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Levent-lST.VI.Eölge Temsilcilik Konseyi 10 Ocak 1976 cumartesi
günü Beşiktaş Çam Dü-gün salonunda yapıldı.

Çalışaıalarına_bölge temsilcisi Hikmet Aslan'ın açış ;conuşmasıyla başlayan konseyin Divan başkanlıgana G:-enel naşkan Vekilimiz Küse

yin ekinci ,Laşkan__vekilligine Bursa XIII.E-jlge temsilcimi z Selim
MAi-üİüTOOLU raporbörlüklerede Türk Demir Döküm işyeri baştemsilcisi

Turgut ALAALAÇ/'Iagıruz işyerinden üyemiz Tahsin'ÇALIyllAi; getirildiler.
CALIŞI-'iA RAPORU

'

Levent-İST.Vl.bölge konseyinde bölge tomsilcilerinin 975-76 ça
lışmalarının sergilendiği çalışma raporu,Grundig işyeri bastemsilcij^i K.Suat ESINSEL tarafından okundu.

Tekelci burjuvazinin faşizan ve railitarist niteliklerinin açık

landığı raporda Türkiye işçi sınıfının aktif güç olma zorunluluğunu
belirtiliyordu.Raporda özetle şöyle deniyordu."işçi sınıfının demok
rasi ,bağımsızlık,barış ve toplumsal ilerleme için büyük ve önemli
görevi vardır.Bu görev dün başladı.Bugünde yarındri bitmeyecektir."
İIAO'CÜLARIN SALDIRISI

Konseyin başlama saatlerinde adlarına liao'cu denen bir grup,taş
sopa ve zincirle üyelerimize saldırdılar * Bu'saldırı,yalnız üyelerimi
ze değil,tüm işçi sınıfına yapılan bir saldırıdır.

Bu saldırı işçi sınıfının birliğini bozmaya yönelmiş ters akım
ların alıştığımız bir provakasyon örneğidir<
İŞÇİ sınıfının yükselen mücadelesinden korkan tekelci-burjuvazi,
faşist köpeklerini sokamadıgı yerlere bu kez solcu görünen ters akım
mensubu raacereciları gönderiyor.Burjüvazi irurnaz ve planlı taktikler
le şimdide solcu görünen aslında sola ihanet eden bu unsurları kul-

^^nıyör.faşistlerle sıkı sıkıya ittifak içinde bulunan bu bozguncu
dur ne yapsalarda işçi sınıfının birliğini bozamıyorlar.Iitekim kon
seyde hazır bulunan üyelerimiz tarafından bu saldırganlar kısa sa
nanda tesirsiz hale getirildiler.

Bunların yaptığı provakasyonlar sermaye sınıfının içine ^/arıyor.

"İşçiler birbirine düştü", "İşçiler birbirine saldırıyorlar"

gibi yalan ve yalnış haberlerle kamuo;^mn-a ■etkileüiö5''e çalışıyorlar.
Tars akımlarla mücadele ,işçi sınıfının gündeminledir.Ters ak.ıınlar

işçi sınıfından gerekli dersi alıyorlar ve alacaklarda,
KONHG?'Mii.CILAR

Mao'cuların provakatif saldırısından sonra çalışmal-.rına yoniden

başlayan konsey'dc söz alan konuşmacılar özellilKe ters akımlar.'

karşı işçi sınıfının aktif müc.adele vermesi gt
^ O i. O

PİŞK'E BAĞU TÜRKİYE MADEN . JŞ SENDİKAS^IN HABER AJANSIDIR.
.-SAHİBİ : Türkiye Maden-iş Sendikası adına Genel Başkan: Kemaf tORKLER

. adres ; Barbaros Bulvarı, No. 58, Beş:Bct3ş
Iöl, ; .48 50 74--- 48 50 -75-- 48 50 78

Istan^l

:f

-

-

.

J_

Sorumlu Yazı

vızeriî,. ie

durdula.r.

Mödörö : Kudret YILDIRIM

4
-2-

Gündem geregi daha sonra seçimlere geçilmiş ve Levent-xS'i»|I.
Bölge Temsilciliğimize yeniden Hikmet ASMB getirilmiştir * Temsilci
liğin diğer karar organları yapılan seçimler sonucü şoyloaır»
BÖLGE OLUE IIURJLU

Başkan ,îiustafa kalfa
Raportör,î-izamottin Boza
'üVe ,Ali Riza Sözal

Yedekler,Ali Bulut,Kemalettin Do^an
BÖLGE BERETİM K-JRULU

Başkan,Tnncer Jze1
Raportör,Tahide Yılmaz
Üye,Reşit Oztürk
Yedekler,Ekrem Landemir,Ahmet Kapçak
Bİ1 lAK GREVİ ZAa' ERLIi SOİTA ERDr

^

Safraköy-IST.XVI.Bölge temsilciliğimize bağlı LiflAK Birleşik

Mak.San.A.,. . 'nde 21 ekimden beri süren, grev Kıden-^Iş'in zaferi ile
sona erdi.

Grevin başlamasının ana nedeni haitalik çalışma sure sinin A8
saatten 45 saate indirilmesi, fakat ödemelerin ^3 saat nzerınaen

•aranılması ister^Âydi.Grev başladıktan sonra gerek işveren temsilcile

ri İerekse

yetkilileri basından kenlilerıne__yoneltilen sorun-

lara'Tbu maddenin her toplu sözleşmede öne sürüldüğünü ve -cret

İlgında bir koz olarak kullanıldığı şeklinde cevap yerdi].er.Özellik

le'başlangıçta iladen-lş'in ve Bimak işçilerinin de oenzer . oır uygu

laaa içinde olduSıana İnararorlardı-Ama çrev perle^açe
la
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de üyj-fc?
öyle uolmadığı
ortaj^a çıktı^ 9.Gerek
üaden-lş,gerek
de iamaK ijjçıie
rı h.cftalık çalıstaa sürelerinin indirilmesini ana anaçları oiyraK
kabul ettiler ve'kararlı bir şekilde mücadelelerini surdiLcerezt amaç

larına vardılar.

Bimak işçilerinin zaferi s.adece haftalık çalışi'a süresinin kısal
tılması alanında olmadı .Alınan ücret zamları, ikramİ3''9 ,ya.. ıcak ve ızın

fc ı-aları .havram ikramiyesi de madeni eşya işkolunda imzaj.inan en lyı

^ûzles^alerdekine eş,i:o"Dİu öözleşme teklifindeki bir Ço^- madae aynen
öO

,bul edildi.Bazı maddelerde ise ilk teklifin bile üstlüne çıkıldı.
T-Ter vıl İQİrı 475 kuruş zam teklif ettik,475 kuruş zam_ alc.ık.Her yıl
i cir 3^ maaş ikr-amiye teklif
ettik.Birinci yıl 3 maaş ,ıkır.cı_ yıl 5,5
1 "i ra -^rakacak narası istedik,eski sözleşmeneT ^H
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maaş ikramive,aldık.1500 lira yakacak parası istedik,eski sozleşı

ki 600 liralık yardım yerine 2000 lira yakacak yardımı aj..^ıkDını

baYra.mlarda 750"'şer lira,izne çıkışta da 1500 lira istedik.Aynen

kabul ettirdik.Böylece işşrerinde sözleşme oncesınae ortacıma yu/^u
rus olan saat ücreti birinci yıl 13 lira 82_kuruşa,ircıncıyılna

lira 57 kuruş olacak.Bu ana maddelere göre işyerinde ortalama ücret
olan bir maden iş üyesinin yıllık brüt gelin sözleşme oıcesınde
İlla.
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3l'^"600 lira iken_,sözlıeşraenin birinci yılında 55 bin,ikinci yılında

ise 74 bin 550 lira olacak.'

Lu h.aklara ek olarak 1000 lira evlenme yardımı,750 liraydogum

yardımı,50 lira çocuk yardımı,bir maaş askerlik yardımı alındı.
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îşçinin ölümü halinde yakxnlarına 4-,000 lira,yakanlarının ölü-

raü halinde işçiye 750 lira ödenecek.İlkokulda okuyan çocuklar için
300 lira,orta ögreniradekiler için 400 lira,yüksek ö;irenimieki-çocuk
lar içinse yılda 500 lira tahsil yardı.mı yapılacak.işyerinde kalite
li ve doyur\;cu bir öğün yemek verilecek.Yemek yiry^emeyenlcr ise 12.5
lira yemek parası alacaklar.Ayrıca gece vardiyasında çalışanların
saat ücretlerine 125 kuruş eklenecek ve i'Iaden-îş' in yaz kampına Ka
tılan üyeler için iki yılda 40 000 lira kamp yardımı yapılacak.
Bimak işçileri kısa dönemli parasal çıkarlarına işçi sınıfının
uzun dönemli çıkarlarını tercih ettiler.Haftalık çalışma 3Üresinin_
43 saatten 45 saate indirilmesini istemeselerdi,takım tezgnJıı üreti

minde 7ezsan ve T-EZE ile birlikte piyasaya hakim olan Bİİl/mZ patronu

çok daha yüksek bir ücret zanmıını kabul edebilirdi.Bimak işçileri

işçi sınıfının uzun dönemli ekonomik ?TÜcadelesini tercih ettiler.
Böyle yapmalarının nedeni işçi sınıfı b.ili aine sahip çıkr.iaları ,kısa
dönemli çıkarların işçi sınıfının d.evrimci saflardaki birliğinden
sonra geldiğini kavramalarındandı.

Türkiye işçi sınıfının devrimci geleneğine bir çok şey katan

Bimak işçilerinin mücadelesinin tüm Haden-İş üyelerine,DİSL üyeleri-,
ne ve hpnüz devrimci saflarda örgütlenememiş işçilere örnek olmasını

m leriz.
S a fr ak öy- i ST. AVI. B ö 1 p; e T e ms i 1 c i 1 i d ii'ii z de n hab e r 1 e r

S.afraköy-ÎOT.kVI.bölge temsilciler kurulu toplantısı 5 Ocak 975
tarihinde yapıldı.Bölge temsilciler kurulu toplantısının açış konuşluasını yapanBölge temsilcimiz Hanefi jZTüHK: Dünya ve yurt sorunla
rını dile getirdikten sonraiîCninl897 sayılı yasa ile 400.000 işçiyi^
memur yapan kararını eleştirdi ve sağlık işçilerinin haklı mücadelesi
nin demokratik yoldan sonuna dek destekleneceğini belirtti.
Yargıtay Hukuk Genel kurulunun referandumu . yasa dışı sayan
kararını serm^aye sınıfının politik baskısının yansıması olarak değer—
lendiren Haııefi öZTtJRH,işçi sınıfının emekten yana ileri bir demokra
tik ort.am yolunda verdiği haklı mücadelesini saptırmak isteyen sol
fanatik gruplara karşı etkin mücadele verileceğini üstüne basa basa
tekrarladı.

Bölge tensilcimizin konuşmasını günde'i maddeleri üzerinde üye-

^rimizin yaptığı öneri ve eleştiriler izledi.

XVI.Eölge Temsilciler kurulu toplantısı sonunda çeşitli işyer
lerinden gelen temsilci arkaö.aşlar ; a) bölgOiHizde
sürekli ola-^
rak örgüt politikası ışığında konferans ve se?2İnerlor düzenlenmesini
B) Eğitim çalışmalarının geniş bir tabana götürülmesi ,tü]>;etin koopa-

ratifi düzencesinin işlerliğe kavuşması için eğitim ye toplantı salon-'
larının yer aldığı bir bölge temsilcilik binasının bölgeye kazandı
rılması, o) Bölge temsilciliğimiz bınırları içinde bulunan yörenin
giderek artan bir sanayileşme süreci içine
girmesi ile saflarımıza

gün geçtikçe artan tox.)lu katılmalar açısından bölge temsılcili-ğimizin kadro ve ar.aç sorunun ivedilikle çözÜLİeniuesini karar altına
aldılar.

Bölge temsilciler kurulu toplantısında alınan bu kar-::rdan hareket

le Örgütlenme Dairesi müdürü Süleyman ÜSTuD 13 Ocak 1976 saaiı 18,30

üyeleriı..\ize sınıfsal bilincin örgütlemediki yeri konulu bir konfe
rans verdi.

