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DA5YAZI

Çekişme
M  '

Yerine
Uygun yol...

Her yeni yıla, sendikal alanda ileriye
jönük aşamalarla girmemiz icap e-

derken işçi sınıfının kayıpiarını tek tek gö
rebilmek gerçek sendikacılara hüzün kay
nağı olduğu muhakkaktır.

Karşımızda bulunan işveren sendika-
iarı her geçen gün biraz daha kenetlenip
meseielerinin büyük bir kısmını halleder
ken, İŞÇİ sendikalarının halen bölünmeye
devam eden durumundan faydalandıkları
ortadadır.

Üst düzeyde bulunan İşçi konfederas
yonları halen bunun farkında değilmiş gibi
birbirierini karalama yoluna gidişleri, iş
veren kesiminin ekmeğine yağ sürmekte
dir. İşveren kesimi parlamentonun kendile
ri aieyhine çıkabilecek yasaları engelleme
gücüne erişmişken, işçi kesimi halen hü
kümetle kısmi pazarlıklar yapma yoluna
devam etmesi, atılan yanlış adımların de
vamı olarak görülmektedir.

Kaidı ki hukuk yolu ile işçilerin elinde
ki hakların tedricen alınması hususunda
çalışmalarını sürdüren işveren kesimi kar.
şısında kimseyi bulamama mutluluğu İçin
dedir. Son yıllarda Yargıtaydan işçi aley
hine çıkan kararlara karşı üst kurullarda
işçi konfederasyonlarının sessiz kalışı il
ginçtir.

Açıkça işçi sınıfına greve gitme lokav
ta çarpılmamaya dikkat et, ne verirlerse
al, kanaat et denilmektedir. Elimizdeki grev
silâhi işçinin alnının ortasına dayatılmış
durumda beklemektedir. Lokavt topuna da
boy hedefiolarak işçilerin seçildiği artık
gözler önüne serilmiştir.

Yıllardan beri devam eden dar boğa
zın hıncı işçilerden alınmak istenmesi en
büyük haksızlıklardan biridir- Dar boğazı
^aratanlar bundan medet umanlar, umduk

larını bulamayınca suçlanacak en kolay
kesim işçi sınıfını bulmalarıdır.

Zamanında ödenmeyen işçi ücretleri
dar boğaza dayatılırken, hakkını alamayan
işçilerde en sert tedbirler uygulamaya de
vam etmekte, hattâ işleri ellerinden alına
cak şekilde hareket edildiği misalllerle
gösterilebilir. Devletin bizzat içinde bulun
duğu toplumsal sözleşmeler işçi kesimin
de olumiu hale doaru getirilebilmek için
çaba sarf edilirken birikmiş zam farkiarı-
nın verilmeyişi işçinin devlete oian güve
nini vitirmesine sebep olmuştur.

Özel sektörün eline de böyle büyük
bir koz verilmiş olmakta işveren, devlet
borcunu ödeyemezken ben nasıl öderim
diye kendine en mükemmel savunma silâ
hını elde etmiş bulunmaktadır.

Yeni yılda bu tip olavlar daha da çok
artacağı şimdiden gözükmektedir- Tüm
fedakârlık yine de işçiden beklenmeye de
vam edilmesinin yanlışlınmın halen anla-
şılmayışı, yetkililerin ilerideki en büyük
Kavbı olacaktır.

Uzun süreden beri hükümetlerin de
vamlı işçi ücretlerinin artışının hayat paha
lılığına sebep olduğu yönünden hareket
etmeleri, hataların büyük boyutlara gel
mesine sebep olmuştur.

İki milyonu bulmayan sözleşmeli işçi
nin ücret artışının piyasaya intikalinin ol
madığı geçen yıl açıklığa kavuşurken, iş
yerleri normal üretim yapamadıklarını ve
üretilen malların azlığı ortada olduğuna
göre bugünkü pahalılığın nedenlerinin baş
ka yerde aranması icap ettiği ortaya çık
mıştır.

Gelişmekte olan her ülkede bu tip o-
laylar olmuştur. Hatta daha karamsar tab.
lolarla karşı karşıya gelmişlerdir.

Bu tip sarsıntılara sa^ne olan yığınla
devlet bunları atlatmasını bUmir: bugün e-
konomik alanda da söz sahihi olmuştur.

Türkiye olarak gelişmekte olduğumuza
inandığımıza göre yeni çıkış yolları araya
rak bu dar boğazdan kurtulmaya çalışırken
lüzumsuz çırpınmalarla batmak yerine, bi
raz daha akılcı olarak bizden evvel bu o-
layları atlatmış devletlerin çalışma tarzla-
rrnı inceleyip kendimize en uygun yolu seç.
mek mecburiyetindeyiz.

A. AYDIN ÖZEREN
i
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Lokavtı Kırdık
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EBZE - Cayırova'da kuru.
^-^lu, Elektrofer Çelik San.

A.Ş. işverenliği ile Eylül ayında
başlayan yeni dönem sözleşme
görüşmelerinde parasal 15 mad
dede anlaşma sağlanamadığın
dan uyuşmazlığa gidilmiştir.

Uyuşmazlık konusu maddele
re ilişkin Uzlaştırma Kurulu ka
rarı taleplerimiz doğrultusunda
olmadığından Sendikamızca ka
bul edilmeyerek işyerinde 20 Ka
sım günü GREV kararı alınrnış-
tır.

İşveren de kurul kararını ka
bul etmeyerek LOKAVT kararı
almış ve yasal bekleme süresi
olan 6 işgününün hitamında iş
yerinde Lokavt uygulamasına 27
Kasım günü başlamıştır- Lokavt
uygulaması sırasında taraflar a--
rasında yapılan görüşmelerde,
üyelerimizin toplu sözleşmede
yer olmasını istedikleri talepleri
üzerinde anlaşma sağlanmış ve
1 Aralık günü Grev kararı ve Lo
kavt uygulaması kaldırılarak ü.
yelerimiz 4 Aralık tarihinde iş
başı yapmışlardır. Lokavtın uy
gulandığı 27 Kasım günü ile iş
başı yapıldığı 4 Aralık günü ara
sında geçen sürede üyelerimiz
ücretli izinli sayılmışlardır.

Bağıtlanan toplu iş sözleşme
si 1 Eylül 1978 tarihinden itiba
ren iki yıl sürelidir. Birinci yıl
saat ücretlerine 1 Eylülden ge
çerli olmak üzere 14 lira, ikinci
yıl 1 Eylül 1979 dan geçerli ol
mak üzere 15.75 lira zam yapıl
mış böylece de aylık ücretlerde
3360 Ve 3780 lira zam sağlan
mıştır.

Üyelere her sözleşme yılı i-
cinde 150 günlük (5 maaş) üc
retler tutarında ve avrıca 3 ma-

Elektrofer'de
ücretlere 7140

lira zamyapıldı

İKRAMİYE : 5 Maaş
PRİMLER : 3 Maaş
BAYRAMLAR: 2000 Lira
YAKACAK : 5000 Lira

.J

aşîon az oimamak üzere istihsal
primi verilmesi de kabul edilmiş
tir. İşyerinde en az ücretin 16-50
lira olarak kabul edildiği söz--
leşmeye göre normal iş günleri
fazla mesaileri yüzde 75, hafta
tatili ve genel tatil günleri çalış
maları yüzde 100 (3 yevmiye)
zamlı olarak ödenecektir. Yasal
izin sürelerine 3 işgünü ilâve e-
dilerek izine giden üyelere 3-000
lira tatil gideri verilecektir. Her
dini bayramda 2000 lira bayram
ikramiyesi alacak üyelere yılda

5000 lira yakacak yardımı yapı
lacaktır. İhbar tazminatları yüz
de 50 zamlı ve peşin kıdem taz
minatları her bir hizmet yılı için
45 günlük ücretler tutarında ve
kendisi ayrılan üyeye de ödene,
çektir. Muvazzaf askerliğe gi-

, den üvelere bir maaş askerlik
yardımı yapılacaktır. Kıdem taz
minatı ve ihbar tazminatı husu
sunda yemek ücreti 30 lira ola
rak hesaplanacaktır. Üyenin ev
lenmesinde 6 işgünü ücretli izin
verilecek ve 4000 lira evlenme
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yardımı yapılacaktır. Çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 3 iş
günü ücretli izin veriiecek ve
2000 lira doğum yardımı ödene,
çektir. Çocuklu üyelere çocuk
başına ayda devlet memurları
nın çocuklarına sağlanan yar
dım miktarı kadar olmak üzere

100 lira, 200 lira ve 400 lira öde
necektir. Eğitim yardımı olarak
da öğrenim kademelerine göre
1000 lira, 1500 lira ve 2000 lira
ödenecektir. Üyenin ölümünde
varislerine 12.500 lira, iş kazası
ölümlerinde 50.000 lira yardım
yapılacaktır. Üyenin yakınlarının

ölümünde üyeye 4 işgünü ücretli
izin verilecek ve 2500 lira yar
dım yapılacaktır. Givim yardımı
olarak deri ceket, iş elbisesi, iş
ayakkabısı, havlu, sabun gibi
ayni yardımlarının yanında yılda
400 lira değerinde iki çift ayak
kabı verilecektir.

Kararlı

Davranış
Olumlu

Sonucu

Mutlaka

Verir

Kartal'da kurulu Karmaşan Makina

EARMİSİN
ve

ATLAS-COPCO
işyeri
Sözleşmeleri
Feshedildi

San. A.Ş. ve Tuzla'da Atlas Copco Maki-
naları İmalât A.Ş, ile sendikamız arasında
bağıtlanmış sözleşmelerin yürürlüğü 31.12.
1978 tarihinde sona ermektedir.

Kasım ayı içerisinde tarafımızdan fesh
edilen bu işyerlerinin yeni dönem sözleş
meleri için yazılı bildirim ve ilân yapılarak
çağrı işlemlerinin yürütülmesine başlanıl
mış olup yetkinin önümüzdeki günlerde gel
mesi beklenmektedir.

Kartal Şeyhli köyünde kurulu Sun-Sa
Metal Mamulleri işyerinde çalışan işçiler,
akit Türk Metal Sendikasından istifa ede
rek sendikamıza üye olmuşlardır. Bu iş
yeri için Kasım ayında sözleşme çağrısı
yapılmıştır. Üyesi kalmayan Türk - Metal
Sendikası da işverenin desteğinde ve işçi
üzerindeki baskısına güvenerek sözleşme
çağrısı yapmıştır.

Bu çağrı ile ilgili belgeler Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne verilirken işyerinde i-
rade beyanı yolu ile yetkinin saptanması
dq tarafımızdan teklif edilmiştir.
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CEVLENME )
0 Makina Takım İşyerinde ça
lışan üyelerimizden Recep Kılınç
Şükran ile, Cevdet Karabulut,
Saadet ile. Hasan Koç, Nuron
ile, Dilâver Duman, Şükriye ile,
Hüseyin Kıvanç, Muallâ ile, Ah
met Kaya, Nurten ile,
9 Ak-Kardan işyerinde çalışan
üyelerimizden Mustafa Sakin ve
Kanber Yılmaz,
® Chrysler işyerinde çalışan ü-
yelerimizden Ahmet Dönmez, E-
mine Yangöz'le evlenmişlerdir...
Yeni evlileri kutlar bir Ömür bo
yu mutlu olmalarını dileriz.

C DOĞUM ")
H Makina Takım Endüstrisi iş
yerinde çalışan üyelerimizden
Yılmaz Şamdan'ın kızı, Naci Ko-
çer'in, Sabri Bircan'ın kızı. Dur
muş Açıkgöz'ün kızı. Emine Mü.
hür'ün oğlu, Abdülkadir Bayrak-
tar'ın oğlu, Aslan Atakınç'ın kı
zı, Şahin Altaş'ın kızı, Tahsin
Değirmencinin oğiu, İdris Kara-
ca'nin kızı, İdris Kava'nın oğlu.
# Çoiakoğlu A.Ş. işyerinde ça-
iışan üyemiz Ahmet Aksoy'un
Sena adını verdiği bir kızı dün
yaya gelmiştir.
# Chrysier işyerinde çalışan
üyelerimizden Ramiz Hocaoğlu-
nun Esin adını verdiği kızı, Aii
Şengüi'ün Mehmet adını verdiği
oğiu, Orhan Sağnak'ın Alper a-
dını verdiği onlu. Kadir Aydoğan
ın Kıvanç adını verdiği oğlu.
# Akkordan işyerinde çalışan
üyelerimizden Halit Pehiivan'm
oğlu, Mehmet Ali Özkara'nın kı
zı, Adem Kuş'un ve Naci Çitak-
ın oğlu olmuştur. Anne ve baba
ları kutlar küçük yavrulara uzun
ömürler dileriz.

H Çoiakoğlu A. Ş. İşyerinden
Sami Tahsin Duyar'ın babası,

^ Makina Takım Endüstrisi
işyerinde üyemiz Fikret Altınöz,
aneslni yitirmiştir. Merhumeye
mağfiret niyaz eder, geride ka
lanlara sabır dileriz.

r~ VEFAT

Metal ve

Çolakoğln
Sözleşme
Görüşmesi
ŞMyor

Kartal'da kurulu Sevil
Metal işçileri adına birinci
dönem ve Gebze'de kurulu
Çoiakoğlu işçileri adına i-
kinci dönem sözleşme aö-
rüşmeleri devam etmekte
dir.

%

Üyelerimizin istemleri
dikkate alınarak hazırlanan
toplu Sözleşme tekliflerin
de yer alan taleplerimiz bu
günkü yaşam koşullarına
uygun olup bu taleplerimiz
kabul edilmediği takdirde
de sözleşmelerin uyuşmaz
lığa gitmesi kaçınılmaz o-
lacaktır.

OTOMETAL
SÖZLEŞMESİ
UZLAŞTIRMA
kurulunda

öe kurulu Otome-
tal işçileri adına yürütüler;
birinci dönem sözleşme
görüşmelerinde haftalık
çalışma süresi ücret zam
mı ikramiye izin ve bayram
ikramiyesi, yakacak yar
dımı gibi maddelerde an
laşma sağlanamayarak u-
yuşmazlık zaptı tutulmuş
tur- Kocaeli Bölge Çalışma
Müdürlüğünde yapılan ku
rul toplantısına katılan ta-
rnf aracıları üçüncü taraf
sız aracının seçiminin altı
isnününe bırakmışlardır.
Bu süre içinde kurul baş
kanının seçimi ile teşekkül
eden uzla^^tırma kurulu 0-
nümüzdeki günlerde çalış
malarına başlanacaktır.

1
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OTOMOBİL - İŞ
Örgütlü
Emekçilerin
Uğraş
Verdiği
Y ıkılmaz

Bir kalesidir.

r

J

ESAŞ Camiasında biz bir bütünüz.
Dostça çarpar bütün kalbimiz-
Kenetlenmiş bölünmez bir bütünüz.
Dostça bağlıyız her birimiz.

Bobinaj atölyesinde bir ses.
Montaj atölyesinde bir ses,
Manyetik devrede bir ses
Tümümüz bölünmez bir nefes.

Esaş'ta gümbür gümbür öter sesler
Birbirimize sevgi ile bakışır gözler
Ayrı ayrı iş yapar bütün eller
Dostça çalışır bütün gönüller.

Esaş'ım yıkılmaz birer direğiz
Birer hüner yaratır ellerimiz.
Birdir amaç ve gayelerimiz
Esaş'ı yaşatmaktır dileğimiz-

Yazan:
ESAŞ Test Lab.

elemanı NURİ ARSLAN
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Bahane eden

İşverenler

Oyunlarını

i

$

<!

Sendikamız Otomobil . İş'in 22 Aralık Cu
ma günü toplanan olağan Yönetim Kurulu top
lantısında sendikal konular yanında güncel e-
konomik iç ve dış olayların genel bir değerlen
dirilmesi yapıldı ve işverenlerin ekonomik dar
boğazdan yararlanarak işçi çıkarlarını yoğun
laştırdığı belirtildi.

Döviz yokluğu yüzünden yaratıldığı görün
tüsünün iyi işlendiği ve işverenlerin adeta eko
nomik krizi biteviye koz olarak çalışmakta o-
lan, işçilerin dahi üçretlerini geç ödediği, bu
nun yanında sözleşmelerle doğan hakların da
verilmemek İstendiği belirtilerek, bu tutuma se
yirci kalınması kınandı.

YÖNETİM

SORUNLAR

OVUN ÜSTÜNE OYUN.

i
#

%

işverenlerin oyunlarının çok yönlü olduğu
na değinen Yönetim Kurulu toplantısında kı
demli işçileri sürekli olarak çıkartarak yerleri
ne asgari ücretle yeni işçi alındığını da belirti
lerek gelecek güvencesinin ortadan kaldırıldı
ğı vurgulandı. İşverenlerin vasaları kendi çı
karları doğrultusunda çok iyi kullandığı ve se
ne sonlarına doğru işçi çıkarmalarının da art
tığını kaydeden üyelerimiz, böylece verilen taz
minatın masraf hanesine yazılarak vergiden
düşürüldüğü ve işçi kıdemi sıfıra indirildiğine

dikkati çektiler. Aynı işçi tekrar işe alınsa bile
kıdeminin sıfıra inmiş olacağı da göz önüne a-
lınacak olursa burada hem çalışanların çıkar
ları ve hem de devlet maliyesinin gelin zede
lenmiş olmamakta mıdır diye soruldu.

DIŞA BAĞIMLILIK BIRAKILMALIDIR
Ekonomik kriz ve döviz darboğazının gün

demde olması üzerine yeni kurulacak sonayii-
lerde dışa bağlılık öğesinin ortadan kaldırılma
sı istendi. Montaj sanayiinin ham madde nede
niyle ithalata ağır bir yük bindirdiği ve bu yüz
den de döviz gereksinimini arttırdığı düşünü
lürse kendi öz kaynaklarımıza bağlı olmamız
ve sanayiimiz buna göre bir yön saptamamız

îiriS' î-



ı;:'ni iA.i.ı

URULUMUZ

I GÖRÜŞTÜ
ANARŞİ YOK EDİLMELİDİR:

ÜiM
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En az geçim
İndirimi ve
Asgari ücret
Yasaları

Çıkarılmalı
nun tedbirlerin gündeme getirilerek düzeltil
mesi gerektiğinde fikir birliğine vardılar.

ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLENMELİ

gerektiği de üzerinde durulan başka bir konu
idi.

Anarşinin toplumsal huzuru yokettiği ve
tüm ülkede genel bir terör havasının yaygın
laşmış olduğuna da değinildiği Yönetim Kurulu
toplantısında hükümetin tüm güçlerini kullana
rak yasal tedbirlerini alması ve ülkenin çıkmaz-

!  dan kurtarılmasına çalışması istendi. Okulla
rın öğrenme yuvasr olma özelliği yerine korku

i kamplarına dönüştüğünün de kaydeden üyele
rimiz geleceğin tüm yaşayanlara sisli ufuklar
arkasında gösterildiğini de açıkladılar ve bu-

Calışan kesimlerin aylardır parlamentoda
ki yasaların çıkmasını beklendiği ve işçi çıkar
ları doğrultusunda bir kıpırdanmanın görülme
diğinin de açıklandığı toplantıda bu tutum açık
ça kınandı. Referandum, asgari ücretin vergi
dışı bırakılması ve asgari ücret sorunlarının gi
derek büyüdüğü ve yasaların arasındaki boşluk
da göz önüne alarak ivedi olarak çıkarılması
na çalışılması gerektiği hatırlatıldı.

İşçi kesiminde sendikal rekabet yüzünden
çalışma barışının zaman zaman bozulduğu ve
çalışmaların sürümçemede kaldığına da deği
nildiği toplantıda çalışanların sendikal özgür
lüğünün korunması açısından referandum ya
sasının parlamentodan biran önce çıkarılması
gerektiği ve her geçen günün olumsuzluğa bir
puan daha eklemekte olduğu vurgulandı.

ENFLASYON — ENFLASYON:

Darboğaz bahaneleriyle karaborsanın kö
rüklendiği ve fiyatların sürekli olarak artması-

y

■

I
i
r

P

I

1  \



na seyirci kaiındığının açık olduğu bir ortamda
yaşayan işçi kesiminin elindeki paranın sürek
li olarak azaldığı da belirtildi ve toplu sözleş
melerle alınan zamların doğrudan doğruya ara
cının - tefecinin ve karaborsacının ceplerine ak
makta olduğu açıklandı- Hükümetin aşırı fiyat
artışlarını önlememesi halinde toplu sözleş
meler sonunda «Rekor» denecek kadar yeni
farklar da alınmış olsa kısa bir zaman süreci
ardından bunun ortadan kalkmış olacağı da be
lirtilerek «Piyasa Denetimlerinin» sağlanması
gerektiği açıklandı.

VERGİLER ARTIYOR :
Yeni zamlarla ücret artışları sağlanırken

çalışanların vergi dilimlerinin de yükseldiği ye
kazanılan maddi hakların büyük bir bölümünün
vergi olarak kesintiye uğramasının da yanlış
bir politika olduğunun açıklandığı Yönetim Ku
rulu toplantısında asgari geçim indirimi yasası
ile bunun vergi dışı bırakılmasını sağlayacak
yasaların çıkarılması istendi. Böyle olmadığı
takdirde çalışanların yeni sözleşme farklarm-
jan önce vergi sonra do artan fiyatlar yüzün
den yararlanmayacağı vurgulandı-

%
VO
ı-I^

w
►a*!
't'
V

V
w
î'1*;

>T<

n

narşı

zenne

E kçı

û

15
i

I

önce anarşiden anladığımız şey ne
dir? Onu belirtmekte fayda var. Anarşi, hiç
bir çağda, hiç bir ülkede hiç bir zaman
geniş halk kitlelerini yanına çekemeyen,
bilâkis, geniş kitleleri kendinden soğutan,
bu zamana kadar çok cüzi bir miktar dışın
da, tüm insanlığın nefretini kazanmış bir
eylem biçimidir.

Sağ, ya da sol maskeler altında orta
ya çıkabilir. Bu pek önemli değildir. Kim
yaparsa yapsın, esasında faşizme hizmet
eden, karanlık güçlerin başı altından çık
maktadır. Ve yalnız demokrasi düşmanla
rının ekmeğine yağ sürmektedir- Zira on
ların istediği şey kargaşalık, gürültü, patır,
tı ve peşinden bir darbeyle hükümet olmak.
Bu kadar açık ideolojisi, doktrini meydan
da olan teşkilâtlar varken, bile bile anarşi
yaratmak, ya da ona âlet olmak aklı selim
insanların işi değildir. Ayrıca bu anarşi, bir

kaç maceracının işi de değildir. Bu plânlı
hareket eden bir çetenin, bir teşkilâtın işi
dir. Buna karşı mücadele etmek, başta hü
kümet olmak üzere, herkesin, her yurtse
verin görevidir. Yazar, çizer tüm aydınlar
öğrenciler, işçiler, özellikle fabrikalarda
ctıcier rol oynayan temsilciler anarşi konu
sunda karşı tavır almalıdırlar-

Bu konuda en etkin mücadeleyi sendi
kaların önderliğinde işçi sınıfının verece
ğine eminiz. Vermelidirler. Zira toplumları
geliştiren ve değiştiren işçi sınıfının ken
disi olacaktır.

Sendikalar güç birliği yaparak hayati
meselede halkın esenliği için gereken şey
leri yapmakta gecikmemelidirler.

Zalimlerin, terör teşkilâtlarının en kork
tuğu şey, kitlelerin seslerinin yükselmesi
dir. Kitlelerden yükselecek her ses, bu ci
nayet şebekelerinin etrafındaki çemberi
biraz daha daraltacaktır. Ve öyle bir an ge
lecektir ki, bunlar insan seli içerisinde yok
olup gidecekler ve toplum kendisine yıl
lardır acı çektiren, teröristlerden kurtulmuş
olacaktır.

Güzel ve mutlu günler kendiliğinden
gelmez. Çalışmadan nasıl karın doymuyor
sa, mücadele edilmeden de özgürlük, ba
ğımsızlık ve demokrasi kazanılamaz.'Kim
se kimseye mutluluk bağışlayamaz.

Türkiye'de anarşiye karşı çıkmak ba
ğımsızlıktan yanayım diyen ve demokrat
olduğunu söyleyen insanlar için kutsal bir
görevdir.

Ve şu bir gerçektir ki, dış güçlere kar
şı mücadele etmek isteyen herkes, anarşi
ye karşı sessiz kalırsa, yurduna ve halkına
ihanet ediyor demektir.

E S A Ş
TEMSİLCİLERİ
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Bank - Sen

Grev

Silahım
Ard arda
Ateşliyor

Robert Lisesiiide sürdürdüğü toplu
sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığa
düşen Bonk-Sen Sendikası, buradaki
500 görevlinin haklarını korumak için
yasal eyleme geçeceğini açıklarken
Renault - Mais'te grev başlattı. Bütün
işyerlerini kapsayan grevde ana konu
ücret artışları olarak vurgulandı. Sa-
tışlarn durması ve karaborsanın baş
laması İle grevin etkinliği ortaya çı
karken çalışanlar son aylarda beş kez
zam gören araçlara rağmen kendile
rine verilecek paradan kısmak isteyen
işverenin tutumunu kınadılar.

DENİZ ULAŞ-İŞ
30 İŞYERİNDE
SÖZLEŞME YAPACAK
Türk-İş'e boğlı Türk Deniz U-

laş-lş Federasyonunun yeni yıl-
do 30 işyerinde yeni dönem top
lu İş sözleşmesi görüşmelerini
başlatacaktır. Geçtiğimiz günler
de Den-San İşyerindeki 40 üye
si adına yüzde 100'lük artışlar
sağlayan Federasyon bu görüş
melerde 1500 üye için masaya
oturulacağını belirttiler. Ayrıca
Federasyonun Gend Kurulu da
Ocak ayında yapılacak. Başkan
Emin KuTun gene değişmezliği
ni koruyacağı da bu orado üe-
riyo sürülüyor.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ
DİRENİŞİ GENİŞLETTİ
Ankara Belediyesinde çalışan

temizlik işçilerinin anlaşmadan
doğan haklarım almak İçin baş
lattıkları direniş sürerken An
talya'da aynı tip bir hareket gö
rüldü. İki kentin sokakları pis
lik götürürken ilgililer hüküme
tin mali desteğinden yoksun ol
malarını neden olarak gösterdi
ler. Haklı uğraş sonunda fark
ları alan temizlik işçileri çalış-
naya başladı ve sorun şimdilik
kaydıyla çözümlenmiş oldu.

Çay - Kur
İşçileri

Haklarını
Aldılar

Çay-Kur'da çalışan ve sözleşmeden
doğan farkları hükümet tarafından ken
dilerine verilmeyen çalışanlar etkin bir
şekilde İşi bıraktılar ve bu tutumu
protesto ettiler. Tekgıda - İş Sendikası
üyesi işçilerin üç gün süren direnişi
sonunda kendilerine kanuni ödemeler
yapıldı.

YOL-İŞ GELİŞİYOR

Yol-lş Federasyonuna geçtiğimiz
günlerde 30 bin çalışan daha katıldı.
Köy İşleri Bakanlığı ile Toprak İskân
Genel Müdürlüğünde çalışanların ka
tılması ile ortaya çıkan bu durum kar
şısında Yol-İş İşkolunun 4. büyük sen
dikası haline geldi. Bakanlıkla imzala
nan toplu iş sözleşmesinin ardından
gelişen katılmalar Bağımsız KÖY-YSE
-Iş'ten kopmaları do beraberinde ge
tirdi.
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Teksif Herkoda
direnişe geçti

vvvvvvvvvvvvvv-vvvvı

Türk-Iş'e bağlı Teksif Sendikası, Eyüp'te kuru
lu Herko kumaş fabrikasında bir üyesinin dövül
mesi üzerine direniş başlattı. Eyüp Şube Başkan
İbrahim Vardar 600 üyenin katıldığı direniş sonun
da işçi düşmanı müdürün görevden alındığını ve
çalışma barışının sağlandığı açıklandı.

Öte yandan Teksif Edirne Şubesinin olağan
genel kurul toplantısı do yapıldı ve başkanlığa ye
niden Metin Kır getirildi.

4>

Güney'in endüstri şehri Adono'da bir yılda dört
grev oldu ve bu eylemlere 1390 kişi katıldı. Mer
sin'de kurulu Akdeniz Gübre Fabrikasında etkin şe
kilde sürdürülen grev başarıyla sonuçlandı. Bir pos-
tahone İse kopandı. İlgililer bu görünüşle Adono-

|j nın sendikal açıdan sessiz sayılabileceğini vurgu-
lodilor.

Adana'da 1 yılda
4 grev oldu
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İstihdam güvencesi tasarısı tartışılıyor
m

İşverenler bir rapor hazırlayıp Türkiye'de oalişanla-
rın %68'i Türk - Iş'e yüzde 21'i Dlsk'e bağlı diye açıklıyor
lar. Ardından döviz ve harrrmadde darlığı yüzünden diye
birbiri ardından toplu işçi çıkarmaları oluyor, Çalışma Ba
kanlığı «Gerekçesiz ve keyfi çıkarmaları önleyeceğiz.» di
yor ve bu konuda hazırlanan bir tasarının güncel tartışması
nı gündeme getiriyor.

Biz şimdiiik bir şey demiyoruz. Gelecek günlerde ne
olup bittiğini ve bu günlerden (tasarı açısından) ne kadar
değişik görüşlerin ortaya çıkacağını nepbirlikte göreceğiz
Ne var ki, 20 Aralık 1978 tarihli Milliyet gozetesi'nde ya
yınlanan yazıyı sizlere aktarırken gelecekte bu yazıyı gün
ce! hale getireceğimizi de bilmenizi isteriz.

İsterseniz birlikte okuyalım hiçbir değişiklik yapma
dan aldığımız satırları:

Haksız İsçi
Çıkaran
Tazminat

Ödeyecek
Yeni bir tasarı İle haklı bir nedene

dayanmaksızın işçiyi işten çıkartan işve
rene karşı mahkemenin işçiyi işe geri ko
yabileceği, talep üzerine işvereni bir taz
minat ödemeye mahkûm edebileceği a-
çıklanmıştır.

Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vak-
fı'nca düzenlenen konferansta, Türkiyede
işçilerin feshe karşı korunmalarının zorun
lu kılan etkenler üzerinde konuşan Prof.
Metin Kutal, bunları sosyo-ekonomik ve
yasal koşullar olarak ikive ayırmış ve şun
ları söylemiştir.

«Türkiye'de iş piyasasının durumu iş
arayanları güç durumda bırakmaktadır.
Hızlı nüfus artışı ve sınai kalkınma hızının
yetersizliği Türkiye'de her yıl iş piyasası
na giren yarım milyon insana iş bulma ola.
nağını verememektedir. Planlı kalkınma dö
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nemine girilen yıllarda 1.2 milyon olan işgü
cü fazlası 15 yıl içinde daha da artmıştır»

Öte yandan Türk sosyal güvenlik sis-
lemi içinde Türkiye'de henüz işsizlik sigor
tasının kurulmadığına işaret eden Kutal
şunları eklemiştir.

® Bugün yürürlükte olan İş Yasasr-
nın 13. maddesindeki bildirim önelleri Ba
tı ülkelerine göre kısa tutulmuş, işten çıka
rılan işçiye herhangi bir neden göstermek
zorunluluğu işverene yüklememiştir. Yük
sek yargı organları da 13. maddeyi olduk
ça dar yorumlamışlar, hatta sendika özgür
lüğünün yeterince güvence altına alınma
dığı görülmüştür. Toplu İşçi çıkarma ko
nusundaki hükümler de çağdaş gelişmele
rin çolc gerisinde kalmıştır.

İLO'NUN İSTEĞİ ÜZERİNE
^ Çalışma Bakanlığı tarafından hazır

lanon tasarı esas itibariyle Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün 119 sayılı öneri kara
rından esinlenerek hazırlanmıştır. Aynı ö-
neriden yararlanılarak 1973'den sonra ko
nulan yasalar da tasarının hazırlanması
sırasında gözönünde bulundurulmuştur.

® Bireysel işçi çıkarmalarda işvere
nin haklı bir nedene dayanması esası be
nimsenmiştir. Tasarı bunları teknik ve e-
konomik zorunluluk biçiminde belirlemiş
ve bu kavramları açıklığa kavuşturmaya

■
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çalışmıştır. İşçinin, hokiı bir neden olma
dan işten çıkarıldığına dair iddiası üzeri
ne açtığı davada, kanıt yükü işverene yük
lenmiştir-

Prof. Kutal, mahkemenin işverenin
haklı bir nedene dayanmaksızın işçiyi iş
ten çıkaran işverene karşı işçiyi işe iade
edebileceğini ve talep üzerine, işvereni bir
tazminat ödemeye de mahkum edebilece
ğini açıklayarak, sözlerini şöyle sürdür
müştür:

«Kanımızca sosyal gelişmeler artık
Türk İş Hukukunda da istihdam güvence
si alanında ciddi adımlar atılmasını zo
runlu kılmaktadır. Çalışma Bakanlığının
hazırladığı tasarı çağdaş gelişmeleri Tür
kiye'ye getirme amacını taşımaktadır.

Kuşkusuz var olan tasarıda geliştiril
meye muhtaç yönler vardır. Tasarının da
yandığı ilkelere aykırı düşmeksizin işçileri
feshe karşı koruyan hükümier üzerinde
tartışmak yararlı olacaktır»

■

■

Prof. Metin Kutal, «Çalışma Bakanlı
ğının istihdam güvencesi alanında isabet
li bir adım attığını» ileri sürerek sözlerini
şöyle bitirmiştir;

«Soruna çağdaş gelişmeierin ışığında
yaklaşmasını bilmiştir. Şimdi sıra işçi, iş
veren ve bilim çevrelerindedir. Yaratılacak
kamuoyu, tasarının bir an önce yasalaş
masına olanak sağlayacak veya bu olum
lu girişim daha bir süre ertelenmiş ola
caktır.»
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ÇOLAKOĞLU
İŞYERİNDE
ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZİN
BAŞARISI

Pendik - Kaynörca'da düzenlenen Fut
bol Turnuvasında Çolakoğlu işyerinde ça
lışan üyelerimizin aralarında kurdukları ta.
kim lider oldu. Çolakoğlu Metalürji Spor
olarak yarışmalara katılan üyelerimiz spor
tif çalışmanın kendilerini zinde hissetmele
rine neden olduğunu ve bu yüzden sür
dürdüklerini diie getirmektedirler.

Kendi kişisel çalışmaları ile aldıkları
başarıları ileride daha da büyük yarışma
larda sürdürmeğe kararii olduklarını bildi
ren Çolakoğlu işyerindeki üyelerimizi kut
larız.
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Hindistan'da

Genel grev
Çağrısı büyük
Korku yarattı

Bir Uzak Doğu ülkesi olan Hindis
tan'da ise genel grev çağrısının etki
leri büyük oldu. Kongre Partisi Lideri
Indira Gandi'nin parlamentodan çıka
rılarak hapsedilmesi olayına karşı çı
kan taraftarları zaman zaman çok kan
lı olaylara da neden oldular. Genel
grev çağrısının ardından başlayan gös
terilerde çok sayıda sivil ve asker ile
polis hayatını kaybetti.

BBC TARİHİNDE İLK GREV

İngiltere'nin dünyaca ünlü TV ve
radyo yayınevinde çalışanlar ise hükü
metin aldığı yüzde 5 ücret zammına
karşı iki gün tüm çalışmayı kestiler
ve BBC tarihinde elektrik kesilmeleri
dışında yayınları akşam 17'den itiba
ren kapattılar. İki kanaldan birden
program yapmaya son veren grevciler
isteklerinin verilmesinin ardından çalış
malarına yeniden başladılar.

İRAN'DA PETROL İŞÇİLERİ
İŞİ BİR SÜRE BIRAKTI

Şaha karşı gün günden geliş
mekte olan olaylar zincirine bir
yenisi daha katıldı. Ve 37 bin
petrol işçisinin başlattığı grev
sonundo üretim büyük ölçüde
düştü. Paris'teki Muholefet Li
deri Ayetullah Humeyni'njn çağ
rısı üzerine harekete geçen pet
rol işçileri «Dini Borç» olarak ni
telenen grevi uzun süreli hale
dönüştüremediler. Şah yönetimi
nin İsrail'den petrol uzmanları
getireceğini açıklaması üzerine
işlerinin başına dönen petrol iş
çileri şimdilik olayların dışında
kalıyorlar.

Amerikan

Sinema ve TV

Sanatcıiarı

Ücret için
Topiu greve

Seçtiler
Amerikan sinema sanatçıları tarih

lerinde ilk defa greve başladılar. TV ve
radyo yap mcılarmı protesto etmek i-
çin eyleme geçeı sanatçılar 70 bin
kişinin sesini duyuruyorlar. Ücret ar
tışlarından kaynaklanan grevin öncülü
ğünü ise Jane Fonda ve Mcrlon Bron-
do'nun yapması protestonu! etkinliğini
gözler önüne serdi. 23 aylık dönem i-
çin 250 dolarlık çekim ücretine karşı
çıkan sinema sanatçıları bu ücretin
her gösteri için verilmesi gerektiğini
savunuyorlar.

i
'■ i
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ALMANYA'DA
ÇELİK
İŞÇİLERİ
GREVE GEÇTİ

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yo.
ğunlaşan çelik endüstrisinde çalışanların
başlattıkları grev bütün sanayii allak bul
lak etti. İçlerinde 35 bin Türk'ün de çalıştığı
çelik sanayiinde ana grev konusu ücret
artışı... İşverenin yüzde 3'lük artıca razı ol
masına karşın çalışanlar yüzde 5'de ve 4
çalışma gününde direniyorlar. İşverenlere
göre isteklerin karşılanması halinde çelik
endüstrisi dünya pazarlarındaki gücünü yi
tirecek ve rekabet tamamen ortadan kal
kacak.
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