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o Satılmış Vezir'e, O satılmış kullara,
O satılmış Hünkar siz de mi katıldınız ?
Siz de mi satıldınız, siz de mi satıldınız ?
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BA5YAZI

Y anlış
Kapı
Çalanlar

İşkolumuzda uzun süreden beri de
vam eden Grev ve Lokavt'ların büyük bir
kısmı bitmiş bulunmaktadır. Geride kalan
lar yalnız T. Otomobil . İş Sendikasına
bağlı olan işyerlerinde devam edenlerdir.

İşveren sendikası MESS, Otomobil -
Iş'le kozunu paylaşabilmek için bilhassa
bu taktiğe başvurmuş, Maden - İş ve Türk
Metal ile olan İtilâflarının tümünü, bir çiz
gide birleştirerek bitirmiştir.

Gayeleri yıllardan beri bu çizgiye otur
tulamayan Otomobil . Iş'In direncini kıra-
bil'.hek ve bu işkolunda istedikleri gibi at
oynatabilme imkânını elde edebilme çaba
larını neticelendirmektir.

Yıllar sonra işkolumuzda yapılmiş
aşamaların Otomobil . Iş'ten gelişini sap
tayan işveren gurubu ziyadesi ile huzursuz
olmaya başlamış ve hızla harekete geç
miştir.

Disk'e ve Türk - İş'e bağlı sendikala
ra pes ettiren MESS gurubu her geçen
gün biraz daha büyüyen Otomobil . İş'i
hazmedemez hale geldiğini artık saklama-
maktadır.

Bütün cephesini takviye ederek sal
dırıya başlamasını, yandaşları tarafından
alkışlanmasrnı İşçi sınıfından kopanların
şamataları olarak nitelemekteyiz.

Otomobil . İş hedefini vurmak isteyen
terin hüsrana uğrayacakları günler yakın
dadır. Bu sömürünün devamı için sürdü
rülen saldırı Otomobil - İş Sendikasının
savunmasının önünde eriyecektir.

Üyelerimizin aldığı haklardan geriye

itmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sö
mürü düzenine mani olmak için kabul et
tiğimiz bu kavga gelecekteki işçi sınıfının
güvencesi olarak ak günleri ve barışı bu
labilme savaşımızdır.

Taraflar gerçekleri anlamak zorunda
dır. Bu tip lüzumsuz yüklenmelerin ülke sa
inandırmaları gerekir.

Hükümetlerin Topiu İş Sözleşmesi dü
zeninin içine direk girmesi sendikâl öz
gürlüğün çiğnenmesi anlamı taşır. Bunun
ziyanını ilerde işçilerden çok işverenler
çeker. Özgür sendikacılığın olmadığı yer
de hür teşebbüsün hayali bile yapılamaz.
İşveren kesimi olarak Grev ve Lokavtlar
dan aldıkları neticelerin sarhoşluğu için
de örgütümüze yüklenen MESS işveren
ler gurubu ayılmadan hükümet kapısını
çalmaları karşısında Otomobil . İş olarak
her zaman olduğu gibi yine yanlış kapı
çalıyorsunuz beyler demek mecburiyetin
de kaldık.

nayisine fayda getireceğine inanmıyoruz.
Prensip maddeleri yaratıp buna kendini
inandırmak kendi yaptığı puta tapmak an
lamından başka bir şe/ değildir.

Toplu iş sözleşmesi düzenini ülkenin
örf ve şartlarına göre değerlendirmek mec
buriyetindeyiz. Ülke kalkınması adı altında
sömürü düzeninin devamını sağlamak için
işçi kesiminden fedakârlık beklemenin
gerçeklerle bağdaşmadığı ortadadır.

Kalkınan ülkelere bakınız. İşçiyi yöne
time iştirak ettirmemişlermi? Yönetime
katılmayı savunan sendikalar niçin kara
lanmak istenir. Bu hususta zaman daha
erken bile diyemiyen işveren kesimini ülke
ekonomisinden dem vurmasına inanmak
olanaksızdır.

Avrupa ve Amerikada'ki olumlu toplu
iş sözleşmelerinden bahis eden işveren
gurubu o ülkelerde yönetime işçilerinde
katıldığından niye sözetmezler.

Hükümet aracılığı ile Toplu İş Sözleş
mesine yön vermek isteyen işverenler cid
di olarak Toplu İş Sözleşmelerinin şekil
lenmesini istiyorlarsa önce işçilerin yöne
time iştirakinin şart olduğunu kendilerini
i /I ftn eh r iV^Ckl/ fr. r.
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MESS İLE GÖRÜŞMELER
3. OTÜRÜMDA KESİLDİ

Otomobil - Iş Sendikası, Ma
deni Eşya İşverenleri Sendika
sı (MESS) ile toplu sözleşme
görüşmelerine Mart ayında baş
lanmıştır.

Halen grev yapılan 2 ve pa
zarlık safhasında olan 7 işyeri
ni kapsayan görüşmelerin ge
nel amacının, sözleşmelerin im
zalanması olduğunu ifade eden
MESS Yönetim Kurulu Üyeleri
İlhan LÖK, Turgut ÖZAL ve
Tahsin ÖNALT ,bu konuda Ge
nel Merkezimizi ziyaret ederek
Genel Başkan Aydın ÖZEREN'le
bir ön görüşme yapmışlardır.

Görüşmelerin başlamasının
uzlaşmazlıkların çözümü konu
sunda atılmış olumlu bir adım
olduğunu belirten Toplu Sözleş
me Dairesi Başkanı Sami ATAÇ:
«Biz sendika olarak görüşme
lere tüm iyiniyetimiz içinde gi
riyoruz.. Ne vorki MESS yöne
ticileri Toplu Sözleşme müza
kereleri sırasında katı prensip
lerinde diretirlerse çözümü güç
leştireceklerini ve sorunu için
den çıkılmaz bir duruma soka
caklarını bilmelidirler... Toplu
pazarlık ilkelerine sıkı - sıkıya
bağlı olan sendikamız emekten
ve haktan yana kararların ger-
•^ekçi bir görüş açısından ba
kıldığında alınacağına inanmış-
(k içindedir...»

MESS'in sözleşmelerin başla
ma tarihini geciktirmesinin de
büyük bir sorun doğurduğunu,
görüşme masasına daha önce
oturulması halinde bitim tarihi
nin aynı olmasının sağlanabile
ceğini, bunda gecikilmiş oldu

ğunu do belirten Toplu Sözleş
me Dairesi Başkanı Sami Ataç;
«Alınacak sonuçların bütün so
rumluluğu MESS'e aittir... Da
ha önce görüşme masasına o-
turmayan ilgililer, boşuna za
man öldürmüşlerdir...» Demiş
tir...

Otomobil - İş'le MESS orasın
da yapılacak görüşmeler halen
Grev uygulamasının sürdürüldü
ğü Çelik Montaj ve Esaş işyer
leri ile pazarlık safhasında bu

lunulan Hasdemir, Çiftçiler, A-
nadolu Döküm, Oto . Par, Hi
sar Döküm ve Tekfen işyerle
rini kapsamaktadır...

MESS ile yapılan sözleşme
görüşmeleri 3. oturumdan sonra
kesilmiştir. MESS'in özellikle
kıdem ve ücretler ile sosyal
haklarda ileriye yönelik madde
lere karşı çıkması yüzünden ke
silen görüşmelerin tekrar ne
zaman başlayacağı bilinmemek
tedir.

İSTANBUL
HİZMETE

ŞUBEMİZ
BAŞLADİ

Örgütlenme çalışmalarını hızlandıran sendikanız Oto
mobil - iş «istanbul Şubesi»ni de hizmete sokmuştur... Sir-
keci'de Ankara Caddesi üzerinde kiralanan büroda çalış
malarını sürdüren İstanbul Şubemizin Başkanlığını Gündüz
Yalçın yürütmektedir... Süleyman Akgün'ün Şube Sekrete
ri, Bayram Çakır'ın ise Mali Sekreterliği'ni yürüttüğü yeni
şubemizde Yönetim Kurulu ise; Kemal Uçak, Ali Rıza Ocak,
Ekrem Şen, Şener Yanık, M. Muzaffer Ali Mağdalı, Mus
tafa Güler, Kazım Cide ve AH Baştuğlu'dan oluşmaktadır...

ESAŞ GREVİ 3. AYINI, ÇELİK MONTAJ
İSE 1 YILINI DOLDURDU

Sendikamızın toplu sözleşme görüşmelerinde anlaş
maya varmaması yüzünden greve gittiği Esaş işyerinde 3,

5  Çelik Montaj da ise 12 ay geride kalmıştır...
*  Otomobil - İş Sendikası'nın çizdiği grev çizgisini ilk

günkü anlayış içinde yürüten üyelerimiz geride kalan ay
ların tecrübelerinin kendilerine oiumlu yönden etki yaptı
ğını ifade etmişlerdir. İşyerleri önündeki grev eylemlerini
isteklerinin yerine getirilmesine kadar sürdürmeğe kararlı
olduklarını dile getiren üyelerimizin kararlı tutumu çevre
işyerlerinde çalışanlar tarafından da desteklenmekte ve
onlar İçin büyük güç kaynağı olmaktadır.

>®o»o«o*o«o«o«o«o«o«o«c>eo»o«o»<c>*o«o*o«o>*o I
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İŞVEREN
TARAFI

SERVİS
TİCARET

GÖRÜŞME
MASASI

BAŞINDA
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Servis Ticaret ve Hisar Çelik
Döklm'de
uyuşmazlık

zaiııiları
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Servis Ticaret Limited Şirketi ile sendikamız arasında
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Ocak ayı sonunda başlayan sözleşme görüşmelerinde 18
maddede anlaşma sağlanamıyarak uyuşmazlığa gidilmiş
tir.

İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünde yapılan toplan
tıda taraf aracıları üçüncü aracının seçimini 6 işgününe
bırakmışlardır. Taraf aracıları üçüncü aracıyı seçtiklerinde
kurul teşkil ederek çalışmalarına başlayacktır.

Hisar Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş. yi temsilen
MESS ile sendikamız arasında yürütüien sözieşme müza
kerelerinde diğer MESS üyesi işyerleri sözleşmeleri gibi bu
işyerinin sözieşmesinde de çokluk maddelerde uyuşmazlık
zaptı tutulmuş ve kurul teşkili için Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğüne başvurulmuştur.

6 Nisan günü Bölge Çalışma Müdürlüğünde kurul teş
kili için toplantı yapılacaktır.
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KALİTELİ ÇELİK
İŞYERİNDEKİ
ÜYELERİMİZE

AYLİK 4320 T.L.
ZAM ALDIK

Gebze . Çayırova'da ku
rulu Kaliteli Çelik Sana

yii ve Ticaret A.Ş. ile yürütülen
sözleşme müzakerelerinin uyuş
mazlıkla kesilmesi üzerine Uz
laştırma Kuruluna gidilmiş ve
Kurul çalışmalarına başlanma
dan önce yapılan görüşmelerde
anlaşma sağlanmıştır.
% 1 Ekim 1977 tarihinden iti
baren 2 yıl süreli sözleşme ile
birinci yıl saat ücretlerine 9 li
ra ve ikinci yıl da 9 lira zam
yapılmıştır.
% Her sözleşme yılı içinde 4
maaş ücretleri tutarında ikrami
ye alacak olan üyelerimizin ya
sal izin sürelerine 3 gün ilâve
edilerek, izine giderken 2500

lira tatil ikramiyesi ödenecektir.
0 Yılda 2000 lira bayram ikra
miyesi alacak olan üyelere 3000
lira yakacak yardımı yapıla
caktır. '
% Her türlü disiplin cezası,
yalnız Disiplin Kurulu tarafın
dan verilecektir.
0 Asgari saat ücreti 16 lira
olarak saptanmıştır.
0 İhbar tazminatları %50 zam
İl, kıdem tazminatları her bir
çalışma yılı için 45 günlük üc
retler tutarında ve kendisi ayrı
lan üyeye de ödenecektir.
0 Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 2000 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü

ücretli izin ile 1500 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı, eğitim yar
dımı olarak da öğrenim kade
melerine göre 500 lira, 600 lira,
ve 1000 lira ödenecektir.

0 Kıdem tazminatı hesabında
yemek bedeli 25 liradır.
0 8.8.K. tesislerinden istira
hat alan üyelerin, kurumca ö-
denmeyen ilk ikj günü ait üc-
retieri işveren tarafından veri
lecektir.

0 Üyeler, yılda 350 lira değe
rinde iki çift ayakkabı alacak
lardır.

0 Üyenin ölümünde varisleri
ne 7500 lira, üyenin yakınlarının
ölümünde de üyeye 3 işgünü
ücretli izin ve 2500 lira ölüm
yardımı yapılacaktır.

0 Ayrıca diğer sosyal yardım
larda artışlar sağlayan madde
ler ile işgüvenliği ve işçi sağ
lığı ile ilgili hükümler toplu söz
leşmede yer almaktadır.

VOLTAM REGÜLATOR'DE
2 YIL İÇİN 4320 LİRA

ZAM ALDIIİ.

UMRANİVE'de kurulu Vol
tam Elektrik Malzeme

leri Ticaret ve 8anayii A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimiz adı
na yürütülen ikinci dönem söz
leşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanarak 14.2.1978'de toplu
8özleşme imzalanmıştır.

VOLTAM

GÖRÜŞME
MASASINDA

TARAFLAR

BİRLİKTE

OTOMOBİL — İŞ



^ 1 Ocak 1978 tarihinden iti
baren 23 ay süreli sözleşme ile
saat ücretlerine birinci yıl 8 li
ra, ve ikinci yıl 10 lira zam ya
pılmıştır.

® Her yıl 105 günlük ücretleri
tutarında ikramiye olacak olan
üyelerimize 2500 lira bayram
ikramiyesi ödenecektir.

e Yıllık yasal izin sürelerine
bir hafta ilâve edilecek ve 1750
lira tatij İkramiyesi verilecek
tir.

Yılda 2500 lira yakacak yar
dımı yapılacak olan üyelere gi
yim yardımının yanında 350 li
ra değerinde iki çift ayakkabı
verilecektir.

m ihbar tazminatları %50 zam
İl. kıdem tazminatları her bir
çalışma yılı için 40 günlük üc
retler tutarında ve kendi isteği
ile çıkan işçilere de ödenecek
tir. i

I

0 Normal iş günlerinde yapı-|
ian fazla mesailer %100 zam
lı, hafta tatili, genel tatil gün-\
ieri fiili çalışmaları %100 zamlı
ödenecektir.

9 Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 lira olarak he
saplanacaktır.

^ S.S.K. tarafında üç gün ve
ya daha fazla alınan istirahat-
lerde, kurumca ödenmeyen ilk
iki güne ait ödenek işveren ta
rafından ödenecektir.

Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 2250 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretli izin ile 1750 lira doğum
yardımı, her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı, 600 lira,
900 lira ve 1250 lira eğitim yar
dımı yapılacaktır.

Üyenin vefatı halinde varis
lerine 7500 lira ödenecek ve
üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 3 işgünü ücretli izin ile
2500 lira ölüm yardımı yapıla
caktır.

Çayırova Demir - Çelik
İşyerinde bağıtlanan
Sözleşme ile aylık

ücretlere 2160'ar lira

yeni zam alındı...
ÇAYIROVA Demir Çelik

Sanayii ve Ticaret A.Ş.
işyerinde çalışan ve bir süre
önce sendikamıza üye olan iş
çiler adına yürütülen birinçi dö
nem sözleşme görüşmelerinde
uyuşmazlığa gidilmeden anlaş
ma temin ediimiş ve toplu söz
leşme de 15.2.1978 tarihinde

■^imzalanmıştır.
# 1 ~Öcak—1S78-tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşme ile
birinci yıl saat ücretlerine. 1 E-
kim 1977 tarihinden itibaren 9
lira ve ikinci yıl da 1 Ekim 1978
tarihinden itibaren 9 lira zam
yapılmıştır.
0 Yılda 90 günlük ücretler tu
tarında ikramiye alacak olan
üyelere yıllık izine giderken,
izin ücretleri ile birlikte 1750
lira tatil ikramiyesi ödenecek
tir.
^ Yılda 200 lira bayram ikra
miyesi verilecek ve 2000 lira
yakacak yardımı yapılacaktır.
9 Her türlü disiplin cezaları.
Disiplin Kurulu tarafından veri
lecektir.

^ İhbar tazminatları %50 zam
İl, kıdem tazminatları her bir
çaiışma yılı için 40 günlük üc
retler tutarında ve işyerinden
kendisi ayrılan üyeye de ödene

çektir.
% İşyerinde asgari saat üc
reti 16.25 iira olarak saptanmış
tır.
^ Normal iş günlerinde yapı
lan fazla mesailer %75 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil gün
leri fiili çalışmaları %100 zamlı
ödenecektir.

0 Üyelere ödenmeyen geçici
iş göremezliğin ilk iki gününe
ait ödenek işveren tarafından
ödenecektir.
9 Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 iira'dır.
9 Üyenin evlenmesinde 6 iş
günü ücretli izin ile 2000 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
doğumunda 3 işgünü ücretli
izin ile 1500 lira doğum yardı
mı, her çocuk için oyda 50 lira
çocuk yardımı, 400 lira, 750 li
ra ve 1200 lira eğitim yardımı
yapıiacaktır.
9 Üyenin yakınlarının ölümün
de üyeye 3 işgünü ücretli izin
ile 1500 lira ölüm yardımı yapı
lacaktır.

% Üyenin vefatı halinde varis
lerine 7500 lira, iş kazası ölü
münde 20.000 lira ödenecektir.
0 Giyim yardımının yanında
yılda 300 lira değerinde 2 çift
ayakkabı verilecektir.

OTOMOBİL — İŞ
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OTO-YOL'DA AYLIK
ÜCRETLERE 4980
lira zam ALDIK

Kartal'da kurulu ve 50 üyemizin ça

lıştığı OTO YOL SANAYİİ A.Ş. İle O-
cak ayı sonunda başlayan sözleşme
müzakerelerinde uyuşmazlığa gidil

meden anlaşma sağlanmış ve 21 Şu
bat 1978 günü toplu İş sözleşmesi İm

zalanmıştır.

1 Ocak 1978 tarihinden İtibaren

İki yıl süreli sözleşmede birinci yıl
10.75 lira ücret zammı yapılmıştır.

Anadolu Döküm
ve Tekfen'de

Görüşmeler sürüyor..
izmir - Tütünciftlik'te kuru

lu Anadolu Döküm Son. A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimiz adı
na ikinci dönem, Derince - İz
mit'te kurulu Tekfen imalat ve
Mühendislik A.Ş. işyerinde cali
şan üyelerimiz adına birinci dö
nem sözleşme müzakerelerine
başlanıldı.

MESS üyesi her iki işvereni
temsilen işverenler sendikası
ile yürüttüğümüz sözleşme mü
zakerelerinde MESS'in bilinen
prensipleri ve tavrı nedeniyle
bu sözleşmelerin uyuşmazlığa
gitmesi kaçınılmazdır.

Her yıl 120 günlük ücretler tutarında
İkramiye alacak olan üyelerimize ay
rıca yılda 5250 lira prim ödenecek
tir.

Normal İş günlerinde yapılan fazla
mesailer %85 zamlı, Cumartesi günü
hafta tatili günü ve genel tatil günle
rindeki flllj çalışmalar %100 zamlı ö-
denecektlr.

S.S.K. sağlık tesislerinden 3 gün ve
ya daha fazla İstirahat alan üyelerin
kurumca ödenmeyen İlk İki güne alt
ücretleri İşveren tarafından ödene
cektir.

Gece çalışmalarında her tam ça
lışma saati ücretleri %30 zamlı öde
necektir.

Kıdem tazminatı hususunda yemek
ücreti 27.50 lira olarak hesaplanacak
tır.

Üyenin evlenmesinde bir hafta üc
retli izin İle 2500 lira evlenme yardı
mı, çocuğunun dünyaya gelmesinde
3 İşgünü ücretli İzin İle 2000 lira do
ğum yardımı yapılacaktır.

Çocuklu üyelere her çocuk için ay
da 50 lira çocuk yardımı yapılacak

ve tahsil yardımı olarak öğrenim ka
demelerine göre 675 lira, 950 lira ve

1450 lira ödenecektir.

Yılda bayram İkramiyesi olarak
2800 lira ödenecek ve yakacak yardı
mı olarakta 3000 lira verilecektir.

Yıllık yasal İzin sürelerine 3 İş günü
ilâve edilerek İzine giden üyelere İzin
ücretleri lıe birlikte 2500 lira tatil gi
deri ödenecektir.

Üyenin vefatı halinde varislerine
10.000 lira, İş kazası ölümlerinde
25.000 lira ödenecek ve üyenin yakın
larının ölümünde üyeye 3 İşgünü üc
retli İzin İle 2500 lira yardım yapıla
caktır.

Işyer'lnde haftalık çalışma süresi 45
saat olup ücretler 48 saat üzerinden
ödenecektir.

Giyim yardımının yanında üyelere
yılda 375 Ura değerinde iki çift ayak

kabı ver'llmeslde sözleşme İle karar
laştırılmıştır.

Chrysler ve Remas
Sözleşme

s

Prosödürleri yürüyor
Yürürlük süresi 31 Mart 1978

tarihinde sona eren Remas Re
düktör ile Chrysler Sanayii A.Ş.
işyerleri sözleşmeleri Şubat ayı
içinde sendikamız tarafından
fesh edilmiştir.

Bu işyerleri ile ilgili olarak
bölge çalışma müdürlüklerinde
çağrı prosödürleri yürütülmekte
dir.

Yetki karariarının önümüzde
ki günlerde gelmesi beklenmek
tedir.

8 OTOMOBİL — İŞ



Ödeksan emekçi
leri Genel Teşki
lâtlanma Sekrete

rimiz Mehmet A-

ras'ın soruniar ko
nusunda yaptığı
konuşmayı diniiyor
lar...

4

Ödeksan emeçileri
Sendikamıza

Katıldı...

450 Ödeksan emekçisi yeni dönem toplu İş sözleşmesi taslağının hazırlan

ması konusunda görüşlerini dile getiriyor...

BİLECİK Osmaneli'nde ku
rulu bulunan Ödeksan

işyerinde çalışan 450 işçi top
luca sendikamıza katılmışlar
dır.

Daha önce üye oldukları Tür
kiye Metal - İş Sendikası'ndan
istifa ederek saflarımıza katı
lan yeni üyelerimiz için toplu
sözleşme görüşmelerine kısa
süre sonra başlanacaktır.

Radyatör döküm işi yapan bu
işyerinde çağdaş haklarla ça
lışmak istediklerinden Otomo
bil - İş'e geçen 450 emekçi ye
ni dönem sözleşme için taslak
hazırlama çalışmalarına başla
mışlardır. Dileklerini topluca be
lirleyen ve geçerli bir sözleşme
için tüm kararlılıklarını sürdür
meğe hazır olan Ödeksan emek
çileri «Sömürücü sendikacıla
ra» iyi bir ders vermenin kıvan
cını taşımaktadırlar...

Genel Teşkilatlanma Sekrete
rimiz Mehmet Aras'ın çalışma
larına yardrmcı olan ve yaptığı
konuşmalarını dinleyerek sorun
larını karşılıklı çözümlemeye
çalışan Ödeksan emekçileri ba
şanlarını kararlılıklarının getir
diğinin bilincinde bulunmakta
dırlar...

OTOMOBİL — İŞ
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Genel Başkanımız Özeren kesin konu

HOkOmetIn di
bulamomosı hal
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Otomobil - İş Sendikası Genel Temsilciler
Meclisi'nde konuşan Genel Başkan Aydın ÖZE
REN: «Hükümetin döviz bulamaması halinde
işsizlik artacaktır» demiştir.

Yeni seçilen işyeri temsilcilerinden 285'inin
katıldığı sendikal toplantıda ülke ve çalışanla
rın sorunları görüşülmüş ve içinde bulunulan
dar boğazlar ve sorunlar bataklığından çıkmak
jçin alınması gerekli olduğu ifade edilen tedbir
lerin vakit geçirilmeden uygulanması gerekti
ğinde birleşiimiştir...

Toplantıyı bir konuşmayla açan Genel
Başkan Aydın ÖZEREN, toplu sözleşme ile ka
zanılan hakların, artan fiyatlarla etkisiz hale
getirilmesi karşısında hükümetin duruma mü
dahale etmemesini kınamış: «Bir döviz dar bo
ğazında bulunduğumuz gerçeği artık neredeyse
kundaktaki çocuk tarafından bilinmektedir...

Bir çok fabrikalar ham madde yokluğun
dan, imâlat programlarını gerçekleştirememek-
tedir. Üretim potansiyeli hızla düşmekte ve
açık kaçakçılar tarafından doldurulmaktadır...
Eğer soruna kısa vadede bir çözüm getiremi-
yecek olursa fabrikalar tamamen üretimlerini
durduracak ve işsizler ordusu çok kısa zaman
da korkunç boyutlara ulaşacaktır... Tabii ki bu
nun sorumlusu ve suçlusu olorakta hükümeti
görmek kaçınılmazdır...» demiştir...

Enerji açığının kapatılması için doğal kay
naklara başvurulması gerektiğini, fuel - oll
santrolları yerine enerjinin madenlerimizin işle-

r

Sendikamız Gen«

toplantısında bü^

tilmesi ile çözümlenmesinin düşünülmesi gerçlJ
tiğini ifade eden Otomobil . İş Sendikası Ba?
kanı ÖZEREN: «Yabancı petrol tröstlerinin b^
yundurluğu altında kalmaya daha ne kadar df
vam edebilir? Kendi öz kaynaklarımız vatan sı
nıriorı içinde iken ellerinde orama ruhsatları bû
lunduğu holde bunları kullanmayan üç yabone
şirkete neden daha fazla göz yumulur? Mifc
şirketimizin çalışmalarını hızlandırmak söz kû

Kazanılan haklaı

etkisiz kalması (



3msilciler Meclisi

sorular tartışıldı

su olsa görülecektirki ihrocact gelirlerimiz,
lolct isteklerimizi karşılıyobilecektir...» şeklin
! konuşmuştur...

Konuşmasında sendika seçme özgürlükle-
lin yasal maddelere bağlanması gerektiğine
değinen ÖZEREN, getirilen açık irade beyanı

rine referandumun kanunlaşması gerektiğini
ide etmiştir... Çalışma bakanlığının, işçilerin
runlorını uzun vadede çözümlemesinin yerine

fiyat artışlarıyla
umu kınandı...
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gerçekçi ve acil önlemlere başvurulmasının tek
çıkar yol olduğunu da kaydeden ÖZEREN, as
gari geçim indirimi yasasının bir an önce çıka
rılması ve bunun vergiden muaf tutulması ge
rektiğini belirtmiş: «Eski parlamenterlere imti
yaz tanıyan kanun tasarısı meclislerden biran
önce çıkarılmaya çalışılırken işçiler konusun
da kararsız kalınması üzüntü vericidir... Artan
hayat pahalılığı karşısında Maden - İş ile MESS
arasındaki toplu iş sözleşmesine bu açıdan
baktığımızda üç yıl süre için çalışanların ne ka
dar güç bir duruma itildiği ortaya çıkmaktadır.
İşçi hakları için uzun süreli bir mücadeleye
girdikleri konusunda yaptıkları açıklamalarla
mangalda kül bırakmayanların sonunda kendi
üyeleri için reva gördükleri sözleşme, Türk işçi
hareketi açısından ibret verici maddelerle do
ludur...

MESS ve Maden . Iş'in karşılıklı inatlaşma
larının doğurduğu zararları ülkede yaşayanları
nın sinelerine çekmeye hiç zorunlulukları yok
tur... Hal böyle iken sendikal rekabet ve sarı
sendikacılık oyunları karşısında kararsız davra
nışlar da sorunların giderek büyümesinden baş
ka bir şeye yaramamaktadır...»

Ülke ve çalışanların sorunları karşısındaki
kesin tavırlarında kararlı olduğundan da ifade
edildiği. Otomobil - İş Temsilciler Meclisi Top
lantısında sorunların çözümü için başlatılmış
olan mücadelenin sürdürüleceği de açıklanmış- g

I

I
ti
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eğitim
işçi sınıfı tarih sahnesine çıktığı gün

den bu yana, burjuvazi, yani patronlarla
olan bitmeyen mücadeiesini birbirinden
ayrılmayan üç biçimde sürdürmektedir.
Bunlar; ekonomik, politik ve ideoiojik alan
lan kapsamaktadır.

EKONOMİK SAVAŞIM
Ekonomik savaşımın (mücadele) ama

01 sömürüyü sınırlamaktır, işçilerin yaşa
ma ve iş koşullarının düzeltilmesidir: Üc
retlerin arttırılması, iş günü süresinin kı
saltılması vs. gibi. Bu savaşım şeklinin en
yaygın biçimi, işçiierin haklı davalarını
ileri sürmesi ve çözüm bulunamazsa, grev
yapmalarıdır.

Siyasal düşünçesi, dinsel inancı, ırkı
cinsiyeti, rengi ne olursa olsun tüm işçile
rin ekonomik ve toplumsal (sosyal) çıkar
ları aynıdır. İşte işçiler sendikal örgütlerde
bu ortak çıkarlar etrafında birleşirler, yani
işçi sınıfının ekonomik savaşımlarının ara
cı SENDİKALARDIR.

İşçi sınıfının, sendikal savaşım yoluy
la ileri sürdüğü ekonomik ve toplumsal
istemlerini genel olarak şöyle sıralayabili
riz:

— Satın alma gücünün korunması ve
geliştirilmesi için ücretlerin ve yan ödeme
lerin arttırılması.

— Çalışma süresinin ücret kaybı ol-
, maksızın kısaltılması. Bant ve çalışma hız

larının insanca düzeyde olması.
— Üretim araçlarından yoksun olan

ve iş gücünden başka satacak birşeyleri
olmayan işçilere, iş güçlerini değerlendir
me olanağı tanınması.

— İşgücünün yenilenmesi, ayakta kal
ması için daha uzun yıllık izin. İşçi ve
ailesinin yaşamını kolaylaştıran, su - gaz -
elektrik gibi olanaklarla donatılmış ucuz
konut sağlanması.

— Emeklilik yaşının indirilmesi, emek
li maaşlarının hayat pahalılığr karşısında
korunması ve arttırılması vs...

İşçiler kendi sınıf sendikalarında ke
netlenmiş olarak bu istemlerini sürekli el
de etmek ve ilerletrnek zorundadırlar. Yok
sa, kapitalistlerin aşırı kâr hırsı yüzünden

durmadan artan hayat pahalılığı altında
ezilirler, gittikçe yoksullaşırlar ve sefalete
sürüklenirler.

İşçiler çatısı altında örgütlendikleri,
birlik oldukları sendikal örgütleriyle ekono
mik ve toplumsal istemlerini kazandıkça
sermayenin baskısına karşı kendilerini ko
ruyabilirler, sınırlı da olsa daha insanca
yaşama koşullarına kavuşabilirler. Bütün
işçiler, hatta az bilinçlenmiş olanlar bile
dolaysız ekonomik çıkarlarını savunma
zorunluluğunu kavrarlar. Böylece işçi ha
reketi ekonomik savaşımla başlar. Fakat
bu, ekonomik savaşım artık işçi sınıfının
savaşımında geride kalmış bir aşamadır,
anlamına gelmez. Ekonomik istemlerin
savunulması günümüz koşullarında da,
hatta güçlü ve iyi bir örgütlenmiş bir işçi
sınıfı hareketinin bulunduğu ülkelerde bile
yine büyük bir rol oynar.

Önce, ekonomik savaşım, kapitalist
düzende bile, işçi sınıfının belli bir ölçüde
durumunu düzeltmesini sağlar. Bunun ka
nıtı, işçilerin önemli tavizler kopardığı ül
kelerin deneyidir. Bu yüzden işçi sınıfının
ve tüm emekçilerin savunucuları, işçi sını
finin ekonomik savaşımı için örgütlenme
sine büyük önem verirler.

İkincisi, ekonomik savaşım, kitlelerce
en kolay kabul edilen savaşım şekli oldu
ğundan en geniş işçi kesimini mücadeleye
sokar. Onların kapitalizme karşı savaşları
nın, sınıf bilinçlerinin oluşumunun okulu
dur. Bu nedenle daha üst düzeydeki işçi
hareketleri önemli dereoede ekonomik sa
vaşıma bağlıdır.

Fakat ekonomik savaşım sınırlıdır:
Kapitalist düzenin temellerine dokunmadı
ğından, işçilerin asıl ekonomik çıkarlarını
yani SÖMÜRÜNÜN KALDIRILMASINI sağ
layamaz. Üstelik ekonomik savaşımın ba
şarıları politik başarılarla sağlamlaştırıl-
madığı sürece sürekli olmazlar. Burjuvazi
verdiği tavizleri geri almak, işçi sınıfının
ekonomik çıkarlarına karşı durmak için
en küçük fırsatı bile kaçırmaz.

Bu nedenle, işçi sınıfı eylemlerinin
ekonomik çıkarlar için savaşımdan öte
gitmediği bir yerde, işçi hareketinin önem
li başarılar kazanması beklenilemez.

işçi sınıfının gerçek mücadelesi, işçi
lerin dolaysız çıkarları sınırını yani, ekono
mik savaşım sınırını aştığı zaman başlar

aVe bir POLİTİK mücadele halini alır.
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IFTÇILER

ÖZLEŞME

lÖRÜŞMESİ

IRASINDA

<İ TARAF

İTEMSİLCİLERİ

BOĞAZİÇİ VE KAMİL
TÜLÜN İŞYERLERİNDE
SÖZLEŞME YETKİMİZ

KESİNLEŞTİ

Gebze'de kurulu ve örgütü
nüze yeni katılan Boğaziçi Dö-
;üm San. işyerinde çaiışan üye
erimiz adına birinci dönem top
u  iş sözleşmesi yetkimizin ke
sinleşmesi üzerine Mart ayı
çinde görüşmelere başlanılmış
)lup müzakereler devam et-
nekte.

Bursa'da kurulu ve yine yeni
örgütlendiğimiz Kamil Tolon iş
leri için yaptığımız toplu iş söz
eşmesi çağrısında Bursa Bölge
lîalışma Müdürlüğü üyelerimi
zin çağrı tarihinde işyerinde
palışmadığı gerekçesi ile yetki
li sendikamıza vermemiş ve
3unun üzerine Bursa iş mahke-
nnesine yaptığımız itiraz üzeri
ne üyelerimizin çuğrı tarihinde
şyerinde çalıştıkiarı ve işvere
nin doğru olmayan işyeri mevcu
ju listesi verdiği anlaşılarak
bölgenin kararı mahkeme tara
fından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine yapılan yeni
İnceleme sonunda mahkemenin
fesbiti doğrultusunda yetkili
sendika olduğumuz saptanmış
tır. Önümüzdeki günlerde mü
zakerelere başlanılacaktır.

ÇİFTÇİLER SÖZLEŞMESİ
UZLAŞTIRMA HURULUNDA.
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası üyesi Çiftçiler

Tic. ve San. T.A.Ş.'ni temsilen MESS ile sendikamız ara
sında yürütülen sözleşme görüşmelerinde kıdem tazminatı
haftalık çalışma süresi, yıllık izin süresi ve parasai mad
delere ilişkin 29 maddede anlaşma sağlanamıyarak uyuş
mazlık zaptı tutulmuş ve uzlaştırma kurulu teşkili için İs
tanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurulmuştur.

Üçüncü tarafsız aracının başkanlığında teşkil olunan
uzlaştırma kurulu 17 Mart 1978 günü ihtilâflı maddeler
üzerinde çalışmalarına başlamıştır.

Kurül kararının taleplerimiz doğrultusunda olmaması
halinde bu işyerinde Grev uygulaması kaçınılmaz olacak
tır.

O

FENÎŞ ALİMİNYUM
KURUL AŞAMASINDA

Gebze Çayırova'da kurulu FENİŞ ALÜMİNYUM San ve
Tic. A.Ş. işverenliği ile Ocak ayı içinde başlanılan sözleş
me müzakerelerinde 13 maddede anlaşma sağlanamıya
rak uyuşmazlığa gidilmiştir.

Üçüncü tarafsız aracının başkanlığında uzlaştırma ku
rulu çalışmalarını yürütmekte olup Mart ayı sonunda ka
rarını verecektir.

Kurul kararının taleplerimiz yönünde olmaması halin
de karar tarafımızdan kabuj edilmiyecek ve bu işyerinde
Grev kararı alınacaktır.
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Dışta Sendikal Olaylar

KIBRIS'TA POSTA
GREVİ BİTTİ...

Belçikalı
askerler
zam için
yürüdüler,

Boooooooooccccooooooooocococcccooooocccccooaocccoscı

s AMERİKA'DA
Kıbrıs Türk Federe Devleti'n-

de 2 aydır sürdürülen posta
grevi sendika ile hükümet ara
sında imzalanan anlaşma gere
ğince sona ermiştir.

Bütün posta hizmetlerinin
durmasına yol açan greve iş ve
ücret şartlarının düzenlenmesi
ile geliştirilmesi için başiayan
posta işçileri isteklerinin veril
mesi üzerine tekrar çalışmaya
başlamışlardır. Yoğun bir çalış
ma programı ile duran posta
maddelerini dağıtmaya başla
yan işçiler anlaşmanın sağlan
ması konusunda hükümetin gös
terdiği yakınlığın büyük oldu
ğunu söylemişlerdir...

Öte yandan İsrail Ulaştırma
Bakanlığında çalışan 10 bin iş
çinin 24 saat süre ile yaptıkla
rı kanunsuz grev sırasında ül
kenin bütün dünya ile olan bağ
iantısı kesiimiştif. Sivil Havacı
lık işçilerine yapıian %40 ora
nındaki zammın kendilerine de
uygulanmasını isteyen işçiler
dilekleri yerine gelmediği tak
tirde hareketlerini tekrarlama
kararında olduklarını da bildir
mişlerdir.

KOMUR MADENİ

ÇALIŞANLARI,
CARTER'İ KIZDIRDI

Bundan 3 ay önce çalışma koşullarının daha insancıl
ğ olması ve ücretlerinin geçinme düzeyinin yükseltilmesi
g gibi isteklerele greve başlayan Amerikan maden emekçi

leri Başkan Carter'i kızdırmışlardır...

Enerji programının türaden aksamasına yol açan grev
yüzünden birçok fabrikanın üretimi azaitılmış ve çok sa
yıda işçi de fabrikalardan çıkarılmıştır... Enerji Bakanının
tüm çabalarına ve Başkan Carter'in arabuluculuk çalış
malarına rağmen grevi sürdürmek isteyen maden işçiieri
hiç bir baskının kendiierini yıldırmayacağını ifade etmiş
lerdir... Kanun gereği işçilerin aldığı ve çoğunlukla gre
vin devam ettirilmesi konusunda verilen kararı da tanıma
yan Başkan Carter sürdürülen grevi 91 gün süreyle ertele
diğini açıklamıştır...

8

Sendika yetkililerinin başkanın verdiği karara karşı ne
gibi bir tepkide bulunacakları şimdilik bilinmemekle birlik
te erteleme kararının sonuçlanmasının ardından 2. kez
başlatılacak grev sonunda grev düğümünün mutlaka çalı
şanlar lehine çözümleneceği sanılmaktadır.

Belçika'da askerler 2. kez
zam isteklerinin yerine getiril
mesi için Başkent Bürükseı so
kaklarında bir protesto yürü
yüşü yapmışlardır...

20 bin askerile aiielerinin ka

tıldığı yürüyüşte Savunma Ba
kanının istifa etmesi istenmiş
tir... Ücretlerinin jandarmaların

seviyesine yükseltilmesini ist'
yen askerlerin yaptığı yürüyı"
son derece sakin geçmiş \
güvenlik kuvvetlerinin müdahı
lesi olmadan sonuçlanmıştı
Göstericilerin hareketlerinin yı
sal olduğunu belirten Savunm
Bakanlığı yetkilileri konunun e
kısa zamanda çözümlenmesir
çalıştıklarını söylemişdirler.
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îçte Sendikal Olaylar

TURİZM . İŞ, OLEYİS'LE
BİRLEŞTİ...

DİSK'e bağlı Turizm . İş Sen
kası aldığı genel kurul kararı
sreğince Oleyls Sendikasına
atılmıştır... Her işkolunda bir
îndika ilkesi gereğince alınan
ararın uygulanmasıyla sendi-
a| çalışmalarının daha da
aygınlaştırılabileceğini belirten
îndika başkaniarı kararFannın
"gütten ve tabandan geldiğini
3 söylemişlerdir... Öte yandan
jrizim - İş'in teşkilâtlandığı
leraton Oteli'nde sebepsiz ye.
I  işten çıkarmaları protesto
ten üyeler direnişe geçmiş
rdir. Toplu sözleşmeden do-
an haklarının İşverence veril-
ek isten'mediğini de dile geti-
ın işçiler isteklerinin onaylan-
asına kadar direnişi yürütme
ararı almışlardır....

/-■

Bursa
Dokuma'da
60 kadın
emekçi
direniyor.

Bursa'da dokumalık kumaş
dokuyan bir fabrikada çalışan
60 kadın işçi 2 arkadaşlarının
işten atılmasını protesto et
mek amacıyla direnişe geçmiş
tir... İşverenin örgütlenme ça
lışmasını kırmak için giriştiği
yolu kınamak için başlattıkları
hareketi sürdürmeğe kararlı ol
duklarını dile getiren kadın iş
çiler 2 arkadaşlarının işe alın
malarının yanı sıra çalışma
şartlarının yeniden düzenlenme
sini ve sosyal haklarının geliş
tirilmesini istemektedirler.

TPAO'DA GREV 60
GÜN ERTELENDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına bağlı işyerleri için sür
dürülen görüşmelerde anlaşma

ÎSDEMİR'DEKÎ
REFERANDUM
SONUÇSUZ KALDI

iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında yetkili sen
dikayı belirlemek için yapılan en büyük çaptaki irade be
yanı do bir sonuç vermemiştir...

Bağımsız Çelik - İş'in 8128, Disk'e bağiı Maden . İş'in
5483 ve Hak - İş'e bağlı Özdemir - İş'in 1839 oy aldığı ira
de beyanına 16 bin işçi katılmıştır. Adana Bölge Çalışma
Müdürlüğü ilgililerinin yaptığı açıklamaya göre çalışanla
rın yarısından bir fazlasının oyunu alan sendika işyerinde
yetkiye hak kazanmış olacaktır... Ne var ki Çelik . İş Sen
dikası Genel Başkanı Şükrü Korkmazgider çoğunluğu oy
lamada kendilerinin aldığını ve irade beyanının yarıdan bir
fazla ilkesinin de sendikalarını yetkili kıldığını söylemiş ve
konunun açıklığa kovuşması için mahkemeye başvurduk
larını açıklamıştır.

sağlanamaması üzerine ilân
edilen grev kararı hükümet ta
rafından 60 gün süreyle ertelen
miştir.

Türk - İş'e bağlı Petrol - İş
Sendikası tarafından ilân edi
len grev kararına karşı işveren
de lokavt ilân etmişti... Karşılık
lı alınan kararların Bakanlar
Kurulunun verdiği sürenin biti
minden sonra geçerli olacağı
beklenmektedir.

TEZ BÜRO - İŞ SÖZLEŞME
İMZALADI.

Türk - İş'e bağlı Tez Büro -
İş Sendikası Yerfiskobirlik iş
yerinde cdlışan üyeleri adına
yeni dönem toplu iş sözleşmesi
ni imzalamıştır. 1200 işçiyi kap
sayan sözleşme ile her hizmet
yılı için 25 lira kıdem zammı,
2500 lira doğum, 5000 lira ev
lenme, 700 lira yemek ve dev
let memurlarına verilmeğe baş
la ıdığı tarihten itibaren geçerli
olmak üzere 1000 lira yakacak
yardımı sağlanmıştır.
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^ DOĞUM )
# TÜRK OTOMOTİV EN

DÜSTRİLERİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden, İlhan AL-
TIGÜN'ün oğlu, Bilâl ÇETİN'in
oğlu, Fehim GÜNGÖR'ün oğlu,
Ahmet KARATAŞ'ın kızı, İhsan
YILDIZ'ın oğlu, Şentürk TOK-
MAK'ın kızı, Osman MENEK-
ŞE'nin oğlu. Hasan ŞEN'in kızı,
Nuri BAHADIR'ın kızı, Sertif
KAHRAMAN'ın kızı, Fahrettin
KIZILAY'ın kızı Yusuf DERİN-
CE'nin kızı, İsmet ERDEM'in
oğlu, Hamit DEMİRCİ'nin oğlu.
Arif KACMAZ'ın kızı, Ali Rıza
BOGAZ'ın kızı, Bahri Duman'ın
kızı, Yusuf ÇALIŞIR'ın kızı, İb
rahim KAYDIN'ın, kızı. Faik SA-
VAŞ'ın oğlu, İsmail ÇIRAK'ın
oğlu, Kenan KARAKOÇ'un kı
zı, Teme] ERKAN'ın kızı. Zihni
BOZKURT'un kızı, İbrahim KE-
REKLİ'nin oğlu.

# MAKİNA TAKIM ENDÜST
RİSİ A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimizden, Semih ÖZTÜR'ün
oğlu. Aydın YILMAZ'ın kızı, E-
min İPEK'ğin oğlu, Fahrettin
TÜLCA'nın oğlu. Nafiz AKA-
LIN'ın kızı, Selahattin YİĞİT'in
kızı, Hüseyin ÖZEL'in oğlu,
Mehmet TOKGÖZ'ün kızı, Me-
miş BOZTAŞ'ın oğlu. Kadir
KARATEKİN'in kızı, Hüsamettin
SÖNMEZ'in kızı, Ahmet OĞAN'
m oğlu, Recep KIZILAY'ın oğlu,
Mustafa ACAR'ın oğlu, Hüseyin
ERKOL'un oğlu,

# AEG - ETİ ELEKTRİK EN
DÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, Suat BİR-
OĞLU'nun oğlu, Ahmet YAL-
DlZ'ın oğlu,

# AK KARDAN SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, Ferit ATAGÜL'-
ün kızı, Ahmet AKGÜL'ün oğlu.

^ ALTINBAŞAK işyerinde
çalışan üyelerimizden. Dursun
Yaman'ın kızı ibrahim YAMAN'-
ın kızı.

9 CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimiz
den, Tezel AYYÜCE'nin kızı,
Muhsin AKKAVUK'un kızı, Ab-
durrahman ÖZDEMİR'in kızı.
Şaban ÖZDEMİR'in kızı, İsmail
AKDOĞAN'ın oğlu. Hayrettin
AKAN'ın kızı. Latif ACAR'ın oğ
lu, İbrahim AVCi'nın kızı. Nebi
GÜNER'in kızı, Cafer GÖKSU'-
yun oğlu. Hıfzı TAŞDEMİR'in
oğlu, Ali TOKER'in oğlu, Meh
met DEMİR'in oğlu. Muharrem
TOPCAK'ın oğlu, Cevdet ÖZ-
LEN'in oğlu Hasan TİRELİ'nin
oğlu, İsmet TEKİN'in kızı, Ö-
mer ALKAN'ın kızı, Nihat YIL
MAZ'ın oğlu, Engin AYYÜCE'
nin oğlu. Dursun KILIC'm oğlu
Mustafa ŞAFAK'ın oğlu, A. Rı
za PEHLİVAN'ın çocuğu. Hasan
YÜKSEL'in çocuğu, Mehmet
DURMAZ'ın oğlu. Aziz TOK
GÖZ'ün oğlu, olmuştur. Anne
ve babaları kutlar, küçük yavru
lara uzun ömürler dileriz.

^ EVLENME^
p TÜRK OTOMOTİV EN

DÜSTRİSİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, Yusuf NUR
ile Fatma, Sunay KARATAŞ ile
Gülseren, Ertay KALAVA ile
Emine, S. İsmet AYDIN ile Se
rap, Metin YILMAZBAYHAN ile
Fahriye, Orhan GÜL ile Elmas,

® MAKİNA TAKIM ENDÜST
RİSİ A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimizden. Nazır TURAN ve
Kemalettin SÖKER,

# ALJINBAŞAK işyerinden
üyemiz İbrahim Aydın, Perihan
hanımla, Necdet ÖKUMUŞ,
Havva hanımla, Ferhat USTA

ile Naciye hanım evlenmişle
dir.

# CHRSYLER SANAYİİ A
işyerinde çalışmakta bulunı
üyelerimizden, Ali ŞENGÜL i
Azize ÇETİN, A. Hürol TÜZC
ile Nurhan ŞENGÖNÜL, Yus
UYGUN ile Hankuşe DİZDA
ve Metin ATAY, evlenmişlere
yeni evlileri kutlar, mutlulukl
rının bir ömür boyu sürmesi
dileriz:

C VEFAT
9 CHRYSLER SANAYİİ A.

işyerinde çalışmakta bulum
üyelerimizden, Leylâ ADAN'
annes,i Mustafa ÇELİK'in oği
M. Vedat ÖZENDİ'nin babc
İrfan BAŞYİGİT'in babası. Mu
tafa AYDOS'tun babası. Mel
ATAY'ın babası Seyfettin K/
RAMAN'ın çocuğu ve üyenr
İsmail BAĞCI, Kadir AYDi
ĞAN'ın babası. Erdem BE
TAŞ'ın annesi,

# TÜRK OTOMOTİV El
DÜSTRİLERİ A.Ş. işyerinde ç
lışan üyelerimizden Hakkı Hl
Ll'nın oğlu, Osman KAHR)
MAN'm babası. Himmet T
TAR'ın annesi. Hasan KÜTÜf
ğün babası, Ergün ERTEKİN
babası Eyüp TUMTAŞ'ın kızı,

9 MES - MAKİNA ELEK
RİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. işy
rinde çalışan üyemiz Nazmi f
NAR,

9 AK KARDAN SANAYİİ '
TİCARET A.Ş. işyerinde çalışı
üyelerimizden, Hüseyin ULAK
ağabeyi.

9 ANADOLU DÖKÜM'de ı
lışan üyelerimizden Mustafa <
NAY,

® MAKİNA TAKIM ENDÜÎ
RİLERİ A.Ş. işyerinde çalışı
üyelerimizden, Sabri BİRCAN
çocuğu. Kazım DURMUŞ'un o
nesi, Erdoğan Kendir'in ann
si. Emin İPEK'ğin çocuğu, Şı
rü Ali COŞAN'ın çocuğu. Em
CAĞLAR'ın babası, Ali CA<
LAR'ın babası D. YILDIZ'ın çoı
ğu vefat etmiştir.
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İŞÇİ GÖZÜYLE 1
Türkiye'de önemli günler ve

Dİaylar yaşanmaktadır. Türkiye
nalkı da önemli, zor, mücadele
dolu günler yaşamaktadır. Tür
kiye'de saflar berraklaşmakta
dır. Bir yanda bir avuç hazır yi-
/ici sömürücüler; diğer yanda
geniş emekçi kitleleri. Bir yan
da «yedikleri yoksul eti, içtikle
ri kan» olan işbirlikçi hakim sı
nıflar diğer yanda emeğini sa
tarak kıt kanaat geçinen her
(değerin yaratıcısı işçiler ve yok
sul halk... Bu iki sınıf arasında
ki mücadele derinleşerek sür
mektedir. Emeğiyle geçinen iş
çiler daha insanca, daha mutlu
bir yaşam kavgası veriyorlar.
Geleceklerini güvence altına a-
labilmek, çoluk çocuğunun en
basit ihtiyaçlarını giderme kav
gası veriyorlar. Özetle iş güven
liği, ekmek ve özgürlük kavga
sı veriyorlar. Almak için karar
lıdır; er geç alacaklarda bu hak
larını.

Bir avuç sömürücü ne müca
delesini veriyorlar? İşçileri İliği
ne kadar sömüren, bütün zen
ginlikleri ellerinde tutan, halkı
açlığa, sefalete ve yoksulluğa
iten işbirlikçi hakim sınıflar ne
yin mücadelesini veriyor?

Doğaldır ki kendi sınıflarının
ve efendileri emperyalist devlet
lerin çıkarlarının mücadelesini
veriyorlar. Dünya hakimiyeti pe
şinde koşan emperyalist devlet
ler, gelişmekte olan geri ülke-
leride, kendilerine uşaklık ede
bilecek işbirlikçileri de buluyor

lar. İşbirlikçileri aracılığıyla da
o ülkenin halkını sömürü, baskı
ve zorbalık altında tutuyorlar.

O ülke insanlarının ucuz iş
güçlerini insafsızca sömürüyor,
milyarlarına, milyarlar katıyor
lar. O milyarların bir kısmı da
uşakları olan İşbirlikçilerine ve
riyorlar. Bütün dünya da ve ül
kemizde de bu çark böyle dön
mektedir. Emperyalist devletler
ve işbirlikçileri, diğer yanda sö
mürülen horlanan geniş halk yı
ğınları.

İşverenlerle
emperyalist

güçlerin
baskılarına
işçiler de
karşılığını
verecektir.

r M Rıza IKİSİVrT\
İL—I Çelik Maden 1—ı

i  Bastemsilcisi }

Ülkemizde işbirlikçi hakim sı
nıflar çıkarları bir olduğundan
örgütlendiler (zaten örgütlüydü
ler) MESS'i kurarak örgütlülük
lerini daha da güçlendirdiler.

Aralarında birleşip anlaşarak
işçilere karşı amansız, acıma-

sız bir mücadeleye girdiler. Bu
işbirlikçilerin bir tek ortak yön
leri vardır: «Daha fazla kâr»

Bu amaçlarına ulaşabilmek
içinde işçilerin geçmişte kahra
manca mücadeleleri yoluyla ca
nı, kanı pahasına aldığı bir ta
kım hakları geri almak, yeni ka
zanacakları b|r takım hakları
vermemek:

Kıdem tazminatlarını yükselt
memek, ücretleri ve sosyal hak
lan düşük tutmak, çalışma sü
relerini düşürmemek, iş güven
liği sağlamamak, kısaca, biraz
daha insanca ve mutlu yaşaya
bilmemiz için, bu hayat pahalı
lığı, zam furyası, enflasyon, de
valüasyon içinde ne gerekliyse
vermemek için direniyorlar. İş
vermemek, ekmek vermemek,
özgürlük vermemek İçin direni
yorlar.

İşçi sınıfına baskı, yoksulluk
ve zorbalık vaad ediyorlar, özet
le milyarlarına milyarlar katma
mücadelesi veriyorlar.

Bunu hergün yapıyorlar. Lo
kavtlarla, tensikatlarla. İş Ka
nununun 13. ve 17.nci madde-
riyle İşçileri karda kışta sokağa
atıyorlar.

Türkiye'nin içinde bulunduğu
ekonomik krizden de, enerji
darlığı, hammadde sıkıntısı, dö
viz darlığından faydalanarak
işçi sınıfının kazanmış ve^ kaza
nacağı hakları gasbetmeğe çalı
şıyorlar. İşçi sınıfının üzerinde
ki her türlü zorbalığı, baskıyı
sömürüyü katmerleştirmeğe ça
lışıyorlar.

Bunların mücadelesini veriyor
1ar.
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BULMACA
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9— İnsan gelişiminde rolü olan bir. devre
halk dilinde — Başına bir harf gelirse, sü
kunet, rahatlık ifade eder. 10— Tersi bir
sebze — Bayat değil.

YUKARIDAN AŞŞAĞIYA :
1— Orta Anadoluda bir dağ ismi. 2 —

Tersi başına bir harf gelirse türk musiki
sinde bir makam olur — Tersi akıl — Bir
meyva. 3— Üzüntü veren hadise, olay —
Bir cins kumaş markası. 4— Adres — Bir
partimizin simgesi. 5— Tersi bilinmeyen
yeri bulana denir.. 6— Açık, meydanda —
Kapsül — Fişek içinde bulunur. 7— Kır
mızı — Ver, ikram et anlamında bir keli
me — Tersi çok değil. 8— Bir emir — So
nuna bir harf gelirse çevik, atik olur —
Bir çeşit soğutucu. 9— Hudut — Başa gi
yilenlerden.

SOLDAN SAGA :

1— Sonuna bir harf gelirse doğru,
esas manasında bir kelime — Bir cins
kürk hayvanı. 2— Komşu bir devlet — De
niz kıyısındaki binalar, 3— Tersi geveze.

Duadan sonra söylenir — Tersi sahip.
Tersi başına bir harf gelirse sıcaklık

ifade eder — Benzer — Limonluk. 6— Şiş
kinlik, yumru — Bir askeri birlik adı. 7—
Dem. 8 — Dikey — Bir harfin okunuşu.

-BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :
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■ VOVS Nvaıos

İşçi sınıfı da her türlü baskı
yı zorbalığı ve sömürüyü biraz
azaltmak için tek silâhı olan
Grev hakkını kullanıyor. Kazan
mış olduğu haklarını korumak,
daha ileri haklar kazanmak için
yaptığı Grev'i haklarını alana
değin sürdürecektir.

Grevler işçi sınıfının okulu
dur. Çelik Montaj işçileri ola
rak bizimde okulumuz oldu
Grevleı bize dostumuzu düşma
nımızı öğretti. Düşmanımızla na
sil mücadele edeceğimizi öğret
ti. Bu baskı zorbalık ve sömürü
yü alt etmenin yollarını öğretti.
Bu zamlar, hayat pahalılığı ve
yokluklar içinde bize bir parça
ekmeği çok görenlerin iğrenç
yüzlerini ve amaçlarını öğretti.

Bu düzeninde bir avuç emper

yalist uşağı işbirlikçi hakim sı
nıfların çıkarlarını savunan bir
düzen olduğunu öğretti.

Bu düzene ve hakim sınıflara
karşı mücadelenin şart olduğu
nu öğretti. Tek tek işverene
karşı yürüttüğümüz mücadele
mizi bütün işbirlikçilere ve bo-
birleştirmemiz gerektiğini öğret-
zuk düzene karşı müçadeleyle
ti.

Bireysel mücadeleyle değil
daha örgütlü ve bilinçli müca
dele etmemiz gerçeğini öğret
ti.

Dostlarımızı da öğretti bu
Grevler bize, diğer fabrikalarda,
işletmelerde çalışan sınıf kar
deşlerimizle birleşmemizin, da
yanışmamızın gereğini öğretti.

Gelen dayanışma ve yemek
yardımları bunların birer kanıtı,
dır.

Bütün halk sınıf ve tabakala
rının bizim dostumuz olduğunu,
çıkarlarımızın bir olduğunu, bu
bozuk düzene karşı birlikle o-
muz, omuza mücadele etmemiz
gerektiğini öğretti. Özetle bize
örgütlü mücadele etmemizin zo
runiu olduğunu öğretti. Birleşe
bildiğimiz bütün dostlarımızla
(işçiler, köylüler, dar gelirliler)
birleşip hem ekonomik mücade
le, hem de siyasî mücadele ve
receğiz.

Bu mücadelemiz zafere ka
dar sürecektir.

— Kahrolsun sermaye sınıfı.
— Yaşasın birliğimiz ve mü

cadelemiz.
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