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Önsöz

DiSK. Türkiye işçi sınıfının, «SINIF VE KlTLE SEND1KACILlGI»
doğrultusundaki mücadelesinin gereksiniminden doğmuş ve kuruldu
ğu 1967 yılından bu yana gelişerek, büyüyerek Türkiye devrimci ha
ı·eketinin en önemli bir nirengi noktası niteliğine ulaşmıştır.

DiSK, 1977 Aralık ayında yapılan 6. Genel Kurulda devrimci sendi
kal mücadeleniniıı önümüzdeki 3 yılda, Türkiye ve Dünya koşulla
rında gerçekleştirilmesi gereken önemli kararları aldı. Bu kararlar,
bıı kitapta bütünleştirilmiştir.

DiSK, «SINIF SENDIKACILlCI» nın kendine yüklediği bütün ta~·ır
lan büyük bir özenle belirleyen ve o doğrultuda kararlar alan bir
Öl'güttüı·. Türkiye'de demokratik yaşamın, işçi sııııfı ve tüm emek
çiler açısından gerektirdiği her anda, DlSKin tavrı sürekli olarak
demokratik yaşamın sınırlarının genişletilmesi başta işçi sınıfı ol
ınak üzel'e biitün çalışanlal'ın ekonomik, siyasal ve yasal çıkarlarıııın
saııunması yolunda olmuştur.

Ru devrimci taıll'!n, tek itici gücü vardır: Taban... Yani DlSK'e üye
bilinçli işçiler ve onların özgifrce seçtikleri temsilciler. «YÖNETiM
DE TABANIN SÖZ VE KARAR SAHlBl OLMASI» ilkesi devrimci tav
rııı en büyük güvencesidiı·. Taban, oısxı« devrimci tavrının bekçi
liğini yapmakta, ı•e alınan bütün kararların sözden yaşama geçiril
mesi konusunda tek itici, belirleyici güç atmaktadır.. Bu, .· DlSK in
tabanııı gei'ekli sııııf bilinci kazanması yolunda sürekli geliştirilmesi
içiıı yaptığı çalışınan!n ürünü orduğu kadar, tabanın da bu bilince
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-$.o.iııiıı;· kadar sahip çıkarak kendini geliştirmesinin yeııilmesiııiıı bir
' üriinüdür de. •

Gelecek günler, daha değişik ve karmaşık mücadeleleri gerekli kı
labilir. DiSK tabaııı, bu zorunluluğun bilincinde olarak bundan ön
cekilerde olduğu gibi 6. Genel Kurul kararlarına da sahip çıkacak,
bu kararların yaşama geçirilmesi ve kendini aşarak yenilemesi ko
nusunda gerekli bilinci ve duyarlığı gösterecektir. DlSK'in tarihi
bunun ôrnekleri ile doludur. Bu da )'Cter(i güvencedir...

•·

4
...

. /. .,_.
'"



KARAR 1

Cephe Kararı

Ülkemizin bunalımdan kurtulması, ulusal bağımsızlığımızın sağ
lanması, tekellerin egemenliğinin her alanda kırılması. halktan
yana temel ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, her türlü
faşist girişimin ~af dışı edilmesi, -dernokmtlk hak ve özgürlük
lerin genişletilmesi için;

Katılanların birbirlerinin örgütsel bağımsızlığına, ve görüşlerine
saygı duyma, kitlesel eylemleri esas alma, eşit haklara saygı
gösterme ilkelerini gözete~ek.

Bu genel çerçevede cnlcşon tüm ulusal, ilerici, demokrat, yurt
sever. örgüt ve güçlerin anti - faşist,· anti - emperyalist ve onti -
tekel cephede savaşım birliğinin kurulmasının, •

Böylesi bir cephenin kurulması için DISK'in• üzerine düşen ta
rihsel ve sınıfsal görevini, kendi örgütsel bağımsızlığ·ınd•Jn ve
ilkelerinden en küçük bir taviz vermeden, işçi sınıfının· birliğini,
özellikle DİSK çatısı altında sendikal birliğini gözeterek, faşiz
me, emperyalizme ve tekellere karşı olan tüm sendika, parti,
dernek, meslek örgütü ve kişilerle ikili ve çok yönlü ilişkilere
vakit geçirmeden gidilmesini,

Bu kararın· gerçekleştirilmesi için DiSK karar organlarının gö
revli kılınmasını karar altına alır:
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KARAR 2

DİSK - Gençlik; Örgütleri İle
İlişkiler

Özellikle yakın geçmişimiz öğrenci gençliğimizin anti • emper
yalist anti • faşist mücadelede aktif ve fedakôr bir güç olduğu
nu göstermiştir. Gençliğımiz yalana, zorbalığa ve eşitsizliğe
dayanan bu sömürü düzenine karşı mücadele içerisindedir. in
sanın insan tarafından sömürülmediği, işçilerin emekçilerin mut
lu olacağı bir düzenin özlemini çekmektedirler. Yurtsever genç
liğimizin mücadeleleri bu özlemlerin gerçekleşmesini amaçla
maktadır. Ancak genelik hareketlerinin işçi sınıfı hareketi ile
uyum içinde olmadığı ve bu mücadelesinde işçi sınıfı ile ara
sında yeterli bir iletişim kurulamamış olduğu da açıktır.

Gençliğin sorunlarının işçi sınıfının 'sorunlarından ayrı olamıya
cağı, gençliğin birliği ve gençliğimizin işçi sınıfı yanında se
ferber edilmesi bilincinde olan kongremiz:

Gençliğin Birliğinin. devrimci güçlerin acil ve önemli sorunu ol
·ctuğunu tespit eder.

DiSK'in işçi sınıfı bilimine ters düşmeyen tüm ilerici, demokrat
ve sosyalist genelik örgütleri ile dayanışma ve güç birliği lclrıde
olacağına karar verir.

Genelik örgütleriyle kurulacak ilişkiler ve bu ilişkilerin bicim
leri DİSK _G,enel Yönetim Kurulu kararlarıyla saptanır.
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KARAR 3

İşçi Sınıfının Birliği ve
Tasfiyecilik Üzerine.

Ülkemizde burjuvazi, işçi ve emekçi sınıflar üzerindeki ekono
mik sömürüsünü devam ettlrmenln yolunu, emekçi kesimleri
ekonomik ve politik baskı altında tutmak, onları politik- karar
ve yönetim organlarından uzak tutmakta görmektedir. Bunun _
için de burjuvazi işçi sınıfı üzerinde sürekli bir böl - yönet po
litikası gütmektedir.

iŞCi SINIFININ BİLiMİNDEN HAREKETLE
OLAYLARA YAKLAŞAN KONGREMİZ

1. İşçi sınıfının birliği yolunda, bugün her zamankinden daha
aktif ve kararlı çalışılmasının gerekli olduğunçı inanır. Bu yolda
bütün güçleri seferber ederek çalışacağını ilôn eder.

2. Egemen sınıfların, işçi sınıfını ve emekçi halkı bölme oyun
ların~ sergilemeyi ve· bu oyunları bozmayı görev bilir..

BU NEDENLE

a) İşçi sınıfının, sermayenin ve faşizmin saldırılarına karşı en
önemli siperlerimizden biri olan sendikalarımızda işçilerin ve
sendikaların birliği sağlanmalıdır.

b) Bu nedenle, DİSK her işkolunda bir tek sendika ve ülke ça
pında anti - faşist, anti ·- emperyalist nitelikte bir tek sendika,
konfederasyon olması yolunda çalışma yapılmalıdır.

c) Sendikaları birleştirmede tek prensip: Sermayeye ve fuşiz
me karşı mücadele, sendika demokrasisi için savaşmak olma-
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·lıdır. Bu ilkeler ışığında işçi sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi
için DiSK her türlü cabayı sarfedecektir.

AYRICA KONGREMiZ

1. İşçi sınıfının birliğini, konfederasyonumuzun bütünlüğünü
bozmaya yönelik her türden tosfiyeci girişimleri mahkum eder.

.
2. Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu olduğunu
kabul eder.

KARAR 4

. 1961 Anayasasının
Halk Yararına Olan

Maddelerinin Korunması
ve Geliştirilmesi

1. Tekelci sermayenin saldırılarını göğüsleyebilmek için 12
Mart'tan bu yana Anayasa'da yapılmış olan değişikliklerin kal
dırılarak, 1961 Anayasası'nın, eski hale kavuşturulması ıctn mü
cadele etmeyi karar altına almıştır.

2. Anayasa'nıı:ı emekçi halk yararına olan ancak kabulünden
bu yana 17 yıl geçmiş olmasına rağmen uygulanmayan madde
lerin eksiklik uygulanması için mücadeleyi karar altına alır.

3. Bu mücadeleyi 1961 demokratik Anayasosı'na işçi sınıfımız
ve emekçi halkımız adına daha da geliştirilmesini, demokrasi
mücadelesinin bir parçası saydığını ilôn ederiz.

4. 12 Mart döneminde yapılan bu değişikliklerin halk oyuna su
nulmuş 1961 Anayasası'nın ruhuna aykırı olduğunu bu nedenle
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yapılmış ve yapılacak olan değ_işikliklerde halk oyuna gidilı:ne
sinin (referandum) gereğine inanır. işçi sınıfımız ve emekçi hal
kımız yararına Anayasada değişiklik yapılması yolunda müca
dele verir ve verecek örgütleri desteklemeyi karar altına alır.

KARAR 5

Ulusal Bağımsızlık
"\

Ülkemizin emperyalizme bağımlı olduğunu, bunun geri kalmışlı
ğımızın baş nedeni olduğunu, işçi ve emekçilerin çıkarlarının an
cak ekonomik, politik ve kültürel bağımsızlığın gerçekleştiril
mesi ile sağlanobileceğini kabul eden DİSK 6. Genel Kurulu,
ülkemizden emperyolizmin kovulması, bağımsızlığın sağlanması
amacıyla,

e NATO, CENTO gibi oskeri örgütlerden çıkılması, blok dışı
kalınması

• İkili onloşrnchırın iptal edilmesi

8 Yabancı üs ve tesislerin kapatılması

e AET, IMF, OECD gibi ekonomik örgütlerden çıkılması

e Yabancı sermdyenin millileştirilmesi

• Tüm ülkelerle eşitlik -ve karşılıklı yarar, içişlerine karışma- . J...

ma ilkeleri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulması, barışçı ·ı
bir dış politika izlenmesi

• insanlık için büyük bir tehlike olan ve emperyalizmin sgvaş

ı-.-,-.
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kışkırtıcı politikası ile insonlığa karşı kullanılması plcnlo
nan NÖTRON.bombasına knrşı çıkılması

• Dünyada genel ve tam stlchsızlqnmc, dünya barışını koru
ma, nükleer silahların önlenmesi için caba gösterilmesi

e Emperyalizme, ırkçılığa, ftışizme karşı savaşım veren halk-
ların desteklenmesi için mücadele edilmesini zorunlu görür.

DiSK, emperyalist örgüt ve ülkelerin ülkemiz üzerindeki egemen
liğinin kırılmasının, işçi sınıfının siyaspl örgütü öncülüğündeki
mücadelenin görevi olduğunu unutmaksızın, bu mücadeleye ko
şulsuz ve tüm gücü ile etkin bir biçimde katılmayı önde gelen
görevi olarak benimser ve kabul eder.

KARAR 6

Sendikalarda
'içe Dönük Demokrasinin Uygulanması

Tüzüklerin Demokratikleştirilmesi

Sınıf sendikacılığının temel ilkesinden biri sendika demokrasi
sini en geniş ölcüds uygulanmasıdır. Bu konuda en geniş anla
yış ve uygulamanın DİSK sendikalarında yerini bulması lcln üye
örgütlerde birliğin sağlanması gerekmektesjir. DiSK sendikala
rında bu konudaki birliğin gercekleştirifmesi dönemi içinde bu
lunmaktayız. Yönetim ve Yürütme Kurulunun kongreden sonra
çalışmaya hemen başlaması ile sendikalarımızın tüzüklerini göz
den geçirerek örgüt içi demokrasi uygulamasının asgari ölçü
lerini saptayan örnek demokratik bir tüzüğün hazırlanması ve
sendikalarımızın bu konudaki birliğini sağlarken içe dönük de
mokrasi işlemesini ·engelleyen •hükümlerden tamamen arınmış

·10
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ve sonuna kadar bu ilkeyi geliştirecek ve uygulayacak bir özde
tüzük taslağını hazırlamalıdır.

Bu konuda sağlanacak ilkeli birlik TABANIN SÖZ VE KARAR
SAHiBi OLMA iLKESiNiN DE TÜM SENDİKALARIMIZDA UYGU
LANMASINA YARDIMCI OLACAKTIR.

KARAR 7

Eğitimde
• Ortak Genel İlkeler

Konfederasyonumuz· üyesi sendikaların eğitim sorununa yakla
şımları yeterli ve tutarlı değildir. Geleceğin DİSK ve üye sendi
kalarına toplumumuzun ağır sorumluıukmn yüklenecektir. Bu
ağır yükü DİSK'in sorumluluk içinde taşıyabilmesi üyelerimizin
ve geleceğin yöneticilerinin sınıfsal eğitimden geçmelerine bağlı
bulunmaktadır. Bu eğitim yöntemi de tabanın gerçekten söz ve
karar sahibi olmasına yönelik olmalıdır.

Hiç şüphesiz ki uygulanacak eğitimin sınıf bilinci kazandırmayı
hedefiiyen bir eğitim olması sağlanacaktır.

Eğitimin üç ayrı yönde geliştirilmesi dikkate alınmalıdır.

1. Tüm üye işçilere yönelik olan eğitim.

2. Temsilcilere, konsey ve lokal 'üyelerine yönelik eğitim.

3. Yôrıeticller için eğitim.

. DİSK'in içeriye dönük eğitimi sendikalarda yörüngesine otur
duktan sonra dışarıya dönük, diğer emekçilere yönelik konfe
ranslar, semtnerler ve acık oturumlarla çalışmalarını organize
etmesi karar altına alınmıştır.

11
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KARAR 8

Toplu Sözleşmelerde
Ortak Genel İlkeler

Ekonomik mücadelede DiSK üyesi örgütlerin verdikleri başa-
rılı kavga ülkemizde kabul edilmektedir. Bu güne gelinceye dek
sendikalarımız toplu sözleşmelerinde işkollarının özelliklerini de
içeren örneklerini geliştirmişlerdir. Açıklıkla söylemek gerekir
ki uzun bir uygulama geçmişi olmamasına rağmen, bu gün bu
konuda sendikalarımızın ulaştıkları seviyenin önemli olduğu di
ğer ülkelerde yapılmış benzerleri ile kıyaslandığında görülecek- -
tir,

Üye örgütlerimiz artık deneyimleri ile vardıkları yerden ileriye
yönelme durumundadırlar. Bundan sonraki gelişimin, bilimin
kurallarını dikkate alan ve ortak genel ilkeler doğrultusunda
olması gerekmektedir. Bu ortak genel ilkelerin, ·genel ileri he
deflerin sendikal hakların genel çizgilerinin, yakın ve uzak amaç
ların saptanması DiSK için kaçınılmaz olmuştur. Sendikalarımız
bu ortak genel ilkelerin asgarisini saptayan taslak üzerinde
kendi işkollarının özelliklerini içeren işkoluna özgü toplu söz
leşme ·metnini oluşturmalıdırlar.

BU NEDENLE KONGREMİZ :

Önümüzdekt çalışma döneminde hangi süreler içinde 'ilk hedef
lerin oluşturmasına ve uzak hedeflerin gelecek çalışma . dönem
l~inden hangilerini kapsıyocağının çalışmalarının yapılmasını
gelecek kuruncm görev olarak verir. •



L-., _

KARAR 9

Grev Dayanışma Fonu

Sermaye sınıfının aşırı sömürüsünü sürdürebilmek, lşcf Sınıfı
mızın ekonomik, demokratik mücadelesini kırabilmek için bütün
leşmesine, bütünleştikçe azgınlaşmasına karşı alınacak ön ted
birlerden biri olarak "GREV DAYANIŞMA FONU"nun kurulması
gelmektedir. • • •

BU NEDENLE KONGREMİZ: •

a) Kurulacak "GREV DAYANIŞMA FONU"ndan DiSK Yürütme
Kurulunun kararlarıyla yalnızca üye sendikaların grevleri ve
ya lokavta uğramış üyelerinin yararlandırılmasına,

b) Bu fondan ödenen miktarın grevi veya lokavtı sona eren
sendikaca DİSK'e uygun bicimde geri verilmesine.

c) GREV DAYANIŞMA FONU'nun işletilmesi ile ilgili olarak yu
kardaki esaslar dahilinde Genel Yönetim Kurutunca bir yö
netmelik hazırlanmasına,

Karar verildi.

KARAR 10

Tabanın Söz ve
Karar Sahibi Olması

Genel İlkeleri

:Sendikalarımızın sürdürdükleri ekonomik mücodele gerçekte lş
ellerin genel cİkarlarını da kapsamaktadır. Verilen kavganın

13
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gerçek sahibi sendikalarımızı oluşturan güçtür. Hem genel çı
karın sahibi ve hem de gerçek gücün yönetimde söz sahibi ol
mosı örgütlerimizin gerçek niteliğini gösterir. işçi sınıfının kur-

-- tutuşu yine kendisinin eseri olacaktır. Yani kurtarıcı işçi sını
fının dışında değildir. Sorunlara bu doğrultudan yaklaşıldığında
kendilerini ilgilendiren konularda işçilerin söz ve karar sahibi ol
ması ilkesi vazgeçilmez bir ilke olnrnk çıkmaktadır.

Bu genel ilkelerin uygulamalarını sendikalarımızın içe dönük de
mokrasiyi merkezi demokratik işlerliği gözardı etmeksizin en ge
niş anlamda uygulamalarıyla gerçekleştirirler.

Bu durumun somut olarok hayata geçirilmesi" için de tüzüklerde
ve değişikliklerle birlikte sorunların çözümlenmelerinde izlene
cek yollar belirlenir.

Kongremiz; Genel Yönetim Kurulu ve üye sendikalardan birer
temsilcinin katılacağı ortak toplantıya bu genel ilkelerin uygula
ma yöntemlerinin tespiti için görev verir.

KARAR 11

Genç İşçilerin
Korunması ve

Çıraklık Yasası

a) Genç işçilerimiz bugün, toplum ve çalışma hayatımızda ge
reği gibi korunmamaktadırlar. Gene işçilerimizin gerek çalışma
koşullarının gerekse kültürel ve mesleki eğitimlerinin gerçekçi
bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

b) 16 yaşından küçük olanların ccuştmlmumcsı. Ülkemiz geri
kalmış bir ülkedir. Bunun doğal sonucu olarak da işsizlik önle-
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nemez durumdadır. Geri kalmış düzenin doğurduğu tüm rahat
sızlıkları da bünyesinde taşımaktadır. Bir yanda erişkin işsiz
işçilerin sayısı kabarırken diğer yanda okuma çağında olan ço
cukların okullarına gitmesi gerekirken, çalıştırıldıkları ve bunu
engelleyen bir gerçek davranışın bulunmadığı görülür. Her ne
kadar ülkemizde ilkokul mecburiyeti varsa da ·o yaştaki çocuk
ların çalıştırılmalarını engelleyen ne yasalarda bir hüküm ve ne
de toplu sözleşmelerde bu hususları dikkate alon yeni bir mad
de görülmemektedir.

Bu gün bu konuda gerek sanayi gelişmesini tamamlamış kapi
talist ülkeler ve gerekse sosyalist ülkelerde ortaokulu bitirme
miş yani 16 yaşını tamamlamamış olanlar oclıştmlmozlcr ve
bunlar toplumun güvencesi altındadırlar.

Ülkemizde bÜ genel ilkenin uygulanması doğrultusunda bir mü
cadele verilmesi gerekir. Zira mecburi okuma çağında olduğu
halde çalışmaya zorlanan emekçi çocuklarıdır. Bu sorun DİSK' .
in çözümü için gerçek bir savaş vermesi gereken bir sorundur.
CIRAKLIK YASASI da bu açıdan değerlendirilerek kaldırılmalıdır:.

KARAR 12

Cumartesi Günlerinin
Bütün İşyerleri İçin
Tatil Kabul Edilmesi

Dünyanın bir çok ülkelerinde haftalık çalışma süresinin her yıl
biraz dcho kısaltıldığını, bizde de 1961 Anayasasının işçilerin
ve devlet memurlarının dinlenme haklarını güvence altına almış
ve 657 sayılı Yasayla haftada 40 saatlik bir çalışma düzeni ge-
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tirilmiş olduğunu, daha sonra çıkarılan bir karorname ile bu yol
da ileri. bir adım atılmış bulunduğunu; gerek randıman arttırıl
masında gerekse işsizliğin azaltılmasında iki gün tatilin etkin
bir uygulama olacağı görüşülüp tesbit edildiğinden Cumartesi
günlerinin bütün işyerleri için tatil olarak kabul edilmesi, buna
karşılık işçilerin ücretlerinde hiç bir eksilme olmaması için ge
rekli Yasanın çıkarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalurda bu
lunulmasını karor altına alır.

KARAR 13

Kıdem Tazminatı

o) Kıdem tazminatının, toplu sözleşmelerin çoğunluğunda 40
güne ve daha üst düzeye cıkarılmış bulunduğunu, güçsüz sendi
kolorm üyelerinin ve sendikasız işçilerin böylece yasal yoldan
aynı hakka kavuşmalarının zorunlu hale geldiğini ve kendi isteği
veya işverence 17/11'ye dayanılarak hizmet akdi feshedilen iş
çilerin yıpranma ve artı değer kayıplarının tümünü işverene bı
rakmalarının haksız, mantıksız ve asla kabul edilmeyecek bir
tasarruf olduğunu tesbit ederek, kıdem tazminatının işe başla
nıldığından itibaren her yıl Icln 40 günlük ücret tutarında olması
ve işten istifa yoluyla ayrılma halinde dahi, tazminat alma hak
kından yararlanılması ve bu tazminatların miktarı ne olursa ol
sun vergi dışında bırakılmaları,

b) 1475 sayılı yasanın 1927 sayılı yasa ile değişik 14.cü mad
desindeki engelleyici hükümler aranmaksızın hizmet birleştiril
mesi yapılması için gerekli Yasanın çıkarılmasını sağlamak
amacı ile gerekli çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.
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KARAR 14

İ.ş Kanunu'nun
Demokratikleştirilmesi

Dünyanın her yanında, çalışma koşullarının insancıllaştırılması
yönünde güçlü akımların belirdiği ve önemli adımların atıldığı,
işçilerin çalışma ve iş güvenliklerinin sağlanm-asının bir numa
ralı sorun haline geldiği günümüzde, 1475 sayılı iş Yasasının
birçok maddesinin çağdışı kaldığını tesbit ederek, beşte, işçile- •
rin işverence cezalandırılmasının ve tozrnlrmtsız işten çıkarıl
malarının kesinlikle yasaklanması hususu gelmek üzere, İş Ya
sasının demokratikleştirilmesi ve işyerinde işçileri ilgilendiren
tüm konulurda işçi sendikalarının söz ve karar sahibi olmaları
için gerekli Yasa değişikliğinin yapılmasını sağlamak amacıyla
gerekli çalışmalarda bulunulmasını knror altına alır. •

KARAR 15

Grev Hakkının
. Toplu Sözleşme Düzenine

Bağlı Olmaksızın Tanınması

Anayaso'nın 47. maddesiyle genel olarak tanınmış bulunan grev
hakkının, daha sonra çıkarılan kanunlmla, salt toplu sözleşme
lerin yapılmasına bağlanıp son derece sınırlandırıldığını, oysa
batılı ülkelerde grev hakkının kullanılmasının toplu sözleşme
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düzenine boğlı olmaktan kurtarılıp; genel grev, dayanışma grevi,
uyarı grevi, sürekli grev hakkının hiçbir kısıtlama yapılmaksızın
tüm çalışanlara tanınması. yolunda yusal değişikliklerin yapıl
masının sağlonması amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulma
sını karar altına alır.

KARAR 16

Kadın Haklan

Ana ve emekçi olarak kadınların ekonomik, toplumsal ve siya
sal alanlarda ikinci sınıf yurttaş durumundan kurtulması, yaşa
mın her kesiminde tam bir eşitliğe kavuşması, emekçi halkımızın
sömürüsüz ve baskısız bir düzen doğrultusunda verdiği sava
şımın, sendikal hareketin her düzeyine aktif olarak katılmasını
sağlamak için DiSK 6. Genel Kurulu :

• 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nün hayata geçirilmesi,
• Kadınlara her alanda eşitlik sağlanması, kadının aşağıl·an

masına son verilmesi, kadınların ekonomik, toplumsal, kül
türel, siyasal yaşamın her kesimine eşit haklarla katılması
ve· eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması,

• Gebe ve emzikli kadın emekçilerin ücret kaybı olrnuksızm
hafif işlere alınması, kadın emekçilerin ağır ve tehlikeli iş
·ıerde çalıştırılmasının önüne geçilmes, bu tür işlerde ça
lışan kadınların işin ağırlığına göre daha erken emeklilik
hpkkının. sağlanması, 18 yaşından 'önce çalışılan sürenin .
20 yılda emeklilik hakkına sayılması ve 20 yılda emeklilik
hakkının emeklilik ücretinde kayba neden olmaması;

e Kadınların, özellikle gebe olanların gece vordlyolnnndc ça-
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lıştırılmasının yasaklanması ve öncelikle mevcut hüküm
lerin uygulanması,

e Ücretli. doğum izinlerinin doğum öncesi 3 ay. doğum son
rası 3 aya çıkarılması. bu izinlerin birleştirilebilmesi. Doğum
sonrası kadın isterse 1 yıl ücretsiz izin verilmesi, gebe ya
da emzikli oldukları süre lende emekçi kadınların işten çı
karılmasının önlenmesi,

e lşyerlerine, mahallelere kreş, çocuk yuvası ve emzirme oda
larının kurulması, bunların masraflarının işverenler, devlet
ve belediyeler tarafından karşılanması,

e Doğum kontrolü konusunda her türlü tıbbi olanağın, iste
yenlere devletçe parasız olarak sağlanması,

e Gündelikçi kadınlorın, sigorta kapsamına alınması,

e Sendikal hareketin her düzeyinde emekçi kadınların sorum
lu görevlere gelmelerinin gözetilmesi,

için savaşım verilmesini kararlaştırır.

KARAR 17

İşçi - Memur Ayrımı

Her türlü sendika hakkından yoksun olan memurların yaşam
koşulları günden güne ağırlaşmaktadır. Sosyal güvenlikleri de
olmayan memurlar, rahatlıkla sürülmekte ve kıyıma uğramak
tadırlar. Genel Kurulumuz; memurların grevli ve toplu sözleşmeli
sendika hakkı için DISK'in mücadele etmesini. zorunlu sayar.
Kurulmuş olan demokratik memur örgütleriyle dayanışma. içe
risinde olmayı gerekli görür.
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KARAR 18

Her Türlü
Grev Hakkının Tanınması ve

Lokavt'ın Suç Sayılması·

Anayasa'nın 47. maddesiyle genel olarak tanınmış bulunan grev
hakkının, daha sonra çıkarılan kanunlarla son derece sınırlan
dırıldığını, batılı ülkelerde grev hakkının çok geniş bir hak ola
rak tanınıp uygulandığını, devletin ekonomik bakımdan Z'Oyıf du
rumda olanı koruması gerektiği gerçeği karşısında kamu gücü
nün grevle lokavt'ı dengelemesinin söz konusu olamıyocağını,
ayrıca, lokavt'ın bir hak olarak kabul edilemeyeceğini, süreli
grev, dayanışma grevi ve genel grev haklarının tam olarak ta
nınması ve işçileri aileleriyle açlığa ve sefalete mahkum etmek
demek olan lokavtın yasaklanmasını ve toplu işçi çıkarmaların
bir suç sayılması için gerekli Yasaların çıkarılmasının sağlan
ması amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasını karar altına
alır.

KARAR 19

DİSK'in En Azından
Haftalık Bir Yayın Organına
Sahip Olmasının Sağlanması

Günümüzde, ışcı sınıfının eğitilmesi, örgütlenmesi ve bilinclendi
rilmesinde yayın yoluyla yapılan girişimlerin her gün biraz daha
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önem kazandığı bilindiğinden, her sendikanın ayrı bir yayın or
g'clnına sahip bulunması uygulamasının günümüz koşulları ve
gelişen örgütlenme hızımız acısından dikkate alınarak haftalık
ve DİSK yönetiminde merkezi bir yayın organı çıkarılması doğ
rultusunda çaba gösterilmesine ve bu yayın organında içişlerine
k'arışmamak koşulu ile her sendikanın örgütlenme, toplu sözleş
me vs. gibi çeşitli eylemlerine yayın organının olanakları dikkate
alınarak yer verilmesini karar altına alır.

KARAR 20

TRT'nin
Demokratikleştirilmesi

Kitlelerin yönlendirlmesi ve bilinçlendirilmesinde yaşamımızda
önemli bir yeri olan TRT'nin emekçi halktan yona .yayın ve eği
tim işlerini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla TRT'nin özerk
ve demokratik bir kurum haline dönüştürülmesi için DiSK 6.cı
Olağan Genel Kurulu etkin bir mücadele vermeyi karar altına
alır.

21



KARAR 21

Sendika Seçme Özgürlüğünün
Yasal Bir Zorunluluk

Haline Getirilmesi (Referandum)

Toplu sözleşmeleri düzenleyen Yasanın, bugün sarı sendika şe
bekelerinin, işçilerin imzalarını taklit etmeleri ve benzeri kanun
suz yollara başvurmaları ve böylece işçileri aldatmada, zaman
zaman başarıya ulaşmada etkin bir araç haline geldikleri sap
tandığından, toplu sözleşme yapmaya yetkili sendikanın karar
laştırılmasında, sendika seçme özgürlüğünün, ilgili işyerindeki
işçilerin istedikleri sendikayı "gizli - oy - acık - sayım" (Refe
randum) yoluyla belirtmeleri biçiminde, bir yasanın kabul etti
rilmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasını karar altına
clır,

KARAR 22

İşyeri
Toplu Sözleşme Düzenin

Sağlanması

Toplu sözleşmelerin, rşverı ve lşkolu diye iki düzeyde yapılması
toplu sözleşme düzenini cığrından çıkarıp, işçiler ı:ıcısından bir
çok haksızlıkları doğurduğu gibi, işkolu düzeyinde yapılacak top
lu sözleşmelerin marjinal işyerlerini de hesaba katma zorunluğu
yüzünden işci hak ve çıkarlarında düşmelere yol aC'Ocağını, bun-
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dan başka, batılı ülkelerde çok güçlü işçi ve işveren sendikala
n konfederasyonları bulunmasına rağmen, işkolu düzeyinde ya
pılan sözleşmelerden, bölgesel ve· işyerleri düzeyindeki sözleş
melere doğru bir gidiş olduğu saptandığından, Türkiye'de toplu
sözleşmelerde, yalnız işyerl ya da işyerleri düzeyinde yapılacak
bir düzene kavuşturulması için gerekli Yasa değişikliklerinin ya
pılmasının sağlanması omacıyla gerekli çulışrnolardo bulunul
masını karar altına alır.

KARAR 23

Kamu Ekonomik Kuruluşlarının
İşveren Örgütlerine

Üye Olniası

ekonomik kamu kuruluşlarının işveren örgütleriyle olan ilişkileri
ve bu kuruluşların bağımsız birer tüzel kişiliğe sahip olması ge
reği, bu gerekten çıkarak, tüm kamu kesimi birimlerinin özel
kesim işveren örgütleri içinde yer almalarının Anayasa'mızın ve
'Sendikalar Yasasının ilgili maddelerine ters düştüğü, örneğin;
işveren sendikalarının siyasal nitelikteki görüşlerini açıklamaları
halinde, böyle bir örgütlenmenin hukukiliğini savunmanın ola
naksizlığı saptandığından, kamu kesimini gerçekten devlete ait
olmal<tan çıkaran bugünkü duruma son verilmesi ve ekonomik
kamu kuruluşlurırun işveren örgütleri içinde yer almalarının, yani,
onlara üye olmalarının, özde, işçilerin daha iyi bir yaşam elde
etmek amacıno dönük olan grevlerini kırmayı hedefleyen işve
renlere yardımcı olmaları sonucunu yaratacağı bu itibarla, eko
nomik kamu kuruluşlarının bu üyelik durumlarının önlenmesi
için, DİSK'in, gerekli yasal değişikliğin yapılması amacıyla cotış
malarda bulunulmnsıru karar altına alır.
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KARAR 24

İşkollarının Sayısının
16'ya İndirilmesi

a) Halen yürürlükte olan işkolları yönetmeliğinin hem uluslor
arası normlara uygun olmadığını, hem de lşkolu • sayısının yük
sek tutularak sendikaların bölünmesinin tımaclandığı saptandı
ğından, Türkiye'de sendikaların lşkolu sayısının 16'ya indiril
mesi cin gerekli değişikliğin sağlanması amacıyla calışmalardo
bulunulmasını,

b) lşkolları Yönetmeliğinin saptanması yetkisinin Çalışma Ba
kanlığından alınarak Meclislerce tespit edilmesi yolunda giri
şimlerde bulunulmasını karar altına alır.

KARAR 2S

Kooperatifçilik

Anoyasa'nın kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri
almakla Devleti görevlendirdiğini, bugün kÖoperotifçilik olanın
daki çalışmaların ve mevzuatın ise yetersiz olduğu saptandığın
dan, Türkiye'de kooperatifçiliğin yaygın bir halde geHştirilmesi
ve emekçi halkımızın yararıntı oluşturulması için gerekli Ya:ıa
ların cık(,lrılması amacıyla etkin bir çalışma yapılmasını karar
altına alır.
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KARAR 26

Toprak Reformu

Anayasa'nın, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek
ve topraksız olan, ya da yeter toprağı olmayan çiftçiye toprak
sağlanması ve keza tarımsal ürünlerin toplumun yararına uygun
olarak arttırılması ve tarımla uğraşanların emeğinin değerlendi
rilmesi için gerekli tedbirleri almakla Devleti görevlendirdiği sap
tandığından, Türkiye'nin sosyal adalet icinde kalkınması ve sa
nayileşmesinin ayrılmaz bir gereği olarak toprak reformunun en
kısa zamanda ve gerçek anlamında yapılmasını sağlamak ama
cıyla çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.

KARAR 27

Sahillerin Yağmalanmasının
Önlenmesi

Deniz, göl ve nehirlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu, buna rağmen, sahillerimizin yağma edilmesi sorunu ile
karşı karşıya bulunduğu, deniz göl ve nehirlerin uzantısı olun
sahillerde meydana getirilmiş olan her türlü tekel _ve ayrıcalığın
kaldırılması ve bundan böyle de bu yağmaya son verilmesi, sa
hillerden herkesin para ödemeden yararlanabilmesi için gerekli
tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalarda bulunulmasını ka
rar altına alır.
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KARAR 28

Beslenme

Türkiye'de yapılan inceleme ve araştırmaların da gösterdiği gi
bi, işçi sınıfımızın genellikle beslenme bakımından yetersiz ko
şullar içinde olduğu, ücretlere sağlanan zamların yanısıra etkin
bir beslenme siyasetinin izlenmesinin de gerektiği, bu itibarla,
işçilerimizin beslenmesi konusunda bilimsel bir araştırma yapıl
ması ve çıkan sonuca göre gerekli yerlere, izlenmesi gereken
beslenme siyasetinin ve buna _uygun olarak alınması gereken
tedbirlerin duyularak önerilerde bulunulması için çalışmalar ya
pılmasını karar altına alır.

KARAR 29

Yurt Dışındaki İşçilerimiz

Emperyalizme bağımlı geri ve çarpık kapitalist düzenin bir so
nucu olarak geleceklerini güvence altına almak kaygısıyla ge
lişmiş kapitalist ülkelere göç etmek zorunda bırakılan ve em
peryalist tekellerin aşırı sömürüsü, baskısı altında bulunan iş•
cilerlrnlzln bulundukları ülkelerde yerli işçilerle eşit haklara sa
hip olması için DiSK 6'. Genel Kurulu'nda :

9 İkili Sosyal Güvenlik ve işgücü anlaşmalarının, ·ilgili ülke
lerin temsil gücü olan sendikal konfederasyonlarının katıl
masıyla yeniden düzenlenmesi,
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• Uluslararası Calışma Örgütü (ILO)'nun hok eşitliğine ilişkin
60. dönem konferansında kabul edilen Uluslarorası sözleş
me ile Helsinki Nihai Senedi'nin göçmen işçilerle ilgili hü
kümlerinin uygulanması,

Q Yurt dışındaki işçilerimizin yurttaki ailelerini yanlorına ge-
• tirmelerini önlemeye ve ülkelerindeki yabancı işçileri kitle-
• sel bir şekilde sınır dışı etmeye yönelik işçi alan .ülke nü
kümetlerinin aldıkları kararlara karşı ve yurt dışındaki iş
çilerimizin tüm hak ve cıkorlunnm korunması için bu ülke
lerin e!kin sendikal konfederasyonlarıyla işbirliği yapılması,

6) Kaçak işçilerin normal işçi statüsüne geçmelerinin sağlan
ması,

e işçilerimizin yurt dışında birikmiş olan Sosyal Sigorttı ve
emeklilik primlerinin SSK'ya aktarılarak, emekliliğin fiilen
Türkiye'deki düzenlenmeye gfüe sağlanması,

• İşçilerimizin çocukları, eşleri ve kendilerinin bulundukları
ülkenin dilini öğrenmelerinin, ulusal ve demokratik bir eğt~
tim olanaklarıno sahip olmaları ve faşist, ırkçı baskılardan
kurtulmalarının sağlanması,

e Yurt dışındaki işçilerimize seçme ve seçilme hakkının ta
nınması,

e Konfederasyonumuzun yurt dışındaki işçilerimizin ilerici
kitle örçütlertvle ilişkilerini daha da geliştirmesi için çaba
sarfetmesine,

karar verildi.
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KARAR 30

DİSK Eğitim Vakfının
Kurulması

Günümüzde, işçi çocukları tein eğitim alanında fırsat eşitliğinin
sağlanmamış olduğu, bu yüzden yetenekli işçi çocuklarının ba
şarı göstermeleri olanağı bulunmadığı, esasen ülkemizdeki eği
tim sisteminin, düzenin doğal bir sonucu olarak bozuk bir eği
tim sistemi olduğu, ülkemizde, özellikle okul olmayan köyleri
mizin okula kavuşturulması, öğretim ve eğitim sistemimizin tü
ketici durumdan kurtarılıp, üretime dönük bir öze kavuşturul
ması, bunun gerçekleşmesi için de, Köy Enstitüleri modelinin
özü esas alınmak çağımızın koşullnnnc uygun biçimde oluştu
rulmasını okul yönetimlerinin demokratlaştırılmasını, bunların
belli ölçülerde gerçekleştirilmesi için tüm ilerici kuruluşlar ve
yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak nmo
cıyla burs verme, öğrenci yurtları kurma işçi görevleri 1/Üklene
cek bir Eğitim '.'aktı kurma gibi hedefler ivin çalışmalarda bu
lunulmasına knrcr verildi. DİSK 6. Genel Kurulu bu amaçla :

(O Eğitim sistemlerinden ve ders kitaplarından tüm faşist, ırk
çı, şovenlst savaş kışkırtıcısı halk ciüşmanı konu ve kişile
rin uzaklaştırılması,

• Öğrencilerin, öğretmenlerin demokratik örgütlenmesinin ve
eğitim kurumlarının yönetimine katılmasının sağlanması,

e Eğitimin yalnız okullarda değil, yaşamın tüm alanlarında
yürütülecek, çeşitli araçlardan yararlanılacak bir kamu hiz
meti olarak ele alınması, kol ve kafa emekçilerinin mesleki
eğitimini sürekli kılacak, yeni teknolojik gelişmelere uygun
bilgileri kendilerine kazandıracak önlemlerin clrnmnsı,

• Öğretmenlerin' meslek - içi eğitimlerinin sürekli kılınması,
öğretmenlerin yaşam düzeyinin yükseltilmesi için caba sar
feder.
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KARAR 31

Çalışma Saatleri
Dışındaki Öğrenim

Halkımızın ve işçi sınıfımızın öğrenim gereksinmesinin karşılan
masının devlete Anayasa ile bir ödev olarak verildiği saptandı
ğından, işçilerin çalışma saatleri dışında klasik öğrenim derece
lerine kadar çıkmalarının sağlanması amacıyla kendilerine ge
ce öğrenimi yapabilmeleri icin maddi olanak do verllmes! doğru
oloccömdcn, bu konu ile ilgili olan Yasaların çıkarılmaşı yö
nünde çalışmalarda bulunulmasına. karar verildi.

KARAR 32

Konut've Kentleşme

İşçi ve emekçilerin en temel sorunları arasında yer alan ve gi
derilmesi Y,olunda hiçbir önemli girişimin mevcut düzende ya
pılmadığı konut sorununun çözümlenmesi, halka ve· ekonomi
mize her gün büyük zararlar veren çarpık bir kentleşme anla
yışının sonucu olan kentlerin yaşı:ınılmaz hole gelmesine son
verilmesi yolunda, DİSK 6. Genel Kurulu :

e • Her yurttoşın yeterli ve çoğda_ş bir konuta kavuşturulması,. .

e Kiraların dondurulması, orsa ve konut spekülasyonun ön
lenmesi,
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e Sanayileşmenin çağın gereklerine uygun, kentlerin büyü
mesindeki eşitsizlikleri azaltmayı, kentleşme politikasının
saptanması ve uygulanması, insanların çağdışı koşullarda
barınmasına kesinlikle son verilmesi,

e Konut üretiminin tamamen devlete verilmesi, sosyal konut
sorununa öncelikle önem verilmesi, deprem bölgesindeki
tüm konutların depreme doyanıkli hale getirilmesi, tüm
emekçilere konut kredisi sağlanması, devletin yaygın kira
lık konutlar yapması, gerekli konutlar ya da yerleşme ola
nakları sağlanıncaya kadar hiç bir gecekondunun yıkılma
ması, tüm gecekondu semtlerinde belediye hizmetlerinin
götürülmesi yolunda çaba harcanmasını kararlaştırır.

~

KARAR 33

• Tarım ve Orman İşçileri

Tarım ve Orman işçilerinin çok elverişsiz çalışma ve yaşama ko-:
şullarında bulunduklarını tespit eden DİSK 6. Genel Kurulu, ta
rım ve orman işçilerinin hak ve özgürlüklerinin korunması ve
geliştirilmesi amacıyla, tarım ve orman işçilerinin :

• lş Yasasında tanınan haklardan yararlanması, .

• Sosyal Sigorta hakkına tam anlamıyla kavuşturulması,

e Sağlık, eğitim, konut, ulaşım ihtiyaçlarının kcrşrlcnmcsı,

• Sendikal haklardan tam anlamıyla yararlanması,

• Sanayi işçileri ile birliğinin pekiştirilmesi,

• İşçi - köylü bağlaşıklığının sağlanmasında katkıda bulunma-
larının sağlanması için cebe harcanmasına karar verir. •
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KARAR 34

Asgari Geçim İndiriminin
Asgari Ücret Düzeyi Olarak

Saptanması

Türkiye'de, gerek dolaylı vergilerin ağırlığı, gerekse dolaysız
vergilerin ücret ve maaşlılardan kolayca kesilmesine karşılık,
öbür bnzı kesimlerin adil bir vergilendirme uygulanması içine
sokulmamış olması nedeniyle vergi yükünün esas itibariyle
emekçi kesimlerin omuzlarına yükletilmiş olduğu saptandığın
don; işçilerin içinde bulundukları bu güç ekonomik durumdan
kurtarılmalarının sadece bir yolu olarak, vergi dışı bırakılun es
gari geçim indiriminin asgari ücret düzeyi olarak -saptanması
için gerekli yasal değişikliklerin yapılmasının sağlanması ama
cıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasına karar verildi.

KARAR 35

İşsizlikle Mücadele ve
İşsizlik Sorunu

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sistem
. de issizlik sorununu tam olarak çözümlenemez. Bu sorun ancak
diğe~ sorunlarımız gibi işçi sınıfının iktidarınca çözümlenir. DİSK'
in bu konuda do etkin bir çalışma yapmasına karar verildi.
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KARAR 3G

Sağlık

Halkımızın sağlığı konusunun ele alınmasını ve Anayasa'nın, her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını ve sağlık hizmet
·ıerinden ycmrlonrncstru Devlete görev olarak vermiş olduğu
saptandığından : •

• Hekimliğin bir ticaret metaı olmaktan çıkarılması,

• "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi" hakkındaki yasa
nın tam olarak uygulanması,

• Tüm Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması,

• Tüm sağlık kurumlarının devletleştirilmesi ve tek merkeze
bağlanması,

e. Sağlık personeline tam gün calışma zorunluğu getirilmesi
ve·bunların yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

. .
• Ilôc sanayinin ve hammadde üretim ve ithalinin devletleşti

. rilmesi,

e Tüm yurttaşların her yıl genel sağlık kontrolünden geçirif
mes_i, koruyucu hekimliğe önem verilmesi, .

• . Sağfık te~is ve hizmetlerinin en ücra köylere kadar yaygın
laştırılması için mücadele edilmesini kararlaştırır.
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KARAR 37

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun
Özyönetime Kavuşturulması

İşçilerin sosyal geleceklerinin güvencesi demek olan Sosyal Si
gortalar Kurumu'nun ve bu kurumun yönetiminin işçilerin çıkar
larına ters düşen bir yönde olduğunu, başta Teşkilôt Kanunu •
olmak üzere kurumun yeniden örgütlenmesi gerektiği saptandı
ğınd·an, SSK'na yatırılan işçi primlerinin işverenlere peşkeş çe
kilmesine engel olacak prim yatırmayan işverenlere ağır müey
yideler yükleyecek, tüm işçilerin sigortalı olmalarını ve Kuru
mun yönetiminde söz ve karar sahibi durumuna getirilmelerini
sağlayacak hükümlerle donatılmış bir Yuscnın çıkartılması için
gerekli çalışmalarda bulunulmasına karar-verildi.

KARAR 38

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun
Konut Yaptırması

Sosyal Sigortalar Kururriu'nun üyelerinin konut gereksinmele
rini kendi olanakları içinde karşılamak amacıyla. uygulamakta
o_Jduğu programın, geniş bir işçi kitlesinin konutlardan yararlan- •
masına olanak vermediğini, işçilerin konut sorununun çözümle
nebilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kendi kuracağı in
saat işletmesi eliyle hiçbir aracıya fırsat vermeden konut yap-

, tırması ve bunları işçilere vermesi yolunun izlenmesini sağla-·
mak üzere _gerekli çalışmalarda bulunulmasına karar verildi.



KARAR 39

.Doğal Kaynakların
Devletleştirilmesi

Doğal zenginliklerimizin kullanılışı konusunun ele alınması, kay
naklarımızın sömürülmesine son verilmesi ve bu kaynakların
yalnız-ve yalnız ülkemizin yararlarına işletilmesi amacıyla komu
yararına olmak üzere devletleştirilmesi için DİSK'in etkin bir
çalışma yapmasına knror verildi.

KARAR 40

Enerji Sorunu

Ülkemizin enerji sorununun ele alınması ve yurdumuzun gerek
güvenliği gerekse kalkınmasıyla cok yakından ilgili bulunan ener
ji alanında ulusal bir politika izlenmesi gerektiği saptandığın
dan, DİSK'in Türkiye'nin, gereksindiği enerjinin sağlanmasında
dışa bağımlılığına son verecek ve doğal kaynaklarımızdan ya
rarlanmayı azamiye cıkaracok ve bu arada, en son teknolojik
gelişmeleri yakından izleyecek bir enerji politikasının belirlen
mesini sağlıyacak çalışmalarda bulunulmasına karar verildi.
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KARAR 41

Radyoaktif Işınlar Sorunu

Günümüzde. başta işçilerin çalıştıkları işyerleri çevresi gelmek
üzere, çevrenin kirlenmesi sorununun uluslararası önem kazan
dığı, işçilerin güvenliği ve sağlıklarının korunmasının yeni bo
yutlara ulaştığı, atom reaktörlerinin kurulmasıyla havadaki ozon
tabakasının kalınlığının azalması ve· atom denemeleri sonucu
radyoaktif ışınların insanlar ve insanlara yararlı hovvontcnn ge
leceği açısından hergün biraz daha tehlikeli hale geldiği saptan
dığından, insanların, dünyada barış foinde yaşamalarını sağlı
yacok, ancak, bu gerçekleşene kadar da devletlerin, mümkün
olduğu kadar az silahlanma ile azami güvenlik içinde olmalarını
gerçekleştirecek bir yolun izlenmesi için gerekli çalışmalarda
bulunulmasına karar verildi.

KARAR 42

DİSK ve
Üçüncü Dünya Sendikaları

Uluslararası siyaset düzeyinde her gün biraz daha önem kaza
nan "yumuşama"nın uluslararası- sendikal düzeyde de etkisini
gösterdiğini, farklı dünya görüşlerine sahip ülkeler sendikaları
arasında ikifi, ya da çok yanlı temasların hergün biraz daha art
tığını ve bu arada hiç bir bloka bağlı ottnayan de.vletlerin ve
bunların sendikalarının etkinliklerini giderek crttırdrklon da
saptandığından, D!SK'in "yumuşama" siyasetine yönelik bir sl
yaset izleyen, Avrupa Sendikalar Federasyonu gibi bölgesel sen-
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dika merkezleriyle ilişki kurmakla birlikte, buna paralel olarak
çeşitli ülkeler ve özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri Sendikalarıyla
da temaslarını arttırması için çalışmalarda bulunulmasma karar
verildi.

KARAR 43

DİSK'in Dış İlişkilere
Daha Çok Önem Vermesi

a) Süt.ün ülkeler işçi sınıfının birlik - dayanışma ve mücadele
günü olan 1 Mayıs'ın ülkemizde 51 yıl süren yasak zincirinin kı
rılmasına öncülük eden Konfederasyonumuz, emeğin bu bayram
gününün .önümüzdeki yıllarda do DİSK ilkelerine uygun olarak
düzenlenmesini zorunluk saymaktadır. DİSK 6. Genel Kurulu 1
Mayıslara her yıl daha fazla katılımın sağlanması için tüm çaba-

• !arın gösterilmesini, 1 Mayısın resmen yasalaşması için her ça
bayı harcamayı ve heybetli 1977 gösterisini kana bulayan faşist
tertibin sorumlularının bulunarak cezalandırılması için her ofa.
noğı kullanmayı emekçilik onurunun ve sınıfsal görevlerinin vaz
geçilmez bir gereğtgörür.

b) Üzerinde DiSK ibaresi bulunan 1 MAYIS rozetinin yaptırıl
masını karar altına alır.

KARAR 44

1 Mayıs

/\

Uluslararası işçi dayanışmasının eski ve onurlu bir geçmişi ol
duğu, bu itibarla, uluslararası ilişkilerin hergün bircz daha
önem kazandığı, başta cokuıusıu şirketler olmak üzere, sendi-
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kclnrm ulusal alanda tekelci sermaye ile tek başına mücadele
olanaklarının azaldığı gerçeğinden çıkarak, işçi sınıfının sorun
larının tam bir uluslararası işbirliği ve doyonışrrio içinde çözüm
lenebilmesi için, dış ilişkilere çok daha fozla önem verilmesi
gereğine karar verildi.

KARAR 45

141 ve 142..
Maddelerin Kaldırılması

DİSK; işçi sınıfımızın düşünce ve örçütlenme özgürlüğünü bü
yük ölçüde yasaklayan Türk Ceza Yasasındaki 141. ve 142.
maddelerin bütünüyle yasadan çıkartılması için tüm olanakla
rıyla kararlı takipçisi ve bu yolda devrimci bir mücadele vermeyi
en önde gelen ödevleri orasında saymayı karar altına alır. .

KARAR 46

Genel Af

Kapitalist düzenin karakterinden yansıyan, toplumsal. eşitsizli
ğin kurbanı ve sayıları yüzbinleri bulan, büyük bir çoğunluğunu
emekçilerin teşkil ettiği mahkumların birer işkence haline ge
len hapishanelerden kurtarılması ve topluma kazandırılması için,
düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı mahkum edilen siya
sal tutuklular boşta olmak üzere bir genel affın çıkarılmasını
ve b~ insanların özgürlüklerine kavuşmasını zorunlu görür.
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