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ÇAĞDAŞ 1'11:.ıTAL-İ§ SENDİl'>.AMIZA J:ı.A•~ILlı.A lJ-ı.BARI AL_J_l 

Türkiye ı;ag;daş ı·ietal lşçileri Sendika.-n Başkanlar Kurulu Top
lantısında konuşan Genel Başkan :Fehmi L,,IK~AR Berma;ye sınıflarının 
karşısında etkin bir mücadele vermenin işçi sınıfının bir-lisini sa;
lamakla mümkün olabilece$ini belirterekbur.. m da bu [:.inkü yolu Dev
rimci işçi sendikaları D.J..t.ıh. ile bütünleşme'_ten geçer dıir:ıiştir . 

"Tarihi akışın önüne hiç bir güç çıka1nyacaktır. SöII':irüsüz bir 
di.'.zenin kurulması için Ça~daş I(etal 1şçill,ri Sendilr ısı üzerine dü
şen görevi yapacaktır . Bu amaçla işçi sını_'ı do_,ru ç .~zsic 8 bütünle'3-
menin yollarını bulacak ve Devrimci mücade:e el:siksi~ olarak veri
l ecektir ." 

Türkiye ıiaden-lş ' e 1-atılma 1~ararı ::ı.laıı Qa__;daş l'-.etal-İş uendil-a
esının bu kararını gerçeldeştirrrıek için ön çalışmalar tA. ::.amlan;nış 

ve Birleştirme Kurulu oluşturulmuştur. 

Türkiye r-:ed.en-!ş Sendikasınrl.an .Bahtiy; r ERhLJL ile Ea'dn JZ:i\JHK 
Ca~d9.ş ,ledıal-!ş Sendikasından Fehmi I,YIL.LAI, ile Ali ı..AlA ve DIBK 
-:.. ıirütme ~urulu Kararı ile D!SK adına lrene 1 Bp,şkan Kerıal :r JRl 12:::R' in 
katılmasıyla Bırleştirme hurulu çalış~3 larına başlamıştır. 

EG-İTSEL ÇALI ~MALA_PHlIZ BA LADI 

Bendilcamız ,.J\.Dl.l~-L, Sendilrn •re□silcileri , 1aşte silcileri, 
Lo·Lal Yöneticileri, ıJnite 'l'emsilcileri ve e iti1e ilgi dl.Ay:m üye -· 
leri ıçin A.B.ve C düzeylerinde yeni bir e~itiın proBramı nazırlamış
tır . 

l v Aralık 975 t ~rihinde ba1layan Yeni A-~ipi se~inerleri uçer , 
günlük e;itim programları halinde 6 ı·ıart'a ko.do.r sür ceLtir . :bu do
nem içinde A-Tipi seminer iki ekip ö~retici tarafınd~n Is~~nbulda 
2u k~z, 11rsa,lzmir,Ere;li,~skişehir,AnkarF vo T~rsus gibi D~lgeler-

•

de ise 16 kez tekrarlanaca':tır . Yeni A-Tipi serı:inerLrinden bu d.ö 
ne .:ıde t9.klnşık 1600 üyemiz yar:ırlanını ş olacaktır . 

leni A-Tipi semineri gerek içeri 0 i v~ gerekse sun~lıJ]U açısın
dan bazı yenilikler getirmektedir . 

A-Ti~i seminer'de slayd ve film gibi görse l nr çlardM'da ya
rarlanılac<J.ktır . 

leni A-Tipi seminer , ıfart 1976 do. ba~ lıyar{tk , . .ı.'l' .:,S'te y:-...p:ı.la
ce1ı.: 10' ~r €2:Ünlük, yı.mi 1-Tipi semire rlerinc hazırlayıcı, Jemel bir 
e ,itin pro,;ra;nı 011.rak büyük öneme scıhiptiı . 

~ski e ' itim seminerlerine katılra3.r1ış olanlara :Sncelik tanın
rıakla beraber, geçen dönemde A-r.2 ipi S8i1linerini görr:ıü olan o.rk:ı:to.ş
ları~ızda yeni ~-Tipi seminerlerine ·-~t ıl ~~ l ırı y~ro.rlı 0 -~C 3ktır . 

11--:"'rıs g75 sonund.:ı bitecek ve ya1~19.sık 40C ar'·'l• -:..ş ı:-.:ı· zın 
y2rnrlanaca~ı 1-Tipi se~inarlerini ta~iben J3ziron s;s iç~nde bir 
aylık C- '~ipi seminerlerinin uygulan"!lası pl:ınlnn.:ınkt::ıc' ır . 

Yukarıd, sözü edilen Jç düzeyli e~itic profra~ına el. olarak 
sendik:ı.mı z örgütlenme çalışmalarına yardıl'l.cı olmak üzere ·· ·~ zenlen~en 
ve I•'Jı.T.E:t.-lf::- SendH:asının geniş işçi tab::ı.nın ı hitn.p edan kitlesel e, ·J
tim pro:ramları ve konferansları vGrilMeye deva~ edi 1 scektir . • 

8AC0 TORKfYf. MADEN • iş SENDIKASJNIH Hl.BU AJANSIDIR, 
Sfı-,d 5dın Goııf>I ~ K 'll tuRKI. !;l - s\l u Y •ı 1 Jlı1rl MvJıı, u I(! l Yll ' t.. 
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Gerek Sendikamı~a , gerel se DİSF.'c Uye oı~n sen, l' ~l·r~ R:~tı'
ce l.'l.rtan toplu 1 -.:ıt iiı.ıal:-ır , s ıhıf i·1birli~i ve uzloş.ncılı ~ın·..ı s;ıvu
na.nseT;.dilncıllKin artık iflas etti;ini btıl ,e leyer .. devri c.:. e:;eli. i
~in göst erge sidir ~ 

~ürkiye işçi sırtıfı l,72'1en bu yan~ verdi~i ba~ ~l ~ . ~~1, 
lesine 1967 ı den soht'a daha ileri boyutl:ır kazandırı.ı.: nın b :ırısı ı 
!)L:ıi:' in dev:rüıc i saflarında bütünleçerek perçinleı.ıe::ıi:-.ıi: r.; i i ·.;ir. 

:~uruldu~u tarih olan 1967 'den bu yana geçen 8 s~ne ıçi~de ~~~~ 
işçi sınıfının biliw.se 1 çaLdaş dünys. görüşü ışıtı al tınd.~ ~>c: liY·:ecl::.
si ör~üt :p olitikası ,koydu~u somut eylemlerin sınıf t'3.ri1 .ı ze 'J.::',.'"-t-
6an edilen başarıları ile bir sınıf ve kitle s~n~it 1 ~rFiltüol.r .: 
isçi sınıfının ehonocik m~~adelesinde tek seçenak oluust~= . 

DlSA , işçi sınıfı ve ti..ü:ı e .. 1ekçi '~atmnn].o.r o. buu~~ lı- F 1··ed_ .le::i 
ni açıklarken çözüm yollarını da göst8rnekte, ekono1-ik, c li ti. ·-ı _ 
ic.eolojik wücade lenin bütünselli~ini vurgul2.r:~c.rn ôrL. ütl 1 ,irlı_~ 
içinde veriıecek müco.<J.e lenin başarısının · ıutlak olacc1 ,;ı1 .. ı bB li::-~ --~-

e tedir. . 
İşte sermaye sınıfı ve yo.ndaqlarına t-ırş ı yurdun her Y~ :~i~ ·e 

yill:se len işçi sınıfının devrinci sendikacılık boyra ,ı Dif.. ·, b" r-.: ... ı 
altında toplanan 100 binler bu do '._. runun bilincirıd& olr:lul:l:ı:'ın::. r-3s 
tersı::kte SS-EL:t enekcilerde verdil;:l0ri müc 2 ie l e ile bu 31:. l i; i·_i 
belg~lenektedirler. 

I. · d Ru -· ~ ,,,.,...R>11·'1JAR - rıTA·· -.... -.T ·· 1 p y 1'7 ... c. h • T z:ıır e DH. J. _t, Lı'~ r.l. ' A.ı:, ,, ! ;.:.'., 1-. :..J. .A ve .ı.'.!. • ,, • j ' \ ~--\ 

TRA:-O n~·.!NA SAP, j zLER DvEill"I VG .'•.A.I,.11n,. , Ti.:'] .!:..I: ... ,OLL , _.' .L, G-..'. . 
:.JLL,~ı:i:I , Aydında, 'L':..rtDITT ZİRAAT \.LETLZf:1,PLAT!N JRS ifJ·,e:.~Lri· ·"' 
ç.:J.lı 7an .300' ü aşlı::ıı";. e ""lı;lı:cinin s end i v.:anızın srı.f larıro. l ,ı:;ç ılc •• c ::.d ı -
siııir..bn. 9arı sını yarın I~\.YSEn!-İZl't!T-1,Jı·T!ı.I:ı A- D:.:F'lZl:t- ~L ',ZI . 
bu yolda verdikleri kavgalarının sonu nda g·~stereceklı..,r:iir . 

RU:Cli 1-.::fü.J;U~ , ZL:::m DJittn: , J>Li1.T!I ÜR& işçileri b.-·. 1, ·~p c\.) ,, t: 
s~zleşme gBri\ş3elerinde baş1rılarının devri~ci bili~r ve ,i- ı i ~-
r1en gelen güçle verecekleri ;JicaC~e lenin sonunda ::ız 1 ·111 1 c", ı__·u :. ıl-
: . .,e::ta, 0nifoi.izdel~i gfü1J erde toplu rıözle:şne cöri..işı .eleı i11e '• ... ~. ~.J., 
di 'er i<;:yerlerinde çalı~;an işçi r1r1nn--ı.ş l:l rı··ı)zd::: bu it ~?'\'t. ·L ı':l __ 

- rını be lirtne kteclirler. 

PZNDİK-1811'. IV. BJLı.,E 'I'J~ı:SlLCl.L_t..Li'ı!ZT)•f\ H, ·.ı ı -~--- ... ·------ -----
Sl.LVAN .ı.,Çli.H 8il.D.ıhA ;1ı",Çllı.:.. Jı~JUhlı.ıı,Ü L,;tI D.L. _\QR 

Pc:nd.ik-1,..:T.I'/,l,ı'.'il[}" J'Orı~;ilcili ,i.,li. nn.ı.ı-1 ll'1 
( • H. T ( • ' • ' • 
L:>J. ... ~.n.-:, o,:-J. ,,~ •• ,. ~ ,yoı:· 1 :: do çnJı•,,nı, jOü u,:~·.L, ~h:•ılik,\. ~'i 

lerJ.;.11 ÇJ.bn~yc:. J ·-;vı-•reııo l~·n• :-ıJ 11 /,ı·::ü:ı kt·, bu ı •-ı.tt.d 1 ·u·:ı. 
rini sürdürilyorlar . ' · 

::.;!LVAN ı . .,çiuiıün iı,,yoı·incic,Jd. ı- 1 r~1 ı,'ı.L-l ~ i}ıı ı1:ı 
fa e10r·e~: S~n~ilm .. ız !UL?ı:..i 7 1ı,..'o i.iye oL·""'ln::ı it,~0ri1 
lenr_Gye onculuk ı,den 5 Jr;,;ı;ıi i:,,ıtı..•n. ç1.l.,wı:u .•. d·1hn. .·o 
26 ya ulaşuı~tır. 
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.ı-ı.nerika , K.:ı.nr.ıda, :i.sveç ve Ortadoıu ül1-e lerine i 1·1.rac~t y3.p:::.n 
işyerinikapataoa~Bölge ç,1.lış:1a I·ıiidirlü~üne bildir i;~irıi söyle ıen 
işverenin bu savunusunun asılsız oldu r: unun s::ı.pt:ınwası , işverenin 
ı:, 1Jeca ve sadece işçilerinin devrimci bir sendil aya ı;:cç .. ;e leri :r.orşı
nın~a bu tavrı aldı ~ını d o~rulaôıştır . 

!şyE?rinde uyguladığı b::ı.skı yönte1.,leri ile 6.l.LV~.'.ı.l işçisini dav
ri ,ci J·3.r1.rında:rı döndürerrıiye c etirıi gören içver -:,j_in açıkca sendika 
s0çr0 özgürlüt?;ünc karşı giriçıti~i yasa dışı uyr:;ub.ı;ıalar 3J0 iı;ı-:;.inin 
bu eyle,; l eri.ne neden olr.ıuştur . 

i.. .ıı. X X 
Aynı bölge te rııs ilciliğü:ıi z sınırları içinde lrun .. lu 1, ~S~ı.Ş işye

rinde çalışan 670 işçinin yarıdan fazlası sendikamızın sa~larırn geç
tiler.Işycrindeki sarı sendikalara ra~rıen gerçek yerlerinin ilycleria 
söz ve karar sahibi olr:asını te--:ıel ilke olarak beniwseyen devri21ci 
sendikalar oldugu bilincinde olan NASAŞ işçileri, Se,· dika ·ız IliiD:'.:n-
1:; 'in satlarındn bütünleşerek sarı sendi1:nların tertipler ~ni boşa 
çıkJ.rtııayı bildiler. 

- ~ iialı::m yürürlükte alan ve süresi ı. 3. 976 tarihirıcG bi':;ecek toplu 
iş sözleşrrı.:rni, üye lerir.ıiz adına sendi:~3.m::7, torc: fında:- y:.ir:ifiil iir.ek ve 
yı.m.i dönem toplu sözleşrıe görişr:cleri ön ruırlıkl:.3.rına .':nü:/izdeb 
aylarda başl1nacaktır. 

xxxx 
Çayırova '1evldinde kurulu YILDIZ SALV.s::..r!z işyerirı.in ~ ,wereni 

ekono··~il: bunalınıı bahane ederek işyerini I1El-1S."ı.r 3.dlı bir ~irkcte 
devretrr:cyi , böylelikle işyerinde halen yüri:r lükte olnn to1 ı lu sözleş
menin ba :tlıyıcı hükümlerinden kurtulacr-ı.~ını sandı. 

IV.Bölge Temsilcili~imizin aktif girişim l eri s0Lucun~3 iilDIZ 
G·.'\.LV.ıU-!Z işyerinde sendikarıızca 1975 yılı içinde yapılan , e ik~ yıl 
s;ireli olan toplu sözleşmenin bu i;yerinde .ie gBcerli olm:-tsi işvere
ne kabul ettirildi . 

xxxx 
'.e~:ı.rtal-Cevizlide kurulu SİI,u.cR SA.d •• :... ı.ı , ile scnc,.LiW ,l z ı·u:..l' _,};-.,_":, 

arasında yapılac:ık ye1ıi dönerı toplu sözleŞL'13 görüş~el.::ri :ile ilgili 
e1ç2.lı;r~1,Jlar tawa:nlandı . 

... 5 .;~ralıl: 1075 to.rihinde L:ırtr.ı.l 1elediyJ dü::,ün s<.1lorı111 tn S12~GER-
L.~ üyeleriı:ıizle toplu sözleşm8 g:ıri.işrnelerinle, bclirleli~lt ri istakle!" 
ri konulu bir toplantı yapıldı. 

IV. ~öle;e Te!;u:ıilciw.i z Haiit iRD.t:rı' in bu do~ruldlud:\ yap tı~ı kor:.u::e.
,::,1d:m sonra Bendikauız Genel Bat.,,klnı VL:ıkili vo ,;rgi.itl~nı;,e Jnir2si 
bu; l~a.r:ı füı.kkı :JZJ.'u'i:ıK 'fu1 genel işçi sor ·nlar.ı vo ·l'ürki torür son d.o-
.ro-rik, politik duruI:ıunu içeı·on konu;;ma.n üy 'Jleri.:tiz t;.:1.;··ı.:'ından 
ilgiyle izlendi. 


