARDIK.ON BİN,% 100 ZAM
DAHA KOPARTACAĞIZ...

DTOMOBİiM
AYLIK DERGİ / EVLÛL 1Qn • SAYI: Sa

MESS'in BAĞLARINI
KOPARDIK!..

■"nHoga..ıg^

/MoktHO Takım ve
Akkordan'da sözleşmelerle kesin zafer kazandıkl

İBRETLİK em KARİKATÜR

Otomobil-lş Sendikası Eylül sayı
sının kapağını ilgili olanlara yaraşır bir
karikatürle. süslemişti. Otomobil-Iş'in
neler düşündüğünü pek İbretlik bir
şekilde resmeden ressama on üzerin
den on ve kocaman bir "AFERİN!

isterseniz Otomobii-lş Sendikası
nın bu marifetini resmeden tabloyu

" beraber seyredelim;
Marifetin başlığı şöyle. "MESS'in

"bağlarını kopardık!..." Kol düğmesin-
'de MESS yazılı'olan elin parmaklarırıca
şaşkaloz bakışlı, papyonla, ağızlarında
purolar olan. kafaları dazlak birtakım
adamlar, kafalarından iplerle MESS kol
düğmeli elin parmaklarına asılmışlar.

Bunlardan; biri papyonlu, diğeri
ince bıyıklı ve kafaları dazlak ikisinin
ipleri üzerine OTOMOBİL-İŞ yazılmış
bir anahtar uzanmış ve ipleri kendine

•'dolamış.

Altta kocaman bir yazı; "MAKİNA
TAKİM VE AKKARDAN'DA SÖZLEŞ
MELERLE KESİN ZAFER KAZANDIK"

İpleri MESS'den kopartılan iki
şaşkaloz papyonlu adam tarzında tasvir
edilenler, ülke sanayiinden iki fabrika
dır ve MESS'den gizli Otomobil-Iş'le
anlaşma yaparak bu tabloya model
seçilmişlerdir. Tablodaki yerleri seyre
dildiği gibidir ve burada kullanılan
ZAFER ibaresi ise. kendilerine hasredil
memıştır.

Şimdi , derin bir ohh! çekin... ve
kalkman Türkiye'nin kalkman sendika
ların manlalitesini. yine kendi neşriyat
larından okuyunuz;

Otomobll-lş şöyle l öbürieniyor:
"MESS'in uzlaşmaz katı tutumuyla

sözleşmelerin yapılamayacağı ortaya
çıktı. İki işyerinde de sağlanan yeni
haklar, işkolu seviyesinin ÇOK USTUN

At bir kocaman AFERİN daha! Bu
iki işyerinde yeni haklar sağlayıp, işkolu

'seviyesinin de çok. üstüne çıktınız.
Büyük marifet ettiniz. Altla kalanlar ne
oldu? Koparttınız, çatır çatır aldınız,
zaferler kazandınız, işveren denilen

mefhumu maskara ettiniz ve Batının
ülkesel dengeli kalkınmasının bir par
çası olan eşit işe eşit ücret anlayışının
dialoğuna çomak sokup, kısa vadeli bir
görüşle kocaman zaferler kazandığınızı
ilan ettiniz, ve size yanaşlıktarmı
yazdığınız İşvereni şöyle teşhire başla
dınız:

"Greve çıkmak için hazırlıkları
sürdürdüğü sırada Makina Takım işve-
renlerirvn MESS'in dışıncU toplantılara
DEVAM ETME TEKLİFİ sendikamız
tarafından OLUMLU KARŞILANMIŞ ve
sürekli yapılan görüşmeler sonunda
parasal , sosyal naklar ve iş güvenliği
Konularında üyelerimize ileri haklar
getiren maddeleri içeren anlaşma yapıl
mıştır." İşini düşman, işverenini soyu
lacak kaz gören zihniyetle, bu'ülkede
vataiıoaş olduklarını sananlar, kopardık
lan iplerle, bir gün kendilerine bir
yumak yaparlar belki!

Bu yumakla bir kazak örerler ve
kendilerini dev aynasında seyrederler...
Sonra kendi hayallerine bakıp bangır
bangır bağırırlar "BEN KOPARTTIM
İPLERİ! BEN KOPARTTIM İPLERl"
diye. Çevresine toplananlar için pop-
yonlu. ağzı purolu ve de üzerinde
Otomobil-lş yazılı İngiliz anahtarına
dolananlar için, unutulmaz bir manzara
olmalıdır. Bu manzara ayni zamanda
Türkiye'nin Sendika tarihini yazacaklar
için de ibretlik bir arşiv vesikası
olacaktır, kimsenin kuşkusu olmasını

Yalnız ipleri koparta koparla sonun
da kopartacaK ip kalmazsa, geriye
aşağıladığınız hür teşebbüs yerine.
DEVLET dedikleri işveren kalır. O
işveren ise, yine derginizin son sahife-
sınde göğsüne astığı madalyayı size
yaraşır şekilde maskaralaştırdığınız as
kerden vücud bulur. Bu devletin adı ise
anayasasında KOMÜNİZM dedikleri bir
rejimi temsil eder. İşte böyle sayın
sendikanın kahramanları- oturun derin
bir "Ohh!" çekin ve sizeyanaşacakbirı
çıkarsa, kopartın ipleri , kopartın inleri.
ZAFER SİZİNDİR!

BIEMESSn
HEUYAMI

ikramiyeler
4 maaş oldu
Mesailer
^/o yüz zamlı
İhbarlar
^/o 50 zamlı
İzinlere
3 gün ilâve

* Asgari saat
ücreti 1 O lira

^ Evlenmede
2500 lira

* Ölümlerde
on bin lira

* Tatil içiiı
2500 lira

BİR SENDİKANIN TOPLU SÖZLEŞME
■ SİSTEMİNDEN ANLADIÛININ RESMİ- ı

DİR.ACABA TOPLU SÖZLEŞME BU
MUDUR?

OTOMOBİL-İŞ DERGİSİNE GÖRE
ASKER NE YAPAR..

Otomobil-lş Dergisi Eylül sayısında
ki Asker ve Madalya kompozisyonu!
Göğse takılan madalya, mermiler,
tanklar, uçaklar ve elindeki tabancayla

Dileri bağlı insanları kurşuna dizen bir
askeri resmediyor. 'Madalyanın tuğra
kısmında ise birsıra asılı insanlar :
resmedilrniş.;..
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NESS'TEN AYRILANLAR

PATRONLARI KIZDIRDI...

OTOMOBİL - İŞ, Türkiye
Madenî Eşya Sanayicile

ri Sendikasının niçin korkulu
rüyası oluyor onlıyamıyoruz.
Hele ki, bu sendikanın yayın
organı olan MESS, bu korkunun
verdiği yürek sızlaması çırpmış
lan ile dolu. Öylesine titrek, ür
kek bir çırpınış ki bu. «İlgililere
ithaf olunur» eliyor MESS. Bu
başlığın altına da Otomobil-İş
Dergisinin Eylül sayısının kapa
ğını koyuyor. Altında da «İbret
lik bir karikatür» yazısını yazı
yor.

MESS'i tebrik etmek gerek.
Biz de bu karikatürü ibret olsun
diye koymuştuk. Demek ki, ib
ret alınmış.

MESS'in ilgililere ithaf yazısı
nın ilk paragrafında düşünce
mizi resmenden karikatüristimi
ze not veriliyor. Bu not on üze
rinden on. MESS'in «AFERİN» i
ile birlikte bu notu alıp kabul
ediyoruz.

MESS, «İsterseniz Otomobil-
İş Sendikasının bu marifetini bir
likte seyredelim.» diyor ve der
gimizin kapağını kendince tah
lil etmeye başlıyor. Başlıyor
ama, şecaat arzederken merdi
kipti, sirkatin söylüyor. Ne di
yor? MESS'den kopardığımız iki
işvereni bakın nasıl tarif ediyor?
«Biri papyonlu, diğeri ince bı
yıklı ve kafaları dazlak.. Şaşka-
lak bakışlı..»

MESS yazısına devam ediyor:
Gelin birlikte okuyalım:

«İpleri MESS'den koparılan
iki şaşkaloz papyonlu adam tar
zında tasvir edilenler, ülke sa
nayimden iki fabrikadır ve ME
SS'den gizli Otomobil-Iş'le an-

OTOMOBİL — İŞ

Emekçiyi köle
gören zihniyet

gerçekleri
anlayan

işvereni de
suçluyor

laşma yaparak bu tabloya mo
del seçilmişlerdir.»

"P^EMEK ki, MESS'in insaf
■^sınırlarını aşan despot

tutumu yerine akılcı ve mantıklı
yolu seçen işverenler şaşkaloz
oluyorlar.. MESS'in parmakların
da oynatmaya devam ettiği iş
verenlere ses yoktur. Eh, bu
tutuma da pes demek gerekir
doğrusu «Bana dokunmayan
bin yaşasın..» Peki ya dokunur
sa? Cevap ve karşılığı hazır:
«Şaşkaloz...»

Daha sonra MESS, bizim bö
bürlendiğimizi yazıyor ve bir
feryatla karışık ağlama ve suç
lu çocukların dayak yerken hem
ağlayıp hem kendini savunması
cezasını verenlere sitem etmesi
gibi bir şeyler söylüyorlar. Ku
lak verelim:

«...Bu iki işyerinde yeni hak
lar sağlayıp, iş kolu seviyesinin
de çok üstüne çıktınız. Büyük
marifet ettiniz. Altta kolanlar ne
oldu? Koparttınız, çatır çatır al

dınız. Zaferler kazandınız, işve
ren denilen mefhumu maskara
ettiniz.»

ŞİMDİ buraya bir nokta
koyup biraz da biz devam

edelim. İş kolu seviyesinin üze
rine çıktık. Ama, MESS'in aç
lığa mahkûm ettiği iş kolunun
seviyesinin üzerine çıktık. Altta
kalanların ne olaçağını soruyor
lar. Bu sorunun oevabını ME
SS'in viodansız viodanmdan sor
mak gerekir. İşveren denilen
mefhumu ise, maskara eden
bizler değiliz. Sizden kopardığı
mız iki işvereni maskara değil
şahsiyetli kıldık. Ama geride
kalanları siz maskara olarak gör
mek istiyorsanız. Buna karış
mak haddimiz değildir.

MESS devam ediyor:
«...Eşit işe, eşit üoret anlayı

şının dialoguna çomak sokup,
kısa vadeli bir görüşle kooa-
man zaferler kazandığınızı ilân
ettiniz.»

Biz sendikacılık hayatımızda
eşit işe eşit ücret anlayışı ve
bunun dialoğunun bir işeveren
sendikası tarafından geldiğini
görmedik ki, buna çomak soka
lım. Beslenme yetersizliğinden
ölüme mahkum edilenleri gös
tererek işçimizi de onlarla eşit
tutmak isteyen işverenlerin di-
yaloğuna çomak sokmakla kal
mayıp, çomağımızı beyinlerine
indirmişizdir.

MESS yazısı cevherler yumurt
layarak devam ediyoi. Bakın biz
işverenleri nasıl görüyormuşuz:
«Yolunacak kaz..»

Haşa... İşverenlere, bu kadar
büyük hakaret eden işveren ku-

Lütfen Sayfayı çeviriniz)
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1
ruluşları arasında bir yqrışma
açsalar her halde MESS birinci
gelirdi.

MESS kopardığımız ipleri yu
mak yapmamızı, sonra da bu yu
makla kazak örüp, kendimizi
dev aynasında seyretmemizi ö-
nermekte.

Türk işçi hareketi, hele
ki Otomobil-İş, dev ayna

larının yalan olduğunu başlan
gıçta öğrenmiştir. Dev aynasına
gerek yoktur. Zira, Otomobil-
İş her geçen gün dev gibi büyü
mektedir. Küçülen ve dev oyna
sına ihtiyacı olan ise MESS'ten
başkası değildir.

Okumaya devam edelim ME-
SS'in yazısını:

«Yalnız ipleri koparta kopar-
ta sonunda kopartacak ip kal
mazsa, geriye aşağıladığınız
hür teşebbüs yerine devlet de
dikleri işveren kalır.»

Bu tehdit ve gözdağına da
can kurban doğrusu. MESS şu
nu çok iyi anlamalı ki, Otomo
bil-İş, ip koparmıştır, fabrika ka
pamamıştır. Kopan bu ip ise,
uzlaşılmaz despot bir işveren
zihniyetinin bağlarıdır. Devlet
denilen işveren ise, hiç bir za
man Türk işçisinin umacısı ola
rak gösterilemez, çünkü işçinin
güvencesi MESS değil, devlet
ve devletin kanunlarıdır.

MESS yazısına bir sığınma ile
devam ediyor. Ama sığınırken
de kırdığı potun farkında değil.
Devlete yaptığı hakaretin farkın
da değil. Ya da biz böyle diyo
ruz. Okuyalım:

«O işveren ise, yine dergini
zin son sahifesinde göğsüne
astığı madalyayı size yaraşır şe
kilde maskaralaştırdığınız as
kerden vücut bulur. Bu devletin
adı ise anayasasında komünizm
dedikleri bir rejimi temsil eder?»

Her demagoji cambazının
tükendiği noktada sığın

dıkları yer komünizm umacısı
sığınağıdır. Ülkede komünizm
sözünün jikletgibi ağızlarda çiğ.
nenmesinin sebebi bu sığınağı
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ÖNEMLİ NOTLAR :

MESS'In gelişmelerimiz ve
yaptığımız sözleşmeler karşı
sındaki tutumiormı anlatan ya
zısına böylece cevap verdikten
sonra pek sayın ilgiiilerine şu
notları da İletiriz:
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1— Ordumuzun şanlı Kıbrıs
Barış Harekatı sırasında İşveren
ler neden bağışlarını direkt ola
rak yapmamışlardır... Vakıflara
yapılan yardımlarla vergilerin
den düşmek düşüncesi gibi kü
çük hesapiara tevessüi etmişier
dir? Büyük MESS'e sormak lâ
zım Barış Harekatı sırasında
OTOMOBİL - iş kadar niye ba
ğışta bulunmamıştır?

İlleri kendi veya korudukiarı kl-
şiierin hiçbir sorunundan ve. ko
nusundan haberdar olmadıkla
rını ne de güzel ortaya koymuş
lordır... Kapağımızda yer alan
aletin İngiiiz Anahtarı olduğunu
yazmaktadırlar... Burada biz ne
oiduğunu yazarak kopya vermiş
olacağız. Şimdi oturup araştırıl
sın ve öğrenilsin anahtarın ismi
ne diye... Böylece konudan ta
mamen habersiz olduklarını ya

zılı belge ile ortaya koyan kişi
ler acaba işverenler adına yet
kili ve bilgili konuşmakta ehil
midirler? En küçük bir teknik
biigiden dahi yoksun kişiier na
sıi olur da çalışan kesim adına
büyük büyük fetvalar verebilir
ler?
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2— İşverenler sendikası iigi-

sık sık kullananlar olmuştur. A-
ma biz yine de şunu MESS'çi-
lere hatırlatalım. Otomobil . İş
üyesi, komünizm umacısından
korkmadan komünizme karşı
savaşacak güçte ve kabiliyette
dir.

MESS yazısına şiirsel bir. ro-
nantizm ve eda ile devam edi-
'or, ve bize yol gösteriyor. O-
kuyalım bakalım:

«İşte böyle sayın sendikanın
kahramanları.. Oturun derin bir
«Oh» çekin. Size yanaşaçak bi
ri çıkarsa koparın ipleri, kopor-
tın ipleri ZAFER SİZİNDİR.»

Biz de diyoruz ki:
İşte böyle MESS'in şairleri,

nalıncı keserini tutan ellerin ip

lerini hep kopartacağız. Hakça
bir işveren ve işçi düzeni gele
ne kadar savaşacağız. Ve sizin
de kabul ettiğiniz gibi zafer bi
zim olacaktır.

/^TOMOBİL - İŞ dergisinin
^^arka kapağının resmini

de yayıniayan ve aitına «Otomo
bil - İş dergisine göre asker ne
yapar» yazısını yazan MESS'e
cevabımız şudur: Oyunu hassas
noktalara çekme taktikleri iflas
etmiştir. Emperyalizm gerçeğini
ve oyunlarını demagoji cambar-
lığı ve solatasıyla gizlemeye çal
Hşmanız beyhudedir. Vietnam'da
ve Ortadoğu'da dökülen kanlar
henüz kuramamıştır.

Bir Sendikacı daha aramızdan ayrıldı
Yol - iş Federasyonuna bağlı. Bursa Yol - İş Sendikası

nın Başkam çok değerli ve kıymetli bir sendikacı arkadaşı
mız olan NECATİ GÜL'ü elim bir trafik kazasında ve genç
yaşta kaybetmiş bulunuyoruz. Değerli arkadaşımızı rah

metle anar, yakınlarına ve tüm Yol - İş örgütünebaş sağlı
ğı dileriz.

OTOMOBİL —İŞ
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sanayi krizde
^oaeocoooooooeoooooocccocooo»

Sıkıntı

Y üzünden
Sayısız
Kişiler
Havadan
Çok büyük
Paralar
Kazanıyor

TÜRKİYE'nin ekonomik bo
kimden bir darboğaza

düştüğü sözleri 5 Haziranda ya
pılan genel seçimlerin öncesin
de söylenmeğe başlanmıştı... O
tarihlerde bu durumu açıklayan
fakat bütün herşeyi yeni gele
cek iktidara bırakmayı yeğleyen
hükümet sorunların her geçen
gün daha da artacağını ve ted
birlerin vakit geçirilmeden ve
cesaretle alınması gerektiğini
de ifade ediyordu...

iOOooocGoaaoooooacoccoooeoaooi

Bütün bunlar söylenip iktidar
ve sermaye sözcüleri tarafından
rakamlara dayandırılırken sağ.
lam ve kalıcı tedbirlerin alınma
sı da nedendir bilinmez gecik
tiriliyordu... Zam paketinin adı
«Tedbirler» haline dönüştürülür
ken, «Kira Yardımı» da «Yaka
cak» oluyor ve göstermelik ic
raatlar biraz da ağırdan alına
rak yapılıyordu...

m

m

NİÇİN DAR BOĞAZ FİYATLAR ARTIYOR:

İşkolumuzla ilgili olduğu için
metal mamüllere baktığımızda
birçok işyerinin grevde olduğu
nu görürüz... İşverenlere göre
döviz olmadığından hammadde
ithal edilememektedir.. Tabiki
işleyecek malzeme bulunama
yınca da üretim söz konusu de
ğildir... Bu arada dikkat edilme
si gereken şey bir çok fabrika
nın çalıştığıdır...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğında zamlar için sıra bekleyen
malların listesi durmaktadır...
ve işin garip tarafı bunlar ara
sında halen grevde bulunan fab
rikaların ürünleri de vardır...
Üretim söz konusu olmadığına,
malzeme dışarıdan getirileme-
diğine göre neden zam isten
mektedir? İşçi ücretlerinin arta
cağını gözönüne alarak mı işve-
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renler geleceğe dönük çalışma
larda bulunmaktadırlar?.. Yoksa
daha sonra ikinci bir zam mı is
teyeceklerdir? Bunlar bilinme
mektedir... Fakat bilinen bir şey
vardır ve üretim olmadığından
aracılar ellerindeki malları tut-
turabildikleri kadar fiyatta sat
maktadırlar...

OTO ÜRETİMİNE
DURUMDA:?

Otomobil üretimi tam anla
mıyla bir çıkmaza girmiştir. 3
fabrikada kapasitelerini düşür
müşler, hatta birisi tamamiyle
imâlatı durdurmuştur... Kendi
plânlarının gerisinde kalacakla
rını açıklayan bu fabrikaların
yetkilileri durumun ithalatın ya
pılamamasından doğduğunu a-
çıklamışlardır...

Geçmişe baktığımızda yılda
80 bin binek aracının yapıldığını
ve bunun bütün yurt sathında
satıldığını göreceğiz. Türkiye
gibi gelişmekte olan bir ülkede
yaşadığımızı düşünürsek ağır
sanayii sözlerinin ardından ne
kadar montaja yöneldiğimiz a-
çıkça ortaya çıkmaktadır... Hal
kın tutkularına tercüman olan
fabrikaların üretimlerinin bun
dan bir süre önce bankacılar,
sigortacılar ve daha seçkin ve
oturmuş kesimlere uygun tak
sitlerle satışının da plânlandığı
düşünülürse içinde bulunulan
durumun çalıştıranlar açısından
ne kadar kötü olduğu anlaşıl
maktadır...

OYUNU KİM SAHNELİYOR?

Her yanı tuz olan bir ülkede
tuz bulunamazken, işçilerimiz
gurbet ellerde çalıştığı halde on
ların paraları yabancı bankalar
da yatırılırken bu duruma nasıl
gelinmiştir? Acaba kimler nasıl
bir çaba içine girmişlerdir ve
nerelere varmaya çalışmakta
dırlar? Mutlaka oyunu sahnele
yen bir takım güçler vardır ve
bunlar çalışanların daha da güç

süz kalmasından tutun da söz
lerinin daha gür çıkmasına ka
dar çok yönlü amaçları için her
şeyi yapacak kadar çok yönlü
çaba içindedirler...

DAG FARE DOĞURDU?

Ağır sanayii sözlerinin ardın
dan montaj sanayiine karşı çı
kanlar ne yapmışlardır? Hayali
temelleri atanlar kadar onları
söküp Ankara'ya getirenler elle
tutulur - gözle görünür bir şey
mi ortaya koymuşlardır? Bütün
bunlara olumlu bir cevap bulun

Uluslararası
tekellerin

oynadıkları
oyunlara
karşı hiç
mücadele
edilmiyor

A

ması imkânsızdır... İmkânsızdır
ya karşı güçler bütün bunlar yü
zünden meydanda daha kolay
lıkla at oynatmakta ve durumu
olduğundan da kötü gösterebil
mektedirler... Gerçekten üretim
düşmüştür, gerçekten ham
madde bulunmamaktadır ve
gerçekten ithalat yapmak için
döviz yoktur...

GERÇEKÇİ OLMALIYIZ:

Türkiye'de sadece «Laf Üre
tenlersin olmadığını bilmeli ve
bunların çalışmalarını görmeli,
yiz... Daha bir kaç yıl önce ya

tırım konusunda bakanlık kade
melerinin katıldığı oyunun son
raundunu Ankara'da kazanama
yanların hüsran içinde ülkeyi
daha da kötü durumlara sokma
sına ses çıkarmalıyız.. Fiyatla
rın tesbiti konusunda gerçekçi
yaklaşımlarda bulunmayanların
hiçbir dayanağı olmadan söyle
dikleri sözlere inanmamalıyız...
Sadece konuşmuş olmak için
konuşmayı bir kenara bırakmak
gibi kötü durumda olduğumuzu
söyledikten sonra öneri ortaya
koymayanlara da karşı çıkmalı
yız.. Ülke olarak içinde bulun
duğumuz kötü durumdan baş
kalarının yararlanmasına olanak
hazırlanmamalıdır... Bir yandan
montaja karşı çıkılırken öte yan
dan fiyatları artmayan malze
meyle yapılmaya devam eden
mamüllere zam yapanlara karşı
çıkmalıyız...

KİŞİSEL ÇIKARLAR
AĞIR BASIYOR:

İçinde bulunduğumuz durum
dan kişisel çıkarları açısından
yararlanmak isteyenler ön plâ
na çıkmışlardır şimdi.. Onlar ol
mayan üretimle miiyonerler çı
karmaktadırlar piyasaya... Her
sokakta bir milyoner sloganları
nın Türkiye için ne kadar gün
cel olduğunu söylemeğe gerek
var mı? Üreten durumunda olan
ların toplu sözleşmeyle kazan
dığı haklar aradan bir . iki ay
geçtikten sonra eritilirken fiyat
ların artmasına hiç ses çıkar
mayanlar yeni zamlar için kuy
ruk olmamakta mıdırlar? Onlara
biri dur diyecek, ekonomiyi içi
ne itildiği uçurumdan çıkaracak
bir kişi yok mudur? Bütün bu
durumlara niçin ses çıkarılma
maktadır?

Oynanan oyunların yakında
sonu gelecek ve herşey norma
le mutlaka dönecektir... İşte o
zaman yüzlerdeki maske düşe
cek ve gerçek yüzler Türk mil
letinin karşısında olacaktır...
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i Tekimal Sınates'de kararlı mücadelemiz
sonunda başarılı sözleşme yaptık

Ankara asfaltı üzerinde kurulu TEKİMAL SINATES
KOLLEKTİF ŞİRKETİ İşyerinde çalışan üyeler adına

birinci dönem sözleşme müzakerelerine Haziran ayında
başlanılmıştı. Müzakereler sırasında anlaşma sağlanama
yan maddelerde uyuşmazlığa gidilmiş ve uzlaştırma kurulu
kararı sendikamızca kabul edilmiyerek işyerinde Grev ka
rarı alınmıştı. .

T Nisan 1977 tarihinden itiba
ren iki yıl süreli sözleşme ile
üyelerimizin ücretlerine birinci
yıl seyyanen 24 lira ve ilâve o-
larak %20, ikinci yıl seyyanen
24 lira ve ilâve olarak %16 zam
yapıldı. Ayrıca ek olarak üyenin
işyerindeki her bir hizmet yılı
için 100 kuruş kıdem zammı ya
pılması da kabul edilmiştir.

Bunun yanında sözleşme dö
neminde dört maaş ikramiye ve
rilmesi ve 3000 lira yakacak
yardımı yapılması da yer almak
tadır.

ihbar tazminatları %25 zamlı
ve kıdem tazminatları her bir ça
lışma yılı için 35 günlük ücret
ler tutarında ödenecektir.

ra çocuk yardımı ve 300 lira
400 lira ve 600 lira eğitim yardı
mı verilecektir.

Üyenin ölümü halinde varisle
rine 7500 lira ölüm yardımı ya

pılacaktır.

Giyim yardımının yanında ü-.
yelere 350 lira değerinde iki
çift ayakkabı verilmeside kabul
edilmiştir.

'  BARIŞ ÖZLEMİ ^
Cadde kalabalık, çok genç bir adam elinde tüfek,
Kuşkuyla bakıyor bir sağa, bir sola sanki ateş edecek.
Yeter, bırakın silâhları, bakın semaya tekrar şafak söküyor.
Kora bulutlar, dağıldı, ak gökte ak barış güvercinleri uçuyor.

Bu cadde sizin, bu güzelim kurt sizin, neden korkuyorsunuz?
Her on sokaklarda yurdumuzun gençleri birbirinizi vuruyorsunuz.
Yeter, bırakın silâhları, bakın semaya tekrar şafak söküyor.
Kara bulutlar dağıldı, ak gökte ak barış güvercinleri uçuyor.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer ile Cumartesi
günü ve hafta tatili günü yapı
lan fiili çalışmalar %100 zamlı
ödenecektir.

İkinci ve üçüncü vardiyalarda
çalışan üyelerin her tam çalış
ma saati ücretleri %25 zamlı
ödenecektir.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 1500 lira ev
lenme yardımı çocuğunun dün
yaya gelmesinde 3 işgünü üc
retli izin ile 1000 lira doğum yar
dımı, her çocuk için ayda 50 li-

Ölümün soğuk yüzü her an sanki bizimle.
Ne oldu dostluğumuza, kardeşliğimize, nazar mı değdi ne?
Yeter, bırakın silâhları, bakın semaya tekrar şafak söküyor.
Karo bulutlar dağıldı, ak gökte ak barış güvercinleri uçuyor.

Selâm vermiyor dostlar, kardeşler, arkadaşlar birbirine.
Ne oldu, nedir bu Habil - Kâbii gibi kardeş kavgası mı var ne?
Yeter, bırakın silâhları, bakın semaya tekrar şafak söküyor.
Kara bulutlar dağıldı, ak gökte ak barış güvercinleri uçuyor.

Birleşin, birleşelim; dost ve kardeşliğimiz ebedî olsun.
Sevelim, çalışalım el - ele verelim vatanımız nûr dolsun.
Yeter, bırakın silâhları, bakın semaya tekrar şafak söküyor.
Kara bulutlar dağıldı, ak gökte ak barış güvercinleri uçuyor.

Tayyar BARIŞ
Chrysler Sanayi A.Ş.

Çayırova/GEBZE
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BULMACA simgesi, yararlı bir hayvan, başına sesli
bir harf gelirse talep'in karşıtı anlamını ve
rir. 4. Bir takı. Hayret ifadesi. Bir haber
ajansımız. 5. Favori, Baş harfi değişirse bir
renk olur. Askeri, birlik. 6. Bir nota. Favori,
Tersi bir takı. 7. En kıza zaman parçası
Bir nota. Uzak. 8. Ağaçın kolu, kale duvarı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1. Tersi su kabı. 2. Ünlü büyükierimiz-

dendir. 4. Amerika'da bir şehir. 5. Tersi ö-
tücü bir, kuş. 7. Uçakların önemli bir akse
suarı. 8. Çanakkale savaşlarına katılan
toplama birlik.

SOLDAN SAĞA :
1. İlişkin, Ünlü bir romancımızın adı. 2.

Başına sesli bir harf gelirse su olur. Tersi
ilâve, en kısa zaman. 3. Tersi sodyumun

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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# AK KARDAN SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden Mustafa ERDİN,
Ekrem BAĞLAR, Muharrem YÜK
SEL, Bilâl ÇELEN, İbrahim AY
NA, Ahmet UYGUN, Ali DUYAR,
Selim ÖZKAN ve Mustafa O-
ĞUZ, Ahmet OKUYAN.

# KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden Hüseyin
VARLI ile Meryem.

# KROMAN ÇELİK SANA
Yİİ A.Ş. işyerinde çalışan üyele.
rimizden, Hüsamettin GÜLDÎ-
KEN ile Emine HATUN.

BİLEK, evlenmişlerdir. Yeni ev
lileri kutlar, mutluluklarının bir
ömür boyu sürmesini dileriz.

C EVLENME^

ÖZBAKAN'ın kızı, Halil ÇAKİR',
m oğlu. Dursun YILDIZ'ın oğlu.
Emin GÜLSEVER'in oğlu. Mu
hittin AYDIN'ın kızı, olmuştur...
Anne ve babaları kutlar, küçük
yavrulara uzun ömürler dileriz.

• MAKİNA TAKIM A.Ş. İş
yerinde çalışan üyelerimizden,
Hüseyin UYGUN ve Halil TÜNÇ

• AK KARDAN SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, A. Tuna'nın oğlu,
Nozmi TUNÇBAŞ'ın oğlu, Kenan
TUG'un oğlu. Hikmet ERGENE'-
nln oğlu,

• KROMAN ÇELİK SANAYİİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden, Şaban KARACA'nın ço
cuğu,

• MAKİNA TAKIM A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden,
Niyazi TEMİZ'in oğlu, Mustafa

C  VEİ^AT
• KROMAN ÇELİK SANAV

A.Ş. İşyerinde çalışan üyeleri
mizden Asım BOYDAK'ın oğlu

• MAKİNA TAKIM A.Ş. işyı
rinde çalışan üyelerimizden, Ai
ÜNAL'ın çocuğu, Selahattin Yi
GİT in çocuğu, Erdoğan KEN
DİR'in annesi, vefat etmiştir. A
hirete göçenlere mağfiretler ni
yaz eder, yakınlarına başsağlığ
dileriz.
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