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ÎSDSKİjl'DE ÜjZLESEEYİ Biz YAPAG^'.ĞIZ

İsken-
gelen

ÎSLENDERUll DEÎ'İÎR ÇELÎK İşletmeleri (ÎSDSKÎR) i'^^-erir-'ederun 13, Bölge Te^lloiligimlzce Bir sörsden beri yapıta -elen
ridİ sü™ürülmek?odl?f*® edilirken eğitim çaîrşmala-
ge TemeilSiircIngiz yöneten tladen-îş Böl-
miştir: J-J-KnAi. , çalı,jmalar halckınaa şu bilgileri ver-

faaliyete^SpTnpf^İ]"®"^^^^ sendikamız saflarında örgütlenmek için
W ^ Daşarılı bir şekilde devam etmektedir,

oldu/ehlide işçilerin büyük çoğunluğu sendikamız üyesiren isbi?lI®k/°=L/f ıŞyetinde olduğu gibi sarı sendika işye-isbirli/Ü? sendikamız güçsüz gösterilmeye çalışılmaktadır.Bu
tlsbit tSİLs/lf oonaha y?*^t°='®y'=gl'.toplu sözleşme yetkisininyetkisinin sar, SL5°, oyunlara girişmeleri, sözleşmey/mlarİ mSSSnlüJf ellerinden gelen herfeyi
r  l^a'^en-İş Sendikası şimdiye kadar örgütlenmiş olduğu
i|yerinS°sLn™tLag/ yenilmemiş///"
edileZ/f/ajd/ ®üren mücadeleleri sonucu eldehalini almış/k ISDBfiR işçileri içinde vazgeçilmez bir hak
yeni ^51^^?^^ «aden-iş, İbDmhıH'de sona eren toplu sözlesme yerine?,®Ü "sere gerekli hukuki İşlemlere başlî/şt/ 5

Ad i ! görülecektir ki İSEİÎHlE işlilerinin çlİ b/ySsendikamız üyesidir. Bu demektir ki, İSDEuİE isçileri ve
vermill/dl/ yapmak jtzere Maden-Iş ■ e, güvenmişler , Maderlîş'e yetki

ISDEMİR İşçilerinin, toplu sözleşme yetkisini Maden-3
fielerinflp-n mpmmTn rnT moyrcy-, T .1 , , . kia. ıiciuon Jiş'e vermek.  . T . 1 ,-,.-.11^11, uvvjjxı,ı öuiiieamfci yecıtısınistemelerinden memnun olmayan çevreler oisrsk-hn-p v^ >, nleşme yetkisinin Kaden-îş'e //S/J/ i//t/ı';i İ/ ®öz-

yapaoaklardır. Maden-îş üyeleri siJdi/ k/Jr j/ifiçi eğitimlerde bu sahteklrlıkîarî vj/unl/j S/, örgütlenme
teabırlerı öğrenmişlerdir. ÎSDLTİİR işçileri bu ö^^enSı

ta?tışılâmayaJJk/iJ //id/beîll®//?'^"'^"^" güvendiği açıkça ve
9.Hukuk Dairesi de daha önce verdi^a vo vaulıc,Tn-ymfarkettiği kararını Koçersiz kılspsir -v-pm" ■Kîn ı yo-H-fıŞiı-.•im9'VSisız icııacak yem bir karar vermıe ve yetki-

TAriVMt-D

yapaca.ğınıis-

■•yap aç aktır,.

I^İŞK'E &AÛLİ TÖREYE MAOE^ . 1$ SENDİKASININ HABER /UANSUHR;
ŞAHİBİ : tOfklye M«dwu{j> 8flirtdİj(aaı «d^ BHkan: Kenial TÜRKLER

Birböros Btılyarj; Ho. 58, Başiktaş İstanbu!AORES i
Sorumlu Yazı işleri MüıJÜrü ; Kudret Ytl-DİBİM'
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SEYDİŞEHİR İŞÇİSİ AIvTl-DEHOICRATlK BASKILARA
DEVRİMCİ BİRLİ Lİ İLE IJ^RŞI DURUYOR

Geçtiğimiz günlerde sendikamız genel merkezi ziyaret eden
■JZGTO ALÜMIRYUM-ÎŞ Sendikası Genel Başkanı, Vural YILDIRIIİOĞLU gaze
temize yaptığı açıklamada;

İktidar ve işveren temsilcileri ortaklığının SEYDİŞEHİR işçisi
nin birliğini bozabilmek için TiJRK METAL'i bölgeye getirdiğini, bu
amaçla girişilen ber türlü terûibe SLY'DİŞEKÎR işçisinin devrimci bir
liğini her geçen gün daha da sağlamlayarak karsı durduğunu belirtmiş
ve sözlerine söyle devam etmiştir.

"Yasal yollardan haklarını_alamıyacaklarını bilen TÜRE METAL
mensupları bir terör havası estirmeyi denemekte, işçi sitesini basa
rak devrimci işçi arkadaşlara yatakhanelerde zincirle sopayla saldı
rarak sindirmek istemektedirler.

Bütün bu eylemler yayınladıkları broşür ve bildirilerinde tür
lü hileler türlü aldatmacalarını yaymaya çalışıp bir sonuç alamavan-

^arın_gerçek kimliğini, neyi amaçladıklarını.bir kez daha SEYDİŞEHİR
■işçisine göstermektedir."

ÖZGÜR ALÜî'iİK'YÜId—İŞ Genel Başkanı Vural HLDIRIMOGLü demecinin
sonunda," Sendikamız Maden-Iş'in desteğiyle ÖZGÜR AI^üMİHYJM-lŞ tara
fından yapılan taslak çalışmalarının tamamlandığını, yeni dönem top
lu sözleşme_görüşmelerine başlanabilmesi için yetkinin verilmesinin
beklendiğini anlatmış SEYDİŞEHİR işçisinir. birliğinden gelen güçle
verilecek bu mücadelede zafer sınıfımızın olacaktır" demi.stir.

, örgütümüz DİSK ve sendikamız iiaden-iş'in desteğiyle SEYDİŞEHİR 'de bir süreden beri yapılan çalışmaları güçlendirmek amaçıyla
sendikamızın örgütlenme dairesi adına Hukuk Danışmanı Ali ŞEE geçti
ğimiz günlerde Seydişehire gitmiştir.

- PERİEKTÜP İŞÇİLERİ SARI SEEDİKAYI LAEETLEDİ

Geçtiğimiz günlerde sendikamızın saflarında yerlerini alan
^binlerce, deyrimci arkadaşlarımızın yanı sıra, Topkapı-lST.I.LÖlge
Temsilciliğimize bağlı PERİEKTÜP işçilerinin" verdiği mücadelenin
başarısına tanık olduk»

.  tarihinde sağmacılar gül düğün salonunda -'-.BölgeTemsilciligimizce yvipılan sohbet toplantısında 600 I-ERİEKTÜP işçi
sinin sorunlarını dinledik.

PERİEKTÜP işçisinin yanı sıra bu toplantıya İZSAL grevcileri,
AÜER,İIAN, IDAŞ ■ işçileride katıldılar.

söz alan Hüseyin TURAN,Adem GARİP, Hikmet ERDİRİ,ibrahim jZÇSLİK, Yunus D'JMAN arkadaşlar yaptıkları l:onuşmalarda
"işçi sınıfının gerçek yerinin tabanım söz ve karar sahibi olmasını
temel_ilke-olarak benimseyen devrimci sendikalar oldugunu"belirterek.,

sarı sendika TEKMET-lg' in ve andan önceki sarı sendika
TÜRK METAL'in yaptıklarını anlattılar.

İşte bu ve buna benzer sarı sendikaların sonlarının geldiğini
yurdun her yerinde DİSK bayrağı altında toplanan 100 binler göster
mekte PERlEKTu.T' işçileride verdikleri mücadele ile bu gelişimi bel
gelemektedir 1er 4
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I .BÖLGE . TEMSİLCİLER KimULJ. TOFLAETISİ' YM^JLPI•

Topkapı-İST, I,Bölge temsilciliğimiz aylık olağan Bölge Tem-
şilciler kurulu toplantısı 6,12,975 tarihinde sendikamızın Kerter
Sitesi Eğitim şalonupda yapıldı,

Toplantıya bu bölge temsilciligiraize bağlı işyerlerinden baştem-
yanışına, Sendikamızın Genel Başkan Vekili HakkıJZ^JRE:, nahtiyar ERÎCUL,Örgütlenme Dairesi liüdürü Süleyman ÜSTÜ1\ ve

nğıtım Dairesi Uzmanı Ivrem EESKİNOĞLU katıldı.

kurulu toplantısını açan I-. Bölge Temsilcimiz
liurat TOIUIAK yaptığı konuşmada; âon günlerde birbiri ardına tekrar
lanan ölümcül saldırıların tüm emekçi kesim üzerine uygulanan faşizan
baskıların özünde işçi sınıfının demokratik mücadelesini hedef aldı
ğını belirterek başta işçi sınıfımız ve tüm emekçi halkımızın faşizme
asla geçit vermeyeceğini vurguladı.

Daha sonra gündem maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi."
P  _Toplantıya katılan BaştemSilci arkadaşlar gündemin birinci mad
desi olan bölge binası sorununun biran önce çözümlenmesi amacıyla
bir komite oluşturulması kararı aldılar ve ÜZEL işyerinden Gürbüz
ÜEAL, UGURGüL işyerinden Hehmet KURU, EKAYETAŞ işyerinden Bekir
KARMAEDALI, liAGIRUS işyerinden liehmet BÜLBÜL arkadaşlar bu sonunun'
çözümü için çalışmalar yapmakta görevlendirildiler.

Gündemin bundan sonraki maddeleri,örgütlenme çalışmalarının in
celenmesi bu çalışmaların daha ileri boyutlara ulaştırılması için
temsilci arkadaşların önerileri, eğitim çalışmalarının yaygınlaştı
rılması için yapılması gerekenler «larak belirlenmişti.

,,^*^51ge Temsilcimiz liurat TOIü'iAK 22.6.975 den bu yana yapılan
örgütlenme çalışmalarını açıklarken bu çalışmalar sırasında ortaya
çıkan güçlükleri çalışmaların başarılı veya başarısız sonuçlanması
nın nedenlerim ortaya koydu.

Toplantıya katılan temsilci arkadaşlar bir konunun üzerinde önem-
le duruyorlardı,"_işçi^sınıfının sınıfsal çıkarları doğrultusunda
erdiği mücadelesinde örgütlü birligininsağlanması, sınıfsal bilin"

^ in bu macadelenin başarısında etken rol oynadığı gerçeğinden hare
ketle bilinclendirici eğitici çalışmaların" kısa vadede'sonuç alına
cak şekilde göçlendirilmesi"

Çıünkü, sınıfsal bilincin mücadelenin başarısında ne denli etkili
olduğunu PANCAR iiOTOR olayı bir kez daha-doğrulamıştı,

^ZoAL Grevcileri 17.10.975 den bu_^yana verdikleri mücadeleyle iş
çi arkadaşlarının gözbebeği olmuşlar,İZSAL mücadelesini sadece" grevci
arkadaşlarının değil kendi mücadeleleri olarak gördüklerini belirten
temsilci arkadaşlar,"Grevci arkadaşlarımızın örgütümüzün desteği ve
denetimi altında verdiği bu hak alma kavgalarında daima yanlarında
olacağız" diyorlardı.

Toplantının sonunda, sendikamızın yöneticileri yaptıkları konuş-
malarda; işçi sınıfının 1975 Türkiyesinde artık sadece gecici ekono-

çıkarları için değil ekonomik mücadelenin kalıcılığını sağlıya-
oak köklü ekonomik,toplumsal politik dönüşümler için bunları yaratacal
ilen bir demokrasi içinön safta dögüştüğünü belirterek Buriuvazinin'
bu oluşum karşısında giriştiği faşizan eylemlerin bu demokratik müca-
delayı gerıletemeyeceğini bir kez daha vurguladılar.
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