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"NTALINCI keseri gibi hep
kendisine yontmak iste

yen» işverenlere karşı Gazal İş
yerinde verdiğimiz örgütlü mü
cadele Eylül ayının sonunda 66
günü geride bıraktı.

İşverenin çalışanların emeği
nin haklarını güncel koşullar ge
reği vermek istememesi karşı
sında geçtiğimiz grev eylemi is
temlerimiz doğrultusunda sonuç
alınıncaya kadar sürecek. 27
Temmuz gününde çıktığımız
grev çadırları MESS'in tüm dire
nişleri karşısında bizi daha da
fazla bilemektedir.

Otomobil - Iş'le uzlaşamayaca
ğını anlayınca hemen koşup

MESS'e üye olan Gazal işvereni
zamanın hep kendi aleyhine ol
duğunu görecektir. Patronların
örgütü olan MESS tüm çırpın
malarına karşı oluşan bilinçli
grev saflarını bozacak güce eri
şemeyecektir. Ülke ve çalışanla
rın çıkarlarını değil kişisel para
hırsları için işyerlerini çalışa
maz duruma getirenler daha
önce olduğu gibi Gazal'da üreti
me katılan 518 Otomobil-İş ü-
yesinden de kesin ve sert ceva
bı er geç alacaklardır.

Bu böyle bilinmeli ve Gazal
emekçilerinin kararlılığı bir kez
daha kendilerine bilinçli olarak
tek yol olarak seçtikleri unutul
mamalıdır.

OTOMOBİL - İŞ
DERGİSİ
TÜRKİYE

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

SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
YAYİN ORGANIDIR.

O

Otomobil - İş adına
Sahibi: Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı işleri Müdürü
ŞEYMA TÜMER

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

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

Derğimiz Basın Ahlâk
Yasasına uymayı kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve
resimler neşir edilsin veya

edilmesin İade edilmez.

Dizgi - Tertip - Başkı :
TEKGİDA — İŞ

Eâltlm Işlad Matbaası
4. Lavent/İSTANBUL

Baskı tarihi 20 EKİM 1979
.J
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Mess'in

anlamsız
ve yanlış
tutumu

TJ AY AT pahalılığının hızla arttığı bir
^devrede işverenler ve sendikaları

MESS'in, işçilere karşı daha hasis davran
maları ileriki günlerde büyük patlamalara
neden olacaktır.

İşçi kesimi içinde birlik beraberlikten
söz edenler .ortak bir savunma hattı kur
mak için çalıştıklarını kamu oyuna yansıta
rak sendikalarının reklamını yapmaya ça
lışanlar, aslında işçi sınıfından çoktan kop
muş hayatlarını sürdürmek için bağlı bulun
dukları sendikaları ayakta tutmaya çalış
maktadırlar.

İşçi hakları için ideolojik oyunların dı
şında arka arkaya patlayan Gazal, M.T.E.,
Ak-Kardan grevleri karşısında MESS'ie gu
rup sözleşmesine oturacak diğer sendika
ları neden memnun ettiğini bilebilmek güç
tür.

Kaldı ki bu grevlerle Otomobil - Iş'in
yıpranacağını sananların ME6S'i tebrik et
mesi aynı iş kolunda güçlü sendikalara ta
hammülü olmayan ideolojik sendikacılığın
ne hale düştüğünü göstermektedir. Kamu
oyunda işverenlerle birbirine çamur atanla
rın Otomobil - Iş'in gücünden ürkerek nasıl
sarmaş dolaş oldukları bir kez daha göz
ler önüne serildi.

Tabii ki yandaşlarını daha fazla mem
nun etmek için azami gayreti gösteren
MESS, Otomobil - Iş'i gazetesinde boy he-'
defi olarak seçmeyide ihmal etmedi.

İşverenlerin nasıl iyi niyetli olduklarını.

tarafsız aracıdan çıkan 16 ilâ 18.50 TL. üc
ret zamlarını büyük bir fedakârlıkla kabul
ettiklerini, T. Otomobil - Iş'in uzlaşmaz tu
tumu devam ettiğinden kararı kabul etme
yip greve çıktığını anlatırlarken, güldürü
yazarlarının kitaplarından parçalar okudu
ğunuzu sanırsınız.

Halbuki işçileri greve çıkarmak için ne
baskılar yapıldığını ödeneklerin hatta üc-
retierin ödenmediğini, yangından mal ka
çırır gibi içerden her gün malzeme boşaltık
larından hiç söz etmemişier ve netice de
işçilere Otomobil-İş yetkilileri kanunsuz
eyieme itiyor .demekten çekinmemişlerdir.

Otomobii - Iş'in yıllardan beri yaptığı
grevlerin yasal çerçeve içinde örnek grev-
ier olduğundan haberdar değillermiş gibi
davranmaları acaba MESS'e ne kazandıra
caktır? '

Grevin anlamı daha iyi şartlarla iş ba
rışı sağlamaktır, yoksa fdESS'in düşündü
ğü gibi işvereni işçiye, işçiyi, işverene dü
şürmek değiidir. Aynı işyerinde çalışanları
taraf tutmak suretiyle birbirine düşman et
mek çok büyük hatadır ve ne yazık ki, bu
anlamsız hareketler MESS tarafından ya
pılmaktadır.

Netekim örgütümüz karşısında sıkış-
dıkları zaman, bu konu fabrikanın uygula
masıdır denilerek durumu atlatmaya çalı
şırlar. Fabrika yetkilisine başvuruiduğunda
da taiimatı MESS'ten aldık diyerek taraf
ları şaşkına çevirmeye uğraşmayı işverene
hizmet olarak nitelendirmektedirler.

Açıkça MESS halen işverenlere ha
kim bir sendika olmadığından devamlı uyuş
mazlıklar ve grevlere gebe bir ortam ya
ratmaktadır.

Bu gidişin acısını işverenlerle ülke e-
konomisi çekecektir. MESS'in bu durumda
hiç bir ziyanı oimıyacaktır. Yaratmış oldu
ğu prensiplere kendide bir yerde inanarak
tahta putiara tapanlar haline gelmişlerdir.

Eğer ciddî şekilde dar boğazdan Me
tal Sanayini geçirip kurtarmak istiyorigr-
sa yandaşiarına taviz vermeyi bir yana bı
rakıp konuuy enine boyuna iyice inceleye
rek, gerçek diyaloklar kurma yollarını ara
malıdırlar.

A. AYDIN ÖZEREN
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25 İŞYERİNDE
Sözleşme

M

İÇİN UĞRAŞ
VERİYORUZ

•n

10 madde ile uyuşmazlığa gidilen TOE
İşyeri İçin uzlaştırma kurulu 17 Eylül günü
karar verdi. İsteklerimizi yansıtmadığı ge
rekçesi ile kabul etmediğimiz uzlaştırma
kurulu kararı aşaması tamamlanmış ve ya
sal prosedürün yürütülmesine geçilmiştir.

ŞAH\H MOTOR :
Yeni dönem toplu sözleşme teklifimi

zin 47 maddesi İle uyuşmazlığa gidilen Şa
hin Motor İşyeri İçin uzlaştırma kurulu o-
luşmuş, ve yasal çalışma süresi olan 15
günün sonunda verilen karar günün ekono
mik koşullarının çok gerisinde olduğundan
tarafımızdan kabul edilmemiştir.

SSY. BAKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE
DEPO VE TAMİRHANE İŞYERİ

Bürokratik engeller nedeni İle uyuş
mazlığa gidilmiş, İstanbul Bölge Çalışma
Müdürlüğünde taraf temsilcileri İle tarafsız
aracıların katıldığı toplantıda kurul başkanı
seçilemediğinden dosya mahkemeye gön
derilmiştir.

PAN OTO :

Parasal 3 madde de uyuşmazlığa gidi
len Pan Oto işyeri için uzlaştırma kurulu
toplantısı 26 Eylül günü İlgili Bölge Çalış
ma Müdürlüğünde yapılacaktır.

SÜRDÜRÜLEN GÖRÜŞMELER :
Motorlu Araçların 4. Levent Tuzla ve

Ankara'da kurulu işyerleri İle Sace Elektrik

ve SSYB Ankara, Kars, Trabzon İşyerleri
sözleşme görüşmeleri sürdürülmekte.

YETKİ PROSEDÜRÜ ;
Gebze'de kurulu Kaliteli Çelik, işyeri

sözleşmesi Ağustos ayında tarafımızdan
feshedilerek çağrı prosedürü yürütülmeye
başlandı. Diğer yandan Bursa'da kurulu
Çemtaş İle Kartal'da kurulu Ersel İstlnye'-
de kurulu Beblmod işyerlerinde çalışan ü-
yelerimlz İçin 1. dönem sözleşme prose
dürü yürütülmektedir. Ayrıca, Kartal'da ku
rulu Demak İle Ankara'da kurulu Motorlu
Araçlar İşyerlerinin çağrı prosedürleri ta
mamlanmış olup sözleşme yetkisi beklen
mektedir.

FESHEDİLEN SÖZLEŞMELER
Sendikamız İle MESS arasında bağıt

lanmış Ve yürürlüğü 31 Ekim 1979 günü
sona erecek olan Tekfen, Anadolu Döküm,
Fenlş, Hisar Çelik, Oto Par, Çelik Montaj,
Amasyalı Teknik Pres, Has Demir, Esaş
ve Remas işyerleri toplu iş sözleşmeleri
Eylül ayı içinde tarafımızdan feshedilmiş
tir. Işkolumuzda kurulu sendikalar listesi
ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinden iste
nilerek yasal prosedürün yürütülmesine
başlanmıştır.

OSMAN YÜCEL İŞYERİ
Yine yürürlüğü 31 Eylül'de bitecek o-

lan Osman Yücel İşyerinin tarafımızdan
feshedilen sözleşmesi ardından yasal pro
sedür çalışmalarına başlanmıştır.

OTOMOBİL ~ İŞ



-¥■

■¥■
.  *

■¥■

*İSIL
iHfiııiiiHMiıınııııiMnHn; ! . uciiMiıiiitınnı

ÇELIK'de
>nillltllllinilllllllltlirtlMMİIIIIIIItllllllllllllllll!IM

Sözleşme
linillllllIMnilllllIllirıllli llllilltlHillllllllllinilllllllllllllllItHIllUlillllllllllillflIllltlhlIllll

Bağıtlandı
ni

★

★
★
★

★

★
★

★
*
★

★
★

★

★
★

★

★

★
★

★

★

*
*

★

★
★

Aylardan bu yana gerek
örgütlenme için diğer sen

dikaiara ve gerekse çalışanla
rın çıkarlarını korumak aç'sın-
dan işverenlere karşı verdiğimiz
uğraş sonuçlanmış durumda.

Yasal olarak çıkarılan türlü çe
şitli engellerin de aşıldığı aşa
malar dizisinin sonunda Otomo-
bil-lş çatısı altında örgütlenen
emekçiler için yapılan 1. dönem
toplu sözleşme tüm maddeleri
ile çalışanların istemlerini yansı
tıyor.

SAĞLANAN HAKLAR :
Yeni örgütlendiğimiz ve Tür

kiye'nin önde gelen işyerleri ara
smda yer alan Asil Çelik işye
rinde imzaladığımız sözleşme 1
Eylül 1979 itibari ile 2 yıl süreli

OTOMOBİL — İŞ
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oldu. Ne var ki sağlanan para
sal hakların işyeri için 1 Hazi-
ran'dan itibaren geçerli olması
karara bağlandı. Buna göre iş
yerinde 1 Haziran'da çalışmaya
başlamış olan emekçiler geride
kalan parasal haklarına do ka
vuşacaklar. 1. yıl için saat üc
retlerine yüzde 10 artı 22 liradan
toplam 25.5 lira, 2. yıl için ise
28 lira artış getirildi. İkramiyele
rin 1. yıl İçin 4, maaş, 2. yıl için
iSe 5 maaş tutarında verilmesi
nin de karara bağlandığı Asil
Çelik sözleşmesinde dini bay
ramlarda 3'er bin lira, yakacak
yardımı olarak da yılda 10 bin
lira verilmesi sağlandı. Yıllık ya
sal izin sürelerine 3 işgününün
eklendiği sözleşme ile izne çı
kan Otomobil - İş üyelerine 5.000

lira da dinlenme yardımı veril
mesi karara bağlandı.

Buna göre sağlanan ücret ar
tışları yanında Asil Çelik'te ça
lışan Otomobil - İş üyelerinin sos
yol yardım olarak alacakları pa
rasal hakların toplamı yılda 21
bin liraya ulaşıyor.

DİĞER OLANAKLAR:

# Normal işgünleri fazlg çalış
ma yüzde 75, hafta tatili ve ge
nel tatil günleri çalışmaları yüz
de 100 (3 yevmiye) arttırımlı öde
necek. Vardiya zammı, saat üc
retleri yüzde 10 zamlı oluyor,
SSK tesislerinden 4 gün ve da
ha fazla alınan dinlenmelerde
ilk 2 günlük ücret işveren tara
fından ödenecek. İşçi sağlığı ve
işgüvenliği tüzüğünce öngörü
len koşulların işyerinde aynen
gerçekleştirilmesi sözleşmeye
geçirilirken, işkazaları nedeniyle
gerekli olan sürekli bir ambülan
sın bulunması da sağlanmıştır.
Çalışanların işyerlerine gidip-
gelmelerini de sözleşmeye geçi
ren Otomobil - İş işverence araç
sağlanmasını da gerçekleştir
miştir.

O 1 dönem sözleşme ile sağ
lanan diğer haklar ise şunlardır;
Evlenme 6 işgünü izin ve 4000
lira, çocuğunun doğumunda 4
işgünü ücretli izin ile 3250 lira,
her çocuk için oyda 100 lira ço
cuk yardımı, eğitim yardımı ola
rak kademeli 1500, 2000 ve 2500
lira, üyenin ölümünde yakınları
na 17.500 lira, üyenin yakınları
nın ölümünde üyeye 4 işgünü
izin ve 3250 lira ölüm yardımı...

# Giyim yardımının yanında
tüm üyelere deri ye'ek verilme
si ve sözleşme dönemi için 3000
lira ayakkabı yardımının alın
ması da sözleşmede yer almak
tadır.

İmzalanan sözleşmenin ilk dö
nem olması düşünülürse Asil
Çelik'te çalışan Otomobil - İş ü-
yelerinin kazandıkları hakların
«Sevindirici» olduğunu belirt
mek gerekir.



Bursa şubemiz Genel Kurulu sonunda seçilen İcra kurulu üyeleri toplu holde

Bursa Şubemizin
Kongresi Yapıldı

Kongreyi yönetmek İçin Divan Başkan-
lığı'na getirilen Genel Örgütlenme Sek
reteri Mehmet Aras açış konuşmasını
yaparken.

■pURSA
■^Kurulu

Şubemizin Genel
2 Eylül Pazar gü

nü şube merkezinde yapılmıştır.
Çok sayıda üyemizin katılımıyla
gerçekleştirilen gene! kurulun
sonunda yapılan seçimlerde E-
rol Tekeli Şube Başkanlığına
seçilmiştir. Niyazi Yiğitoğlu'nun
Genej Sekreter Alev Deiorman'
m Genel Mali Sekreter ve Os
man Savaş'm Örgütlenme Sek
reteri olduğu seçimlerde Yöne
tim Kurulu şu isimlerden oluş
turulmuştur: Zekai Şen, Zekai
Şenol, Osman Karahasanoğlu,
Salih, Arpacı, Ramazan Kork
maz, Mehmet Şahin, Ali Aydın,
ve Şevket Kazak.

Bursa Şubemiz Denetim Kuru
lu: Nevzat Korkubilmez, Orhan
Kınay ve Sinan Eğemen'den, O-
nur Kurulu ise Yaşar Ercan, Ra
şit Uslu ve Salih Çakır'dan mey
dana gelmiştir.

V  ! U
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Ankara şubemiz Genel Kurulu'nu yöneten Divan Heyeti toplu halde görülüyor.

Ankara Şubemizin
kongresi
yapıldı

T

Şube Başkanı Hüseyin Alaybeyoğlu.

EÇTİĞİMİZ günler içinde
^Ankara Şubemiz Genel

Kurulu'da toplandı. Ülke çapın
da örgütlenme hareketi içinde
olumlu katkılarda bulunan şube
miz genel kuruluna katılan üye
lerimiz önümüzdeki dönemde
tüm çalışmaları yönetecek kişi
ler olarak Şube Başkanlığına
Hüseyin Alaybeyoğlu'nu, Genel
Sekreterliğine Süleyman Tür-
ker'i ve Şube Mali Sekreterliği
ne Zeki Cilingiroğlu'nu getirdi
ler.

Necati Gür, Nevzat Yalçın,
Satılmış Yurt, Mustafa Şanlı, Ali
Erdek, Arhan Akman, Haydar
Demirtaş ve İbrahim Kurt'un Yö
neti'm Kurulu'na getirildiği se
çimler sonunda Denetim Kuru
lu: Muhittin Karakaya Bahattin
Timurçin ve Münir Altınok'tan,
Onur Kurulu isç: Eyüp Şirin, İb
rahim Tümsek ve Ömer Sonuç'-
tan oluşuyordu.
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Haklarını almak İçin uğraş içindeki üyelerimiz.

DE

Makina Takım Endüstrisi İşyerinde örgütlü mücadeleye katılanlar toplu halde.



ri Devam Ediyoı
SENDİKAMIZ Otomobil-lş*

in Cayi'ova - Gebze'de
kurulu bulunan Mokina Takım
ye Akkardan işyerlerinde 5 ve
0  Eylül günlerinde başlattığı
nrevler sürüyor. Mayıs ayından

yana sürdürülen görüşmeler
ele istemlerimizin çok gerisinde
kalan haklara karşı başlattığı-
fTiiz eylemimiz ancak olumlu so-
puc alındığında bitirilecektir.

2 işyerinde çalışan 750 Oto
mobil - İş üyesinin büyük bir ka-
ı^eıriıiık içinde sürdürdüğü grev
çarşısında işverenleri temsil e-
jjen MESS ise tam bir «Sağır
Suitan» gibi... Yıllar öncesinin
frakları ile sözleşmeyi sonuçlan
dırmak isteyen ve Türkiye'nin
ekonomik durumunu görmezlik
ten gelerek emeğin hakkını ver
memekte direnen «Patron Örgü
tü» bu orada bir de yalanlama
kampanyasına geçmiş durumda.

(Sayfayı çevirin)

E S S
re maoen! eşYa s?ÂiMAytelı.ERt seN0>ikAst N6AgfeTEsr

MESS tlzlaştırma Kurull?
kararını kabul ettiği halefe

T Otomobil-İş işçileri
yasa dışı yollara itiyor I

^ 5«ım bgjtatKğ. horoliÇtte. aorev şuuru, co-

İşte MESS'in gerçeği gizlediğinin ispatı olan yayın organı. Gerçeği bilmeyen
leri aldatmak amaç.



İşler durmuş
Otomobil - Iş'in
çalışanların sesini
duyurmasında bu
susuş çok etkin.

MESS GERÇEĞİ GİZLİYOR:
15 Eylül 1979 tarihini taşıyan

ve sayfamızda yer verdiğimiz
MESS gazetesinin manşet ha
beri «MESS uzlaştırma kurulu
kararını kabul ettiği halde, Tür
kiye Otomobil - İş işçileri yasa
dışı yollara itiyor...» başlığı ile
verilmiş.

Kargaların bile güleceği ve
Otomobil - Iş'in suçlandığı bu
yazı da MESS'in «Gerçekleri
Ne Kadar Gizlediği» ni açıkça
ortaya koyuyor. Makina Takım
işyerinde sözleşme görüşmele
rinde anlaşmaya varılamaması
üzerine kurulan «Uzlaştırma Ku
rulu» ücret zammını 18.50 ola
rak belirlemiş. İkramiyeler ise
eskiye oranla 15 gün arttırılır
ken, kıdem ve ihbar tazminatla
rını eski sözleşmedeki gibj ay
nen bırakmış. Bunun yanında
bayram, izin ve yakacak yardım
lan da 13.500 lira olarak göste
rilmişti.

Ülke ve çalışanların
haklarını değil
kendi çıkarlarını
düşünenlere karşı
haklı mücadelenin
görünüşü.

GELELİM AKKARDAN'a:
Aynı durum Akkardan işyeri

için de söz konusu olmuş ve ku
rulon uzlaştırma kurulu ücret
zammını 18-18 olarak belirler
ken, ikramiyelere 15 gün ilâve
edilmesini ve bayram, izni ve
yakacak yardrmı olarak da
13.500 lira verilmesini kararlaştır
mıştı.

Şimdi elinizi vicdanınıza ko
yun ve düşünün işçi hakkını sa
vunmak için yola çıkmış olan bir
sendika kendi çatısı altında uğ
raş vermekte olan 750 emekçi
nin bu çağdışı hakların altında
ezilmesini nasıl onaylar? Uzlaş
tırma Kurulu tarafından ortaya
atılan bu kararların «Aynen O-
naylanması için o sendikanın sa
tılmış» olması gerekmez mi?

MESS'İN GİZLEMESİ:
«İşveren Sendikacısı» MESS

Gazetesi ,bu rakkamları verme
den «Uzlaştırma Kurulu kararını
gizliyor» ve Otomobil - Iş'i suç

luyor. Gerekçe de uzlaştırrna ku
rulu kararını kabul etmemesi...
Bugüne kadar sanki bütün uzlaş
tırma kurulu kararları başka iş-
kolları da dahil sendikalar tara
fından aynen kabul edilmiş de
«Otomobil - İş Çıbanbaşı» olmuş
gibi... Şu iyice bilinmelidir kj O-
tomobil - İş çalışanların suçlama
sına değer verir... İşverenlerin
suçlaması kendi çıkarlarına hiz
met için ortaya atılmış birer ger
çekdışı karalamadır çünkü.

mal KAÇIRILIYOR:
Bu arada MESS'in bir dediği

ni iki etmeyen Makina Takım iş
vereni çalışanların yasal hakla
rı olan ücretlerini ödemezken.
Akkordan işvereni de fabrika
dan üretilmiş ve stok malları
«Yangından Mal Kaçırır» gibi gö
türmek istemiştir... Çalışanların
hakkını bir kenara it ve bütünüy
le kasanı doldurmaya bakarak
grevi amacından uzaklaştır. Ol
maz böyle şey.
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işçi SINIFI BİRLİĞİ
T^İRÜKTEN kuvvet doğar» atasözünü
^ hemen hepimiz binlerce defa duy

muş ve kullanmışızdır. İçinde yaşadığımız
toplumda değişik sınıf ve gruplar da kendi
çıkarlarını genişletmek ve daha da geliş
tirmek için çeşitli örgütlerin çatısı altında
toplanırlar, birlik haline gelirler. Çünkü bun
lar bilir ki, birlik olan daha güçlü olur.

İşte işçiler de işverenlere karşı daha
güçlü olabilmek, ücretlerini arttırabilmek
ve insanca yaşama şartlarına kavuşabil
mek için ,ekonomik mücadele araçları o-
lan sendikalarda toplanmışlar, bu çatı altın
(ja birlik haline gelmişlerdir. Fakat biz bu
gün bu birleşmeye tam bir birlik diyemiyo
ruz. Çünkü biliyoruz ki işçiler türlü neden
lerle tek bir çatı altında değil de, bir çok
sendika çatısı altında toplanmışlar, daha
doğrusu bölünmüşlerdir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki, işçilerin ayrı ayrı
sendikalarda toplanmaları hak arama mü-
çadelesinde bölük pörçük bulunmaları, her
şeyden önce işverenin ekmeğine yağ sür
mektir. Onlar, İşçilere karşı yürüttükleri
müçadelede her zaman ortak hareket et
mektedir. Örneğin onların tek bir konfede
rasyonu vardır. Halbuki işçilerin üç ayrı
konfederasyonu, 17 işçi federasyonu, 700'u
aşan sendikaları vardır. Üstelik Türkiye'de
parçalamayı daha da ağırlaştırmak için
sun'I bir şekilde 34 işkolu yaratılmıştır.

tşç/ sınıfı hareketindeki bu sendikal
^bölünme, sadece Türkiye'ye ait bir

olay değildir. Bünyesinde patronları ve işçi
leri barındıran her ülkede bunu görmek
mümkündür. Ancak bölünme her ülkede
aynı derecede değildir. Kiminde daha az.
kiminde daha fazladır. Ve biz görüyoruz ki,
bölünmeyi mümkün olduğu kadar asgariye
indirmiş olan ülkelerin işçileri, haklarını al
mada çok büyük başarılar elde ediyorlar.
İşçi Sınıfı hareketinin bölünmüşiüğü çok
eski tarihlere kadar uzandığı için, bu prob
lemin halledilmesi elbette bir günlük me
sele değildir.

Bugün ülkemizde işçi sınıfı hareketinin
en başta gelen görevlerinden biri böiünme
leri yoketmek ,yani birliği sağlamaktır. Çün

kü bölünmeler geçmişte olduğu gibi günü
müzde de bir çok zorluğun ve engelin se
bebidir. Bu birliğin baş düşmanı hiç şüphe
siz sermaye safıdır. İşçi sınıfının birliğinin
kendiieri için yarattığı ve yaratacağı tehii-
keyi çok iyi bilen sermaye sınıfı, bunu par
çalamak veya önlemek için elinden geleni
ardına koymamaktadır. Bu gerçek yalnız
Türkiye'de değil, sermaye sınıfının iktidar
da olduğu ülkelerde de geçerlidir. Onların,
işçi sınıfının mücadelesine karşı, dünya
ölçüsünde yürüttükleri strateji, işçilerin bir
bölümünü diğerlerinin karşısına geçirmek,
düşmanlıklar yaratmaktır. Bunun yolları her
ülkenin durumuna göre değişse de, hedef
aynıdır. «İşçileri bölmek».

Q\ERMAYE sahipleri İşçilerin birliğini
^bozabilmek için ne kadar yol bulsa

lar, ne kadar İmkân yaratsalar da, hatta bu
yolda bazı başarılar kazansalar bile birliğe
varabilmek için hiç bir zaman bütün yollar
tıkanmış değildir. Aslında İşçilerin birleşme
leri için var olan sebepler, bölünmeleri için
yaratılanlardan çok daha fazladır. Bir kere
herşeyden önce onlar tek bir sınıfı oluştu
rurlar, yani hepsi işçidir. Fabrika, atölye
gibi üretim araçlarına sahip olmayan, ve
çalışmak üzere işgücü kiralanan insanlar
dan oluşan İŞÇİ sınıfının bütün fertleri, ister
dolaylı olsun, ister dolaysız .ister yüksek
veya düşük ücretli olsun, sermaye sahiple
ri tarafından sömürülürler. Bunun için mad
di durumlarındaki ve fikirlerindeki ayrılıkla-
ra rağmen ortak mücadeleler/ ile sömürü
oranını azaltmak ve giderek sömürünün ol
madığı bir dünya kurabilmek için birlikten
yanadırlar. İşte bu durum işçi sınıfının bir
liğini zorlayan ana faktördür.

TŞÇ/ sınıfının birliğinin sağlanması
mücadelesinde hiç şüphesiz sendi

kalara büyük görevler düşmektedir. Bu gö
revin büyüklüğü Vq önemi oniarın, işçi sı
nıfının en büyük kitle örgütleri olmasından
ileri gelmektedir. Sendikalar ayrıca çok çe
şitli görüHere sahip işçileri «kapitalist sis
temin özünü oluşturan sömürüye karşı mü
cadele» temeli biraraya getirdiğinden, öne
mi daha da artmaktadır. Sömürüye karşı
verilecek mücadele, işçileri birbirine daha
da yaklaştıracak ve aralarında sun'i olarak
yaratılan ayrılıkları yok edecek ve karşılıklı
bir güven yaratacaktır.
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HABER/.£İ^
rEVLENME )
9 Chrysler San, A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden. Haluk

SONGÜR ile Zühal AKBAŞ, A.
Nurh BULGULU ile Fulya ATA
MAN, jbrohim HATİP ile Zeliho
BAŞOĞLU, Yusuf Yılmazer ile
Leyla ERDİL, Rıza HAMDULLAH

POOR ile Pervin AKPARZADEH
9 Omtaş San. A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden Sayım
DURDAĞI ile Neziha ERCAN
# Esas San. A.Ş. işyerinde

(^RGÜTLENME çalışmaları
yanında eğitim çalışmala

rına da ayrı bir yer veren sen-
İkamız «Otomobil - İş» bu ara-

üa «Sendikacılığın Evrimi» ko
nulu bir de seminer gerçekleş
tirmiştir.

Sendikacılığın yıllar boyunca
gösterdiği aşamaların bilimsel
olarak incelendiği seminerde iş-
çı nareketinin Avrupa'da göştşr
dığı çizgi gizlenmiş ve sendika-
arın ekonomik ve politik amaç-

Otomobil - İş Genel Merkezi'-
o  gerçekleştirilen seminere

katılanlar tarihi evrim iQjLnde
güncel olayların daha gerçekçi
olarak değerlendirildiğinde gö
rüş birliğine varmışlar ve böy
lesi seminerlerin sürekli olarak
yapılması konularındaki istem
lerini dile getirmişlerdir.

■ihıiiııııııııııııııııııiiiiiiuiMiıııiMiıııııuınıııııınıııııııııııııınıııiMiMiır|

EfiiTİM
SEMİNERİ
BİİYOK ILİiİ
GÖRDÜ

IIİlMİlIMIIİİMnilllİUnMIIUilijMIllillîliillllMliMllIlliniİHlUiiniMhHiMlIl

i;

Sendikamızda yapılan eğitim seminerine katılan üyelerimiz.
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çalışan üyelerimizden İlhan BE-
LEVİ ile Gülay evlenmişlerdir.
Genç evlileri kutlar ,bir ömür
boyu mutluluklar dileriz.

^nOOGÜM Ĵ

% Chrysler Son. A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden. Mehmet
CANSIZ'm oğlu (Yusuf), Ahmet
DÖNMEZ'in kızı (Vildan), Ferit
ÜDGEN'in kızı (Aygül)

^ Omtaş San. A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimizden ,Nuri GÜ-
NAY'ın kızı, İbrahim KlLIÇ'ın oğ
lu, Mustafa ERDOĞAN'ın kızı,
İmran URLU'nun oğlu, Ali DUR-■
MUŞ'un kızı. Hayrettin URFAN-
Li'nın oğlu,

% Esaş San. A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden, Erol PA-
MUKÇÜ'nun oğlu, Osman PEK-
TEMEK'in kızı, Ahmet YAVUZ'-
un Oğlu, Mustafa AYDEMİR'in
oğlu, Mevlüt ÖZDEMİR'in oğlu,
Fikret ANGIT'ın kızı, Şenol KAR
TAL'ın oğlu. Salim Coşar'm oğ-
lu. Halis KOLTUK'un oğlu Ali
KARATAŞ'ın kızı olmuştur. Anne

ve babayı kutlar küçük yavrula
ra uzun ömürler dileriz.

( VEFAT
^ Atlas Copco'dan üyemiz Ezel

BAKlRCIOĞLÜ'nun annesi ,

# Chrysler'den üyemiz Yılmaz
YETiŞ'in babası, vefat etmiştir.
/\hirete göçenlere Tanrı'dan rah

met, geride kalanlara başsağlı
ğı dileriz.

Otomobil-İŞ
ilkokulu
hizmete
açıldı.
Başeğmez Köyü Muhtarı Genel
Başkanımrz Aydın Özeren'den
Otomobil - İş İlkokulu'nun onah.
tarım aldıktan sonra.

Sendikamız Otomobil - İş eğitim çalışmalarına katkıda
bulunarak yapımı sürdürülen bir ilkokulu hizmete açtı. Van
iline bağlı Muradiye ilçesi Başeğmez köyü'nde Otomobil-
Iş tarafından gerçekleştirilen ilkokulun anahtarını muhtara
veren Genel Başkanımız Aydın Özeren «Okul'un Türk eğiti
mine hayırlı ve uğurlu olmasını» diledi. Çevrede görülen
eğitim yeri sorununa kalıcı ve gerçekçi bir çözüm getiren
Otomobil - İş Sendikası İlkokulu bu yıl öğrenime açılıyor.

Eğitim çaiışmalanna katkıda buiunmak amacıyia Otomobil - İş tarafın
dan gerçekleştirilen ilkokul artık geleceğin büyüklerinin aydınlanması
hizmetinde olacak.
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BULMACA
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YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1— Mera, Bir
erkek ismi, 2— Atmaktan emir, Sesinj kes
anlamında. Bir yere üye olanın her ay veya
her yıl ödemesi gerekli olan para. 3— Bir
işi beraber yapanlar. Oruç bozma zamanı.
4— Dağlarda yetişen bir tür yemiş, Kısa
zaman (tersi) erkek. 5— Argoda kaba gör
güsüz, Yürürken seken aksayan. 6— (Ter
si) Eski dilde su. Şikâr, (Tersi) Bağlantı
edatı. 7— Bir günde emek vererek meyda
na getirilen üretilen, (Tersi) Her şeye bur
nunu sokan ileri geri konuşan, 8— Her an
geçen, İşaret, iz. 9— Yönetim, Bir üst gö
reve çağrılan. 10— Bir petrol şirketi ismi.

Eskiden çok tutulan yabanoı bir müzik top
luluğu. Nikelin simgesi. 11— Donuk renkli,
Üst'ün zıddı. Kafi miktarda olmayan. 12;—
Yarışmada, şampiyon. Bir topluluğun sim
gesi. 13— Rütbesiz asker, Başkan, (Tersi)
Bir ozanımız. 14— Bir cetvel adı. Hemen
yapılması gereken bir durumu bildirirken
önceden söylenen kelime. 15— Küpe vuru
lan, (Tersi) iyi geçinen.

SOLDAN SAĞA: 1— Günden güne bü
yüyen gelişen, bünyesinde emekçileri top
layan bir sendika. Su taşıp zarar vermesin
diye önüne vurulur. 2— Sonuna bir harf ge
lirse saçlarını düzelt anlamına gelir, Emek
çiyi zor durumda bırakan geçimini zorlaş
tıran ve sık sık yapılır. Bir maden türü. 3—
Güneşin ağardığı zamana verilen ad. Üye
ler, Trafikte ülkemizi simgeleyen harfler.
4— Boş dolaşıp onun bunun emeğine ortak
oian başkalarının sırtından geçinenler (Ter
si) dar ve uzun testere. 5— (Tersi) Bir yük
sek tahsil türü (Tersi) Yüzün bir anlamı,
surat. Bir boyut. 6— (Tersi) Bir hayvan, Kü
çük esnaf. 7— Uzaklığı ifade eder (Tersi)
memleket. 8— Sergen, Bir çoğrafi terim,
Gerinin eş anlamı, Hiç kimseden almama
mız gereken, günah. 9 Sesleniş, İnce demir
ip (Tersi) Alim. 10—Trafikte ilk ilimiz (Ter
si) Tayin etme bir üst göreve geçirme. Et
rafı su ile çevrili kara parçası. 11— Bir mey
va. Kayıt, Güzel şık. 12— Müslümanın ki
tabı, (Tersi) Kuzu sesi. 13— Gülde olur,
Kardeş kocası.

Hazırlayan: Orhan ALKAN
GENİŞ Aliminyum Sanayi
işyeri dördüncü temsiicisi

BrtÜkı

Haberlerinizi
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Gönderin
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İŞYERİ GEZİLERİ
Yeni örgütlenen ya da örgütlü bulunduğumuz işyerle

rinde çalışdn üyelerimizin sorunları konusunda İnceleme
lerde bulunan Otomobil - İş Sendikası Genel Başkanı Aydın
Özeren bu arada Van'da bulunan Bölge Depo ve Tamirha
ne Işyerl'nde çalışan üyelerimizle de görüştü. Üyelerden
konular hakkında görüşlerini alan Genel Başkanımız daha
sonra Trabzon'a geçti ve burada da Bölge Depo ve Tamir
hane işyerindeki Otomobil - İş üyelerini ziyaret etti. Örgüt
İçi gezilerini bundan sonra da sürdüreceğini belirten Ge
nel Başkanımız çalışanlarla bir de hatıra fotoğrafı çektir
di. Yukarıdaki fotoğraf Van'daki üyelerimizi, aşağıdaki fo
toğraf İse Trabzon'daki üyelerimizi göstermektedir.
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