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ONUÇUNCU BOL G E TEM S l l C I LI ti 
DE~E8Lİ İŞÇİ KARDEŞLERİM 

İşçi sınıfından ,devrimo ilikten, &endikal ahlaktan dem vuranlar, isçilerin 
REFERJ-U~ :i:ı~M için kararlı tutumlarını görünce kıv-2.rmaya,yan çizmeye başladılar . 

Bir iş yerinde çal:ı.şan i ~çilerin hangi sendikayı istedikler i ni belirleye
cek en kestirme yol,o işyerinde çalışan işçilerin r.izl i oyuna baş vur arak 
belli oluroKAPALI · SPOR SALONUNDA NUTUK ATARAK DElıU,. 

7000 kişiyi ve onun coluk çocuğunu ilgilendiren toplu iş sözleqmesinı 
hangi sendikanın yapacağını tesbit etmek için Kapalı Spor Salonunu gösteriyorlar 
Oysaki Kapalı Spor Salonu 3850 kişiliktir.~eriye kalan işçi ne placaktır? Eu 
aç.ıkça kıvırmaktır .İşçinin kararından korkmaktır .Bir takım küçtik hesaplar reşin
dc .,7 0 11 k-l . arının açık delilidir .BU SALON SENDİKACILIÖIDIR. 

Ancak ~nların kıvırması,art niyeti,Bursada referandumun iş yerl erinde 
yap.ılma.sın1 enselliyemiyecektir. , 

Çünkü binlerce işçi kardeşimiz,sözleşme yapma yetkisinin bir an' önce çık 
ması ve işçiler arasındaki sendikal faaliyet yüzünden meydana gelen krr gınlığın 
-r~adan kalkması için,Aıayasal hakl~ını kullanarak Bölge çalışma müdürlüğüne 
ilekçe ile başvurrnuşlar,işyerlerindeki yetkili sendikanın gizli ~Y açık sayım 

usulü ile tesbit ed ~me~ini istemişlerd~r. · 
YİĞİT OLAN MEYDANDAN KAÇMAZ.Onlarda başvursunlar Bölge Çalışma Müdürlüğü 

REFERANDUM istiyoruz diye. 

16 Mart ikramiyesini verdirmiyeee~iz diyenler,16 Hart'~n yaklaştığını 
gördüklerihde,tükürdüklerini yalar gözükmemek için,hemen bir kılıt bulup i s ti-
faların g:eçe:-~i '7. olduğunu öne sürdüler. " 

Kardeşlerim; 

Sendikalardan toplu istifa yapılaın1yor.Daha a~ık· bir ifade ile açıklamak 
-----ge:r~ istifa kağıdı ile birden fazla kişi istifa edemiyor. 

Çağdaş Metal-iş sendikasının bir k1sını işçi kardeşlerimize dağıttığı 
Yargıtay kararı iyi okunduğunda açıkça görüleeektirki,bir kağıda birden fazla 
kişinin adı yazılıp liste haline getirilmiş,sonra da bu liste o ilin Bölge Ça
l ışma Müdürlüğüne verilip, "bu işçiler Maden-iş Sendikasından istifa etmiştir" 
denmiştir & 

Sendikamız konuyu Yargıtaya kadar götürüp 1 bu durumun yasalara ve sendik 
rrız anatüzüğüne aykırı olduğunu öne sürerek davayı kazanmıştır. 

Çağdaş Metal-iş sendikasının Bursa şubesine yapılan istifaların geçers i 
,;;:,Jıiğine gelince;Bu da ayrı bir palavradır.Çünkü sendikan1n Bursa şubesi vardır 

ve üye kaydı yapmaktadır.Yasalara göre üye olunan bir şubeden,istifa edil~meme 
~ ümkün değildir. 

Ayrıca sizler bu sendikadan,siilere ve tüm işçi sınıfına bir yarar sağl 
yamıyacağını düşünerek istiia ettiniz.İstifaname ister Bursa'ya gitsin,ister 
Ankaraya.Neden bunu hazme.demiyoilar. · 

"Yarım sendikacı işvereni zengin eder"diyenler,kendi ipliklerini pazara 
çıkarmışlardır.Kendi tükürdüklerini kendileri yalanıışlardır • . 

18 Temmuz 1974 günü yalakçayırda 600'den fazı·~ işçiyi direnişe geçirip, 
.... sonrada bu işçi eylemine kendi beceriksizlikleri yüzünden sabip çıkamayıp yiiz

lerce işçinin işten atılmasına ve de işçilerin ihbar ve kıdem iazminatlnrının 
işverenl_erin kasasında kalmasına sebep olan Çaldaş Metal-iş sendikruııdır .'l3u 
nedenle.de Bursa işçisi kimin yarım sendikacı oldu~unu çok iyi bilmektedir . 

Işçileri ekmeği ile tehdit ederek,Maden-iş'e Uye olmıyanları,Madcn-i~'t 
istifa ettirerek,kendi sendikalarının Bursa şubesini inkar ederek ve de 
REFERANDUM'DAN KAÇARAK yetki alınmaz. 

YETKİ,İŞÇİDW ALINIR.İLGİLİ MERCİLERE TASDİK ETTİRİLİR.Bu da böyle bil . 

Selam olsun tüm Bursa işçilerine.17.3.1975 
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