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KASADBNÎZ BAICIR ÎSLETMELEEİNDE TOPLU SOZLEŞMEYÎ
BÎZ YAPACAĞIZ

Karadeniz Bakxr îşletneleri Sansun îzfebe Tesislerinde çalışan
işçilerin yasal balarını koruna yolunda iki aya yaklaşan bir sü
redir başarıyla sürdürdükleri eylemleri işyeri dışında devam eden
ken ilgili nakanların incelameleri sonunda sahteciliği kanıtlanan
Çağdaş Metal-Iş'in Toplu Sösleşne yetkisinin iptali için Sendika-
nızca açılan davalar lehinize sonuçlanıoıştır.

9 Eylül 1975 tarihinde yapılan duruşmada karşı Sendika Vekil
inin itirazları Sed edilniş, yapılan sahteciliğin tir kezde istan
bul Güzel Sar).atlar Akademisinden seçilecek bilir kişi heyetince
tesbitine karar verilmişti.

15*9*1975 tarihinde yapılan duruşmada ise Çağdaş Metal-İş A-
vukatının duruşmaya gelmemesi üzerine dava 22.9*1975 tarihine er
telenmişti.

Dosyaya gelen bilirkişi raporunda 144- üyemiz hakkında sahte
imzalarla üye giriş fişi tanzim edildiği, 10 üyemiz haklcında ise
noterlikte imzaları taklit edilerek sahte istifaname düzenlediği
saptanmış ve 22.9*1975 tarihinde yapılan duruşmada da Çağdaş Metal-
îş Avukatı bu raporu kabul etmek zorunda kalmıştır.

Olayın açıklığa kavuşmasıyla mahkeme karşı Sendikanın yetkisi
ni iptal ederek bu iş yerinde Toplu Sözleşme yapma yetkisini Sen -
dikamız MADEP-ÎŞ'e vermiştir.

öte yandan işveren haksız olarak işten çıkardığı 285 işçinin
yanı sıra iş yerinde çalışan ve tün baskılara rağmen Sendikamızdan
istifa etmiyen üyelerımiâ.'l9*9.1975 tarihinde îş Kanununun 15* Had
desine göre işten çıkarmış ve mahkemenin Sendikanıza yetkiyi verme
sinden sonra 25 Eylül I975 tarihinde 70 işçi alaralc iki gün içinde
bu sayıyı 150*a çıkaracağım 1 Ekim'de ise 200 kadar işçi alacağı
nı açılmamıştır.

mjKARADENÎZ BAKIR ÎŞLETHELEEÎ' nde olaylar bu doğrultuda
her geçen gün yeni görününler kazanmaktş, işverenin, Hüldimetin bas
kısıyla herşeyi göze aldığını ve ne pahasına olursa olsun işyerine
Sendikamızı soknanalcta kararlı olduğu gibi çeşitli söylentiler yö
rede dolaşmaktadır»

Haklı_ olduklarının mahkeme kararı ilede ortaya çıktığım, ^-şve-
nenin sendikal sebeplerle kendilerini işten çıkarttığını anlatan

KARADENİZ BAKIR ÎŞLETHELERİ İşçileri, işverenin açıkça karşı Sendi
kayı gözettiğini, bu tavranı,. karşı sendikaya bağlı işçilerin işye
rini 4 gün aralıksız terk etmelerine rağmen iş akitlerinin feshedil
meme si ve ücretlerinin tam olarak ödenmesinin doğruladığını belirt
mektedirler.

KARADENİZ BAKIR ÎÇLETHEIERİ İşçileri, işverenin tavrının açık
ça anayasal özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun bu s
son eylemleri ilede kanıtlandığını belirtmekte, iş ekmek, özgürlük
kavgalarının sonuna dek süreceğini söylemektedirler.

Oİ&K'E BAÛLI TÜRKİyE MADEN . İŞ SENDİKASININ HABEA AIANSIDIA
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ITASAS'da TEMSİLCİ SEÇİMİ YAPILDI

Pendik-İSTANBUL İV. Bölge Tensilciliginizce yeni örgütlenen
Gebze'de kurulu KASAŞ (KEVŞEHİELİLEE ALÜMİNYUM SAN.) işyerinde geç
tiğiniz günlerde îşyeri Sendika Temsilci seçini yapıldı.

Yapılan bu seçimler sonucunda Eaştensilciliğe; Mümin DUMAN,
Temsilciliklere; ise Yakup YAICUPOGLU, Ali AEAYCAN, Hübe-7İn DÜZEN,
Kamil lYÎEDER, Cengiz ÖZDEMÎE getirildiler.

1973*den bu yana_işyerindeki sarı sendikaya karşı verdikleri
mücadeleyi bir süre önce başarıyla sonuçlandırarak saflarınıza ka
tılan NASAB işçileri böylelikle burjuvazinin işçi sınıfının birli
ğini boziıak için diktiği engellere, sarı sendikalara karşı devrim
ci kararlılıkla verilen mücadelenin mutlaka başarırla sonuçlanaca
ğını bir kez daha gösterdiler.

İş ve Elmek mücadelesinin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin
ayrılmazlığına inanan NASAŞ İŞÇİLERİ bu nücadelerinin zaferini sı
nıflarına armağan ettiler.

İşyerinde çalışan 63^ işçiyi kapsayan ve halen srürürlükte olan
Toplu İş Sözleşmesi sendikanız MADEN-İŞ tarafından yürütülmeye bas-
lanmiştır.

ÖRGÜTLENME DAİRESİNDEN KISA HABERLER

Topkapı-İSTANBUL I, Bölge Temsilciliğinize bağlı AUER İMALAT
A.Ş» ve YAPAR BİRADERLER KOLLoŞTİ, işyerlerinde geçtiğimiz günler
de Temsilci seçimi yapıldı.

Yapılan bu Temsilci seçimleri sonucıında AUER işj'-erinde Baştem-
silciliğe; Osman SARIKAYA, Temsilciliklere; Mehmet KILDIR. Selahat-
tin ULUSLU, Demir DEMİR, Ahmet TINAZTEPE, Hasan BOYOĞLU,

YAPAR BİRADERLER işyerinde, Şevki DENGİN Baştemsilciliğe, Arif
KÖKÇSN, Mehmet ERDOĞAN, Pehmi VURAL, Temsilciliklere getirildiler.
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Safraköy-İSTAI^BUL XVI. Bölge Temsilciliğimize bağlı SARTEN Te
neke Kutu işyerinde yapılan Temsilci seçini sonucunda, Baştemsilci
liğe; Rıfkı VATANSEVER, Temsilciliğe; Osman UYSAL getirildiler.

BURSA XIII.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZİN BÖLGE KONSEYİ
14 ARALIK'ta YAPILACAKî

Örgüt_ İcademelerinde görev alacakları denolcratik yollarla iş
başıııS' getirmeyi. Sendikal her türlü eylemde Taban'111 söz ve karar
sahibi olmasını temel ilke olarak benimseyen sendilmımız Ana Tüzüğü
nün İİSİİ^ maddeleri gereğince yapılması gereken Bursa XIII. Bölge
Konseyinin, Genel Yürütme Kurulunun bu konuyla ilgili kararı dcgml-
tuşunda Eğitin- Dairesi tarafından düzenlenecek Staj Kurslarının bi
timinden sonra 14,12,1975 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Bursa XIII, Bölge Konseyinde yapılacak seçimler sonucunda Böl-
a-e Temsilcisinin yanı sıra Bölge Benetim Kurulu ve Onur Kurulu üye
leri belirlenecektir.
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MCAE MOTOR ÎŞCİStm BÎT^T.t^.lNÎ HÎC BÎT? r^ftç. BOZA^ITYAnaT^mT^.

rulu MlSrSOTofl^e^IndffalîşafişçİîfS^sSLnS^
yuSlİr-'ayİarlîf sLüp ;.

taSS Iv'^^'ve^VlÎT^îS ulaşanıyan sari sendika îfe-.,srj.'s,;!îpgiiîis-&j;.'gsrs,fsf' '•"*•' •■•-
noktaLf so^^geSşSSU'?SJ|I°SOT5B®r^®? Teasiloiligiraz buMabkenesinin EE]?EWl)fc kSİtim R-f ÎX* ^9yetkiyi karşı sen^kaja verdiğini ,'^lI®Ab-Düİ kIr^ryeren'^SlSr
to:sîyîa''S'plSra''kSSî "SelSr lİ]İ!T^^' 1'^®-birakilnış PAÎFGAR MOTOR îsçisinin ^arv^ « alnak zorunda
tarafTndqn -^'vt innc.-îv,« sari Sendika ve işveren ikilisiniîSştif devan edilnesi istenniştir" de-
/, ■^3'^i9a bu "bildiride Sendikanız MADEW-Is*in vasal e:irisinlp-pir>s
f; i^ifSaei'^âİ^ yargıtay Genel Kurulundll oîuSîu wf kalSfiyi? Sötlffne fSfaf I""? deg^ilerek T^k Metal 16 üye-r. _-!_ 1 y p3a bile bu Sozlesnede-rıii'v'filn-r-îr»*! 9;ı-n s**îrT.Th

rokti^T- cn;^QV îTkCIt " ı^uı^iuuaan nucaaoıeszne cicva?: etmesi «e-
de CGEIİERAL kararlı bir tutunla Sendikajdızın işyerin-U S^işt^ işyerinde olduğu gibi) sözleşneyi yürutlbilf^e-
TOR îscis?u?f duyurusuyla Türk Metal'in PJLtîCAE MO-katri. çekiyffdu? yolunda eylenlere geşebilecegin'edik-

Knr, günlerde Türk Metal bu tür eylenlerini yenileyerekr  sayılı yasanın 21.ci Lddefîfe ^fsen-ledi. ^ olnıyanların bu sozleşneden faydalanamyaca^nı söy-

y^ıîSa^âelelİfL!"""'' blîuİeTSçiyi®"
274 ye 275 sayılı yasaların Sözleşne yapan Senclikanın lî-troa-;

nıyanlarada bak tanıdığını biİnenezlikten gelen buPAIÎCAE MOTOH işçisinin birligini'^l^zaSîecSlSiS sSdiW®
^  JL «L Cf^u 9Fakat ıieyi denerlerse denesinler PANCAR MOTOR isci^-iu-in k«a4r,tavrı bu girışınİGrı sonuçsuz bırakacak onlar Özlecduicektikl^ff Lv

rıncı Sendikaları ve onun devrinci üveleriyle pS-^^2® ? ,
rı şebekeye gerekli dersi vereeekîerSr! ® ' bütünleşerek sa-


