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Türk t YE MADEN-t Ş SENDİKASI
PENDİK BÖLGE MERKEZ ŞUBESt

eD^ijcamızın Eğitim Dairesi ile 1. Böl-
jöJ:;

seminer Bi\S.ARI ÎDE SOM ERDİ

ge Temsilciliği taraf:}.nd^ mUş"terek:^n TTrl^/Mart/966 târihleri cıra.
sında Şubemiz lokalinde düzenlenen seminer başarı ile sona ermiştir.
Adı geçen seminere Zirai Donatım Kunnaundan 2, Otoyoldan 4, Silvandan
2, Tasaşdan 4, Eerro Teknikten 2, E«C.A,'dan .2, Sirakodan 1, Bönler
den 1, Hisar'dan 2, Makina Takımdan 1, Chrysler'den 2 ve 1. Bölge
Temsilciliğinden 1 kişi olraak'lizere'yukarîdn'iadi' gecen*"inyürteTindel,
cy^'an 24 kursiyer iştirak etmiştir. Seminerde kursiyerlere İstanbul
îîniver site sinden Doçent ve asistanlar tarafından ders verilmiş tir. ..
Verilen derslerin konuları şöyledir: Maden-İş'in eğitim amacı,Türki
ye'de Sendikacılık, Ülkenin kalkınmasında işçinin rolü, Ana;y^'sadR is
çi hakları, İstihdam şartları ve ücretler, Verari meseleleri, '^oplu
Sözleşmenin Temel prensipleri, 275 sayılı kanun, Orev ve lokavt nedir
Uygulanışı, Temsilcinin görev ve vasıfları, , İşverenin mükelle'f'iye ile
ri, Sosyal güvenlik. Ayrıca seminer devamınca. Temsilcilerin görevleri.
Grev nasıl yapılır. Resim sergisi adlı filmlerde gösterilmişti"r.
Seminere iştirak eden arkadaşlarımız seminerden•çok memnun olduklarını
böyle esminerlerin eık sık yapılmasında büyük faydalar olduğunu ifade
ettiler.

İŞÇİ HAKLARINI BALTALAYAN YENİ SETOtKALAR KURDTÎRTrLTTYOR : Gün geçtikçe
örgütlenmesi kuvv^lenen işçi topluluklarını parçalamaya matuf hare
ketler esefle raüş,r.jhade edilmiş bulunmaktadır. Söyleki î Bazı işveren-
leb kendi baskı ve direktifleri, ile;,yeni yeni sendikalar kurdurdukla--

frı[gözden kaçmamaktadır. Uzun senelerden beri gerçek anlamda Türk is
çilerinin kuvvetlenmesi için hüyük çaba sarfeden Sendikaları tam kuv-

|Vet kazanacağı bir 'sırada parçalamaya girişilmesi Sosyal anlayış ah
lakı ile bağdaştıramıyorum,. Bu şekil-de"T^irk±ye'de-Sendika-sayısı -700

•e yükselmiştir. Eski Çalışma Bakanı Sayın Bülent EOEVjmiin 9/Şutat/964
tarihinde Zonguldak'da bir Sendika kongresinde irad ettiği nutkun bir
pasajını zikretmekte fayda görüyoruz. " Bir memlekette ne kadar ook
Sendika kurulursa o kadar o memleketin işçisinin hâline acımak lazım- .
dir Bu arada birde misal vermekte fayda vardır. Almanya'da 16 milli
Sendika etrafında 6,5 Milyon işçi toplanmıştır. Bu şekilde Alman iş
çisi Sendikasının güçlü ve kuvvetli oluşundan dolayı insanca yaşamanın
en son merhalesine ulaşmıştır. Son olarak bütün işçi aikada.slarım?.zı
uyarıyoruz: İşverenin hesabına çalışan sarı Sendikalardan, güçsüz Sen
dikalardan, yeni kurulan ve seni parçalamak isteyen kukla vSendikalar-
dan uzak kal, ve bu Sendikaları gördüğün yerde lanetle çiinkü onlar
senin insanca yaşama yolundaki mücadelende kuvvet kazanacağın bir sı—
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Türkiye'de Madeni Eşya işkolunda en kuvvetli ve en güçlü Sendika TÜRKİ
YE Mj&DAN-İŞ SENDİKA'sidir. Türkiye Maden-İş Sendikası 700 bin üyesi

•bulunan en üst kuruluşumuz Türkiye .İşçi-Sendikaları Konfederesyonunun
üyesidir. Diğer taraftan 10 Milyon üyesi bülunön Uluslar Arası Maden
İşçileri Federasyonu ( İMF Tnin üyesidir. . . .
TtİRK-İS'İN KONCTEvSİ SONA ERDİ î 7/Mnrİ5/9i6 tariiıinde çalışmalarına baş
layan 700 bin üyesi bulunan eü_^lt_to^uşuEmz T^^^^ bü
yük bir olgunluk içinde 15/Mart/966 tarihinde sona ermiştir. Bu koûMre-
de işçilerle alâkalı bâzı mühim kararlar aİınmıştırc Yapılan secinde,
Başkanlığa Sej^fi DEMİRSOY,, Genel Sekreterliğe Halil TUNÇ, Mali Sekreter^
lige Ömer BRGtİN seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik eder, başarılar /file
riz.

amElü BAŞKANIMIZIN TtİRK-ÎS KONGRESİNDEKİ KONTJvSMSl » Türk-îş'in kongre
sinde çeşitli işçi ve ^urt sorunlarına değinerek bir konuşma yap
Genel Başkanımız Sytyın Kemal TÜRKLER'in konuşması işçi muhitinde büyük
ilgiyle karşılanmıştır. Genel Başkanımız Ankara'dan İstanbul'a avdet et
miştir. . . ■ . ; ■ , ■
ÎS KAmum TASARISININ SENETODA. GÖRÜŞÜLtTUSİ BİTTİ : 1936 yılında yürürlü
ğe giren İş Kanununu tadil eden yeni iş kanunu' tasarısının Gumhuriyet
Senatosunda müzakeresi bitmiştir. Yeni kanunun en önemli hususiyeti bir
kişi çalıştıran işyerlerini kanunun kapsamına almasıdır.
EKİP ÇALIŞMALARI BASARI İLE DEVAM EDİYOR : Şubelerimizin çalışmalarını
kolaylaştırmak, üyelerimizin isteklerini samanında halletmek için
Belge Temsilciliğinin prögrararaştirmış olduğu'ekip^alışmaları Topkapı
ve Pendik Bölgesinde başarı ile yürütiilmektedir. Ek'iv^ Pendik bölgesinde
bünyemizdeki işyerlerini" sık sık -dolaşmakta teşkilâtlanmamış işyerleri
ni teşkilâtlandırmakta, işçiden yana olmayan ikinci Sendikaların tutu
larını işyerlerindeki İşçi kardeşlerimize ,büi'ten,-"-bild ir i, broşür ve
gazete dağıtmak suretiyle uyarmağa çalışılmaktadır.

SENDİKA SENSİN. .. BİRLİKTİ»! KTÜMTET DOGAR... AMACBlIZ-Ep'lEK'-R'^HJŞ-ÖZOÜRBîjB

En'iyi temennilerimizle ,t. I- •

1, Bölge Terasilciligi ,  . Yönetim Kurulu

4 ' r-5 ö
<1 ö n .

m

■ , vP-"
vi. "'T a

.U; •' '

-A. , ■ '-"ı-r

•  . ■ ;• •■ ■'».,■ g/S■ i.,

w:--'


