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BAŞYAZI
Gerçek
Vergi
Adaleti
Şarttır

Dünyada ekonomik etkinliğini sürdü
ren devletlerde ciddi bir vergi politikasının
uygulandığı görülmektedir. Bizde maalesef
Türkiye'de vergi sistemi politik nedenler
den ötürü her iktidar devresinde biraz

daha yozlaştırılarak hedeflerinden saptırıl,
mıştır. Gayet tabidirki bu dar boğazdan
kurtulabilmek için iktidar partisi gerekli
önlemleri almanın yanında vergi politika
sını bugünkü şartlara göre saptamak meo
buriyetindedir. Vergi durumlarında değişik
lik yapmanın görüldüğü kadar kolay olma
dığı bir gerçektir. Şimdiye kadar hükümet
ler vergi durumlarını hep bordrolu Tşçi ve
memurlardan temin etme yoluna gitmiş
lerdir.

Getirilecek adil bir vergi sistemi geç
mişten gelen alışkanlıklar nedeni ile ev
velce vermediği veya vergi denemeyecek
kadar küçük miktarlar ödeyen gurupları
rahatsız edecektir. Kamu oyundaki feve
ranların büyük nedenide budur kanısında,
yım. Yalnız bu arada dikkat edilecek ko
nu, verilmesi icap eden vergilerin neden
leri kıstasları //e açıkça halka anlatılmalı
dır. Herkes az kazanandan, az, çok kaza
nandan çok vergi alındığına Inandırılma-
lıdır. Aksi halde vergilerin adaletli alınma

dığı intibaı uyanır. Her devrede olduğu
gibi bazı kesimler korunma durumuna ge
tirilmemelidir.

İşçi sınıfı olarak gerçek vergi adale
tinden yana olduğumuzu belirtirken, sını
fımızın artacak vergi oranlarını her zaman
olduğu gibi omuzlamaya hazırız. Ancak
bizlerden çok daha fazla kazanan gurup
ların artık İŞÇİ kesiminden daha çok vergi
verdiğini görmek isteriz. Halen serbest
meslek erbabı, işçi kadar vergi ödememek
tedir. Bunun yanında yaptığı harçamaiarı
faturalıyarak vergiden düşürmektedir.
Böylece her yıl daha iyi şartlara kavuş
maktadır.

işçi sınıfına gelinae, yılda üç ay geçi
ci olarak işyerinde çalışandan bile vergi
alınmaktadır. Yapılan Toplu Sözleşme ar
tışlarının %40'ı dolaylı yoldan vergilenme
sine rağmen yine de hükümetin, halkın
büyük bir kısmının gözü, aldığımız zam
mın üzerindedir. Yıllarca uğraşarak hayat
şartlarına uyma eğilimi kazandığımız şu
sıralarda işçi sınıfını ağır vergilerle tekrar
çok gerilere götürmeye kalkmanın hata
olacağını belirtmek isterim.

İşçinin yanında olduğunu her vesile
İle söyleyen hükümetten bu konuda hata
yaparsa, işçi sınıfrnı kaybedeceklerini he
saba katmak mecburiyetinde olduklarını
hatırlatmak görevimizdir. Ülkenin geleceği
bakımından her fedakârlığa hazırız. Ancak
bakkal, kasap, manav, manifaturcı, araç
sahibi, ev sahibi v.s. den daha az vergi
ödeyerek.

Kemerler sıkılacaksa bunu hep bera
ber yapalım. Türlü oyunlarla bir birini yi
yen bir parlamentoda iktidar olarak tasar
ruf, vergi diye bağırılırken parlementerin
ücretlerine yeni zamların geleceği kulak
tan kulağa söylenirken gerçekleşti'-me yo.
luna sapılırsa işçi sınıfının bu parlemento-
ya inancı hiçmi hiç kalmaz.

A.AYDIN ÖZEREN
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Sendikamız ile Servis Ticaret
Limited Şirketi arasında üç ay
dan bu yana yürütülen sözleş
me görüşmelerinde 18 madde
üzerinde anlaşma sağlanması
mümkün olmamış ve uyuşmaz
lığa gidilmiştir.

İstanbul Bölge Çalışma Mü
dürlüğünde 275 sayılı yasanın
15'ncı maddesi uyarınca yapı
lan toplantıda taraf aracıları
üçüncü tarafsız aracının seçi
minde anlaşamadıklarında/! ü-
çüncü aracının seçimi için İs
tanbul iş mahkemesine başvu
rulmuştur. Mahkeme tarafından
seçilen üçüncü aracının başkan
lığında teşekkül edecek Uzlaş
tırma Kurulu ihtilaflı maddelerin
görüşülmesine önümüzdeki gün
lerde başlayacaktır.

Madeni Eşya Sanayicileri

Sendikası üyesi Hisar Çelik Dö
küm San. ve Tic. A.Ş. ni temi-
len MESS ile sendikamız ara
sında Şubat ayında başlayan
yeni dönem sözleşme müzake
relerinde 30 madde de anlaşma

olmadığından uyuşmazlığa gi
dilmiş ve taraf aracılarının 6 iş
gününde seçtikleri üçüncü ta
rafsız aracının başkanlığında
uzlaştırma kurulu çalışmalarıda
başlamıştır.

I^soaoooooooooeooeoooosoeoeeooeoeocoeeeoosâooodooocoı
e Tekfen ve Boğaziçi

Döküm'de Kurul
i  Kararını bekliyor

Derince - İzmit'te kurulu Tek
fen imalat ve Mühendislik A.Ş.
işyerinde çaiışan üyelerimiz a-
dına birinci dönem sözleşme
görüşmelerine işvereni temsi-
leri MESS ile 17 Bart'ta başla

nılmıştır.
Sendikamızın üyeleri adına

talep ettiği ücret zammı, ikra
miye, sosyal haklar ile iş gü
venliğine ilişkin teklifimiz©^
gülünç denecek bir karşı teklif

-o-

Boğaziçi
Döküm
ıçrn

yapılan
görüşmelerden

bir an.
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sunan MESS ile anlaşma sağ
lanması mümkün olmadığından
teklifin hemen hemen tamamı
diyebileceğimiz 52 madde hak
kında uyuşmazlık tutanağı dü
zenlenmiştir.

Uzlaştırma kurulu teşkili için
Kocaeli Bölge Çalışma Müdür
lüğüne başvurulmuştur.

Örgütümüze yeni katılan Geb
ze'de kurulu Boğaziçi Döküm
ve Makine San. işyerinde çalı
şan üyelerimizi temsilen başlat
tığımız birinci dönem sözleşme
müzakerelerinde parasal mad
deler üzerinde anlaşma sağla
namadığından 21 madde de u-,
yuşmazlığa gidilmiştir.

Bu işyeri sözleşmesi içitıde
kuruf teşkili Kocaeli Bölge Ça
lışma Müdürlüğünden talep e-
dilmiştir.

AEG-ETİ ve Altmbaşak
sözleşmeleri süreleri
dolduğu
için
feshedildi

Yürürlük süresi 31 Mayıs
1978 tarihinde sona erecek o-
lan Gebze'de kurulu AEG ETİ
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ile ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA
ALETLERİ SANAYİİ A.Ş. işyer
leri sözleşmeleri tarafımızdan
Nisan ayı içerisinde fesh edil
miş olup iş kolumuzda kurulu
sendikalar listesi Kocaeli Bölge
Çalışma Müdürlüğünden istenil
miştir.

Tek fen
sözleşme
görüşmesi
uyuşmazlık
öncesinde.

Çiftçiler ve Feniş Aliminyum
işyerlerinde grev kararı aldık

Madeni Eşya Sanayicileri
Sendikası üyesi olan İstanbul
Zinciriikuyu'da kurulu Çiftçiler
Wolswagen tamir bakım boya
ve imal ve montaj işyeri işve
renini temsilen MESS ve sen-

OTOMOBİL — İŞ

dikamız arasında yürütülen söz
leşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanamayan 29 madde de u-
yuşmazlığa gidilmiş ve 275 sa
yılı yasanın 15'nci maddesi uya
rınca teşekkül eden uzlaştırma

kurulunun kararı özellikle para
sal maddeler ile kıdem tazmina
tı çalışma süresi yıllık izin gün
lerine ilâve gibi maddelerde
sendikamız tarafsız aracısının
muhalefeti ile çıkmış ve bu ka
rar tarafımızdan 5 Nisan tarihin
de kabul edilmiyerek aynı gün
de GREV kararı alınarak tebliğ
edilmiş ve işyerinde ilân yapıl
mıştır.

MESS'de işyerinde LOKAVT
kararı almıştır.

Sendikamız üyelerinin birliği
ne ve gücüne dayanarak en
ileri haklar getiren bir Toplu -



Iş Sözleşmesi imzalamada ka-';
rarlıdır. Taleplerimizi vermeye;
yanaşmayan işverene en güzel
cevabı, birlik ve disiplin içinde
mücadele eden işçiler GREV'le
verecektir.

Gebze . Çayırova'da kurulu
Feniş Alüminyum San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
miz adına 13 Ocak tarihinde
başlanılan sözleşme görüşme
lerinde yapılan 4 toplantı sonun
da 12 madde de uyuşmazlığa
gidilmiş ve 1 Nisan tarihinde
verilen uzlaştırma kurulunun
kararı taraflarca kabul edilme
miştir.

Sendikamız 7 Nisan günü iş
yerinde GREV kararı aiarak
ilân etmiş işverende aynı tarih
te LOKAVT kararı almıştır.

Günün koşullarına uygun ta
leplerimizi alıncaya kadar mü
cadelede kararlıyız.

J~||.^|I 1^1 1^1 1^1 ıa> l lMlI 1^ M ^1 ^1 l |^l ^1 1ı 1^1 1^ a ^1 1^1 I ai |l 1^1 lâil ■

CELİK MONTAJ 13., ESAS
GREVİ 4. AYINI DOLDURDU

Sendikamız Otomobil-Iş'in başarıyla sürdürdüğü grev
lerden Çelik Montaj 13.. Esaş İse 4. ayını geride bırakmış
tır...

Tam bir dayanışma ve işbirliği içinde kararlı olarak
süren grevler konusunda şimdilik olumlu hiçbir çaba har-
canmamaktadır. Sendikalarının çizdiği doğrultuda görev
lerinin bilincindeki üyelerimiz tarafından sürdürülen 2 gre
vimiz de gerek çevreden ve gerekse diğer üyelerimizin
çalıştığı İşyerlerinden geniş destek görmektedir.

«BİZ grevle bilendik... Kararlı deneyimizi değil 13 ayda
yıllar süren bir uğraşta dahi durduramayacaklarını bilme
lidirler... işverenlerin kendi şahsi çıkarlarını gerçekleştir
mek İçin sürdüklerine oyuna gelmeyeceğimiz kesinlikle
bilinmelidir... Döviz darlığı, hammadde yokluğunu baha
ne göstererek İşyerlerini çalıştırmaktan kaçınanlar stok
larının rahatlığını daha da fazla hissedemeyeceklerdir.
Bilinmelidir kl er veya geç zafer gene Otomobil . Iş'In ve
O'na gönül vermiş olan üyelerinin olanaktır...» şeklinde
görüşlerini dile getiren Çelik Montaj ve Esaş emekçileri
İşyerlerinin önünde mücadele bayraklarını dalgalandır
maktadırlar. ..

Sevil Metal Emekçileri de
Md

Sendikamıza Katıldıl ar
Örgütlenme çalışmalarımız

bütün hızıyla sürerken Kartal'
da kurulu bulunan Sevil Metal
işyerinde çalışan emekçiler de
sendikamıza katılmışlardır.

Bağımsız Tek . Met - İş Sen
dikası üyesi iken Otomobil . İş',
in çalışmaları ve daha demok
ratik ve ileri sendikacılık düşün
cesi içinde örgütümüze katılan
Sevil Metal'in emekçileri tam
birlik ve dayanışma içinde hare
ketlerini tamamlamışlardır.

SÖZLEŞME SÜRÜYOR :
Ayrıldıkları sendikalarının da

ha önce imzaladığı sözleşmenin
yıl sonunda bitmesini dahi bek

lemeden sendikamız Otomobil-
İş'e katılan Sevil Metal emek
çileri; «Yıllardır patronun karşı
sında boynumuz yarı bükük du-
ruyorduk. Otomobil - İş'in çev
redeki üyelerinden ve örgütlen
me çalışmalarındon çok şeyler
öğrendik... Artık gerçeği gör
müş olarak gerçek yerimizin O-
tomobil - İş çatısı olduğunu bi
liyoruz ve çalışmalarımızı bu
yönde yoğunlaştırıyoruz...» şek
linde konuşmuşlardır...

daha Güçlü
SENDİKAÇlUK :

Halen 110 emekçinin çalıştı

ğı Sevil Metal işyerinde gerçek
leşen bu durum karşısında sen
dikamız Otomobil - İş kendisi.,
ne düşen bütün görevleri yeri,
ne getirmiştir... Çağa ve işye
rine uyan koşullara göre yeni
sözleşmenin de Otomobil - İş
tarafından gerçekçi bir şekilde
yapılacağının açıklanması ile
işyerinde tam bir sevinç hava,
sı esmiştir. Örgütlenmeyi tarp
bir kararlılık ve sendika bilinci
içinde gerçekleştiren Sevil Me,
tal emekçilerinin mücadeleleri
ni kutlar, çabalarının örnek o|.
masını dileriz...

OTOMOBİL — İŞ
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Anadolu
Döküm'de
MESS'in
Uzlaşmaz
Tutumu
Görüşme
Olanağı
Bırakmadı

Tütünçiftlik — izmit'te kurulu Anadolu Döküm işye
rinde çalışan üyelerrmiz adına işverenliği temsilen MESS
ile başlatılan sözleşme görüşmeleri devam etmekte...
MESS'in bilinen prensipleri nedeni ile bu işyeri sözleşme-
sininde uyuşmazlığa gitmesi kaçınılmazdır.

Gebze — Çayırova'da kurulu CHRYSLER SAN A.Ş. iş
yerinde Toplu İş Sözleşmesi yetkimiz kesinleşmiş olup iş
yeri sendika temsilcileri ile birlikte hazırlanan yeni dönem
toplu iş sözleşmesi teklifi 27 Nisan da yapılan ilk toplan
tıda işveren temsilcilerine verilmiş olup müzakereler de
vam etmekte.

Kartal'da kurulu Remas Redüktör işyerinde çalışan
üyelerimiz adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi çağrı
prosödürü yürütülmekte olup talep üzerine ilgili belgeler
İstanbul Bölge Oalışma Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir.

Yetkinin önümüzdeki günlerde gelmesi beklenilmekte
dir. Bu arada sözleşme teklifini hazırlama çalışmaları ta
mamlanmıştır.

Bursa'da kurulu Kamil Tolon Tolon Makina Fabrikası
işyerinde çalışan ve sendikamıza yeni katılan Tolon işçi
leri adına sözleşme yapma yetkimiz kesinleşmiştir. Ancak
toplu sözleşme görüşmelerine çağrılan işveren toplantı
gününde gelmediğinden 275 sayılı yasanın 10'ncu maddesi
uyarınca toplantı yer gün ve saattinin tesbiti için Bursa
Bölge Çalışma Müdürlüğüne tarafımızdan başvurulmuştur.
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îyi niyet
gösterisi

içinde
konuşan
zihniyet

şindi tam
çelişkide

Sendikamız ile MESS işve
renler sendikası arasında sür
dürülen sözleşme görüşmeleri
tam anlamıyla düğümlenmiştir...

MESS Yönetim Kurulu üyele-
d  ilhan Lök, Turgut Özaj ve
Tahsin Önalp'ın ön girişimleri
sonucunda başlatılan görüşme
lerde uzlaşma belirtisi görülme
miştir. MESS'in uzlaşmaz katı
tutumunun neden olduğu duru.
mun ortadan kaldırılması konu
sunda işveren sendikası tem
silcilerinin 2. kez giriştikleri ça
balar da bir sonuç vermekten
uzak kalmıştır.

GERİYE DÖNÜŞ
İSTENİYOR...

lan «Grup Sözleşmeleri» nin
ışığında sürdürülmek istenen
görüşmeleri onaylamayan sendi
kamız tutumunu açık ve seçik
bir şekilde ortaya koymuştur..
İşveren sendikasının halen sü
releri dolmuş olan sözleşmeler
deki maddelerden dahi geriye
götürücü önerilerle masaya o-
turmaları üzerine düğümlenen
görüşmelerin ne zaman açıla
cağı ise bilinmemektedir...

HERKES BEKLİYOR...

Grevde bulunulan 2 ve pazar
İlk safhasındaki 7 işyerini kap
sayan görüşmelerin MESS'in
uzlaşmaz katı tutumu yüzünden
düğümlenmesinden sonra bir
bekleyiş dönemine girilmiştir.
İşverenlerin çalışanların diren
cini kırmak için başvurdukları
bu durum karşısında sendika
nız Otomobil - İş bütün gerçek
leri ortaya dökmüş ve kesin ö-
nerilerinde kararlı ve kesin ol
duğunu bir kez daha belgeleyip
belirtmiştir.

ÇALIŞAN KÖLE DEĞİLDİR...

MESS yöneticilerinin Disk'e
bağlı Maden - Iş'le imzaladık-

İşveren kesiminin sözcüleri
durumunda olanlar tarafından
çağın şartlarına uymayan mad
delerin zoraki bir şekilde kabul
ettirilmesi amacına yönelik o-
lan pazarlık bu yüzden düğüm
lenme ve bekleyiş dönemine

Sahte
devrimci,
ile gerici
işveren

sözcüleri
yüzlerini

gösterecek

girmiştir... Emeğin gerçek hal
kını vermekten kaçanların ger
çeği er veya geç anlayacakla
rından emin bulunan sendikanı:
Otomobil . Iş'in yöneticileri s(
nunda zaferin gene kararlı v<
bilinçli üyelerinin olduğunu diU
getirmektedirler.

GERÇEK NE Kİ?

Devrimci maskeleri altındc
bulunanlarla, ülkeyi ekonomiyi
kazandırdıkları güçle kalkındır
dıkları sözlerini yayanların as
lında emeğin hakkını yemekter
öte düşüncelerinin olmadığ
böylece bir kez daha ortayc
çıkmıştır... Zaman bu gerceğir
ne kadar belirgin ve katı oldu
ğunu bir kez daha gösterecek
tir.

8 OTOMOBİL —



Türkiye'nin
inerinde
knrn buhıiinr
deinşıyer-

Anarşik olaylar artık bizim tarafımız
dan kanıksanırken özellikle Avrupa ve di
ğer dünya ülkelerindeki yayın organları
«Türkiye'de Kan Gövdeyi Götürüyor» şek
linde manşetler atacak kadar ileriye gö
türmüşlerdir işi.

Tüm vaadlere karşın durdurulamayan
şiddet olayları son aylarda adeta «Doruk»
noktaya varmıştır... Birçok şehirlerde top

lu ve kitle olayları olmakta, şehirlerde halk
galeyana getirilmek istenmektedir...

Günde 3 - 5 kişinin nereden geldiği
bilinmeyen kurşunlara hedef olduğunu öğ
renmenin günlük olağan haberlerin arası
na girdiğini düşündüğümüz taktirde önü
müze çıkan manzara gerçekten tüyler ür-
pertiçidir...

Belirli bir fikir sahibi olmanın karşı
tarafça suç olarak kabullendiği bir ülkede
yaşıyoruz... Ağızlar kurşunla susturulur
ken, ülkenin nerelere sürüklenmek istediği
ve bunun önlenmesi için yapılanlar net bir
görüntü vermemekte, bu ülke üzerinde
yaşayan 42 milyon tarafından açıklığı ile
bilinmemektedir.

Ülkemizin üzerinde dolaşan «Kara Bu-
lutlar»ın ne zaman semalarımızı terkede-
ceğl ve anarşi kabusunun ne zaman son
bulacağı bilinmemektedir... Fakat bilinen
odur ki iç ve dış güçler elbirliği etmekte,
gayelerine ulaşmak için de kan gölleri
oluşturmaktan kaçınmamaktadırlar.

Dileğimiz şu ki bunlar sona erdirilsin
ve 42 milyon birlik şuuru içinde huzur için
de yaşayabilelim.
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Ozeren: "İşçi
kesimi ilk önce
anarşinin önlenmesini
istiyor...,.

Otomobil - İş Sendikası Genel Başkanı Ay
dın Özeren işyeri temsilcilerinin katıldığı Eğitim
Serrıineri'nde yaptığı konuşmada «İşçi kesimi
İlk Önce Anarşinin Önlenmesini istiyor» demiş
tir..

bulan Otomobil . İş Sendikası Genel Başt-
Özeren «Referandum» un da en kısa zama
meclislerden geçirilerek yasalaşması gere|<ı
ni ifade etmiştir. Referandum'un yasalaşmai
sı halinde işçi kesiminin anarşi içine itilmes
kaçınılmaz bir gerçek olduğunu da dile getl
Özeren bu konuda da şunları söylemiştir:
de beyanı kesin bir çözüm olmaktan uzai^
rünmektedir.. İşyerlerindeki çelişkili durumu
iemenin tek yolu Referandumu yasalaştırrr
tır. Bu yapılmadığı ya da geciktirildiği takti
baskılar ve tahrikler altında kalan işçi ke<
anarşinin tam ortasında bulacaktır kendisi,
Bu da süren tırmanışı hızlandıracak ve hiç
istenmeyen kötü bir tablo serecektir ortaya

Bugüne kadorki olaylarda anarşinin tırma
nışına rağmen işçi kesiminin olaylardan uzak
kalmasının sevindirici olduğunu kaybeden Öze.
ren «Ne varki bilinç düzeyi yüksek olan işçileri
(je anarşinin ortasına çekmek isteyen mihrakla
rın çalışmaları durmamaktadır. Dış ve iç etkili
güçler tarafından türlü oyunlarla anarşinin içi
ne sokulmak istenen işçi kesimi bugüne kader
tüm etkilere karşı yiğitçe direnmiştir... Bunun
sürdürülmesi ve işçilerin anarşiye itilmemesi için
hükümetin durumu öncelikle ele alması gerek
mektedir...» demiştir.

VERGİLER DÜZENLENMELİDİR:

REFERANDUM YASALAŞMALIDIR:

Çalışma Bakanlığının yetki alınması konu
sunda «irade Beyam'nı uygulamasını olumlu

Toplu sözleşme yasalarının sermaye
lerince engellenmek istendiğini, hükümet
ierinin ise bu yolu izlemeleri halinde seç
de destek isteyecekleri işçi kesiminden o
cevap alamayacaklarını kaydeden Otomob
Sendikası Genel Başkanı Özeren: Toplu S(
me ile bazı rhalî olanaklara kavuşan işç
bu gelişmesi önlenmemelidir... Çıkarılaca
salarla getirilecek kısıtlamalar karşısında
tavır alınacağı bilinmelidir... Az kazanandc
çok kazanandan çok vergi alacağını söyle
iktidara gelen bir hükümetin üyeleri sonuç
rak işçi kesiminin en basitinden bir kasap
nav, bakkal ve araç sahibinden az vergi
mesi gerektiğini yasalarla ortaya koymalr
şeklinde konuşmuştur.
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bil - İş I . Dönem Seminerlerinin
- 26 Nisan tarihlerinde yapıldı...

Çalışmaları

Sendikamız Otomobil - iş eğitim ça
lışmalarına yoğunluk kazandırmış ve bu
arada 1. Dönem Seminerleri başlatmıştır...

Belirli bir program çerçevesi içinde
geliştirilen seminerlerde işyeri temsilcileri
nin gerek sendikal ve gerekse güncel ko
nularda bilgilerini arttırma düşüncesi bi
rinci amaç olarak ele alınmaktadır.

DERSLER VERİLİYOR :

1. Dönem Seminerlerin ilk bölümü
25 - 26 Nisan tarihleri arasında Harem
Oteli salonlarında gerçekleştirilmiştir. Sa
bah ve öğleden sonra olmak üzere gün-

işyerlerinden
gelen temsilciler
seminere büyük

I

i
ti

İlgi gösterdiler

de 2 bölüm halinde işlenen konuların se
çiminde geçerli sorumların çözümü konu
larına getirilecek ağırlığa özel bir özen
gösterilmiştir...

Üniversite öğretim üyelerinin bilimsel
olarak ortaya koydukları sorunlar ve bun
lar karşısında yapılacak işlemlerle, yürütü
lecek uygulamanın açıklanmasına dikkat
edilmiştir. Prof. Dr. Metin Kutol'ın «Sendi
kacılık faaliyetlerinden dolayı iş akdinin

(Lütfen sayfayı çeviriniz)
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feshe karşı korunması» konusunu işlediği
seminerin ilk dersinde işverenlerin takın
dığı tutuma karşı nasıl cevap verilmesi ge
rektiği dile getirilmiştir. Bir işyerinde çalı
şırken aynı zamanda sendikal faaliyeti de
yürüten emeçkilerin içine düştükleri zor
durumdan nasıl korunacakları ve güvence
lerinin ne olduğu birer, birer açıklanmış
tır. İşverenlerin sendikal çalışmaları kısıt
lamak için her vesile ile «Böyle devam et
tiğin taktirde işine son veririm...» şeklin
de sözlerinin yasal dayanağının bulunma
dığına da değinilen seminerde işyeri tem
silcilerinin kanuni çerçeve dahilinde kendi
lerini güvenli hissetmemeleri için hiçbir
sebep bulunmadığı da açıklıkla dile getiril
miştir.

emekçiler iyi plânda alınan «Zam Oranı»
na bakar duruma gelmişlerdir... Aslında
istikrarlı bir ekonomik sistem işlemiş olsa
getirilen zam değil, işletmenin vereceği
sosyal güvence ve yardımlar önem kaza
nacaktır...» şeklinde konuşmuştur.

ÇALIŞMA DURUMU

SÖZLEŞMELER KONUSU

Seminerin ilk günkü çalışmalarının
öğleden sonraki bölümünde ise Prof. Dr.
Toker Dereli «Toplu Pazarlık ve Ücret Po
litikası» konusunu işlemiştir... Kanunlarla
3 yıl süre ile sınırlandığı halde genellikle
2 senede bir yenilenen toplu sözleşmele
rin aslında artı değerden daha fazla pay
alma uğraşı olduğunu dile getiren Prof.
Dereli getirilen ücret artışlarında belirli bir
politika uygulanması gerektiğine işaret
etmiştir. Dünyadaki uygulamanın bir peri-
yod içinde işlediğini, Türkiye'de ise bir
sistemi kesinlikle kurmanın şimdilik kay
dıyla imkânsız görüldüğünü dile getiren
Dereli: «Enflasyonist gidişe ayak uydur
mak ve emeğinin karşılığını almak için
sendikasının yaptığı sözleşmeyi bekleyen

o«<

Seminerin ikinci günü ilk olarak Prof.
Dr. Nusret Ekin: «işsizlik ve İstihdam Soru
nu» nu ele almıştır... Türkiye'de halen gizli
yada açık olmak üzere 2.5 milyon dolayın
da işsiz olduğunu belirten Prof. Ekin ge
lecek yıllarda bu rakkamın daha da hızla
büyüme eğilimi gösterdiğini açıklamıştır.
«İşsiz Kalma Korkusu» nun bütün çalışan
lar tarafjndan duyulur olduğu bir ülkede
yaşadığımızı belirten konuşmacı %3 ora
nında artan nüfusa paralel olarak yeni iş
yerlerinin açılmaması karşısında işsizliğin
bir problem haline geldiğini belirtmiş «Bir
dönemde Almanya ve diğer Batı Avrupa
ülkelerine çalışmak üzere işçi gönderme
miş olsa idik bu görülen manzaranın çok
daha büyük boyutlara eriştiğini görecek
tik. Aynı durum şimdi de yurtdışında çalı
şanların Türkiye'ye dönmeğe başladıkla
rında belirginleşecektir. Çalışma Bakanlığı
nın soruna el atması halinde korkunç gi
dişin önüne bir derece de olsa geçilebile
ceği kuşkusuzdur..» demiştir.

YANLIŞ ANLAYIŞ

«Adama göre iş değil, işe göre adam
alınmalıdır» diyen Prof. Ekin ülkemizde

J
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2 gün
boyunca
üniversite
öğretim
üyeleri
bu
kürsüde
sorunları
dile
getirdi.

r  \

îşçi sınıfının
sorunları dile

gelirken çözüm
yollarını da
nasıl olacağı
açıklandı...

★ * * .j

halen en güncel sorunun giderek korkunç
boyutlara ulaşmakta olan işsizlik olduğu
nu da iddia etmiş yapılacak uzun vadeli
bir program çerçevesinde sorunun köke
nine inmek gerektiğini dile getirmiştir.

HİZMETİN BİTİŞİ :

Otomobil . İş Seminerlerinin 1. Döne
minin son konuşmasını yapan Prof. Dr.

O
5

Kenan Tunçomağ ise «Hizmet Sözleşme
sini Sona Erdiren Nedenler» konusunu iş
lemiştir... Bir işletmede çalışanların belir
li koşuiları yerine getirmemeleri haiinde
orada çalışamayacaklarının kesin oiduğu-
nu belirten Prof. Tunçomağ bu konudaki
kanunların hangileri olduğunu birer . bi
rer anlatmıştır.

İşverenleri koruyan yasaların salt tek
yönlü çıkar esasına dayandırılamayacağı
nı belirten Prof. Tunçomağ sendikaların
çalışan bütün üyelerinin hakiarını korumak
için bu konulara özel bir özen gösterme-
ieri gerektiğini açıklamıştır. Çalışanların
yasalara saygılı olmaları gerektiğini kesin
iikte beiirten profesör bu yapıldığı taktirde
hizmet sözleşmesinin tek yanlı olarak ip
tal edilrnesinin olanaksız bulunduğunu
açıklamıştır.

SEMİNERLER SÜRECEK :

25 - 26 Nisan tarihleri arasında 2 gün
süre ile yapılan 1. dönem seminerler kısa
sürelerle sürdürülecektir. Geniş kapsamii
bir eğitimin yaygınlaştırılıp - sıklaştırılmak
suretiyle gerçekleştirilebileceğine inanan
Otomobil - İş Sendikası üyelerinin semi
nerlere gösterdikleri ilginin bilinçli sendi
kacılık isteyenlere gösterilecek en geçerli
kanıt olduğunu dile getirmiştir.

O
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NOTLARI

Prof. Dr. Metin KUT AL

İst. Üni. İktisat Fakültesi

!■: pSOSYİLL HÜKUK
VE

UYGULAMASI
Sendikacılık faaliyetlerinde

bulunurken işçilerin işten çıka-
rıla'maması sendika özgürlüğü
nün en önemli yönlerinden biri
ni oluşturmaktadır. Bilindiği gi
bi ulusal ve uluslararası birçok
belgede sendika özgürlüğünün
güvence altına alınması zorun
lu görülmüştür. Özellikle ikinci
Dünya Savaşından sonra başta
Birleşik Milletler Örgütü ve bu
na bağlı alt kuruluşlar olmak
üzere birçok uluslarargsı kuru
luş, kabul ettikleri belgelerle
herkesin iktisadi ve sosyal hak
larını korumak ve geliştirmek
hakkına sahip bulunduğunu
ilân etmişler, bunun için baş
ta işçi ve işverenler olmak ü-
zere kişilerin serbestçe sendi
kalar kurabileceklerini öngör
müşlerdir.

dan biri de, kuşkusuz 1961 ta
rihli T.C. Anayasasıdır.

Sendika özgürlüğünün dar
anlamıyla sadece kişisel bir öz
gürlük olduğu açıktır. Örneğin
işçinin serbestçe sendikaya ü-
ye olabilmesi ve dilediği zaman
sendikadan çekilebilmesi sendi

tadır. Görülüyor ki sendika öz
gürlüğü kavramı uluslararası
resmî belgelerdeki anlamı ile
birbirini tamamlıyan özgürlük
ler bütününü kapsamaktadır.

Bizim bu makalemizde üzerin
de durmak istediğimiz husus,
bunlardan sadece biridir. İşçj.

Sendikacılık çalışması nedeni
ile işçinin feshe karşı korunması
ve sonuçları

Ulusal düzeyde de sendika
özgürlüğü ile ilgili hükümler
son otuz yıldan beri anayasa
lara girmeye başlamıştır. Nite
kim İkinci Dünya Savaşından
sonra kabul edilen birçok ana
yasada sendika özgürlüğü özel
hükümlerle düzenlenmiştir. Bun
ların en açık ve ilginç olanların

ka özgürlüğünün vazgeçemedi
ği iki temel ilkedir. Ancak geniş
anlamda sendika özgürlüğü de
nildiği zaman sendikanın idari
makamların iznine tabi olmadan
kurulması, sendikaların kendi
aralarında serbestçe üst kuru
luşlar meydana getirebilmeleri,
hükümetin iznine gerek duyma
dan uluslararası sendikal kuru-

ler açısından önem taşıyan bu
konu sendikal faaliyetleri nede
niyle işçinin feshe karşı korun
masıdır. Şu halde incelemeye
çalışacağımız konu bir yandan
sendika özgürlüğü ile, öte yan
dan da istihdam güvencesi ile
ilişkili bulunmaktadır.

luşlara üye olabilmeleri ve ni
hayet sendikaların iç işleyişleri
nin idari organların denetimi
dışında kalması da anlaşılmak-

İşçinin sendikacılık faaliyetle
ri nedeniyle feshe karşı korun
ması, başka bir deyimle kendi
sine istihdam güvencesi sağlan
ması konusuna geçmeden ön
ce «sendikacılık faaliyeti;^ kav-
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Sendikacılık
faliyetinin
kavramı
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ramının sınırlarını belirlemekte
yarar görmekteyiz. Gerçi gerek
yabancı, gerek Türk literatörün
de bu sorun üzerinde pek durul
mamıştır. Ancak ülkemizde ö-
zellikle Türk yargıtayının 1975
yılında benimsediği ve halen de
devam ettirdiği bir görüşün or
taya çıkmasından sonra bu kav
rama açıklık kazandırma kesin
zorunluluk haline gelmiştir.

Bir bakıma denilebilir ki işçi
nin «sendikacılık faallyeti»nde
bulunabilmesi için sendika üye
|ik sıfatının kesinleşmesi gerek
İldir. Başka bir deyimle sendika
üyesi olmayan işçilerin sendi
kacılık faaliyetlerinden söz et
meye olanak yoktur. Bunun bir
sonucu olarak ta sendikacılık
faaliyetleri nedeni ile işçilere
sağlanan istihdam güvencesin
den ancak sendika üyeleri ya
rarlanabilirler. Veya sendikaya
üye olduktan sonra işçiye sağ
lanan güvence sendika üyesi
olmadan önce veya olduğu sı
rada işçiye tanınan güvence
den daha üstün olmalıdır.

Kanımızca İşçinin sendika öz
gürlüğünden bir İstihdam gü
vencesi olarak yararlarrmasmda
üyelik sıfatının kesinleşmiş o-
lup olmamasının hiçbir önemi
yoktur. Bunun nedeni iki nokta
da açıklamak mümkündür: Bi
rincisi İşçinin üyelik sıfatının
gerçekleşebilmesi için zorunlu
olarak geçirilen üyelik için baş
vurma aşamasıdır. Gerçekten
bütün tüzel kişiler için olduğu
kadar sendikalar bakımından
da üyeliğin kazanılması bazı
hukukî İşlemlere bağlıdır. Örne
ğln Türk hukukunda «üyelik
üye kayıt fişinin veya kayıt def
terinin imzalanması ile kazanı
lır» (Sendikalar Yasası m. 5/1).
Şu halde sendikaya üye olinak
için başvurma kararında olan
bir işçinin gerekli işlemleri yap
mak üzere sendikaya başvura
cağını haber alan bir işverenin
İşçinin hizmet sözleşmesini
feshetmesi halinde bu işçiyi is
tihdam güvencesinden diğer
sendikalı işçiler kadar yararlan
dırmıyacak mıyız? Eğer bu so
ruya olumsuz cevap verir ve he
nüz üye olmıyanlarla olanlar
arasında bir ayırım yapacak o-
lursak sendika özgürlüğünü

daha başlangıçta ciddî şekilde
zedelemiş oluruz. Bu soruna
aşağıda yeniden değinmek üze
re sendikacılık faaliyeti kavra
mına dönelim. Böylece işçinin
üyelik sıfatının kesinleşmesinin

sendikacılık faaliyeti bakımın
dan önem taşımadığına dair
ikinci nedeni açıklama olanağı
nı bulacağız.

Kanımızca sendikal ^oaliyet
için mutlaka sendika üyesi ol
maya da gerek yoktur. Gerçek
ten hiçbir yasada sendikacılık
faaliyetinin ancak sendika üye
leri tarafından yapılabileceğine
dair bir hüküm yoktur. Aksine
sendika üyeleri olmıyan işçile
rin de sendikal faaliyetlerde
bulunabileceklerini gösteren
birçok yasal düzenlemeler mev
cuttur. Örneğin Sendikalar Ya
sasının 19. maddesinin 2. ben
dinde «işçiler, İş saatleri dışın
da veyahut işverenin rızasıyla
iş saatleri içinde, işçi teşekkül
lerinin faaliyetlerini iştiraklerin
den dolayı işlerinden çıkarıla
maz veya herhangi bir sebeple
farklı muameleye tabi tutula
mazlar» denilmektedir. Şu hal
de sendikaya üye olmıyan bir
işçinin sendikanın düzenlediği
bir toplantıya katılmasını, yasal
bir grev hareketinde sendikalı
arkadaşları ile dayanışma içi
ne girmesini sendikacılık hare
ketleri saymamaya olanak var
mıdır? Bu bakımdan denilebilir-
ki aralarında ortak mesleki men
faat bulunan işçilerin sendika
cılık yoluyla iktisadî, sosyal ve
kültürel hak ve 'menfaatlerini
korumak veya geliştirmek ama
cıyla yaptıkları her türlü faali
yeti sendikacılık faaliyeti şek
linde nitelemek gerekmektedir.

Üyeler
seminer
süresince
büyük bir
dikkatle
konuları
dinlediler.
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Dışta Sendikal Olaylar

Almanya'da grev dalgası
anlaşma olunca sonuçland]
r— >

Meksika
Haberleşme

t

İşçileri grevede
Güney Amerika ülkelerinden

olan Meksika'da hoberleşme
işçilerinin greve başlamaları
İle ülkedeki bütün haberleşme

hizmetleri durmuştur.. Fiyat ar-
tışlan karşısında ücretlerinin
yetersiz kaldığını ve çalışma
şartlarının ağır olduğunu belir
ten haberleşme İşçileri yüzün
den zorunlu görüşmeler dahi
yapılamaz duruma gelmiştir...

^  __y

Biraydan bu yana bütün Al
manya'yı saran «Grev Korku
su» nihayet sonuçlanmıştır...

Metal işçilerinin örgütlendiği
İG Metoj Sendikası üyesi olan
işçilerin %8 zam istemesi ve
Woikswagen tesislerinde greve
gideceklerini açıklamaları bü
yük şaşkınlık yaratmıştı. 40 yıl
dan beri grev yapılmamış olan
bir tesisin üretimi tamamiyle ve
üstelik de bilinmeyen bir süre
ile durduracak olması bütün
yöneticileri telaşlandırdı %8 is
teyen sendikanın karşısında
%5 le direnen işverenler sonun
da pes etti ve yeni sözleşme
ile ücretlere %5.8 lik bir fark
getirildi...

I JAPONYA'DA ULAŞIM
' İŞÇİLERİ GREVE GÎRDÎ

Adalar ülkesi Japonya'da ulaşım hizmetlerinde çalı
şanları birbiri ardına greve girişmektedirler. İlk önce metro
çalışanları ve kara ulaşım hizmetlerindeki görevlilerinin
başlattıkları hayatı büyük ölçüde etkilemiştir.

53 saatlik grev sonunda ücretlerine %5,4 lük bir zam
alan metro ve kara yolu çalışanlarının ardından hava şir
ketinin çalışanları da greve geçmişlerdir. Çalışma saatle
rinin kısaltılması ve ücret artışları yanında sosyal haklar
da isteyen hava yolu işçileri yüzünden dış ve iç hatlardaki
seferler büyük ölçüde aksamış, sadeee yabancı şirketler
için yer hizmetleri ve zorunlu hizmetler yapılmaya başlan-I; İçin yer hızmetıen ve zorumu hizmetler yapılmaya başlan-

0  mıştır.
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Öte yandan Daimler - Ben
ve Porsche oto fabrikalarındı
3 hafta grev uyguladıktan sor/
ra yapılan sözleşme ile ücre^
lere %5 zam gerçekleştirilmiş
tir... idari işleri yapanlarla tüij
çalışanları kapsayan sözleşme
lerle Alman Oto Sanayiini tar
anlamıyla etkileyen grev dalgc
sı da sona ermiş olmaktadır.

Fransızlar
Rus patrona
Marşı çıktı

Fro"sa'nın en ilginç uyuşmc
lığı Basoncan'do yerli işçileri
Rus işveren arasında sürmekt
dir. Siavia adlı Rus şirketinin 1
sislerinde Rusya'dan getirile
parçaları monte ederek sod
yapan Fransız işçiler yen] d^
nem toplu sözleşme görüşm^
lerinde isteklerini yerine getif
meyen işverene karşı çıkmaK
tadıriar. ■

Öncelikle 40 kişilik bir atel
yede başlayan greve bu işlej
medeki 10 Rus işçi katılmamail
tadır. Ücretli tatilin 5 haftayıj
çıkarılmasını, çalışma süresin?
ise 40 saate indirilmesini ist^;
yen Fransız işçilerinin saded
%5'lik zam isteklerine «Evef
denmiş diğer talepler ise g
çevrilmiştir.
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içte Sendikal Olaylar

THY'de Grev

Sadece 72

Saat sürdü
Türk - İş'e bağlı Hovo - İş

Sendikası üyeleri 8 aydır süren
:oplu iş sözleşmesinin olumlu
sonuç Vermekten uzak olduğu-
ıu görmeleri üzerine 72 saatlik

r  N
LASTİK FABRİKALARI

PRİM VERİYOR.

İzmit ve çevresinde bulunan
lastik fabrikaları çalışanlara
prim vermeğe başlamışlardır...
Toplu sözleşmedeki ikramiye
lerden ek olarak konulan pri
min üretimi teşvik etmek ama
cıyla verileceğini açıklayan Pi
reli! ve Goodyear Lastik fabri
kaları işverenleri işçi - işveren
uzlaşmasının üretimi arttırdı
ğının açık olduğunu ve bu şe
kilde uzlaşmazlık maddelerinin
karşılıklı iyiniyet çerçevesinde
çözülemez olmaktan uzak bu
lunduğunu belirtmişlerdir.

bir grevi gerçekleştirmişlerdir.
Ulaştırma Bakanlığının THY

işverenince verilen maddeleri
kabul etmemesi üzerine başla
tılan grevin 72 saat sürmesinin
nedeni ise Bakanlar Kurulunun
aldığı erteleme kararıdır. Hava.
İş Sendikası yetkilileri grevin
hemen ardından alınan bu ka
rara rağmen yasal süre olan
48 saatlik grevlerini de yapmış
lar ve bu yüzden bütün iç ve dış
seferler iptal edilmiştir..

Yeşilköy Havalimanında çalı
şan 2600 Hava - İş üyesi tara
fından gerçekleştirilen erteleme
kararı karşısında danıştay'a da
va açmışlardır... Eğer görüşme
ler gene de istenen seviyeyi
bulmazsa 30 günlük erteleme
nin bitiminde Hava . İş üyeleri
tekrar greve geçecektir.

V.

Çimsa grevi
sürüyor

Mersin'de kurulu olan ÇImsa
Çimento Fabrikasında başlatı
lan grev sürmektedir... Çevre
fabrika emekçileri ve sendika
ları tarafından desteklenen gre
vin bütün isteklerin cevaplan
ması halinde sona ereceğini bil
diren ÇImsa İşçileri İşverenin
katı tutumu yüzünden bu nok
taya gelindiğini ifade etmek
tedirler.

4 SENDİKANIN GENEL

KURULLARI YAPILDI...

Geçtiğimiz ay sendika yöne
timleri konusunda oldukça ha
reketli geçmiş ve Türkiye'de
geniş kitlelere seslenen 4 bü
yük sendikanın Genel Kurul
toplantıları yapılmıştır...

Türk - İş'e bağlı DYF - İş,
Tekgıda - İş ve Petrol . İş ile
DİSK'e bağlı Genel . İş Sendi
kalarının genel kurul toplantı
larında yönetici kadrolarda bü
yük değişiklikler olmamış ve
taban icraatları onayladığını
belirtmiştir...

MADEN
KAZALARI
ÖLÜM
SAÇITOR

Zonguldak ve çevresinde geçtiğimiz ay içinde 18 iş
çinin hayatlarını kaybetmesine neden olan grizu patlama
sından sonra bu ocaklarda «İş Güvenliği »nin araştırıl
masına başlanmıştır... 25 yıl içinde 300'e yakın işçinin
yeraltında hayatlarını kaybettiklerini ifade eden sendika
yetkilileri Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmala
rın sevindirici olduğunu dile getirmişlerdir. Ocakların üre
tim verimliliği yanında ilkel koşullarda bırakıldığını hatır
latan sendika yetkilileri durumun yakın bir gelecekte dü
zelmemesi halinde üzerlerine düşen görevi topluca yap
ma azim ve kararrndd olduklarını da dile getirmişlerdir.

S
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BULMACA ilkel bir deniz aracı, 7— En küçük hücreli
canlı . Bir hayvan, 8— Duvarcı aleti . Ter
si hariç, 9— Tersi cefa - Bir ajansımız -
Valide, 10— Başbakanımızın eşinin adı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
*

1— Kimyasal bir eritici Ot, 2— 5 va
kit kılınan, 3— Yüksek öğrenim kurumla
rından biri (Çoğul), 4— Müzikte geçilen -
Tersi bir yabancı haber ajansı, 5— Omuza
alınan . Bir nida, 6— Bir simge . Bir no
ta . Yemek, 7— Bir ırk . Bir harfin okunu
şu, 8— Trakya'dan değil, 9— Bir kadın
ismi, 10— Aynı ismi taşıyanlar - Yemek
lere konan bir baharat.

SOLDAN SAĞA

1— Ulusça Kurtuluş Savaşı'nda bü
yük bir zafer kazandığımız yerde, 2— Ter
si beyaz . Güneşin doğduğu zaman, 3—
Bir emir - Uzak işareti, A— İç'in tersi -
İsim, 5— Tersi anormal genişlik değil, 6—
Amerikalı için denir . Tersi vilayet - Tersi

-BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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0 Makina Takım Endüstrisi
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Halim KORKMAZ'ın oğ
lu, Mehmet BOZDEMİR'In kızı.
Hasan ÇAKICI'nın kızı. Hayati
KOYÜNCÜ'nun oğlu olmuştur.
0 Trafosun Transformatör S.
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Hüseyin ÇAKMAK'm
oğlu. Sadık DAYAN'ın kızı. Ne
cip GÜNER'in kızı. Hasan A-
SAR'ın oğlu, Fikret KORKMAZ'
ın oğlu, İbrahim ŞANLI'nm kı
zı, Cezmi ÇINAR'ın kızı, Necati
CİLALI'nın kızı olmuştur.

EVLENMEy
0 Trafosun Transformatör S.
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Harun ÇELİK — Meh
met AKKAYA — Ömer HAR-
MANDAR — Süleyman DEMİR-
ÇAN — Hayrettin ÇEVİK evlen
mişlerdir.

C VEFAT ^

Oto Yol Son. A.Ş. İşyerinde ça
lışan üyemiz Hasan SAYGI ve
fat etmiştir. Ahirete göçenlere
mafiretier niyaz eder, yakınla
rına baş sağlığı dileriz.

—d
0 Trafosan Transformatör S.
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Hasan GENÇTÜRK'ün
oğlu, Ömer YILMAZIN oğlu ve
fat etmiştir.

0 Makina Takım Endüstrie
A.Ş. işyerinde çalışan üyeleri
mizden Habil AYDIN'ın annes
Faik TOMOKİN'in çocuğu ve
fut etmiştir.
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