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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli
semtlerindeki işyerlerinde çalışıyoruz.

Belki farklı görüşlere inanıyor, farklı siyasi
partileri destekliyoruz.

Ancak hepimizin ortak bir noktası var:

Yaşamak için çalışmak ve
emek-gücümüzü satmak zorundayız.

İster fabrikalarda ya da bürolarda,
ister devlet işletmelerinde,
ister özel şirketlerde, isterse belediyelerde,
kooperatiflerde olsun,
hayatımızı yalnızca ücretle kazanıyoruz.

Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak
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İş garantisi istiyoruz!
Çünkü bizim için işsizlik açlık demektir.

Ücret zammı istiyoruz!
Çünkü patronlar, hergün herşeye zam
yaparak, zaten düşük olan ücretlerimizi
sürekli eritiyorlar.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini
istiyoruz!
Çünkü her yıl binlercemiz iş kazalarında
ölüyor. Gürültü, zehirli gazlar, sakatlanmak
ve ölmek tehlikesi olmadan çalışmak bizim
erı doğal hakkımızdır.

·Çalışma sürelerinin: kı_salt!fmasını
isti~oruz!
Çünleükendimize ve ailemiz _ la
zaman , okumak, gez
eğl€1il1Il deh
Biz, sürekli üı:;etim iç makina
değil, insamz.

Sosyal haklar istiyoruz!
Çünkü yıllarca ödediğimiz pirimlerin ve
vergilerin karşılığını almak, bizim en doğal
hakkımızdır.
Vergi ve pirimlerimizin patronlara ucuz
kredi olmasını değil; ucuz konut, hastane,
bakımevi ve okul olarak bize dönmesini
istiyoruz.
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KISACASI BİZ,
bütün zenginlikleri
ve değerleri üretenler olarak,
bu değerlerden,
refah ve gelişmeden
Hakkım1Z olan payı istiyoruz

Peki alabiliyor muyuz?

HAYIR!

Anayasa ve yasalardaki haklarımızı,
toplu sözleşme haklarımızı
kullanabiliyor muyuz?

HAYIR!

PEKİAMANEDEN?

Çünkü önemli yanlışlar yapıyoruz
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Peki yanlışlarımız neler?

Yasaların bizi koruyacağını sanıyoruz.
Yasalar yeterli değil.
Ayrıca, patronlar tarafından kolayca
çiğneniyor.

Sorunlarımızın çözümünü "bizi
düşündüğünü" söyleyen patronlardan,
"sendika da olsa daha fazla veremem"
diyen işverenlerden bekliyoruz.

.Ya da tek başımıza hak atamaya
kalkıyoruz.

Aynı koşullarda yaşıyor,
birlikte üretiyoruz.
Ama haklarımızı tek başımıza
elde etmeye çalışıyoruz.

Başaramıyoruz.

NEDEN?

ÇÜNKÜ ÖRGÜILÜDEĞİLİZ
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Patronların dernekleri, sendikaları,
birlikleri ve siyasi partileri var.
Patronların, bizim kafamızı karıştıran,
gerçekleri bizden gizleyen gazeteleri,
radyoları ve televizyonları var.

Patronlar, hem ekonomiye
hem de siyasete egemen.

Patronlar güçlü

ÇÜNKÜ ONLAR ÖRGÜTLÜ

Bütün zenginlikleri biz üretiyor,
BİZYARATIYORUZ.

Ama payımızı alamıyoruz.

Haklarımızı almak ve geliştirmek için
güçlü olmamız gerek.

Patronlar karşısında güçlü olmanın yolu,
en az onlar kadar örgütlü olmaktan geçer.

ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar
temelinde, ortak hedefler için birleşmek
demektir.

Yüzlerce, binlerce işçi ..
YENiLMEZ nın GUÇTUR.
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SENDİKANEDİR?

İşçilerin, çalışma yaşamına ilişkin
sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve
haklarını korumak, geliştirmek için
kurdukları örgütlere sendika denir.

Sendika, aynı işkolunda çalışan işçilerin
patronlara karşı haklarını koruyup
geliştiren, işçiılere ekonomik, demokratik
ve sosyal çıkarlar sağlayan kuruluştur.

SF;~~ İŞÇİLERİN BİRLEŞİK
GUCUDUR • •

Sendika güç demektir.

Bu gücün kaynağı,
işçi sınıfının birlik ve beraberliği,
üretimden gelen gücüdür.

Örgütsüz çoğunluk
her zaman yenilmeye mahkumdur.

Örgütlü işçi sınıfı ise
tüm emekçilerle bugünden yarınları
kuracak yenilmez bir güçtür.
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~ENii>İKALI OLURSAK
l'.\ılELER YAPABİLİRİZ?

'Il@JDlU iş sözleşmeleriyle haklarımızı
elde eder, gerektiğinde grev silahını uygun
biçimde kullanırız.

İşyerlerinde toplu sözleşmeleri uygulatır,
sorurrl'arırmzı çözeriz.

"Masal haklarımızı koruyup geliştiririz.

==~= a işyerlerinde
onurunu korur

Serıdika bizleri eğitir, demokrasi
müeadele.sinde bilinçlenmemizi sağlar.

Sendikalarda, yalnızca kendi
işkolumuzdaki arkadaşlarımızla değil;
diğer işkollarından
we ülkelerden işçilerle birlikte olur,
onların deneyiminden yararlanır,
kendi deneyimlerimizi onlara aktarırız.

Birfiğirrıizi güçlendirir,
aynı sınıfın üyesi olmanın dayanışmasını,
kardeşliğini yaşarız.
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SENDİKALI OLURSAK
İŞTEN ATILIRMIYIZ?

Sendikaya üye olmakAnayasal bir haktır.

Bu hak.kın .kulbanrlrnasırıa karşı çıkan
patron, suç işl,iyor demektir.

Bugün patı;0nlar, "işten atmak" tehdidiyle
sendikalaşmayı önlemeye çalışıyorlar.

Patronların bu yasadışı davranışına karşı
koyabilmek de örgütlenmekten geçiyor.

Sendikalı olmak için,
işkolumuzdaki sendikanın
işyerimize yakın şubesine gidip
danışmak yeterl'idir.
Sendikadaki görevli arkadaşlarımız bize,
yapmamız gerekenleri anlatacaktır.

Unutmayabın ki
Anayasa ve yasalara göre,
dilediğimiz sendikaya üye olmak
hakkına sahibiz.
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• sendikalardan
~. ?.z.
sendika,
r?

, iişünmemiz gerek.

, gücümüzü bölmek ve
dik.alan kurar
arı destekleyebilirler.

awırmrr görünen, ancak
ğfrıe yağ süren,
kontrolünde olan,
işe sahip bulunmayan
sendika denir.

öneticiler, tehditler ve
, patronların isteklerine
evcut yasalar da bu

mini sağlamaktadır.

, toplu sözleşmeleri
i dıışında hazırlar ve

a)]far, bizim sosyal haklarımızı
bilinçlenınernizi sağlayacak
·,·z€Nlemezler.

e diğer nedenlerden dolayı
alar, bizim önümüzde
reken ciddi bir tuzaktır.
düşmemek,
ı doğru seçmek zorundayız.
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DİSK NEDİR?

DİSK( Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu), işçileıin tabandan
gelen mücadeleleri sonucunda,
13 Şubat 1967 tarihinde kurulan
bir işçi sendikaları konfederasyonudur.

DİSK'i oluşturan sendikalar, patronlardan
ve devletten bağımsız olarak işçileri
kitlesel ve demokratik biçimde biraraya
getirmiştir.
Emeğin onurunu tenısil etmiştir.

Türkiye'de gerçek sendikacıliğın,
sınrf sendikacılığının ilk ve tek teınsilcisi
DISK'tir.

DİSK'in onurlu geçmişi,
geleceğimizin güvencesidir.

Yıllarca devletten, sermayeden,
siyasi partilerden bağımsız olarak,
işçi sınıfını kitleselliği içinde kucaklayan,
demokratik işleyişe sahip biçimde _
sınıf ve kitle sendikacılığı yapan DiSK,
Türkiye işçi sınıfının yüzakıdır.

DİSK farklı olmanın adıdır.
DİSK güven demektir.
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~DENDİSK?

inde işçilere saygı gösterilmesini
ak

, ak korkusundan kurtulmak ve
üvente bakmak istiyorsak

ücret, daha iyi çalışma
daha iyi gıda, daha iyi ev, daha
tiyorsak

ımızı okutmak, onlara daha iyi
sağlamak istiyorsak

, bilinçli ve kültürlü olmak

yalnızca uygulanmasını değil,
arına değiştirilmesini de

aş·amın her alanında demokrasi istiyorsak

'e, DİSK üyesi sendikalara üye

il



Keyfi işten atılmalara karşı
gerçek bir iş güvencesi için,

her geçen gün artan hayat pahalılığı
karşında ezilmemek,
ekmeğimizin küçülmesine
seyirci kalmamak için,

insan onuruna yaraşır bir ücret için,

işçileri ilgilendiren yasaları
demokratikleştirmek ve
uygulatabilmek için,
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.şr,na koşullarını düzeltebilmek,
sağlığı ve işgüvenliğini
ayabilrn.€k için,

mesai, ücretli izin ve tatil,
ek, evlenme ve doğum izni

lde edebilmek için,

iferin sendikal birliğini
lrnek. için,

rdeşlik ve demokrasi için,

e, :D,İS'K üyesi sendikalara üye.
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DİSK ve DİSK ÜYESİ SENDİKALAR
NASIL ÇALIŞIR?

DİSK ve üyesi sendikalar
üyelerinin haklarını, hukukunu
her koşulda eksiksiz savunan
gerçek sendikalardır.

DİSK ve üyesi sendikalarda
genel politikaların saptanmasına ve
çalışmaların nasıl olacağına
işçiler karar verir.

Çünkü DİSK'te
örgüt-içi demokrasi sonuna kadar işler.

Yalnızca DİSK'te
taban söz ve karar sahibidir.
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dikalara
, , inanç, mezhep,

farkı gözetmeksizin
ifir,

• i işçiler seçer.
ma geçirmiştir.

i işçi1le,r seçer.

e uluslararası tliizeyde
litikayı izleyeceğine

aslaklarım

ğiür.

işyerlerinde değil,
nca, ailemiz ile birlikte
yu bizimle beraberdir.
'te sendikal örgüt,

'E
ÜYESİ SENDİKALARA
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TÜRI(JYE DEVRİMCİ İŞÇİ
SENDIKALARI KONFEDERASYONU

Genel Merkez:
Ahmet Kutsi Tecer Cad. No: 12/4-5-6
34010 Merter/İST.
Tel: 504 80 83 (PlDx)
Faks: 5Q6 1O 79

·ıtiği
e Algan İşharıı

at:2ADANA
Tel: 95

Bursa .
Haşim 1 İşharu
No: 75/6 B

Antalya Bölge Temsilciliği
Güllük Cad. Çankaya Apt. Kat:4 No: 12
ANTALYA

Çorlu Bölge Temsilciliği
Cumhuriyet Meydanı Akıncılar Sok. No: 2
Kat: 3 ÇORLU






