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Referandum

Gerçek

Olsa..,
İşçi kesiminden yana sendikaların yıl

lardan beri bekledikleri referandum ile
ydtkX tesbitinin Çalışma Bakanlığı ta rafın-
ddri •:'ha2;irldnan\"275 sayılı yasa değişikli'
ğine gitmesi memnuniyet vericdir.

•  • Bu husuşda geç kalınmış olması, işçi
lerin sendika seçme özgürlüğüne mani ol
muş, bu arada binlerce işçi sendikalarını
seçmek isterken. işlerinden olmuşlardır.

İşte Otomobil . Iş'in hırçınlaşmasının
başlıca sebebini bunda aramak yerinde
olur kanatindeyiz. İşveren kesimine sorul,
duğunda hiç bir çıkarmanın altında sen
dikal neden yatmamaktadır. Devamlı iş
kirzlerini bahane ederek şimdiye kadar iş
çileri dize getirerek sarı sendikacılığı kö
rüklemişler ve istedikleri sendikalarla
Toplu İş Sözleşmesi yaparak sömürüleri
ne devam etmişlerdir.

İş kolumuzdaki işçiler böylece bölü-
ne bölüne yapı işkolundan sonra en çok
sendikaya sahip işçiler durumuna getiril
miştir.

İş kolumuzdaki sendika sayısı Türki
ye'de 171 adede çıkarken, İstanbul bölge
sine bağlı 48 sendikanın pek çoğunu her
halde işçilerin yarattığına inanmak çok
zordur. Işın derinliğine inildiğinde bu sen-

! !

dikalarm profosyenel kadrolarını nasıl bes
ledikleri bile karanlıktır.

Gerçekle alakası olmıyan bu tip sen
dikalarla bunlarla çalışan işverenlerin re
ferandumdan umacı gibi korkması müş
terek attıkları düğümlerin kolayca çözüle
ceğini bildikleri içindir.

Zaman zaman iş mahkemelerinin refe
randum benzeri tesbitlere gitmeleri, açık
ça çok geç kalmış referandum yasasının
hızlanmasına yardımcı olmuştur.

Türk-İş ve Disk'e bağlı sendikalar ka
zanma şartları kendilerine dönük olduğu
zaman referandum diye baş baş bağırmış
lar bu şansa sahip değillerse referanduma
karşı çıkmakta ditetmişlerdi.

İşte bütün değişik bu ortamlara karşı
Otomobil . Iş'in kazanma ve kaybetme
şansını kenara iterek daima referandumu
savunması ve istemesi gelecek günlerde
sendikal tarihe geçecektir. Çalışma Ba
kanlığının hazırladığı tasarıda toplu iş söz
leşmelerfnin sürelerininde dikkate alındığı
görülmektedir. Bilhassa son yıllarda türlü
oyunlarla 4 yılı aşkın sözleşmeler imzalan
dığı artık gözlerden kaçmamaktadır. Hal
buki yasada toplu iş sözleşmeleri üç yıl
dan fazla olmaz denmektedir. Tabiki mi
nareyi çalan kılıfını hazırlamaktadır..

275 sayılı yasa da yapılacak önemli
değişiklik, süresi belli toplu iş sözleşmele
rinin bitiş tarihlerinde tarafların fesh edip
etmemesi oyununu ortadan kaldırılarak,
yeni sözleşme yapma imkânı getirmesidir.

Yıllardanberi işçi sınıfının istemlerini
karşılıyamayan bu yasanın günün şartları
na uydurulması muhakkak ki işçi kesimi
ne çok şeyler kazandıracaktır. Bütün te
mennimiz, bundan önce bu yasa üzerinde
yapılması düşünülen değişiklikler türlü yol
lordan engelendiği için, bu atılımın olum
lu sonuç vermesini yürekten diliyoruz.

A.AYDIN ÖZEREN
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BÖHLER İŞYERİNDE
Greve Gidiyoruz...
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AEG ETİ — OMTAŞ ve BÖH- ^
LER işverenlerini temsilen Ma- "
deni Eşya Sanayicileri Sendika ■
sı ile bu işyerlerinde çalışan iş- ■
çileri temsilen sendikamız ara- ■
smda yürütülen sözleşme görüş a
melerinde hemen hemen toplu
sözleşme teklifleri çoğunluk
maddeler ile uyuşmazlığa git-
mişdi.

Bu işyerleri için ayrı ayrı te
şekkül eden uzlaştırma kurulla
rı çalışmalarının sonunda alı
nan kararların taleplerimiz doğ
rultusunda olmaması nedeniyle
sendikamız Genel Yürütme Ku
rulu GREV kararlarını yasal sü
reler içinde almış bulunmakta
dır.

Sendikamız tarafından kabul
edilmeyen uzlaştırma kurulu ka
radarını kendi karşı teklifleri
doğrultusunda gören MESS ise
bu kararları kabul etmiştir ve
LOKAVT kararları almıştır.

Yoksulluğun alın yazısı olma
dığını aksine siyasal iktidar ve
ekonomik sistem sorunu oldu
ğunu bilen sendikamız bu işyer
ieri toplu sözleşmelerini günün
koşulları ve üyelerimizin istem
ve özlemleri doğrultusunda so
nuçlandırmaya kararlıdır.

Sendikamız üyelerinin birliği- "
ne ve gücüne dayanarak en ile ,
ri haklar getiren sözleşmeleri ,
bağıtlayacaktır. ^

Taleplerimizi vermeye yanaş. ^
mayan işveren temsilcisi ME- ^
SS'e en güzel cevabı birlik ve g
disiplin içinde mücadele vere- g
cek AEG ETİ, BÖHLER ve OM- ■
TAŞ işçileri GREV'le verecek- u
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ELEKTROFER

SÖZLEŞMESİ
UYUŞMAZLIKTA

Elektrofer işverenliği ile dördüncü dönem söz
leşme müzakerelerine Eylül ayı içerisinde başlanıl
dı. Ancak ard arda yapılan görüşmelerde ücret zam
mı, ikramiye, çalışma süresi, kıdem tazminatı, bay
ram ve izin ikramiyesi ve yakacak yardımı gibi para
sal maddelerde anlaşma sağlanması mümkün olma
dığından 15 maddede uyuşmazlığa gidildi.

275 sayılı yasanın 15.nci maddesi uyarınca Ko
caeli Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurarak Uzlaş
tırma Kurulu toplantısı istenilmiştir. 27 Ekim 1978
günü bölgede yapılacak toplantıda teşekkül edecek
kurul uyuşmazlık maddelerini görüşerek bir karar
verecektir. Bu çalışmaların sonucu taleplerimiz gibi
olmadığı taktirde GREV kaçınılmaz olacaktır.

SEVİL METAL VE
ÇOLAKOĞLU'NDA

GÖRÜŞMELERE
BAŞLIYORUZ

Kartal'da kurulu Sevil Metal işyeri işçileri adına
yürüttüğümüz toplu sözleşme çağrı prosödürü sonun
da sözleşme yetkimiz kesinleşti.

Gebze'de kurulu Çolakoğlu' Metalürji A.Ş. işyeri
için Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğünde yürütülen
çağrı sonunda bu işyeri içinde ikinci dönem toplu
sözleşme yetkimiz kesinleşti.

Her iki işyeri için yeni dönem toplu iş sözleşme
si tekliflerini hazırlama çalışmaları sona ermiş olup
Ekim ayı içerisinde görüşmelere başlanacaktır.
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Eyüboğlu
işyerinde
üyelerimiz
çalışan
için yapılan
görüşmeler
oldukça
çekişmeli
geçerken..
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Gebze'de kurulu Eyüboğlu
Demir Çekme Fabrikasında ça
lışan üyelerimizi temsiien yürüt
tüğümüz birinci dönem Topiu İş
Sözleşmesi görüşmelerinde, ü-
yelerimiz adına talep ettiğimiz
ücret zammı ve sosyai hakia-
rın kabul edilmesi üzerine an
laşma sağlandı.

1 Ağustos 1978 îarihinden iti
baren iki yıl süreli Topiu İş Söz
jeşmesi iie olman haklar özetle
şöyledir:

İşçilerin 1 Ağustos 1978 tari
hinden itibaren soat ücretlerine
11.25 TL. 1 Ağustos 1979 tari
hinden itibaren de 12.00 TL.
zam yapılmıştır.

Her sözleşme yılı ipinde 90
günlük ücretler tutarında ikra
miye aiacak olan üyelere yılda
2.750.— TL yakacak yardımı ya
pılacaktır.

Yıllık yasal izin süreierine 3
işgünü ilâve edilerek yıllık izine
giden üyelere izin ücretleri ile
birlikte 2.000.— TL. tatil gideri
ödenecektir.

Dini bayramlarda 1.000.— TL.
bayram ikramiyesi alacak olan
üyelerin normal iş günlerinde ki
fazla mesaileri %75 zamlı, haf
ta tatili ve genel tatil günleri ca
iışmaiarı %100 zamlı ödenecek
tir.

Askerlik hizmetine giden üye
lere kıdem tazmina.mın haricin-
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Eyüpoğlu
İşçilerinin

aylık ücreti
1. /// 2700
2. yıl 2880
Ura olarak

arttırıldı
V. .j

de bir maaş tutarında yardım
yapıiacaktır.

S.S.K. tarafından üyeye öden
meyen gecici işgöremezliğin ilk
iki gününe ait ödenek işveren
tarafından ödenecektir.

İşyerinde işçilerin de katıldı
ğı bir Disiplin Kurulu kurulacak
ve her türlü cezalar ancak bu
kurul tarafından verilebilecek
tir.

İhbar tazminatiarı %50 zamlı,
kıdem tazminatları her bir ça
lışma yıiı için 35 günlük ücret

ler tutarında, ve kendisi ayrılan
üyeye de ödenecektir.

İşyerinde asgari saat ücreti
16.75 TL. olarak saptanmıştır.

İşyerine gidiş geliş işverence
temin edilecek vasıtalar ile ya
pılacaktır.

Kıdem tazminatı hususunda
yemek ücreti 30.— TL. dır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 3.000.— TL.
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 3 işgünü
ücretii izin ile 2.000.— TL. do
ğum yardımı, verilecektir.

Eğitim yardımı olarak öğre
nim kademeierine göre 500.—
TL, 1.000.— TL. ve 1.500.— TL.
ödenecek olup tahsile devam e.
den üye de bu yardımdan yarar
lanacaktır.

Üyenin vefatında varislerine
10.000.— TL., işkazası ölümle
rinde 20.000 TL. ödenecektir.
Üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 3 işgünü ücretii izin veri
lecek ve 2.500.- TL, yardım ya
pılacaktır.

Yılda 350.— TL. değerinde iki
çift ayakkabı alacak olan üye
lere giyim yardımı da ayrıca ya
pılacaktır.

işgüvenliği ve işçi sağlığı tü
züğü hükümleri de sözleşmede
yer alarak güvence altına alın
mıştır.
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I  Uluslararası Çalışma Teşkilâtı tarafından yapılan bir
?  araştırmada yabancı işçilerin sanayileşmiş ülkelerin kal

kınmasına büyük bir güç kattıkları sonuçu ortaya çıkmış
tır... Bugüne kadar elde edilen rakkamlarında da çok üs
tüne varan bu katkı oranına göre özellikle Avrupa ülke
lerindeki Türk, İspanyol, Portekizli ve Kuzey Afrikalı
emekçiler tarafından yaratılmaktadır...

Yabancı işçilerin 600 bin gibi korkunç bir sayıya ulaş
tıkları İsviçre'de ekonominin bugün ulaştığı seviye iktisat
çıların uzun vadeli plânlarını hep geçmişlere gömmüştür...
İşsizliğin had safhaya gelmesi ve kriz nedeniyle 250 bin
yabancı işçinin çalışma olanaklarının ortadan kaldırılma
sına rağmen ekonomi gelişmekte ve diğer Avrupa ülkele
ri de yabancı işçilere çok şeyler borçlu olduklarını artık
ifade edebilmektedirler...

Yabancı
işçiler
Ekonomiye
Büyük Güç
Katıyor

v>

İRAN'DA GREVLER
GİDEREK BİR CİĞ
GİBİ BÜYÜYOR

iran'da bir süreden beri sür
dürülen muhalefet yeni boyut
lara ulaşmış ve özellikle çalı
şanların grev silahını ateşleme
leriyle yaygınlaşmaya başla
mıştır,

Hastahaneler, devlet dairele
ri, limanlar ve gazetelerde baş-

r'

layan grevler korkunç bir hızla
yaygınlaşırken bütün ülkede hd
yat felç olmaya başlamıştır...
Şah yönetimine karşı bir taraf
tan silahlı mücadele sürdürülür
ken sendikalar tarafından baş
latılan kampanyanın yıpratıcı ye
etkin sonuçlar doğuracağı ifa

de edilmektedir...
Sosyal ve kamu hizmetlerinin

tam bir çıkmaza girdiği İran'da
hastahanelerde doğumlar dahi
yapılamaz hale gelmiştir... Yö
netime karşı dalga, dalga yayı
lan grevler yasal nedenlere da.
yandırılamamakla birlikte askerî
kuvvetlerin önleyici bir çaba
içinde olmadıkları da gözlen
mektedir... Demokratik bir yö
netim için emeklerini askıya
alan işçiler ve tüm çalışanlar
büyük bir kararlılık göstermek
tedirler...

GAZETE PATRONLARI DİZE GETİRİLDİ

Birkaç ay önce Amerika'nın
önde gelen gazetelerinde başla
tılan basın emekçilerinin grevi
başarılı sonuçlar alınması için
kararlı olunması gerektiğini bir
kez daha yeni dünya çalışanla
rına göstermiş ve işverenler te
ker, teker dize gelmeğe başla
mıştır.. Özellikle Nevvyork şehri
nin gazetesiz kalmasına neden

olan 3 büyük gazete emekçile
rin grevinde Nevvyork Times ga
zetesi işçileri için anlaşma ya
pılmıştır... İşverenlerin daha
önce yaptıkları kendi araların
daki anlaşmayı dinlemeyen pat
ronun sendika yöneticileriyle an
laşması sonucu bitirilen grevde
rekor haklar elde edilmiştir...

Nevvyork' TImes patronunun

ardından diğer 2 büyük gazete
de çalışan emekçiler adına da
sözleşme imzalanacağına mut
lak nazarıyla bakılmaktadır...
Gerek hazırlama ve gerekse ga
zetelerin basımı sırasında elekt
ronik araçların doVreye sokulma
sıyla emeğin azaltılması düşün
celeri de tamameı dondurulmuş
olmaktadır...

OTOMOBİL İŞ



ÎPRAŞTA
YETKİ
SAVAŞI
SÜRÜYOR
rafından işkolu düzeyinde yapı-

Yıllardan buyana izmit'te ku
rulu bulunan ipraş rafinerisinde
sürdürülen yetki savaşı sür
mektedir... Geçen dönem Türk-
Iş'e bağlı Petrol-lş Sendikası W

r  ̂ ^
DENİŞ — ULAŞ-IŞ

SÖZLEŞME İMZALADI:
Türk-İş'e bağlı Deniz Uloş-İş

Sendikası ile Petrol Ofis'! ara
sında sözleşme imzalanmıştır...
Petrol Ofis'in akaryakıt tanker
lerinde çalışan işçiler adına im
zalanan sözleşme «Toplumsal
Anlaşma» kapsamına girmekte
ve geniş sosyal yardımlarla
maddî yardımları kapsamakta
dır...

lan sözleşmenin süresinin dol
ması üzerine mücadele yeni bir
görünüm kazanmıştır.

Bölge Çalışma Müdürlüğüne
başvuran Türk-Iş'e bağlı Petrol-
İş'le, Disk'e bağlı Petkim-lş
Sendikası arasında referandum
yapılmasına karar verilmiş ve
oylamayı Petrol-lş kazanrhıştı...
Ne var ki Petkim-lş oylama için
çağrıda bulunduğu tarihten son
ra işyerine alınan emekçilerinde
oy kullandığı gerekçesiyle kara
rın geçersizliğini iıeri sürdü...
Kocaeli 2. İş Mahkemesi tara
fından bakılan davada bu yol
da 72 emekçinin oy kullandığı
ortaya çıktı ve yetki tesbiti ge
çersiz sayıldı...

Her sözleşme döneminde Pet
rol-İş'le Disk'e bağlı işkolların
daki sendikal.ar arasında bu iş
yeri için verilen savaşın ne şe
kilde sonuçlanacağı şimdi bü
yük bir merakla bekleniyor...
İpraş emekçileri ise yeni dönem
sözleşmenin yetkili sendikanın
hemen saptanması ile geçerlik
kazanmasına savunmaktadır...

r

ATAŞ
GREVİ
60 GÜN
Ertelendi

Toplu sözleşme görüşmelerin
de bir türlü anlaşma sağlana
mayan Mersin'de kurulu Ataş
işyerinde alman grev kararı Ba
kanlar Kurulu tarafından 60
gün süre ile ertelenmiştir...
Petrol - iş Sendikası tarafından
sürdürülen görüşmeler özellikle
parasal maddelerde çıkmaza
girmiş ve sonunda yasal hakla
rın kullanılması zorunlu olmuş
tu... Ne var ki hükümet «Millî
güvenliği tehlikeye soktuğu» ge
rekçesi ile kararı erteledi...
Buna göre çaiışma sürdürülür
ken işveren tarafından alınan
lokavt kararı da ertelenmiş olu

yordu...

Bank-Sen
Grevi
Yasal
Bulundu

istanbul Canlı Hayvan Borsası işyerinde ikj aya ya
kın sürdürülen grevin yasal olmadığı konusunda açılan
dava düşmüştür... Disk'e bağlı Bank-Sen üyeleri tarafın
dan sürdürülen grev konusunda Ticaret Borsası tarafın
dan açılan dava çalışanların «İşçi olmaları kabul edildi
ğinden» tek celsede düşmüş ve grevin sürdürülebileceği
belirtilmiştir...

Toplu sözleşme görüşmelerinde gidilen uyuşmazlık
konusunda önlerinde tek seçenek kaldığını belirten Bank-
Sen yetkilileri haklı davalarını sonuna kadar götürmeğe
kararlı olduklarını ifade etmişlerdir. İstanbul ve çevresi
nin et sıkıntısı ile karşılaşmasına neden olan grevin kısa
süre sonunda bitmesinin olağan karşılanması gerektiğini
belirten işveren vekilleri ise görüşmelerin tekrar başlatıl
ması için çalışmalarını sürdürdüklerini söylemektedirler...
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Otomobil - İş Sendikası Merkez Yö
netim Kurulu'nun 2 gün süren toplantısın
dan sonra yapılan açıklamada döviz sa
vurganlığına son verilmesi istenmiştir.

Dışa dayalı sanayin içine düştüğü
hammadde sıkıntısından kurtulmak için
yapılan borçlanmaların tekrar dış ülkele
re akıtılmasının kötü bir gelişim olarak
vurgulandığı toplantıda bir teknik komite
nin devreye konmasında gecikilmemesi
gerektiği dile getirilmiştir...

İTHALAT, İHRACAT DENGESİ:

Hammadde yokluğu nedeniyle toplu
işçi çıkarmalarının da hızlandığının dile
getirildiği toplantıda işyerlerinin kötü bir

: :: . !• ü Sis" ğ o «;

sona doğru gittiği belirtilmiş, bundan etki
lenen işçi sınıfının kararsızlık ve çaresiz
liğe sürüklenmesine seyirci kalınması kı
nanmıştır.

Meclislerin yaptığı olağanüstü toplan
tılarda emekten yana hiçbir yasa değişik
liği ve yeni hakların ele alınmamış olması
nın hükümete karşı güveni sarstığının be
lirtildiği toplantılarda iş yasasının anti de
mokratik maddelerinin tekrar gözden ge
çirilmesinin şart olduğu tekrarlanmıştır.

REFERANDUM YASALAŞMALIDIR:

Ootomobil - İş Sendikası Genel Baş
kanı Aydın ÖZEREN'de yaptığı konuşma
da «Bugünkü hükümetin işbaşına gelmesi
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için etkin uğraş veren işçi sınıfı bekledi
ğini bulamamış durumdadır...» demiş, re
ferandumun yasalaşması ve asgari ücre
tin vergi dışı bırakılması gerektiğini söy
lemiştir.

HAKLAR ERİTİLİYOR:

Toplumsal anlaşmanın enflasyonist
baskılarla geçerliliğini yitirmek durumun
da kaldığını da dile getiren ÖZEREN toplu
sözleşme ile verilen maddî hakların tak
site bağlanmasının kötü sonuçlar doğu
racak kadar etkin bir hata olduğunu iddia
etmiştir...

Denetlenemeyen fiyatların ve ham
madde ile petrole yatırılan dövizlerin yerli

kaynakların çalıştırılması ile elde edilebi
lecek olduğunun da belirtildiği Otomobil-
Iş Yönetim Kurulu toplantısında büküme-'
tin acilen ve hiç bir guruba taviz verme
den karar alarak, eski hatalardan uzak
çalışma dönemine gidilmesi gerektiği ifa
de edilmiştir.

Öte yandan MESS üyesi Teknik Çelik
işyerinde Grev sürdürülürken AEG - ETİ
Elektrik ve Böhler işyerinde de Grev ka
rarı alınmıştır... MESS üyesi 3 işyerinde
ise sözleşme görüşmeleri sürdürülmekte,
ne varki MESS'in uzlaşmaz katı tutumu
yüzünden olumlu sonucun alınması ola
naksız görünmektedir.
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ANKARA ŞUBEMİZ
YURT ÇAPİNDA
dRGÜTLENİYOR

Ankara şubemiz özellikle Bölge
Depo ve Tamirhane işyerlerinde üye
kaydını başarıyla sürdürmektedir...
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı olan işyerlerindeki teşkilât
lanma çalışmalarımız sonunda bütün
çalışanların Otomobil . İş üyesi hali
ne geleceği ifade edilmektedir... Ha
len Ankara, Bursa, İzmir, Kars, Trab
zon ve Samsun bölgelerindeki işçi
ler topyekûn Otomobil - İş üyesi ol
muşlardır. Bu işyerlerinin yanında

★ ^

Sendikamızın yeni çalışmalara
başlayan Ankara şubesi yurt çapın
da örgütlenmektedir...

Türk - Iş'e bağlı Türk-Metal ve
Disk üyesi Maden-lş Sendikasının
örgütlü bulunduğu işyerlerinde baş
layan teşkilâtlanma çalışmaları çalı
şanlar arasında büyük ilgi görmekte
dir... Otomobil - İş Sendikası'ndo ör
gütlenmek için büyük çaba harcayan
çalışanlar sürekli olarak bulundukları
sendikalara noter kanaliyle istifala
rını yollamaktadırlar...

BÖLGE DEPO İŞYERLERİ:

•0»0»0»C3»0»0«C>»C>»0»0«0«0*0«0*0®0|

Malatya, Urfa, Diyarbakır, Konya,
Van ve Antalya Bölge Depo ve Ta
mirhane çalışanları da bulundukları
sendikalardan istifa ederek Otomo
bil - iş Sendikası çatısı altında top
lanmaya başlamışlardır.

DİĞER İŞYERLERİ

Ankara şubemizin örgütlenme
çalışmaları arasında İstanbul yolu-
16. kilometresinde bulunan Muratsal
filtreli sondaj ve kolon boruları sa
nayii çalışanları da sendikamıza ka
tılmış bulunmaktadır... Toplam 62
çalışandan 58'i bulundukları sendi
kadan istifa ederek Otomobil . İş'e
geçmişlerdir... Geri kalan 4 işçi ise
senelik izinlerini kullanmakta ve iş
yerinde çoğunluk sendikamıza geç
miş bulunmaktadır.

Başkan Hüseyin Alaybeyoğlu'-
nun yönetiminde sürdürülen örgüt
lenme çalışmalarımıza gelecek sayı
iarımızda daha fazla yer verecek ve
emekçilerin Otomobil . İş Sendika-
sı'nı seçişlerinin nedenlerini bütün
açıklığı ile anlatacağız...

10 OTOMOBİL İŞ
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Kefeli

Kefsan

sözleşme

masası

4 İŞ TEKİNİN
SÖZLEŞME
Görüşmesi
SÜRÜYOR

■ Gebze - Çayırova'da kurulu Kefçelik Kefeliler Soğuk
Demir Çekme ve Kefsan Kefeliler Sıcak Demir Çekme
işyerleri işçileri adına birinci dönem sözleşme görüşme
leri MESS ile yürütülmekte. Ancak MESS'in toplu sözleş
me düzenine sınırlama getirmek isteyen prensipleri nede
niyle bu işlerleri sözleşmelerinin bu prensiplere ilişkin
maddelerde uyuşmazlıkla kesilmesi kaçınılmaz olaçaktır.

Gebze'de kurulu OTOMOTİV VE METAL SANAYİİ iş
yerinde çalışan işçilerin sendikamıza üye olmaları üzeri
ne bu işyerinde toplu sözleşme yetkisi alınmış olup işve
ren ile müzakereler devam etmekte.

Altınbaşak işçileri adına Ağustos ayında başlanılan
sözleşme görüşmeleri yürütülmekte olup teklif üzerinde
anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlığa gidilecektir.

Otomotiv

ve Metal

Sanayi

sözleşme

masası.
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Somuruluyor

pital ve teknolojinin ürettiği malın yanı sı
ra, insanlara ilkel çalışma şartları...

1966 dan beri Uluslararası Metal İş
çileri Federasyonu (İMF) yönetiminde top
lanan Dünya Otomobil Konferansında sen
dikacıların tüm dikkatleri çeşitli ülkelerin
işverenleri ile nasıl bir mücadeleye giri
leceği konusunda toplandı.

1 Haziran da, 3 gün süre ile toplanan
delegeler 15 ana noktayı saptarken, prog
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«Dünyanın bir çok yerinde, otomobil
işçileri hemen hemen aynı tip işveren ve
olaylar ile karşılaşıyor. Bu durum 25 ülke
nin sendikacılarını dünya çapında ticaret,
grev desteği ve her yönden işçiyi güçlen
dirmek için bir toplantı yapmaya yönelti
yor.»

Brezilya'n işçi Jorge Norman Neto iş
dönüşü iyi bir akşam yemeği yemek ister
se, bu onun üç saatlik ağır çalışmasının
karşılığında alacağı ücretle eş değerde
dir.

İspanya da bir Ford işçisi ayda sade
ce $ 400 (yaklaşık TL.) alırken ücretler
enflasyon sonucu Amerika ve Kanada'-
don daha hızlı bir oranda artmaktadır. Fi-
lipinler'de Ford, GM, ve Chrysler'deki oto
mobil işçileri saatte 40 cent gibi düşük
bir ücret almaktadır. Güney Afrika'da ise
siyahi işçiler için sendikanın ücret ve ça
lışma şartlarını içeren müzakereler bu gün
bile illegal sayılmaktadır.

Aynı işverene, aynı tip işi yapan Ame
rikalı ve Kanadalı otomobil işçileri saatte
$ 8 alırken diğer ülkelerdeki şartlar olanak
sız gibi görünmektedir. Ama tüm dünyaya
araba üreten, milletler arası kooperatifler,
sendikal hareketleri her gün kısıtlamaya
çalışırken, amaçları daha fazla kör elde
etmektir.

Hükümetin sendikal hareketleri katı
kurallar ile denetlediği Brezilya da bir işçi,
daha sonra aynı fiattan satılacak aynı tip
bir arabanın üretiminde çalışan Amerikalı
meslektaşının aldığı ücretin ancak ünü
elde etmektedir, işte bu aradaki farkın ge
tirdiği ek gelir, gittikçe çoğalan otomobil
firmalarının, yeni gelişmekte olan ülkeler
de yeni firmalar açmada bir yarışa sok
maktadır.

«Otomobil endüstrisinin» 25 ülkenin
150 otomobil sendika liderince tanımlan
ması ise şu şekilde olmuştur: Kirli bir ka-

'  I

ramın esas amacı «Endüstriyel ülkeler ile
gelişmekte olan ülkelerin işçileri arasında
ki farkı yok etmekdi.»

Bu konuda ileri sürülen bir çözüm
yolu da grev, boykot ve herhangi bir işçi
hareketinde kaybolan üretimi fazla me
sai ile kapamavı red etmekti.

Program, evrensel üretim organizas
yonunun, beyaz işçilerin sağlık ve işgüven
liğini —ki bunlar dünya otomobil işçi-iş-
veren ilişkilerinin düzenlenmesi gereken
ilk adımdır.— bağlı bulunduğu firmaların
esas yöneticisi ile işçi önünde konuşarak,
sendikal haklan korumak ve kovulmaları
nı önlemek, kollektif ticareti yürütmeyi
içermektedir.

Bu konferans GM, Ford ve Chrysler
gibi yaklaşık dünyanın yarısında motor -
tekerlek üreten ve gölgeleri her geçen
gün başka ülkelerde gelişen firmaların yer
aldığı Detrolt de yapılmıştır.

Chrysler'in toplam evrensel üretimin
de %39.5 un yabancı madde oluşturmak
tadır. Ford da da bu %37, GM da %23 ora
nındadır. Bu 3 firma 7 ülkede 20 firma ha
linde dünya otomobil ve kamyonlarının
%84 ünü üretmektedir.

Herman Rebhan, 20 yıldır Amerika da
otomobil işçiliği yapmış, şimdi de IMF'nin
genel sekreteridir. Rebhan, delegelere bir
çok ülkeyi ziyaret ettiğini ve diktatörlüğün
hakim olduğu ülkeler ile fakir üçüncü dün
ya ülkelerinde gördüğü idare sistemi ve
problemlerin 20 sene önce, kendilerinin
karşılaştığı problemlerin aynısı olduğunu
söylerken, «eğer gelecekte endüstri onla
rın eline kalırsa işçilerin hali haraptır.»
demiştir.

Diktatör Bağ: Brezilya ucuz işçi ve
yüksek kâr arayan bir ülkedir. 1977 de 1
milyon ünite uluslararası firmalar tarafın
dan üretildi. Ortalama $ 1.25 saat ücreti
olan Brezilyalı işçi, kendi yaptığı bir ara
bayı almak için 14 aylık maaşını vermek
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zorundadır. Buna karşılık Amerikan işçisi
4.4 aylık maaşını vererek aynı arabaya sa
hip olabilir.

Ford ve diğer uluslararası firmalar
Brezilya'yı çekici bir ülke olarak görmekte
dirler; çünkü üçretleri hükümet saptar.
Sendikalar çalışma şartlarını ve işçinin çı
karlarını ancak bölgesel çalışmalarda söz
konusu edebilirler.

Jorge Norman Neto «Eğer yönetici
ler ile anlaşamazsak, mahkemeye baş vu
ruruz ve mahkeme kurallarını da tahmin
ettiğiniz gibi yöneticiler yönlendirir.»

Diktatörlüğün olduğu ülkelerde —Bre
zilya ve Arjantin— ücretler, demokratik
ülkelerdeki —Meksika ve Venezüella gi
bi— ücretlerin ancak yarısı kadardır.

Asya da, Filipinler, Tayland ve Güney
Kore de otomobil ücret sınırı düşük tutul
maya çalışılır. Ortalama .40 cent $1 veya
70 cent civarında ücret alırlar.

Dikta rejiminde işçiler daha fazlası
için grev yapamazlar. Filipinlerde GM,
pord, Chrysler, Volksvvagen ve Toyoto gibi
uluslararası firmalar bulunmaktadır. Fili-
pinler'in otomobil üretimindeki düşük üc
retine rağmen böylesine uluslararası fir
malarca rağbet görmesi şaşırtıcı değil mi
dir? .. . ... ..

Casserinı ye gore bu duşuk ücret alan
lan, sendikal gelişmeyi ve bağımsız kollek
tif pazarlığa karşılık üretimi arttırmazlarsa
işçiler için sosyal gelişme söz konusu ola
maz.

İŞ Ücreti Meleği: Bu katı ücret karşı
laştırmaları her an realistik sonuçlar ver
mez. Colin Gonze, IMF koordinatörü, tüm
sendikaların en azından eşit iş ücretinin
amaçlamaları gerektiğini söylemiştir.

Federal Almanya'da yeni Volksvvagen
için, iş ücreti, toplam üretim maliyetinin
%31.6 sı iken, Brezilya da aynı VW ancak
%13.8 işçi ücreti ile üretilmektedir.

Gonze, «Eğer iş ücreti gelişmiş ülke
lerde %30 ise gelişmekte olanlarda da
aynı olmalıdır.» demektedir.

UAW başkanı Douglas Fraser, 1950
de dünyadaki arabaların %79 unun Ameri
ka ve Kanada da yapıldığını, ama 1976 da
bu yüzdenin %34 e düştüğünü belirtirken,
işverenlere daha düşük yaşama standart
larında işçi çalıştırmaya olanak verilme
sini neden olarak göstermiştir.

Geçen sene U.S.A. de satılan araba

ların %18.5 I ithal malı idi ve bu sayı her
geçen gün artmaktadır. UAW «serbest ti
caret» e karşı değildir, ama bu adil bir ti
caret piyasası olduğu sürece geçerlidir.

Uluslararası Toplantı: Detroit'teki top
lantıda Fraser, bu tip toplantıların 12 se
neden beri yapılmakta olduğunu ve bun
dan sonra da yapılması gerektiğini vurgu
lamıştır. Bu toplantıda, çeşitli ülkelerin
temsilcileri temsil ettikleri işçilerin gelece
ği hakkında istediği soruyu sorma hakkı
na sahiptir.

Lüis Madrid Lopez, 30 yaşında İs
panyol Chrysler işçisi, böyle bir toplantıya
Chrsyler yöneticileri ile katıldı. Daha son
ra İspanya'nın Chrsylerinin sendikaya ta
nımamasından yakınmıştır. Chrysler'in dış
politikasının «bağımsızlık» olduğunu söy
lemesine karşın Ghrsyler'in İspanya'ya
bağlı olduğunu, bunu değiştirmek için ana
firmanın ağırlığını koyması gerektiğine
inanmaktadır. Bu baskıyı da ancak UAW
nin gerçekleştirebileceğine inandığını söy
lemiştir.

Gelecekten ne bekliyoruz? Otomobil
Endüstrisi gerileyecek mi, yoksa bir ilerle
me mi kaydedecek? Eğer bu günkü akım
devam ederse Kuzey Amerika da, Avru
pa da ve Japonya da araba dünyasını,
değişik yörelerde birbiri ile değiştirilebili-
nir araçlarla benzer modeller olarak gör
mektedir.

Toplu Taşımacılık: Toplu taşımacılık
için yeni araçlar üretmek belki de gele
cek için otomobil endüstrisine yeni bir
yön verecektir. Bir, İtalyan gözlemci, sen
dikasının ağır vasıta üretimine hız verdi
ğini ve gelişmekte olan üçüncü dünya ül
kelerinin otobüs, uçak, dolmuş ve karayol
lan araçları için kuvvetli bir pazar olaca
ğı inancındadır.

Gelecekte, otomobilin taşımacılıkta
tek araç olmayacağının da gözönünde tu
tulması gerektiğini delegeler bir defa daha
vurgulamışlardır.

Bireysel taşımacılığın yerini toplu ta
şımacılığa bırakmasının en iyi çözüm yolu
olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda görüşülen bir diğer konu
da çalışma haftasının daha kısa tutulma
sı ve işçiye kendi düşüncelerini gerçek
leştirmek için daha çok zaman verilmesi
idi. (Bu yazı UAVV'den alınmıştır. Bir do
lar 25 liradır.)
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^ DOĞUM ^
^ OMTAŞ işyerinde çalışan

üyelerimizden Fahri SAK'ın oğ
lu, Ahmet ATİK'in oğlu, Cema-
lettin ÖZYILMAZ'ın oğlu, Rasim
YILDIRIM'ın oğlu

Çelik Montaj işyerinde çalı-
# CHRYSLER işyerinde ça

lışan üyelerimizden Gülhan Çİ-
ÇEK'in kızı. Yücel ELDENİZ'in
kızı, Nuri BEKKAZİ'nin oğlu, H.
Hüseyin YILMAZ'ın oğlu, Orhan
PARLAK'ın kızı dünyaya gelmiş
tir. Genç anne ve babaları kut
lar küçük yavrulara uzun ömür
ler dileriZ;

NME J
0 CHRYSLER işyerinde ça

lışan üyelerimizden Ekrem GÜ
VEN - Neslihan ERHAN ile, Fa
dıl HOCAOĞLÜ - Ramise YILDI
RIM ile, Özhan AYHAN - B.
Semra ALTINÜS ile evlenmişler
dir. Üyelerimizi kutlar mutluluk
larının bir ömür boyu sürmesini
dileriz.'

C VEFAT )
0 CHRYSLER işyerinde çalı

şan üyelerimizden Orhan KÖŞ-
KEN'in babası, Rusihi AKMAN'-
ın annesi, Naci FALER'in ba
bası, Aynur OZAN'ın babası,
Mustafa MERİC'İn babası. Saa
dettin TİRELİ'nin babası, Yusuf
OKüDUCÜ'nun annesi vefat et
miştir.

0 AEG - ETİ işyerinde çalı
şan üyemiz Şevket ÎŞLER'in eşi
trafik kazasında vefat etmiştir.

0 OMTAŞ işyerinde çalışan
üyemiz İhsan DOKUNMAZ'ın
babası

HABER/.£p

Sosyal
Haberlerinizi
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Sendıkai
Anılarınızı

Gönderin
OTOMOBİL-İS
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Kanun, insanları
hür yapmaz;
kanunu hür
yapacak olan
insanlardır...

THOREAU
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