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BimSA XIII.B.;LGıi: KOl-SBYİÂDS İŞÇİLER f'ICRÎN
İSYii'A .'-jT!i-üiD-ı-I'tX x&'1xjDXL_jR

Bendii:al her türlü eylemde tabanın süz ve karar sahibi olması
nı öryüt yönetiminde görev alacakları demokratik yoldan işbasına
getirmeyi amaç edinen Sendikamız ana tüzüğünün ilgili- maddesince
yapılması gereken BURSA ÂIII.Bölge Temsilciliğinin ilk konsey top
lantısı 21 Aralık 1975 tarihinde yapıldı. — ,

Sendikamızın Genel Serketeri îlehmet ERBjRK,Genel Başkan Vekil
leri Hakkı JZTüRK ve Bahtiyar EBiLUL'unda İcatıldı^jı bölge
toplantısı bölge temsilcimiz Selim IlilüiUBOGLU'nnn açış konnşmasıyla

|h.aşladı.

konseyin Divan Başkanlığına,Genel Sekreter hehmet ERTıtRk,Divan
Başkan lardımcılıiına î.Bölge Temsilcimiz kurat TOKMK,])ivan Kâtip
liğine IV.Bölge Terasilcimiz Halit LRDSh ve GRüj^DÎĞ işyeri Laşteras^l-
cimiz Suat ESÎiTSSL getirildiler.

Bursa XIII.Bölge Konseyine bir ö.eraeç gönö.eren üst örgütivmüz
'BÎSK'in ve Sendikaraız rîAD.CK-î;Ç' in Genel Başkanı Kemal TurâsLER ;Çok
zor koşullar için'e sömürüye karşı çıkarak devrimci T.İİaDGI-î._
Sendikası içinö.e bütünleşmeyi başaran Bursalı işçileri»başarıları
nın bir ifadesi olan ilk konsey toplantılarında bulırıamamanın. ciddi
üzüntüsü içinde içtenlik dolu sevgileri ile kutladığını belirtti

,ve içinde yaşadığımız ekonomik ve^toplumsal yapının belirleyici
^özelliğinin küçük bir azınlığın kârının arttırılması adına tüm de
ğerleri üreten emekçilerin aşırı bir şekilö.e sümürülmesi olduğunu
vunguladı.

mr ■ Genel naşkan k.T'j'rilLER demecinde daha sonra Bu Öze dayanan ya
pıyı sürdürmek için iktidar edilen liG .Hüldimetinin küklimet edilişi
nin bütün gereklerini yerine getirmenin çarelerini aradığını,bu
amacınd:. başarıj^'a giden yolun sermaye iktidarının korkusuolan işçi
sınıfının birlik ve beraberliğini yıkmak ve onun mücadeleler sonucu
elde ettiği yasal demokratik haklarını geris^^e almaktan geçtiğini
bilmekte olduğunu açıkladı ve bu yargi7/ı somut güncel olaylarla bel
geledi.

fışçi ücretlerinin dondurulması işçileri memur yanma girişimle
ri , öğretmenlere »teknik elemanlara grevli toplu sözleşıneli sendika
laşma hakkının verilmeyişini,Tarım-İş kanununun çıkarılmayışını bu
amaca yönelik örnekler olarak verdi,plânlı olarak düzenlenen sokak
cina7yetlerini,cenazelere saldırmaları okulların işgal edilerek öğre
nimin kesilmesini ters ve maceracı akımların kışkırtılmalarını te
kelci sermayenin otoriter ve baskıcı rejime dı^duğu özlemin açık
işaretleri olarak niteledi.

Üst örgütümüz DİSK'in ve Sendikamız :liDEî-ÎÇ'in Genel Başkanı
R.TÜRKLER bu değerlemesinden sonra işçi sınıfının vs emekçi halkın
uzun mücadeleler sonucu elde ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin
den en ufak bir ödün vermemede ve önüne çıkacak engelleri göğüsleme
de Türkiye işçi sınıfı ve onun umut bağladığı demokratik örgütü
Dİ8E'in nedenli kararlı olduğunun geçmiş yıllarda bulörnokleri oldu-

dikkati çekerek demokrasi^'-i sa^/unan ve ona daha ileri b03aıtla.rgun a

piâCE DAĞLİ TÜDKtVE MADEM . İŞ ŞENOtKASiHiN HABEH AJANSIDİR.
t ŞMilBj ■ Türkiye Maüeh-iş ŞandHusı âdına Genel Baıjkşn; Kemal TÜRKLER
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Kaza'nd.ırraak_ isteyen demokratik kuruluşların anayasayı deraokratik
ortamı,sendikal ve politik hak ve özgürlükleri raga kaldırmak is
teyenlerin karşısına DİSk'le "birlikte dikileceklerinden kimsenin
kuşkusu olmaması gerekir dedi.

Kemal sonunda "Ülkenizi gerek içte gerekse
dışta bu denli dar ho'-?;azlara soman,emekçi halkımıza ha^natı çekilmez
Hale getiren hC iktidarının yerini halkımp. zı s e ven ~Te' ha fk t an vân~
bir iktidara bırakmaktan başma bir ç'aresi olmadıgnil belirtH".

Genel başkan Eemal' •T"ü:;:kLkE' in demecinin okunmasını Genel Sekreterimiz Hehmet np/jljnü'lir^ konuşması izledi.
Mehmet kRiÜRK konuşmasında,Bursalı emekçilerin sorunlarının

Türkiye ve Dünya şartlarından bakımsız olmadığını belirterek bakım
sızlık demOj.^^rasi barış ve oopluo.sal ilerlemeden yaba güçlerin emper
yalizme,kapitalizme ve faşizme karşı kazandıkları başarıların caGı-
•miza damgasını Arurduikunu söyledi. "

ülkemizde işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın sorunlarını dile
Iştıren Mehmat BETURİ.,Başbakan Süleyman DkkİEEL'in Türkiyede demok-
^sıyı kundaklaxT;ak,Cumhurivetin ve Devletin temeline dinamit kovmak
isteyenlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı ve alınacağı yolunda
verdiği aernece değinerek bursalı işçilere şu soruyu yöneltti.

"Demekki Türkiyede Gınburiystin ve Devletin temeline dinamit
koymak isteyenler varmış bunlar acaba kim].erdir?Eunlar is "" "" ""

_  K.-satarak yasaj'-a.n emekçiler ni yoksa,tekelci sermaj^e çevrelerimidir?

EE:
vurg-  may:;nın isteklerini gerçekleştirebilmesi ıçınfaşist bir yapı yaratma am'.cında, olduğunu anlatarak su doğruyu üstü
ne basa basa tekrarladı. v o j .oı^u.

emençji _halDımız demokrasiyi dinamitleven detil
lai'-unan ve ileri bnAmf ı kavuşturnarın mücadelesini verenon"u_ savunan ve "ileri b 6yuTl ar

"İğe sındır.

BRTüHk'ten sonra söz alanSendikamızın Genel Sekreteri mehmet
Genel Başkan Vekili ve Ğrgö.tlenneDairssi laşkanı Hakkı OZTİjEI.: lîsçi
gınıfıiıim her geçen gvaı bilinçlenerek saflarını devrimci örgütlerde

*^klaştıprasının -sermaye sınıfı ve omun uzantısı çepbe hükümetini
korkuttuğunu anlattı.

işçi sınıfının demokratik bak ve özgürliürlerine karşı girişilen
sa.ldırıların bu yargının b^vlgeleri olduğunu vurguladı.

İşçi sınıfının ^ tam emekçi katmanlarla bücünleşmesi ve baüııu-
sizliiv barış-, demokrasi toplums^al ilerleme mücadelesininilei'ibbra^tl.öTiö
ulaşması karşısında sermaye sınıfının faşizmi getirmeniîi hesapları
içinde 0İ0xU._>iinu belirterek sözlerini şöyle tamamladı

I'" denerlerse denesinler işçi sınıfı ve onun ekonomi!^  T vaoaa'c. 0U.ij.xc; J- öd.ii-LXX vt; UIİUVum demokratik kuruluşlar güç birliği içinde
vermiyecektır." ^ m şızme geçi:

sınıfı en güzel duze?:.ici.e politi^in_anj;arârımo^ruTj.u_sın^^
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O zanap Türkİ7/e sayg:ınlık kazanacak, sönürü düzeninin Keresti

olan her türlü ahlaksızlık son bulacaktır.
O RÜzel f2;ünlere kavuşma dileğiyle hep birlikte ileri.

Sendikanız yöneticilerinin konuşnalarından sonra gündem madde
leri üzerinde görüşme açıldı.Faaliyet raporunun okunması delege
arkadaşların eleştiri ve önerilerinden sonra seçim maddesine geçil
di.

Yapılan seçimler sonucunda ilk turda yeterli oyu alan tek aday
Selim iIAHİHUTOüLU Eursa XIII.Bölge Temsilciliğine seçilirken,bölge .
denetim kurulu,Başkanlığına Osman OZDEliIîi (Oyak-EEKAULT işyerinden)
Raportörlüğe Mustafa üZILA.M,Ü3/eliğe binasi çilHlB (TOFA.^ işyerinden)
bölge onur kurulu başkanlığına isa AYDEîîÎR (TOFAŞ işyerinden)Hapor-
törlüğe ivazım EİIÎR (OYAK-RiiNAULT? üyeliğe Kemal TSKIîî (TOrAŞ) geti
rildiler.

SİLVAN'DA DÎREK'lŞ EA.,AnIYLA SOM ERBi

1-endik-IST. IV. bölge îilciliğimiz sınırları içinde kurulu
;LVAN SAN.A..:^). ait ÇLLİK DOKtİk FABRİMSI işverenin sendikal neden

lerle 26 işçiyi işten çıkarması ile 300 işçinin 12 Aralık 975 tari
hinde başlattıkları direniş 22 Aralık 975 tarihinde Kartal Kaymakan-
lıgında işveren, ve bölge tomsilciligiyekkilileri arasında yapılan
bir protokolle sona erdi.

imzalanan bu protokole göre ; l)îşyerinde DİSK'e bağlı T.MD'SN-ÎŞ
Sendikası çoğunluk sendikası ol.arak tanınacaktır i 2)İşçi-ler, işbaşı
yapacaklar/işçilerin kendi aralarında seçecekleri Haden-lş üjgesı
Sendika Temsilcileri işyerinde barışı ve disiplini saglıyacaklardır
5)Işyerinde halen yürürlükte olan ve Metal-îş'in yaptığı toplu iş
sözleşmesi 23 Aralık 975 tarihinden itibaren sendikamız tarafından
yürütülecektir. A) Direnişten dolayı hiç bir işçi cezalandırılmıya-
(zaktır.

GsİLVAN işçilerinin MM • AT T Sendikasından istifa ederek safla-
^rimıza katılması üzerini işveren örgütlenmeye öncülük eden önce 5
iŞÇİyt_işten çıkarmış bu sayının 26'ya ulaşması üzerinede sendika
seçme özgürlüklerini çi^netmemekte kararlıolan 300 devrirîci işçi

%:0 gün süren bu direnişi başlatmışlardı.

SLYDÎ.^EHÎRDE lA _̂^İSTLER -^CiLERE SALDIRDI

Seydişehir Aluninyumtesislerinde çalışan işçiler adına yapıla-
cak toplu sözleşme görüşmelerinin hazırlık çalışmaları üst örgütü-

DtSK ve Sendikamız MDEK-ÎS'in desteğiyle üZGüR ALUMİlDiUM -İSnüz Dit)x\ ve Sendikamız MDEK-iç
kesinlikle j^etki alamı-Sendikası tarafından sürdürülürkelaı . , „ .

yacag'inı bilen T'ülüL rîivİAL sendikasına mensup kişiler_^işçiler üzeri
ne uyguladıkları baskı yöntemlerine 23.12,975 günü düzenledikleri
saldırıyıda eklediler.

Çevre illerden getirdikleri komando diye
ganlan saat 08.00 sıralarında işyerine gelen
saldırttılar.

Bu zorbalar saldırıları sırasında Seydişehir işçisi Türk Metale
oiraazsa heran bunun gibi olayları çıkartacaklarını söylediler.

üZGÜR ALUI1İNYUM-ÎŞ Sendikası Genel Başkanı Vural YIIDIREMOGLÜ

adlandırılan saldır-
işçilerin üzerine

üye

k. ilgili Bakanlara ve ana muhaleget partisi başkanına çektiği telgraf'
larla bu korıandc saldırısını duyurmuş ve nefretle kınamıştır.
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