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DEMOKRATİK
SINIFVEKİTLE
SENDİKACILIGI VE DİSK

DiSK (Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfe
derasyonu) Türkiye işçi sınıfının yüzyılı aşkın
mücadelesinin ürünü olan devrimci sendikal bir
örgüttür.

DiSK "'13 Şubat "'1967'de kurulmuştur. Kurulduğu
günden bu yana zorlu bir mücadele içinde
olmuş, sınıf uzlaşmacılığı anlayışına karşı,
sınıf sendikacılığını geliştirerek işçi sınıfımızın
en bilinçli kesimlerini bağrında toplamıştır.

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen kitle
eylemlerini gerçekleştirerek, -ıs--ıs Haztrarn,
DGM Direnişini, -ı Mayıs'ları, 20 Martı yaratan
DİSK, işçi sınıfının sendikal alanda devrimci
umudu olmuştur.

600 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye işçi
sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle sendikal
örgütü olan DİSK'in gücü sayısal çokluğundan
değil., örgütlenmesini sınıf sendikacılığı teme
linde yükseltmesinden gelmektedir.

5



DISK'i, güç koşullar altında ~erilen yiğit ve
kararlı bir mücadele sürecı yaratmış ve
geliştirmiştir. Baskılara, anti-demokratik giri
şimlere, faşist saldırılara her dönemde göğüs
gerebilen DiSK, sınıf mücadelesinin değişen ve
gelişen koşullarına göre davranan bir örgüt
olduğu için egemen sınıfların korkulu bir rüyası
haline gelmiştir.

Bugün burjuvazi her türlü silahıyla DISK'e
saldırmakta, DISK'in gelişimini engellemek
istemekte, DISK'te örgütlenen işçilere ağır
baskılar uygulamaktadır.

Ama burjuvazinin saldırılarına, tüm baskılara
rağmen DISK'_in bayrağı Türkiye işçi sınıfının
ellerinde yükselmektedir.

Ancak bugünlere kolay gelinmemiştir. Türkiye
de sömürüye ve baskıya karşı verilen savaş çok
eskilere dayanır. Bu nedenle işçi sınıfının
bilimini kendine rehber edinmiş olan DİSK,
yalnızca 13 yıllık bir dönemin değil, Türkiye işçi
sınıfının yüzyıldan fazla bir süredir sürdüregel
diği şanlı mücadele sürecinin sendikal alandaki
bir ürünü olmuştur.
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TlORK!YE tsct §lIN][JFJ[N.[N
SEND:ltKAIL MÜCADELESİN1N
KISA GEÇMİŞİ

Türkiye'de işçi sınıfının ortaya çıkıp mücadele
ye atılması 1830'1ara kadar uzanır.

Osmanlı imparatorluğu içinde ilk eylemler, ilk
direnişler 1830 ve 1840 yıllarında görülmüştür.
Bilinen ilk grev ise 1873 yılında gerçekleşen
Tersane işçileri grevidir. Bu grevin hemen
ardından telgraf işçileri, demiryolu işçileri,
tütün işçileri, liman işçileri de çok sayıda grev
gerçekleştirmişlerdir. O yıllarda özellikle ücret
lerin düşük, çalışma saatlerinin uzun olması ve
iş koşullarının kötülüğü işçileri eyleme itmiştir.

işçilerin, emekçilerin demokratik haklarını
yokeden Polis Nizamnamesi ve Tatil-i Eşgal
Kanunu gibi yasalara rağmen mücadele
sürmüştür. 1871 yılında kurulan işçilerle ilgili
bir örgüt olan Ameleperver Cemiyeti'nin bile
kapatılmasından sonra bir dizi örgüt kurulmuş
tur.
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Çalışma saatlerinin kısaltılması ıçın verilen
mücadele, tüm dünyada yürütülen mücadele
'den bağımsız gerçekleştirilmemiştir. 1907'de
lskeçe'de, 1908'de lzmir'de greve giden işçilerin·
hedefi işgününün 10 saate indirilmesi olmuş
tur.

Aynı yıl içinde tüm ülke çapında 30'dan fazla
grev gerçekleştirilmiştir. işçi sınıfı güçlü bir
savaşın içine girmiştir. Fakat bu grevler o
dönemde Alman emperyalistleriyle işbirliği
içinde olan ittihat ve Terakki iktidarı tarafından
kanla bastırılmıştır.

Uluslararası işçi sınıfı ile dayanışmasını da
pekiştiren işçi sınıfı ilk kez 1909 __ yılında o

• tarihte Osmanlı kentleri olan Usküp ve
Selanik'te 1 Mayıs'ı kutlamıştır. Birinci Emper
yalist Paylaşım Savaşı (1914-1918) ile biri ikte
baskılar yoğunlaşmış, örgütler. kapatılmış,
gösteriler yasaklanmıştır. Savaştan sonra
Türkiye emperyalistler tarafından işgal edilmiş
tir.

işgale karşı ilk eylemler, direnişler yine işçi
sınıfından gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'na yiğitçe
katılan işçi sınıfı, ilkel atelyelerde silah ve
cephane üreterek lstanbul'dan Anadolu'ya
kaçırmıştır. işçiler elde silah, çetelerle birlikte
emperyalistlere karşı yılmadan savaşmış. yara
lanmış can vermiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşını
desteklemek için greve giden işçiler, işgalci
güçlerle çatışmıştır. Ancak baskılara rağmen
işçiler 1 Mayısları unutmamış ve 1920, 1921 ve
1922 yıllarında işçi sınıfının uluslararası birlik,
mücadele ve dayanışma gününü kutlamışlardır.



DİSK'İNKURULUŞUNA
NASIL GELİNDİ?

İşçi sınıfı üzerindeki baskılar Kurtuluş Savaşın
dan sonra da sürmüştür.1925 yılında çıkarılan
Takrir-i Sükun Kanunu'yla emekçi • halkımız
ezilmiş, bunun yanısıra işçi sınıfının örgütleri
de kapatılmıştır. •

Buna rağmen 1926 ile 1929 yılları arasında
demiryolu işçileri, deniz işçileri ve ulaştırma
işçileri bir dizi grev ve direniş gerçekleştirmiş
tir. O güne kadar işçi sınıfının sendikal
dCızeydeki • en güçlü örgütü Amele Teali
Cemiyeti de 1927 yılında kapatılmıştır.

1929 yılında tüm kapitalist ülkelerde başgöste
ren büyük ekonomik bunalım, Türkiye'de de
etktstnt göstermiştir. Burjuvazinin baskı ve
terörü artmış, saldırısı yoğunlaşmıştır. Yine de
yer yer işçiler güçlü eylemler, direnişler
gerçekleştirmiştir. 1936'da TCK'na işçi sınıfının
mücadelesini engellemeye yönelik ünlü 141. ve·
142. maddeler eklenmiş, Dernekler Yasasında
sınıf esasına dayalı dernek kurma yasaklanmış
tır. Baskı ve terör etkisini göstermiş, yer yer
süren grevler, direnişler bastırılmıştır.
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1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar
süren ikinci Emperyalist Paylaşım Savaşı
faşizmin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaşta
işçi sınıfı, ezilen uluslar, demokrasi güçleri
galip gelmiştir. Artık dünya çapında bir
sosyalist sistemin varlığı inkar edilemez
olmuştur.
Savaş sonrası gelişmeler,demokrasi güçlerinin
dayatmaları Türkiye'yi de etkilemiştir. 1946'da
sınıf esasına dayalı dernek kurma yasağı ,
kaldırılmış, hem sendikalar, hem de sosyalist
partiler kurulmuştur. Ayrıca işçi Sigortaları
Kurumu ve Çalışma Bakanlığı oluşturulmuştur.

Ancak 1946'da özgürce kurulan sendikalar bir
süre sonra kapatılmıştır. Sendikasız demokrasi
olamayacağı için 1947 yılında grev ve toplu
sözleşmeyi yasaklayan Sendikalar Yasası
çıkarılmış ve işçiler denetim altına alınmak
istenmiştir. Bununla birlikte işçiler hızla
sendikalarda örgü_tlenmeye başlamışlardır. Bu
gelişim karşısında burjuvazi mücadeleyi saptır-
mak için türlü yolları denemeye çalışmıştır.

1950 yılında DP'nin iktidara gelmesiyle birlikte,
ABD emperyalizminin açık bir pazarı olan
Türkiye'de sendikal örgütler de mücadeleyi
saptırmak amacıyla Amerikancı sendikacılığır
dümen suyuna sokulmaya başlanmıştır. So
nunda 1952 yılında Türkiye'deki bazı ABD
ajanlarının yardımıyla TÜRK-iŞ oluşturulmuş-
tur. Bu konfederasyonun kurulmasında
etkin olan, oldukça yoğun çaba gösteren
lrwing Brown bir CIA ajanıydı.

Türk-iş ülkemizdeki sarı, uzlaşmacı sendikacı
lığın en "iyi" örneklerini vermiş bir örgüttür.
Türk-l_ş'e Amerikan Uluslararası "Kalkınma"
Orgütünden (AID} milyonlarca dolar akıtılmış
ve bu para işçi sınıfının mücadelesini engelle
mekte bir araç olarak kullanılmıştır.

1950-1960 arasında işçi sınıfının mücadelesi
durmamıştır. Ancak yasak olduğu halde eskiye
oranla daha az sayıda grev ve direniş
10



gerçekleştirilmiştir. DP'nin baskısı ve de
Türk-lş'in bilinçli engellemesi bunun en büyük
nedenleri olmuştur. Fakat yine de, tütün
işçileri, ulaştırma işçileri bir çok greve öncülük
ederek, işçi sınıfının yılmadığını göstermişler
dir.

1960 yılında bir askeri darbeyle DP iktidarı
yıkılrr.ış, yerine geçici bir hükümet gelmiştir.
Bu arada yeni Anayasa taslağı hazırlanmış ve
halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Anaya
sada işçi sınıfının yüz yıldır uğruna mücadele
verdiği sendikalaşma. ve grev hakkı yer almıştır.
Ancak Anayasa'da yer almasına rağmen
sendikalar ve grev yasaları 1963'e. kadar
çıkarılmamıştır.

Türkiye işçi sınıfı 31 Aralık 1961'de lstanbul'da
Saraçhane'de büyük bir kitlesel gösteri düzen
lemiştir. Bu, uzunca bir aradan sonra gerçek
leştirilen en büyük eylem olmuştur.

Sonunda 1963 yılında Kavel işçilerinin tarihsel
grevini izleyen günlerde 24 Temmuz 1963'de
Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
yasaları çıkarılmak zorunda kalınmıştır.

..;.wı.-:-ıı_...;:4--
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Ancak çıkarılan yasalarda yer alan grev hakkına
belli sınırlar getirilmiştir. Genel grev, dayanış
ma grevi hak olarak tanınmazken, getirilen grev
hakkı da ancak uzun bürokratik başvurulardan
sonra sonra gerçekleşebilen bir hak olmuştur.

Öte yandan Anayasa'da "grev hakkı" gibi
açıkça belirtilmeyen ve toplumsal bir suç olan
lokavt -yasaya sokularak bir hak biçimine
getirilmiştir.

DiSK, kurulması ile birlikte sınırsız grev hakkı
için ve lokavta karşı sürekli mücadele etmiştir
ve bugün de etmektedir.

--------, h-9,?-!J';



DİSKNASILKURULDU?
Saraçhane Mitingi ve onu izleyen günlerdeki
Kavel işçilerinin, yapı işçilerinin, Mannesman
işçilerinin, Trio Lastik işçilerinin, Ataş işçileri
nin, Paşabahçe Şişe ve Cam işçilerinin, Çorum
temizi ik işçilerinin yiğit ve kararlı mücadeleleri
sendikacılıkta yol ayırımını getirip dayatmıştır:
ya sınıf uzlaşmacılığı ya da sınıf sendikacılığı.

1966 yılında Paşabahçe grevinde işverenle
anlaşan Türk-iş üst yönetimi grevi yürüten
sendikadan bu greve son vermesini istemiştir.
Grevi destekleyen sendikalar icra Kurulunun bu
kararını dinlemedikleri için Türk-lş'ten geçici
olarak ihraç edilmişlerdir. Artık Türk-lş'in
uzlaşmacı yüzü iyice ortaya çıkmıştır.

Sonunda sınıf sendikacılığını amaçlamış sen
dikalar yenj bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek
için çalışmalara başlar.ıışlar ve kısa adı SADA
olan "Sendikalararası Dayanışma Örgütü"nü
kurmuşlardır.

Ve 12 Şubat 1967'de T.Maden-lş, Lastik-iş,
Basın-iş, Gıda-iş ve Türk Maden-iş sendikaları
olağanüstü kongreler yaparak Türkiye Devrimci
işçi Sendikaları Konfederasyonu.DISK'i kurma
ya karar vermişler ve 13 Şubat 1967 Pazartesi
oünü DISK'in Tüzüğü ve Kuruluş Bildirgesini
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, lstanbul Valiliğine • vererek DıSK'in yasal
kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.
Sendil<alar adına DiSK kurucusu oian Kemal
Türkler, Rıza Kuas, Mehmet Alpdündar, Kemal
Nebioğlu ve lbrahim Güzelce o tarihsel dönemi
şöyle noktalamışlardır: "1872'den bu yana grev
hakkını kullanarak, direnme gücünün başarıla
rını toplayan.dernek kurma hakkını en güç
koşullar altında kullanan, 1909'dan beri uluslar
arası işçi dayanışması çabalarına - katılan,
demokrasiye aykırı yasalar değiştirilince 1946
da yeniden sendikalar kuran, sosyal adaletin
gerçekleştirilmesi mücadelesinde 1961 'de mi
ting yaparak yeni bir aşamaya ulaşan, Anayasa
ilkeleri uğruna kurşunlanan, coplanan, hapse
atılan, yine de toplumcu mücadelesini bırak
mayan BİZLER; Türk işçi sınıfının tüm
çıkarları,. hakları ve özgürlükleri ve de onuru
için birarava geldik.
"Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin
hayatına yeniden kasdetme çabalarının arttığı
nı ve bir avuç aracının, kapkaççının ve
sömürücünün bu çabalara katıldığını gören
bizler, Büyük Atatürk'ün 1921'de ilan ettiği gibi
"bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı" savaş
maya and içmiş sendikacılarız."

Haklı grevlere karşı çıkan, "partilerüstü politi
ka" yutturmacası ile işçileri oyalamaya çabala
yan, lokavtı savunan Amerikancı sarı sendika
cılığı sürdüren TÜRK-lş'e DISK'in kuruluşu ile
Türkiye işçi sınıfının en etkin ve somut yanıtı
verilmiştir.
Kurulduğu günden bu yana DISK'in vermiş
olduğu mücadele toplumu her alanda etkileyen
bir mücadele olmuştur.

Bu arada Türkiye işçi sınıfı yeni mücadele
biçimlerini geliştirmiştir. 1968'de DiSK üyesi
Lastik-lş'e üye olmak için sarı sendika zincirini
parçalayan işçiler Derby'de fabrikayı işgal
etmişler ve sonunda yapılan referandumu ezici
bir çoğunlukla Lastik-iş kazanmıştır.
14



DiSK, 1967'den bu yana işçilerin diledikleri
sendikayı özgürce seçebilmeleri için yoğun bir
mücadele vermiştir. Yasalarda sarı sendikaların
yaşamlarına olanak veren ve gerçekten yetkili
sendikanın saptanmasını önleyen boşluklara
karşı yasal alanda savaş veren ve gizli oy-açık
sayım ilkesine dayalı referandum uygulamala
rını yaygınlaştıran DiSK, bugün referandum
hakkının yasalaşması için verdiği mücadeleyi
daha da etkin bir biçimde sürdürmektedir.

Burjuvazi DISK'in güçlendiğini görünce baskı
ve terörü artırmaya başlamıştır. Ama mücadele
durmamıştır. 1969 yılında Maden-iş üyesi
Demirdöküm, Singer, Gamak işçileri güçlü
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mücadele örnekleri vermişler, özellikle Demir
-Döküm ve Singer işçileri kolay unutulmayacak
kavgalarını tarihe yazmışlardır.

Kurulduğu günden beri işçi sınıfının gerçek
kurtuluşu yolunda ekonomik, politik ve ideolo
jik mücadelesinin bütünlüğünü vurgulayan,
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini
hayata geçirmede önemli aşamalar kaydeden
DiSK, kapitalist sınıfın boy hedefi haline
gelmiştir. Bu şanlı ve orıur dolu mücadelede
çok sayıda işçi baskıya uğramış, işini yitirmiş,
yaralanmış, şehit düşmüştür. Ama işçiler
DISK'in bayrağını yere düşürmemişler ve
DISK'in bayrağı sayıları her geçen gün biraz
daha artan kitlelerce en yükseklerde dalgalan
maya devam etmiştir.

"16



DİSKNASIL GELİŞTİ?

1970 yılı da yoğun eylemlerle geçmiş ve 15-16
Haziran mücadelenin doruk noktası olmuştur.
Siyasi iktidarın Sendikalar Yasasında değişik
likler yaparak DiSK ve DISK'e bağlı sendikaları
kapatmaya yönelmesi üzerine lstanbul'da,
Kocaeli'nde, Ankara'da, lzmir'de yüzbini aşkın
işçi derrıokratlk hak ve özgürlükleri için
yürümüştür. Özgürlüklerden yana, sarı sendika
çemberini kırmaya kararlı çok sayıda Türk-iş
üyesinin de katıldığı direnişte 3 işçi öldürül
müş, çok sayıda işçi daha sonra hapishaneler
de işkence görmüştür.

Ancak bir süre sonra Anayasa Mahkemesi ilgili
yasalarda yapılan değişiklikleri Anayasa'ya
aykırı bularak iptal etmiştir..

1971 'de yayınlanan "DISK'in Dört Mücadele
Yılı" broşürünün 13. sayfasında şöyle denil
miştir: "işçi sınıfının ideolojisi sosyalizm'dir.
Bu nedenle sendikalar, bir yandan ekonomik .
mücadeleyi sürdürürken, öte yandan da işçi
sınıfını kendi ideolojisine sahip çıkaracak
eğitimi yapmak zorundadırlar."

Bu gerçeği Türk-iş yönetimine. karşı eleştiri
getiren etkin bir kaç Türk-iş Sendikası da kabul
etmiştir. 14 Ocak 1971 'de Türk-iş yönetimini
eleştirmek amacıyla 4 üye sendikaca hazırlanan
ve "Dörtler Raporu" olarak bilinen tarihsel
belgede şöyle denilmiştir:

"DISK'in militanları inançlı kişilerdir ve bunlar
gittikçe yayılmaktadırlar. DiSK bu inançlı
kişileri yurda ithalat yoluyla sokmadığına göre
nereden bulmaktadır? Bu sorunun cevabı
açıkca ortada durmaktadır. Eğitim." '

17 1
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12 Mart 1971 'de Muhtıra ile birlikte açık baskı
ve terör dönemi başlamıştır. 1971-1973 arasın
da tekelci sermaye karlarına karlar katarken,_
işçi ücretleri düşmüş, grevler yasaklanmıştır.
Bunun yanısıra yüzlerce insan tutuklanmış,
devrimciler, ilericiler, yurtseverler, demokratlar
zindanlara doldurulmuş, darağaçları kurulmuş,
insanlar işkencelerde öldürülmüştür.

13-15 Şubat 1970'de 111. Genel Kurulunu yapan
DiSK; 12-13 Şubat 1973'de de iV. Geneı-·Kurulu
toplamıştır.

1973'den sonra DiSK daha da güçlenmiştir.
Faşist baskılar işçi sınıfının mücadelesini
engelleyememiştir. Ozellikle sınıf sendil<aları n
~a yoğun bir örgütlenme çabasına girilmiştir.
Uye sayısını birkaç katına çıkaran DiSK
Türkiye'nin dört bir yanında sesini duyuran tek
devrimci sendikal örgüt olmuştur.

1974 ve 1975'de yeni katılımlarla daha da
büyüyen DiSK, 21-24 Mayıs 1975'de V. Genel
Kurulunu yapmış, aldığı kararlar ile işçi

18



sınıfının sendikal mücadelesine yeni boyutlar
kazandırmıştır.

Bu arada DISK'in uluslararası ilişkileri genişle
miş, devrimci sendikalarla bağları pekişmiştir.

1975 yılında lzmir ve lstanbul'da Demokratik
Hak ve Özgürlükler Mitingleri gerçekleştiren
DiSK, kitlesel eylemlerin başını çekmiştir.

1976'da ise Türkiye işçi sınıfının ye emekçi
halkın yıllardır özlemini çektiği işçi sınıfının
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs'ı kutlayan DiSK, bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesinin en önde gelen
örgütü olmuştur.

Aynı yılın Eylül ayında Devlet Güvenlik
Mahkemeleri yasa tasarısına karşı direnen
DiSK, siyasal içerikli bir genel grevi ilk kez
gerçekleştirmiştir.

Fakat egemen sınıfların saldırısı artarak
sürmüştür. 19771 Mayıs'ını kana bulayan ve 36
yurttaşımızı katleden burjuvaziye en anlamlı
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cevap. 1978 1 Mayıs' n görkemli bir biçimde
kutlan::ıasıyla verilmiştir.

22-27 Aralık 1977 tarihlerinde yapılan 6. Genel
Kurulda alınan kararlar DISK'in yeni dönemde
temel mücadele hedeflerini oluşturmuştur.
1978 yılında gerçekleşen 20 Mart Faşizme ihtar
Eylemi faşist saldırı ve katliamlara karşı
işçilerin ve emekçilerin neler yapabileceğini
gö:=;teren şanlı bir eylem olmuştur.
DiSK Kahramanmaraş katliamında ölenlerin
anısı ve faşizmi lanetlemek için 5 Ocak 1979'da
beş dakikalık saygı duruşu ile Faşizmi
Lanetleme eylemini gerçekleştirmiştir'.

1979 1 Mayıs'ını kutlatrnak istemeyen, sokağa
çıkma yasağı ilan ederek işçi sınıfından ne
kadar korktuğunu gösteren burjuvazi karşısın-
20
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da direnen DiSK, bu kararlılığını sonuna kadar
götürerek 1 Mayıs'ların devrimci geleneğini
güçlü bir biçimde yaşatmıştır. .

DiSK, Türkiye işçi sınıfının ekonomik, politik
ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğünü bile
rek mücadele veren bir sendikal örgüttür.
DISK'i, sınıf uzlaşmacılığı yapan Türk-lş'ten
ayıran en önemli özellik de budur.

DISK'in sınıf sendikacılığının dayandığı temel;
işçi sınıfının bilimi, yani bilimsel sosyalizm
üzerinde yükselir. DiSK, işçi sınıfının tüm
dünyada bugüne kadar edinmiş olduğu müca
dele deneyimlerini bilimsel bir yaklaşımle
değerlendirerek kavgasını sürdüren bir sendikal
örgüt olduğu için kısa geçmişine rağmen işçi
sınıfının ve emekçi halkın bu alandaki gerçek
umudu olmuştur.
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SINIF SENDİKACJIJLIĞ™1IN
TEMELNİ'l'ELİKLER:it
NELERDİR?

Sömürüye ve baskıya karşı Türkiye işçi
sınıfının ekonomik-demokratik mücadelesini
yürüten DiSK ve DISK'e bağlı sendikalar ulusu,
dili, dünya görüşü, dinsel düşüncesi, ırkı,
cinsiyeti,derisinin rengi. .. ne-olursa olsun tüm
emekçilerin biraray.a geldiği KiTLE örgütleridir.

işçilerin sendikalarda biraraya gelmesini yara
tan çıkarlar sınıfsal olduğu için, bi,·er kitle
örgütü olan DiSK. ve DISK'e bağlı sendikalar
a_ynı zamanda birer SINIF örgütleridir.Sendika
ların bu. iki niteliği birbiriyle çelişmez, tam
tersine bu iki nitelik birbirini tamamlayarak
diyalektik bir bütün oluştururlar. Bunun
bozulması sendikal örgütün yapısını parçala
yabilecek sapmaları yaratabilir. •

DiSK ve DISK'e bağlı sendikalar demokratik
örgütlerdir. DiSK sendikal demokrasiyi, sendi
kal birliğin temeli sayar. Sendikal demokrasi,
sendikaya üye tüm işçilerin sendikal organları
demokratik bir biçimde seçebilmeleri, yüklene
bilecekleri ve talip oldukları görevlere seçilebil
meleri ve sendikal örgütün kararlarını ortak
biçimde alabilmeleri demektir.
22



DiSK ve DISK'e bağlı sendikalarda demokratik
merkeziyetçilik egemendir. DiSK ve DISK'e
bağlı sendikalarda en alt düzeyden, en üst
düzeye kadar tüm sendika organları seçimle
işbaşına gelir.

DiSK ve DISK'e bağlı sendikalarda tüm
kararların alınması, uygulanması ve uygulan
manın denetlenmesinde tabanın görüşleri
alınır. DiSK üyeleri organ kararlarına uymakla
yükümlüdür.Bu kararların alınmasında azınlık
ta olanlar, çoğunluğun kararlarına uyarlar.

Sendikal demokrasinin gereği olan "tabanın
söz ve karar sahibi olma ilkesi" DISK'i sınıf
uzlaşmacısı Türk-lş'ten ayıran en önemli
örgütsel niteliktir.

DiSK burjuvaziden, siyasal iktidarlardan, burju
va devlet aygıtından burjuvazinin tüm örgüt ve
kurumlarından, siY,.asal partilerinden ve burjuva
ideolojisinden ayrı; bağımsız bir örgüttür.

DISK'in bu niteliği tüm sınıf sendikalarının
sahip olduğu ayırdedici niteliklerden birisidir.
Ancak bu bağımsızlık örgütsel anlamda bir
bağımsızlıktır. Uzlaşmacı burjuva sendikacılı
ğının savunduğu "tarafsızlık" sınıf işbirliğinin
pratikteki uygulaması olduğu için DlSK,
kurulduğu günden bugüne kadar "tarafsızlığa",
"partilerüstü politika"ya karşı olmuştur.

DiSK, sınıf mücadelesine, işçi sınıfının bilimi
ne tam bir bağlılık içinde mücadele veren bir
örgüttür.

• Kitle örgütü olma,
• Sınıf örgütü olma,
• Demokratik örgüt olma,
• Bağımsız örgüt olma.
DISK'in ve DISK'e bağlı sendikaların temel
nitelikleridir. DiSK bu dört temel ilkeden ödün
vermeden, bunların işçi sınıfının devrimci
sendikal mücadelesi içinde kökleşmesini
gelişerek yaygınlaşmasını sevunur. '

23
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DİSK'İNÖRGÜTSEL.
İLKELERİNELERDİR?
DiSK, kurulduğu 1967 yılından .. bu yana
mücadele süreci içinde, sınıf sendikacılığı
temelinde örgütsel ilkelerini biçimlendirmiş ve
bu ilkeleri kitlesel olarak yaygınlaştırmıştır.
Bu ilkeler;
• Sendikal Birlik ilkesi,
• Gerçekçilik ilkesi
• Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olma ilkesi,

olarak sıralanır.
• Bu ilkeler, mücadelenin her aşamasında,
örgütlenmede,·toplu sözleşmelerde, grevlerde,
direnişlerde, yığın eylemlerinde organ çalışma
larında ... kısaca hayatın her alanında uygulan
mak zorundadır. DiSK ve DISK'e bağlı
sendikalar bu ilkeleri uygulamak, onları
titizlikle savunarak, geliştirmekle yükümlüdür
ler.

SENDiKAL BiRLiK iLKESi NEDiR?

Genel olarak sendikal birlik, işçilerin ve tüm
çalışan emekçilerin aynı sendikal örgütlenme
içinde biraraya gelmesidir. Kapitalist toplumda
mücadele veren işçi sınıfının başta gelen
sorunu birliktir. Emperyalizm ve yerli işbirlikçi
leri sürekli olarak işçi sınıfının birliğine saldırır,
bu birliğin dağılmasını isterler. Onlar için
önemli olan tüm toplumda "böl-parçala-yönet"
politikasını uygulamaktır.

işçi sınıfının genel anlamdaki birliği, işçilerin
burjuva düşüncesinden, ideolojisinden ve onun
zarar verici etkilerinden kurtarılması, uzlaşmacı
örgütlerin açığa çıkarılması, etkin olanların
önemsizleştirilmesi ve tüm işçi sınıfının işçi
sınıfı bilimiyle donatılması-sorununu da içerir.

DiSK ve DISK'e bağlı
sorununda üzerlerlne düşen
düzeyde yerine getirirler.
24
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DiSK, sendikal birliğin oluşması için dört
düzeyde verilecek birlik mücadelesini şart
koşar. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- lşyerinde Birlik,
2- işkolunda Birlik,
"3- Ülke Çapında Birlik,
4- Uluslararası Çapta Birlik.
DiSK ve DISK'e bağlı sendikalar işyeri
örgütlenmesini temel alan örgütlerdir. Bu
nedenle birlik ilkesinin ilk aşaması olan
IŞYERINDE BiRLiK, sendikal disiplinden ödün
vermeden, işyerlerinde tüm işçileri kucaklaya
bilecek kararlı bir çizginin izlenmesini gerekti
rir. lşvertnde Birlik tüm işkollarını kapsayan
IŞKOLUN DA BiRLiK aşamasıyla pekiştirilmeli
ve geliştirilmelidir.
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DiSK, işkolunda birlik mücadelesinde önemli
bir adım olacak işkolu sayısının 16'ya
indirilmesini kurulduğu günden beri savunarak,
bunun için verilen mücadeleyi Anatüzüğünde
ve Genel Kurul Kararlarında somutlamıştır.

DiSK, işkolunda birlik ilkesinin sorunu bütü
nüyle çözemediğini, işçi sınıfının sendikal
birliği için tüm ülke çapında tek bir konfederas
yonda birlik oluşturmasını savunur. Ülkemizde
bölünmüş olan sendikal birliğin sınıf mücade
lesi temelinde oluşacağı bilincinden hareket
eden DiSK, Türk-lş'in uzlaşmacılığına karşı
çıkarken, Türk-lş'te biraraya gelmiş işçilerle
DiSK üyesi işçilerin eylemde birlik ilkesini
savunur.

Bölünmüşlüğün geçici olduğuna inanan DiSK,
mücadele süreci içinde işçi sınıfının tüm
engelleri aşarak işçi sınıfının bilimine bağlı,
devrimci sendikacılık ilkelerini savunan tek bir
sendikal konfederasyonda biraraya geleceğine
inanır.

DiSK, ülke çapında birliğin mutlaka uluslarara
sı birlik içinde bir anlam kazanacağını ve
Türkiye işçi sınıfının tüm dünya işçileriyle ve
ezilen uluslarla birlikte davranması gerektiğine
inanan bir örgüttür.
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DİSK, kapitalist ülke, geri kalmış ülke ve
sosyalist ülke sendikaları ve bunların üye
olduğu sendikal örgütlerle yakın bir ilişki kurar,
işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını sağla-
-yacak ortak mücadele yolları arar.

GERÇEKÇİLİK IL~ESI NEDiR?

DiSK ve DISK'e bağlı tüm sendikaların
çalışmalarında gerçekçilik egemendir. DiSK
gerçekçilik ilkesini işçi sınıfının bilimine
dayalı olarak yürütür. Gerçeklere dayanmayan
bir mücadele başarısızlıkla sonuçlanır. DISK'in
13 yıllık deneyimi gerçekçi olmasının yarattığı
kalıcı başarılar ve sonuçlarla doludur.

TABANIN SÖZ VE KARAR SAHiBi OLMA
iLKESi NEDİR?

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi
devrimci sendikacılığın gereği olan sendikal
demokrasinin can damarıdır. DiSK, sürekli
olarak sendikal demokrasiyi savunmuş, özellik
le Türk-lş'in uzlaşmacılığına karşı mücadele
~derken tabana ve tabanın görüşlerine dayan
mıştır. DISK'in kuruluş bildirgesinde de yeralan
bu bilimsel ilkenin titizlikle savunulması ve
hayata geçirilmesi sorıucudur ki,kuruluşunda
30 bin üyeyi temsil eden DISK'in bugünkü üye
sayısı 600 bine yaklaşmıştır.
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Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri
bir bütün oluşturur. Bu ilkeler tüm dünya
işçilerinin uzun yıllar süren dişediş bir
mücadele içinde sürdürdükleri kavganın, yenil
gi ve zafer günlerinin ürünleridir.

Bu ilkeler bugün sınıf uzlaşmacılığına karşı
çıkan her sendikal örgüt ve onun üyeleri
tarafından savunulması zorunlu ilkelerdir. Her
devrimci işçi bu ilkelerin kalıcı olarak işletile
bilmesi için yoğun bir çaba harcamak
zorundadır. Çünkü yukarıda sıralanan ilkelerin
hayata geçirilmesi okunduğu kadar kolay
değildir, zorlu bir mücadeleyi gerektirmektedir.

DiSK, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir yol
almıştır. Mücadelenin gelişimi doğrultusunda
DİSK daha ileri boyutları sürekli zorlamaktadır.
Bu gelişim içinde 1979'da DiSK üyesi sendika
larda tabanın söz ve karar sahibi olması
ilkesinin ortak bir biçimde uygulanması
amacıyla tüm DİSK üyesi sendikaların zorunlu
olarak uyacakları TEK TIP DEMOKRATiK
TÜZÜK kabul edilmiştir.

Bu tüzük bugün Türkiye işçi sınıfının sendikal
mücadelesinde önemli bir adımdır.

DİSK'te örgüt içi demokrasi uygulaması bu tür
aşamaları hızla geçirerek daha da güçlenecek
tir.



DİSK'İNTEl\IBLMÜCADELE
İLKELERİ NEREDEN
KAYNAKLANIR?

DISK'in temel mücadele ilkeleri Türkiye işçi
sınıfının ekonomik, siyasal ve ideolojik müca
delesinin bütünlüğünden ve bunun mücadele
içinde yaşanan gerçeğinden kaynaklanır. DiSK'
in temel mücadele ilkelerine yön veren düşünce
işçi sınıfının bilimidir. Bu ilkeler yalnızca işçi
sınıfının değil, tüm emekçi halkın, yoksul
köylülerin, küçük esnafın, zanaatkarların ve
tüm çalışanların çıkarları doğrultusunda biçim
lenir.
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İLKELERİ NELERDİR?



DiSK iŞÇi SINIFININ BiRLiĞi iÇiN
MÜCADELE EDER
Kapitalist toplumda işçi sınıfının her alandaki
kavgasında birlik oldukça önemlidir.

Üretim araçları karşısındaki . durumları ve
çalışma ve yaşama. biçimleri aynı, çıkarları
ortak, düşünceleri· btrvotan işçilerin biraraya
·gelmesi ve sömürüye karşı ortak mücadelesi
burjuvaziyi korkutur. Sınıf mücadelesi içinde
sınıf örgütlerinin en önemli görevlerinden biri
de kendi alanlarında bu birliği gerçekleştirmek
tir. DiSK sürekli olarak işçi sınıfının birliği içiri
kavga vermiş ve birliğin sınıf temelinde
oluşması için çaba göstermişti ... _

DiSK ULUSAL BAĞIMSIZLIK iÇiN
MÜCADELE EDER
DiSK ulusal bağımsızlık içi,ı mücadele veren ve
Türkiye'nin bağımsız bir ülke olmasını isteyen
bir örgüttür.

Türkiye'nin ekonomik, politik ve askeri alanlar
da emperyalizme bağımlı bir ülke olduğunu
bilerek emperyalizme karşı mücadelesini sür
düren ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren
halkları destekleyen DiSK, Türkiye halkının
bağımsızlık özlemlerini dile getiren eylemleri,
kitlesel mitingleriyle bunu kanıtlamış ve bu
yoldaki mücadelenin aralıksız verilmesi için
bunu Anatüzük maddesi yapmıştır.

DiSK DEMOKRASi iÇiN MÜCEDELE EDER

Çağımızda tekelci aşamaya ulaşmış olan
burjuvazi kendi eseri olan burjuva demokrasisi
ni inkar etmiş ve siyasi olarak da gericileşmiş
ti r.

Belli hak. ve özgürlükler için zorunlu olan
burjuva demokrasisi işçi sınıfı için sınırları belll
olan, sınırlarının aenişletilmesi, baskı organla-
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rının etkisizleştirilmesi uğrunda - mücadele
edilmesi gereken bir sistemdir. işçi sınıfı
demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirilmesi, devrimci mücadelede önün_e
konan engellerin kaldırılması için kararlı bır
mücadele verir.

işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle örgütü
olan DiSK, Türkiye'de verilen demokrasi müca
delesinin en önde gelen devrimci örgütü

• olmasıyla saygın bir yere sahiptir.

15-16 Haziran Direnişinden, DGM Direnişine,
20 Mart Faşizme ihtar Eyleminden, 1 Mayıslara
kadar uzanan. bir dizi eylem DISK'in bu
mücadele içindeki yerini açıkça ortaya koymak
tadır.

DiSK günümüzde demokrasi mücadelesinin tek
başına kalıcı olmadığını, günümüzde demokra
si mücadelesinin başını işçi sınıfının çektiğini
bilerek, bu mücadelenin sosyalizm mücadele
sinden ayrı tutulamayaoağını savunur.

DiSK EMPERYALiZME VE FAŞiZME KARŞI
MÜCADELE EDER
DiSK, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
veren ve bu mücadeleyi işçi sınıfının tüm
dünyadaki deneyimine, işçi sınıfı biliminin bu
alandaki zengin teorik temeline dayandıran bir
örgüttür.

Faşizmin ve emperyalizmin örgütlü bir müca
dele sonucunda yenilebileceğine inanan DiSK,
ülkemizdeki anti-faşist ve anti-emperyalist
güçlerin ancak birlikte vereceği kavganın kalıcı
sonuçlar yaratacağını savunur. Bu sorumlulu
ğun bilincinde olan DiSK, tüm ilerici, demok
rat, yurtsever ve sosyalistlerin gündemindeki
ortak mücadele sorununa çözüm için "Faşizme,
Emperyalizme ve Şövenizme karşı Demokratik
Platform" girişimlerini sürdürmektedir. DISK'in
bu konudaki tavrı 6. Genel Kurul'da alınan 1
No'lu kararla da somutlanmıştır.
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DiSK BARI$ iÇiN MÜCADELE EDER

DiSK tüm dünyada kalıcı ve sürekli bir barışın
gerçekleşmesinden yanadır. Emperyalistlerin
savaş kışkırtıcılığı yaptığı, halkları birbirine
düşman ettiği, silah tekellerinin işçilerin ve
emekçilerin sırtından milyarları vurduğu bir
dünyada barış için savaşmak işçi sınıfının önde
gelen bir görevi ·olmuştur. Kalıcı bir barışın
savunucusu olan DiSK, barış isteminin sınıfsal
temelini gözardı etmeden mücadele verir.
DiSK emperyalistlerin çıkardığı haksız savaşla
ra karşı çıkarken, ezilen ulusların vermiş
olduğu ulusal kurtuluş savaşlarının yanında
yeralır.

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını
savunan DiSK sömürgeciliğe, ırkçılığa, şöve
nizme ve siyonizme karşı sürdürülen mücadele
nin tüm dünyada emperyalizme faşizme ve
kapitalist sömürüye karşı verilen mücadelenin
birer parçası olduğunu vurgular.

DiSK SOSYALiZM iÇiN MÜCADELE EDER

DiSK işçi sınıfının kurtuluşunun kendi eseri
olacağına inanan ve temel amacının sömürüsüz
bir topluma, sosyalizme ulaşma olduğunu
savunan sendikal bir örgüttür. •

-DiSK, siyasal mücadelenin temel heçfefi otan
iktidar mücadelesini yürütecek örgütün işçi
sınıfının partisi olacağını bilerek, mücadele
yöntemlerini bu gerçekten hareket ederek
düzenler. •

DiSK, Anatüzüğünün, "insanın insanı sömür
mesini" ortadan kaldırmaya yönelik bağlayıcı
mücadele hedefinin, demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığı ilkelerinin ışığında, işçi sınıfının
ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin
bütünlüğünün bilincinde olarak BAĞIMSIZLIK,
DEMOKRASi ve SOSYALiZM için mücadele
eder. ••
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D1SK'1N ÇALIŞMALARI
NELERİ KAPSAR?
DiSK, genel ilkelerini sıraladığımız bütünlük
içinde işçi sınıfının ekonomik-demokratik
mücadelesini sürdürür.

DISK'in mücadele hedefleri en genel biçimiyle
Anatüzüğünün 5. maddesinde somutlanmıştır.

Anatüzüğün 5. maddesi DISK'in görev ve
yetkilerini şöyle sıralamıştır:
MADDE5

a) Ulusal düzeyde tüm işçileri ana işkollarında
tek sendikada örgütleyerek DİSK içinde
bütünleşmelerini sağ Iarrıak ,

b) DİSK'i Türkiye İşçi Sınıfının en güçlü
demokratik sınıf ve kitle örgütü durumuna
getirmek,
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c) İşçi sınıfının sendikal hareketinin izleyeceği
ekonomik, sosyal ve siyasal politikanın kalın
çizgisini saptayarak, bu politika üzerinde
birlikte hareketi sağlamak, •

d) Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının
Anayasa'nın ruhuna uygun biçimde uygulana_
bilir duruma getirilmesi, başarı ile yürütülme
si için sendikalararası dayanışmayı ve güçbir
liğini sağlamak,

e) Çalışma hayatı ile sosra~ güvenliği
düzenleyen tüm yasaların ışçı sınıfı ve
emekçiler yararına çıkarılması, geliştirilmesi
ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak,
f) İşçi sınıfı ve emekçilerin çıkarları doğrultu
sunda eğitim ve öğretim veren .kurul,
konferans, seminerler düzenlemek, başkaları
tarafından düzenlenen bu gibi toplantılara
katılarak DİSK ilkelerine uygun kararlar
aldırmak,

g) Yurt içi ve yurt drş.ında kurulu işçi sınıfı
yararına çalışan, DISK'in ilkelerine .uygun
doğrultuda görüş ve eylemlerde bulunan
örgütlerle işbirliği yapmak, aynı ilkeleri
paylaşan uluslararası örgütlere üye olmak ve
onlardan yararlanmak, •

h) İşçilere mesleki eğitimin yanısıra genel
kültürlerini arttırıcı eğitim vermek, beden
eğitimi için sağlık ve spor tesisleri kurmak,
boş zamanlarını değerlendirmek için olanaklar
sağlamak,

i) İşçilerin sorunları ve meslekleri yararına
ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak, bu
amaçla kurullar kurmak,

j) Üretim, tüketim, konut kooperatifleri,
şirketler ve dinlenme yerleri, baarn-yayırı
evleri kurmak, bildiri ve bülten yayınlamak,

k) Üyesi sendikalar arasında her bakımdan
birlik ve dayanışmayı sağlamak, çalışma
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.... yöntemlerini aynı ilkelere uyduracak planları'
yapmak ve uygulamak,

l) DİSK üyesi sendikalar, anatüzükleri için
DİSK Anatazüğüne bağlılık ve uygunluk
bakımından DİSK tarafından hazırlanacak tip
statüsünü esas alır ve kendi sendikalarının
veya işkolunun özelliğine göre bu tip statüye
eklemeler yapar,

m) Anayasa, yasalar ve işçi sınıfının çıkarları
ile gereksinmelerine ilişkin diğer girişimlerrle
bulunmaktır.
Üyelerinin çaıışma ve yaşama koşullarının
düzeltilmesi DiSK ve DiSK üyesi sendikaların
temel amacıdır. Toplu iş sözleşmeleri bu temel
amacın gerçekleşmesinin somutlandığı müca
dele alanlarıdır.

Bu mücadele, daha kısa çalışma süresi, daha
yüksek ücret, daha fazla sosyal hak elde etme,
iş güvencesi sağlama, çocuk ve kadın işçilerin
sorunlarını bu düzenin sınırları içinde kısmen
çözümleme, daha iyi beslenme, barınma,
giyinme koşullarına kavuşma, daha uzun yıllık .
izin, daha erken emeklilik, işyerlerinde baskıla
rın azaltılması, işkazalarına ve meslek hastalık
larına karşı önlem alınması, kısacası daha iyi
çalışma ve yaşama koşullarının elde edilmesi
mücadelesidir.

Ancak hemen şunu belirtmek gerekir ki, işçi
sınıfının yukarıdaki amaçlara yönelik mücade
lesi yalnızca toplu sözleşmelerle sağlanamaz,
DiSK işçi sınıfının çalışma ve yaşama
koşullarının düzeltilmesi için yok yönlü bir
mücadele verir.
Genç işçilerin, kadın işçilerın, göçmen işçilerin
ve henüz sendikalaşma hakkı tanmrnayan tüm
emekçilerin sorunlarına özel önem veren DiSK,
genel olarak demokratik hak ve özgürlükler,
özel olarak da sendikal hak ve özgürlükler
mücadelesinin kalıcı sonuçlar getirmesi için
belli temel istemler uğruna mücadele etmekte
dir.
36



D1l:§JK9JtN"
TElVIBL 1i:S'TEN.iilLERİ
NELERD1tR?



,-;r~-~--,::-:,;;----:---0:--------..:~--r--~

~~~-,
,-"-,'-....--,~1"',i '

J •~~nıl,---[·\ Q 'b..,, --;..~\ •, 1-fi- ;:,d-.~ ı-:..,"'-----
"',,..,,.r, ii':, -r:..:.-; '"'\ vı··.-:-tt ~ 0.Uc'~tI-.:~J • •

Ü t->V'\-,.ı...;.,..__ı.

9 ı n i o rı n ı -:;;._ı.~~,.J· ,.....;
1~ .-. ·-., •· lı · -- _·•_ -._

ttıffi/7 1k~l.f Le ı

1
. "i.-,

§11:YASAJL VE DEMO>liffi.ATI.X
11:STEN.iDLER
G Faşist ve ırkçı yuvalar dağıtılmalı, faşist

parti ve dernekler kapatılmalı, devlet kade
meleri faşistlerden temizlenmeli, bugüne
değin yapılan işkencelerin, siyasal cinayet
lerin, 1 Mayıs 1977, Kahramanmaraş ve tüm
diğer faşist katliamların sorumlularından
hesap sorulmalıdır.
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• Hangi görevde ve meslekte olursa olsun 18
yaşındaki herkese oy hakkı tanınmalı,
seçilme yaşı indirilmelidir.

• Yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçme ve
seçilme hakkı tanınmalıdır.

• "Bağımsız yargı ilkeleri" hayata geçlrilmell,
sivil, askeri olağanüstü yargılama ve ihtisas
mahkemeleri ,girişimlerinden vazgeçilmeli
dir.

• Sendikalar'Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve
Lokavt Yasası, iş Yasası, Dernekler Yasası,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası başta
olmak üzere temel hak ve özgürlükleri
düzenleyen yasalarda yer alan anti-demok
ratik hükümler kaldırılmalıdır.

e işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günü olan 1 Mayıs iŞÇi
SAYRAMI olarak yasalarda yer almalıdır.

• işçi sınıfının serbestçe örgütlenmesini ve
biliminin açıklanmasını engellemeye yöne
lik TCK'nun 141.ve 142. maddeleri kaldırılma
lıdır.

• Tarım işçileri ve orman işçileri için iş
yasaları çıkarılmalı, iş Yasası kapsamı
dışında bırakılan tüm çalışanlar iş Yasası
kapsamına alınmalı, iş Yasalarının birliği
amaçlanmalıdır.

e 12 Mart'tan bu yana Anayasa'da yapılmış
değişiklikler kaldırılmalı, 1961 Anayasa'sı
eski durumuna kavuşturulmalı, uygulanma
yan maddeleri eksiksiz uygulanmalı, Anaya
sa işçi sınıfı ve emekçi halk yararına
gel iştiril mel id lr.

• Halkımız üzerindeki ırkçı ve şöven baskılara
son verilmelidir.
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SENDİKAL
HAKVEOZGORLOKLER
iLE İLGİLİ İSTEMI..ER
• Çalışanlar arasında işçi-memur gibi yapay
ayrımlar kaldırılmalı, tüm çalışanlara grevli,
toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanın
malıdır.

e Grev hakkının kullanılmasının toplu sözleş
me düzenine bağlı olmaktan kurtarılıp genel
grev, dayanışma grevi, uyarı ve sempati
grevi hakkı tanınmalı, grev hakkı üzerindeki
tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır.

e işçilerin istedikleri sendikayı seçme hakkı
olan ve gizli oy-açık sayım ilkesine dayalı
REFERANDUM yasallaştırılmalıdır.
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ÇALIŞMAVE YAŞAMA·
KOŞULLARININ
DÜZELTİLMESİNE
1L1ŞKİN 1STE:MLER
O iş Yasası demokratikleştirilmeli, başta 13.,

17. ve 24. maddeler olmak üzere anti-de
mokratik tüm maddeler işçiler lehine
yeniden düzenlenmelidir.

• iş Yasasında işverenler için getirilen yaptı
rımlar hapis cezalarıyla birlikte ağırlaştırıl
malıdır.

• Fazla mesaiyi ve gece çalışmalarını belirle
yen esaslar yeniden işçiler lehine gözden
geçirilmelidir.

o Haftalık çalışma süresi 40 saate indirilerek.
hafta . tatili tüm işyerlerl için. iki gün
olmalıdır.

cı Çalışanlar arasında kadın-erkek, genç işçi
ayrımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücret ilkesi
uygulanmalıdır.

9 iş teftişi etkinleştirilip demokratikleştirilme
li, Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafsızlaştı
rılmalıdır.

c, Asgari ücret iki yıllık bir süre içinde
değişmez olmaktan çıkarılmalı, tesblt edilen
asgari ücret paranin satın alma gücündeki
değişiklikler oranında arttırılmalıdır.

• Kıdem tazminatı yasal olarak işe başlanıldı
ğından-itibaren her yıl için 40 günlük ücret
tutarında olmalı ve işten istifa yoluyla
ayrılma halinde dahi, tazminat alma hakkın
dan __ yararlanılmalı ve bu tazminatların
miktarı ne olursa olsun vergi dışı bırakılma-
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_ lı, Kıdem Tazminatı Fonu tasarısı geri
alınmalıdır. •

o lşyerlerine, mahallelere, kreş, çocuk yuvası,
emzirme odaları açılmalı, bunların masrafla
rı işverenler, devlet ve belediyeler tarafından
karşılanmalıdır.

• Kapı, kalorifer ve ev hizmetlerinde çalışanla
rın hakları korunmalı, sosyal güvenlik
kapsamına alınmalıdır.

O ücretli doğum izinleri doğum öncesi 3 ay,
doğum sonrası 3 ay olmalı, gerektiğinde bu
izinler birleştirilebilmeli, doğum sonrası
kadın emekçiler isterlerse 1 yıl izin
alabilmelidir.

@ Çıraklar üzerindeki ağır baskılara son
verilmeli, çıraklar yasası günün koşullarına·
uydurulmalıdır.

8 Kadınlara ekonomik, politik, toplumsal,
kültürel hayata katılmaları konusunda ola
naklar yaratılmalı, kadının toplumda aşağı
lanmasına fırsat verilmemelidir.



ULUSALBAĞIMSIZLIK
VE DIŞ İL!ŞKtt,ER
KONUSUNDAKİ İSTEMLER

@ Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, siyoniz
me, şövenizme ve sömürgeciliğe karşı
mücadele veren dünya halkları desteklenme
Hdlr',

C Ülkemizi emperyalizmin boyunduruğu altına
sokan NATO, OECD ve Enerji Ajansı gibi
askeri ve ekonomik örgütlerden çıkılmalı,
AET ve IMF ile olan ilişkiler kesilmelidir.

O ikili anlaşmalar feshedilmeli, askeri üsler
gerçekten kapatılmalı, yabancı askerler sınır
dışı edilmelidir.

0 Kıbrıs topraK bOtOnlOğOne sahip, egemen,
bağımsız, bağlantısız ve yabancı üslerden
arınmış_ bir ülke durumuna getirilmelidir.
Ege sorunu Türkiye ve Yunanistan halkları
nın karşılıklı barış çabalarıyla çözümlenme
li, emperyalist ülkelerin müdahalesi önlen
melidir.

@ Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için çaba
harcanmalı, barışçı bir dış politika izlenme
li, genel ve tam bir silahsızlanma için
mücadele edilmelidir.

• Başta sosyalist ülkeler olmak üzere tüm
ülkelerle eşitlik, karşılıklı yarar ve iç işlerine
karışmama ilkeleri temeli üzerinde iyi
ilişkiler kurulmalı, karşılıklı işbirliği gelişti
rilmelidir.

e Helsinki Avrupa Güvenlik ve işbirliği Sonuç
Belgesi eksiksiz uygulanmalıdır.
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YURTDIŞINDAKİ
tŞÇ:h...ER:tMlZE
İLİŞKİN tSTEl\1ILElR

, @ Uluslararası- Çalışm~ Örgütünün (ILO) hak
eşitliğine ilişkin kabul edilen uluslararası
sözleşmesi uygulanmalıdır.

O Yurt dışındaki işçilerimizin bulundukları
ülkelerdeki yerli işçilerle eşit haklara sahip
olmaları sağlanmalıdır.

0 Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma, oturma,
sosyal güvenlik, mesleki ve eğitim sorunları
çözümlenmelidir.

OOSYAL GÜVJENJL1hr{ 1bLE
-:foLGİLİ İ§TElMilLJER
O Sigortasız kaçak işçi çal ış tmlrnas ı önlenme

lidir.

0 SSK demokratikleştirilmeli, işçiler yönetim
de .aöz ve karar sahibi olmalıdır. MEYAK
kesintilerine son verilmeli, bugüne değin
birikmiş kestrıtüer sahiplerine geri verilmeli
dir.

eı IYAK Tasar.ısı geri alınmalıdır.

o Tüm çalışanlar, aileieri de dahil olmak üzere
sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE
.tş GOVENLfĞ:B:
İLE 1LG1DLt İSTEMLER
® işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü

genişletilerek uygulanmalı, bu konudaki
yaptırımlar ağırlaştırılmalı, tüzüğe uymayan
işverenler için ağır hapis cezası getirilmeli
dir .

. e Sendikalara işyerlerinde işçi sağlığı ve
iş güvenliği ile ilgi sorunlarda yasal yetki ve
denetim hakkı tanınmalıdır.

0 Ağır ve tehlikeli işlerde, zararlı kimyasal
maddelerle yapılan çalışmalarda günlük
çalışma süresi 4-6 saat ile sınırlandırılmalı,
bu konuda alınacak önlemler, insan doğası-·
nın doğurduğu hatalara değil, nesnel ve
teknik nedenlere yönelik olmalıdır.

• işçiler en az altı ayda bir genel sağlık
muayenesinden geçirilmeli, özellikle kan ve
idrar tahlilleri yapılmalı, bu masraflar
işverence ödenmeli, sağlık muayenesine
engel olan işverenler hakkında dava açılma
lıdır.
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EĞİTİMti,E
İLGİLİ İSTEMLER

o Eğitim ve öğrenim kurumlarında ve yurtlarda
varolan faşist işgale son verilmeli, bu
kurumlarda can güvenliği sağlanmalıdır.
Ders kitapları, gerici, faşist, ırkçı, şöven
görüşlerden arındırılmalı, bilimsel öze ka
vuşturulmalıdır.

• Öğretim kurumlarındaki disiplin yönetmelik
Jeri demokratikleştirilmelidir.

• Eğitim emekçilerinin özlük sorunları çözüm
lenmelidir.

• Öğrencilere boş zamanlarını değerlendire
cek olanakJar sağlanmalı, kitle sporu ve
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kültürel hlzrnetter emekçi çocuklarina ula
şacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

e Çıraklar ve genç işçiler mesleki ve teknik
eğitimden geçirilmelidir.

O Eğitim sistemi yeniden d0zenlenmeli, de
mokratik ve yeterli bir eğitim düzeni
getirilmelidir. '

o Okuma-yazma kampanyasına girişilmeli,
ilkokul çağına ulaşmışlar arasında okuma
yazma bilmeyen kişi bırakılmamalıdır.

BESLENME VE SAĞLIK
İLE 1LG1Lt İSTEMLER

• Asgari ücretin saptanmasında yeterli ve
sağlıklı beslenme için gerekli ekonomik.
düzey sağlanmalıdır.

• Halkımızın temel gereksinimi olan besin
maddelerinin üretimi ve satışı sırasında
aracıların ortadan kaldırılması yolunda yerel

· yönetimler yetkili kılınmalıdır.

• Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık veril
meli, bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı
mücadele edilmeli, sakatların bakım ve
eğitimi için özel tesisler kurulmalıdır.

O Çevre kirlenmesine karşı savaş açılmalı,
etkin önlemler alınmalı ve buna yol açan
işverenler hapis cezasına çarptırılmalıdır.

• Her yurttaş sağlık hizmetlerinden, bakım,
tedavi, ilaç gibi olanaklardan eşit olarak,
parasız ve sürekli bir biçimde yararlanmalı
dır.

• Tüm ilaç sanayii devletleştirilmeli, yabancı
ilaç şirketlerinin sörnürüaüne son verilmeli
dir.
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ULAŞIMlLE
1LG1Lt İSTEMLER
• Kentlerde kitle taşımacılığına önem verilme-

lidir. •

•Ulaşım politikası halkın gerekf:.,nimlerini
karşılayacak bir düzene sokulmalı, kaynak
israfı önlenmeli, dışa bağımlı karayolu
taşımacılığı terkedilmelidir.

KOLTORILE
1LG1Lt İS'ffll\ılLER
• Kitap toplatma, oyunları sahneden kaldırma
lfygulamalarına son verilmelidir.

e Sanatçıların örgütlenmesini ve sosyal gü
venceye kavuşmasını sağlayacak yasalar
çıkartılmalıdır.

• Tüm kültür ve sanat ürünlerine uygulanan
sansür kaldırılmalıdır.

• Halkımızın kültürü üzerindeki emperyalist
etkilere son verilmeli, kültürel mirasına
eleştirel bir biçimde sahip çıkılmalıdır.

IIBNTLIEŞ!iım;
KONUTVEKffJflv\ §0RUI\J7U
İLE 1LG1Li 1§1f.lEThıIDLJER
eTüm kentleşme sorunları emekçiler lehine
çözümlenmelidir.

@ Lüks konut • yapımı engellenmeli, sosyal
konut yapımına ağırlık verilmelidir.

eGecekondu yıkımı durdurulmalı, .gecekon
dularda oturan yurttaşlar için aosyat konut
yapılmalıdır.
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• Kıyı yağması önlenmeli, kıyılar kamulaştırıl
malı, buralarda halkın dinlenebileceği tesis
ler yapılmalıdır.

• Elektrik, su, yol, kanalizasyon, havagazı
gibi hizmetler tüm halk kitlelerini kapsaya
cak bir biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

• Kiralar dondurulmalı, bu alandaki soyguna
son verilmelidir.

SANAYİ tt.E
uorr.r İSTEMLER
• Yeni yatırımların teknoloji seçiminde ernper

yalist ülkelerin dayattığı ger.i teknolojiler
seçilmemelidir.

• Sanayi nin ülke çapında yaygınlaştırılması
sağlanmalı, bölgesel dengesizlikler yaratrl
mamalı, tarım ve sanayii arasında dengeli
bir birlik kurulmalıdır.

• Ülkemizde varolan yabancı sermayeye tanı
nan bütün imtiyazlar kaldırılmalı, yabancı
"Şirketler devletleştirilmelidir.
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. • Sanayileşmede ağır sanayiye ve yatırım
malları üretimine ağırlık verilmelidir.

• Sanayi dışa bağımlılıktan kurtarılmalı,
yabancı ülkelerle yapılan dış ticaret anlaş
maları yeniden 9özden geçirilmeli 1. sosy8:list
ülkelerle ve Uçüncü Dünya Ulkelerıyle
ticarete önem verilmelidir.

DOĞAL KAYNAKLARIMIZ VE
ENERJİ SORUNU İLE
İLGİLİ İSTEMLER

• Emperyalist. bir kuruluş olan Uluslararası
Enerji Ajansından çıkılmalıdır.

o Orman ürünleri emekçilerin yararına değer
lendirilmeli, orman işçi ve köylülerin tüm
borçları kaldırılmalı, ormanlarımız halk
yararına işletilmelidir.

• Ülkemizin doğal kaynakları halkımızın çıkar
ları doğrultusunda değerlendirilmeli, yeraltı
ve yerosto kaynaklarımız, başta petrol ve
madenler olmak üzere devletleştirilmelidir.

• Enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtul
malı, doğal kaynaklarımız değerlendirilmeli
dir.

TOPRAK l\1ESELES1
VETARIMSORUNU1LE
İLGİLİ İSTEMLER
• üreticiye ürettiği ürünün gerçek karşılığını

sağlayacak bir taban fiyatı tesblt etme
politikası uygulanmalı, taban fiyatı tesbltin
de demokratik köylü örgütlerinin katılımı
sağlanmalıdır;
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e Varolan tüm kooperatiflerde küçük üretici ve
yoksul köylülerin etkinliği arttırılmalı, bu
örgütler demokratikleştirilmelidir.

e Topraksız ya da az topraklı köylülerin
çıkarlarını gözeten demokratik ve gerçek bir
toprak reformu yapılmalıdır.

tt Kırsal kesimde yaşayan kitlelerin sosyal
güvencesi sağlanmalı, tarım sigortası çıka
rilmalıdır.

DIŞTİCARET
VE BANKACILIK
İLE tLGILt tSTElMLER
• Uluslararası tekellere ayrıcalık tanıyan güm
rük indirimi ve vergi iadesine son verilmeli,
dış ticaret devletleştirilmelidir.

e Bankalar ve sigortalar devletleştlrilmelldlr.
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VERGİLER İLE
İLGİLİ İSTEMLER
eAnayasa'daki "herkesin kamu giderlerine
mali gücüne göre katılması" ilkesi hayata
geçirilmelidir.

ıa. Dolaylı vergilerin toplam vergi
içindeki payı azaltılmalı, temel
maddelerine uygulanan dolaylı
kaldırılmalıdır.

gelirleri
ihtiyaç
vergiler

eGelir vergisi dilimleri ve bunlara uygulanan
oranlar yeniden düzenlenmeli, ülkedeki
enflasyon hızına göre değişen vergi tarifeleri
getirilmelidir. -

e Mali DengeVergisi kaldırılmalıdır.

e Başta toprak gelirleri olmak üzere tüm
gelirler etkin bir artan oranlı (müterakki)
vergi sistemine tabi"tutulmalıdır.

. • Asgari ücret vergi dışı tutulmalı, diğer
emekçilere uygulanan vergi muafiyeti de bu
düzeyde olmalıdır.

e lnracaatta vergi iadesi, Gümrük Muafiyeti,
vergi borçlarının affı, yatırım indirimi gibi
sermayeye tanınan tüm vergi ayrıcalıkları
dahil, ücretliler dışındaki vergi mükellefleri
ne tanınan ayrıcalıklar tümüyle kaldırılmalı
dır.
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DİSK İLETÜRK-İŞ
ARASINDAKİ FARK:NEDİR?
Türkiye işçi Sınıfının ekonomik mücadele
gündeminin en önemli sorunu sendikal birlik
tir. Türkiye'de çeşitli çevreler DiSK ile
Türk-lş'in neden birleşmediğini, niçin bir araya
gelmediklerini sormaktadır.

Devrimci sendikacılık ilkelerinin yayılmasından
telaşa düşen burjuvazi sendika enflasyonundan
söz ederek, Türk-iş ile DISK'in ·birleşmesini
istemektedir. Böylece sınıf işbirliği temeli
üzerinde bir sendikal birlik kurulabileceğini
sanmaktadır.

Bugün Türkiye'de ikisi büyük 6 konfederas
yon vardır. Bunlardan yalnızca DiSK, sınıf
sendikacılığı çizgisini sürdürmekte, diğerleri
ise çeşitli biçimlerde sınıf işbirliği temelinde,
sınıf uzlaşmacı sendikacılık yapmaktadırlar.

Tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli
sendikalaşma hakkının da eninde sonunda
alınacağı gerçeği unutulmadan, çeşitli dernek
lerde, demokratik kitle örgütlerinde örgütlü
bulunan ve sayıları 1,5 milyona yaklaşan teknik
elemanların, eğitim, sağlık emekçilerinin, tüm
kamu görevlilerinin sınıf sendikalarında örgOt
leneceği akıldan çıkarılmadan tek bir konfede
rasyonda sendikal birlik sağlama yolunda ilkeli
adımlar atılmalıc:iıf-.

Türk-iş ile DISK'in sendikacılık anlayışı taban
tabana zıttır. öncelikle bu iki konfederasyon
arasında dünya görüşleri açısından büyük bir
uçurum vardır. DISK'e egemen olan görüş işçi
sınıfının dünya görüşüdür. Türk-lş'e egemen
olan görüş ise burjuva ideolojisidir.

iki konfederasyonun bugün ıçın biraraya
gelememesinin esas temeli budur. Bu dünya
görüşü farklılığı iki konfederasyonun tüm
çalışmalarına,, temel amaç ve ilkelerine,
örgütsel yapı ve işleyişine yansımaktadır.
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Sözgelimi Türk-iş yönetimi ileri bir kazanım
olmasına rağmen, genel grev hakkını yasakla
yan, referandum hakkını önleyen, toplumsal bir
suç olan lokavtı bir hak olarak tanıyan
Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
yasalarının Resmi Gazetede yayınlandığı gün
olan 24 Temmuz'u işçi Bayramı olarak kabul
etmektedir. Böylece sınıf uzlaşmacı Amerikan
sendikaları gibi Türkiye işçi sınıfı için ayrı bir
gün saptayarak, işçi sınıfının uluslararası
dayanışmasını .örtbas etmek istemektedirler.
Gerçekte bu çabanın altında işçi sınıfının
uluslararası dayanışmasından, uluslararası bir
liğinden ve işçi sınıfının bağımsızlık, demokra
si ve sosyalizm yolundaki mücadelesinin
uluslararası boyutlarından duyulan korku yat
maktadır..
DiSK ise işçi sınıfının bayramı olarak turn
dünya işçilerinin omuz omuza, kol kola
kutladığı uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günü 1 Mayıs'ı kabul etmekte ve
tüm engeilere rağmen bunu kutlamaktadır.
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iki konfederasyon arasında dünya görüşünden
kaynaklanan temel ayırım, politik mücadeleye
karşı alınan tavırda da kendisini açıkca
göstermektedir.Türk:..lş kurulduğu günden beri
sürekli olarak "partilerüstü sendikacılık" anla
yışı ile işçi sınıfını politik mücadele dışında
tutmak istemiş, işçilerin yalnızca egemen
sınıfların partilerine oy vermelerini siyasete
katılma olarak yorumlamıştır. DiSK ise kurul
duğu ilk günden beri sürekli olarak işçi
sınıfının politik mücadelede yerini alması için
yoğun bir uğraş vermiş, işçi sınıfının ekono
mik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütün
lüğünü hiçbir zaman gözardı etmemiştir.
Türk-iş, MC hükümetleri döneminde faşist
gelişmeye açıkca teslim olurken, DiSK, faşizme
ve emperyalizme karşı etkin eylemlerle müca
dele etmiştir. Bugün DISK'in faşizme ve
emperyalizme karşı mücadelesi açıkca sürer
ken, Türk-iş içinde hala faşist sendikacılar
dilediklerini yapabilmekte, işçileri faşist ideo
loji ile donatmaya çabalamaktadırlar.
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iki örgüt arasındaki dünya görüşü farklılığı
temel .arnaç ve ilkeler ve örgü1sel yapı
farklılığını da getirmektedir.

iki örgüt arasındaki farklar eğitim, toplu
sözleşme, örgütlenme, basın-yayın çalışmala
larında grev uygulamalarınqa açıkca gözler
önüne serilmektedir.

Türk-iş sınıf işbirliği temelinde, bu düzende
bazı düzeltmeler yapılmasını istemekle birlikte
bugünkü baskı ve sömürü düzeninin sürmesini
savunmaktadır. DiSK ise ekonomik ve demok
ratik hak ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirilmesi, daha ileri çalışma ve yaşama
koşullarına kavuşulması için mücadele
ederken, temelde sömürü ve baskı düzeninin
ortadan kalkması için, bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm için mücadele etmektedir.

Örgütsel açıdan ise, bugün Tôrk-lş'te tam bir
yönetimsel baskı vardır. DISK'te ise taban söz
ve karar sahibidir. Türk-lş'te sendikal işleyiş
her gün daha da gerilerken, DISK'te sendikal
demokrasi sürekli gelişmekte ve güçlenmekte
dir. Bu gelişme en son Tek Tip Demokratik
Tüzük'te açıkça somutlanmıştır.

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin
ortak bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak
yeni bir aşamayı simgeleyen Tek Tip Demokra
tik Tüzük uygulaması TÜRK-IŞ'de değil, ancak
l:llSK'te mümkündür. öte yandan işyeri temsil
cilerinin seçilerek atanması, toplu sözleşme
görüşmelerinde tabanın görüşlerinin alınması,
grev oylamaları yapılması, örgütlerin en alt
organlarından en üst organlarına kadar tüm
yönetici kademelerine aday olma, seçilebilme,
kararların oluşturulmasına ve çalışmaların
denetlenmesine katkıda bulunma DISK'i Türk
lş'ten ayıran temel örgütsel farklardır.

Türk-iş kurulduğu ilk günden bu yana sürekli
olarak DISK'in işçi sınıfının bilimini savunma
sına karşı çıkmış, işçi sınıfının dünya görüşüne
karşı burjuva ideolojisini savunmuştur.
58

1..



Bugün sayısal gelişmeler ne olursa olsun,
sendikal alanda çökmekte olan yapıyı sınıf
uzf aşrnaoı Türk-iş, gelişmekte olan yapıyı
ıse sınıf sendikal örgütü DiSK temsil etmekte
dir.

Böyle olmakla birlikte DiSK, belirli koşullarda
sınıf sendikacılığı ilkeleri temelinde, diğer
sendikal· örgütlerle belli istemler etrafında
ortak eylem yollarını arar, gerektiğinde zorlar
ve diğer sendikal örgütleri ortak eyleme
çağırabilir.

Nitekim DiSK Yürütme Kurulu, 25.7.1977
tarihinde Türk-iş Genel Başkanlığına gönderdi
ği bir telgraf ile her iki örgüt arasında çeşitli
konulardaki ilke, görüş ve anlayış farkları
olmasına rağmen demokrasi ve ortak istemler
açısından işbirliği yapılabileceğini belirterek,
MC'ye karşı mücadelede güçbirliği çağrısı
yapmış ve bu çağrısının ortak .konularını
saptamak üzere görüşme istemiştir.

Ancak bu çağrıya Türk-fş olumlu bir yanıt
verememiştir. •

DiSK çok daha sonraları faşist saldırı ve
Cinayetlerin iyice arttığı günlerde 31 Ekim 1978
tarihinde Türk-lş'e kamuoyu önünde açık bir
çağrı yaparak iki örgüt arasındaki görüş
ayrılıklarını ön plana çıkarmadan teröre karşı
güçbirliği yapılmasını istemiştir. DISK'in çağrı-
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sında "aramızdaki ilke ve ideoloji farklılıklarını
gündem dışı bırakarak fa:}ist teröre, katliamlara
karşı kısaca halkımızın can güvenliğini sağla
mak için, insanların öldürülmemesi için birlikte
davranal-ım" denilmiştir.

DISK'in çağrısı bununla da kalmamış, DiSK
Genel Sekreteri, Türk-iş Genel Başkanını
ziyaret etmekten çekinmeyerek çağrıyı tüm
kamuoyu önünde iletmiştir. Yetkili kurullarını
toplayan Türk-iş konuyu görüşmüş, ancak
DISK'in saldırı ve cinayet odaklarına karşı ortak
mücadele çağrısını kendi tabanından gelen
tepkilere rağmen reddetmiş, gerici çözüm
yollarını önermiştir.

Türk-iş, DISK'in katıldığı ulusal ya da uluslar
arası tüm toplantılara katılmaktan açıkca
çekinmektedir. Bu tür toplantılarda DISK'in
dünya görüşü karşısında tutunamayacağını
bilmektedir. Nitekim Türk-iş, DISK'in çağrıldığı
her toplantıda "en fazla üyeye ben sahibim,
benden başka konfederasyon burada temsil
edilemez" görüşü arkasına sığınarak DiSK ile
tartışmaktan kaçınmaktadır.

Ancak, Türk-iş yönetiminin, DISK'in görüş ve
tavırları karşısındaki kaçak tavrına karşı DiSK
ve Türk-iş üyeleri tabanda EYLEMDE BiRLiK
sağlamaktadırlar. Bugün DISK'in demokratik
sınıf ve k+tle sendikacılığı ilkeleri kitlesel bir
biçimde Türk-iş üyelerince de benimsenmeye
başlamıştır. Merkezi sendikal baskı ve tehditle
re rağmen binlerce Türk-iş üyesi 15-16 Haziran
direnişine, 1 Mayıs'lara, 20 Mart Faşizme ihtar
Eylemine katılmıştır. Bugün her iki konfede
rasyona bağlı bir Işyerlnde grev yapıldı mı,
tabandaki işçiler hemen sınıf arkadaşlarıyla
dayanışma içinde olduklarını çeşitli biçimlerde
g östermekted irier.

DiSK, bugün için tam görüş, ilke ve anlayış
ayrılıklarına rağmen iki örgüt arasında yapılabi
lecek, özellikle demokratik hak ve özgürlükler
için ortak mücadeleyi amaçlayan her türlü
eyleme hazır olduğunu bir kez daha açıklar.
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işçi sınıfının devrimci sendikal birliği, ancak
ilkeli birlik olabilir.Türk-iş yönetiminin baskıla
rına rağmen tabanda DiSK ve Türk-iş üyeleri
arasında sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri
temelinde başlayan eylemde - birlik, tüm
engelleri aşarak devrimci sendikacılık ilkeleri
temelinde tek bir konfederasyonda ilkeli birliğe
dönüşecektir. Bu gelişmeyi hiçbir güç durdura
mayacaktır.
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DİSK'İNÖRGÜTSEL
YAPISI NASILDIR?
DiSK, genel anlamdaki demokrasi mücadelesi
ni örgüt içi demokrasiyi gerçekleştirerek,
sendikal demokrasi ilkelerini hayata geçirerek
kendi örgütlerinde de somutlar.

DiSK, mücadele içinde demokratik işleyişi
sürekli geiiştirir. Bu amaçla son olarak 1979'da
tüm DiSK üyesi sendikaların işleyişine temel
olacak gerçek anlamda tabanın söz ve karar
sahibi olması ilkesi üzerinde yükselen Tek Tip
Demokratik Tüzük uygulaması getirilmiştir .
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DISK'in demokratik işleyişi şu organlarla
sağlanır:

A) D(SK'IN KARAR ORGANLARI
ŞUNLARDIR
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Yürütme Kurulu,
d) Denetim Kurulu,
e) Onur Kurulu,

B) DISK'IN DANIŞMA ORGANLAR!
ŞUNLARDIR
a) Başkanlar Konseyi,
b) Genel Temsilciler Meclisi,
c) Bölge TemsilcilerMeclisi,
d) Bölge Temsilcilik Kurulu,

KARARORGANLARI
GENEL KURUL
Genel Kurul DISK'in en yüksek karar organıdır.
DISK'e üye sendikaların delegelerinden kuru-
lur. •
Genel Kurulda bir önceki döneme ilişkin
çalışmalar en geniş bir biçimde tartışılarak
karara bağlanır. Gelecek çalışma dönemine
ilişkin, işçi sınıfının çıkarları açısından değer
lendirmeler yapılarak mücadeleye ışık. tutucu
kararlar alınır. -
Genel Kurul kararları gelecek dönemin ç&1ışma
larını yönlendirici, bu kararların hayata geçiril
mesi yolunda karar organlarını görevlendlricl
nitelik taşır. Genel Kurulda karar organlarında
görev alacak yöneticiler seçilir. •
Yönetim, Yürütme, Denetim ve Onur Kurulları
nın seçimleri gizli oyla yapılır.

YÖNETiM KURULU
DiSK Yönetim Kurulu, DiSK Yürütme Kurulu
üyeleri ile Genel Kurulca seçilen 20 asil 0ye ve
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denetim kurulu başkanından oluşur. DISK'in
çalışmalarını yönlendirir.

YÜRÜTME KURULU

DiSK Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Genel
Sekreter ve Genel Kurulca seçilen beş üye
olmak üzere yedi kişiden- kurulur.

DiSK Yürütme Kurulu DISK'in amaç ve
ilkelerinin gerçekleşmesinden birinci derecede
sorumludur.

DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3
yedek üyeden oluşur. Kendi arasından bir
başkan, bir raportör seçer. DISK'in mali
çalışmalarını denetler.

ONUR KURULU
Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilen 5 asil, 3
yedek üyeden oluşur. Kendi arasında bir
başkan, bir raportör seçer. Yönetim ya da
Yürütme Kurulunun başvurusu üzerine sendi
kal disipline uymayanlar hakkında gerek/ i
işlemleri yapar.
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DiSK YÖNETiM KURULU

(ASIS)
(BASIN-IŞ)
(DEV-MADEN-SEN)
(GENEL-iŞ)
(GENEL-iŞ)
(GENEL-iŞ)
(GIDA-IŞ)
(ILERIC[ DERi-iŞ)
(LASTiK-iŞ)
(LASTiK-iŞ)
(LASTiK-iŞ)
(OLEYIS)
(PETKIM-IŞ)
(PETKIM-IŞ)
(T.I.S)
(TEKGES-IŞ)
(TEKSTiL)
(TEKSTiL)
(TÜMKA-IŞ)
(OLEYIS)
(Denetim Kurulu

Başkanı)
22-27 Aralık 1978 tarihlerinde lstanbul'da
yapılan 6. Genel Kurulda DiSK karar organları
na şu üyeler seçilmişlerdir:

DİSK YÜRÜTME KURULU

Abdullah Baştürk (Genel Başkan)
Fehmi Işıklar (Genel Sekreter)
Kemal Nebioğlu (Genel Başkanvekili)
Rıza Güven (Genel Başkanvekili)
Mukbil Zırtıloğlu (Genel Başkanvekili) _
Tuncer Kocamanoğlu (Yürütme Kurulu Uyesi)
Mustafa Aktulgalı (Yürütme Kurulu Üyesi)

DiSK ONUR KURULU (ASIL)

\

1. Cenan BIÇAKÇI
2. Burhan ŞAHIN
3. ismet CAi..JTEKIN
4. Ertan ANDAŞ
5. lsmail Hakkı ÖNAL

• 6. Belgüzar CAN
7. Demirhan TUNCAY
8. Kenan BUDAK
9. Celal KÜÇÜK

1 O. Kenan AKMAN
11. Niyazi KUAS
12. Nusret AYDIN
13. Mehmet KILINÇ
14. Mustafa KARADAYI
15. Ahmet AĞIR
16. Selahattin SAYIN
17. Erol YALÇIN
18. Rıdvan BUDAK
19. Kemal YILMAZ
20. Ali ÖZARKALIOĞL.U
21 . Kemal AKAR

Ergun Erdem
lsmail Çalışkan
Ali Taşer
Tahir Güner
Ahmet Ertan

DISK(Genel Merkez)
GENEL-iŞ
LASTiK-iŞ

OLEYIS
GIDA-iŞ
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DiSK DENETiM KURULU (ASIL) •.
Kemal Akar
lsmail Özbiçer
Talat Öz

OLEYIS
GENEL-iŞ
LASTiK-iŞ

DiSK UZMANLIK DAiRELERi
DISK'te çalışmaların iş bölümü içinde ve
eşgüdümlü bir biçimde gerçekleştirilebilmesi
için şu daireler kurulmuştur:

1- Koordinasyon Dairesi,
2- Örgütlenme Dairesi,
3- Eğitim Dairesi,
4- Toplu Sözleşme Dairesi,
5- Mali işler Dairesi,
6- Basın-Yayın veTanıtma Dairesi,
7- Hukuk işleri Dairesi,
8- Personel Dairesi,
9- Dış ilişkiler Dairesi,

10- Siyasal ve Sosyal ilişkiler Dairesi,
11- Araştırma Dairesi,
12- Sosyal Hizmetler, Tesisler, Yatırım ve

işletmeler Dairesi.

Her daire bir Yürütme Kurulu üyesinin
başkanlığında yürütülür. Bu nedenle daire
başkanlıkları için Yürütme Kurulu kararı ile
Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev bölümü
yapılır.

DANIŞMAORGANLARI
Başkanlar Konseyi

DiSK Başkanlar Konseyi, Genel Başkanın
• başkanlığında, DiSK Yürütme Kurulu üyeleri ve
DISK'e bağlı sendikaların genel başkanlarından
oluşur.

Genel Temsilciler Meclisi

DiSK Yürütme, Yönetim, Denetim, Onur
Kurulları üyeleri ve DiSK üyesi Sendikaların
Genel Yürütme ve Yönetim kurulu üyeleri ile,
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DiSK üyesi sendikalara bağlı şube başkanları,
DiSK bölge temsilcileri ve sendikaların bölge
temsilcileri, sendikaların örgütlü bulunduğu
tüm işyeri sendika baştemsilcileri ile toplantı
nın yapıldığı ildeki işyeri serıdlka temsilcileri
nin katılması ile oluşur.

Bölge Temsilciler Meclisi

DiSK bölge temsilcisi başkanlığında, DiSK
üyesi sendikaların o bölgedeki örgütlerinde
bulunan seçimli yöneticilerin ya da geçici bir
süre için seçimli yönetici kadrosuna Genel
Merkezce Anatüzüğüne uygun atanmış yöneti
cilerin ve DiSK üyesi sendikalara bağlı o
bölgedeki işyeri sendika baştemsilcileri ile
toplantının yapıldığı ildeki işyeri sendika
temsilcilerinin katılması ile oluşur.

~ölge Temsilcilik Kurulu

DiSK bölge temsilcisi başkanlığında DISK'e
üye sendikaların o bölgedeki bölge temsilcisi
ya da şube başkanları ile o bölgede bölge
temsilciliği ya da şube örgütü olmayan ve
ancak o bölgede üyesi bulunan sendikaların
Genel Yürütme Kurullarınca o bölgedeki üyeleri
arasmda seçip göndereceği bir temsilcinin
katılması ile oluşur.
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ÖJRGlOTLENME
ÇAJLJrŞMALARI
VE:BÖLGE
TJETulI§IDLCIDLIKLERt
DiSK, üyesi sendikaların örgütlü oldukları
işyerlerinde örgütlülük düzeyini daha da
geliştirmek ve henüz sarı sendikalarda örgütlü
bulunan ya da henüz sendikalaşmamış
işçilerin DiSK üyesi sendikalara kazanılması
amacıyla yoğun bir çalışma içindedir. •

DiSK, örgütleme çalışmalarının daha da etkin
bir biçimde sürdürülmesi amacıyla Ağustos
1979'da Genç işçiler, Kadın işçiler ve Göçmen
işçiler komiteleri kurmuştur. Bu komiteler işçi
sınıfının birer parçası olan ancak özel istemleri
olan genç, kadın ve göçmen işçilerin sorunla
rıyla özel olarak ilgilenecektir.
DiSK, "DISK'in kuruluş amaç ve ilkelerini
gerçekleştirmek, örgütlenmeyi hızlandırmak ve
üye sendikalar arasında birlik ve beraberliği
sağlamak" için bölgelerde Bölge Temsilcilikleri
oluşturmuştur.

Bölge Temsilcilikleri DiSK Yürütme Kurulunun
gerekli gördüğü bölgelerde kurulur, gerektiğin
de kaldırılır.

DiSK, çalışmaların daha verimli yürütülmesi,
ilke ve amaçları çerçevesinde işçi sınıfı
mücadelesine güç katmak amacıyla, tüm ülkeyi
kucaklayan 15 bölge temsilciliği kurmuştur.
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.AJDRESJLER:
DiSK
GENEL MERKEZ
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 14/ 5
Londra Asfaltı, Merter Siiesi
Tcc>f,apı / 1STAN BUL
Tel. 7515 53-7514 94

DiSK BÖLGE TEMSiLCiLiKLERi:

1. BÖLGE 293623
Strazburg Cad. 8/4 Sıhhıye/ANKARA

2. BÖLGE 22 168
lnönü Cad. Adliye karşısı
Erzin Ap. No: 2 D. 1 O K.1
ADANA
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3. BÖLGE 13 10 47
1441 Sok. Çetindağ Ap. No:2 D.10 K.2
Alsancak/fZMIR .

4. BÖLGE
Güllük Cad. Çankaya Ap. 40/23
ANTALYA

5. BÖLGE 167 68
Alemdar Cad. Eskişehir Bankası asta K.3
IZMIT

23 87-46 70

6. BÖLGE
M.K.Paşa Mah.Atalar Sok. No2.
ESKiŞEHiR

7. BÖLGE
Irmak Caddesi Hüdaverdi Han K.4
SAMSUN

8. BÖLGE 150 85-164 96
Tahtakale Veziri Cad. Kent Pasajı K.4
BURSA

10. BÖLGE
Lise Caddesi No: 8
DiYARBAKiR

11. BÖLGE 27 82
Kazim Karabeklr Cad. Kuşkay Sitesi 2
A Blok Kat 1 No:6
ERZURUM

13. BÖLGE 67 6716
11 Taşacağı Cad. Deniz Ap. N.3 Kat:4
Mecidiyeköy/lSTANBUL

14. BÖLGE
Ordu Cad. No:129 Yeni Doğan Gaziosman P.
ISTANBUL .

15. BÖLGE
Aşağı Mah. Hürriyet Cad. Dinçberk
Han K. 3 Parteı Ap.
ISTANBUL
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DİSK'E NASILÜYEOLUNUR?
DISK'e üye olabilmek için DISK'e üye bir
sendikaya üye olmak gereklidir.

Bir konfederasyon olarak DISK'e ancak. sendi
kalar üye olabilirler. DISK'e üye olan bir
sendikanın üyesi olan işçi de doğrudan
doğruya DiSK üyesi olur.

DISK'e üye sendikalar bugün henüz işkolları
yönetmeliğine göre 34 işkolund:=ı örgütlenmiş
durumdadırlar. Ancak işçi sınıfının birliğini
herşeyin üzerinde tutan DiSK Anatüzüğü
gereğince işkollarını 16'ya indirmek için
mücadele etmektedir.

Bugü.n DISK'e üye serıdika sayısı 28'dir.

DiSK üyesi sendlkalann _ adları ve adros lerl
şöyledir:

ASİS
Taksim Cad. No: 91
Taksim
ISTANBUL
49 84 46

ASTER-IŞ
Beyoğlu Tonton Mah.
Eski Çiçekçi Sok. No:5/7
Galatasaray-lSTANBUL
49 73 51

BASIN-İŞ
Divanyolu, Klodfarer Cad.
No: 12
Cağaloğlu-lSTANBUL
26 30 24- 25

BAYSEN
Necatibey Cad. Sezenler Sok
No: 1 /10
Yenişehir-ANKARA
29 09 34 - 29 37 1 3
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BANK-SEN
Abide-i Hürriyet Cad.
No: 122
Şişli-lSTANBUL
48 81 24-48 22 96

DEV MADEN-SEN
Necatibey Cad.
Sezenler Sok. Lozan Apt.
No: 2/9 YENIŞEHİR-ANK
29 39 40-29 47 92

DEVRiMCİ SAĞLIK-İŞ
lnebey Mah.
Valide Camii Sok.
No: 34/5 Aksaray-lST.
23 20 50

DEVRiMCİ YAPI-İŞ
Merter Gündoğdu Sok.
No:19/1
Merter-lSTANBUL
7514 31

FINDIK-IŞ
Gazi Cad.
No: 72
GiRESUN
19 50

GENEL-İŞ
_ Süleyman Sırrı Sok.
No: 2/4
Sıhhıye-ANKARA
1 7 54 59-1 7 52 67-1 8 79 1 4

GIDA-İŞ
Merter, A.Kutsi Tecer Cad ..
No:10/3
Bayrampaşa-lSTANBUL
7515 40

HÜRCAM-İŞ
Divanyolu,
Klodfarer Cad. No: 12/4
Cağaloğ lu-lSTANBUL
27 84 02
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iLERiCi DERi-iŞ
Ordu Cad.
No: 300 K. 3
Aksaray
ISTANBUL

KERAMIK-IŞ
Divanyolu,
KlodfarerCad. No: 12/3
Cağaloğlu-lSTANBUL
26 49 28

LASTiK-iŞ
Merter,A. Kutsi Tecer Cad.
No: 10/2
Bayrampaşa-lSTANBUL
7515 65-66

LIMTER-IŞ
Ordu Cad.
No: 300/3
LALELi
ISTANBUL

MADEN-iŞ
Barbaros Bulvarı.
No:58/ 2 Beşiktaş
IST:11.NBUL
60 23 54-55

NAKLiYAT-iŞ
Tünel, llkbelediye Cad.
Küçük Tüne! Ap. No:5/6
ISTANBUL
44 53 84

OLEYIS
Necatibey Cad.
No: 96 Kat: 1
Yenişehir-ANKARA
18 85 27-25 54 19

SiNE-SEN
Turnacıbaşı Sok.
Ressam Ap. No:36/3
Beyoğlu
ISTANBUL



SOSYAL-iŞ
Necatibey Cad.
Sezenler Sk.Lozan Ap.No2!14
Yenişehir-ANKARA
29,19 59-29 46 38

PETKIM-IŞ
lzmir Cad.
Fevzi Çakmak Sok.
No:17 /13 ANKARA
30 03 61 -30 04 02

T.I.S.
Turıa.OadJrıkf lap Sok.
l nk i lap Ap. No:5/6-7
Yenişehir-
AN KARA

TEKGES-IŞ
lzmir Cad.Yaprak Ap.
No:24/11 Kat:6
Kızılay-AN KARA
25 31 93-18 89 99

TEKSTiL
Babıali Cad , Sıhhıyet Ap.
No:19/3
Cağaloğlu-lSTANBUL
26 85 90

TÜMKA-IS
Merter,GÔndoğdu Sok.
No:19/3
Bayrampaşa-İSTANBUL
75 08 43

YENi HABER-iŞ
Gazi Mustafa Kemal Bul.
Dağdelen Ap.No: 922
Maltepe-ANKARA
29 71 1 6-29 63 48

YERALTi MADEN-iŞ
Selanik Cad.No: 50/14
Yenişehir-
ANKARA
18 68 47
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DİSKÜYESİ SENDİKALARIN
ÖRGÜTLÜOLDUĞU
İŞYERLER~JKN
ÖNEMİ NEDffi?
Türk-İş serrdikafanrun daha çok devlet işletme
lF.:rinde örgütlü olmasına karşılık DİSK, birçok
devlet işletmesinde örgütlü olmanın yanısıra
esas olarak özel sektörde ve de özellikle
cokuıus ıu şirketlerin Türkiye'deki işyerlerinde
örgütlüdür. -

Bugün DİSK'e bağlı birçok sendika işkolu
yetkisine sahip bulunmaktadır. DİSK sendika
larında_n genel hizmet işçilerini kapsayan
Genel-iş, Türkiye'deki belediy0lerin büyü!<
çoğunluğunda yetkili olup, işkolu yetkisine
sahiptir.
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DISK'e bağlı sendikalardan Lastik-iş, lastik ve
plastik işçilerinin büyük bir çoğunluğunu
bünyesinde barındırmaktadır. Ve işkolu yetkisi
ne sahiptir. Bu sendika özellikle Goôdyear,
Uniroyal, Pirelli gibi çok uluslu tekellerin
Türkiye'deki şirketlerinde örgütlüdür.

Otel, eğlence lokanta, turistik yerlerde çalışan
işçilerin çoğunluğunu kapsayan Oleyis Sendi
kası ise lntercontinental, Hilton, Sheraton,
Etap, Club Mediterrance gibi çokuluslu
şirketlerde örgütlü durumdadır ve işkolu
yetkisine sahiptir.

DISK'e bağlı sendikalar bugün ülkedeki dört
petrol rafinerisinden ikisinde, enerji sağlayan
tek devlet kuruluşu olan TEK'de, PTT'nin
hatlarında, TRT Kurumunda, Et ve Balık
Kurumunda, Devlet Malzeme Ofisinde, Süt
Endüstrisi Kurumunda, ülkede devlet tekeli
olan Şişe ve Cam - Fabrikalarının büyük
çoğunluğunda·, tek soda üreten Mersin Soda A. ıaıı.
Ş'nde, işçilerin sosyal güvenlik örgütü Sq_syal
Sigortalar Kurumunda, Toprak-Su Devlet Uret-

- me Çiftlikleri, Ziraat, Pamuk, Veteriner işleri,
Tarımsal Araştırmalar genel müdürlüklerinde,
Kredi ve Yurtlar Kurumunda, Emekli Sandığı
işletmelerinde, tarım kooperatifler.inde,_ önemli
yeraltı maden işletmelerinde, MTA'da, metalur
ji işkolunda M ESS'e bağlı ışyerlerinde, çoku
luslu ilaç tekellerinin Türkiye'deki işyerlerinde,
önemli pil ve akümülatör fabrikalarında, Yapı
ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Osmanlı
Bankası gibi bankacılık alanındaki en önemli
kuruluşlarda, kooperatiflerde, Sümerbank'ın
dokuma fabrikalarında ve satış mağazalarında,
alüminyum, demir-çelik işletmelerinde, tekstil,
kağıt, tuğla, kiremit ve çimento fabrikalarında,
nakliyat ambarlarında, sinema emekçileri ara
sında örgütlü durumdadır.
DISK'in çok uluslu tekellerin Türkiye'deki
şirketlerinde ya da ortaklıklarında örgütlü
olması işçilerin uluslararası işbirliği ve daya
nışması açısından son derece önemlidir.
Bu nedenle DİSK'in tekellere karşı mücadelesi
ayrı bır anlam taşımaktadır.
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DİSKÜYELERrn1!:
NASILEG!TİR?
Sömürü ve baskının varolduğu toplumlarda,
düşGnceler de sömürücü sınıfların egemenliği
altındadır. Kapitalist toplumda tüm eğitim ve
kitle haberteşrne araçları ile emekçiler kapita
list sınıfın ideolojisinin etkisi altında tutulmak
istenir. İşçi sınıfı ise burjuvazinin dünya
görüşüne karşı, kendi dünya görüşü olan
işçi sınıfının bilimini yani sosyalizmi savunarak
ve yayarak mücadele eder.

DiSK, kurulduğu günden bu yana özellikle işçi
sınıfının bilimsel sosyalist dünya görüşü ile
donanması ve bilinçli bir mücadele vermesini
istemiştir. Bu konuda DiSK Anatüzüğü'nün 3.
Maddesi şöyle demektedir:
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MADDE: 3

ç) İşçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve
bilinçlenmesi ancak yurt ve dünya olaylarının
emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değerlendiril
mesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli
mücadele aracıdır.

Bu nedenle DISK'in eğitim çalışmalarının üç
amacı vardır:

1. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkeleri temelinde üyeleri sendikal bilgilerle
donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, birlik
ve dayanışmayı pekiştirmek,
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2. Çeşitli eğ(tirr:ı araçları ile, en çağdaş
yöntemlerle ışçı sınıfı içinde yayılmasına
çalışılan burjuva ideolojisini, sağ ve sol
sapmaları etkisiz duruma getirmek,

3. işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin yaygınlaş
masını sağlamak.

DiSK, üyelerin eğitiminde şu araçları kullanır: -

1. Sendikal pratik,
2. Sendikal yayınlar,
3. Düzenli eğitim çalışmaları.

Sendikal pratik ile elde edilen eğitim, işçinin
düzenli ya da düzensiz günlük sendikal çalışma
içinde, kendi sendikasında ya da DiSK çatısı
altında, DISK'in çalışmaları içinde edindiği
eğitimdir. Bu tür eğitim, yani pratik kesinlikle
gereklidir, ancak yeterli değildir.

Günümüzde ekonomik, toplumsal ve politik
yaşam çok karmaşık, çok yönlü bir bütünlüğü
yansıtmaktadır. Günlük deneylerden elde edi
len bilgiler yetersiz kalmaktadır. işçilerin
sorunları çözümleyebilmeleri için teorik bilgi
lerle de donatılmaları gerekmektedir.

işçi sınıfının eğitimi yalnızca masa başlarında
değil, yaşantıyla içiçe bir biçimde, düşünce ve
davranış birliği içinde gerçekleştirilen bir
eğitimdir.

DiSK üyesi sendikaların kendi örgütleri içinde
sürdürdükleri eğitim, çalışmalarına ek olarak
DiSK, yukarıdaki amaçlara ulaşılabilmesi için
şu araçları kullanır:

1. Temel Eğitim Seminerleri,
2. Geliştirilmiş Eğitim Seminerleri (Orta Dü

zey ve Üst Düzey),
3. Gönüllü işçilere uygulanacak gece ya da

hafta sonu eğitimleri,
4. Örgütlenme Eğitimi,
5. Kitle Eğitimi,
6. Grev Eğitimi,
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7. Eğitici işçi Eğitimi,
8. Konferans ya da Açık Oturumlar,
9. Film ve Slayt ·Gösterileri,,

1 O. Tiyatro ve Halk Oyunları Gösterileri,
11. Konserler,
12. Gezici Sergiler,
13. Kitaplık Çalışmaları,
14. Eğitim Yayınları.

DiSK, eğitim çalışmalarının en etkin bir
biçimde gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılma
sı amacıyla DİSK EĞiTiM-KÜLTUR-MERKEZi
(DKM) kurmuştur.

işçi sınıfının üst düzeyde eğitiminin sağlanma
sında, işçi sınıfı kültürünün kitlelere ulaşma
sında, emekçi halkın yüzyıllar boyunca yarat
mış olduğu kültürel mirasın eleştirel bir
biçimde tanıtılmasında, işçi sınıfı kültürünün
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli
bir işlevi olabilecek DKM, sinema,· tiyatro,
halk oyunları, koro çalışmalarını sürdürecek,

, gerekli edebiyat, resim, fotoğraf, afiş yarışma
ları düzenleyecektir.
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DİSK'İNYAYINLARI
DiSK, işçilerin ekonomik ve siyasi bilincini
artıran, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini,
ekonomik, politik ve ideolojik mücadelenin
bütünlüğünü benimseten, günümüz sorunlarını
işçi sınıfının bilimi açısından değerlendiren,
DISK'in çeşitli konulara ilişkin görüşlerini
sergileyen yayınlar gerçekleştirir.

DISK'in süreli çıkan yayınları şunlardır:

1- DiSK Ajansı: Haftanın belli günleri çıkar.

2- Aylık Uluslararası Ajans: DISK'e iliş~i~
gelişmeleri lngilizce ve Fransızca olarak ıkı
dilde uluslararası kuruluşlara tanıtır ve ayda en
az bir kez çıkar.
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3- DISK'in Sesi: DISK'in belli sürelerde çıkan
kitle yayın organıdır. 300.000 adet dolayında
basılır.

4- DiSK Dergisi: DISK'in belli konulardaki
görüşlerini sergileyen ve militanlara hitap eden
bu dergi ayda bir çıkar.

DiSK, ayrıca özellikle DISK'in Kuruluş Günü
olan 13 Şubatlarda, 1 Mayıslar'da, 15-16
Haziranlar'da, "betli günlerde afiş, broşür el
ilanı ve belli konularda broşür, kitapçık
yayınlar.

DiSK Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesine bağlı
olarak çalışan Foto-Film Merkezi ise fotoğraf,
film ve slayt arşivi yapmaktadır. Foto-film
Merkezi şu ana kadar belli işçi olaylarını
filmlerle saptamanın yanısrra 1 Mayıs 1976, 20
Mart Faşizme ihtar Eylemi, 1 Mayıs 1978 gibi
belgesel filmler üretmiştir.
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DİSKARAŞTIRMA
ENST.1TOS0
Dünyada ve Türkiye'de ekonomik, toplumsal ve
siyasal gelişmeler giderek her gün daha da
karmaşıklaşmakta, işçi sınıfını ve emekçileri
ilgilendiren sorunlar yeni boyutlar kazanmakta-
dı~ •

Türkiye'de sınıf mücadelesinin ulaştığı boyut
lar ve bu konuda DISK'e düşen büyük görevler,
örgüt içinde dağınık bir biçimde sürdürülen
araştırma ve bilimsel çalışmaların bir merkezde
toplanması . ve genişletilmesi gereğini do
ğurmuş ve böylece Haziran 1978'de Ankara'da
DiSK ARAŞTIRMA ENSTiTÜSÜ kurulmuş tur.

DiSK Araştırma Enstitüsü DISK'in mücadelesi
ni, bu mücadeleye temel olacak bilimsel
bilgiler ışığında sürdürmesine katkıda bulun
mak amacıyıa kurulrnuş tur.

DiSK Araştırma Enstitüsü baş ı.a işçi sınıfı
olmak üzere tüm emekçilerin (köylüler , küçük
esnaf ve zanaatkarlar. memurlar, teknik
elemanlar ve tüm çalışanların) karşı karşıya
kaldıkları sorunları saptar, bunlar için getirile
·pilecek çözüm yollarını inceler.

DiSK A~~şt~rma Enstitüsü ilk iş olarak işçi
sınıfı bılımı ışığında Türkiye ekonomisinin
değerlendirilmesi ve gerçeklerin işçi sınıfı ve
diğer emekçilere ulaştırılabilmesi için her yıl
·bir ekonomik rapor çıkarma kararı almıştır. Bu
çabanın ilk ürünü olarak Ekonomik Rapor 1978
adlı çalışma yayınlanmıştır.

DiSK Araştırma Enstitüsü bugün birçok alanda
çalışmalarını sürdürmektedir.
DiSK Araştırma Enstitüsü hakkında daha fazla

. bilgi için şu adrese ba_şvurabilir:
DiSK Araştırma Enstitüsü
Cinnah Cad. 35/4
Çankaya/ANKARA
Tel: 28 52 88
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DİSKVE
ULUSLARARASI SENDİKAL
MÜCADELE
DiSK, Avrupa ve dünya sendikal hareketinin bir
parçası olarak, kurulduğu günden bu yana
uluslararası sendikal hareketin her düzeydeki
birliğinin sağlanması için çaba harcamıştır ve
harcamaktadır.

DISK'in 22-27 Aralık 1978 tarihinde yapılan 6.
Genel Kurulunda alınan kararlarda "Uluslarara
sı işçi dayanışmasının eski ve onurlu bir
geçmişi olduğu, bu itibarla, uluslararası
ilişkilerin hergün biraz daha önem kazandığı,
başta çok uluslu şirketler olmak üzere,
sendikaların ulusal alanda tekelci sermaye ile
tek başına mücadele olanaklarının azaldığı
gerçeğinden çıkarak, işçi sınıfının sorunlarının
tam bir uluslararası işbirliği ve dayanışma
içinde çözümlenebilmesi için dış ilişkilere çok
daha fazla önem verilmesi gereğine karar
verildi", denilmiş ve özellikle üçüncü dünya
ülkeleri sendikalarıyla ilişkilerin arttırılması
kararlaştırılmıştır:
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DİSK ve Üçüncü Dünya Sendikaları

Uluslararası siyaset düzeyinde her .gün biraz
daha önem kazanan J'yumuşama''nm uluslar
arası sendikal düzeyde de etkisini gösterdiğini
farklı dünya görüşlerine sahip ülkeler sendika
ları arasında ikili, ya da çok yanlı temaslarm
hergün biraz daha arttığını ve bu arada hiç bir .
bloka bağlı olmayan devletlerin ve bunlarm
sendikalarının etkinliklerini giderek arttırdık
ları da saptandığında, DİSK'in "yumuşama"
siyasetine yönelik bir siyaset izleyen, Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu gibi bölgesel
sendika merkezleriyle ilişki kurmakla birlikte, -
buna paralel olarak çeşitli ülkeler ve özellikle
Üçüncü Dünya Ülkeleri sendikalarıyla da
temaslarını arttırması için çalışmalarda bulu- •
nulmasına karar verildi.
Bugün kapitalizmin bunalımıyla birlikte daha
da yoğunlaşan sorunlar, çeşitli uluslararası
sendikal örgütler ve onlara bağlı ulusal örgütler
ya da hiç bir yere bağlı olmayan örgütlerce ele
alınmakta ve öne sürülen öneriler arasında
yal<ınlaşma gelişmektedir.
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Sendikaların karşı karşıya kaldıkları birçok
sorunun (çok uluslu tekellerin yoğunlaşan
saldırıları, enflasyon, işsizlik, çalışma koşulla
rı, genç ve kadın işçilerin durumları, çevre
sorunları, meslek eğitimi, göçmen işçilerin
sorunları. .. ) işçi sınıfı yararına çözümü ancak
yine bu sorunların bovuttarına uygun uluslarara.
sı dayanışma, işbirliği ve ortak eylemlerin
gerçekleştirilmesi ile olanaklıdır.

DiSK şu anda bölgesel ya da uluslararası çapta
hiç bir sendikal örgüte üye değildir.

ö.ncak özellikle Avrupa çapında sorunların
yoğunlaşmasıyla birlikte DiSK, 1974 yılında,
Avrupa'da çeşitli sorurıtarm karşılıklı görüşme
ve eylem birliğinin sağlanması ile çözümlene
bileceği gerçe~inin bir sonucu olarak oluşturu
lan Avrupa • Sendikalar Konfederasyonu'na
(ASK) üye+i« ıçin başvurmuştur. DİSK, 1976 ve
1977 yıllarında bu başvurusunu yinelemiştir.

ASK, DISK'in başvurusuna henüz yanıt verme
miştir. Ancak son genel kurulunda alınan
karara göre ASK, üyelik ıçın başvuran ve
Frarısa (CGT), Portekiz (CGTP- lntersindical
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Nacional),lspanya (Commissions Ouvrtöres)
sendikal merkezlerinin de aralarında olduğu 19
örgütün üyelik için yaptığı başvuruları, 1980
yılının ilk yarısında kesinlikle yanıtlayacaktır.

Temsil. yetkileri olan sendikal merkezlerin
Avrupa çapında oluşturacağı ortak bir eylem
platformu işçilerin mücadelesini daha. ileri
boyutlara ulaştıracaktır. Ancak bu birliğin
kurulmasında Avrupa serıdıkatanmn aynı sen
dikal çizgi ve görüşe sahip olmaları ve Avrupa
sendikal hareketinin tekel altında tutulması
istenemez.

Tüm örgütlerin kendi görüşlerini, ilkelerini
örgütsel bağımsızlık ve uluslararası üyelik
durumlarını koruyarak Avrupa çapında güç ve
eylem birliği yaratmaları ivedi bir sorundur.

öte yandan Avrupa çapında sendikal birliğin
sağlanmasına yönelik olarak "Avrupa Sendika
Konferansları" da önemli adımlar oluşturmuş
tur. 1975'de lsviçre'de toplanan Birinci Avrupa
Sendika Konferansına 27 Avrupa ülkesinden 44
örgütü temsilen 157 delege katılmıştır. 1977'de
yapılan ikinci Avrupa Sendika Konferansına ise
28 Avrupa ütkeatrıden 1"40'ın üzerinde delege
katılmıştır. •
Her iki konferansta da Türkiye'yi DİSK temsil
etmiştir.

DiSK bugün Avrupa çapında ve dünya çapında
sendikal birliğin sağlanması için her türlü
çabayı desteklemektedir. DiSK, sendikalar
arasında karşılıklı bilgi değişimi sağlama, ülke
ve örgütler açısından önem taşıyan günlerde
karşılıklı temsilci gönderme, ortak açıklama
yapma ve ortak eylemde bulunma gibi
çabaların artmasını istemekte ve bu konuda
üzerine düşeni .yapmaktadır.

Bunun yan ısıra DiSK, dünya çapında üye sayısı
bakımından en büyük sınıf ve kitle sendikal
örgütü olan Dünya Sendikalar Federasyonu
(OSF) ile de yoğun ilişkiler içindedir. •
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Başta CGT(Fransa), CGIL(italya), SAK(Finlan
diya) gibi örgütler olmak Gzere gelişmiş
kapitalist.ülkelerdeki sendikal örgütlerle güçlü
bir dayanışmayı sürdüren DiSK, SSCB, Bulga
ristan, Polonya, Çekoslovakya... gibi sosyalist
ülkelerin ve üçüncü dünya ülkelerinin sendikala
rıyla da ilişkilerini her gün biraz daha geliştirip,
güçlendirmektedir.
DiSK emperyalizme, faşizme, yeni-sömürgeci fi
ğe, ırkçılığa karşı, kalıcı ve sürekli bir dünya
barışının sağlanması için uluslararası birlik ve
dayanışma için de sürekli mücadele etmektedir..
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