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BA5YAZI

Dar

Boğazdan
Çıkışa
MESS

Engel
Oluyor

A. AYDIN ÖZEREN

Ülke ekonomisi her geçen gün biraz
daha dar boğazdan çıkmağa savaştığı bu
dönemde işçi işveren kesimlerine büyük
görevler düştüğü muhakkaktır.

Gerçekler apaçık ortada iken halen
işveren kesimi fedakârlığın işçi kesiminden
yapılmasını savunması gerçekten üzücü
dür.

Her devre olduğu gibi işverenler hızla
İŞÇİ kesimine yüklenmeye devam etmekte
dirler. İşveren sendikası MESS açıkça
Otomobil - Iş'i hedef seçerek akla hayale
gelmeyen suçlamalarla Otomobil - Iş'in
üyesini sendikasından koparmaya çalış
maktadır.

MESS'in son ay dergileri sendikal ta
rihe geçerken işveren kesimi yaptığı bu in.
safsız suçlamalardan ötürü yakında başı
önüne düşecektir.

Toplu İş Sözlemelerini kimin bağlama
dığı artık açıkça ortadadır .

Türk ekonomisini batağa itenlerin iş
çiler olmadığı da artık kanıtlanmıştır.

MESS bir işyerindeki uyuşmazlık için
tüm toplu iş sözleşmelerini bağıtlamaya
cağını açıkça söylerken, grup sözleşmesi
nin Herki günlerde Türk ekonomisine ne
verip ne aldığı da ortaya çıkacaktır.

2 Haziran günü Çalışma Bakanlığında
yapılan toplantıda Sayın Bakanın arabulu
culuğu çabalarının neticesiz kalması ger
çekten üzücüdür.

Artık MESS'in kamuoyunda «Otomobil
- İş anlaşmıyor» demesi tek cümle ile Ço-
lışma Bakanına da saygısızlık olur kanaa
tindeyim.

T. Otomobil-İş olarak ülkenin dar bo
ğazdan geçerken sorunlarını gayet iyi de
ğerlendirerek bakanlıkla iyi niyetlerini gös
termiştir örgütümüz.

Ne yazık ki kamuoyunu yanıltmayı ba
şaran işveren kesimi temsilcisi MESS, eko
nomik dar boğazdan çıkmasına yardımcı
olmamaktadır.

Bütün bunlar ortadayken MESS dergi
leri ile Otomobil-lş üyelerini kışkırtarak
olay çıkarmaya uğraşmak boşunadır.

Örgütümüz bu oyunlara gelmeyeceği
ni daha evvelki grevlerde de göstermiştir.

Yapılan hatalar büyüktür.
Şayet günün birinde üyelerimizi'''

rı taşırılırsa bunun sorumlusu MESS olur.
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HER İŞYERİ İÇİN AYRİ
ŞARTLAR GETİRİLDİ

UYGULANMAKTA OLAN
GREVLER KALDIRILDI

Çelik Montai işçisi 458 gün,
Esaş işçisi 170 gün birlik ve di
siplin içinde yürüttükleri grev
ler sonunda, kazanılan ileri hak
lar ile 27.6.1978 günü işbaşı
yaptılar. Çelik Montaj işyerinde
21.3.977, Esaş işyerinde 4.1.978
tarihlerinde grev uygulamasına
başlanılmıştı. Sözleşmesi bağıt
lanan diğer işyerlerinden Oto
Par, Çiftçiler, Has Demir, Fen
îş Alüminyum, Hisar Çelik Dö
küm, Anadolu Döküm ve Tek
ten işyerlerinde grev ve lokavt
kararları alınmıştı. Remas işyeri
nin Toplu Sözleşmesi uyuşmaz
lık safhasında, Amasyalı Tek
nik Pres'in sözleşmesinin ise
müzakereleri devam ediyordu.

HESSüe
işyerinde

Anlaşma sağlanan yeni dö
nem Toplu İş Sözleşmelerine
ilişkin genel bilgi aşağıdoki tab
loda belirtilmiştir. Gelecek sayı
mızda ayrıntıları ile sözleşme
hükümleri okuyuculara sunula -
çaktır.

Sözleşme
Bağıtlandı

'4

Bütün

"Otomobil - lş„
Topluluğu
ve tüm

Emekçi
a

Arkadaşlara

21.3.1977 gününden beri devam eden grevimiz 27.6.
1978 günü anlaşma sağlanarak son bulmuştur. Bu kadar
uzun süre devam eden grevimiz, işçi arkadaşlarımızın bir
lik ve beraberliğinin zaferi olmuştur. Birliğimizden hiç bir
şey kaybetmediğimiz gibi daha da birlik, beraberlik sağ
lamak yolunda ilerledik.

Arkadaşlar arasındaki dostluk bağları daha da geli
şerek, birlikte mücadele gücümüz daha da pekişti. Örgüt
lü olarak işçi sınıfına karşı kıyasıya mücadele eden ser
mayeyi temsilen MESS'e karşı işçi sınıfının kırgınlığının
gereklerini daha iyi öğrendik. Çelik montaj işçileri olarak
MESS'e karşı kesin zafer yolunun işçi sınıfının birliğin
den, kararlı ve örgütlü mücadelesinden geçtiğine inanı
yoruz.

Bu mücadelemizde bizim gücümüze maddi ve manevi
güç katan tüm Otomobil-İş camiasına, bu arada bize des
tek olan diğer işçi arkadaşlara teşekkürlerimizi borç bilir,
bu birlik anlayışlarının bize örnek olduğunu saygılarımla
özellikle belirtmek isterim.

ÇELİK MONTAJ İŞÇİLERİ ADINA BASTEMSİLÇİ
ALİ RIZA İKİSİVRİ
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tEG-EIl SOllEŞME
GORIŞNESI SBRUYGR

Gebzede kurulu AEG ETİ
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. iş
yerinde çalışan 700 üyemizi
Itemsilen Toplu Sözleşme yap
ma yetkimiz kesinleşmiştir.

MESS'e üye olan işvereni
temsilen MESS ile müzakereler
devam etmekte.

Gebzede kurulu OMTAŞ işye
İrinde yeni dönem Toplu Sözleş
'me yetkimiz kesinleşmiştir. Geb
ze Çayırovado kurulu Aldıkaç-
tılar Döküm Fabrikasında çalı
şan üyelerimiz adına yürüttüğü
müz çaği'i prosörürü de sonuç
lanmış ve yetki kararı gelmiş
tir. Her iki işyerinin sözleşme
teklifi hazırlık çalışmaları so
nuçlanmış olup önümüzdeki
günlerde müzakerelere başla
nacaktır;

Örgütümüze yeni katılan Böh

f  \
OMTAŞ

BÖHLER VE
ALDIKAÇTILAR
İŞYERLERİNDE

SÖZLEŞME
YETKİMİZ

KESİNLEŞTİ
V.

ler Kaynak Elektrodları işyeri
için yaptığımız sözleşme çağrı
sına işyerinde üyesi olmaması
na rağmen Metal İş Sendikası
itiraz etmiş ve bunun üzerine

İstanbul Bölge Çalışma Müdür
lüğü ilgili sendikalardan üye
fişlerini talep etmiştir. Müdür
lükçe yapılan inceleme sonun
da sendikamızın çoğunlukta ol
duğu saptanarak yetkili olduğu
muza karar verilmiştir.. Bu ka
rara karşı Metal İş Sendikası
nın iş mahkemesine itiraz etme
si üzerine, mahkeme itirazı red
dederek sendikamıza yetki ve
ren bölge kararını onaylamıştır..:
Böhler işçisinin Toplu İş Söz
leşmesine ilişkin istekleri sap
tanarak teklif hazırlanmıştır. 5
Temmuz günü işvereni temsi
len MESS ile müzakerelere baş
lanacaktır.

Örgütümüze yeni katılan TEK
NİK ÇELİK işçileri adına sözleş
me müzakereleri devam etmek
te.

AEG - ETİ

İŞYERİ İÇİN
SÜRDÜRÜLEN
TOPLU

SÖZLEŞME
GÖRÜŞMESİNDEN
BİR GÖRÜNÜŞ
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MESS ÜYESİ OLMAYAN

#• Chrysler Sanayii 1

Servis Ticaret ve
Boğaziçi Döküm'de

6

% Sözleşme imzaladı ♦^1

Chrysler Sanayii A.Ş. işveren
liği ile 27 Nisan günü başlatılan
toplu sözleşme görüşmelerinde
altı oturum sonunda uyuşmazlı
ğa gidilmeden anlaşma sağlan
mıştır. 1 Nisan 1978 tarihinden
itibaren iki yıl süreli yeni dönem
toplu iş sözleşmesinde yer alan
haklar özetle aşağıdaki şekilde
dir:

Chrysler Sanayii A.Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizin ayiık üc
retlerine birinci yıl 2280 lira ikin
ci yıl 2880 lira zam yapıldı.

^

Birinci yıl aylık ücretlere 2280
lira, ikinci yıl 2880 lira zam ya
pılmış olan üyelerimize yiida 5
maaş ücretleri tutarında ikrami
ye ve ayrıca her yıl ipinde işye
rinde üretilen araçların toplam
sayısının her bir arap ipin 1000
lira iie çarpımı sonucunda bulu
nan meblağın üyeler arasında
bölüştürülmesi suretiyle istihsali
teşvik primi ödenecektir. Hafta
lık çalışma süresi 45 saat olup
ücretler 48 saat üzerinden veri
lecektir. İhbar tazminatları yüz
de 50 zamlı ve peşin kıdem taz
minatları kıdemi bir yıldan dört
yıla kadar olana 40 günlük, dört
yıl ve daha fazla olana 45 gün
lük ücretler tutarında ve kendi

isteği ile ayrılan üyeye de öde
necektir.

İkinci ve üpüncü vardiyalar
da çalışan üyelerin her tam ça
lışma saati ücretleri yüzde 20
zamlı tahakkuk ettirilecektir. Yıl
da 3250 lira bayram ikramiyesi
alacak olan üyelerimizin yasal
izin sürelerine 3 işgünü ilave
edilecek ve izine giderken 3500
lira tatil gideri verilecektir. Üye
lere yılda 4000 lira yakacak yar
dımı yapılacaktır. Askerlik dö
nüşü üyenin işe alınmaması ha
linde kanuni ihbar tazminatı üc
reti tutarında iş arama yardımı
yapılacak ve askere giderken ■
bir maaş tutarında yardım yapı
lacaktır.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 100 zamlı,
cumartesi günü, hafta tatili gü
nü, genel tatil günü fiili çalış
maları yüzde 100 zamlı ödene
cektir.

İşyerine alınacak işçileri ı
giriş ücretlerine saatte 250 I
ruş zam yapılacaktır. Üp g
ve daha fazla alınan iştira^
lerde S.S.K. tarafından ödt
meyen ilk iki güne ait ücret
veren tarafından ödenecektir

S.S.K. tarafından yapılan öt
me üyenin işyerinde aldığı n.
mal ücretinden düşük ise jşt
ren tarafından tama iblâğ ecj
çektir.

Üyenin iş akdinin feshin
kanuni haklarından ayrı olaı
iki bupuk aylık ücreti tutarın
iş arama yardımı yapılacak
Üyenin evlenmesi halinde 7 c
ücretli izin verilecek vş 30o6
ra evlenme yardımı yapılacak

Çocuğunun dünyaya gelmı
halinde 3 işgünü ücretli izin \
rilecek ve 2250 lira doğum y.
dımı yapılacaktır.

Her pocuk ipin ayda 50 j
pocuk yardımı verilecek ve e
tim yardımı olarak da öğren
kademelerine göre 825 lira, tj
lira ve 2250 lira ödenecektir

Üyenin vefatı halinde varis
rine 10.000 lira yardım yapı
çaktır.
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üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 3 işgünü ücretli izin veri
lecek ve 2500 lira ölüm yardımı
yapılacaktır.

işveren ayrıca üyeleri grup
sigortası yaptıracaktır.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 lira olarak he
saplanacaktır.

Giyim yardımının yanında üye
lere 365 lira değerinde iki çift

ayakkabı verilecektir.
SERVİS TİCARET A. Ş.
İŞYERİNDE ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZİN BİRINCİ YIL
AYLIK ÜCRETLERİNE
YÜZDE 17 VE AYRİCA 1780
LİRA, İKİNCİ YIL 2616 LİRA
ZAM YAPILDI

Servis Ticaret Lfmited Şirketi
işverenliği ile yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde an
laşma sağlanamayan maddeler,
uyuşmazlığa intikal etmiş ve uz
laştırma kurulunun çalışmaları
sonunda verilen karar taraflarca
kabul edilmek suretiyle anlaş
maya varılmıştır.

1 Ocak 1978 tarihinden itiba
ren iki yıl süreli sözleşme ile
birinci yıl aylık ücretleri yüzde
17 ve ayrıca 1780 lira, ikinci yıl
2616 lira zam yapılmıştır.

Yılda 105 günlük ücretleri tu
tarında ikramiye alacak olan ü-
yelerimizin yıllık yasal izin sure
lerine 3 gün ilave edilmiştir.

İhbar tazminatları yüzde 50
zamlı ve peşin, kıdem tazminat
ları her bir hizmet yılı için 35
günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyeye de öde
necektir. Yılda 7000 lira her ü-
yeye yan ödeme verilecek olup
her tam gece çalışma saati üc
retleri yüzde 20 zamlı ödenecek
tir.

Normal is günlerinde vapılan
fazla mesailer '■
Cumartesi günleri, hafta tatili
günü ve genel tatil günü fiili
çalışmaları yüzde 100 zamlı öde.
necektir.

Askere giden üyelere bir ma-

Türk Kablo A. 0.
işyerinde çağrı

prosedürü yürüyor
Derince - İzmit'te kurulu Türk Kablo A.O. işyerinde

çalışan işçiler, üyesi oldukları Türk Metal Sendikasından
istifa ederek sendikamıza üye olmuşlardır.

Türk Kablo A.O. ile Türk Metal Sendikası arasında ba
ğıtlanan sözleşmenin yürürlük süresi 1.7. 1978 tarihinde
sona erdiğinden, bu işyeri için 29 Mayıs 1978 tarihinde, iş-
kolumuzda kurulu sendikalar listesi Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğünden istenerek çağrı prosödürünün yürütülme
sine başlanıldı.

İşyerinde hiç üyesi olmamasına karşın, Türk Metal
Sendikasınında işyeri işçileri adına çağrı yapması ve sen
dikamız çağrısına itiraz etmesi üzerine, işyeri işçileri Türk
Metal Sendikası tarafından, haklarında sahte üye fişi dü-
zenlenebileçeği düşüncesi ile Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne «Türk Metal Sendikasından istifa ettikten son
ra bir daha bu sendikaya üye oimadıklarını, haklarında üye
fişi ibraz edilirse sahte olacağını» dair beyan vermişlerdir.

Sendikamızda, noter kanaiı ile Türk Metal Sendikası
na gönderdiği ihtarnamede, işyerinde irade beyanı yolu ile
yetki tesbitini talep ederek aynı istek Kocaeli Böige Ça
lışma Müdürlüğünede bildirilmiştir.

Sendikamızın ve üyelerimizin irade beyanı yoluyla yet
ki tesbiti talebi karşısında Kocaeli Bölge Çalışma Müdür
lüğünün vereceği kararın gelmesi önümüzdeki günlerde
beklenmektedir.

aş tutarında yardım yapılacak
tır.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 25 iiradır. Üyenin
hizmet akdi devam ettiği sıra
da evlenmesi halinde 6 işgünü
ücretli izin ile 2500 lira evlen
me yardımı, çocuğunun dünya
ya gelmesi halinde 3 işgünü üc
retli izin ile 2250 lira doğum
yardımı her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı, eğitim yar
dımı olarak öğrenim kademele
rine göre 600 lira, 800 lira, ve
1250 lira ödenecektir.

Üyenin ölümü halinde varisle
rine 7500 lira, iş kazası ölümle

rinde 15.000 lira yardım yapıla
caktır. Üyenin yakınlarının öü'
münde üyeye 3 işgünü ücretli
izin verilecek ve 2000 lira öde
necektir.

BOĞAZİÇİ DÖKÜM
İŞYERİNDE ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZ İÇİN BİRİNCİ
DÖNEM TOPLU-İŞ
SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI

Gebze'de kurulu Boğaziçi Dö
küm ve Makine San. A.Ş. işye
rinde çalışan üyelerimiz adına
yürütülen birinci dönem toplu -
iş sözleşmesi görüşmelerinde
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anlaşma sağlanamayan madde,
lerde uyuşmazlığa gidilmiş ve
kurulan Uzlaştırma Kurulunun,
verdiği karar taraflarca kabul
edilmiştir.

15.3.1978 tarihinden itibaren
1.3.1980 tarihine kadar yürür
lükte olan sözleşme ile aylık
ücretlere birinci yıl 1920 lira ve
ikinci yıl 2400 lira zam yapıl
mıştır.

Sözleşme döneminde 5 maaş
ücretleri tutarında ikramiye ala
cak olan üyelerimizin yıllık ya
sal izin sürelerine 3 işgünü ilave
edilmiş ve İzine giden üyelere
2000 lira tatil gideri verilmesi
kabul edilmiştir.

Her türlü disiplin cezaları iki
işçi ve iki işveren temsilcisi ü-
yeden teşekkül eden Disiplin
Kurulu tarafından verilecektir.

İhbar tazminatları yüzde 50
zamlı ve peşin, kıdem tazmi
natları her bir hizmet yılı i^in 35
günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyeye de öde
necektir.

İşe alınan üyelerin giriş üc
retlerine saatte 250 kuruş zam
yapılacaktır.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil gün-

I. Dönem Sözleşme
görüşmeleri yorucu çaba
ile bitirildi
Aylık ücretlere I. yıl için
1920 Ura 2. Yıl için 2400
zam Yapıldı.
m

Ik ramıyeler yılda 5
maaşa çıkarıldı.

leri fiili çalışmaları yüzde 100
zamlı ödenecektir.

Yılda 2000 lira bayram ikra
miyesi alacak olan üyelerimize
2500 lira yakacak yardımı yapı
lacaktır.

Askerlik hizmetine giden üye
lere bir maaş tutarında yardım
yapılacaktır.

-K Tatil gideri 2000
★ Bayram ikramiyesi 2000
* Yakacak yardımı 2500
★ Evlenme yardımı 2500
★ Doğum yardımı 2000
★ Öğrenim yardımı 500

Bin ve İki bin lira olarak
belirlendi.

Kıdem tazminatı hesabını
yemek ücreti 30 lira olacakı

Üyenin evlenmesi halinde j
işgünü ücretli izin verilecek '
2500 lira evlenme yardımı ya|
lacaktır. Çocuğunun dünya
gelmesi halinde 3 işgünü ücrı
li izin verilecek ve 2000 lira d
ğum yardımı ödenecektir. Ay|
her çocuk için 50 lira çoc(
yardımı, öğrenim kademelerii
göre 500 lira, 1000 lira, ve 20
lira eğitim yardımı yapılacakt

Üyenin ölümü halinde vah
lerine 7500 lira, iş kazası ölür
lerinde 20.000 lira yardım yaf
lacaktır. Üyenin yakınlarının <
lümü halinde üyeye 3 işgür
ücretli izin verilecek ve 1500 '
ra ölüm yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında üy
lere yılda 300 lira değerinde i
çift ayakkabı verilecektir.

İşyerine gidiş geliş işverenJ
temin edilecek vasıtalar ile yd
pılacaktır.
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Ak Kardan San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimizden Hüseyin YJL-
DlZ'ın oğlu, Kâzım DEĞİR
MENCİ'nin kızı, Hikmet AK
TAŞ'ın oğlu,

0 Şahin Motor işyerinde ça
lışan üyemiz İbrahim öZER'in
oğlu,

9 Kaliteli Çelik işyerinde ça
lışan üyemiz Rasim YILDIZ'ın
kızı,

9 Tekten imalat ve Mühen
dislik A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden Ruhi UÇAR'ın oğ
lu, Hasan KÜÇÜK'ün oğlu. Bay
ram BÜYÜKKÜTÜKÎün kızı, Se-
lahattin ÖZBAY'ın kızı. Celal
SAVAŞ'ın oğlu, Osman BAĞ
DAT'ın oğlu, Ali BALKAN'ın oğ
lu, Fahri BAYRAK'ın kızı, Kamil
GÜNDÜZ'ün kızı.

0 Chrysler işyerinde çalı
şan üyelerimizden Naci FALER-
in oğlu, Cemalettin BAYKENT'-
in oğlu, Ahmet KARAOĞLU'nun
kızı, Elvan ÖZKAYA'nın kızı,
Fevzi KÖSTEK'in kızı.

@ Makina Takım işyerinde
çalışan üyelerimizden Mehmet
BAŞ'ın kızı, Halil ÇAYAN'm kızı.
Cumhur YALTIRAKLI'nın kızı,
Ali CAKIR'ın oğlu.

Şahin Motor işyerinde ça
lışan üyelerimizden Muharrem
ER'in kızı. Muzaffer ULUKÖY-
LÜ'nün kızı ve Turhan BEKTAŞ'-
ın kızı olmuştur. Genç anne ve
babaları tebrik eder, küçük yav
rulara uzun yıllar dileriz.

C evlenme")
Ak Kardan Sanayii ve

Ticaret A.Ş. işyerinde ça
lışan üyemiz M. Servet
AYDIN,

9 Tekfen imalat ve Mühen
dislik A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yemiz Sobri APAYDIN ile Fatma
Gülsen BEZMEZ evlenmişler
dir.

® Chrysler işyerinde çalışan
üyelerimizden Kadir AYDOğan-
Zekiye ÇELİK ile Sadi KARA -
Fatma YILMAZ ile Ziya DOĞAN;
Kıymet TÜRKDOĞAN ile

# Şahin Motor işyerinde ça
lışan üyelerimizden Celal Büyük
özden Gülseren hanım ile Ce
mil ÜNAL ise Nermin hanım ile
evlenmişlerdir. Kendilerine bir
ömür boyu mutluluklar dileriz.

9 Tekfen İmalat ve Mühen
dislik A.Ş. işyerinde çalışan üye
lerimizden Hasan AKKAYA'nın
babası. Hikmet BALTACi'nın ba
bası, İsmail GÜÇ'ün oğlu vefat
etmiştir.

9 Escş işyerinde Grev'de o-
lan üyelerimizden Reşat KIZ ge
çirdiği trafik kazasında vefat et
miştir. Ahirete göçenlere rah
met niyaz eder, geride kalanla
ra başsağlığı dileriz...

(  VEFAT )
Ak Kardan San. ve Tic.

A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden İbrahim UY-
GüN'un babası, Ali KIR-
OĞLU'nun babası.

Çelik Montaj Işyerina'e çalı

şan üvelerimizden Tahir Özde-

mir vefat etmiştir. Tüm dost ve

I yokmianna bossağiığı dileriz.
%
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Enflasyonlardan

En büyük zararı
İşçi ve memurlar
Görmektedir...

Sendikamız Otomo^
lan tısı 29 Haziranda M
leşmelerle ülke sorunlâ
nusunda görüşler yeni^

İşverenlerin sözleş*
sında, hükümetin çalış'^
ması gerektiğinde birlei\
tısında son olarak Gen;|
ma yapmış ve durum b'
tır. Önemini dikkate ali
lamasını aşağıya ayne

d

i

GENEL

KURULU
Madeni Eşya Sanayicileri

Sendikası (MESS) ile 11 işyeri
ni kapsamına alan 'müzakereler
sonunda anlaşma sağlandığını,
ülke ekonomisinin sağlıklı bir
duruma kavuşması ve çalışma
barışının temini yolunda gerekli
yaklaşımı gösterdiklerini belir
ten ÖZEREN: «Enflasyondan en
büyük zararı gören memur ve
işçilerdir. Toplu Sözleşmeler ile
sağlanan ücret artışları, sözleş
melerin imzası kurumadan, tatlı

çıkarlarından vazgeçmek iste
meyen, kâr daha fazla kâr sağ
lamak yollarını arayan serma
ye tarafından fiyatlara yansıtıl
makta böylece yenilenen Toplu
Sözleşmeler aşırı fiyat artışları
nı izleyememekte ve reel ücret
ler gerilemektedir. Bu durumda
Toplu Sözleşme düzeninin ül
kede enflasyon ortamı yarattığı
iddiası yanıltıcıdır. Ücretlerin
maliyetler içindeki payının or
talama olarak %15 olduğu dü

şünüldüğünde, sermayeni
yatlarla dilediği gibi oynay'
enflasyona neden olduğu i
çeği ortaya çıkmaktadır»

İŞÇİ SINIFININ İŞ GÜVENC^
SAĞLANMALIDIR

İş Yasasının 13'ncü mad'
ne yeni bir düzenleme getn
sinin, işçi sınıfının güncel ?
nu olduğuna değinen ÖZEf*



e

ene/ Yönetim Kurulu top-

'e burada son toplu söz-
'^da alınacak tavırlar ko-
-nmiştir.
dıelerini etkilemesi karşı-
'kış açısının gerçekçi ol-
~l Yönetim Kurulu toplan-
Aydm Özeren bir konuş-

e kamuoyuna açıklanmış
tı Başkan Özeren'in açık-
oruz.

Toplu sözleşmeler
Ardından aşırı

Fiat artışları
Çalışanı eziyor...

§

i

ONETIM

OPLANDI
Hükümetin dış borçlan ertele-
ek, yeni kredi kaynakları bul
ak yolundaki girişimlerinin o-
mlu sonucu olarak döviz dar
□gazında sıkışmış sanayii so-
k alırken, işyerlerinden toplu
çi çıkartmaları devam etmek-
dir. Anayasanın belirttiği sos-

bj ekonomik görüş içinde hiç
ir işverenin sebep göstermek-
pin işçiyi işten çıkarma hakkı
"Imaması gerekir. Çalışma ba

rışını işçi sendikalarının bozdu
ğunu iddia eden işverenler, iş
çi kıyımı ile barışı kendileri boz
muyormu? Bu günkü hükümet
ten emekçilerden yana yasa
tekliflerinin bir an önce meclis

lere getirilmesi beklenirken, en
ivedi olanında iş yasasının 13'-
ncü maddesine sınırlama getir
mek, keyfi çıkarmalarda işçile
rin işe iadelerini sağlamaktır»
dedi.

SALDIRI KINANDI

i

Anayasa Mahkemesine bom
balı saldırının, dolayısıyla hu
kuk devletine yapıldığını belir
ten ve olayı nefretle kınayan
ÖZEREN: «Anayasal düzeni yık
mak amacında olan terör ey
lemlerinin ciddi boyutlara ulaş
tığını» kaydederek «hükümet
yeterince kararlı ve enerjik ön
lemlerle ve anarşinin kaynakla
rına eğilmek suretiyle anarşinin
üstesinden gelebilir» dedi.
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İşçiye ödenecek tazminata
esas olan ücret, bordroda
görünen en son ücrettir.

8
5
5

%

Bu konuya son v,ermeden önce Yorgı-
toyın bu görüşünde ısrar etmesi halinde
doğabilecek sakıncaya da işaret etmek
yerinde olur. Birincisi şudur 1950 den beri
yürürlükte olan 13. maddenin sendikalara
üye olan işçiler için çiddi bir güvence ola
madığı anlaşılmıştır. Ağır işliyen bir yargı
mekanizması içinde işçi, oldukça uzun bir
süre sonra, bildirim önellerine ait ücretinin
3 katı tazminat alabilecektir. Bu durumda
işverenlerin işçilerin sendikalaşmasını da
ha başlangıçta baltalıyabilecekleri anlaşıl
maktadır.

İkinci sakınca ise şu noktada belir
mektedir: Yüksek Mahkeme, işçinin sen
dikaya üye olması halinde Sendikalar Ya
sası yerine iş yasası hükümlerinin uygu
lanması gerektiğini benimsediğine göre
böyle bir haksız harekete başvuran işve
renler hakkında da Sendikalar Yasasın
daki cezai hükümleri (m 31/3) uygulama
ya gerek görmiyecektir. Böylece sendika
özgürlüğü daha başlangıçta ciddi bir teh
like ile karşılaşacak, muhtemelen 1963 ön.
cesi dönemdeki duruma dönüşecektir.

c — Tazminatın Miktarı

Sendikalar Yasasının 19. maddesinin
son fıkrasına göre «hükmedilecek tazmi

nat, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından
az olamaz». Yasanın bu açık hükmüne
rağmen uygulamada bu tazminatın bir yıl
İlk ücret tutarının üstüne çıkarıldığına rast
lanmamıs bulunuyoruz. Kanımızca taraflar
toplu iş Sözleşmeleri ile bu tazminatı artı
rabilecekleri gibi, yargıç ta sendika özgür
lüöü ihlâl edilen kişinin durumunu, olayın
cereyan tarzını dikkate alarak daha yük
sek bir tazminata hükmedebilir.

İşçiye ödenecek tazminata esas teş
kil edecek ücret, işçiye ödenen son ücret
olacaktır. Başka bir deyimle olay tarihin
den geriye doğru bir yıl içinde ödenen üc
ret miktarına göre değil, ileriye dönük ola
rak bir yıl daha işçi çalışsaydı alacağı
ücrete göre bu tazminat hesaplanmak ge
rekir. İşçinin, Yargıtayın da bir kararında
kabul ettiği gibi brüt ücreti esas alına
cak, ancak bildirim ve kıdem tazminatla
rında olduğu gibi ücretin ekleri burada
dikkate alınmıyacaktır. Zira 1927 sayılı ya
sadan ,'sonra 14. madde içine alınan hü
küm gereğince sadece bildirim ve kıdem
tazminatlarında çıplak üçret yerine ücret
ekleri de dikkate alınacaktır. 274 sayılı ya
sanın 19. maddesinde bu konuda bir açık
lık olmadığından genel kuralları uygulama
zorunluğu vardır.

OTOMOBİL — İŞ
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SENDİKA

l

TENSİLCİİERİNİ
SHE KARŞI

KORUYAN
HÜKÜMLER

İşçilerin feshe karşı korunmalarında
sendika temsilcilerinin durumu kuşkusuz
özellik taşımaktadır. Diğer işçiler genellik
le feshe, özel olarak da sendikacılık faali
yetleri nedeniyle işten çıkarılmalara karşı
korunurlarken ödevi işyerinde sendikacılık
faaliyeti göstermek olan kişilerin bu konu
da daha ileri bazı güvencelere sahip bu
lunmaları herhalde tartışılmasız kabul edi
lecektir. Nitekim birçok batı ülkesinde de
işçi temsilcilerine, işletme komitesi üyele
rine özel istihdam güvenceleri sağlanmış
tır.

Bilindiği gibi Türk İş Hukukuna sendi
ka temsilciliği kurumu 1963 yılında Sendi
kalar Yasası ile girmiştir. Daha önce 3008
sayılı İş Kanununda işçi temsilciliği bulun
makta idi. O dönemde dahi bu kişilere is
tihdam güvencesini sağlayan hükümlerin
bulunduğunu hatırlatmakla yetinelim. Yine
konumuzun dışında kalmakla beraber işçi
temsilcileri ile sendika temsilcileri arasın
da çok önemli bir nitelik farkı bulunduğuna
işaret etmeliyiz. İşçi temsilcileri işçiler ta
rafından seçildikleri halde, sendika temsil
cileri yasada belirtilen sendikal kuruluşlar
tarafından tayin edilmektedirler. Türk mev
zuatında bu temsilcilerin atanması ve yet
kileri ile ilgili düzenlenmelerin yetersizlikle
rine ve uygulamada karşılaşılan sorunlara
değinecek değilim. Sadece şu hususu be

lirtmeliyim ki, Türk kanun koyucusu 1963
yılında sendika temsilciliği kurumunu ül
kemize getirirken başarılı bir düzenleme
yapamamış, 1970 yılında kabul edilen 1317
savılı yasa ise ortaya yeni sorunlar atmak
tan ileriye gidememiştir.

Konumuz olan sendika temsile' ~ -
sendikacılık faaliyeti nedeniyle feshe karşı
korumalarına geçmeden önce bir hususa
daha değinmekte zorunluk duymaktayım.

Bilindiği gibi 1970 tarihinde Sendika
lar Yasası önemli ölçüde değiştirilirken iş
yerinde çalışan sendika yöneticilerinin fes
he karşı korunmasına artık gerek olmadığı
sonucuna varılmş ve bu güvence sendika
temsilcileri bakımından düzenlenmiştir. Kuş
kuşuz bütün ileri ülkelerde sendika yöneti
ciliği giderek bir meslek halini" almakta ve
amatör sendikacılık önemini yitirmektedir.
Ancak ülkemizde, özellikle işyeri .sendika
larında, amatör bir yönetici kadronun iş
başına getirilmesi de pekâlâ mümkündür.
Bunların yaptıkları görev de en az sendika
temsilcileri kadar önemli olduğuna göre is
tihdam güvencesinden yeteri kadar
lanamamaları kanımızca haklı gösterile
mez. Sanıyoruz ki, 1970 yılında Türk ka
nun kovucusu orofesyonel sendikacılığı
teşvik için büyle bir çözüm yolunu kabul
etmiştir.

Türk mevzuatında isveri sendika tem
silcilerine sağlanan istihdam güvencesi,
274 sayılı yasanın 20. maddesinin 5. ben
dinde düzenlenmiştir. Ancak bu hükümle
rin uygulamada toplu sözleşmelerle tem
silciler yararına genişletilmesinde ae ya
sal bir sakınca yoktur. Nitekim bazı toplu
sözleşmelerde bu hususa dair hükümler
bulunduğu bilinmektedir.

Türk toplu pazarlık düzeninde bu ko
nuda nasıl İDir gelişme sağlandığını bir ya
na bırakarak açıklamalarımızı sözünü etti
ğimiz 20. maddenin 5. bendine göre yap
maya çalışacağız.

İşyeri sendika temsilcilerinin haksız
şekilde işten çıkarılmaları halinde diğer
işçilerin yararlandıkları haklardan aynen
onlar gibi yararlanacaklarına kuşku vok-
tur. Şu halde bu durum kesinleşirse işve
ren en az bir yıllık ücret tutarında temsil
ciye bir tazminat ödemek zorundadır. Ör
neğin temsilcinin normal temsilcilik faali
yetinde bulunması yüzünden daha ağır bir

1
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Eğitim
Seminerleri
Üyelerimizin
Yakın ilgisini
Topladı...

Seminer notlarını yayınladığımız öğ
retim üyesi seminer sırasında

işe verilmesi, lerfi ettirilmemesi gibi işlem
lere tabi tutulması hallerinde temsilci de
diğer işçiler gibj 274 sayılı yasanın 19.
maddesine göre bu durumla karşılaşan
temsilcinin talebi üzerine Bölge Çalışma
Müdürlüğü sorunu barışçı bir çözüme bağ
lamak için teşebbüse geçer. Temsilci ye
rine sendikanın da böyle bir girişimde bu
lunabilmesi ve başvurma tarihinden itiba
ren en geç 6 işgünü içinde uzlaştırma te
şebbüsünün yapılacağı aynı maddenin so
nunda açıklanmıştır.

Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu aşa
mada nasıl bir fonksiyona sahip olduğu
yasada açıklığa kavuşturulmamıştır. Aca
ba bölge çalışma müdürlüğü temsilcinin
işten çıkarılmasının haklı olduğuna veya
bu işlemin haksızlığına karar verme hak
kına sahip midir? Kanımızca ilgili bentteki
«uzlaştırmaya teşebbüs eder» ibaresi böl
ge çalışma müdürlüğüne bu alanda, uyuş
mazlığın esasına girerek, bir karar verme
sine engel bulunmaktadır. Nitekim batı
ülkelerinde de bu konuda idari makam
ların girişimleri tarafları uzlaştırma giri
şimlerinin ötesine geçmemektedir.

m
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4  Uzlaşma olmadığı takdirde bölge ça
lışma müdürlüğünde düzenlenecek bir lu-
tanokla durum yetkili il hakem kuruluna
sunulur. İl hakem kurulu uyuşmazlığın esa
sına girerek temsilcinin işine iadesine ve
ya feshin haklılığına karar verecektir. İl
hakem kurulu uyuşmazlık konusu .olan ki
şinin temsilcilik sıfatının bulunup bulun-
madınmı ve geçirilmesi zorunlu olan uz
laştırma girişiminin yapılıp yapılmadığını
araştırarak uyuşmazlığı incelemeye başlar.

İl hakem kurulu gerektiğinde Hukuk
Usulü Mahkemeleri Konunu'nun tahkime
ilişkin hükümlerinden de yararlanabilir. Ya
pılan incelemeler sonunda temsilcinin hak
sız bir nedenle işten çıkarıldığı sonucuna
varılırsa il hakem kurulu temsilcinin işine
iadesine karar verecektir. Böylece işvere
nin yaptığı fesih bütün sonuçları ile birlik
te ortadan kalkmaktadır. Artık işçi işi yap
ma, işveren de ücret ödeme yükümlülüğü
altına girmektedirler. 5. bendin ilk fıkra
sında açıkça ifade edildiği gibi temsilci
«işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üze
re» ücret ve diğer bütün haklarını işveren
den isteyebilecektir. Bu sonuç işverenin
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I Türk İş Hukukunda işçinin
I feshe karşı korunmasındaki
I genel hükülerin yetersizliği
I sendikacılığı da etkiliyor. . .
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yaptığı feshin hükümsüz sayılmasının do
ğal bir sonucudur.

İşverenin işe iade edilmiş olan bir
temsilciye iş vermek zorunda olup olmadı
ğı tartışılabilir. Ancak sözünü ettiğimiz bu
bentte «iş gördürülmemiş olsa bile» ibaresi
işverenin bir kişiye mutlaka iş verme zo
runda olmadığını göstermektedir. Doktrin
de baskın olan görüş de budur.

Sendika temsilcisine sağlanan öze!
istihdam güvencesi belirli bir süre ile sı
nırlı mıdır? İl hakem kurulu tarafından işi
ne iade edilen temsilcinin temsilcilik sı
fatı herhangi bir nedenle sona ererse, ör
neğin sendika tüzüğü gereğince bu kişi
temsilcilikten çıkarılırsa veya başka bir
sendika işyerinde toplu sözleşme yaparsa
durum ne olacaktır? 20. maddeden bu
kişinin hizmet sözleşmesi ilişkisinin sade
ce temsilcilik sıfatının devam ettiği süre
ye ait imiş gibi bir anlam çıkarmak müm
kündür. Kanımızca bü çözüm şekli I hakem
kurulunun feshi bütün sonuçları ile birlik
te ortadan kaldırdığı ilkesi ile bağdaşa
maz. Kanunda ifade edilmek istenen husus
temsiloilik süresi içinde işçinin istihdam
güvencesine sahip olduğudur. Yoksa bu
sıfat kalkar kalkmaz işverenin önceki fe
sih kararının geçerlilik kazanarak işçinin
işyeri ile ilişiğini kesmesi mümküıi değil
dir. Aradaki fark şudur: Temsilcilik sıfatını
kaybeden bir işçiyi işveren haksız nedenle
işten çıkarırsa bu kişi artık 20. maddeden
değil, sadece 19. maddeden yararlanabile
cektir.

İl hakem kurulu kararlarına kaişı Yük
sek Hakem Kuruluna başvurulamayacağı
20. maddede açıkça belirtilmiştir. Böyle
bir başvurunun uygulamada belirli ölçüle
rin ortaya çıkması bakımından yararlı ola
cağı görüşünü paylaşmakla beraber, isi sü
rüncemede bırakması açısından sakıncalı
bir yönü olduğunu do hatırdan çıkarmamak
zorundayız.

SONUÇ

Türk iş hukukunda sendika özgürlüğü
başta Anayasa olmak üzere birçok yasa
da veya uluslararası sözleşmelerde öngö
rülmüştür. Bu hakkın kullanılması sırasın
da is'^ilerin karsılaşabileçekleri haksız fe
sihlere karşı da hukuki ve çezai müeyyi
deler konulmuştur. Ancak Türk iş huku
kunda i'^'^inin feshe karşı korunmasındaki
genel hükümlerin yetersizliği sendikacılık
faaliyeti bakımından da etkili olmoktadır.
Bir kere sendikacılık faaliyetinden dolayı
işten çıkarılan işçinin işe iadesine dair
temel bir hüküm yasalarımıza henüz gir
memiştir. Üstelik üst yargı organlarının bu
konuda son yıllarda verdikleri kararlar da
batıdaki gelişmelere tümüyle ters düsrnek
tedir. Nihayet sendika temsilcilerine sağla
nan istihdam güvencesi ise bu kurumun
yasalarımızda iyi düzenlenmemesi nedeni
ile uygulamada bazı sorunlar yaratmakta
dır.
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tadır. Grevin özellikle sınai mer
kezlerde etkin olduğunu ve bu
radaki kuruluşları nalışamaz du
ruma getirdiğini ve işçile.nn ça
lışmadıkları belirtilmektedir.

Buna karşılık ülkenin kuzey
bölgesinde greve katılanların o-
ranı bütün çalışanların ancak
yüzde 20'sini bulmaktadır. Belçi
ka'da çelik sanayi işkolunda 45
bin işçi çalışmakta ve bunların
vüzde 15'i grevden etkilenmek
tedir.

Greve neden olan anioşmaz-
lık konuları arasında haftalık

çalışma saatlerinin 40'dan 38'e
indirilmesi ve emeklilik yaşının
65 yerine 55 olması bulunmak
tadır. İşçi sendikaları, söz ko
nusu önlemlerin işsizliğin azal
tılması bakımından da yararlı
olacağı görüşünü savunmakta,
ancak işverenler, önerilerin ol
duğu gibi kabulüne olanak bu
lunmadığını, sadece bazı küçük
ödünlerle yetinilmesi gerektiğini
ileri sürmektedirler.

r
FRANSA'DA

ASGARİ
ÜCRET
YÜKSELDİ

Fiyatların ortama yüzde 2.1,
hayat pahalılığının ise yüzde
1.7 oranında artış gösterdiği
Fransa'da asgari ücretler Ba
kanlar Kurulu kararıyla yüksel
tilmiştir. Daha önce saatte 10,15
Fransız Frangı olarak saptanan
asgari ücretlerin bundan böyle
Î0,85'e çıkarıldığını açıklayan
Fransa Başbakanı Raymond
Barre, toplam yüzde 3 8 oranın
daki fiyat artışları ve hayat pa
halılığı yüzünden bu yola gidil
diğini belirtmiştir.

Sendikaların hükümetin kara
rını olumlu olarak nitelemesine
karşı arttırma oranının az oldu
ğu görüşü ağırlık kozonmıştır...
Vapılan toplu sözleşmelerde bu
oranın kıstas olarak alınmaya
cağını açıklayan bir kısım sen
dika yetkilileri hükümetin cimri
davrandığı yolundaki görüşlerini
Savunmaktadırlar.

Belçika'da
Çelik
Grevi
Endüstriyi
Felç
Etti

Bir Avrupa ülkesi olan Belçi
ka'da çelik sanayii işçi ve iş
veren kuruluşları arasında çıkan
anlaşmazlıklar üzerine başlayan
grev nedeniyle endüstri tam an-
lamiyle felç olmuştur. Ülkenin
en büyük sanayi kollarından bi
ri olan çelik sanayiindeki greve . _ _
38 bin civarında işçi katılmak- ileri sürmektedirler. V,..
^coocoooooecofiocciSocıooe^coooaocoocoeooooeocoaBooBeoeoeoopoeceeeooooeoaoocooeoeoo ̂

' NİKARAGUA'DİKİ GREV DALGASI
• • • •

BUTUN
OLEEYt
SARITORamm

Hükümetin genel çalışma politikası ile çalışma koşullarını iyileş
tirmesi konusundaki programını kınamak için başlatılan grevler Ni
karagua'da yaygınlaşmaktadır.

Bir süre önce başlayan grevlere son olarak 13 bin dolayında
hastahane görevlisi ile belediye hizmetlilerinin de katılması yüzün
den normal hayat yaşanmaz hale geldiği Nigaragua hastahanelerinde
bu yüzden vatandaşlar ile çalışanlar arasında kavgalar çıkmaktadır.
Belediye hizmetlerinin yapılmaması yüzünden şehirlerin çöp içinde
yüzmeğe başlaması üzerine silâhlı kuvvetlerden yararlanmaya çalışa
cağını açıklayan Nikaragua hükümeti anlaşmazlık konularının yakında
çözümlenmesi için görüşmelerin başlatılacağını da açıklamıştır.

^oooaoooeooeoaaoooooooooooooooooooqoc>oooogooaoaoeooeeaceowgoooocoa^»8aoeeıaeaoiNNF
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tekstil yönetimi r

ŞİDDETLE KINANDI
DİSK'e bağlı Tekstil Sendika

sı Genel Merkezine karşı bir
süre önce başlatılan tepkiler
giderek yoğunlaşmaktadır. Ge
nel Merkezin grup sözleşmesi
ile kendilerine sormadan toplu
sözleşme yapmasını kınayan
Penyelüks işçilerinden sonra,
Zeytinburnu şubesi genel kurul
ları da ikinci kez ertelenmiştir.

Genel Merkezin kendi başına
buyruk olarak üyelerin görüşle
rini almamasını protesto eden
tekstil işçilerinden 8'i son ola
rak bu durum düzelene kadar

r"" >
Bundan önceki hükümet dö

neminde MİSK'e bağlı Türpek-İş
Sendikası tarafından hiddet kul
lanıldığı iddia edilen İzmir Ali
ağa Rafinerisinde bu kez Pet-
kim-İş Sendikası larafından söz.
leşme imzalanmıştır. İkramiyele
rin 7 maaşa çıkarıldığı yeni dö
nem toplu iş sözleşmesinde üc
retler 2 yıl îçin yüzde 50 ora
nında arttırılmıştır.

^  J

«ölüm orucu»na geçmişlerdir.
Sendika Genel Merkezinin kar
şısında kurdukları çadırda Baş
kan Rıza Güven ve ekibine kar
şı giriştikleri hareketi sonuna
kadar kadar götüreceklerini o-
çıklayan tekstil üyeleri, devrim
cilik maskesi altında işçi düş
manlığı yapılmasının Türk sen
dikal hareketinin yüz karası ol
maktan kurtarılacağını açıkla
mışlardır.

I
V

Oleyis iki
Sözleşme
imzaladı

Otel, lokanta ve eğlence yer-
lerinds çalışan işçilerin örgüt
lendiği Oleyis Sendikost/ Hilton
Oteli ile Gelik Et Lokontasmda
çalışan üyeleri adına sözleşme
İmzalamıştır. Ücret ve sosyal
yardımlann kapsamının gelişti
rildiği sözleşmelerden 400 dola
yında Oleyis üyesi yororlanmış-
tır.

..

Petrol Grevi
etkin oldu...

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sen
dikası tarafından TPAO işyer
lerinde aylardır sürdürülen top
lu iş sözleşmesinde çıkan an
laşmazlık ve başlatılan grevler
büyük etkinlik göstermiş ve ha
yat büyük ölçüde aksamıştır.

Sondaj işyerlerinin ardından

Genel - îş'in Belediye
grevleri kısa sürdü...

Genel-iş Sendikasının İzmit ve çevre belediyelerde çalışan üye
leri , adına başlattığı grevler kısa Sürmüştür, önce İzmît Belediyesin
de toplu sözleşme görüşmelerinin ̂ uzlaşmazlıkla sono erdirilmesi üze^
rine başlayan grev bir haftalık grev ardından gerçekleştirilmiştir. Do
ha sonra da Darıco va diğer çevre ilçelerde ardı ardına başlatılan
grevler kısa sürede etkinliğini göstermesi üzerine taraflonn anlaşması
İle sono erdirilmiştir.

Batman . Dörtyoi petrol boıu
hattına kadar yaygıniaştırılon
grevlerin bir ay süre ile göster
diği etkinlik üzerine Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Petrol-İş Sendikası arasında ye
ni dönem toplu iş sözleşmesi
imzalanmıştır. Ücret artışları ile
geniş kapsamlı sosyal yardımla,
rı kapsayan sözleşme işkolunun
en iyi sözleşmeleri arasında yer
almaktadır.

Öte yandan Petrol-İş Sendi
kasının örgütlü bulunduğu Mer
sin'deki ATAŞ Rofinerismde de
yakında greve gidileceği öğre
nilmiştir. Yabancı şirketlerin or
tak bulunduğu bu İşyerinde uz
laşmaya gidilmesi üzerine işve
ren tarafının da lokavt uygula
maya kararlı bulunduğu belirtil
mektedir.
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ÜLKEMİZDE EMEK

SUDAN UCUZDUR
Emeğin, pozitif hukuku

muzda yasolario korunma
sı yarım yüzyıldan beri sür
mektedir. İlk İş Kanununun
çıkışından bu yana 40 yıl
geçtiğini de belirtelim. Bu
ana, ya da temel yasaya
ek olarak 1940 . 1950 yıl
larında çıkan çeşitli iş ya
saları, daha sonra Sosyal
Sigortalar yasaları, grev
ve lokavt, sendika yasaları
çeşitli sosyal güvenlik ya
saları ile tüzükleri çıkarı
larak yasal açıdan emek
korunması sürdürülmüş
tür. Ama bu koruyuş sade
ce yasalarda yazılı kalmış
daha doğrusu halkın deyi
şiyle sözde kalmıştır. Bu
yazıda işte emeğin korun
masının neden sözde kal
dığını belirteceğim.

İş yasalarımız, iş yaşa
mının denetim ve teftişini
devlete bırakmıştır. Devlet
bu görevi. Sosyal Sigorta
lar Kurumu, iş ve İşçi Bul
ma Kurumları, Bölge Ça
lışma Müdürlükleri ile
Cumhuriyet Savcılarına
vermiştir. İlke olarak bu
çok güzeldir. Çünkü emek
bu zümrenin "Sadaka,, sı
na ya da bir yanın atifet
ve lütfuna terkedilmemiş-
tir. Ama bu yürütmeyi ya
pacak olan kurumlar, ku
ruluşlar hangi yasanın,
hangi maddelerini uygula
yacaklar, emek ve emeğin
hakkı ne gibi cezasal yap
tırımlarla güvence altında
tutulacak, iste önemli olan
burasıdır. Şimdi bunu gö

relim: İş yasamız 97 - 101.
maddeleri, yani beş mad
delik bölümü, işçi aleyhi
ne kullanılmayacak, hak
ları çiğnetilmeyecek, ya
da ihlâl edilirse uygulana
rak bunu önleyecek çeşit
li hükümleri içermektedir.
İşte isçiye güvenlik sağla
yan bu yasaların madde
lerinden birkaçının ne ol
duğu, hakları güvence al
tına nasıl aldığını i!) gö
relim.

İşveren, «Ben çalıştırdı
ğım işçinin biriken aylıkla
rını ödemiyorum» dese,
hattâ yasanın diliyle «Kas
ten ödemiyorum» dese ya
da işçinin yıllarca çalışma
sının karşılığı olan kıdem
tazminatını «Ödemiyo
rum» dese, yasalarımızın
işverene vereceği yüz lira
para cezasıdır!

Bir örnek daha: Bir iş
yeri yıllarca çalıştırdığı,
içşiyi habersiz, selâmsız,
sabahsız haklarını verme
den işinden çıkarıp kapı
önüne korsa, işverene ve
rilecek para cezası 100 -
250 lira arasındadır. Asga
ri ücret tanımayan, hatta
asgari ücretin çok altında
ki ücreti dahi ödemeyen
işverenin cezası da buka-
dardır. Fazla mesai yapıp
yapmayacağını sormak
gereğini dahi duymadan
jalıştırdığı işçiye bu hak
kının vermeyen işverenin
cezası yine aynıdır.

Başka bir deyişle ve
recekleri cezadan çok bu

yollardan geçmek onlara
ağır geliyordu. Avuçlarının
içinde tuttukları sermaye
yanlısı iktidarlar, onların
bu derdine de çözüm bul
dular: Bir savcılık ihbarna
mesi ile hiç bir sorguya
ifade vermeye gerek kal
madan bu gülünç denecek
kadar az cezaların öden
me yolları açıldı. İşveren
ler de çeşitli yerlere gidip
gelmekten kurtuldular. Sa
daka verir gibi, keyifle, bu
minicik cezaları vermeye
ba.sladılar. Yalnız bir nok

tada şükretmek gerekir ki,
bu cezalor 3008 sayılı İş
Yasasına göre 5-10 lira a-
rasında bulunuyordu. Bu
nunla ilgili olarak kısa bir
anımı belirteyim: Yıllar ön
ce bir isçi sendikasının,
kongresinde yaptığım ko
nuşmada, «Senin şapkan
ya da değeri çok küçük
başka bir eşyan çalmırsa,
yasalarımıza göre cezası
en az üç ay hapisliktir.
Ama senin alın terin on
binlerce lira değerindeki e- §
meğin çalmırsa (ve zevk
için ödenmezse) cezası 5,
ya da 10 liradır.

Elbette alırlar. Ama 3-4
yıl süren davalarda binler
ce liraya varan mahkeme,
tanık, bilirkişi ücretleri vb. I
giderlerle vekil ücretlerini, ^
bunca çekilecek üzüntüleri
ve ödenmeyen para ıin kar ^
şılığında ancak yıllık yüz
de 5 faiz sorununu da dü
şünürseniz bu güçlük iyice
ortaya çıkar. Ve 25 yıldan
beri kurulamayan is mah
kemelerinin dışında genel
bilgiye sahip yargıçların,
uzmanlıklarının dışındaki
yargılamalarla işçilerimiz
bu haklarını alabilirler.
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