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Antalya Pil Fabrikasındaki Grev sona Erdi
Antalya Pil Fabrikasında 20 aydır sürdürülen grev, 

güven oysuz CHP iktidarının 15 günlük süresi içerisinde 
çözüme bağlandı. Böylece işçilerin kararlılık la birlik ve 
dayanışm alarını sürdürdükleri b ir grev daha geride kal
m ıştır.

Yaklaşık 17000 i Ç a l ı ş t ı ğ ı  MKE bünyesinde OİSK’e 
bağlı tek  sendika ^01  Kim İş’tir. Yani 17000 işçiden an
cak  270’i sarı scııdSka zincirini MKE de kırabilm iştir.
G revin uzun sürmesinin önemli nedenlerinden b iri bu sen,

^  dikayı kurum  bünyesinden atm aktır. Nitekim  gerek grev 
öncesi gerekse grev süresince işçiler PetKim-İş ten çık
maya zorlanm ıştır. Ancak, Pil Fabrikası işçilerinin ve ön
derleri sendika yöneticilerinin sorum luluklarını bilen k a 
rarlılıkla sürdürdükleri birlik ve sendikal kararlılık MKE 
yöneticilerinin çeşitli zorlamalarını boşa çıkarm ıştır. G revi 
kırma ümitleri bosa çıkmış ve kısacık CHP ik tidarı dö
neminde Sanayi ve Teknoloji Bakanının konuya ciddi yak
laşımı sonucu işçiler yararına  sonuçlanmıştır.

Grev sonucu, MKE bünyesinde çalışan diğer işçiler- 
ri etkileyecektir. PetKim-îş kapıyı açmıştır. DÎSK MKE 
içerisine girebilecektir.

Grevin bu kadar uzun sürmesinin diğer önemli nede- 
nide işçilerin sarsılmaz birliği olm uştur. Grev süresince 
Fabrika M üdürü ve Genel M üdürlükçe grevin kırılması 
için gereken herşey yapılmıştır. A ntalya halkını a ldatan  
bildiriler dağıtılmış, grev sebeblerini çarpıtan açıklam alar 
yapılmıştır. Fabrika M üdürü ev ev dolaşmış işçileri grevi 
k ırm aya zorlam ıştır. Fabrika personeli üzerine baskı ya
pılmış her m emurdan birkaç işçinin caydırılm ası isten
m iştir. İlerici unsurlardan bazıları diğerlerine baskı ol
sun diye sürülm üştür. Bütün bunlpr işçilerin kararlı di
renişi sırasında boşa çıkmış, bu yolları zorlayanlar ve 
onlara k an a n la r tonlum  önünde tec r it edilmişlerdir.

Pil Fabrikasında 20 aydır sürdürülen grev. Türkiye 
işçi sınıfının sendika mücadelesindeki yerini alm ıştır. So
nuçlan , sürdürü lüşü  bundan böyle herkese örnek, nice 
sendika mücadelesine önder olacaktır.

P il Fabrikası işçilerinin sendika m ücadelesini \ e ile
rici b ü tü n  sendikal jıak lar m ücadelelerini Grevli Toplu 
sözleşmeli Sendika H akkı m ücadelem izin ayrılm az des
tekçisi o larak  görüyoruz ve 'onların  zengin deneyleri ışı
ğında kararlılık la  ilerlemeye azimliyiz.

Gündem:
Demokratik güçlerin Eylem Birliğidir.

CHP Azınlık H üküm etinin güven oyu alam ayışı, se
çim lerden önce ülkeye k a -a  bulut gibi çöken MC nin 
yeniden canlandırılm asına yolaçm ışttr. Hüküm eti kurm ak
la görevlendirilen Demirel herne pahasına olursa olsun, 
her türlü—tavizleri vererek AP-M HP-M SP koalisyonuna 
güven oyu aram aktad ır.

Yeniden canlandırılm aya çalışılan M C’ye tepkiler daha 
CHP için güven oylam asının hemen ertesinde başlanmış- 
tır.D em irel, ilerici tüm kuru luşların  yeni bir MC yc k a r 
şı en ak tif biçim de tavır alacaklarını tek tek  veya toplu 
halde açıkladıkları günlerde hüküm etin  çatısını oluşturdu.

Türk-tş iıı MC ye karşı genel greve gideceğini, CHP 
nin en  ak tif şekilde m uhalefet edeceğini açıkladığı ve ye
ni MC ye karşı AP-CHP koalisyonu önerdiği, ilerici tüm 
derneklerin M C’yc karşı eylem bitliği çağrıları yap tık la
rı günlerde de kabine isimlerini tesbit edip, onaya sun
du. Ve g itti başbakanlık  koltuğuna oturdu.

Halkımızın örgütlü  kesim lerinden ve büyük çoğunlu
ğundan gelen tepkilere ku lak larım  tıkayan  Demi
rel, 12 yıldır sürdürdüğü vurdumduymaz [politika tavrın ı 
sürdüreceğe benziyor. Üstelik bu sefer yanında 5 [Bakan 
lık ve 16 m illetvekilliği ile dah a  güçlü M H P ve AP içe 
risindeki M HP eğilimliler var.

Politikacıların  değim i ile “hesap adam ı” olan Demi
re l umarız yeni MC si ile güven oyu alam asm .

Aldığı takdirde, gündeme dem okratik güçlerin eylem 
birliği gelmektedir.

H er ilerici kişi bağlı bulunduğu örgütle [ilişkilerini 
sağlam laştırm ak ve tüm dem okratik kuruluşlarda yeni MC 
nin oiran önce tasviyesi iç in  eylem birliği yapm alıdırlar. 
Bugüne kadar eğilim olarak o rtaya çıkan bu durumun en 
kısa zamanda davranışa dönüşeceğini umuyoruz.

Bu konuda ö rgü t birim im ize düşeni eniyi b ir şekil
de yapma kararındayız.
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KADEN-IŞ*!!! MESS ÎLE İBGÎLÎ GPJJVLEid SÜ'âülüRî

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası.-MESS kendisine bağlı iş - 
yerlerinde işverenlerin.Maden-İş‘le toplu söyleşme imzalamala.- 
r m ı  engelliyor ve "bu işyerlerinde grevi er 7i. e neticelenen .uzlaş* 
mazlıklar çıkarıyor,Ülkemizdeki ekonomik krizlin yükünü işçi ve 
emekçi halkımızın üzerinâ yüklemek için.onların ücretlerinifyan 
ödemelerini dondurmak,kötü ve ağır çalışma koşullarını korumak 
işsizliğim: işçi sınıgı üzerine baskı olarak kullanmak,kârları 
m  dahada arttırmak üzere Maden-İş!i.MESS!l.e işkolu düzeyinde 
toplu sözleşme yapmaya zorlamakladır»Bunun başını Madeni Eşya 
Sanayicileri içerisinde bir avuş yabancı tekellerin işbirlikçi
si çekmektedir,Bıtekim bazı tekel dışı.küçük saÜayiciler g r e v  -  

lere dayanamamışsMESS1 e rağman Maden-tş^e toplu«iş sözleşmesi 
.imzalamayı tercih etmiştir*

MESS’in işkolu sözleşmesiyle getirdiği istekler işçi sjınıfz- 
n m  ölümler pahasına aldığı haltları dondurmakta« artan kötü ya - 
şam koşullarına karşı onları silahsız b2.ralahaktajis.37«

Bu yazıda biz MESS!in işçilere getirdiği ağır koşullar yanın - 
da,bu sanayi kolunda çalışan teknik elemanlardan götürdüğüne de- 
ğineceğizaülkemizdeki birçok özel sanayi kuruluşunda çalışan tek 
nik elemanlar ve büro işçileride sendikal hakka sahiptirler„MESS 
işkolu toplu sözleşmesiyle bu personeli sendika ve.sözleşme dışı 
bırakmaktadır,Bunun amacı teknik eleman ve büro işçilerini sendi
kal güvenceden koparmak ve kendi istekleri doğrultusunda kullan
maya zorlamaktır.

Özellikle sanayi kuruluşlarınınsyeni gelişmesi sürecinde bir 
avuç sanayici büyüle işçi kütlesi, ve üretimin denetimini,işveren 
vekili sıfatı ile teknik elemanlara yüklemiştir*Bıı tema öyle gü
zel işlenmiştir ki aldıkları birkaç kuruş ücretle teknik eleman-, 
lar kendilerini işveren vekilindende öte işveren zannetmişlerdir^ 

Arfian hayat pahallılığı,gelecek güvencesinin Almaması ve sen
dikal hakka sahip işçilerin kendilerini nisbetle işverenlerle da
ha iyi pazarlık yapmaları sonucu,teknik elemanlarda işveren ve •- 
killiğini terk ederek işçilerin yanında ve onlarla beraber şendi- 
lcalar içinde olmaya başlamışlardırrİşte MESS bu gelişimi tersine 
çevirmek istemektedir.

Görüldüğü gibi MESS-Maden İş.çatışması sadece işçileri ilgi
lendiren bir konu değildiraBu işyerlerinde çalışan tüm emekçile
ri s büro personeli-teknik elemanlar--işç ileri ka P s anı ak t a d i r c


