
/ MAYIS 1978 SAYI ; 65

fi

<0



IM

r

OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ
TÜRKİYE

OTOMOTİV İMÂL, MONTAJ,
DEMİR, ÇELİK MAKİNA VE
METALDEN MAMUL EŞYA

SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
YAYIN ORGANIDIR.

O

Otomobil - İş adına
Sahibi; Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı İşleri Müdürü
ŞEYMA TÜMER

Q

Adres :

OTOMOBİL — İŞ
GENEL MERKEZİ
NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20

KADIKÖY/İSTANBUL
TEL. : 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin iade edilmez.

Dizgi - Tertip - Başkı :

TEKGIDA — İŞ
Eğitim İşleri Matbaası
4. Levent/İSTANBUL

Baskı tarihi 5 Haziran 1978

.J



Aynı
Hatalar

Türkiye'de iktidarın değişmesi ile he
men ekonomideki dar boğazın ortadan kal
kaçağını sanmanın gerçeklerle bağdaş
madığı ortadadır. Yıllardan beri Amerika
ye Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde
uyguladıkları ambargo günler geçtikçe
dozunu kaçırmış kalkınmakta olan sana
yimizi duracak hale getirmiştir.

NitekimkI 1977 yılı Grev ve Lokavt'la-
rın en fazla uygulandığı yıl olmuştur diye
biliriz. Ne yazık ki ülkenin politikacıları
kendi iç çekişmelerinden vakit bulamadık
larından bu konulara eğilme fırsatı bula
mamışlardır.

Açıkçası ekonomik durum arap saçı
na dönmüştür denilebilir. Bunun kısa bir
sürede düzeltilebilme olanağı mevcut de
ğildir. Hükümet kredi anlaşmalarının tek
tek dış ülkelerle imzalaması mufiakka ki
yeni hükümetin başarısının simgesidir.
Ancak alınan kredilerin faizli borçlar ol
duğu unutulmamalıdır. Bunların ülke satın
da nerelerde bullanılacağı gayet İyi sap
tanmalıdır. Halen bu kredilerin dağ'tılması
hususunda ihtisaslaşmış bir komisyonda
mevcut değildir. Aynı hataların bir kez
daha tekrarlanması, Türkiye'nin sanayii
ve ekonomisini tamamen çökertebilir.

Gerilere doğru gidildiğinde bundan
evvelki hükümetlerde dışardan krediler al
mışlar ve bunları kullanmışlardır. Ancak
vadeleri gelen bu borçlar halen ödenme
miş, büyük çabalarla ertelenme imkânları
bulunmuştur.

işte bu karamsar tablo karşısında
kredi bulmanın bir şey ifade etmediği kul
lanılırken yeri ve verim zamanının en iyi

şekilde saptanmasının şart olduğu görül
mektedir. Yapılacak dağıtımlar, ülkenin e-
konomisine katkıda bulunacak, büyük ka
zanç sağlanarak alınan borçlar vadesin
de ödenebilir hale getirilecek, bunun ya
nında eski borçların da vadelerinde öde
necektir. Aksi halde alınan kredilerin ül
keye yarar değil zarar getirmekten baş
ka katkısı olmayacaktır.

Eğer hükümet bu borçları düşündü
ğümüz gibi ödeme yerine, türlü vergilerde
yaratarak veya mevcut vergileri yükliye-
rek hal yolu düşünüyorsa yanlış yolda ol
duklarını belirtmek İsteriz. Vergi tatbika
tında bu yol gittiğini gördüğümüzden bu
uyarıyı yapma durumunu hissettik.

Zaten Türkiye'nin şansızlığı, gerçek
manada geniş kapsamlı malî ve iktisadî
bîr gurubun halen mevcut olmayışıdır. Po
litik oyunlar bir yana bırakılarak kit ve
özel sektör tesislerini ayakta tutacak kre
dilerin İvedilikle yerlerine ulaşması sağ
lanmalıdır.

Aksi halde bunun gerçek . sıkıntısını
ne devleti yönetenler, ne kit mensubu ne
de özel sektör çekecektir. Gerçek yük iş
çi sınıfının üstüne yüklenmiştir. Ufacık
krizlerle bile işçi sınıfı işyerlerinden çıka
rılarak tasarruf yapılır. Hatta daha ileriye
gidilerek Lokavtlar uygulanarak işyerleri
kapıları belli bir müddet kapatılarak zarar
lardan kurtulunur.

İşçi sendikalarına, çok hak İstiyor di
ye devletten arka gören işveren işçiyi
Grev'e itmekte maharetini kullanır. Kısa
cası kabak İşçinin başında patlar.

HİÇ bir ülkede uygulanmayan bu kârlı
sistemde sömürü her yönden işletilir, işçi
sınıfı patlatılmaya çalışılır. Hükümet yetki
lilerinden isteğimiz gelen kredilerin bir an
evvel devreye sokulması ve böylece işçi
kıyımına son verilmesidir. Gerçek mana
da İşçi sınıfının güvencesini sağlamanın,
hükümetlerin garantisi olduğu unutulma
malıdır.

AAYDINOZEREN;
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çiftçiler ve FENlŞ'TEN SONRA
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I Hisar Çelik Döküm ve
Kamil Toien işyerlerinde

§
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GREV KARARİ ALDİK

işvereni temsilen MESS de
LOKAVT kararı almıştır. Sözleş
me müzakereleri sırasında ve
Uzlaştırma Kurulunda talepleri
mizi vermeye yanaşmayan işve
renden, üyelerimizin birlik ve
disiplinle yürüttükleri haklı mü
cadele sonunda almayı başara
cağız.

Bursa'da kurulu ve örgütü
müze yeni katılan Kamil Tolon
Makina Fabrikası işvereninin,
sözleşme yetkisini almamızdan
sonra vaki davetimizi kabul et-

ra iyerek müzakerelere katılma
ması üzerine Bursa Bölge Çalış
ma Müdürlüğünden 275 sayılı
yasanın 15'nci maddesi uyarın.

TVAadenİ Eşya Sanayicileri
■^^■'■Sendikası üyesi Hisar

Çelik Döküm San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimiz a-
dına, MESS ile yürüttüğümüz
sözleşme görüşmelerinde an
laşma sağlanamayan maddeler
de uyuşmazlığa gidilmiş ve ih
tilaflı maddeler hakkında Uz
laştırma Kurulunun vermiş ol
duğu 8.5.1978 tarihli karar ta
rafımızdan kabul edilmiyerek iş
yerinde GREV kararı alınarak
ilân edilmiştir.

ca toplantı tertiplemesi talep e-
dilmiş ve 10 Mayıs günü yapılan
toplantıya da işveren temsilci
lerinin katılmaması üzerine

GREV kararı alma hakkımız
doğmuştur. İşverene GREV ka
rarı tebliğ edilerek işyerine o-
sıimıştır. .

■%

Aldıkaçtılar Demir Çelik ve
Omtaş Otomotif Transmisyon

Aksamı San. Sözleşmeleri
Fesh Edildi

Yürürlük süreleri 30 Haziran 1978 tarihinde sona ere
cek olan Gebze - Çayırovo'da kurulu Atdıkaçtılar Demir
Çelik ile Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. söz
leşmeleri Mayıs ayı içerisinde tarafımızdan fesh edilmiş
ve işkolumuzda kurulu sendikalar listesi Kocaeli Bölge
Çalışma Müdürlüğünden talep edilmek suretiyle çağrı
prosedürünün yürütülmesine başlanılmıştır.

Örgütümüze yeni katılan ve Kartal'da kurulu Amas
yalı Teknik Pres, Teknik Çelik ve Böhler Kaynak Elektrot
tan işyerleri için İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne
başvurularak yürütülen çağrı prosüdürü devam etmekte
olup çağrı ile ilgili evraklar bölge müdürlüğüne teslim
edilmiştir. , ,, ■ -
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BÖHLER EMEKÇİLERİ:
lc:>»o«c:?*o#o«

"Artık sesimizi
güçlü bir şekilde

çıkartabileceğiz...,,
İ»0«0«0«K3>«0«0#0»0#0 »o«o#o«o»o#o»o«o«ol

Sendikamız Otomobil - İş , şanları daha örgütüne katmış-
yaygın sendikacılık anlayışını tır.
sürdürürken 3 işyerinde çalı- Kartal ve çevresindeki fabri-
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kalarda çalışan emekçilerin bi
linçli ve kararlı uğraşları sonun
da gerçekleşen bu durum Oto
mobil - iş'in emekten yana uğ
raşının genişlemekte ve yaygın
taşmakta olduğunun en açık
kanıtıdır.

BÖHLER EMEKÇİLERİ :

Kartal'da kurulu bulunan Böh
1er Kaynak Elektrotları Fabrika-
sı'nda çalışan 150 emekçi ay
lardır süren uğraşları sonunda

: Otomobil - İş çatısı altında ör
gütlenmişlerdir. Çağın gerektir
diği ücret ve sosyal haklara ka

(Lütfen Sayfayı Çeviıiniz)



vuşmak için girişilen çabalarda
kazanılan bu başarı gelecek
açısından da olumlu bir başlan
gıç olarak kabul edilmektedir.

«Malı üreten de biziz, istenen
çalışmayı yapan da biziz. Pat
ronun karşısında haklarımızın
yenmesine artık ne kadar sus
kun durabilirdik. Emeğin değil,
sermayenin hakkını savunanla
rın giriştikleri bütün oyunlara
bir son vermek düşüncesini ey
leme dönüştürdük ve Otomobil-
İş saflarına katıldık...» şeklinde
konuşan Böhler emekçileri ge
lecekte de aynı kararlılık içinde
uğraşlarını Otomobil . İş önder
liğinde sürdürmek kararlılığın
da olduklarını dile getirmişler
dir.

Teknik Çelik Emekçileri:
^lllllllllllllllinilllllllIllUllIllllinmilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIİHIIIIIIIimi Ilılllllllillllîlllllltll

''Haklarımızı
1
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TEKNİK ÇELİK
EMEKÇİLERİ :

120 kol emekçisinin çalışmak
ta olduğu Teknik Çelik işyerin
de çalışan emekçiler için de
durum Böhler de olduğundan
pek farklı değildi. Ne var ki,
bağlı bulundukları Çevher - İş
Sendikası'nın artık kendi hak
larını korumaktan uzak olduğu
nu yeterince delilleriyle görmüş
lerdi. Bu durumun daha fazla
sürmeyeceği konusunda ortak
karara vardıktan sonra doğru
ca noterden istifa ettiler ve sen
dikaları Otomobil . Iş'in çatısı
altına geldiler.

Eski sözleşmelerinin bitmesi
için gereken yasal süreyi dahi
beklemeden Otomobil . İş Sen
dikası çatısı altında güç birliği
kararına varan Teknik Çelik e-
mekçileri gelecekte verecekleri
uğraşın daha bilinçli ve kararlı
olacağından emin bulunduklarını
söylenrıişlerdir... Geçiştirme ka
rarlar ve sendikanın üyeleriyle
bütünleşmemesinin olumsuzlu
ğunu dile getiren ve bu yüzden
Çelik - İş'ten ayrıldıklarını açık
layan Teknik Çelik emekçileri
artık sendikalarının Otomobil -
İş olduğunu gurur içinde söyie-
menln kıvancını taşıdıkiarını da
belirtmişlerdir.

Amaayalı Taknlk Pras Emakçllerl toplu halda.

AMASYALI TEKNİK PRES
EMEKÇİLERİ :

Otomobil - iş'in yaygın öı
gütlenme çalışmaları grasınd
yerini aian bir diğer işyeri d
Amasyalı Teknik Pres'dir... Bu
rada çalışan 60 emekçi send
kasızlığın ne olduğunu, işvere
karşısında çalışanın güçsüzlu
ğünün ne kadar kötü olduğun
bütün yönleriyle bilenlerdendir

SENDİKASIZ
EMEKÇİ

KÖLE
DEMEKTİR

Sendikasızlığa son verme
ve işveren karşısında emeği
gerçek gücünü çıkarmak içr
başlatılan arayış çalışmaları s
nunda Otomobil . Iş'te karar k
lınmıştır... Maden işkolunda çö
iışon emekçilerin örgütlendik
sendikalar arasında emekçiler^
haklarını tüm direnmelere V'

sermaye örgütlenmelerine kad
kararlılıkla göğüs geren ve sö

OTOMOBİL /i



nunda mutlaka başarı kazanan
sendikanın Otomobil . İş oldu
ğunu belirleyen emekçiler top
luca hareketlerini gerçekleştir
mişlerdir...

İlk kez toplu sözleşme görüş
meleri sonunda gerçekçi ücret
ve sosyal haklarına kavus'ma
öncesinde olan Amasyalı Tek
nik Çelik emekçileri şimdi sen
dikaları Otomobil - Iş'in göster
dlği yolda emin ve kararlı adım
larla ilerlemektedirler.

I

Amasyalı Teknik Pres Emekçileri toplu holde.

f
i

' CHRYSLER ve REMAS
Sözleşme Görüşmeleri
Devam Ediyor...

M

Chrysler Sanayii A.Ş.
işverenliği ile 5.nci dönem
sözleşme görüşmeleri de
vam ediyor. Bu güne ka
dar yapılan toplantılarda
parasal nitelikte olmayan

OTOMOBİL — İŞ

maddelerin müzakeresi ya

pılmış ye parasal madde
lerin görüşülmesine geçil

miştir.

Remas Redüktör ve Ma-

kina Sanayi A.Ş.'ni temsi-
len Madeni Eşya Sanayi
cileri Sendikası ile sendi
kamız arasında da yeni
dönem sözleşme görüşme
lerine başlanıldı.



Servis Ticaret, Tekfen, Boğaziçi
ve Anadolu Döküm Sözleşmeleri
Uzlaştırma Kurulunda...

C ENDİKAMIZ ile Servis Ti-
•^caret Lmt. Şirket arasında

yürütülen sözleşme müzakere
lerinde anlaşma sağlanamayan
maddeler de uyuşmazlığa gidil
miştir. Taraf aracılarının üçün
cü tarafsız aracının seçiminde
anlaşamamaları üzerine İstan
bul İş Mahkemesi tarafından
kurul başkanının seçimine gi
dilmiştir. Üçüncü tarafsız aracı
nın mahkeme tarafından tayini
üzerine teşekkül eden Uzlaştır
ma Kurulu 5 Mayıs günü çalış
malarına başlamıştır.

Örgütümüze yeni katılan Geb
ze'de kurulu Boğaziçi , Döküm
ve Makina San. işyerinde çalı
şan işçilerimiz adına yürütülen
sözleşme müzakerelerinde süre
kıdem, ve ihbar tazminatı ile
parasal nitelikteki 21 maddede
anlaşmaya varılamadığından u-
yuşmazlığa gidilmiş ve 10 Ma
yıs günü Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğünde yapılan toplantı
da taraf aracıları üçüncü taraf
sız aracının seçiminde mutabık
kalmışlar ve böylece teşekkül
eden kurul ihtilaflı maddeler ü-
zerinde çalışmalarına başlamış
tır.

Madeni Eşya Sanayicileri Sen
dikası Üyesi Tekfen İmalat ve
Mühendislik A.Ş. işyerinde çalı
san üyelerimiz adına birinci dö
nem, yine MESS üyesi Anado
lu Döküm işyerinde çalışan ü-

Ö

yelerimiz adına ikinci dönem
sözleşme görüşmelerinde ME-
SS'in taleplerimizi kabuı etme
mesi nedeni ile her iki sözleş
me teklifininde hemen hemen

tüm maddelerinde uyuşmazlığa
gidilmiştir. Kocaeli Bölge Ça
lışma müdürlüğünde yapılan

toplantıda taraf aracıları üçüı
cü tarafsız aracının seçimini
işgününe bırakmışlar ve bu sı
re içinde kurul başkanların
tayininde anlaşma sağlanarc
kurullar teşekkül ettirilmişti
ve çalışmalarına önümüzde
günlerde başlayacaktır.

Yeni SSdeeme İçin
teklifler hazırlandı

i

AEG ETİ VE
ALTINBAŞAK ^

İŞYERİNDE TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ YETKİMİZ

KESİNLEŞTİ

Yürürlük süresi 31 Ma-
i

yıs 1978 tarihinde sona
eren AEG ETİ Elektrik En
düstrisi A.Ş. ve Altınba-
şak Zirai Makina Aletleri
Sanayii işyerleri sözleşme
leri Nisan içerisinde tara

fımızdan fesh edilmiş ve
yeni dönem sözleşmenin

çağrı prosödürü tamam
lanmıştır. Bu işyerlerinde

{Topiu İş Sözleşmesi yetki
miz gelmiş olup temsilci
ler ile birlikte yeni dönem
sözleşme tekliflerini hazır
lama çalışmalarıda sona
ermiştir. Müzakerelere ö-
nümüzd&ki günlerde başla
nacaktır.

OTOMOBİL —
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BİLECİK
OSMANELİ
ŞUBEMİZİ
AÇTIK. . .

-V ' ' '

İ-'A-S
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Başkan: Feyyaz GIrgİn

Malî Sekreter: Hüseyin ÇAKMAK. Sekreter: Hüseyin VURAL

7. Genel Kurul toplantımızda aldı
ğımız kararların bir uygulaması olarak
Bilecik Osmaneli şubemizi de hizmete aç
mış buiunuyoruz...

Sendikamız Otomobil - İş'in örgütü
nü genişletme çalışmalarının bir halkası
olan bu durum sonucunda çevrede çalı
şan maden işkolu emekçileri hızla yuva
larına koşmaya başlamışlardır.

Şube Başkanı Feyyaz Girgin, Şube

Sekreteri Hüseyin Vural ve Mali Sekreter
Hüseyin Çakmak yönetimindeki Osmaneli
şubemiz çalışmalarını giderek yoğuniaştır
maktadır.

İşkolumuzdakl tüm emekçilerin birlik
ve dayanışma içinde uğraşlarını sendikal
ve ekonomik konuda sürdürmesi açısın
dan geçerli kılınan Osmaneli şubemiz yö
neticilerine başarılı çalışmalar dileriz.

OTOMOBİL —. 1$
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Seminerlerin

Pregrnminrı col

Bilindiği gibi sendika özgürlüğü ya
sal bir hüküm olarak Türk mevzuatına
1947 kanunu ile girmiştir. Ancak 5018 sa
yılı yasadaki düzenleme gerek içeriği ge
rek yaptırımı bakımından çok yetersiz kal
mıştır. Gerçi daha sonraki yıllarda sendi
kaya üye olduklarından dolayı işçilerin iş
ten çıkarılmaları halinde İş Kanunu'nun
13. maddesine eklenen bir hükümden ya
rarlanmaları mümkün kılınmıştır. Bugün
dahi İş Kanunumuzda mevcut olan bu
hükme göre «işçinin sendikaya üye olma
sı gibi sebeplerle işinden çıkarıl
ması hallerinde» fesih hakkının kötüye
kullanıldığı kabul edilmekte ve işverenin
normal bildirim önellerine ait ücretinin
üç katı tutarında bir tazminat ödemesi ge
rekmektedir.

1963 tarihinde yürürlüğe giren ikinci
sendikalar yasası hem sendika özgürlü
ğünü bir bütün halinde eie alarak uluslar
arası normlara uygun biçimde düzenle
miş, hem de özgürlüğün işveren tarafın
dan İhlâl edilmesi halinde ne gibi huku
ki ve cezaî sorumlulukların doğacağına
dair özel hükümler getirmiştir. Aynı ya
sada sendika özgürlüğü bakımından özel
biçimde korunmaları gereken sendika tem
silcilerinin durumunun da ayrıca düzen-

r
Profesör Doktor j

Hukukunda tş
Çalışmaları ned^

konusundaki kon

legdiğini görmekteyiz. Şu halde 274 say
İl yasanın, eski 5018 sayılı yasa ile karşı
laştırıldığında, sendika özgürlüğü bakımı
dan Türk İş Hukukunda birçok yenilikle
getirdiği söylenebilir.

Konumuz 274 sayılı yasada sendiK
özgürlüğü olmadığından biz sadece işçi
nin sendikacılık faaliyeti nedeniyle fesb
karşı korunması konusunda mevcut hü
kümleri açıklamak ve uygulamada karşı
laşılan sorunlara değinmekle yetineceği2
Bu konuda bütün işçileri ilgilendirebilece
genel hükümlerle, sendika temsilcilerir
koruma amacını taşıyan özel hükümle



l

1^-

n Kutal'm "Türk

in Sendikacılık

le işten atılması,,
iasını yayınlıyoruz

arasında bir ayırım yapacağız.
1 — İşçiyi Feshe Karşı Koruyan Ge

nel Hükümler
Türk iş hukukunda özel iş yasaları

bir yana bırakılırsa İş Kanunu'nun 13. mad
desi, 274 sayılı yasanın hükümleri ve Ulus
lararası Çalışma Örgütünün 98 sayılı söz
leşmesinin 1. maddesi İşçiye feshe karşı
koruyan başlıca hükümlerdir. Bunlardan İş
Kanunu'nun 13. maddesinin IV. fıkrasında
sadece işçinin sendikaya üye olması ne
deniyle işten çıkarılmasından söz edildiği
halde Sendikalar Kanunu'nun 19. madde
sinde her türlü sendikaçılık faaliyetinden

dolayı işçilerin işlerine son verilmesi ve
ya farklı bir işleme tabi tutulmaları yasak,
lanmış, aynı yasanın 31. maddesinde de
i.sverenlerin bu gibi hareketlerinin suç teş
kil ettiği kabul edilerek cezai yaptırımlar
öngörülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti tara
fından 8.8.1951 tarihinde 5834 sayılı yasa
ile onaylanan uluslararası sözleşmenin 1.
maddesinde ise işçinin bir sendikaya üye
olması yahut «çalışma saatleri dışında ve
ya işverenin muvafakati ile çalışma saat
lerinde sendika faaliyetlerine iştirak etme
sinden dolayı» işten çıkarılamıyacağı ifa
de edilmektedir.

Sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçi
nin feshe karşı korunması hususunda en
somut hükümlere 274 sayılı yasanın 19.
maddesinde yer verildiğine kuşku yoktur.
Yukarıda da belirtildiği gibi 1956 tarihli
Fransız yasasından esinlenilerek hazırla
nan bu maddede işçinin işyerine girişi,
çalışması ve işten çıkarılması aşamaları
nın hepsinde sendikacılık faaliyetlerine ka
tılmasından dolayı aleyhte bir işleme tabi
tutulamıyacağı en açık bir biçimde belir
tilmiş ve işverenin bu madde hükmüne ay
kırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıl-

(Lütfen Sayfayı Çeviıiniz)
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İlk Ücret tutarından az olmamak üzere taz
minata mahkum edileceği öngörülmüştür.

İş Kanunu'nun 13. maddesinde ise sa
dece işçinin sendikaya üye olması halin
de işten çıkarılmasından sözedilmiş ve
normal koşullar altında daha düşük bir
tazminat ödemesi gerektiği hükme bağ
lanmıştır.

İşçinin anayasal bir hakkını kullanma
sı nedeniyle işten çakarılması yargı organ
larmın zaman zaman çelişkili kararları ver
melerine yol açmıştır. Bu konuda uygula
mada tereddütlere yol açan iki sorun üze
rinde kısaca durmak istiyorum:

a — Hükmedilecek Tazminatın içe
riği

İşçinin sendikaya üye olması nedeni
ile işten çıkarılması halinde işverenin ö-
demek zorunda kalacağı tazminatı hangi
esaslara göre saptamamız gerekecektir?
Sendikalar Yasasının 19. maddesinin 3.
bendinde: «İşverenin bu madde hükümle
rine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin
İş Kanunu ve sair kanunlara göre haiz ol
duğu bütün haklar saklıdır.» denilmekte
ve bu bent gereğince hükmedilecek taz
minatın «işçinin ücretinin bir yıllık tutarın
dan az» olamıyacağı belirtilmektedir.

İlk bakışta bu bent'ten çıkartılması
gereken anlam yargı organlarının hem bir
yıllık ücret tutarından az olma'mak üzere
bir tazminata, hem de İş Kanunu'nun 13.
maddesinde öngörülen bildirim önellerine
ait ücretin üç katı tutarındaki bir tazmina-

ta hükmetmeleri gerekeceğidir. Ancak ge
rek Türk doktrininde gerek yüksek yargı
organlarının kararlarında bu görüş kabul
edilmemiştir. Gerçekten Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun 1967 de verdiği karardan
bu yana baskın olan görüşe göre aynı ne
dene dayalı olan' iki tazminata birden iş
verenin mahkum edilmesi isabetli değil
dir. Buna karşıiık Sendikalar Yasasının 19.
maddesine göre tazminat ödiyen işverenin
işçiye bildirim tazminatı, kıdem tazminatı,
hatta gerekli koşullar varsa İş Kanunuî-
nun 13. maddesinin son fıkrası gereğince
manevi tazminat ödemesi mümkündür.

b — Hükmediiecek Tazminata Uygu-,
landcak Yasa

Yukarıda da belirtildiği gibi Türk Yar-
gıtayı 1975 yılından itibaren verdiği birçok
kararda işçini sendikaya üye olması ne
deniyle işten çıkarılması ile, üye olduktan
sonra sendikacılık faaliyeti gösterdiğinden
dolayı işine son verilmesi arasında bir ayı
rım yapmaya başlamıştır. Gerçi Yüksek
Mahkemenin bu konuda verdiği kararlar
da ayrıntılı bir gerekçeye rastlanmamak
tadır. Ancak varılan sonucun şöyle bir
gerekçeye dayandırıldığı anlaşılmaktadır:
Sendikalar Yasasının 19. maddesinin baş
lığı «işçi sendikası üyeliğinin teminatı»
dır. Sendikal faaliyet ancak sendikaya gir
mekle başlar. Üstelik İş Kanu'nun 13;
maddesindeki hüküm Sendikalar Yasası
nın 19. maddesinden daha yeni bir hüküm
dür.
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Kanımızca Yargılayın sendika özgür
lüğünü güvence altına alan hükümler ba
kımından yaptığı bu ayırım haklı bir ne
dene dayanmadığı gibi, sonuçları açısın- ,
dan da düşündürücüdür.

Önce Türk mevzuatında sendikalara
serbestçe üye olmanın Anayasanın 46.
maddesinde güvence altına alındığına işa
ret etmeliyiz. Anayasadaki bu hüküm ka
nımızca sendika özgürlüğünü bir bütün
olarak güvence altına almayı amaçlamış
tır. Başka bir deyimle Anayasada sadece
sendikaya serbestçe üye olmaktan ve üye
İlkten serbestçe ayrılmaktan sözedilmesi-
ne rağmen işçinin üye olarak ta aynı de
recede bu özgürlükten yararlanma hak
kına sahip bulunduğuna kuşku yoktur.
Aksi halde sendikaya serbestçe üye ol
manın önemli bir yararı olmıyacağı açık-,
tır. Nitekim aynı maddede sendikaların
üst kuruluşlar meydana getirme özgürlük
leri de «sendika birlikleri kurma» şeklin
de ifade edilmiştir. Buradaki «birlik» deyi
minin teknik anlamda sendika birlikleri ol
mayıp tüm sendikal üst kuruluşları kapsa
dığı Anayasa Mahkemesi kararlarında da
açıklanmıştır.

Aslında yukarıda da işaret edildiği gibi
işçinin sendikaya üye olması ile üye ol
duktan sonra sendikacılık faaliyeti göster
mesi arasında sendika özgürlüğü bakımın
dan hiçbir fark yoktur. Zira ikisi arasında
kesin bir ilişki bulunmaktadır. Sendika içi
faaliyet üye olma işlemi sonunda gerçek
leşmektedir. Şu halde İşçinin sendikaya
üye olması nedeniyle işten çıkarılmasını
normal koşullar altında daha az himaye
edecek olursak, daha başlangıçta sendika
içi faaliyete imkân bırakmamış oluruz.

Buna karşılık kanrmızca işçinin sendi
kacılık faaliyetinde bulunabilmesi için mut
laka sendika üyeliği sıfatını taşıması da
gerekmemektedir. Henüz bir sendikaya
üye olmadan da o sendikanın veya başkd
bir sendikanın faaliyetine katılabilir. Örne.
ğin sendikacılığı destekliyen vazıiar yaza
bilir, sendikanın ilânlarını dağıtabilir, too-
lantılarına katılabilir, sendikalı işçilerle
birlikte grev oylamasında sendika lehine
oy kullanabilir, sendikanın başlattığı yasal
bir grevde sendikalı isçilerle dayanışma
içine girebilir. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür. İşçinin bu eylemler içine pir-

sendika
• • •  vr •

diğinden dolayı işten çıkarılması halinde
sendika özgürlüğünden, dolayısı ile 274
sayılı yasanın 19. maddesinden yararlana,
mıyaçak mı? Demek ki sözü geçen 19.
maddenin başlığında yer alan «işçj şendi-

, kası üyeliğinin teminatı» deyimini dar an
lamda yorumlamamak gerekmektedir.
Böyle bir yoruma doğrudan doğruya 19.
maddenin metninde yer verdiğine kuşku
yoktur. Gerçekten 19. maddenin 2. ben
dinde sendika üyelerinden değil «işçiler»
den söz edilmektedir. Yasa koyuçunun bu
deyimi tesadüfen kullandığı iddia edile
mez. Zira yukarıda da belirtildiği gibi aynı
yasa koyucu 275 sayılı ygsada sendika
üyesi olmıyan işçilerin birçok sendikacılık
faaliyetinden söz etmiştir. Bu nedenle ak
sine bir yorum yasa koyucunun amacına
da tamamen aykırı düşecektir.

Sendikalar Yasasındaki açık hüküm
ler bir yana bırakılsa bile Türkiye Cumhu
riyetinin 8.8.1951 tarihli yasa He onayla
dığı 98 sayılı uluslararası çalışma sözleş
mesinin hükümleri de bizi aynı sonuca
ulaştırmaktadır. Sözü geçen sözleşmenin
1. maddesinde sendikaya üyelik ile sen
dikacılık faaliyeti arasında fark gözetilme
miş ve işçilerin «fark gözetici» her türlü

.  .harekete karşı tam bir himayeden yarar
lanacakları kabul edilmiştir.
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Sendika özgürlüğünü güvence altına
alan yabancı ülke vasalanndo da üye ol
madan önceki durumla, üye olduktan son
raki durum arasında bir fark gözetildiğine
de rastlanmamaktadır.

Türk hukukuna özgü bu durumun ne
deni açıktır; 1947 tarihli sendikalar yasa
sında sendika özgürlüğünden sözedildiği
halde bunun güvencesi gösterilmemişti. İş
Kanunu 1950 yılında yenilenirken (25.1.
1950 tarih ve 5518 sayılı yasa) İş Kanunu
nun 13. maddesine bir fıkra eklenerek
«işçinin sendikaya üye olması, temsilcilik
ödevinin icaplarını yapması...» gibi se
beplerle işinden çıkartılması hallerinde bil
dirim önellerine ait ücretlerin üç ka.ı tuta
rında tazminat ödeneceği hükme bağlan
mıştı. 1963 yılında Sendikalar Yasası ye
nilendikten ve sendika özgürlüğü en yeni
ve ileri hükümlerle güvence altına alındık
tan sonra artık bu ibareyi İş Kanununun
13. maddesinde muhafaza etmenin bir ya
rarı kalmamıştır. Buna rağmen bu hükme
hem 931 sayılı yasada, hem de 1475 sayılı
bugünkü İs Kanunumuzda rastlanmakta
dır.

Kanımızca kökeni 1950 yıllarına giden
bu hükmü Sendikalar Yasasındaki 19.
macfdeye nazaran daha yeni bir hüküm
olarak göstermekte tatminkâr bir gerekçe
olmaktan uzaktır. Kaldıki sendika özgürlü
ğünü bütün yönleri ile düzenliyen ve gü
vence altına alan bir yasa hükmünün da
ha özel bir hüküm olduğuna kuşku yok
tur.

Yargıtoym sendikacılık faaliyeti konu
sunda değişik yasa hükümlerini uy^gulamo-
smın her zaman İş Kanunu gereğince taz
minat alanların aleyhine oimadığı ileri sü
rülebilir. Kuşkusuz oldukça uzak bir ihti
mal çerçevesinde bu iddia doğrudur. Ger
çekten işçi üç yıl veya daha fazla kıdemli
bir işçi ise bildirim öneli sekiz hafta olaca.
ğından bu süreye ait ücreti üçle çarptığı
mız zaman 24 haftalık bir ücret tutan elde
etmekteyiz. Şayet toplu sözleşmelerle bil
dirim önelleri, iki mislinden fazla artırıl
mışsa ioçi muhtemelen İş Kanunu çerçe
vesinde daha fazla tazminat alabilecektir.
Bununla beraber ülkemizde toplu sözleş
melerle bildirim önellerinin bu derece artı
rılmasına pek istisnai hallerde rastlanabi
leceği a'":ktır. Normal olan durum işçinin
Sendikalar Yasasındaki hükümlerle korun
masının kendisi için daha yararlı olduğu
dur. Bu nedenle sendikaya üye olduğun
dan dolayı işten çıkarılan işçi aleyhine
yaratılan bu durumu çok ciddi gerekçele
re dayandırmak zorunluluğu vardır. Yuka
rıda da belirtildiği gibi sendika iie hiçbir
hukuki bağlantısı olmıyan işçinin sendika
cılık faaliyetine katılması halinde (m.19/2)
Sendikalar Yasasındaki tazminattan yarar
lanacağını kabui etmek, buna karşılık A-
nayasanın açık himayesi altındaki bir hak
kını kullanarak sendikaya üye olmak isti-
yen veya bu sıfatı hukuken gerçekleşen
işçiyi bu haktan yoksun bırakmak kanı
mızca açıklanması olanaksız bir çelişki
dir. (Devam edecek}
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1 Mayıs
İşçi
Sınıfının
Birlik ve
Dayanışma
Gunudur

Renkleri, dilleri, dinieri farkii olsa do,
dünyanın 5 kıtasında sömürüye, baskıya
karşı mücadelel veren tüm işçilerin ortak
bayramıdır 1 Mayıs. Uluslararası «İşçi Sı
nıfı» nın birlik ve dayanışma günüdür. Sö
mürü düzeninin ortadan kaldırılması için
yürütülen mücadelenin, bu uğurdaki azim
ve kararlılığın bir kez daha biiendiği gün
dür 1 Mayıs.

1886 yılında Amerikan işçi sınıfı kapi
talist düzenin barbarca sömürüsüne karşı
8 saatlik işgünü için genel greve gider. Ne
var ki, bu haklı ve masum isteğe bile ta
hammülü olamayan sermaye, işçilerin üze
rine silâhla saldırır. Sermayenin polisi bir
çok işçiyi öldürür, yaralar, tutuklarken, sı
nıfı ve halkı uğruna mücadeleden ödün
vermeyen 4 yürekli işçi liderini de idam
eder.

Kapitalizmin bu kalesinde gelişen o-
laylar diğer ülkelerdeki işçiler tarafından
da izlenmektedir. Artık 8 saatlik işgünü
isteği Fransız, Rus, ingiliz. Alman ve diğer
ülkelerin emekçilerinin uğrunda ortak di
rendikleri bir istek oldu. Bilindiği gibi o
zamanlar işgünü süresi 15 . 16, bazı yer
lerde 20 saate bile varıyordu. Diğer ülke
ler işçileri bir yandan da Amerikadaki sınıf
kardeşlerine karsı girişilen katliamları pro
testo ederek davonısmalarmı dile getiren
gösteriler düzenlediler ve 1980 yılından
itibaren 1 Mayıs, Uluslararası İsçi Cemi-

yeti'nin kararıyla dünya işçilerinin daya
nışma, birlik ve mücadelesini anlatan bir
gün olarak kutlamaya başladı.

19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana
dünya işçiler pek çok kazanımlar elde et
tiler. Bu kazanımlara varmanın yolunu da
birlikte hareketten geçtiğini gördüler. Ki
mi yerde dünyanın üçte birinde kendi ikti
darlarını kurdular. Kimi yerde, kapitaliz
min kalelerinde dişe - diş verdikleri mü
cadelelerle 8 saatlik işgünü, genel grev,
dayanışma grevi ve daha pek çok hakları
nı kazandılar. Günümüzde de birçok hak
ları için uğraşlarını sürdürmektedirler.

Fakat, ülkemize bakınca ne görüyo
ruz.? Sermayenin 1 Mayıs'ın «İşçi Bay
ramı» olarak kutlanmasına dahi tamam-
mülü yok. Hazmedemiyor bunu. Ülkemiz
bu açıdan bakıldığında bile, dünyada eşi
ne az rastlanan bir örnek oluyor. O serma
yedarlarımızın örnek gösterdikleri batının
burjuva demokrasilerinde dahi nerede ise
1 Mayıs "üz "ildir «İsçi Bayramı» dır. Biz
de ise Bahar ve Çiçek Bayramı... Türkiye
sermayedarları kasıtlı olarak bunu böyle
sunuyorlar. Ta Kurtuluş Savaşımızdan,
1921 ve 1922 lerde emperyalist orduların
işgali altındayken, o günün zor savaş ko
şullarında dahi işçi ve emekçilerimiz 1
Mayıs'ı kendi bayramı olarak kutlamıştır.
O günün 1 Mayısları güçlü, anti - emper
yalist yığın gösterileri olarak tarihimize
yazılmıştır. Ancak, ulusal kurtuluşumuz
kazanıldıktan sonra bu bağımsızlığımızın
üzerine çöreklenen burjuvazi. Ulusal Kur
tuluşun Sosyal Kurtuluşa, yani sömürü
den - kurtuluşa dönüşmesini engelledi ve
1925 yılında 1 Mayıs Bahar ve Çiçek Bay
ramı olarak ilân edildi.

Ne var ki, işçi sınıfı gelişip - serpil
dikçe, sosyal uyanış hız kazandıkça, ser
mayenin yalanları ve saptırmaları da geri
tepiyor. Bu gün I978'in 1 Mayıs'ında artık
bugünün anlamı önemli işçi - emekçilerimiz
tarafından biliniyor, kavranıyor ve artık
Türk işçi ve emekçileri dünyadaki sınıf
kardeşleriyle beraber olduğunu duyuyor.

Tüm Çalışanlara
Kutlu Olsun. . .
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Pakistan'da

Hükümet

Gazetecilere

KWWW%WWWWVVWWVWV'VWVWWWWWVVWWVWWWWVWVW%

KIBRIS'TA GREV

DALGASI BÜYÜME

EĞİLİMİNDE !

Cephe aldı

Posta işçilerinin geniş çaplı grevinden sonra Kıbns-
ta grev dalgası tekrar büyüme eğilimi göstermeğe baş
lamıştır. Sanayi Holding ve Girne Belediyesi işçilerinin ar
dından Harson Deterjan Fabrikası işçileri de greve geç
mişlerdir. Dev - İş Federasyonuna bağlı Devrimci Genel-
Iş Sendikası tarafından yürütülen grevin nedeni sendikal
çalışmaların kırılmak istenmesi ve 17 çalışanın işlerine
son verilmesidir.

Bir askeri darbe ile iktidara
gelen Ziya-ül Hak başkanlığın
daki yeni Pakistan hükümeti
gazetecilere cephe almıştır.
Butto'nun Avami Partisi'nin ya
yın organı olan Müsavat gaze
tesinin kapatılmasını kınamak
için «Açlık Grevi» ne geçen ga
zetecilerden bir ay içinde 115'i
tutuklanmıştır...

VWVVWWWWWVVW*'WWVWV*i^!

Yayın organlarının tekrar çı
karılması için başlattıkları dire

nişi ne olursa olsun sürdürecek
jerini açıklayan Gazeteciler Sen
dikası sözcüsü tutuklananlar
arasında 34 gazetecinin hapis
cezalarına çarptırıldıklarını be
lirtmiştir... Bu arada bardağı ta
şıran son damla grevi sürdüren
4 gazetecinin bir saat süre ile
kırbaçlanmaları olmuştur.

Öte yandan İran'daki olaylar
da ülke gazetelerinde ilginç şe

kilde yer almaya başlamıştır]
Anarşik olayların hızla tırman-|
dığı ülkede bir genel grev olaJ
siliğinin belirdiğini açıklayorl
bir gazete İran'da ilk kez olayJ
ların kökeninde toplumsal
siyasal nedenlerin bulunduğunıJ
belirtecek ve Şahın reform yapJ
ması gerektiğine dikkat çekeJ
cek kadar cüretkâr bir yayın'
yapmıştır. '

r

HBD'de itfaiyeciler
ve Polisler pevde

ücret artışları isteklerinin karşılanmama.
Si üzerine Amerika'dakî Ohio eyaletinin
youngtown şehrinde çalışan İtfaiyecilerle po
lisler aynı anda greve başlamışlardır. 1300
kişinin ortak olarak sürdürdükleri hareket
yüzünden şehirde hayat büyük ölçüde aksa
mış ve grevin yasal olmadığının tartışması
açılmıştır. Belediye başkanının mahkemeye

açtığı davanın sonucu beklene: dursun sen
dika yetkilileri ücret artışlarının karşılanma
ması halinde hareketlerini sürdürmeğe ka
rarlı olduklarını açıklamışlardır.

Öte yandan Ulusai Kömür İşçiler Sendi-
kasınca bir süre önce girişildiği halde Baş
kan Carter tarafından ertelerıen grevin so
nucunun he olacağı da merakla beklenmek
tedir. Enerji programını tümden alt-üst ede
ceği bildirilen grevin ertelenmesi ile istekleri
rafa kaldırılmış olan kömür işçileri bir süre
daha beklemek kararlarının ardından tekrar
eylemlerini sürdürmek düşüncesinde olduk
larını pçtkiomışlardır. \ s ■ .
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îçte Sendikal Olaylar

Türk - İş'e bağlı Deri - İş
Sendikası üyeleri adına gurup

sözleşmesi _imzalamıştır. 87 iş
yeri adına görüşmelere katı
lan Türkiye Deri İşverenleri Sen
dikası ile imzalanan sözleşmey
le çalışanlara ücret artışları
ve çeşitli sosyal yardımlar

Efes Otelinde
Lokavt karan
Tepki yarattı

5 aydan bu yana sürdürülen
oplu sözleşme görüşmelerinde
üir sonuç alinmayınca Oieyis
Sendikası'mn aldığı grev kara-
j"i karşısında işveren durumun
daki Emek Turistik Tesisler İş
letme Ltd. Şirketi de lokavt ilân
btmiştir.
I  500 Oieyis Sendikası üyesinin
paliştiğı işyerinde çalışanların
%60 zam ve yönetime katılma
isteklerinin kabul edilmediğini
açıklayan sendika yetkilileri
gerektiği taktirde işyerine el
koyarak çalıştırma durumunda
aidukiarını da belirtmişlerdir.
Jyelerinin yarıdan fazlasının
asgari ücret almalarının ve lo
kavt ilân edilmesinin tamamen
aağdışı olduğunu dile getiren
Dieyis yetkilileri anlaşmanın
Sağlanmaması halinde işyerine
kesinlikle elkoyabileceklerini be
irtmişlerdir.
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Deri - îş
Gurup

Sözleşmesi
yaptısağlanmıştır.
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Tarım - îş
2 yıl için
135 lira
zam aldı

Türk iş'e bağlı Tarım - îş
Sendikası Devlet Orman İşlet
mesinde çalışan üyeleri adına
toplu iş sözleşmesi imzalamış
tır. 2 yıi için geçerli olan söz

leşmede İlk yıl için 65, ikinci
yıl için 70 lira olmak üzere gün
lük ücretlere toplam 135 lira
zam alınmıştır.
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Petrol - îş Azot'da görüşme
başlattı petrol - İş Sendikası Azot

fabrikalarında çalışan üyeleri
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Gima'da Sendika
şiddeti çağırdı

Ankara'da kurulu bulunan Gima Genel Müdürlüğü iş
yerinde çalışanlara karşı şiddet kullaniidiği iddia edilmek
tedir... Toplu sözleşme yapma yetkisi elinde bulunan Tez
Büro . İş Sendikası üyelerine karşı uygulanan şiddet ha
reketi paralı kişilerce sürdürülmekte ve sendika değişik
liği savunulmaktadır. Bank - Sen'in toplu sözleşme yap
ması gereğini savunan kişilerce yönetildiği iddia edilen
şiddet yüzünden Tez Büro - İş üyesi çalışanların içinde
bulunduğu durum hükümet yetkililerine duyurulmuştur.
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adına yeni dönem toplu sözleş
me görüşmelerine başlamıştır.
30 Nisan'da sona eren sözleş
menin ilk planda ücret artışla
rı konusunda güncelleştirilece
ğini belirten Petrol - İş yetkile
ri sözleşmeden 6000 üyelerinin
yararlanacağını açıkiamıştar-
dır.

Öte yandan Aygaz dolum ve
LPG tesislerinde de sözleşme
görüşmeleri başlamıştır. Bura
da da 700 Petrol - İş üyesi bu
lunmaktadır. TPAO'da hükümet
tarafından ertelenen grevlerin
süresi ise bitmekte ve sendika
tarafından kesinlikle greve gi
dileceği belirtilmektedir.
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aleti — Pederin ilk ^
hecesi 9— İşgücü — Bir erkek adı 10— |

Bir kadın ismi.

Bir besin
pasta 8—

maddesi —
Duvarcı

Argoda kötü

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1— Dokunmak 2— Bir göz rengi —

Köoek — Lakin 3— Eskj bir başbakanı
mızın soyadı — Mutfak araçlarından biri
A— Sebat et emri — Eski bir Türk devle
ti 6— Tabiat olayı — Köşe 7— Tersi bir
cetvel — Eğik değil — Tersi namus 8—
Genişlik — Nefret — Bir sayı 9— An —
Ufuklar.

2—

i

SOLDAN SAĞA : ,
1— Seyretme (Eski dilde) — Bir emir
Bir kazamız — iyi değil 3— Beceri

Bir kasaba — Tersi beyaz 5— Bir no

ta
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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• VM9VĞV NvaıuvyınÂ
•Duoy
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• VOVS Nvaıos Bir organımız — Manevi bağ ' 6—

C DOĞUM ^(EVLENME)
O Kro'man Çelik San. A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden
Yüksel BANCININ oğlu, Muhit
tin AMRAN'ın kızı
O Ak - Kardan Sanayii ve Ti
caret A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden İbrahim UYGUN'-
un oğlu, Nihat AKLAN'ın oğlu,
Muhammer YÜKSEL'in kızı,
O Chrysler Sanayii A.Ş. işye
rinde çalışan üyelerimizden Fa
ruk OKÇULAR'ın oğlu, H. Onur
EROL'un oğlu. Mümin ACAR'ın
oğlu, Ferid ÜDGE'nin kızı. Can
dan BULUTGİL'in kızı olmuştur.

O Ak - Kardan Sanayi ve Ti
caret A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden Abdullah SALLA
BAŞ ve Mehmet ÖZGÖREN,
O Kroman Çelik San. A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden
Zeki IŞIK N. IŞIK'la, Bilgin ER
DOĞAN ile S. ERDOĞAN'la ev
lenmiştir. Yeni evlileri kutlar.

Hayrettin GÜLER

(  VEFAT )
O Chrysler Sanayi A.Ş. İşye
rinde çalışan üyemiz Ergan ÖN-
BAŞ'ın babası.

O Kroman Çelik Sanayii a.:
işyerinde çalışan üyelerimizde
Salih YAŞAR'ın annesi, Cem
ACIKGÖZ'ün babası, İhsan ÖJ
DEN'in oğlu,
O Aldıkaçtılar işyerinde ça|
şan üyemiz Hayrettin GÜLE
6.4.1978 günü geçirdiği trof
kazasında vefat etmiştir.
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