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18,İOİ975 Tarih

k.v- : REİERAITDUM İSTEYEN BEKO İŞpİLERİ
POLİSLER TARAPINL.AE DÖVÜLDÜ

Beko Teknik işyerinde çalrşan 700 işçi "bundan bir Büre önce
üyesi bulundukları Cevher-îş Sendikasından istifa ederek safları
nıza katıldılar*

Sendikanız bu işyerinde çalışan üyelerr'.niz adına Toplu Sözleş-
ne çağrısında bulundu*

Cevher~îş Sendikası, işyerinde hiçbir üyesi buluımadığı halde
her zananlci gibi işi sahtekarlığa döktü* Sahte fişler düzenleyerek^
işçi çogmlugunun kendi sendikasına üye bulunduğunu iddia etti ve
yetid. itirazında bulundu*

"îetki ihtilafım inceleyen Bölge Çalışna Müdürlüğü yaptığı in-
celeneler Sonuöımda, bu işyerinde hangi sendikanın Toplu îş Sözleş-

.nesi yapnaya yetkili bulunduğuna dair bir karar verenedi®
^  Bunun üzerine îş Mahkemesine başvuran Sendikam.z, yetki ihti
lafının Mahkemece karara bağlamasını istedi*

Bölge Çalışma Müdürlüğünün Sendikamızı Toplu SÖzleşmg yapmaya
yetkili kılma:ıası Beko Teknik'li üyelerimiz arasında" büyüîc bir ü-
züntü yarattı. Çünkü-işçiler topluca Cevher-İş Sendikasından isti
fa ederek Sendikanıza üye olmuşlardı* Gevher-Iş Sendikasının, işye
rinde hiçbir üyesi kalmamıştı bütün işçiler bu gerçeği biliyorlardı,

îşin içinde bir sahtekarlık olduğunu anladılar* -
Beko Teknik'li üyelerimiz kendilerinin Maden-İş'ten başka hiç-^

bir Sendikaya üye bulunmadıklarını belirten birer dilekçe ile îş
Mahkemesine başvurmak için topluca 17«Ocakt.l975 günü Adliye Binası
na geldiler. Ancak üyeleriniz burada "siz Adliyeyi basmaya m. gel
diniz?" diyen panzerli ve elektrikli cop kullanan polislerle karşı
laştı. "Ve kadın erkek birçok üyeniz polisler tarafından coplanmaya
başlandı, 18 üyeniz de gözaltına alındı.

Bunun üzerine harekete geçen Sendikamızın Hukuk Müşavirleri,
^fehkeneye başvurarak tutuklanan işçilerin serbest bırakılmasını sag-
^dılar.

Kamuoyu ve işçiler arasında büyük tepki yaratan bu olay üzeri
ne DÎSK ve Türkiye Maden-îş Sendikası Genel Başkanı Kemal T'ÜEKLER,
Basına ve TRT'ye şu demeci verdi*

"DÎSK'e bağlı Türkiye MADEN-ÎŞ Sendikasına üye olan 700 işçi
nin sendika seçme özgürlüğünü Icullannası, salıte üj'-elik fişleriyle
Toplu Sözleşme yapnaya kalkışan Cevher-îş sendikasınan suç üstü ya-
İcalanmasını sağlanıştır* Bölge Çalışma Müdürlüğü müfettişleri, Gev-
her-îş'in iddiasını gerçeğe uygun bulmayınca doğru bir sonuca var
mak için işyerinde Referandum yapılmasının tek çıkar yol^olduğunu
anlamış ve bu doğrultuda görüş belirtmiştir* îş Mahkemesi elbette
bu gerçekleri ve belgeleri en iyi değerlendirecek malcandır.

Biz, bu olayın da ortaya çıkardığı sendika seçme özgürlüğü ü-
zerinde durmak istiyoruz* Pek çok işyerinde başgösteren huz\u?suzluk

gerek Bölge Çalışma Müdürlüklerini, gerekse Iş Mahlıenelerini en
■çok uğraştıran ve işçiler arasında olduğu kadar işçi-işveren iliş-

DjŞK'E BAĞÜ TÜRKİYE MADEN MŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.
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Id-lerini de "bozan konu, Toplu Sözleşne yetkisinin saptcüinasüida iş
çilerin gizli oyuna başvurarak bangi sendikayı sözleşne 7/apuaya yet
kili kıldıklarını açıklara işleni olan Ref er andım'mı hala yasaJ. ve •
ya uygulana zormılugu bulman bir işlen olduğunun askıca bırakılr.a-
sıdır, Sendika seçne özgürlüğünün gizli oy açık seyına dayalı bir
düzen olaralc işlenesini bugüne dek ne iktidarlar, ne de sernaye çev
releriyle bütünleşen Türk-Iş Konfederasyonu isteneııiştiiv Bu neden
le de pek çok olay çılmış ve pek çok işçinin çalışua haldrı elinden
alınnışj özgürlükleri baskı altında tutulnuştur» Eir an önce işç- ijcL
işçiye karşı çıkaran, sarı şebekelerin işçi gelirlerine el koynası
na yol açan. Anayasal hakların ayaklar altına almıasına ve ;
hale getirilnesine neden olan bozuk düzene son verilnelıdır,
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bu konuda tek isteği gizli oy açık sayınla anlaşnazlıklarır..:. ya
da teredütlerin ortadan kaldırılnasıdır.

XYIII« BÜLGE TH'İSİLCİLÎĞ:: KUE'JLDU

Genel Yürütne Kurulunun 15/1/1975 tarihli kararı ile YA/III,
Bölge Tensilciliğiniz İskenderun'da kuruldu. Kurulan HriII» Bölge
Tensilciliginizin ilk Bölge Konsey toplantısına kadar_^Bölge Tensıl-
ciligine Örgütleme Dairesi Uznanı Cengiz Turhan atandı.

XVIII, Bölge Tensilciliginizin adresi:
Türkiye Maden-îş Sendikası
XVIII,Bölge Tensilciligi
Dunlupınar Mah« Ulu Canii
Cad, No: 115 Tel: I7I6
ÎSİCENDERUN

toplu SüZLEOr'lE GüRÜSriSLERÎ, DEVAM EDİYOR

IV, Bölge (Pendik-ÎST.) Tensilciliğiniz sınırları dahil-inde bT"
lunan As Elektrod, Haynak Dölrün San, yine IV, Bölgeye bağlı Mınas
işyerlerinde XIV, Bölge (Silahtaraga-IST,) Teusilciliğinize bagl;ı.
Denas Denir Çekne ve Ternal işyerlerinde I, Bölge (Toplıapl-İST ■)
Tensilciliginize bağlı İidsat işyerlerinde Toplu Sözleşne Görüşnele-
ri devan etnektedir.

Gebze'de faaliyet gösteren ve IV, Bölge Tensilciliğiniz sınır
ları içine giren Dogu Galveniz işyerindeki Toplu^Sözleşne yetkisi a
lınmş olup önünüzdeki günlerde Toplu Sözleşne Görüşnelerine başi ,a-

nacaktır<

Diğer taraftan I. Bölge Tensilciliginize bağlı Alrıet Peker Ha
lefleri, Bilge Tic. ile Kare Çelik Eşya işyerlerinde yürütüluekte o-
lan Toplu Sözleşne Görüşnelerinin anlaşnazlıkla noticelennesi üzeri-

Tj-^ı aştı.rna Kuruluna intikal ettirilen konular halckn.da Kurri -y
lışnaları halen devan etnektedir*

Çayırova — Gebze'de ^IV, Bölge Tensilciliginize bağlı) îcurulu
Arçelik ile İstinye'de {Yİ, Bölge Tensilciligirıizo bağlı) _faaliyet
gösteren Standart Belde işyerlerindeki Toplu Sözleşne Görüşnelerin-1^^0000-011 »-J u x.»v^a.v.Lw -t- j j. j-c x a.ııtıox\.a. w ar

de anlaşne. olnadığından her iki işyerinde konu Uzlıştmna Kuruluna
intikal"ettirilniştir

ÖRGÜTLENME DAİRESİNDEN HABERLER

VI., VII,, XIV, Bölge Tensilciliklerinize bağlı işyerlerinin
Sendika Baştensilci ve Tensilcilerinden oluşan bir grup Bursa'da ku

ilrulu bulunan ve
Çağdaş Metal-îş

2500 işçinin çalıştığı Renault iş^mrinde
ve Bursa Metal-İş'ten istif akalarına ycrcııne

işo er.ln

üzere

1er,
15/1/1975 tarihinde Bursa'ya hareket edip 16/1/1975 'de döndü-
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VI, Bölge "Tensilciniz Hitoıet Arslan'ın yanısıra bu gruba çok
sayıda işyeri Baştensilcisi ve Tensilcileri katıldılar.

Renault işçilerini yıldırmak için sarı şebekenin yaptığı zor
balıklar, tenditler, türlü aldatmacalar bir sonuç vermedi, istifalar
yapıldı ve balen devan etmektedir.

X

Bursa XIII, Bölge Tensilciliginizce Örgütlenen Mako işyerini
kapsıyan 1605 Nolu Lokal kuruldu. Müteşebbis Lokal Yönetin Kurulun
da görev alanlar: Başkan; Seyfettin Aydemir, Başkan Vekili; Erdoğan
Kahraman, Raportör; tJnal Sönmez, Üyeler; Ekrem Kutlu, llecmettin Or-
tancaoğlu, Ali Tostuı ve Mustafa Gökalp'dir,

ELLlALTIGÖLU'NDA
YENİDEN GÖRÜŞMELERE BAj^LAKACAK

I, Bölge (Topkapı-İST.) Temsilciliğimize bağlı Ahmet Kamil El-
lialtıoglu işvereni Sendikanızın anılan işyerinde 2/1/1975 tarihin
de grev kararı alması üzerine bir yazıyla lokavt kararı aldığını bil
dirdi.

A İlk örgütlenme çalışmalarının yapıldığı günden beri Maden-Iş'in
l^erindeki varlığından tedirgin olan işveren sendikal faaliyetlerin
den dolayı işçileri işten çıkarmaya başladı.

İşçiler arkadaşlarının işten çıkarılmalarını protesto etmek için
geçtiğimiz günlerde bir buçuk saatlik oturma grevi yaptılar, İşvere
nin tekrar işçi çıkarılamayacağını söylemesi üzerine işçiler işbaşı
yaptılar,

gendikamzın işverenin Toplu Sözleşme Müzalcerelerine gelmemesi
üzerine 2/1/1975 tarihinde grev kararı almasına karşılık işveren
9/1/1975 'de lokavt kararı aldığını sendikamıza bildirdi.

Ancak son anda işveren görüşmelere devam edeceğini bildirmiş,
sendikamızda bu talebi olumlu karşılayarak tekliflerini işverene ver
miştir.
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