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KARADENİZ BAKIR İSLETMELERİNDE TOPLU SÖZLEŞMEYİ 
BİZ YAPACAĞIZ 

.. Ka~adeniz Bakır İşletmeleri Sansun İzabe Tesislerinde çalışan 
ışçılerın yasal haklarını koruna yolunda iki aya yaklaşan bir sü
redi~ bı:-şarıyla. sürdürdükleri eylemleri işyeri dışında devam. eden
ken ılgıli makanların incelBID.eleri sonunda sahteciligi kanıtlanan 
Çağdaş Metal-İş'in Toplu Sözleşme yetkisinin iptali için SenQika
nızca açılan davalar lehinize sonuçlanraıştır. 

9 Eylül 1975 taırihinde yapılan duruşoada karşı Sendika Vekil
inin itirazları Hed edilniş, yapılan sahteciliğin bir kezde !stan

a bul Güzel Sanatlar Akadeoisinden seçilecek bilir kişi heyetince 
w tesbitine karar verilmişti. 

16.9.1975 tarihinde yapılan duruşoada ise ÇaSdaş Metal-İş A
wkatının duruşnaya gel~enesi üzerine dava 22.9.1975 tarinine er
telenmişti. 

Dosyala gelen bilirkişi raporunda 144- üyeniz hakkında sahte 
imzalanla tlye giriş fişi tanzio edildi~i, 10 üyeniz hakkında -ise 
noterlikte imzaları taklit edilerek sahte istifanane düzenlediği 
saptamn.ş ve 22.9.1975 tarihinde yapılan duruşmada da Ça~daş Metal-

• lş Avukatı bu raporu kabul etmek zorunda kalnıştır. 
Olayın açıklı~a kavuşnasıyla nahkene karşı Sendika.nın yetkisi

ni iptal ederek bu iş yerinde Toplu Sözleşne yapna yetkisini Sen -
dikanız MADEN-İŞ'e vermiştir. 

öte yandan işveren haksız olarak işten çıkardı~ı 285 işçinin 
yanı sıra iş yerinde çalışan ve tün baskılara rağncn Sendikamzdan 
istifa etniyen üyelerinizi. 19.9.1975 tarihinde !ş Kanununun 13. Mad
desine göre işten çıkarnış ve nahkenenin Sendikanıza yetkiyi verne
sinden sonra 25 Eylül 1975 tarihinde 70 işçi alarak iki gün içinde 
bu sayıyı 130'a çıkaracağını l Ekin'de ise 200 kadar işçi alac~ı
nı açıklamıştır. 

!şte KARADENİZ BAKIR !ŞLETf1ELER1'nde olaylar bu do~rultuda 
her goçen gün yeni görünüoler kazannakta,işverenin, Hiildinetin bus
kısıyla herşeyi göze aldı~ını ve ne pahasına olursa olsun işyGrine 
Sendikamızı solo!ı.ana.kta kararlı olduEsU gibi çeşitli söylentiler yö
rede dolaşna.ktadır. 

Haklı olduklarınl.n makkeme kararı ilede ortaya çıktı~ını, işve-
neninsendiknl sebeplerle kendilerini işten çıkarttı~ını anlatan 
KARADENİZ BAKIR !ŞLETMF'..LER! İşçileri, işverenin açık9a karşı Sendi
kayı gözetti~ini, bu tavrını .. karşı sendikaya ba~lı işçilerin işye
rini 4 gün aralıksız terk etmelerine ra~oen iş akitlerinin feshedil· 
oemesi ve ücretlerinin ta.rl olarak ödenmesinin do~ruladı~ın1 belirt
mektedirler. 

KARADENİZ BAKIR !ijLETMELER! !şçileri, işverenin tavrımn aç:ı.k
ça. anayasal özgürlükleri ortadan ko.ldı':na.ya. yöna;ııc oldu~un. bu .. s 
son eyl0ı:ıleri il ede kanı tlandı~ını belırtr:ı.ekte, ış ekmele-, ozgürlük 
kaugalarının sonuna dek sürece~ini söylemektedirler. 
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NASA§ 1 da TEMS~LCİ SEÇİMİ YAPILDI 

Pendik-İSTANBUL IV. Bölge Tcnsilcili~inizce yeni örgütlenen 
Gebze 1 de kurulu N'ASAŞ (NEVŞEHİRLİLER ALÜ'MİNYUI'1 SAN.) ü 1yerinde geç
ti~ioiz günlerde lşyeri Sendika TenEilci seçini yapıldı. 

Yapılan bu seçinler sonucund~ Başteosilciliğe; Mfuıin DUMAN, 
Tcnsil~iliklere; ise Yakup Y.AKUPOGLU, Ali AKAYC.AN, Hüseyin DÜZEN, 
:iraı:ıil IYİEDER , Cengiz ÖZDb1'1İR getirildiler. 

1973 1 den bu yana işyerindeki sarı sendikaya karşı verdikleri 
nücadeleyi bir şüre önce başarıyla sonuçlandırarak saflcrınız~ k~
tılan NAS.AŞ İŞÇILERİ böylelikle burjuvazinin işçi sınıfının bırlı
~ini bozhak için diktiği engellere , sarı sendikalara ka~şı devrio
ci kararıılıkla verilen nücadelenin nutlaka başarıyla sonuçlanaca
ğını bir kez daha gösterdiler. 

İş ve Eknek nücadelesinin denokrasi ve özgürlük nücadelesinin 
ayrılnazlığına inanan NASAŞ İŞÇİLERİ gu nücadeler:i.nin zaferini sı
nıflarına arnağan ettiler • 

!şyerinde çalışan 634 işçiyi kapsayan ve halen yürürlükte olan 
Toplu Iş Sözleşnesi sendikanız MADEN-İŞ tarafından yürütülneye baş
lruınıştır. 

ÖRGÜTLENME DAİR.ESİNDEN KISA HABERLER 

Topkapı-İS~ANBUL I . oolge Tensilciliğinize baSlı AUER İMALAT 
A . Ş . ve YAP.AR BI RADERLER KOLL . ŞTİ . işyerlerinde geçtigi~ıiz günler
de Tensi l ci s eçini yapıldı" 

Yapılaı1 bu Tensilci seçinleri sonuçunda AUER i_şıeri~de BaşteQ
silciliğe ; Osnan SARIKAYA, Tensilcilikl ere; Mebnet ı.ITLDI~ , Selahat
tin ULUSLU , Denir DEMİR , AhDet TINAZTEPE , Hasan BOYOĞLU , 

_ YAPAR BİRAD~R işyerinde, Sevki DENGİN Başte~silcili~e , Arif 
KOKÇEN, Mebilet ERDOGAN , F'ehni VURAL , Tensilcilikleı'e getirildil er~ 
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Safraköy-İSTAI-ı""BUL XVIo Bölge Tensilciliğinize ba~lı SARTEN Te
e neke Kutu işyerinde yapılan Tensilci seçini s onucunda , B:ıştensilci

liğe; Rıfkı VATANSEVER, Tensilcili~e; Osnan UYSAL getiri l diler. 
BURSA XIII.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZİN BÖLGE KONSEYİ 

14 ARALIK'ta Y.APILA~ t 

Örgüt kadenelerinde görev alacakları derıokratik yollarla iş 
başına getirneyi, Sendikal her türlü eylende Tuban' ın sö~ ve kar ar 
sahibi olnasını tenel ilke olarak benimseyen sendikQI.UZ ~\na Tüz~ü
nün ilgili naddeleri gere~i nc·e yapılnası ger eken Bursa XIII. Bölge 
Konseyinin, Genel Yürütne Kurulunun bu konuyla ilgil i k~rarı do~rul
tusunda E~i tin Dairesi tar .:ıfındn.n düzenlenecek Staj Kurslarının bi
tininden sonra 14 .12. 197 5 t arihinde yapılrnısı karar lo.ştırı lnıştır. 

Bursa XIII. Bölge Konseyinde yapılacak seçinlor sonucunda Böl
ge Tensilcisinin yanı sıra Bölge Nenetio Kurulu ve Onur ~urulu üye
leri belirlenecektir. 



PANCAR l"IOTOR !ŞÇ!S1N!N BİRLİĞİN! H!Ç BİR GÜÇ DOZAI'TIYACAKTIR~ 

Topkapı-!STANBUL I. Bölge Tensilciliginiz sınırları içinde ku
rulu PANCAR MOT?R !şye~inde çalışan işçilerin safl.:-,ruu2,a katılna
sıyla sarı sendıka ve ışveren tarafından her geçen ırü,, yenilenen o-
yunlar aylardır sürüp gidiyor. ) 

Bi~indig;i gibi Toplu Sözleşı:ıeyi bitiı:ı tarihincc.m çek önce fesh 
e~ı:ı~lerı. v~ böylelikle iş yerinde Seııdikamzı yctlr:;.siz bı!'akna gi·
rışınlerının sonuçsuz kalnasıyla anacına ula~m.uyo.r.. snrı sendika !a
t:11bul IVo ve VIII.!ş l"lah.ke,Jclerinin RElı"'ERA.lTmJl"I karrı.rı v::ır:rıcsi üze~ 
rıne de vrr:::.lş Mahkenesinir. lmrarınn itiraz etrıişti. 

O sıralar bir bildiri yayınlayaıı. I. Bölge, Terıs:.lciligi:ıiz b\l 
noktadan. S<;>nraki gelişucleri PANCAR H.OTOR İşçisine c.uyurrtuı.ı IV • .ı.ş 
Mahkerıesının REFERANDUl"I Kararına uynı:-yan Bölge Çalı,ırnı. l".:üö.ürlügünün 
yetkiyi ko.r:;ı sendikaya vord i.gini, REFERANDUT•I kararı vcr,.,n ho.kinir 
yargıtayın bozna kararımı. uydugunu bclirtniş, 11 l"IC Hi.künetinin bas-

• kı sıyla REFERANDUM kararı verenler bi 7-e kararı geri nlrıo.k zorunia 
bırakılrnş PANCAR MOTOR İşçisinin sarı sendika ve i vere ik:~lisi 
tarafından ezilnesine, sön:.iralnesine devan edilı:ıesi iste~nıştir' de
nilL1işti. 

Ayrıca bu bildiride Sondikanız I'.ADEN-!Ş' in yo.sr 1 gi:::-isinlerini 
dovaı:ı ettirdigini, yargı tay Genel Kurulundan olwJlu bir :,arar çıkr:1.
sı için azaui çaba gösterildi~ine de de~inilerek Tü~k ~o~al 16 üye
siyle Sözleşne yapsa bile bu Sözleşne::lenüyeleri:1izi · aic..:1+ ödeneden. 
fo.ydalanacakları ve bu send.ikanın çeşitli aldatnacalG.rıı,n karşı p;,ı-;
CAR MOTOR işçisinin birliğini boznadan nücadolesine cfovn ctrıesi ge
rokti~i: ancak böylesine kararlı bir tutunla Sendi:.~a..D.zın isyerin
de (GENERAL ELEKTRIK işyerinct.e oldu~ gibi) sözleşDı.3yi yirütebilece-
ği anlatılnıştı. ' 

I. Bölge Tensilciliti;ir•iz bu duyurusuyla Türk rbto.l' -.v. PANCAR MO
TOR !şçisinin bütünlügünü oowa yolunla eyleulere goçacj_0ce(;in:.:;c:.l:
kutı. çekiyordu. 

Geçti~iniz günlerde Tür1': Metal bcı tür eylc:-ı~er:.. 1i y":ıile1,orek 

• 
bir bildiri yayınladı ve 275 say;1:lı yasanın 21.cı unJ(les._ 1e gore __ sen
diko.larına üye o lnıyanların bu sozleş :ıeden faydalruı.n :ııyoc. :ı.~ını soy
lcdi. 

nu bildirilerinde Grev ve Lokavtın geçici olarn.1c durdurulmu::~."' 
dan bahseden naddeyi kendi acaçlarına paravan etueyt· 90.l::. 10.r<;1k "?i~gi
sizliklerini gözler önüne seruiş olsalar da aslında nlc:ı'8k ışçıyı 
yanıltnayı denediler. 

274 ve 275 sayılı yasaların Sözleşno yapan Se",·-~:\. • ...ı .:.. •• '..ı;y~si ol
nıyanlarada hak tanıdı~ını bilnr:mezlikten gelen. b'; Lnrckc :;lorıyle 
PANCAR MOTOR İşçisinin birligini eozı:ı.bileceklerını s,-uıdıln.:r.. 

Fakat neyi denerlerse denesinler PANCAR l"IOTOR i.;çisin~n ke~in 
tovrı bu girişinlori sonuçsuz ~ır~k~c;ı.k o~lar özle-r:ı..1._;1~Ç~~r:;ı~lerı de:
ri;:ıci Seııu.ikaları ve onun dı::ıvrıncı uyıJlerıyle ergeç tfütuı _o.~erek sa 
rı şebekeye gerekli dersi vereceklerdir. 


