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İSDEM:tR 'JJE o,JZLEŞflEY! BİZ I.Al:,ACJ,GIZ 

!SKEND~RUN DE!'d:~ Ç~L~K . 19letme~eriJ!SDEM1R) iş~"erinde ,- İsken
~er~n 18. Bolge Temsılcılığımızce bır sureden beri yapıla gelen 
orşutl~nm~ ~alışmal~rına başarıyla devam edilirken e ~itim çalı~mala-
rıua surdurulmektedır . · ? 

m !s~en~e~un'da~i örğütlenme çalışmalarını yöneten I'Iadan-!ş Böl
g~ 4 ~msılcısı Cengız TURHAN, çalışmalar hakkında şu bilryileri ver-
mıştır: 

0 

~ . "1SDEMİR işçi~e~iniJ?, sendikamız saflarında örgütlenmek için 
!aa~ıyete geçmelerı uzerıne, bir yıldan beri sürdürülmekta olan 
origutlenme çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

- !SD~~!R 'de çalışan işçilerin büyük çoğunlu~u send ikamız üvesi 
olduşu ~al~eJ di ğer b~r çok i~ye~ind~ old~ğu gibi sarı sendikavişve
~en.ış?~fl~ gıyle sendıkamız guçsuz gosterılmeye çalı~ılmaktadır.E~ 
ışbı~lıg:~..ın s~dece bununla y~t~nmeyerek,toplu sözle şme yetkisinin 
tesb~ t, e<;tı lmesınde Ç.?k daha b1;1yuk ?Y1:1n~ara -gir~şme leri, sözleşme 
yetkısının sarı serdıkaya verılmesı ıçın ellerınden ge len herşevi 
yapmaları mümkündür. V 

Türkiye Maden-İş Sendikası ş imdiye kadar örgütl 8nmiş oldus~ 
işyerlerinin çoğunda böyle sahtekarlıklarla karşılaş~ış ama hiçbir 
işyerinde sarı sendikalara yenilmemiştir . 

Türkiye işçi sınıfı~ın y~llardır süren mücadeleleri sonucu elde 
ed.:i,.len re f erandum hakkı ISD.EJ:'!IR işçileri içinde vazgeç ilmez bir hak 
halini almıştır . 

Sendikamız Had.en-İş, 1BDE1'ÜR 'de sona er.f}n toplu sözleşme yerine 
yeni sözle;1i,meyi yapmak üzere gerekli hukuki işlemlere başlamıştır . 
:Bu i~lemler..:·sonucu görülecektir ki İSDEM!R işçilerinin çok büyük 
bir kısmı sendikamız üyesidir . Bu demektir ki, ISDE!1!R işçi leri ye-a1i sözleşmeyi yapmak ffezere Naden-!ş'e güvenmişler , Maden-Iş'e yetki 
vermişlerdir . 

!SDEM!R işçilerinin , toplu sözleşme yetkisini l"le.den-!,:;; 'e vermek 
istemelerinden memnun olmayan çevreler olacaktır. Ve bu çevreler söz
leşme yetkisinin Haden-!ş 'e verilmemesi için türlü sahteka:elıklar 
yapacaldardır . 1'1aden-!ş ü;releri şimdiye kad:ı.r uygulanan öıy·it lenme 
içi e~itimlerde bu sahtekarlıkları ve bunlara karşı alınması gerekli 
tedbirleri öt~renmişlerdir . !f-mEM!R işçileri bu ö ·;rencliklerinin ışı
ğında neler olabileceğini tahmin etmekte ve tedbirlerLni al".!laktndır-. 
lar . f1aden-! 1 'in ve İSDEM!R işçilerinin saht:ekar}ıklnru kc.rşı ~n2~:
dikleri tedbır Referanduındur . Heferanduında sahtekarlü. ynpırak mwnkun 
de~ildir . Beferand~mda iJç1nin_hangi s0ndik1ya ~üven<iji açıkca v0 
tartışılamayacak bır şekılde belli olur . 

Yargıtay 9 .Hukuk Dairesi do daha ifocc ver·diti Vt' yfmlışlı;ını. 
farketti~i kararını geçersiz kılacak yeni bir knrar vJrnıiş ve yetkı
li sendikanın tespitinde referandum uygula.nı:ısıylu ger•,;eğin ortaya 
çıkarılması gerektiıi eBrüşUnü açıklamıştır . 

lıSDBM!R işçileri ekonomik haklarını sovuııınuk, üz7·ce Ifoden~1::; . 
sendik.asına güvenmekte ve toplu sözlcşııeyi l'Iaden-lş I ı,~ yap:ıca\ınııs
temektedirler. Bu isteklerini11 yel'i ne e;otiri 1 ınesi müınl?ın olt?ayacnktır. 
!skenderun Demir Çelik 1şlet1ı1el<;rinde ·•reni ,ıi.5zleşmey:ı sendıkamız 
ya~'.icalrtı:c . 

OİSK'E ueu TORJU\'E M.M>EN • ,, IENDIKASININ HABER AJANSIOIR. 
SAHiSi • TOr:ldye Me<kın.Jş Sondtkası ,ı,dın6 Gentl Başkan : Kı;:mal TURKLER - Svrurı, lu Y:ızı )fi 
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.ı:Y .ıJİŞ.wRİR İ9ÇİS1 AET! .... :i:JU10KRATİK BASKILARA 
DE-ıTR11'1Cİ B1RL.tGİ İLL h.ARŞI DURUYOR 

1 

iJ0,;~ i ~imiz günlerde sendikamız genel merkezi ziyaret e4en 
'L 1:12 A.T.,ULIH'CUI1-IŞ Sendikası Gene 1 başkam., Vural YILDIRH'lOG-LU gazc
tenı z e yaptı ~ı açıklamada; 

tyc i dar ve i şveren temsilc~leri ortaklıgının SEYD~~E~İ~ ~şçisi
n:i:n b ir.L i t i ni bozabilmek için T·ı JRK METAL' i bölgeye ge tırdı~ını, bu 
:;r,.3ç l a giri şilen her türlü terdiibe SEYDİŞEHİR işçisinin devrimci bir 
l i ~ihi he r ge çen gti.n daha da sa~lamlıyarak karşı durduğunu b e lirtmiş 
ve sözl er.:..ne söylo devam etmiştir. 

•
1-Y> sal yollardan haklarını alamıyacakılarını bilen Ttr--ıX· METAL 

~e1supl a r ~ b i r terör havası estirmeyi denemekte, işçi sitesini basa
::- :ı: <: devr i mci i ş çi arkadaşlara yatakhanelerde zincirle sopayla s aldı
I17ak s~ndir nek istemekt edirler. 

Büt ün '.J U ey~emler yayınladıkları broşür ve 
:..ii hi le:_e:.:- t irl ü aldatmacalarını yaymaya çalışıp 

• 
Lq~Jn ~e r çek kimliğini, neyi amaçladıklarını bir 
iş 1 isin ...ı e;ö s t ermektedir." 

bildirilerinde tür
bir sonuç alamayan
kez daha SEYD!ŞLR!R 

• 

ö,;GüR _\Ll.J1',1:NYU1"1-IŞ Ge:çıe 1 Başkanı Vural YI~DHU~iO~LU deıpecinin 
,, onunda , ,: Se 1.dikamız Maden-Iş I in desteğiyle JZGUR ALü11INYJ1"1-IŞ tara-
1'ından v a:nl -:ı_n taslak çalışmalarının tamamlandı~1.nı, yeni dönem top-
1. ·1 sözle şme j ;örüşmelerine b~şlanabilmesi için yetkinin verilmesinin 
naJ:lena._ ~:i.:ıi anlatmış SZYDIŞEHIR işçisinin birli~inden gelen güçle 
v a ~iıec~k bu mücadelede zafer sınıfımızın olacaktır 11 demiştir. 

. ust ör,3ütürnüz DİSh. ve sendikamız l"laden-İş I in deste 6iyle SEYDı.
_, .iı . :iIR' c., hir süreaen beri y8.pılan çalış::naları güçlendirmek amaç1.yla 
f .:'ı ô.i t3. ızın örgütlenme dairesi adına Hukuk Danışmanı. Ali ŞZl~ gaçti
~~ riz g·nl erde s,:dişehire gitmiştir . 

_ YJiR:l!]~TÜP İ':?ÇİLER1 SARI SENDİKAYI LAb~TLED1 

G1:; çt.i.ğ:.miz e;ünlerde sendikamızın saflarında yerlerini alan 
1)"nl~rc0 devrimci arkadaşlarımızın yanı sıra, Topkapı-1ST.I,L3lge 
r~~silcilis~mıze ba~lı PERlEKTÜl-' işçilerinin verdi~i mücadelenin 
b' ,şarısına ·i;anık olduk . 

7,12.975 tarihinde saJ~acılar gül dÜ!$Ün salonunda ~.Bölge 
:ı,_,m.sılciliğimizce yapılan sohbet toplantısında 600 Fı::Rl-:sK.TÜP i~çi
ı:ı:i .nin sorun}. arını dinledik. 

PIR1E~TUP işçisinin yanı sıra bu toplantıya !ZSAL grevcileri, 
ACER,MJ,N, IDAŞ işçi1eride katıldılar . 

. Top!antıda söz alan Hüseyiµ TURAN ,Adem GAR!P, Hik•1et ~!tD1R! ı 
Ibrahim JZÇ:=L!K, Yunus DITT-1AN arltadaşlar yaptıkl::ırı 'rnnuşmalo.rda 
'jşçi sınıfının gerçek yerinin tabanın söz ve kBrar sahibi olmasını 
tunel ilke olarak benimseyen devrimci sendikalar olcluğunu"belirterck, 
ı 5yerindeki sarı sendika TEKMET-~ 1 :ı.n ve ondan önceki sarı sendika 
~LP.K M1~AL'in yaptıklarını anlattılar . 

lş ·;e bl ve buna benzer sarı sendikaların sonlarının geldi~ini 
... t rdun ner ~-erinfü. D1SK bayratl;ı al tında toplanan 100 binler göster
~~Gl:tc r::RrEITJP işçileride verc1ikleri mücadele ile bu gelişimi bel
';e 1 er,e}-tedirler . 
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I,EÖJ&E +EliSiLCİL-2:R KURULO TOPLANTISI YAPILDI 

Topkapı-!ST. I.Bölge temsilciliğimiz aylık olağan Böl~e Tem
~ilciler lnlruıu toplantısı 6,12.975 tarihinde sendikamızın Merter 
Sitesi ESitim salonunda yapıldı, 

Toplantıya bu böl~e temsilcili ğimize ba[?';lı işyerlerinden baştem
~il~i arkadaşların yanı~ıra, Sendikamızın Genel Başkan Vektli __ Halckı 
0ZT".JRK, B:lhtiyar ERKUL ,Örgütlenme Dairesi l' Iüdürü Süleyman UST U!'~ ve 
E0itim Dairesi Uzmanı !vTem KESKİNOĞLU katı ldı. · 

Bölge temsilciler kurulu toplantısını açan I. Bö lge Temsilcimiz 
i:urat TOfil1AK yaptı~ı konuşmada; Son g ilıılerde birbiri ardına tekrar
lanan ölümcül saldırıların tüm emekci kesin üzerine uygulanan faşizan 
baskıların özünde işçi sınıfının demokratil: mücadelesini hedef aldı
i!;ını belirterek başta işçi sınıfımız ve t ün emelcci hallnmı zin faşizme 
asla geçit vermeyeceğini vurguladı. 

Daha sonra gündem maddeleri ii.zerinde g ci rüşmelere geçildi. 
a Toplantıya katılan Baştemsilci arkada ş lar gündemin birinci mad
Wesi olan bölge binası sorununun biran önc e çözümlenmesi amacıyla 
~ir kom~te ~luşturulması kararı aldılar ve UZEL işyerinden Gürbüz 
ÜNAL, UGURGÜL işyerinden I-lehmet l]JRU, Er-lAYETA.Ş işyerinden Bekir 
HJulMA.};DALI, M.AGIRUS işyerinden i·lehmet BULEÜL arkadaşlar bu sonunun 
çözümü için çalışmalar yapmakta görevlendirildiler. 

Gündemin bundan sonraki madceleri,örgütlenme çalı şmalarının in
celenmesi bu çalışmaların daha ileri boyutlara ulaştırılm~sı için 
tensilci arkadaşların önerileri, e~itim çalışmalar~nı~ yaygınlaştı
rıl~ası için yapılması gerekenler olarak belırtenmıştı . 

I.Bölge Temsilcimiz Murat TOlıJ'iAK 22.6.975 den bu yana yapılan 
örgütlenme çalışmalarını açıklarken bu çalışmalar sırasında ortaya 
çıkan güçlÜkleri ç~lışmaların başarılı veya başarısız sonuçlanması
nın nedenlerini ortaya koydu . 

Toplantıya kat~lan temsilci arkad8şlar, bir konunun üzerinde önem
le duruyorlardı," Işçi sınıfının sınıfsal çıkarları do t rultusunda 
verdiği . mücndelesinde örgütlü birliğininsa ~r,lanması, sınıfsal bilin
cin bu ınacadelenin başarısında etken rol oynadığı gerçe 0inden hare-

. etle bilinc l endirici egitici çalışmaların l:ısa vadede sonuç alına-
cak şekilde göçlendiribıesi" 

Çünkü , sınıfsal bilincin mücadelenin başarısında ne donli etkili 
olduğunu PANCAR IiOTOR olayı bir tez do.ha do ~trulnmıştı . 

İZSAL Grevcileri 17 . 10 .075 den bu _yana verdikleri müc~deleyle iş
çi arta1aşlarının gözbebe~i olmuşlar,IZSAL mücadelesini sadece grevci 
ar~r~daslarının değil kendi mücadeleleri olarak görfüiklerini belirten 
temsilci arkadaşlar, "Grevci arkadaşlarımızın örgütümi.: zün deste:'.:;i ve 
denetimi altında verdiği bu hak alma kavge.larında dr-ı.ima yanlarında 
olaca;sız" diyorlardı . 

Toplantının sonunda , sendikamızın yöneticileri yoptıkl.<ırı konuş
malarda; !şçi sınıfının 1975 Türkiyesinde ~rtık sadece gecici ekono
nE:: çıkarları için de~il ekonomik mücadelerin ırnııcıJ ı;ını sa~lıya
c-3.lc köklü ekonomik , toplumsal politik dönüşümler için bunl-ırı yrı.ra_tacnk 
ileri bir demokrasi için ön safta döf1;üştüe;ünü belirterek .turjuvazinin 
bu oluşum karşısında g~r;şt;Bi f~şizan eylemlerin bu demokratik müca
deleyi geriletemeyecegını bır kez daha vurruladılar . 


