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DEMSAN DEMİR SANAYİİ
LTD. ŞTİ.

Ali ÇAKRAK

Sıcak evinde yumuşak yatağında
Yatarken hiç düşündünmü? Arkadaş..!
Evrenle yaşama mücadelesi vereni
Düşünmediysen tanımaya çalış çevreni.

•  Beş on çocukla bir dam altında kalan
Yaşamak İçin tüm gücünü sarfeden
Yoksul İŞÇİ ve köylünün çileli halini
Çayını yudumlarken düşündünmü? Arkadaş!

Eğer sadece kendi çıkarını düşünüyorsan
İşçi ve köylünün ne durumda olduğunu biliyorsan
O sıcak çay o yemek O rahatlık zehir olsun sana
Ben böyle düşünüyorum gücenme Arkadaş..!

Üç-İkiden dört'te üçten İyidir
Bir araya bir araya hoş gelin
İkilikten ağzımız yandı bir bir
Bir araya bir araya hoş gelin

Habil ile Kabil ayrı kaldılar
Birlik kalesini güçsüz kıldılar
Ahiri'nde birbirini kırdılar
Bir araya bir araya hoş gelin

ingiliz Fransız birde italyan
Nasıl kan ağlattı yıllarca aman
Birleşince kovduk gitti vatandan
Bir araya bir araya hoş gelin

Kin jle nifakı kaldır aradan
Hışmından erisin onu yaradan
Sakın beni unutmayın aradan
Bir araya bir araya hoş gelin
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OTOMOBİL - iş
DERGİSİ
TÜRKİYE

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

SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
YAYIN ORGANIDIR.
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Otomobil - İş odına
Sahibi: Genel Boşken

A. AYDIN Ö2EREN

Yazı İşleri Müdürü
ŞEYMA TÜMER

O

Adıes i

OTOMOBİL — İŞ
genel MERKEZİ
OSMANAĞA MAHALLESİ
KIRTASİYE SOKAK
N0.21

KADIKÖY/İSTANBUL
TEL.: 36 29 94/37 56 03

Derğlmlz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderiien yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin İade edilmez.

Dizgi - tertip - Başkı :
TEKGİDA — İş

Eğitim İŞİ0''' Matbaası
4. tevent/ISTANBUL

Baskı tarihi 28 Ağustos 1979
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TV /TESS işverenler sendikacı grup söz-
^^^leşmeleri 9. ayda başlıyacak deme

sine rağmen Gazal Grev'i ile grup sözleş
melerinin çoktan başladığı açıklığa kavuş
muştur.

Otomobil - İş Sendikasına bağlı Ak
Kardan - Makina Takım - Gazal üçlüsü
Otomobil - Iş'In MESSTe yapılacak birinci
grup sözleşmesi olup Toplu iş Sözleşmesi
müzakerelerinde anlaşma sağlanamamış
tır.

Kaldıkl örgütümüzün MESS'dekl diğer
sözleşmeleri de ayrı ayrı İki gruba toplana
rak son grup onlkinci ayda devreye gire
cektir. Böylece yirmldört İşyeri sözleşmesi
üç ayrı grubu kapsamaktadır. . Demek ki
büyük ve güçlü geçinen sendikalar grup
larını bölemlyerek hepsinin aynı tarihe gel
meşini isteyen MESS'e boyun eğdikleri gö
rülmektedir. MESS'in tüm işyerlerinin söz
leşmeierinin 9. ayda başlıyacağı konusun
daki beyanlarında yanıltmaca olduğu böy
lece ortaya çıkarken, bu yıl bağıtlanacak
sözleşmelerin %20'sinin Otomobil - Jş'de
olduğunu gizleme savaşını sürdürmesi yan
daşlarını güçlü göstermeye çalışması her
devre tezgâhladıkları bayat oyundan baş
ka bir şey değildir.

Sendikamız ülkenin dar boğazdan ge
çişi sırasında daima temkinli olmuş söz
leşmelerinde anlaşmak İçin sarf ettiği iyini-
yetierinde karşısında daima MESS'in katı
tutumu ile karşılaşmıştır. MESS politik sen
dikacılığa karşı gözükmesi yanında, politi
ka çukurunda oynamakta ve işverenlerin
1979 yılında hükümeti düşürme kampanya
sında öncülük yapmaktadır. Bu yıl içinde
verdikleri beyanatları İncelendiğinde görü
şümüz kesinlik kazanacaktır.

GazaTda oynanan oyun konuşulanla
rın bir yerde tatbikatını simgelemektedir.
Nitekim ki sendikamız bu işyerinde Grev
kararı alırken MESS Lokavt kararı alarak
İşyerinde üyelere karşı baskılarını arttırmış
yıllardan beri hiç aksamıyan ödemeler za
manında ödenmez hale getirilmiş işçiler
huzursuz hale getirilerek Grev'e zorlanmış
tır. Örgütümüzün bu huzursuzluğu gider

mesi karşısında, yeni bir kampanya icat
eden MESS verim düşüklüğü gerekçejsi ile
İŞÇİ çıkaracağını ilân tahtasına asarak iş
çiyi Grev noktasına getirmesini bilmiştir.
Örgütümüz bu şartlar altında üyelerinin
güvencesini sağlamak İçin Grev uygulama
sına geçmiştir. Bunun üzerine İşverenin,
sendikamızın Türkiye'nin ekonomik darbo
ğazında Grev'e gitmesini kınaması gülünç
olmaktadır.

MESS bu oyunları düzenlemesinin baş
Uca sebebi işverenlerin uzun süreden be
ri hükümeti düşürebilmek İçin gazetelerde
çarşaf kadar sayfalar kiralıyarak, sözde
uyarı İlânları ile yaptıkları çalışmalara ye
ni manevralarla yön vermeyi plânlı bir şe
kilde devreye sokmalarıdır.

Açıkça İşveren Türkiye'de darlık ya
ratacak odak noktalarını seçmektedir.
Nasıl ki yağ darlığını bütün yurda yaydılar
sa .şimdi de diğer kuyruklara yenilerini ek
leme yolundadırlar.

Gazal bizim işkolumuzda en güzel ör
nektir.

Birbuçuk aya kalmaz yeniden tüp kuy
ruğu hörtlayarak devreye sokulmak iste
nir. Halbuki bu işyeri dışa bağımlı olmayan
tamamen yeril malımızdan gaz tüpü İmâl
eden Türkiye'nin en büyük işyeridir. Hükü
metin büyük çabalarla bulduğu sıvı gaz
kullanılmasını yeniden kısıtlı hale getirilme
si yeni kuyruklar, yoklar ve karaborsa ya
ratılarak politik açıdan hükümetin yıpran
masını sağlamak amacını gütmektedirler.

Diğer yandan. Ak Kardan işyerinde de
durum aynı olup otomotiv sanayii döviz
krizi geçirirken %85 yerli malzeme ile ya
pılan şaftların tümünü dışarıdan getirilme
sine zorlanması her halde bazı grupların
çok İşine yarayacaktır.

İşte MESS daha şimdiden büyük he
saplar İçerisine girmiş Türkiye'nin tüm ke
sici aletlerini üreten M.T.E. de durdurmak
için elinden geleni yapmaktadır. Bütün bun
ların altında büyük zorluklarla toplanan
dövizin bir kısmının dolaylı yoldan dışarı
ya akmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Otomobil-İş Sendikası olarak barış
İçin savaşımıza devam ederek oynanan ve
oynanmak istenen bu oyunları bozacağız.

A. AYDIN ÖZEREN
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ÖNDER

DOKUM'de

Bağıtlandı
E B Z E'de kurulu olan
Önder Döküm ve Mokino

Sanayii işyerinde çalışan üyele
rimiz için yürüttüğümüz ikinci
dönem sözleşme görüşmeleri
nin uyuşmazlıkla kesilen mad
deleri üzerinde yeniden yapılan
müzakereler 9 Temmuz günü
anlaşma ile sonuçlandı.

1 Nisan 1979 tarihinden
itibaren iki yıl geçerli sözleşme
nin tıer yılında 90 günlük ikra
miye alacak olan üyelerin aylık
ücretlerine 1 Nisan 1979'da
3480.— Lira, 1 Nisan 1980'de
4200.— TL. zam yapıldı.
^ Sözleşmenin sağladığı dL

ğer haklar şöyle :
^ Her türlü disiplin cezaları

Disiplin Kurulundan geçirilecek
ve üyeler kurula sıra ile başkan
hk edecekler.

İhbar tazminatları %50
zamlı, kıdem tazminatları, kıde-.
mi bir yıldan üç yıla kadar ola-

r

V.

Ücretlere
2 yıl için

ayda 7680
lira zam alındı

.j
na 35 günlük, üç yıl ve daha
fazla olana 40 günlük ücretler
tutarında ve kendisi ayrılan üye
ye de ödenecektir.
^ İşyerinde haftalık çalışma

süresi 46 saat 30 dakika olup,
ücretler 48 saat üzerinden öde
necek ve ayrıca yarım saatlik,
dinlenme süresi, çalışma süre
sinden sayılacaktır.

9 Dini bayramların arife gün
ieri tam gün tatil yapacak olan
üyelere ücretleri tam ödenecek
tir.

% İşyerinde asgarî aylık üc
ret 6360.— Lira olacaktır.

0 Normal iş günlerinde ya
pılan fazla mesailer %80 zamlı.
Cumartesi günleri fazla mesai
ler %100 zamlı, hafta tatili ve
genel tatil günleri çalışmaları
%100 zamlı (toplam 3 yevmiye)
ödenecektir.

Dini bayramlarda 1250.-^
şer lira bayram ikramiyesi ala
cak olan üyelerimizin üç ve da
ha fazla istirahat aldıklarında
S.S.K. tarafından ödenmeyen ilk
iki günün ücreti işverence öde
necektir.
^ Üyenin hizmet akdi istira-

hatli olduğu sürede fesh edile
meyecektir.
^ Vardiya priminin saatte

%25 olarak saptandığı sözleş
meye göre, askere giden üyele
re bir maaş ödenecek, askerlik
dönüşünde üyenin işe alınması
esas olup, alınmadığı takdirde
sözleşmedeki ihbar tazminatı
tutarı ödenecektir.

% Yıllık yasal izin sürelerine
3 işgünü ilâve edilerek izine gi
den üyelere 2500.— lira verile
cektir.
• Tazminat hesabında ye

mek gideri 40 liradır.
O Üyelere yılda 3000 lira ya

kacak yardımı yapılacaktır.
• Üyenin evlenmesinde 6 iş

günü ücretli izin verilecek ve
4000.— lira evlenme yardımı,
çocuğunun dünyaya gelmesin
de 3 işgünü ücretli izin verile
cek ve 3000.— lira doğum yar
dımı yapılacaktır.
• Her çocuğu için üyeye

ayda 100 lira çocuk yardımı, ay
rica eâitim yardımı olarak 900
lira 1200 nra ve 2000 lira öde.
necektir. . .

% Üyenin ölümünde varisle
rine 15 000 liro, işkazası ölüm
lerinde 25.000 lira, üyenin yakın
larınm ölümünde üyeye 4 işgü
nü ücretli izin ü® 2500 iira ölüm
yardımı yapılorıakt'r.

% Giyim yardımının yanında
üyelere yılda 3 çift ayakkabı ve
rilmeside sözleşme ile kabul e-
dilmistir.

OTOMOBİL — İŞ
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MOTORLÜ
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Görüşmeleri
Sürüyor

SACE Elektrik, Pan Oto
Yedek Parça San. ve Mo

torlu Araçiar'ın 4.ncü Levent ve
Tuzla'daki işyerlerinj kapsamına
alan sözleşme görüşmeleri de
vam ederken, Motorlu Araçların
Ankara'da kurulu işyerinde de
sendikamızın yetkisi kesinleşti.
Söz konusu işyerinin müzakere
leride genel merkezimiz tarafın
dan yürütülmekte.

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının İstanbul Depo ve Ta-
mirhane işyeri sözleşmesi ,uyuş
mazlıkla kesilmiş ve tüm mad
deler hakkında uzlaştırma kuru
luna gidilmiştir.

Anılan bakanlığın Ankara,
Kars, Trabzon Depo Ve Tamir
hane işyerleri içinde görüşme
ler Ankara'da devam etmekte.

Öte yandan İzmir de ki depo
ve tamirhane işyeri sözleşmesi
izmir şubemiz tarafından jl lyet-
kilileri ile bağıtlanmış ancak ba
kanlık bu sözleşmeyi kabul et
mediğini ve uygulamayacağını
belirtmesi üzerine tarafımızdan
yasal yollara başvurulmuştur.

OTOMOBİL — İŞ
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PAN OTO GÖRÜŞME MASASI

MOTORLU ARAÇLAR GÖRÜŞME MASASI

{

SACE GÖRÜŞME MASASI



TEKİMAL işçilerine
ileri haklar sağlandı

rpEKİMAL Sınates Asan-
sör fabrikasında çalışan

üyelerimizi temsilen Nisan ayın
da başlatılan ikinci dönem söz
leşme görüşmelerinde uzlaştır
ma kuruluna iletilen maddeler
hakkında yapılan yoğun görüş
meler 10.8.1979 günü anlaşma
ile sonuçlandı.

1 Nisan 1979 tarihinden itiba
ren iki yıl geçerli sözleşme ile
aylık ücretlere birinci yıl 4560.—
TL. Ve ikinci yıl 4560 lira zam
yapılırken ayrıca üyenin her bir
çalışma yılı için saat ücretlerine

Aylık .
ücretler
1. yıl için
4560,
2. yıl için
4560 lira
arttırıldı.
Toplam
zam

9120 lira
j

12,5 kuruş kıdem zammı yapıl
mıştır.

Yıllık ikramiyelerin 90 gün'e
çıkarıldığı sözleşme ile yıllık izin
sürelerine 2 işgünü ilâve edil
miştir.

Disiplin cezalarının verilmesi
ne disiplin kurulu yetkili olup.
kurul başkanlığını üyeler sıra ile
yapacaklardır.

İhbar tazminatları %25 zamlı,
kıdem tazminatları her bir çalış
ma yılı için 35 günlük ücretler
tutarında ve kendisi ayrılan üye
lere de ödenecektir.

Haftalık çalışma süresi 47
saat 30 dakika olacak ve işye
rinde Cumartesi günü çalışılma
ya çaktır.

Dini bayramlarda net 750 lira
alacak üyelere yılda net 3000 lira
yakacak yardımı yapılacaktır.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer %100 zamlı. Cu
martesi günü hafta tatili ve ge
nel tatil günleri çalışmaları
%100 zamlı ödenecektir.

Askere giden üyelere bir ma
aş yardım yapılacak, askerden
dönen üye işyerine alınacaktır.

Dört gün ve daha fazla istira-
hatlerde, ilk iki gün işveren ta
rafından ödenecek ve üyenin
hizmet akdi, istirahat süresinde
fesh edilmeyecektir.

Vardiyalarda üyelerin, saat
ücretleri %25 zamlı ödenecek
tir. , _ ■

Üyenin evlenmesinde 6 işgü

nü ücretli izin ile 3000 lira, ço
cuğunun dünyaya gelmesinde
4 işgünü ücretli izin ile 2000 lira
doğum yardımı, her çocuk için
ayda 100 lira çocuk yardımı, eği
tim yardımı olarak da net 750-
1000-1500 lira verilecektir.

Üyenin ölümünde varislerine
10.000 lira ödenecek ve üyenin
yakınlarının ölümünde üyeye 4
işgünü ücretli izin ile 2000 lira
yardım yapılacaktır.

İşyerine gidiş, dönüş işveren
ce sağlanan vasıtalarla yapıla
caktır.

V..

İhbar
tazminatı
yüzde25
zamlı
kıdem
tazminatı
ise 35 gün
üzerinden
hesap
edilecek

.J

OTOMOBİL — İŞ



m

m

Yeni haklar için Şahin Motor sözleşme masasında.

TOE ve
ŞAHİN
HOTOR
SÜZİEŞMELERİ
UZLAŞIIRNA
KURUlüNDA

ÇAYIROVA-Gebze'de kurulu Türk
Otomotiv Endüstrileri A.Ş. işveren

liği ile Mayıs ayında başlayan yeni dönem
sözleşme görüşmelerinde Disiplin Kurulu,
kıdem tazminatı, ücret zammı, ikramiye,
bayram ve izin gideri, yakacak yardımı,
gibi parasal maddelerde kapsamına alan 10
madde de uyuşmazlığa gidilmiş ve Kocaeli
Bölge Çalışma Müdürlüğünde yapılan top
lantıda tarafların tarafsız aracıları üçüncü
tarafsız aracının seçiminde anlaşamadık
larından dosya kurul başkanının tayini için
yerel işmahkemesine gönderilmiştir.

Mahkemece üçüncü aracının seçilme
siyle kurul teşekkül edecek ve ihtilaflı mad
deleri görüşecektir.

Gebze - Çayırova'da kurulu ŞAHİN
MOTOR YATAKLARI çalışanları adına Ha
ziran ayında başlayan görüşmelerde he
men hemen teklifimizin tümüne yakın olan
47 maddede uyuşmazlık tutanağı tutularak
kurul teşkili için yetkili bölge müdürlüğü
ne başvurulmuştur. Bölge müdürlüğünün
düzenleyeceği toplantı ile Uzlaştırma Ku
rulu oluşturulacak ve uyuşmazlık konusu
maddeler görüşülecektir.

OTOMOBİL — İŞ 7



Palton görüşü:
Dar Boğan

kim dinler;
önemli olan
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İşverenle

soaaaa kadar
savaşılacak
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T\^T İSAN ayında 2. dönem
toplu iş sözleşmesi görüş

melerine başlanan İzmit Yarım- v>f
ca'da kurulu bulunan Gazal iş
yerinde parasal maddeler, çalış jj
ma süresi kıdem ve ihbar tazmi i l
natına ilişkin maddelerde anlaş
ma sağlanamayınca uyuşmazlı
ğa gidilmiş, uzlaştırma kurulu
nun kararı taleplerimizin çok ge
risinde olduğundan biz kabul et
mezken, işveren kabul etmiştir.

Sendikamız bu gelişmeler so
nucunda 12 Temmuz günü işye
rinde grev kararı almış ve ge
rekli duyuru yapılmıştır.

Bütün bu gelişmeler sürerken
görüşme masasında yalnızca '
oturan Gazal işvereni işyeri için

f



Şimdi Otomobil - iş
üyeleri kararlı
bir uğraşın bilinci
içinde. Hedef
zafer ve ergeç
kazanılacak.
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grev kararının alınmasından son
ra hemen tekelci sermayenin ör
gütü MESS'e 13 Temmuz'da üye
oldu ve aynı tarihi taşıyan ME-
SS lokavt kararını gidı.

27 Temmuz Cuma günü grev
eylemine başladığımız Gazal iş
yerindeki mücadeienin oldukça
çetin geçeceği biiinmelidir. Çün
kü işveren sendikası MESS ka
pitalizmin çıkarları doğrultusun
da başlattığı Gurup Sözleşme
lerinin içine Gazal'ı da sokmak
istemektedir. 1979'un Ekim ve
Kasım ayında başlayacak olan
Gurup Sözleşmesi görüşmeleri
ne kadar hareketi sürdürerek
işyerini kapalı tutmak ve serma
yenin bir bütün halinde olması
nı yaratmak istemektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu e-
konomik darboğazı görmezlikten
gelerek sermayenin çıkarları
doğrultusunda ülke gerçeklerini
hiçe sayarak dışa bağımlılığımı
zı körükleyen bu hareketinin o-
lumsuz sonuçları yakında daha
büyük boyutlarla ortayo çıka
caktır. Bütan gazı İçin gerekii
oian tüpün yapıldığı işyerinde
böylece üretimin durdurulması
■le LPG olarak bilinen ev gaz-
ları dağıtımı ve dolumunda bü
yük aksamalar görülecektir. Ya
kın bir geçmişte yaşnan TÜP-
GAZ olaylarını hortlatarak ge
niş halk yığınlarını etkilemeyi
amaçlayan hareketle işveren
sendikası MESS çalışanları da
büyük bir ekonomik darboğaza

iterek istemleri kendi doğrultu
sunda onaylatmaya çalışmakta
dır.

518 kişinin çalıştığı Gazal iş
yerinde sürdürülen mücadele
tüm bu gerçeklerin ışığında de
ğerlendirilmekte Ve sermaye ke
siminin oyunlarının bozulmasını^
çalışılmaktadır. Ülke ve çalışan
ların zararları doğrultusunda ge.
lişen tüm çarpık oyunlara bir
set çekmeyi amaçlayan Oto
mobil - İş'in bilinçli ve kararlı e-
mekçileri bir kez daha sürdür
dükleri mücadeleyi olumiu şekil
de sonuçlandıracaklarını ifade
etmekte ve zaferin yakın bir ge
lecekte alınacağını bütün güç
leri ile haykırmaktadırlar.

Gazal'da kapı
duvar. Sermaye
ekonomiye ülke
çıkarına rağmen
kulak tıkamış.

10 OTOMOBİL — İŞ



518\ÇOİışan
tek yürek
tek bilek

halinde

kararlı
mücadele

veriyor.

ıı

Hakina
Takım ve
Akkardan
işyerleri
için grev
kararları

alındı.

ÇAYIROVA - Gezbe'de kurulu Ak-Kardan İşçileri için
yürüttüğümüz sözleşme görüşmeleri sırasında İşve

renin MESS'e üye olması üzerine anlaşma olanağı tama
men ortadan kalkmış ve uyuşmazlığa gidilmiştir.

Aynı şekilde Makina Takım Endüstrisi /\.Ş. işyerinde
de müzakere aşamasında işverenin MESS'e üye olduğunu
ve bundan böyle Toplu Sözleşme bağıtlama yetkisinin
MESS'e verildiğini sendikamıza bildirilmesi üzeıine uyuş
mazlık tutanağı düzenlenmiştir.

Her iki. işyeri için ayrı ayrı teşekkül eden uzlaştırma
kurulunun kararları günün ekonomik koşullarına uygun ta
leplerimizin çok gerisinde kalan niteliği ile tarafımızdan
kabul edilmemişken MESS her iki karanda kabul etmiştir.

Ak-Kardan işyerinde 7 Ağustos, Makina Takım işye
rinde 8 Ağustos günlerinde GREV kararlarımız ilân edil
miştir.

Böylece GAZAL GREVİ İle başlıyan mücadelemize
Ak - Kardan ve Makina Takım işyerleride eklenmiştir.

Yıl sonunda MESS'e üye diğer işyerlerimizinde katıl
ması İle ekonomik savaşımın boyutları genişleyecek ve
taleplerimiz alınıncaya kadar devam edecektir.

Sermayenin
çıkarlarına
karşı çıkan
Otomobil - İş
üyeleri...

otomobil — İŞ 11



ASIL ÇELIK'TE YETKİ ALDİK
Bursa Orhangazi'de kurulu o-

ian Asil Çelik fabrikasmda ke
sin yetkiyi geçtiğimiz günlerde-
aldık. Uzun bir mücadele sonun
da varılan nokta tüm çalışanla
rın kesin kararlılığını ortaya ko
yarken Otomobil - İş'in çalışan
lar yararına uğraş verdiğini de
simgeliyordu.

Şubat ayında yapılan çağrıda
Türk - Metal ve Maden - İş ile
Türkiye Oto Metal Sendikaları
işyerinin henüz üretime geçme
diğini gerekçe göstererek itiraz
da bulunmuşlardı. Oysa ki, bu
sendikaların Asil Çelik'te hiç ü-
yeleri olmadığı gibi, tüm çalışan
ların Otomobil - İş üyesi bulun
duğu belgelerle ortada idi.

275 sayılı yasada «İşyerinin
ve işçilerin varlığı toplu sözleş
7le yetkisi verilmesi için yeterli
iken» ve işyerinde işkolumuza
giren çalışmaların yapılmasına
rağmen yetki «İşyerinde üreti
me henüz geçilmediği gerekçe
gösterilerek» Otomobil - İş'e ve
rilmekten kaçıldı.

Tabanı yanlarına almadan sa
dece yetki almak için mücadele
yapanlara karşı Otomobil - İş ve
ona gönül vermiş Asil Çelik ça
lisanları ortak bir uğraşa girişti
ler. Uzun süreli ve o denli bilinç
li uğraş sonunda yılmadan o-
muz - omuza güçlerini ortaya
koyan Asil Çelik çalışanları ser
mcıyeye karşı Otomobil - İş'le or
tok mücadele vermenin onayını
alıyorlardı. İşyerinde çalışanla
rın tümünü üye olarak çatısı al
tında toplayan Otomobil - İş
tüm yasalar gereği toplu iş söz
leşmesi yapma yetkisini alıyor
ve Asij Çelik çalışanları Mayıs
ayında yapılan 2. çağrı sonun
da kesin zafere ulaşıyorlardı

Başlayan. 1. dönem toplu iş
sözleşmesi için görüşlerini ve
isteklerini belirten Asil Çelik ça
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TENSİKAT
VE

LOKAVT
TTIENSİKAT ve lokavt» Evet bu iki ke-

lime son günlerde işçi sınıfının te
pesine bir kabus gibi çökmektedir. Her iş
çi arkadaş tezgahının başında servisde,
evinde hep bu kelimeyi düşünmekte? Ne
deni ham madde yok, iş yok ı/s. vs. peki
niye yok? İşte bütün mesele burda. İster
seniz gelin birazda bunun üzerinde düşü
nelim. Çünkü her şey bu yoklardan kay
naklanıyor. Bununda tek nedeni her yö
nüyle dışa bağımlı olmamızdandır. Bir fab
rika düşünün ürettiği malın yüzde 70-80'-
nini dışardan ithal ediyor. Eee ne var bun
da demeyin çok şey var, bir defa bu ham
maddenin gelebilmesi için döviz gerekli,
dövizin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyo
ruz ve bunu her gün basından TRT'den
izliyor dinliyoruz, döviz, döviz, riye bas bas
bağıranlara isyan edenlere şunu diyoruz;
kardeşim biz döviz yemiyoruz biz emekçi
ler olarak yediklerimiz belli ve bunlar ülke
mizde mevcut. Onun için biz yurt severler,
şunu diyoruz gelin tarımımıza önem vere
lim topraksız ve az topraklı köylüye toprak
verelirrı, üretlçileri bilinçli bir şekilde eği
telim tarım üretimlerimizi artıralım gerçi
istatistiklere göre meselâ Türkiye'de kişi
başına 80 kg. domates düşüyor ama 25.
liradan aşağı domates yiyemiyoruz nedeni
kapitalist sistemin çarpıklığı, bunu şöyle
örnekleye biliriz Karadenizde Güney Ana-
doluda tütün üretiriz en büyük sigara fab

rikası Istanbuldadır Anadoluya sanayi gö
türüyoruz derler gider en verimli toprak
lara montaj fabrikaları kurarlar böylece bi
linçli olarak tarımı baltalarlar.

Bu demek değlldirki sanayileşmeye-
lim elbetteki sanayiyede önem verelim an
cak kendi öz kaynaklarımıza dayalı ulusal
sanayimiz olsaydı bugün ülke olarak bu
hale gelmezdik. Demekki yabancı sermaye
ile işbirliği yapanlar yani işbirlikçi kapita
listler ülkeyi değil kendi tatlı karlarını dü
şünüyorlar. TRT'nin düzenlemiş olduğu
enerji kıriziyle ilgili bir açık oturumda ser
mayenin sözcüsü şunu diyordu. «Bize he
men elektrik bulunda nerden nasıl bulur
sanız bulun» sermaye elbetteki bu ülkeyi
değil kendi çıkarlarını düşünür daha dün
öyle diyenlerin bugün ülkenin bu duruma
düşmesinden yakınmaya hakları yoktur.
Hele hele ekonomik krizi işçi sınıfının üze
rine yıkmaya hiçmi hiç hakları yoktur. Bunu
kendilerlde bildiği için sözleşmelerin yo
ğun olduğu bir döneme girerken işçi sınıfı
nı korkutmak, yıldırmak, ve sindirip panik
havası yaratmak için tensikat ve lokavt
gibi kelimeleri işçilerin tepesinde demekle
sin kılıcı gibi sallamaktadırlar. MESS baş
kanı basında yer alan demecinde «...Biz
işverenlerden gerçek dışı talepleri alamaz
lar. Lokavt'ı benimsemiyoruz ama mecbur
kalırsak uygulamaktan da çekinmeyiz» di
yor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bizj yıl-
dıramayacaklardır. Dün olduğu gibi bugün
de dimdik karşılarındayız daha bilinçliyiz
daha kuvvetliyiz .Çünkü HAKLIYIZ.

TÜM İŞÇİ SINIFINA SELAM.

ESAŞ. İşçi Temsilçisi.
HALI T BARÇIN â

'""I" mı mııııı ııımmmıı mmımtınıiMiıımımmiMmımııııiMmıııııııııııımıımmd^
Iışanları şimdi yapılacak sözleş
menin «En iyi» olması için masa
başı çalışmaları sürdürüyorlar.
Zafer yetki de olduğu gibi söz
leşmede de Asil Çelik işyerinde
çalışan Otomobil - İş üyelerinin
olacaktır.

TEMSİLÇİ SEÇİMLERİ
YAPILDI.

Asil Çelik işyerinde yetkinin
alınmasından sonra işyeri tem
silcilik seçimleri de yapıldı. De
mokratik yollardan kullanılan
oylar sonucunda baştemsilciliğe

Zekai Şen, temsilciliklere ise Sa
lih Çakır, A. Yaşar Ercan, Alev
Deliorman, Aydın Yıldız ve Ay
han Değerli getirildiler.

Otomobil - İş tüm seçilenlere
işçi sınıfı çıkarları doğrultusun
da başarılı uğraşlar diler.
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J HABERLS/ç>

cEVLENME^
^ Makina Takım Endüstrisi iş
yerinde çalışan üyelerimizden
Aziz ŞAHİN bayan Zeynep ile,
Cengiz KOÇAK Zineti KOÇ ile,
Saadettin GÜLSARAN bayan
Bilgi ile, Ahmet AYAZ bayan
Hayriye ile, Ömer BAYDUR ba
yan Cemile ile, Cemil KARA
MUK bayan Saniye ile. Ersin O-
ĞUZ bayan Hayriye ile, Firuzan
KADİFE bay Ahmet ile Mehmet
EMEK bayan Nebahat ile Kasım
ÇEVİK bayan Nermin ile Necmi
SARİOĞLU bayan Şükıiye ile
Haluk ÜSTKAN bayan Nilgün ile
Sabahattin KERİŞ bayan Serpil
HOŞGÖR ile evlenmişlerdir/
Genç evlileri kutlar, ömür boyu
mutluluklar dileri£

^ DOĞUMV..
#DEMSAN işyerinde çalışan
üyelerimizden Ali BELLİKAN'ın
oğlu, Mocit TEMEL'in oğlu. Va
hit ADIYAMAN'ın oğlu, Hüseyin
GÖMLEKSİZ'in oğlu, Mustafa'
DEMİRAL'ın oğlu.
# CHRYSLER işyerinde çalışan
üyemiz Fikri ERSOY'un oğlu,

^ OTOMETAL işyerinde çalı
şan baştemsilcimiz Ahmet Coş
kun İNEBOLULU'nun kızı.

74

OĞLU'nun oğlu, Naoi Boşoran'ın
oğlu, İbrahim UYSAL'in oğlu. e VEFAT
# Makina Takım Endüstrisi
işyerinde çalışan üyelerimizden
Hasan ÇAKAL'm oğlu. Uğur Ta-
PU'nun kızı. Remzi ERSOY'un
oğlu. Şefik BİLGİN'in kızı, Rıd
van RENDECİOGLU'nun kızı, Bi-
nali TORUN'un oğlu, Yusuf GÜ-
ROL'un kızı, Sinan KILINÇ'ın oğ
lu, Osrnan KUGU'nun oğlu, Hü
seyin ÖZDEMİR'in kızı, Hakkı
GÜÇLÜ'nün kızı ve Mehmet ER
CAN'ın kızı olmuştur. Anne ve
babaları kutlar küçük yavrulara
uzun ömürler dileriz.

# CHRYSLER işyerinde çah.
şan üyelerimizden Dursun Kl-j
LlÇ'ın babası, Ali HAMURCU'-!
nun babası. Şevket ÇETİNKA-'
YA'nın annesi, I
9 ELEKTROFER işyerinde çalı-
şan üyemiz Mehmet ÖLMEZ'in
eşi,
# Makina Takım Endüstrisi iş.
yerinden üyemiz Mehmet Bo^.
demir'in ve Mehmet KARAN'ın
babaları vefât etmiştir. Akirete
göçenlere tanrıdan rahmet geri
de kalanlara başsağlığı dileriz

Haberlerinizi

0 ELEKTROFER işyerinde çak
şan üyelerimizden Hüseyin AY-
DIN'ın oğlu, Orhan GÖNENBA-
BA'nın kızı, Muhammer GÖK-
MEN'ın oğlu. Rıza AKAR'in kızı,

0 BÖHLER işyerinde çalışan'
üyelerimizden Yaşar FIRAT'ın
kızı, Binali GÖKCİN'in kızı. Arif
KÖKLÜ'nün oğlu. Adil KELEŞ-

Gönderin
OTOMOBlL-lS

M. .|.
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