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Sunuş

DiSK Yöne;imKurulunun 20 Mayıs 1980 tarihli toplantısında DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın
başkanhğuıjia' Yönetim Kurulu üyeleri Burhan Şahin (Raportör), Ertan Andaş ve Mustafa
Karadayı'dan oluşan Kararlar Komisyonu, 0ye sendikalardan istediği yazılı karar önerilerini dikkate
alarak bir taslak hazırlamış, hazırlanan taslak 18 Haziran 1980 tarihinde 0ye sendikalara iletilmiş ve
üye sendika yetkili temsilcileriyle 23 Haziran 1980 günü kararlar üzerine yapılan değerlendirme
toplantısından sonra aşağıdaki taslağı oluşturmuştur.

DiSK 7. Genel Kuruluna saygıyla sunulur.

DİSK 7.GENEL KURULU
YÖNLENDİRİCİ BELGE
VE TEMEL KARARLAR

(TASLAK)

25-30 ,Haziran 1980 tarihlerinde lstanbul'da toplanan DİSK 7. Genel Kurulu Durum futal!,t!'SJ,
DİSK in Sendikacılık Anlayışı, DİSK'in istemleri ve Temel Karerlar'dan _oluşan va geçmij BlSK
Genel Kurul Kararlannı da içerenYÖNLENDİRİCİ BELGE \ıE TEMELKARARLAR'! önüm0ıdek:i
dönem çalışmalarına ışık tutacak temel belge olarakkabul etmiştir.

I. DURUM SAPTAMASI

A. GENELOLARAK DÜNYADA DURUM:

Emperyalist-Kapitalist Sistemin BunalımıDerinleşiyor

Çağımız sosyalizmf f geçiş çağıdır. Sosyalist sistem, kapitalist ülke ~ ıı,ıruqan,..~e
ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar her geçen gün yeni zaferler kazanırken, emperyalıst-i<ap,.,...
list sistemin ekonomik, toplumsal, politik, kültürel alanlarındaki süregelen bunalımı derlnl~mek'te•
dir.

Sistemin genel bunalımı içinde pazar ve yatırım alanı sorunlan ağırlaşmakta, b
üretimde verimlilik azalmakta, düşük kapasite çalışan işyerlerl çoğalmakta,
yükselmekte; işsizlik sürekli artmaktadır.

Bütün kapitalist ülk~lerde yüksek düzeyde 6ir işsizlik ile s0relôl artan fiyat da
yaşanmaktadır. Hem fiyatlar artmaktadır, liem de işsi:tlerin sayısı, Emı:ıeryAfjst-kapj Dij

olgunun çözilmleri~i artık üretemez hale gelmektedir.
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~apita1izmin ideologları ise sistemin bugiln içine düştilğil bunalımın nedeninin hıala artan petr 1
fıyatları oldu~nu söyleyerek Petrol t_hroç E_den Ülkeler Orgütü'nil (OPEC) tek suçlu göslerme.
böylece emperya!jst-knpitalist sistemin bunalımının yapısal olduğunu gizleyip dış etkiler sonucu
ortaya..çıktııtını Ye geçici olduğunu l{anıtlama çabasındadırlar. •
~ncak.ne petrol fiyatlanna yapılan zamlar, ne de işçi ücretlerindeki artışlar, emperyalist-kapitalisL
sıstemın bunalımınınbelirleyici nedenleri değildir.

Bun~lı_mın nedeni, kapitalizmin kendisidir. Uretim araçlarının özel ·mülkiyeti ile üretimin toplumsu!
nitelığı arasındaki çelişki bunalımın temel nedenidir. Ve bu çelişki, çözümlenmedikçe bunalımlor
silrecektir. •
Sosyalist Sistem Sürekli Güçleniyor

Emperyalist-kapitalist sistemin bunalımının giderek derinleştiği bir ortomda sosyalist sistem ise her
geçen giln biraz daha gilçlenmektedir.

Emperyalizmin tilm saldırılarına, sosyalist illkelere ve sosyalist ülkelerin desteklediği halklara karş.
yürütülen ideolojik kampanyalara rağmen, sosyalist sistem hızla gelişmekte, durum her geçen gür.
biraz deha sosyalist sistem lehine değişmektedir. Spordan uzay yarışına. sağlıktan konut yapımına.
kültürel alanlardan bilime kadar yaşarnın tüm alanlarında sosyalist sistem giderek üstünlüğünü hı;.lr,
vurgulamaktadır. • •

Sosy-alist sistem içindeki her ülkenin kendi somut koşullarında sosyalizmi kurma sürecinde kirni
sorunlarla karşılaşması doğaldır. Ancak bu sorunlar çözülebilecek sorunlardır ve çözümlenmektedir.

KapitalistÜlke İşçi Sınıflarının Mücadelesi Hızla Gelişiyor

Kapitalist ülkelerde çalışma ve yaşama koşullan giderek daha da kötüleşmektedir. Ücretler
dond,urulmak istenmekte, ücretlerin satın alma gücü düşmekte, işsizlik artmakta, çalışma süresi,
çeşitlibiçimlerde uzatılmak istenmekte, üretim yönetmleri daha da karmaşıklaşmakta, işçinin kendine
yabancılaşmasını ve sömürüyü artıran yöntemler hızla devreye sokulmakta, işkazaları ve meslek
hastalıkları artmakta, atmosfer, denizle.r, göller.nehirler, çevre kirletilmekte. bitki örtüsü
zedelenmekte, kötü beslenme yaygınlaşmakta, açlık sefalet mahalleleri genişlemekte, kadın işçilerin.
genç işç_ilerin, göçmen işçileriu sorunlarıyoğunlaşmaktadır.

Ücretli emeğin sömürilsil ve üretim araçlarının özel millkiyeti üzerinde yükselen kapitalizmin
sürmekte olan bunalımının işçi ve emekçilere getirdiği yıkıcı sonuçlara ek olarak, burjuvır'devletlcri ve
çokuluslu tekeller genel olarak temel hak ve özgürlüklere, özel olarak da sendikal hak ve özgürlüklere
yoğun birbiçimde saldırmaktadırlar. •

Tüm bu olgular kapitalist ülkelerde emek ile sermaye arasındaki çelişkiyi keskinleştirmekte, sınıf
mücadelesini daha da yoğunlaştırmaktadır. Kapitalist ülkelerde devrimci durumun koşulları
olgunlaşma sürecine girmekle birlikte, henüz koşullanolgunlaşmış birdevrimci duruma, hele devrimci
bir atılımnoktasına gelindiğini ileri sürmek mümkün değ'ildir.

Bugiln tüm kapitalist ülkelerde ekonomik bunalımın faturasını işçi ve emekçilere ödetmeye yönelik
yoğun bir saldırı vardır. Emperyalist ülke egemen sınıfları bunalımı aşma yolunda kendi işçi
sınıflarının karşılarına belli dayatmalar ile çıkmaktadırlar. Ücretlerin dondurulması, sosyal güvenlik,
sağlık;eğitim alanlarındaki kamu yatırımlarının kısılması, fiyatların yükseltilmesi, vergilerin düşük
gelirli kesimlerin aleyhine artınlması, burjuvazinin ilk istemleri olmaktad.ır. Bu amaçla sınıf işbirliğini
gizleyen yöntemler, kemerleri sıkma politikaları gündeme getirilmekte, işçilerin toplumsal anlaşmalar
ile sçlmürü ve baskıya gönüllü olarak razı olmaları, fedekıirlıkta bulunmaları istenmektedir.

Kapitalist ülke işçi sınıflan,ekonomik bunalımın sonuçlarına, tekellerin yoğunlaşan sömürüsüne,te
kellerin ve onların siyasi sözcülüğünü yapan gerici siyasi iktidarlnnn sendikal hak ve özgür•
lüklere yönelttikleri saldırıları.,baskıya, bölme, yıldırma, kışkırtma çabalarına, fnşizme emperyalizme.
yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa karşı yoğun mücadele vermekte, herkese çalışma hakkının sağlanması.iş
güvencesi yaratılması, ücretlilerin satın elma gücünün korunması ve yükseltilmesi, çalışma süresinin
kısaltılması, erken emeklilik, kısacası, çalışma ve yaşama koşullarırıın düzeltilmesi için silahsızlanma,
barış ve özgürlük için ekonomik-demokratik alanda mücadelesini yoğunlaştırmakta, grevleri, genel
grevleri yaygmlaştırmakta, kitlesel eylemlere girişmekte, ulusal, bölgesel ve uluslararası çapta eylem
birliklerini gerçekleştirmektedir.

Ha~arın Anti-Fa~&t, Arıti-EmperyalistMücadelesi Sürekli YeniMevziler Kazanıyor

Emperyalist ülkeler ticaret, yatının ve borçlandırma yollarıyla azgelişmiş ülkeleri sömürmeye devam
etmektedir.

Bu sömürüde çokuluslu tekellerin özel bir ağırlığı vardır. Çokuluslu tekeller azgelişmiş 0lkelerih
birçoğunda ekonominin en önemli kesimlerinde, en karlı sektörlerde, dış ticarette, fiyatların
saptanmasında, piyasaların dağılımında, hammaddelerin satışında, devlet siparişlerinde, kredi ve.
finans ilişlülerinde, teknolojik araştırmalarda yerli işbirlikçileriyle birlikte egemendirler. Çokuluslıi
tekeller aşın sömürü ve baskı ile yerleştikleri ülkeleri yağmalamakta, o ülke ekonomilerini
baltalamakta, bunalımların sürmesine, derinleşmesine hizmet etmekte, silahlanma yarışını
körüklemektedirler. •

Emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı olduklarından bu sistemin bunalımını daha ağır bir biçimde
yaşayan azgelişmiş ülkelerde çokuluslu tekellere ve işbirlikçilerine karşı mücadele yoğul)laşmaktadır.
Azgelişmiş ülkelerde gelişen ulusal bilinç ile birlikte bağımsızlık, ekonomik ve politik egemenlik
savaşı, anti-tekel mücadele gelişmekte, çokuluslu tekellerin güçlerini sınırlandırma yolunda önemi.
adımlar atılmakta, sınıf işbirliği anlayışını mahkum eden görüşler giderek güçlenmekte, kitlr sel
eylemleryaygınlaşmaktadır.
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Diiny,onın dört bir köşesinde halklar sömürüye ve baskıya, faşizme, emperyıgfrı:me.
sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırk ayrımına, ırkçıhğa aiyonizme, g,edciliğe. ulus.al b
amansız bir mücadele vermekte ve iılusiıJ kuruuluş sa;vaşları lier geçen gun yeni mev,ziler e
ulusların kendi kaderlerini tayin etmeleri yolunda kalıcı zaferler kazanılinakU-ai:hr.

Angola, Mozambik ve Gine Bissau'daki gelişmelerden sonra lran'da topJumsal halk II!luhnlefetj.ijJn
başarıya ulaşmasr, Snndinista Ulusal Kurtuluş Cephesi önderliğinde Nikarogua halkının devr-imci
zaferi. Zimbobve'de n.isbi demokratik ortamda yapılan ilk seçimleri siyah çoğjınlu'ğun ~nmııııı o.
siyah Afrikalıların yönetime gelmesi, bu gelişmelerin sari yıllarındaki en !!nemli göste;gelorid1r.

Emperyalizm Daha da Soldırgaoloşıyor

Emperyalist ülkeler. özellikle de ABD, dünya devrimci hareketini çok değişik biçimlerde !lnlemeye
çabulamaktudır. Çeşitli kışkırtmalara girişme. faşist hareketleri destekleme, foşistleri yönebune
getirme, askeri darbeler tcxgahlamn , ilericilere yönelik korkunç kampanyalara girişme, ilericileri.
devrimcileri yok etme, örgütlerini işlevsiz hale getirme, bölgesel savaşlar kışkırtma, ırkçılığı
körükleme, son olarak do aşırı bir silııhlnnma 'kampanyası ve arıti-komünizm ile soğuk savaşı yeniden
canlandırma, bu çabnlnrm başında gelmektedir.

Emperya lizm geriledikçe çarcslzcc daha do saldırgunlusrnakt.ad ır.

Kapitnlizınin eşit, olmayan gelişme yasası, tekelleşmenin yoğurılaşrnusr. tekeller orasıı:laki azami kılr
ve pazar rek .. br-ı i buglın AET, Japonya ve ABD olarak odaklaşan Uç merkez orasındaki ekonomik
savaşı hrztnndırmuktu. çelişkileri artırmaktadır.

Sosyalist sisj.em , kapitalist ülke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar karş ısrnda
sürekli olarak mevzi yitiren emperyalist ülkeler aralarındaki çelişkilerin giderek derirıleşmesn-»
rnğmen yine de sistemin çökiişünü geciktirme yolunda bütünleşme çabaları göstermekte, işçi smıfı ·v
emekçi halkların uluslararası dayaruşmaları karşısında ilişkilerini uluslararası çapta pekiştirmeye,
Zirve Toplam ıları ile aralarındaki ekonomik sonıalıırı çözmeye, NATO içinde askeri birliği
güçlendirmeye çabalamaktndu-lar.

Yeni durumlara gcire yeni stratejik ve taktik hedefler belirlemek ve sistemin hastoltklarına karşı reçete
hazırlamak ,·e çel işk iler irı kcsk inleşrnes i ile empe.ryalist ülkeler arosındo zaman zaman ileri noktalara
varan anlaşmazlıkları tarlayı bağlamak için ABD-AET ve Japonya arasında Üçlü Komisyon'lar
kurulmoktndır.

Emperyalizm. yıllık ciroları birçok büyük ülkenin bütçesinden hızla olan çokuluslu tekellerle, NATO
ile, IMF'. OECD. Dünya Bankası ile: CIA ile, yüzlerce radyo ve televizyon istasyonu, dergi. gazete ile,
ekonomik, politik. askeri ve ideolojik saldırılarını iyiceyoğunloştırınaktadır. Yumuşamayı sistemli bir
biçimde tehlikeye atma, militarizmi ve sınırsız bir silahlanma yarışını körükleme, tüm dünyaya
yeniden soğuk savaş crtarmna çekmeye yönelik taktikler bugün ön plana geçmektedir.

Emperyalizmin bu çabalarının en açık bir biçimde bozulduğu. ulusal kurtuluş mücadelelerini
hızlandıracak olaylar ise Ortadoğu'da yaşanmaktadır.

Ekonomik ve askeri açılardan. son derece önemli bir stratejik konum~ sahip olan Ortadoğu bölgesi
emperyalizm. özellikle ABD için hayati önem taşımakı.adır.

İrunda Şahlığın yıkı.imasından ve bu buna bağlı olarak CENTO'nun dağılmasından sonra bölgede
çıkarları ciddi olarak tehlikeye giren ABD. Afgnniston'a yönelik saldırılarını artırmış. ancak bu
saldırılar sonuçsuz kalmıştır.

ABD, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrlka'da kendine bağlı diktatörlGklerle çıkarlarını korumaya
çalışırken, Kızıldcniz, Afrika Boynuzu. Bosra Körfezi ve Hint Okyanusunda .sürekli nıakeri yı'ğınak
yapmaktadır.

Emperyalist ABD, öte yandan Ortadoğu'da Mısır ve İsrail arasında oluşturulan gerici ittifakı do
yeterli görmemekle, Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır ve Jsrail orasında yeni ve kahcı bi.r jandarma
lıolkası oluşturmaya çobalamoktadır. ABD'nin yeni oskeri stratejisi içindE. Türkiye.'ye Orta_dogu
holklarımn mücadelesini engeUemc,de doho ileri bi.r saldırı karakolu görevi verilmektecı.ır.

Uluslİırnrnsı Sendikal Hareket Gclişiy'or

Sendikaların karşı karşıya kaldıkları sorunların (çokuluslu tekellerin saldırıları enflasyon, işsizlik,
çalışma koşulları, genç. kadın ve göçmen işçilerin sorunları, çevre sorunları, mesleki eğitim .... ) işçi
sınıfı yararına çözümü ancak bu sorunların boyutlarına uygun uluslararası dnyn.nışma. işbirliği ve
ortak eylemlerle olanaklıdır.

Nesnel durum bugün tüm uluslororası sendikaları ortak eyleme.. güç ve eylem birliğine zo~lo.makta,
güncel sorunlar uluslararası çapta eylem birliğini gerekli kılmaktadır. Mücadele içinde, eylem iç.inde
işçiler sendikal bölünmeleri aşmaktodırlar. Uluslararası sendikal merkezler olan DSF', UHSK ve
DISK nrosındo ortak çalışmalar yaygınlaşmaktadır.

Sl!milrü ve baskıy.ıı. kopitnlizmin bunolımının giderek yoğunlaşuırdığı s,orunlora, faşizıne.
emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırk,çı]ığa, ulusal bas!!,ıyo karşı. eşitsizliklere,
toplumsal adaletsizliklere, toplumsoJ ayruncıhklaro knrşı, çokuluslu tekellere kıı,rşı ortcak cepJ!ede
sovaşabilmek, işçilerin ortak ç.ılrnrlarını savunabilmek, çalışma ve yaş11ma koşullarını daha
iyileştirmek, sendikal hak ve özgürlükleri koruyobi.lınek ve geliştirmek iç.in uluslar-arası har.ekeçinin
daha (1st düzeyde ilkeli birUği mutlaka sağlanacal,ttır

l!Jluslararası sendikal harekette· belirgin alon ya·n sı.nıf uzla.şmacıhğmııı gerilemesi. sfiiıf ve kible
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senuikacrlığ» ilkelerinin tüm dünyada egemen olmaya başlamasıdır. Uluslarnrc s, alanôa sınıf ve kiL!e. -
~c,ndikacılığı il.kelerini savunan DSF'nin bu yöndeki çabaları uluslararası sendikal hareketin birlığı
süret"ini hızlandırmaktadır.

Dünyada Genel Gelişim Eğilimi, Devrimci Güçlerden Yanadır

1"\iiın dünyada sömürü ve baskıya karşı sömürüsüz baskısız savaşsız barış içinde bir dünya için verilen
mücadele gı,Jişmektedir. •

ıı alkların barış ve yumuşama istemleri. sosyalist ili.kelerin silahsızlanma çağrıları, SALT I_ ve SALT
ı ı anlaşmaları ile silahların sınu-landırılmasını dayatması karşısında gerileyen emperyalist ülkeler
ven iderı soğuk savaş çığu-tknnlı~ına başlamış, militarizmi körükle_?JCY:e ~ız ver?'\şlerdir. S!"'LT I~
.\ nlaşmnsınm ABD Kongresince unzala.nmaması, Nötron Bombası, uretımı, ABD nın Avrupa ya ycnı
ölüm füzeleri yerleştirme girişimleri bunun somut sonuçlarıdır.

Toıplumsal düzenleri ne olursa, olsun, tüm ha).klar silahsızlanma _için yoğun bir ~av:ış vermek
znrundadırlar. Bugün dünyanın tüm barış güçlen, silahsızlanma.. adil, kalıcı ve sürekli duny~ barışı
için mücadele etmektedirler. Kapitalist ülke işçi sıruflarmın, ulusal kurtuluş mücadelesi veren
halkların mücadelelerini gözardı etmede.n, haksız savaşlara karşı haklı savaşların yanında sof tutarak,
silnlısızlnnmn ve barış için savaş vermek tüm ilerici güçlerin görevidir.

Milyonlarca insanın yaşamını, sağlığını, mutluluğunu, gelecoğini tebdil eden empe~yali1.nıin
uyguladığı politikalar sonucunda tüm dünyada daha fazla sömürü ve baskı, ırkçılık, faşist terllr,
toplumsal ayrımcılık. sovoş vurgunculuğu, beyinlerin uyuşturulması. sefalet, açlık, hastalık, cehalet
sürmektedir.

Ancak tüm baskı ve zulmilne rağmen emperyalizm her geçen gün gerilemekte, emperyalizmin sö~ürü
alanları daralmaktadır.Geçici yenilgi ve duraksamalara rağmen dünya, bağımsızlık, demokrosı ve
sosyalizmden yona dönmektedir. Genel gelişim eğilimi dünya devrimci güçlerinden yonodır.

8. GENEL OLARAK TÜRKlYE'DE DURUM

Emperyalist-Kapitalist Sisteme.Bağımlılık Artıyor

Türkiye yakın tarihinin en derin bunalımını yaşamaktadır'. Bunalım yaşamın ekonomik, toplumsal,
oolitik. kültürel tüm yönlerini katısarnakt.adır. Bu bunalımın temelinde Tilrki;ve'nin. emperyalist-ka
pilolist sisteme bağımlı kapitalistleşme süreci içinde azgelişmiş bir-ülke olması gerçeği yatmaktodır.
Türkiye yıllardır sürdürülen emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı kapitalist yolla kalkınma çabaları
sonunda bu bunaluna düşürülmüştür.

Bugünkü bunalımın sorumlusu işçi sınıfı ve emekçiler değildir. Ve bunalımdan çıkışta işçi ve
emekçilerin yapabileceği biç bir fedakarlık yoktur.

Emperyalizmin planlarınaa uygun bir biçimde yıllordır alınan kredi ve yardımlar ve ayrıca uygulanan
yabancı sermayeye açılma politikalan Türkiye'nin emperyalist-kapitalist işbölümü içindeki yerine
uygun biçimde gelişmesini sağlayarak bu sisteme olan bağımlılığını pekiştirmiştir.

1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında artık TUrkiye'nin ekonomik politikası emperyalist kapitalist
sistemin mali ve askeri örgütlerince belirlenmektedir. Para-kredi politikasını Uluslararası Pora Fonu
<IMF) denetlemekte, kalkınma plan ve stratejilerini ise Ekonomik Kalkınma ve İşôirliği Örgütü
(OECD), Dünya Bankası gibi kuruluşlar belirlemektedir.

Tilrkiye'nin emperyaliat-kupftaliat sisteme bağımlı olması sanayisinin çarpık ve montajcı bir yapıda
olmasına yoloçmakta, bu çarpık ve montajcı yapı-ise ülkeyi emperyalist-kapitalist sisteme daha do
bağ ımh kılacaktır. Böylece tekellerin devletle bütünlesmeleri ekonomik, politik alanda belirgin bir
biçimde hissedilmektedir.

Dışa bağımlı sanayileşme yukandan
Sanayide sermayenin yoğunlaşması
oluşturmaktadır.

Türkiye'de sanayinin dışa bağımlılığı tekelci sermayenin çokuluslu tekellerle girdiğ! ortaklıklar
aracılığıyla giderek artmaktadır. Yabancı sermaye ile ortak yatu-ımda bulunan yerli sermaye bu
işbirliği sonucunda tekelci konuma gelmekte ve bu konumunu güçlendirmektedir.

'!)!kelleşme sürecinin bir diğer boyutu banka ve sanayi sermayesinin bütünleşmesi olmaktadır. Bu
!emele dayalı olarak. Demirel hükümetinin programına aldığı ve uygulamaya koyduğu kararların
hemen hepsi, Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu'nun (TİSK) bükUmete verdiği 16 Kasım
1979 tarihli mektup ya da muhtu-ada yer almıştır.

Bankalar ve sıgorta ortaklılıklar, tekelleşme sürecinde tınemli rol oynarken, bu tekelleşme orto ve
küçük sermaye sahiplerini ya bütünüyle tekellerin bağımlılığı altına sokmakta ya da yok etmektedir.
OrLa sınıflar hızla mü lksüaleşmekte ve yoksullaşmaktadu-.

Sorunlar Giderek Yoğunlaşıyor

Nüfusun hala büyük bir bölümünün iş alanı olan tarımda kapitalistleşme, toprakların belli ellerde
t.-Oplulaşmasının yanısıra, başta işsizlik ve gtıç olmak üzere ağır ekonomik, toplumsal sorunlar
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--'
geLirmekLedir. Çok sözü edilen sınırlı toprak reformu. uoprak ogaJoı:ının direnmesi karşısında
gerçekleşı.irilemernektedir. Orman zenginliklerinden özel sermnyeyi ıı:arnrleodınne amacı gü'den
p•>litikalnr sonucu, orrnancıhkta verimlilik düzeyi çok düşükuür .

Bulıkçılığın ise gcliştirilmcmcsinde direnilmekLedir.

Knlkınmada bölgeler arası eşitsizlik sürmekte, ırkçı, şoven poliLiknlar bu cşitsizligı körilklemcktedi,.

Devlet gelirlerinin en önemli kesimi olan vergi tümüyle işçi ve emekçilerin omuzlıırındodır. Büyük
sermaye, toprak ağaları, kıir. rantve faiz sahipleri çok 87. vergi ödemekte ya da hiç ödememektedir.
Vergi kaçakçılığı bu kesimler arasında görülmedik boyuLlara ulaşrruşt.ır. Öte yandan özel sermnyoyi
vergi yükünden kurtaracak yeni örılern ler getirilmektedir

Knrab-rsn . vurgunculuk. lıııçakçılık,. tefecilik, spekülasyon. vergi kaç{!~çılığı artarak sürmel5tedir.

Enerji sektörü d ışu bıığımlıdır V4' ınrn hir dnrbogczdadır. Yıllardır çokuluslu tekellerin ve onların
işbirliklerinin çıkıırl:ırı cl1,l,'TUltJJsundo oluşturulan petrole doynlı enerji politikası sürdürülmektedir.
Odun ve tezeğin enerji lİretimidc önemli bir yer tuttuğu Türkiye"de öz kaynaklara dayalı bir ulusal
enerji p,ılitilrnsı ycıkı.ur. 'I'ürkiyode petrol piyasası çokuluslu tekellerin denet.imi altındadır. İhracat
gelirl,•rinin yansımlan fo;,:lası petrole gitmektedir. Buna karşılık hidroelektrik enerji po~ansiy,ııliain
vaklaşik onda biri lrnllanılmoktııdır.

Mndcn ,·c petrol yn salurry la ülkenin doğal zenginlikleri ernperyalist.leru peşkeş çekilmiştir. Mndı.;nlcr.c
ilişkin Cl-11' a~ırlıklı iktidarın son yr-tcrsiz ynsa l düzenlernesi bile geri ahnrruşt.ır.

Çcıkuluslu petrol tckı'ilercr,in utomot iv tekellerinin çıkarları doğrultusunda büyük ölçüde dışa bağımlı
karayolu ıuşınıurılıi,!ı köri.ıklenmcktedir. Buna karşılık demiryolu ve deniz taşımacılığı gider lt
g,•ril~mcktc, devlet derniryolu ve deniz işleı.melcri sürekli zarar ett.irilmekıedir. Kitle tnşımneıJı

0yerine h luek ot omob ili üret.imi desteklenmekte, özel otcımobillerin eknnomiye getirdiği yüklerin
yanında yol açtığı t raIik sorunları g iderok büyümektedir.

Sı:ıı::lık sorunları ı•gemen sınıfların çıkarları doğrultusunda biçimlenmekte. koruyucu s'ağlık önlemleri
yerine, arnç. gr-reç ve ilıiç yönünden dışa bnğrmh tedavi edici hekimlik körüklenmektedir. Ana ve
çocuk sağlığına önem verilmemekte, sağlık hizmetleri tallı kıir alanı olmaya devam eımektedir.

Onemli bir döviz kayıını;ı rılması gPrııken Wriznı sektörü Lam bir keşmekeş içindedir. Ulusal bir Lurizm
pı,liliknsı yı ıkt ur.

]{onul ,·e yı,rleşnw sorunlarına yönelik lulıırlı ciddi hiçbir adını ntılmomakta. demokratikleştirilmeleri
gereken yarcı yönetimler ka~ıtlı politikalarla çözümsüzlüğe itilmektedir. Oı.a yandan spekUlasy,on,
,,urguncululı temt:line dnyıılı kentleşme ve knnuL sorunları dalın birçok toplumsnl sorunu dn birliğinde 1
iircter<'k yıığunlnşmuktodır.

Ni.ıfusun c;: -ı:,·i hala okur yazar değildir. Egenıan sınıfların çıkarları doğrultusunda biçimlendirilen
eğilim beyin yıkama arncı olarak işlı,mektc, eğitimleri milyonlarca lirayı bulan "beyin·· ler yurt dısına
göçctmektcdir. Eğitimde bölgeler. kız-erkek, köy-kent ve çeşitli sınıf ve tabakalcır arasında eşit.sizlik
sürmekte, ırkçı. şrıven. milit:ırist nilalikli bir eğitim egemen kılınmak istenmektadir.

Zaten sınırlı olen ıemel hak ve özgürlükler iyice kısıtlanmaktadır. TCI<'nın 141. "" 1-12. maddeleri
tnplumsal ınulıale[clin önündeki önemli engeller olarak durmaktadır.

Bağımsız bir kuruluş olması gereken TRT, siyasi iktidarların borazanı halina getirilmiş, rekJıim
• gelirleri yoluyla tekellarin etki ve denetimi Allına girmiştir. TR1'"cle iş,ıi sınıfı vc cmclıçil,•rl! karşı•
yoğun saldırıda bulunulmakta, amo gerçeklere karşı koyu bir sunsilr uygulanmaktadır.

Hayal pahalılığı sürekli arlmaktadır. Yalnız 1979 yılı içinde fiyatlar% 100 ornnındarr fazla anmışuır.

İşsizlerin sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bllylc bir ortamdn tek tek ve toplu işten çıkarmolor
sürmektedir.
Ancak emperyalist-kapitalist sisLemin bir ürünü olan bıınolını agemen ,;ınıfları sıkıntı içine
sıırmnmışlır. Tersine. bunalım sırasında çokuluslu tekellerin ve Türkiye burjuvazisinin kıirlorı
artmaya devam etmiştir. Bunalımın yükünü işçi ve emekçi kiUelcrine yUlılemede a'raç olıırak
kullanılan enflasyonist politika bir avuç sömürücünün zanginliğine zenginlik katarken, emekçi
lıalkımızın karşı karşıya kaldığı güçlükleri daha go agırlaşlırmaktodır.

Ccrçak ücreı.lerde .1978"de boşlayan büyük dfrşüş, 1979 dıı devum cLmişt·it. 1979'du görülen düşme, ile
birlikte l970'clcn bu yona ücretlerin saun alma gücü% 39 oranında azalmıştır.

M<•murların soıın alma gücü sürekli düşmektedir. Tarım ürünlerine uygulanan taban fiyatları
ınilyıınlarcn köylii~'Ü pı>rişen etmiştir. Gelir dağılımı, işçi. köylü ve küçük memurlnr nleyh'ine gidc~ek
b••1.ulmakwdır.

Öte> yandan kirnlur lıızlu artmaktadır. Baskı ynsolarının bir hoftodn Meclislerden geçirildiği
Ti.ırkiy,-'dı• osgari ü,·n•t lıôh\vergi dışı bırakılmamıştır.

lşdh·r en kö;,i.ı çevre ,·e ~-nlışm:ı koşullarında çahşlırılmnktadır. Hor gü" ortalama 5 signrtalı işçi
i~k.ıı.:.ıl:..ırındn ülınekLcdir.

Çııiışnıılurın bi.ıyük çıoğunlu~unıın Sigonası yoktur. işçilere yeterli hizme~ getiremeyen SSK,
ı~, ,·rı·ıılen.- pt·Şkt•ş çekilmiş durunıdndır.

Jşrilt•r işgÜ\'l•nliğindcn ve işyt'rlcrindc can güvenliğinden ycık~undur.
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Grev hakkı sınırlandırılmıştır. İşçilerin özgılrce diledikleri sendikayı seçme lıakkı olan referandum
hiilii yasalaştırılmamışLır.

Kadın işçilerin, genç işçilerin ve göçmen işçilerin sorunları ağırlaşarak sürmektedir. •

Geçen yıl ;}liızde yüzde yüz kiir uttiklerini açıklayan işverenlerin de kanıtlııdıkları gibi işçiler yoğun bir
sörnünü ile ka.rşı karşıyadırlar.

Yaklaşık ı milyon 200 bin dolayındaki kamu çalışanının sendikalaşma hakkı yoktur. Tarım ve ormnn
işçileri hıi.lii İş Yasasından yok.sundur. .

Burjuvllzi Saldırılarını Yoğunlaştırıyor.

Yıllardır empe.ryalizme bağımlı olarak sürdürülen kalkınma çabaları sonunda varılan nokta toplumu
her alanında etkileyen derin bir bunalımdır. EmperyalisL-knpitalist sistem, sistemin doğal sonucu olan
kendi iç bunalımını bugün artan boyutlarda nzgelişmiş. bağımlı ülkelere aktarabilmektedir. Bu
nedenlerle Türkiye, emperyalist-kapitalist sistem içinde kaldıkça bunalım yoğunlaşarak sürecektir.
Nitekim, bugün emperyalizme verilen tüm tavizlere rağmen, ülke topraklarının emperyalistlere peşkeş
çekilmesine rağmen. enflasyon, işsizlik, dış yardım, döviz gereksinimi, dış ödemeler dengesi sorunları
çözümlenememekte, ekonomik bunalım ve buna bağlı olarak da _politik ve toplumsal bunalım
derinleşerek sürmektedir.

Kıbrıs ve Filistin sorunlarına ek olarak İran ve Afganistan'daki gelişmeler ve bölgemizdeki son olaylar
nedeniyle T'ürk iye'rrin jeopolitik önemi son derece artmıştır. Yıllardır soğuk savaş kışkırtıcılığı yııpon
ve silahlnnmayı körükleyen emperyalist ABD. bölgedeki çıkarlarını koruyabilmek için, Türldye'yi
emperynlizme karşı direnen Ortodoğu halklarına karşı kullenılacok daha ileri bir saldırı karakolu
-halinde tutabilmek için çabalarını artırmıştır. Halkımız açlık içindeyken, bütçenin önemli bir kısmı
giderek artan miktarlardn silahlanmaya harcanmaktadır.

Türkiye halkı için tehdit ve felaket kaynağı olan An'ierikon üsleri.nin varlığını pekiştiren Savunma
İşbirliği Anlaşması (SİA) adı altıncluki boyunduruk belgesi ile hollumız emperyalizme teslim
edilmiştir.

Emperyalizmin genel olarak dünyada, özel olarıık Ortadoğu'da yeni stratejiler oluşturmak zorunda
kaldığı böylesi bir ortnmda. emperyalistler ve büyük sermeye başta olmak üzere egemen
sömürücü sınıflar ve onlnrın siyasi temsilcileri, işçi sınıfı ve emekçilere karşı çok yoğun bir ekonomik.
politik ve ideolojik saldırıya geçmişlerdir.

llnn ed(liş gerekçesi dışında, demokratik hakları daha kısıtlayan bir uygulama olan sıkıyönetim
koşullan egemen sınıfların bu saldırılannı yoğunlaştırarak sürdürmelerinin ortamı olmuştur.

Burjuvazinin ekonomik, politik ve ideolojik alanlardaki saldırıları özetle şöyle sıralanabilir.
Burjuvazinin Ekonomik Alıındnki Saldırıları

Bugün Türkiye'yi ekonomik kıskaç içine alan emperyalizmin mali örgütleri. 1MF, OECD ve Dünya
Bankıısı sürekli bir şeyi söylemektedirler: tekelci kapitalizmin önündeki engeller kalkacak ve içerde
sömürü yoğunlaşacak. •

Özellikle, IMF"nin ••ücretleri dondurun, fiyatlar serbest kalsın. Türk Lirasını sürekli olarak dcvalüe
edin, yabancı sermayeye olanak tanıyın, döviz girdi- çıktısını rahatlatın" biçimindeki tavslyclert
temelde bu amaca yöneliktir.

Bugünkü AP Azınlık ikt idarı tekelci sermayenin bu istemlerini içeren bir hükümet programıyla iktidar
olmuş ve 1980-bütçesini de buna göre hazırlamıştır.

AP Azınlık iktidarının 24 Ocak 1980 Ekonomik Önlemler Paketi tekelci kapitalistlerin önündeki
engelleri aşmaya yönelik somut bir programdır.

Sürekli devalüasyon yapılması. yabancı sermayenin gelişimini özendirmek için özel önlemler alınması,
dış alımın kolaylaştırılması, belli maddelerden sübvansiyonların kaldırılması, KİT ürünlerinin
fiyatlarının serbest bırakılması, ücret ve maaşların dondurulması. taban fiyatlarının sınırlandırılması.
geniş kitlelerin satınalma gücünün düşürülmesi ve genel olarak talebin kısılmnsı, fiyat denetiminin
kaldırılması. faiz oranla.rının serbest bırakılması. genel olarak devletin ekonomiyi yönlendirmesinin,
doğrudan müdahalesinin giderek ortadan kaldırılması, serbes piyasa kurnllerının işletilmesi 24 Ocak
Kararlarının özünü oluşturmuştur. Bu program şimdi adım adım uygulnnmaktadır. •

Güney Amerika modelinin, yaratıcısı iktisatçı Milton Friedman'ların Brezilyn, Şili, Arjantin, Güney
Kore'de denenen "reçeteleri" uygulanmak istenmektedir. Ama bu reçeteleri uygulayanların akıbetleri
bellidir.

K IT'lerin karlı olanlannın tam anlamıyla tekelci scrmnyenin eline geçmesi için geniş b
0

ir operasyon
başlatılmıştır. •

l 980 başında işçilere karşı korkunç bir polis terörü ile saldırılan TARİŞ işletmelerinin özel sektöre
devredilmesi için aşırı çaba harcanmaktadır. •

Özel sektöre ve yabancı sermayeye tanınan olanaklar giderek artırılmakta, Dünya Bankası, OECD H
iM F'nin tüm ekonomik istemlerine boyun eğilmektedir.
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©te yandan "hayat pahalılığının nedeni sendikaların aşırı ücret istemleridir" biçimindeki demagoji iJe
sendikalara karşı korkunç bir kampanya açılmıştır. 24 Ocak 1980 Kararlan ile ekonomik alandaki her
türlü müdahaleyi ortadan kaldıran iktidar, sendikal hak ve llzgilr!Oklere müclohaleyi temel hedef
seçmiştir.

1<apitolist sınıfın en gözde tems.ilcilerinin de talep ettiği gibi iktidar, sendikaların idp.ri ve mali
denetimini sağlama adı altında sendikaları sultası altına almak iste~ektedir. •

Kıdem tazminatlarının daha çok vergilendirilmek ve sınırlandırılmak istenmesi, son vergi yasa
taslnğı , grev oylamasına çağrıdan sonra işyorine girenlerin de katılmaları, eşe! mobil tasarısı, toplu
söxleşrne ve grev hakkını rafa kaldırmada bir araç olabilecek Toplu Sözleşme Koordinasyon
Kurulunun oluşturulması, işçi ve emekçilere yönelik ekonomil< saldırılnnn en önde gelenleridir.

Siyasi iktidar işçi sınıfının elde ettiği hakları geri almnk, 1950'1erin tahkim srsteminl geri getirmek
isleınektedir.
Vergi adaleli adı altında getirilen yeni vergi tasarısı ya da resmi adıyla Mali İstikrar Yasası bir eliyle
verir göründüğünü, d.iğer eliyle daha fazlasıyla almanın örneğidir.

A 1

Burjuvazinin Politik Alandaki Soldınlorı

Ekonomik bunalımın derinleşmesi ile birlikte siyasal bunalım do derinleşmektedir. Egemen sınıfiar,
işbirlikçi tekelci sermaye bunalımdan çtkış yolu bulamadıkları için, onların siyasi temsilcileri de 0lkeyi
eskisi gibi yönetemez duruma gelmektedirler. Genel kitlelerin de esk.isi gibi yönetilmek istememe
eğ ilirni luz la gii~· kazanmaktadır.

Burjuvazinin giriştiği saldırılar karşısında direnmesi doğal olan emekçi kitleleri stndirnlek, eamck ,
örgütlerini dağıtmak için yoğun bir politik saldırı gerçekleştirilmektedir.

Zaten smırlı olan temel hak ve özgürlükler daha da kısıtlanmak. sendikal hak ve özgür!Okler askıya
alınmak islenmektedir.

Dernekler, meslek örgütleri. sendikalar basılmakta, demokratik örgütler, yayın organları
kapntılmnktn. yöneticileri gözaltına alınmakta ya da tutuklanmaktadır. .Siyasi iktidar bu
uygulamnlarındnn sonra tüm komu görevlilerini resmi memur derneklerinde örgütlemek için tasarılar
lınzırlomaktadır.

Dernekler, Gösteri ve Yürüyüş Polis Hak ve Selahiyetleri Yasaları dikensiz gül bahçesi yaratmak
nrnaciyle değ işuir ilrnişj.ir , Stkıyönetim Yasası da aynı amaçla değiştirilmek istenmektedir. Siyasi
ikt.idar CHP'nin .getirdiği önlemler paketine dört elle sarılarak şimdi Savaş ve Buhran Hali Yasa
Tusnrısı. Olağanüstü Haller Yasası ve DGM Yasasını çıkarmayı amaçlamaktadır.

"Demokratik lınk ve özgürlükleri .. korumak adı altında yaratılan sıkıyönetim ortamında temel hak ve
özgürlüklere yönelik saldırılar süreldi olarak yaygınlaştırılmakta. sendika toplantıları, grevler. yasal
hak direnişleri bile sıkıyönetimin iznine bağlı kılınmaktadır.

Ancak bunlar do yetmemektedir. Kendi düzenlerini koruyan Anayasayı geriye doğru değiştirmek,
Anaynsu'rlaki kısıtlı hakları bile rafa kaldırmak, ülkeyi Güney Ameriko'daki askeri diktotörlilklerle
yönetilen ülkelere benzetmek istemektedirler.

Emperyalizm. ve işbirlikçilerinin desteklediği faşist odakların saldırı ve cinayetleri artarak
sürmektedir. işçi. köylü, esnaf, zanaolkiir, genç, bilim odamı. eczacı. tloktor. mühendis. avukat...
ayrımı yapmadan bireysel ve toplu öldürmeler toplumun tüm demokrasi gilçlerine yönelmiş
durumdadır. Terörden medet uman lor .. ''anarşi .. ortamının sömürü ve baskı düzenini pekiştirmede
yararh olacağını bekleyenler, çeşitli biçimlerdeki provakasyonlarım sürdürmektedirler.

Böylece açık faşizmden önce alabildiği.ne baskıcı ve zorba, otoriter bir rejimi kurumsollaştırmııy,o
yllnelmektedirler.

Faşist örgütler dalın geniş bir biçimde desteklenmekte, faşist saldırı ve cinayet sanıkları
ynkolanmamuktu. belli örgütlerce korunmakta. yakalanmış olanlar da sivil ya do askeri
lıapislıoneletden örgütlü bir biçimde kaçırılmaktadır.

lşyerlerinin faşistleştirilmesi için yoğun bir çaba lıarcıınmoklo sendikaların yeterince güçlü olmadığı
yerlerde ilerici, devrimci, militan işçiler kitle halinde işyerlerinden atılmakta. yerlerine faşist
militanlar dnldurulmaktodır.
işçi kıyımları, memu_r silrgünleri sürmektedir.

lşyerini koruma adı altında ABD'deki fabrika muhafızlarına. paralı çetelere benzer bir biçimde yarın
grevlerde işçilere kurşun sıkabilecek özel güvenlik ekipleri oluşturulmak istenmektedir.

Polis devleti olmak yolunclıı devlet terörü yoygınlaştınlmokta. devlet militnri.ze edilmektedir.

i Doğu'da ırkçı. şoven baskı yoğunloşlırılmakto, özümsemeci uygulamalar dayanılmaz boyutlara
ulaşmaktadır.
Ülke çapında 60 bin dnlaymda insan gözaltındadır ya do tutukludur. Bunların sayısı giderek

, artmaktadır. Askeri ve sivil tüm tuLukevleri ve hopishon.elerde işkence en ağır biçimde
ı silrdürülmektedir.
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Bıırı uvnzinin İdeolojik ~lnnda.ki Sald1rılnrı

Egemen sınıflar girış~ikleri ekonomik ve politik saldırıları daha sinsice ve kandırıcı bir biçimde
götürebilmek için büyükçapta ideolojik saldırı içindedirler.

!Emekçi kitılelere :yönelttikleri snldırrlara karşı kitlelerin gösterdiği direnmeleri "anarşi ve terör" diye
ı:anımlayurak snldırılorını"teınel hak ve özgürlüklere, örgütlerimize yöneltmektedirler.

Kendi yarattıkları pahalılık. işsizlik ve yokluğun nedeni olarak gösterdikleri "anarşi ve terör"ün yok
olması içirı temel hak ve öz.gü rlük.ler-in ortadan kaldırılmasını istem=kredirlaı-.

Hayat palialılıl,':ının nedeni ilcret. art ıstnrıvrms gibi ü<!rPt.!0re. sentlikı,lııra ,:oldırm:ıklı>d•rlıır. Her
işkolunda tek v@• mecburi üyeıığe duyanan sendika anlayışı çözüm olarıık ortaya atılmakta, faşist
sendikacıhğın propagandnsı yapılmnktadır.

Siyasi iktidarın yalan aracı olan TRT'de ve tekelci sermayenin elindeki basın organlarında işçi sınıfı,
sendikalar ve sosyalizm düşm~nlığı giderek yoğunlnştırılmaktadır.

Gazetelerle, dizi filmleriyle, emekçilerin beyni yıkanmak istenmektedir.

Okullarda eğitim programları faşistleştirilmckte, ırkçı eğit.im gerçekleştirilmekte, 'faşistlerden
başkası.na hayat. hakkı tanınmamaktadır.

İlerici basma karşı. sanutcunrn karşı uygulanan sansür yn da nesnel temelli engeller giderek
ağırlaştırılmaktadır.

Sömürüyü yoğunlaştırırkı,n, emekçilerin stımürü ve baskı düzenine karşı çıkmaması için, işçileri,
emekçileri ezmek, sindirmek. seslerini kısmak. örgütlerini dağıtmak için. sürekli ve yoğun
kampanyalarla. demagnjilerle. yalanlarla saldırmaktadırlar.

Bütün bu uygulamaların. girişimlerin nedeni açıktır. Ekonomik bunalımın yükünü işçi ve emekçilere
taşıtmak için sınırlı hak ve özgürlükler yok edilmeye, sömürüye, baskıya karşı çıkan zorbalığa boyun
eğmeyen her ses susturulmaya, her örgütlenme dağıtılmaya, her direnme ezilmeye çalışılmaktadır. Bu
amaçla Güney Amerika'daki askeri diktatörlüklerle yönetilenlere benzer bir toplum ynratılmaya
çabalanmaktadır.

1

Bütün bunlar, emperyalist tekeller ülkemizin zenginliklerini talan etmeyi sürdürsünler diye;
kapitalistler, büyük toprak sahipleri, tefeciler ve tüccarlar işçileri emekçileri dohn fazlo sömürsünler,
soysunlar diye; ülkemiz Ortadoğu'da emperyalizmin ileri snldırı karakolu olsun diyedir. Sıkıyönetim,
Olağanüstü Hal. Devlet Güvenlik Mahkemeleri. Bnskı Yasaları, Anti Demokratik uygulamalar,
zamlar. KİT'lerin tasfiyesi, yabancı sermayeye daha fnzln kucak nçmnk, IMF'nin yeşil ışıı'.,rını bekle
mek emperyalizme teslim olmak ÇIKIŞ DEGİLDİR. İşçilere. emekçiler ilericilere, demokrntlarn,
sosyalistlere saldırmak ÇÖZÜM DEG1LDİR.

İşçi sınıfı bunalımdan çıkış yolunu göstermekte, çareyi söylemektedir.

Bunalımdan çıkış yolu BAGIMSIZLIK ve DEMOKRASİ'dir. Temel çözüm. sömürüsüz ve baskısız
bir dünyadır, SOSYALlZM'dir.
SınıfMücadelesi Keskinleşiyor

Türkiye'de ekonomik. toplumsal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak sınıf çelişkileri de keskinleşmekıe.
sınıfmücadelesi gelişmektedir.

Toplumsal muhalefet yaygınlaşmakta, grevler, direnişler. demokratik köylü hareketleri artmakta,
başta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul ve az topraklı köylülerin, öğretmenlerin, teknik elemanların, tüm
kamu çalışanlarının. küçük esnaf ve znnnatkiirların. kadın emekçilerin, öğrenci ve işçi gençliğin
mücedelesi duraksamalara ve geçici yenilgilere rağmen gelişerek sürmektedir.

Tilrkiye'de ekonomik-demokratik mücadelenin öncülüğünü DİSK yapmaktadır. Egemen sınıfların
D1SK'i baş hedefseçmelerinin anlamı budur.

DİSK, belli zaafları aşarak, güçlü yanlarını daha da geliştirerek, nicel olarak büyüyerek, sendikal
alanda birliği sağlayarak, mücadelesini her koşul altında sürdürmeye devam edecektir.

15-16 Haziranlarla;. l Mayıslarla, DGM Direnişleriyle, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemleriyle, 30
Nisanlanyla, şanlı grevleriyle, direnişleriyle, mitingleriyle, üretimden gelen gücünü sergilediği
eylemleriyle dolu olan tarihini daha da zengin deneylerle dolduracaktır.

Türkiye'de Sendikal Örgütlenme ve Sını( Uzlaşmacılığı

Bugün Türkiye'de işçi sınıfının sayısı sürekli artış göstermektedir. Sanayi, tarım ve hizmetler
sektöründe çalışan yaklaşık·5 milyon işçi, özellikle gelişmiş bölgelerde ve büyük sanayi merkezlerinde
yoğunlaşmaktadır. Ote yandan kapitalistleşme sürecinin gelişimi sonucu ortaya çıkan ikinci derecede
gelişmiş b~zı bölge vemerkezlerde de işçi nüfusu ortaya çıkmakta ve gelişimini sürdürmektedir, '

Bu durum. sendikal eylem ve örgütlenmenin, gelişmiş bölge ve büyük sanayi merkezlerinden başlayıp
ülkenin tümyörelerini de etkisi altına almasının maddi temelini oluşturmaktadır.

Ancak ülkemizde sendikalaşma oranı, işçi sınıfının bugünkü sayısal durumuna ve coğrafi dağılımın
düzeyine ve gereksinimlerine cevap vermekten uzaktır. ülkemizde sendikalaşma oranı düşüktür.
Bunun önce gelen nedenleri yUzbinlerce emekçinin sendikalaşma hakkının olmayışı ve işyerlerinin
dai.,rınıklıgıa.ır. ,
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C Q.

Türkiye'de SOO'On üzerinde sendika faaliyet göstermektedir. Kapitalist sınıfca zaman zam;ın
ekonomik bozukluk]Jırııı nedenlerinden biri olarak gösterilen bu sendika llolluğu, getçoktö işyerenlerin
kendi elleriyle kurdulu, beslediği ve desteklediği "işyeri" sendikalarından doğ!!}aktadır. Kapitalist
sınıf, böylelikle, .bir yandan işçilerin sendikalaşma isteklerine evet demek zorunda li:olmaktii, öte
yandan destek olduğu sarı sendikalarlıı toplu sözleşme görüşmelerini denetimi altındıı tutma, istediği
gibi sonuctendırma ve işç1 sınıfını bölme olanağını kolaylıkla elde etmiş olmaktadır.

Bugün Tllrkiye'de başlıca, iki farklı sendikal anlayış bulunmaktadır, Bunlardan biri, T0RK-1Ş
tarafından temsil edilen uzlaşmacı sendi.kacılıkhr, diğeri ise sınıt scndlkacılliti anlayışıdır ve ID1SK
tarafından artan ölçüde hayata geçirilmektedir.

01.kemi:ı:de 1,6 milyonu aşan sendikalı işçi sayısının büyük çoğunluğu bu iki konfcderıısyondıı örgllt!O
bulunmaktadır.

Uzlaşmacı anlayış, sınıf işbirliğine dayanmaktadır. Kapitalist aınıf tarafmdan beslenip
desteklenmektedir. Bilylesi bir anlayış, işverenlere sayısız nimetler ba.hşetmekta, işçi sınıfı içine
burjuva ideolojisini sokmakta, işçi sınıfım, hem ekonomik mücndelesinde hem de politik ve ideolojik
mücadelesinde zayıflatma görevini yerine getirmektedir.

Uzlaşmacı sendikacılık, işçi sınıfını kendi biliminden uzak tutmakla sömürü ve baskı dllzeninin
sürmesine yardımcı olmaktadır. Ekonomik planda "çalışma .barrşı", "toplumsal barış" gibi sermaye
görüşlerini öne sürUp işçilerin daha fazla llcret, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları isteklerini
reddetmekte, işverenlerle gizlice anlaşma yolu seçip, işçilerin mücadelesini baltalamakta; politik
planda, işçilerin burjuva partileri peşinde belli bir zaman sllrüklenmesine yol açmaktadır.

Kaptt.alist, sınıfın güdümünde hareket eden uzlaşmacı sendikacılık, her türlü istek ya da iradenin
dışındıı var olan ve süren "sınıf savaşını" görmezlikten gelmekte, srmfların varlığını knhul
et.ınernektedlr. Böylece "silmürü"nün varhğmı da reddetmektedir.

Kapitalizmin sonunun kaçınılmazlığını reddeden, yüzeysel reformlarla kapitalizmin ayakta
kıılobileceğini savunan uzlaşmacı sendikecıJık; toplu sözleşmeleri tek amoç olarak beni.msemekte,
bllylelikle politik mücadeleyi işçilerin gözünden kaçırmaya çalışmaktadır. Onları, durmakııı:ı:ın artan
hayat paholılığı karşısında eriyen ve satın almo gücü düşen Ucret artışlarıyla oyo.lamnyo.
çalışmaktadır. •

Kapitalist sınıf, tüm gücüyle sınıf sendikacılığının gelişmesini önlemeye çalışmakta, sendikal birliğin
sağlanm_ası önüne engeller dikmektedir. Ort.alığn yeni yeni sendikal örgütler sürmektedir.

Sınıf sendikacılığı önllne dikilen engeller ve geliştirilen eğilimler arasında. özellikle son zamanlarda
yeşertilmeyo çalışılan faşist sendikacılığı belirtmek gerekmektedir. Tekelci sermayenin en gerici, en
zorba kesimleri tarafından beslenen, devlet kontrolünde, zorunlu üyeliğe dayalı tek sendika anlayışına,
yani faşist sendikacılığa karşı savaşın önemi bugün her zamankinden daha fazla artmıştır.

Bütün bunlarla yetinmeyen sermaye güçleri, işçi sınüının birliğini bölmede yeni kozlarını gündeme
getirmeye ve yeni bir eğilim geliştirmeye çabalamaktadır. Bu, bazı çevrelerde de yankı uyandıran "her
partiye bir konfederasyon" ya da "her konfederasyona bir parti" eğilimidir. HAK-!Ş, MİSK,
ULKE-lŞ gibileri, bu eğilimin hayata geçirilmiş örnekleridir. Bu sözde konfederasyonları kuran
.burjuva parLileri, kendi siyasi ilrgütlerine işçiler arasında belli bir taban yaratmayı amaçlamokta, işçi
sınıfının sendikal birliğini ve bu yoldoki gelişmeleri baltalamaktadırlnr.

Konfederasyon düzeyinde sadece DİSK taraimdan benimsenen demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
anlayışı karşısında yeralan bütün bu anlayışlar özünde uzlaşmacıdır. Sınıf sendikacılığı ile uzleşmncı
sendikocılık arasındo bir üçüncü yolun olmadığı yığınsal olarak bilince çıkmakta ve aınıf sendikacılığı
güçlenmektedir.

Faşist baskı ve saldırılar, sosyalizm düşmanhğına dayalı gerici kampanyalar, işyerlerinde ve sendikal
; hareket içinde gilrevli kılınan işveren ajanlarının eylem ve provokasyonları... bütün bunlar işçi
sınıfının smıf sendikacılığını geliştirmesi ve da.ha ileri yaşama ve çalışma koşullarına varabilmesi için
gilğüslemesi ve altetmesi gereken sorunları oluşturmak1adır.

l952'de kurulon ve uzlaşmacı sendikacılığın royına oturtularak gelişmesi işverenlerce ve onların bütün
iktidarlarınca desteklenen TÜRK-İŞ, günümüzde hızlı bir gerileme içinde bulunmaktadır. D!SK'in
kurulduğu 1967 yılından günümüze kadar çok yönlü baskı ve engellere karşın gelişimini sürdürmesi,
sınıf sendikacılığı ilkelerinin bugün DİSK dışındoki sendikal örgütleri de etkilemiş olması ve en
önemlisi işçi sınıfının bilinçlenmesindeki hızlı yükseliş, sendikal hareketin günümüzdeki ana eğilimini
ortaya koymaktadır.

Bugün Türkiye'de DİSK ve DİSK'e üye sendikalarda somutlaşan sınıf sendikacılığı egemen sendikal
çizgi olarak gelişmektedir. DİSK'iıı büyürnesi gerçekte bunun kanıtıdır. DİSK'i DİSK yapan sınıf
sendikacılığı ilkeleridir, devrimci sendikacıhktır.. .

il. DİSK'İN SENDİKACILIK ANLAYIŞI

iŞÇİ SINIFININ EKONOMiK, POLITfK VE İDEOLOJİKMÜCADELESİ BİR BÜTÜNDÜll.

Ürelimin top'lumsol niteliğine roğmen üretim .arnçlnnnın özel kapitalist mülkiyette bulunması
kapiralizrnin temel çelişkisidir ve bu çelişki işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arosındnki uzlaşmaz .sınıf
karşıtlığında yansır.

Kapiı.ulist toplumda işçi sınıfının mücadelesi birbütündür ve bu mücadelenin üç temel bi9-1mi vardır:
1. El<•>nı>mik mücodcle, 2. Politik mücadele, 3. ideolojik mücadele •
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Bkonomik mücadele günlük ekonomik çıkarların savunulması. çalışma ve yaşama koşullarının daha
i,yitı,ştirilmesi •si için yapılan bir mücadeledir. .

Ekonomi~ -rnücerıeıe daha kısa calısma süresi. daha yüksek ücret, dnhn fn1la sosyal hak elde etme. iş
güvcncesı, cana i~> cıı11•mH r,eslenme. barınma kosu lla rrr-w xnvusma. daha uzun vıllık izin,
daha erken emeklilik, işyerıerindeki baskıların azaltılması, ış kazalarına ve meslek nastahklarmn karşı
önlem alınması, kısacası daha iyi çalışma ·ve yaşama koşullarının elde edilmesi mücadelesidir. Bu
mücadelenin örgütıleri sendikalardır-.

Sendikaların verdiği ekonomik mücadele, sömllrilyü ortadan kaldırma hedefi yönünde sömürüyü
sınırlandırma mücadelesidir.

Ekonomik mücadele kapitalizmin kalelerinde gedikler açar, sömllrüyü azaltır, ancak sömürüyü
ortadan kaldıramaz.

Ekonomik mücadele ile elde edilen başarılar politik mücadele ile sağlomlaştırılmozlarsa kalıcı
olamazlar.

Grevler pahasına toplu sözleşmelerle elde edilen bir dizi hak, bir süre sonra tekelci kapitalistlerin
körüklediği enflasyon ve diğer yollorla geri alınır. İşçi ücretlerinin satın alma gücü düşer.

lşçjl~rin ekonomik olarak sömürüldüklerini, siyasi olarak ezildiklerini anlamaları yetmez. İşçilerin
sömürü ve baskıdan kurtulmak için siyusi iktidarı ele geçirmek amacıyla siyasi mücadele vermeleri
zorunludur.

Ekonomik mücadelenin sonuçları abartılmamalıdır. Ekonomik mücadelenin abartılması işçilere
reformist görüşler aşılar. Ote yandan ekonomik mücadeleni" veterslz olduğunun vurgulanması da
ekonomik mücadelenin küçümsenmesi anlamına gelemez. ;lşçi smıfı mücad=le icinde ekrınornik
mücadeleyi abartan "snğ sapmaları" ekonomik mücadeleyi yok suynrı "sol sapmalnrı" r1a mahkum
etmesini bilmiştir.

E_konomik mücadele işçileri daha yüksek mücadele biçimlerine hazırlayan bir alandır. Ekonomik
mücadele kitlelerin en kolay kabul ettiği mücadele biçimi olarak işçilere birleşmeyi,. güçlerini
toplamayı öğretir, işçileri işyerlerinde, işkolunda. ülke çapında ve uluslararası çapta birliğe sevkeder.
Sendikalar işçile.rin sınıf bilinci kazanmasına yardımcı olan, kitleleri pratik içinde eğiten, daynnışma
ve birliği öğreten okullardır.

Politik mücadele sınıf mücadelesinin en yüksek biçimdir. Bir başka deyişle sömürü ve baskıyı ortadan
kaldırma mücadelesi olan politik mücadele son tahlilde bir iktidar mücadelesidir. Bu mücadele işçi
sınıflrun öncülüğünde başta yoksul köylüler olmak üzere tüm emekçilerle birlikte oluşturulacak
iktidarın, giderek sosyalizmin kurulmasına yönelik bir mücadeledir.

Politik mücadelenin örgütü işçi sınıfı partisidir. İşçi smıfı partisi yalnız işçi sınıfmın değil, sömürülen
ve baskı altında tutulan tüm emekçilerin çıkarlarının savunucusu ve örgütleyicisidir.

Amaçlan ve örgütsel yapılan farklı olan işçi sınıfı partisi ile sendikalar arasındaki ayrımları gözardı
etmek, işçi sınıfı mücadelesine oldukça büyük zararlar verir.

Politik mücadele ile ekonomik mücadelenin bütünlüğü, sömürüyü sınırlama mücadelesi ile sömürüyü
yok etme mücadelesinin bütünlüğü sendikalara belli görevler yükler. Ekonomik mücadele içinde
sendikalar işçi sınıfının gerçek kurtuluş için bir bilinçlenme merkezi, bir okul gibi çalışmak
durumundadırlar. Ancak farklı siyasi görüş, dinsel inaç taşıyan işçileri bir araya getiren sendikalara
işçi sının partisi görevleri yüklenmek istendiğinde sendika olma özelliklerini yitirirler.

İşçi sınıfının mücadelesi bu konudaki tüm aapmaları aşarak gelişmiştir. Sosyalist hareketin birliğinin
henüz sağlanamadığı Türkiye'de sendika-parti ilişkilerini doğru değerlendiremeyen sapmalar her
zaman ortaya .çıkmakta, bu eğilimler sendika yıkıcılığına kadar varmaktadır,

İşçi sınıfının sömürü ve baskıdan kurtulması için kendiUğinden smıf olmaktan çıkıp kendisi için sınıf
olması gereklidir. Yalnızca ekonomik mücadeleye yönelik olan "kendiHğinden bilinç" işçi sınıfı
biliminin yaygınlaştırılması yoluyla siyasal sınıf bilincine yükseltilir. Bu anlamda "devrimci teori
olmadan devrimci eylem olmaz." Bu alanda temel görevi işçi sınıfı partisi yapar,

İşçi sınıfı kapitalist sınıfın dünya görüşüne karşı kendi bilimsel dünya görüşü ile mücadele eder. İşçi
sınıfının dünya görüşü bilimsel sosyalizmdir.

İdeolojik mücadeleni.o iki temel amacı vardır: 1. Çeşitli araçlarla her türlü beyin yıkama yöntemleriyle
işçi sınıfı içinde ve tüm emekçiler arasında yayılmasına çalışılan burjuva ideoloji.sini etkisiz bale
getirmek, 2. İşçi s ırırfı içinde sosyalist bilincin egemenliğini sağlamak.

İdeolojik mücadele yalnızca işçi sınıfı .içinde sınıf bilinci sağlamaktan ibaret değildir. İdeolojik
mücadele aynı zamanda işçi sınıfının bilinçlenmesini engellemeye ve saptırmaya yönelik her türlü sağ
ve sol sapmaya karşı verilen mücadeleyi de kapsar.

İşçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mü~delesinin bütünlüğünün bilincinde olma ve sendikal
mücadeleyi bu temel üzerinde sürdürme ilkesine dayalı sınıf sendikalarının temel nitelikleri ise
şunlardır:

SENDlKALAR KİTLE ORGÜTLER!DlR

Sendikalar kapitalizmin sömürü ve baskısına karşı işçilerin ortak çıkarları için birlikte mücadele verme
zorunluluğundan doğan ekonomik-demokratik mücadele örgütleridir. Bu nedenle sendikalar dünyn
görüşü, siyasi düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dil, cinsiyeti, ırkı, derisinin rengi ne olursa olsun
tüm emekçilete açıktır. • • •
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Daha iyi çal;şı,ıa ve yaşama koşulları için mücadele birliği,çıkar orteklı c:-sc=•~,.,s= •
daha ônemlfdir, Bu nedenle inandık.len, bağlandıkları siyasi göftlş, si.:ıo:
ortak ekonomik çıkarlarlla rahatçabirleşirler.

Sendikaların çtkarlıın ortak.hedefleri aynı olan en geniş yığınları bir
, örgütü olma niteliğini ortnyn koyar.

İ İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinin başarılı olmaaı sendikaların en eni
'biraraya getirmesi ile olanaklıdır. Bu nedenle sendikalar politik görüş,
nynmı yapmadun daha bOyllk kitle örgütleri olmak, işkolundaki işçilerin
için çaba harcamak zorundadırlar.

Ekonomik ve.demokratik taleplerin hayatageçirilmesi, kazanılmışhakların son sınırına xadiü';eksiksiz
kullanılması ve yeni hakların kazanılması için sendikal mllcadelede işçileHD kitlesel oıarak
örgütlenmesi ve kitlesel eylemlere girmesi zorunludur.

SENDİKALARSINIF ÖRGÜTLERİDİR

Sendikalar kitle örgütleridir, ama aynı zamanda sömürü ve baskıya karşı mücadele eden kapitalist
sömürünün temeline yönelen işçi sınıfınınörgütleridir.

Dünya görüşü, siyasal düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dil, cinsiyeti, ırkı ne olursa: olsun işçileri
sendikalarda bir araya getiren ortak çıkarlarSINIF çıkarlarıdır.

'Ortalc çıkarlar temeli üzerinde birleşen işçiler, üretimdeki yerlerine, üretim areçlan karşl!;ındaki
durumlarıı;ıa, üretimden aldıkları paya göre bir sınıf oluştururlar. Bu nedenle işçilerliı günHlk çıkarlaı,ı
ortaklığının temelinde sınıfçıkarları yatar. • •

İşçilerin ekonomik-demokratik talepleri k'apitalist sömürü düzeninden kaynaklanır. Bu anlamda
mücadele yalnızca kapitalizmin sonuçlarrna karşı değil, kapitalist sömürünün :t:emellerine karşı
sürdürülmek zorundadır.

Sendikaların smrf ve kitle örgütü olma nitelikleri birbi~I ile çelişemez, tam tersine birbirini ta.marnlar.
Bu iki nitelikten birinin inkarı devrimci sendikacıhğm reddedilmesi demektir. Sendikaların sınıf ve
kitle örgütü olma niteliklerinin iç içeliği doğru kavranıp uygulanmalıdır.

Sendikaların kitle niteliğinin unutulması anarko-sendikalizm gibi sol sapmalara, sınıf niteliğmin
unutülmnsı ise ekonomizm, reformizm gibi sağ sapmalara yol açar.

SENDiKALAR .DEMOKRATİK ÖRGÜTLERDİR

Çağımızda gerçek anlamda demokrasinin en kararlı savunucusu işçi sınıfıdır. Bu demokrasi anlayışı
işçi sınıfının tüm örgütlerinde yansır ve sendikal demokrasl ıınlayışındıı somutlanır:

Sendikal demokrasi sendika üyelerinin her düzeyde sendikayı temsil edecek, yönetecek kişi ve
organlıırı demokratik· bir biçimde seçmeleri, yüklenebilecekleri ve .talip oldukları görevlere;
seçilebilmeleri, sendikayı ilgilendiren kararların oluşturulmasına etkin bir biçimde katılmaları
demektir.

Serıdiknl demokrasi sendikal birliğin temelidir. .

Sendika üyeleri arasında aynı sosyal sınıfa mensup olmaları ·nedeniyle temel çıkar karşıtlığı yoktur.
Ancak üyeler arasında eylem programı, yöneticiler konusunda görüş ayrılıkları olııbilir. Bunlar
sendikal demokrasi ile sınıf temeli üzerinde uyumlu hale getirilir.

Sendikal demokrasi sendikaların kitle niteliğinin korunması ve geliştirilmesi için gere~lidir.

Sendikal çalışmalarda en genel anlamıyla demokrııtik merkeziyet.çilik ilkeleri egemendir.

Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:

o En alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm sendika organları seçimle işbaşına gelirler.

o Kıırarların hazırlanması, alınması uygulıınmıı.sı ve uygulanması.om denetlenmesinde tabanın
görüşleri alınır. Alt düzeydeki organlar üst düzeydeki organlara bilgi verirler; üst düzeydeki organlar
alt düzeydeki organlardan gelen önerileri gözörıünde bulundururlar.

o Üyeler örgüte, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organlorıı uyar. Kararların oluşmasında n.zınlıkto
kalanlar çoğunluğun kararına uymak zorundadırlar.

o Turtısrnalarda eleştiri özeleştiri ikna yöntemi uygulanır.

Demokrasi ve merkeziyetçilik ayrılmaz bir bütündür. Sendikalarda yalnızca "ruerkeziye~çilik"
ilkesinin uygulanması yöneticilerin kesin egemenliğine yol açar. Yalnızca "demokrasi" ilkesinin
uygulanması ise sendikal dtstplinin yok olmasını getirir.

Sendikal çalışmalarda kararlarda azınlıkta kalan üyelere karşı tasfiye değil, eğitim ve il{na y,öntemj
uygulanır. Eleştiri ve özeleştiri yöntemi en canlıbir biçimde işletilir. Siradan üyeden e1;1 ~ş_t yönegg~ı?
kadar tüm üyeler hata yaptıklarında özeleştiri ilkelerine uygun davranırlar. Eleştırı ve özeıeştırn1
olmadan sendikal demokrasi ilkesi hayata geçirilemez.

SENDiKALAR BAGIMSIZÖRGÜTLERDİR

Sendikalar burjuvaziden, onun siyasi iktidarından, başta devlet B>:gıtı olmak üzere sömürü ve b_nskı
düzeninin sürmesine katkıda bulunan tüm örgüt ve kurumlıirdan, siyasi' p,artilertlen, bı,ı'(·J,uv,a
ideolojisinden bağımsız örgütlerdir.
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SondiKalar kendi :Anatllzllğll, Genel Kurul kararlan ve ilkeleri ışığında demokratik olernk seçilmiş
organlarıyla, hiçöir örgüte bağlı olmadan iş,çi sınıfı bilimi doğrultusunda çalışırlar.

li>e.vı;imd sendikalar burjuvazi karşısında politik, ideolojik ve örgütsel bağımaızhklarını bir bütün
olarak sürdürürler, Bağımsızlık niteliği sınıf ve kitle sendikalannı güdümlü sınıf uzloşmııcı
sendikalardan ayıran en önemli özelliklerden biridir.

Ancak bu bağımsızlık örgütsel bağımsızlıktır. Örgütsel bağımsızlık işçilerin politik görilşlerini özgllrce
savunmalannı önlemek, işçileri politik mllcadeleden alakoymak ve ideolojik mllcadeleyi yok saymak
değildir.. Örgiltsel bağımsızlık sınıf işbirliğini savunan sendikaların uyguladığı gibi sınıf
mücadelesinde "tarafsızlık". sınıf milcadelesine kayıtsız~k, po!itikııya düşmanlık değil, 'smıf
mücadelesine bağımlılık anlamımtaşır.

Sınıf sendikııları kitle örgiltü olmalıırı gereği örgütsel bağımsızlık, sınıf örgütü olmaları gereği ise ~çi
sınıfı bilimine ve sınıfmücııdelesine bağımlılık göstermek zorundadırlar.

Devrimci sendikacılığın ölçüsü, sınıf sendikacılığı ilkelerinin hayata geçirilmesi,

• Kitle.örgütü olma,
• SınıJ örgütü olma,
• Demokrııtik örgüt olma,
• Bağımsız örgüt olma,

niteliklerine sahip olunmasıdır.

Sömürünün ortadan kaldınlması yönünde sınırlama mücadelesi veren DİSK bu dört temel ilkeden
ödün vermez ve bunların işçi sınıfı içinde daha da yaygınlaşmasını ve kökleşmesini soğlamııye çalışır.

D1SK'İN ÖRGÜTSEL İLKELERİ .

DİSK kurulduğu 1967 yılından bu yana mücodele süreci içinde sınıf sendikocılığı temelinde örgütsel
ilkelerini biçimlendirmiş ve bu ilkeleri kitlesel olarak yaygınlaştırmıştır.

DİSK'in örgütsel ilkeleri şunlardır:

l. Sendikal birlik ilkesi,
2. Gerçekçilik ilkesi,
3. Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi

I. SENDİKALBİRLİK İLKESİ NEDİR?

Tüm işçiler ayru sırufı üyeleridir, işçi sınıfının üyeleridir. Temelde kapitalistler tarafındon sömOrlllen,
ynrattıklan artı-değere benzeribiçimde el konan emek-güçlerinden başka satocak bir şeyleri olmııyan
tüm işçilerin çıkarları ortaktır.

•İşçiler benzert koşullarda çalışır ve yaşarlıır. İşçilerin kendilerini sömürenler karşısında çıkarları ortak,
hedefleri birdir. .

< Ancak içinae yaşııdığııuız toplumda politik iktidan egemenlikleri altında tutan, işveren
sendikıılarında, ticaret ve sanayi odalannda, işveren derneklerinde örgütlO olan kapitalist sınıf, işçi
sınıfını bölmek, parçalamak için heryola başvurur.

Genelde işçi sınıfınınbirliği maddi temeller Ozerindeyükselirve bu birlik sınıfsal birbirliktir.

İşçi sınıfırun birliği sorununda işçi sınıfının burjuva ideolojisinin etkilerinden kurtanlması, işçi sınıfı
bilimi ile donatılması sınıfmücadelesinin başarılı-olmasında en önemli koşuldur.

İşçi sınıfının mücadelesinde sendikal birliğin sağlanması önemli bir yer tutar..- Sendikal birlik ise
• işçilerin t!im çalışanların aynı sendikal çatı altında toplanmalsndır. Sendikal birliğin temeli
işyerlerindeki birliktir..

DİSK'in sendikalbirlik ilkeiıi dört düzeyde gerçekleşir.

I. İşyerindebirlik,
2. ~ı,kolunda birlik,
3. Ulke çapında birlik,
4. Uluslararası çapta birlik.

2. GERÇEKÇ_İLİK İLKESİ NEDİR?

DİSK ".e. 'f>ıs~ üyesi sendikaların çalışmalarında gerçekçilik egemendir. Bu gerçekçilik soyut bir
gerc;_ekçilik değıl, işçi sınıfının- bilimine, yani bilimsel sosyalizme dayalı bir gerçekçilik olmak
zorundadır.

İl!çi sınıfı ekonomik mücadelealai kendiliğinden bir çizgide yU.rütemeı:. Bu mücadelede kuyrukçuluğa,
kitle dalkavukluğuna yer yoktur.

Sendikal mücadelede, örgütlenme -ve toplu sözleşme çalışmaları başta olmak üzere eğitim,
12
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basın-yayııf, araşt.ırrna ve diğer çalışmJ!larda gerçekçilik ilkesi, olııy,lara iesnel bir açıdan yaklaşım
egemen ol~\lk zorundadır. ; • l.
Ancak elde eqilebilecek dalın ileri haklar için yapılacak mOcııdeleyi "gnrçekçilik" ilkesini kalkan
yaparak pasifize eden enloyışlarla da sürekli olarak mOcadele edilmelidir-. •

3. TABANIN SÖZ VE KARAR SAHABİ OLMASI lLKESl NEDiR?

Bir sendikal örgütün işçilerin çıkarlarını iyi savunabilmesi. üyelerin söz v~ karar sahibi .olrna halckını
kullanmasınıı xe mücadeleye aktif olaro.k katılınasıno. bağlıdır. Zaten işç! şınıfının bilinçli katılımının
sağlanamad)ğı milcadelelerin başarıya ulaşma şansı yoktur. • • •

Bir örgütte ı,iemokratik merkeziyetçiliğin olgunluk ve gelişkinlik düzeyi1 iİrggtiln sağlamlığını v.e
gilı;lülüğün\l gösterir. Bir örgOtte aşağıdan yukarıya demokrasi, yukarıdıın aşağıya merkeziyetçilik
işler. Böylece demokrasi ve merkeziyetçilik birbirini tamamlayarak geliştirir ve gilçlendirir.

Sendikal örgiltiln işleyişinde ne birinden, ne de ötekinden vazgeçilmez.

Dernokrat.ik merkaz.iyetçl işleyişin.başlıc.ıı koşulları şunlardır:

o Tüm yönetiµı crgunlaruıın a~ağıdaıi yukarıya doğr~ şeçimle işbaşına gel~!ti:

Sendikalqr yönetim organlan· denince genel merl<e~en başlayarak bö~~ şube ve işyeri sendikal
btrimlerinı, vopncaya kadnr tüzükle belirlenmiş, bitbirıni tnmamlaynn örğ_Ut ağı anlaşılır.

o Karnrlarm hazırlnnmnsı alınması ve uygulanmasrnda tabanın görüşlerinin alınması:

Sendikal demokrasi sadece • yönetimin seçimle saptanması ilkesine dny"ıinmaz.İki seçim (kongre)
dönemi arasında sendikal mUcndelenin her alanında demokrasi ilkesi uygulnnır. Genel Kurul
kar:ırları dışında sendika üyelerini ve işçi sınıfını ilgilendiren her çnlışmada tüzük çerçevesi ve organ
işleyişi içinde üyelerin görüşleri alınır.

Tabanın söz ve karar sııhibi olması -ilkesi ile gerçekçilik ilkesi bir bütün oluşturur.Tabanın
görüşlerini;, uygulanabilir olması, bu görüşlerin gerçekçi olmalarına bnğlu_lır.

o Alt organların. üst, orgnrılara , azınlığın çoğunluğa uyması:

Dcmnlcrat.ik meı·keziyetçilik ilkesi gereği, aşağıdnn yukarıya doğru seçimle işbaşına gelen yönetim
orgn nlur ın ın olacağı kararlara alt, organlar ve üyeler uymak zorundadır. Örgüt içi disiplin bunu
gı•rektirir. ÜsL organlardan gelen karartnra uyulmç.dığı tnkdirde örgüt işleyişinde disiplinsizlik ve
anarşi başlar.

AIL organ. üsı,. ••rgıınııı kararlarına uyup onları uygularken kendisi de üııt organn eleşLirl ve öneri
gct irir. Üst orgarıtar da alt c.rganlnrdan gelen eleştiri ve önerileri geçiştirmece bir tııvırla değil, özenle
ele alır. Dö'ylcliklc demokratik merkeziyetçiliğin demokrasi yanı kongreden kongreye değil, sendikal
mücadelenin her adımında korunmuş, uygulanmış ve geliştirilmiş olur.

Örgütlü çalışmnnın özü ve temeli kollcktif çalışmnya, ekip çalışmasına, yani orgun çnlışmasına
dayanır. Bir örgüt.te organlar çalışmıyorsa, alt ve üst organlar arasındaki bağ zayıfsa. üyeler
toplantılara disiplinli ve aktif bir şekilde katılmıyorlars:ı iirgilt işleyişi zedelenir.

• Tarlışmalardu uleşt.iri-öxeleşt.iri-ikna yönteminin kullanılması:

Organ çnlışmusının en önemli ilkesi "azınlığın çoğunluk kararına uymasıdır". Bir orgnn içinde çeşitli
görüş nyrılıkları çıknbilir. Ama farklı düşünceler eleştiri-özeleştiri-ikııa yöntemiyle giderilmeye
çalışılır. Knrarlurın oyblrliği ile çıkması için çaba gOste!'ilir.

Tartışmı:ılurdu kullanılncak yöntem ikna yontemidir. Ayrıı görilş ve öneri ileri silrenler, organ
kararlurının kendilerince en doğru biçimde çıkmasını sağlamak için birbirle.rini ikna etmeye çalışırlar.

1knn yöntemi sonuna kadar kullanılıp kararların oybirl:ği ile çıkması için çahşılır. Ancak ayrı görü.şleri
savunan taraflar anlaşamıyorlarsa kararların gecikmemesi, çalışmanın aksamaması için oylamaya
başvurulur, sonucuna göre hareket edilir.

Eleştiri organlar içinde yapılır. Eleştiri somut olgulara.dayomr, hntaJarın ortaya konmasının yanında,
hatalara yol aç(l_ı;t nedenlerin ortadan kaldırılması ve lı1J,taların tekrarlanma.ması için öneri getirilmesi
gerekir. ;·... ..

Sendikalar genellikle kitle Orgütlü olma üzelliğinclım dolayı değişik düşilncelerd~ ?i~n Oy~l_e~den
oluşur. Sendika demokrasisinin işleyişi, değişik düşüncelerden olan üyQ).erin eleştırı-ö~e!eştıre-~kna
yöntemini kullnnnrak orLak amaçlarını belirlemeye olanak tanır. Bu, örgiltte varolan değışık dilş~~c~
nkımlarını karşı karşıya getirmeyi değil, onları örgüt yönetimi.nde birleştirmeyi sağlar. Bırlığı
sürdürme arzusunu ve örgüt disiplinine saygıyı pekiştirir.

.~ .
. DlSK'in temel mücadele ilkeleri Türkiye işçi sınıfının ekonomik. siyasalı~ ideolojik mücadelesinin
bütünlüğüncj.eri'ıe bunun mücadele içinde yaşanan gerçekinden knynnklanır. DlSK'in temel ~ücadolo
ilkelerine yön veren düşünce sosyalizmdir. DiSK, yalnızca işçi sııııfı.nın değil. tüm emekcı halkın.
yoksul köylülerin, küçük esnnfın. zanaatkürların ve tüm çahşanların.çıknrlarını savunur.
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ı,:q•ıııılı,,ı t, ,phımd« iş\·i sınıfının her alandnk i ka v ı;nsındn birlik. temeldir.

l' r< ı ını arndurı knrşısındaki durumları ve çahşma ve ynşamu biçimleri oynı, çıkorları ortak,
,lıişı.ncl'lcri bır ••lan işçilerin b irarnvn gelmesi , c sömürüye karşı ortak milcodelesi burjuvoziyi
k••rkutur. Sınıf mucadelcsi içinde sınıf llrgiitlerinin en önemli görevlerinden biri de kendi alanlarında
bu öirlii;i gl'r\·eklıışt irmekvir. DiSK sürekli olarak işçi sınıfının birliği için knvgo vermiş vebtrliğln aınıf
,ı•mPlıııdc oluşması i\·in çaba gösrerm işuir.

ıılsı<. ULUSAL BAGIMSJZLII< İÇiN J\·IÜCADELE EDER

l~il!,K. ulusal bağımsızlık için mücadele veren ve Türkiye'nin bıığıınsız bir ülke olmasını isteyen bir
,tr>,:Uıtür.

Tıtirkiyı,nin ekonomik, politik ve askeri alanlarda emperyalizme boğıınlı bir ülke olduğunu bilerek
emperyalizme karşı mücodelcsini sürdüren ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkları destekleyen
OlS1<. Türkiye halkının bağımsızlık özlemlerini dile getiren eylemleri. kitlesel mitingleriyle bunu
kanıtlamış ve bu yoldaki mücadelenin aralıksız verilmesi için bunu Anatüzük maddesi ynpmıştır.

DiSK. DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDER

·Çağımızda tekelci aşamaya ulaşmış olan burjuvazi kendi eseri olan burjuva demokrasisini inkar etmiş
YC siyıısi olnrak da gericilt•şmişlir.

B •ili hak ve özgü rlü kler için zorunlu oları burjuva demokrasisi işçi sınıfı için sınırları belli ulan,
sınırlarının genişlelilmesi. başka organlarının elkisizlcştirilmesi uğrunda mücadele edilmesi gereken
bir c;stemdir. İşçi sınıfı demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve gelişlirilmesi, devrimci
mücadelede önüne konan engellerin knldırılması için kararlı bir mücadele verir.

işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü oları DiSK Türkiye'c!e verilen demokrasi
mücadelesinin en önde gelen tek devrimci örgü.tü olmasıyla saygın bir yere sahiptir.

15-16 Hnzirnn Direnişinden, DGM Direnişine, 20 Mart Faşizme ihtar Eyleminden, 1 Mayısla reı üretimden gelen gücün kullanıldığı eylemlerden Demokrasi Mitinglerine kadar uzanan bir dizi eylem
ı DISK'in bu mücadele içindeki yerini açıkea ortaya-koymnktadtr.

DİSK günümüzde demokrasi mücadelesinin tek başına kalıcı olmııdığını, günümüzde demokrasi
mücadelesinin başrnı işçi sınıfının çektiğini bilerek, bu mücadelenin sosyalizm mücadelesinden ayrı
tuLUlmayacağını savunur.

DiSK EMPERYALİZME. VE FAŞİZME KARŞI MÜCADELE EDER

DİSK. 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 mücadele sonunda ye~ilebileceğine inanan DiSK, ülkemizdeki
an ti-faşist, anti-emperyalist ve anti-şovcnist, güçlerin ancak birlikte vereceği kavganın kalıcı sonuçlar
yaratabileceğini savunur. Bu sorumluluğun bilincinde olan DİSK, tüm ilerici, demokrat, yurtsever.
ve sosyalistlerin gündemindeki birlik içinde mücadele sorununa çözüm için 6. Genel Kurulda
onaylanan 1 no'lu anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekel ve ant i-şoven cephenin kurulmasına önemli
bir- birikim yaratacak "Faşizme. Emperyalizme ve Şovenizme Karşı Demokratik Platform "
girişimlerini sürdürmektedir.

DiSK BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDER ,

DİSK, tüm dünyada kalıcı ve sürekli bir barışın gerçekleşmesinden yanadır.Emperyalistlerin savaş
kışkırtıcılığı yaptığı, halkları birbirine düşman ettiği, silah tekellerinin işçilerin ve emekçilerin
sırtından milyarları kazandığı bir dünyada barış için savaşmak içiş sınıfının önde gelen bir görevi
olmuştur. Kalıcı bir barışın savunucusu olan DİSK, barış isteminin sınıfsal temelini gözardı etmeden
mücadele verir, tüm barış güçlerinin birliğini savunur.

DİSK emperyalistlerin çıkardığı haksız savaşlara karşı çıkarken, ezilen ulusların vermiş olduğu ulusal
kurtuluş savaşlarının yanında yer alır.

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunan DİSK, sömürgeciliğe. yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa,
şovenizme, siyonizme, karşı sürdürülen mücadelelerin tüm dünyada sömürü ve baskıya, faşizme ve
emperyalizme karşı verilen mücadelenin birer parçası olduğunu vurgular.

DİSK, SOSYALİZM İÇİN MÜCADELE EDER

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

DIŞK, siyasal mücadelenin hedefi olan iktidar mücadelesini yürütecek ona örgü tü n işçi sınıfının
partisi olacağını bilerek, mücadele yöntemlerini bu gerçeklen hareket ederek düzenler.

DİSK. demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin ışığında, işçi sınıfının ekonomik, politik ve
i<.lr>•1lojik mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak BAGIMSIZLIK. DEMOKRASi ve
S0SYALlZM için mücadele eder.
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DİSK'in Sendikacılık Arılayrşj , DİSK Yönetim Kurulunun 13-16 Şubat 19:79 t'arilünde Y.-Sptığı
toplanttda oybirliğiyle kabul ettiği Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının 'Femel fileleri :i!!dlı
belgede açıkca sergilenmiştir.

JII.DİSK'İN İSTEMLERİ

DİSK 7. GENEL KURULU, SENDİKALI VE SENDİKASIZ GENİŞ İŞÇİ VE EME~~l
KiTLELERİNİN İSTEKLERİNi DiLE GETiREN AŞAGIDAK11STEMLERİ'ni tOm kamuoyuna
duyurur ve D!SK'in kurtuluşun ancak sosyalizmde olacağı gerçeğinin bilincinde olarak, kısa ve u,;;un
vadeli mücadele taktiklerine göre EYLEM PROGRAMI'nı oluşturan bu TEMEL HEDEFEER'e
ulaşmak için mücadele edeceğini açıklar.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

- l!l61 Anayasasında 12 Marttan bu yana yapılmış tüm değişiklikler iptal edilmeli, Anayasada yer
alan. ancak uygulanmayan maddeler eksiksiz uygulanmalı, Anayasa işçi sınıfı ve emekçi halk yararına
geliştirilmelidir.

. Anayasada yer alon temel hak vıı özgürlüklerin özüne aykırı olan ve toplumsal gel;şmenin gerisinde
kalmış bulunan yasaları yeniden düxenlernelidir.

• Bu amaçla TCK, Siyasi Partiler Kanunu, Medeni Kanun. TRT Kanunu, Üniversiteler Kanunu,
Seçim Kanunu baştu olmak üzere temel hak ve özgilrlükleri düzenleyen yasalar demokratikleştirilmeli
dir.

. Dernekler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Polis Hak ve Selahiyetleri yasalarında yapılan son
rlP(dşikliklcr, getirilen baskı yasaları iptal edilmeli, temel hak ve özgürlükleri daha da kısıblııyon bask ,
ynsa taslakları yn da değişiklik önerilerinden vaageçilınelidir. •

- TCK'nın işçi sınıfının serbestçe örgütlenmesini ve biliminin aç.ıklonmasını engellemeye yöneUk 141.
ve 1 ·12. maddeleri koldırılmalıdır.

- Kamu görevlilerinin siyasal mücadele vermesini engelleyen, siyasi partilere girmelerini yasaklaya.o
maddeler kaldırılmalıdır.

- Hııngi görevde ve meslekle olursa olsun 18 yaşındaki herkese oy hakkı tanınmalı, seçilme yaşı 21 'e
indirilmelidir.

. Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, haberleşme, seyahat ve
yerleşme. düşünce ve inanç, bilim ve sanat, bosın, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma.
kanuni yargı yolunu kullanma hak ve Ö7.gilrlüklerinin önündeki tüm engeller temizle-:ımclidir.

• Yurt dışındaki votandoşlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır.

. "Demokrotik özgürlükleri güvence altına almak" amacıyla iliin edilen, ancak tüm demokratik hak ve
özgürlükleri baskı nltına nlan, ülkedeki demokratikleşme sürecini köstekleyen, egemen s ımflaran
yosadışı uygulamalarına cesaret veren ve işçi sınıfının toplu sözleşme, grev, yasal hak direnişi, miting
gibi en doğul hnklarını yasnklayan ya do izne bnğloyan sıkıyönetim lı:nldırılmalıdır.

- Tüm yurttaşların con güvenliği ve öğrenim özgürlüğü eksiksiz bir biçimde sağlanmalıdır.

- Faşist ve ırkçı örgütler, MHP ve tüm yan örgütleri, faşist yuvalar dağıtılmalı ve bu yöndeki her
tiirlmü örgütlenme ve çalışma yasaklanmalı, knmu kuruluştan ve işyerleri faşist militanlardan
temizlenmeli, başta 1 Mayıs 1977 ve Kahramanmaraş katliamlan olmok 0zere tüm faşist cinayetlerin
hesabı sorulmalıdır.

- Keyfi uygulamalara ve işkencelere son verilmeli, işkenceciler yargılanmolıdır.

. "Boğımsız yargr" ilkeleri hayata geçirilmeli, sivil, askeri, olağonüstü yıırgılamo ve ihtisas
mohkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri girişimlerinden vazgeçilmelidir.

. Irkçı ve şoven baskılora,zoro dayalı özümsemeci uygulamalara son verilmeli, ırk, dil, din ve mezhep
ayrımına dayalı her türlü anti-demokratik uygulama, baskı yasaklama ve zorbalıklar •
durdurulmalıdır.

. İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, İŞÇİ BAYRAMI olarak
yosnlaşmalıdır.

. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele edenler başta olmak üzere faşistler dışında tüm
tutuklular için genel af çıkarılmalıdır .

. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri üzerindeki baskılar kaldırı.lmalı, kapatılan demokratik kitle
örgütleri açılmolı, yöneticileri serbest bırakılmalıdır.

SENDiKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

. iş Yasası. Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grov ve Lokavt Yasası, ilgili t0zük:,
yönetmelikler demokratikleştirilmelidir .

. Türkiye'nin üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örg0til'nün (UÇÖ-JLO) tüm sözleşme ve, tavsiye
kararlorı onnnmalı ve uygulanmalıdır.
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• iş s'insnsındn öngörülmtlş olduğu hnlcle bugüne kadar çıknrılmnmış tüzük ve y önetmelikler
ı;ıkn'nlmnl~. yilr~rlül<teki tilzilk ve yönetmelikler DISK'in de görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir.

• iş Yasasında işverenler için getirilen yaptır.ımln- hapis cezalarıyla birlikte ıi{;ırlaştırılmalıdır.

• Çalışanlar arasında işçi-memur gibi yapay ayrımlar kaldırılarak, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli,
grc\'ıli sendikalnşma hakkı tanınmalıdır.

• Grev hakkının kullanılması toplu sözleşme düzenine, "milli güvenlik" gibi gerekçelere bağlı
»Imuktarı kurlnrılarak. genci grev, dayanışma grovi. uyarı ve sempati grevi hakkı tanınmalı, grev
hakkı üzerindeki t.ürn sınırlamalar kaldırılmalıdır.

- Anay,nsadn yeri bulunmayan ve toplumsal suç olnn lokavt ynsnklanmnlı, lokavtu girişenler
cezalandırılmalıdır.

- Tı:ı'run işçileri ve orman işçileri için iş yasaları çıkarılmalı, iş yasası kapsamı dışrnda bırakılan Lllm
culışaslar Iş Yasası kapsamına alınmalı. iş yasalarının birliği amaçlanmalıdır.

• işçilerin istedikleri sendikayı seçme lınkkı oları ve gizli oy-açık sayım ilkesine doyalı referandum
yasalaşmalıdır.

• lşkulları snyısı 16 ya indirilmelidir .

• Tooplu sözleşmeler işkolu düzeyinde yapılmaktan çıkarılıp işyeri düzeyinde yapılacak bir işleyişe
kavuşıurulmnlıdır.

• Scndikalnr uluslararası düzeydeki sendikal çalışmaların lomnmınn katılmalı, diğer ülkelerdeki
bölgesel ya da uluslararası nitelikteki sendikal örgütlerle işbirliği yapmalı, özgürce ortak eylem
gercekleşt.irmefi, o örgütlerle maddi dayanışma içinde olmalı. gerektiğinde maddi yardım almalı ve
vermelidir .

• İşçileri doğrudan ya da dolaylı nlaruk ilgilendiren .türn konularda özellikle yasa ve yönetmeliklerin
hazırlanmasında sendikal örgütlerin görüşleri alınmalıdır..
• Sendikalann idari ya do yasal yollardan geçici ya do temelli olarak kapatılması uygulamasrna
kesinlikle son verilmelidir.

• İşverenlerin sarı sendika kurdurma, onlara maddi yardım yapma)isleler oluşturma, işçiler arasında
muhbirlik amacıyla personel örgü ılcmeye yönelik her türlü önlem ve girişimleri ynsaklanmalı ve nğır
biçimde cezalandırmalı, işcilerc ilişkin fiş ve dosyalar mesleki amaçlar dışında kullanılabilecek hiç bir
bilgi içermemelidir.

• Sendikal hakları ve özgürlükleri kısmen ya da tüm olarak kaldırmayı amaçlayan Toplumsal
Anlaşma. Eşel Mobil türü girişimlere sun verilmelidir.

• Uluslararası Çalışma Örgütü (JLOl,Asgari Ücret Komisyonu,SSK Genel Kurulu ve SSK Müdürler
Kurulu, Yüksek Sağlık Kurulu,TRT Danışma ,·ı, Denetim Kurulları. .. gibi çalışma hayatı ve toplum
sorunlarıyla ilgili tüm kornitekorn isyon kurum ve uluslarnrası kuruluşlarda DİSK temsil edilmelidir.

• lş' teftişi etkinleşt irilip demokratikleştirilmeli, Bölge Çalışma Müdürlükİeri tnrufsralnşt ırılmal». iş
mahkemelerinin sayısı artırılıp işlevsellikleri sağlanmalıdır.

• Çalışma koşullarındaki değişimler ile işçi alma ,·c işçi çıkarma konularında sendikalar önceden
bilgilendirilmeli. sendikaların onayı alınmalıdır.

t
• Sendikalara işyerlerinin ekonomik çalışmaları mali raporlıirı, geleceğe dönük planları hakkında
eksiksiz bilgi alma hakkı tanınmalıdır. 1 -

• ]şyeri sendika temsilcilerinin ve sendika görevlilerinin işten çıknrılmalnrı kesinlikle yasaklanmalıdır.

• İşçilerin salt sendikal ya do siyasi çalışma nedeniyle işlen çıkarılmaları ağır bir biçimde
cezalandırılmalıdır.

• Grev uygulamasına ilişkin haklar genişletilmeli. özellikle grev gözcüsü sayısına sınır konrnamnhd ır.

ÇALIŞMA HAKKI

• Anayasadaki çalışma hakkı, yaş, cins, ırk. mezhep ayrımı yapılmadan yaşama geçirilmeli. d~,-.ı,,ı
Anayasanın kendisine verdiği görevi yerine getirerek herkese iş sağlayabilecek bir politika izlemelıdır.

• İş ve İşçi Bulma Kurumu daha işlevsel kılınmnlıdır.

• İŞ" Yasasının 13. maddesi. işverenlerin gerekcoslz işten çıkarma hakkının kaldırılmasiyle yen ldun
işçiler lehine düzenlenmeli, 17. ve 24. mnddeleri kaldırılmalı, tüm çalışanlara iş güv,•nn-~i
sağlanmalıdır.

-İş arayanlar korunmalı, işsizlik sigortası kurulmalıdır.

• Çalışma hakkının çiğnenmesi ve sendikal eylemin engellenmesi niteliğindeki iş uyuşmazlığı arrl ı mh •
doğabilecek lokavt.lar. fabrika kapatmalar ya do transfer etmeler yasnklanmalı. yetki ulmd ıkı an ~•- .-,.
toplu sözleşmcnfn bağıtlanmasına kadar geçen süre içinde işçi atrlrnasr önlenmelidir.
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_ 1şyerlerioin knpe ı.ılmusmı deoctloyece.k yeni ynso.i düzenlemeler getirilmeli. Bu konuda :yetkili
scndikanıırgörUşü alınmalı ve itiraz hakkı olmalıdır.

- İflas yn de tasfiye durumlarında işçilerin o.lecnklnn güvenceye kavuşturulmalıdır.

- Yıllık ücretli izin ve istirnhntlilik sürelerinde işten çıkarmalar ynso.klanmalı, hamile ve emzirme
dönemindeki kadın işçiler işten ç.ı.karılmnmalıdır.

- İşycrlerindo uygulanncnk yeni teknolojilere uyabilmesi için işçilere işbaşında mesleki e{ıitim
sağlanmalıdır.

. Kıdem tazminatı yasada işe baştamldığmdan itibaren ner yıl içın 40 gUnHlk Ucret tutnrındn olmalı ve
işten istifli yoluyla ayrılma helinde dehi tazminat alına hakkından yerarlerulmeh ve bu tazminetlann
miktarı ne olursa olsun vergi dışı bırnkılmelı, KıdemTazminatıFonu tasarısı geri alınmalıdır. •

l hbar önelleri artırılmalıdır.

ÜCRETLER
- Tüm işçilerin aileleriyle birlikte )1,!lterli biryaşam düzeyi sağlayacak güvenceli kazanç hakkı yaşama
geçirilmelidir.

- Çalışanlar arasında kadın, erkek, genç aynını yapılmaksızın eşit işe, eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.

- Asgari ücret çağın gereksinimlerini yansıtır bir biçimde yeni tüketim kalıplarına uygun tüm bölgeler,
tilm Işkolluzı ve tüm yaşlar için tek tip olarak saptanmalıdır.

. Asgari ücret DlSK'in de ketı1masiyle her yıl saptanmalı, asgari ücretin saptanmasında enflasyor
oranı, gelir vergisi ve sigorta primlerinin oranı dikkate ehnmab, devalüasyon oranları anında esgar
ücrete yansıtılmalıdır.

- Aagnri ücret vergi dışı tutulmalı, nsgori geçim indirimi, asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

- Ücretlerden alman mali denge vergiai ve damga resmi kaldırrlmalıdır.

- Fıızln mesai ve gece çahşmalnrında yasal olarak en az yüzde yüz ek tıdemeyapılmalıdtr.

- '!'emel ihtiyaç mpddelerinin fiyatları dondurulmalı, kire artışları asgari ücretin belli bir oranını
aşmamalı veldralardenetimaltına alınmalı, fiyat artışlannı aoleyici örıloı:nlor getirilmeli, bu kon_u lorda
yasal olanaklar zorlanmalıdır.

- Emekliliğe esas alınan maaş oram artartlmahdır.

ÇALIŞMAKOŞULLARI

- Fnzla mesaiyi ve gece çnhşmalurrm belirleyen esaslar yeniden işçiler lehine gözden geçirilmeli, faz la
çalışmalar tümüyle kaldırılmaya yönelik olarak sımrlandınlmalıdır.

- Haftalık çalışma suresi 40 saate indirilmeli, hafta tatrili tüm işyerleri için iki gün olmalıdır.

- Yılltk ücretli izin süresi en· ~z bir aydan başlamalı, ara dinlenmelerin tamamı iş süresinden
sayılmalıdır.

. Işçiler üzerinde bir baskı aracı olan ücret kesintisi cezasıkaldu-ılmalıdır.

- Askeri işyerleriode çalışan işçiler İş Yasası dışında hiç bir yasa maddesi, iç yönetmelikya da tüzüğe
bağlı olmayarak çalışmahdırlar.

. Vardiyalı çalışanlar için ve bir hafta içinde her gün 3 saatten fazla mesaiye kalanlar için 30-32 saatlik
çalışma haftası, 3 gün tatil esası getirilmeli fazla mesai yapmada kesinlikle işçinin hiçbir baskı altında
kalmadan kendinin karar vermesi sağlanmalıdır.

- İşin örgütlenmesi, işin içeriği,, iş süresi, çalışma düzeni ve çalışma saatleri konularında sendikaların
onayı alınmalı ve bu durum yasa ve tüzüklere geçirilmelidir.

- lşin parçalanmasını, üretimin hızlandırılmasını getiren, çahşma sıraaında sinir gerginliği yaratan,
zihinsel bedensel yıpranmaya yol açan çalışma biçimlerinden vazgeçilmeli, işçinin yaşllDll ile öynııma
demek olan primli ücret sistemleri kaldırılmalıdır.

- Uluslararası Çalışma Örgütünün kararları arasında bulunan "bir işçinin bir işi kendi sağlığı y~
veleceği açısından tehlikeli görme durumunda hiç bir maddi ve mıınevi kayba uğramadan bu ışı
eddetme" bakinve çalışma santlerinin işçilerce seçildiği oynak çalışma sistemi hııyate geçirilmelidir.

- Emeklilik yaşı kısııltılmalı, ağır işlerde·ç.alışan işçilere daha erken emeklilikboklu tanınmahdır.

tŞÇİ SAOLI(H VE ıs GOVENLtGt

- Çevre kirletilmemeli, işçilerin sağlığı bedensel, ruhsal ve toplumsal tam bir iyilik hali olarak ele
alınmalıdır.
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- tş ::ılasasının iş_çi sağlığına ilişkin maddeleri ilo bu maddelere ilişkin ceea hükOmleri yeniden -
dOzenlenmeli, iş cinayetlerine ve meslek bastalıklanna yol açan üretim araçları sahipleri ve en yüksek
derecedeki sorumlular için hapis cezaları getirilmeli, sağlıA'a zararlı işyerleri anında kapat.ılmahdır,

- İş Razalan ve~esleki hastalıkları nedeniyle işverenlermaddi tazminat ödemelidir.

• Önlemler insan doğasının doğurduğu hatalara değil, nesnel ve teknik nedeO:ere yönelik ol.malıdır.
Dikkatsizlik işçilerde değil, sistemde aranmalıdır.

- ôn\emler daha işyeri projeleridönomindeele alınmalı, işyerleri çevreye ve işçi!ere uyum gösterecek
biçimde kurulmalı, üretilecek ürünlerin çevre ve insan bünyesi üzerindeki etkileri zorunlu olarak
araştırılmalı. bu konuda bağlayıcı yaptınmlar getirilmelidir.

-İşyei doktorlarının işverenlere bağımlılığı ortadan kaldırrlmalı, göreve buşlamaeı yetkili sendikaca
onaylanmalıdır. •

- İşyerlerinde çalışma koşullarının sağlığa uygun bir biçimde geliştirilmesi için işverenlere özel fon
ayırma zorunluluğu getirilmelidir.

- Sendikalara işyerlerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili sorunlarda yasal yetki ve denetim hakkı
tanınmalıdır.

- A~ ve tehlikeli işlerde, zararlı kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda günlük çalışma süresi 4-6
saat ile sınrrlandırılmnlıdır.

- İşçilerin çalıştığı her yerde neden-sonuç ilişkileri içinde işkazaları ve meslek hııstalıkları kayıtları
tutulmalı ve bu kayıtlar yaratıcı bir biçimde değerlendirilmelidir. •

- İşçiler en az altı ayda bir genel sağltk muayenesinden geçirilmeli, özellikle kan ve idrar tahlilleri
yapılmalı, bu masraflar işverence ödenmeli, sağlık mu aycnesine engel olan işverenler
ceza.lendrrılmalıdır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından işçilere ilretim süreci, bammadde ve ortaya çıkan ürünler
hakkında gerçek bilgi verilmelidir.

- İşyerlerinde işçiler için sağhk, dinlenme ve spor tesisleri kurulmalıdır.

TARIMVE ORMAN 1ŞÇ1L,ER1

- Tanm işçilerinin her konuda sanayi işçileriyle eşitliği sa}Ianmalıdtr.

- Tarım işçilerine sağ'hğa uygun konutlarverilmeli, sağlık, ulaşım gereksinimleri karşılanmalıdır.

- Her tilrlü ücretsiz çalışma biçimi, angarya yasaklanmalıdtr.

KADIN İ_Ş_ÇİLER

- Ev hizmetlerinde çalışan kadınların hakları korunmalı, sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdu-.

- Hamil_e ve yeni doğum yapmış kadınların ücret kaybı olmaksızın ağır işlerde çalıştırılmaları, f azla
mesaiye zorlanmaları ve gece çalıştınlmalan yasaklanmalıdır.

- Ücretli doğum izinleri doğum öncesi 3 ey doğum sonrası 3 ay olmalı, gerektiğinde bu izinler
birleşttrtlebilmali, doğum sonrası kadın emekçiler Isterlerşe 1 yıl izin alabilmelidirler.

• Hamileya da emzikli oldukları süre içinde kadınların işten çıkarılması ısnJenmelidir.

- Doğum kontrolü konusunda her türlü tıbbı olanak isteyenlere devletçe parasız olarak sağlanmalı
kilrtaj yasadışı olmaktan çıkarılmalı, istenmeyen gebeUklerin hastanelerde sağlıklı koşullarda son
bulması koşullan yaratılmalıdır.

- tşyerlerinde mahallelerde kreş çocuk yuvası, emzirme odaları açılmalı, bunların masrafları işverenler,
devlet ve belediyeler tarafından karşılanma,lıdır.

- Kadınlara ekonomik, politik, toplumsal, kültürel hayatın her alanına eşit haklarla katılmaları
konusunda olanaklar yaratılmalı, kadının toplumda aşağılanmasma fırsat verilmemelidir.

• Emekçi kadınların sendikalarda sorumlu görevlere gelmeleri teşvik edilmelidir.

GENÇ1ŞÇ1LER

. Başta Anayasa olmak üzere eğitim ve çalışma hayatını düzenleyen ye_salarda çalışma yaşının alt
sınırı hiç bir ayrım getirilmeksizin 16 olarak saptanmalı ve daha küçuk çocukların çıılıştınJması
yasaklanmalıdtr.

- Çırak ve genç işçilere 8 saatlik işgününde 2 saatlik ücretli eğitim izni sağlanmalı ve bu eğitimin
gerçeRJeşmesi için zorlayıcı hükümler getirilmelidir.

- Çtraklar üzerindeki ağır baskılara son verilmeli,.çocuk işçiler lehine hiç bir yarar getirmeyen çtraldlk
kurumu kaldırılmalıdır.

- Yasalarda çalışan bütün çocuklara SSK'dan ya~arlanma ve sendikal çaltşma yapabllme haklurun
verildiği açıkca belirtilmelidir.
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----------.......................iiiiiiiil

. Genç,işçilere askerlik dönOşO esll:i işlerine tilm

. as yaşından kilçilk genç işçiler için gece çalışması, i }:a~ma
yasııklanmalıdır. •

. Ge\iç işçilere Ozel eğitim, mesleki eğitim, k'Oltllr ve dinlenme'1iaklen tanınmalıdır.

. Genç işçilere sahip olduk,len eğitsel ve diğer niteliklerine uyının iş ga.rantisi,sağlanmalıdır.

UÖÇMEN iŞÇİLER·

. Göçmen işçiler·uJuslnrerası anlaşmelardan,hükümetleraresı ikili veya çok yanlı anl~~alardan .19175
vılı Uluslernrsı Çalışmıı Örglitü ILO'nun 60. dönem Uhıalararaı Sözleşmesi, Stutgaı:t ~Göç,men
lşçiler Konieransı ve Helsinki sonuç belgesi karerlannda.n hiç bir kısıtlama •olmalcsızm
yararlanmalıdır.

- Türkiyeli işçilere bulunduktan ülkelerin yerli işçilerininkiııe eşit ekonomik, siyasal, lı:Oltürel,
toplumsal haklar tanınmalı, sosyal güvenlik olanakları sağlanmalıdır.

• Türkiyeli göçmen işçilerbulundukları ülkelerde Işgüvenliği ve çalışma haklarına sahip olmalı ve. eşit
işe eşit ücret verilmelidir. •

• T!lrkiyeli göçmen işçiler anayurtlarındaki siyesi mücadelede yer alabilmek ve halen hulunduklan
ülkenin siyasal yaşamında sOz ve karar sahibi olabilmek için siyasal haklarmi iki yanlı olarak
kullenınalıdırlar.

• İkili sosyal güvenlik ve işgücü anlaşmaları D1SK'in de kntılımıyle yeniden gözden geçirilmelidir.

- Türkiyeli gtıçmen işçiye çağdaş konu tlarde oturma sağlık, bakım olanakları sağlanmalıdır.

- Türkiyeli göçmen işçinin keyfi şekilde sınırdışı edilmesi uygulemeaına son verilmelidir

- Yabancı işçilerin tümünün çalıştıkları ülkelerde ana dilinde eğitimi sağlanmalı, mesleki eğitim
olauaklarından o ülke emekçileri kader yararlanmalıdırlar.

- Türkiyeli göçmen işçilerin öz kültürlerine ve onurlarına saygı gllsterilmeli, her ta.rlO, ırkçı, ayrımcı,
ve aşağılayıcı uygulamalara son verilmelidir. • • •

- Türkiyeli göçmen işçilerin sendikal haklarına saygı gllsterilmeli, bulundukları ülkelerin sendikaları
içinde örgütlenmeleri teşvik edilmelidir.

- Türkiyeli göçmen işçilerin çalışma ve işgüvenliği hakkı, oturma güvenliği ve meslekte ve toplumsal
yaşamda yükselme, kamu hizmetlerine giriş, ülkelerine dönüşte çeşitli intibak sorunlannm çözümü
sağlanmalıdır. ;

• Türkiyeli göçmen işçiye yurda kesin dönüşünde çalışma olanakları sağlayacak önlemler alınmalı,
işçinin döviz tasarrufları kapitalist düzenin bunalımına çare olarak değil1gllçmen işçinin geleceğini
güven altına ·elma olanağı olarak değerlendirilmelidir.

- Öğrenimlerini tememleyamadan yurda dönen işçi çocuklarına öğrenimlerini ·bırektıklnn yerden
sürdürme olanağıverilmelidir. •

- Türkiyeli göçmen işçiler arasında gerici ideolojilerin propagandasını yapan ve terör aaçnn merkezler
dağıtılmalı, bu gibi çalışmaları teşvik ve himaye eden devlet temailcilerigeri çekilmelidir..

TEKNİKELEMANLAR YÖNETİM PERSONELl_,KAMU GÖREVLİLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası tam kamu görevHlerine toplu sllzleşmoli, grovli sendikıılıışme
hakkı temndığı biçimde değiştirilmeli yese demokratikleştirilmelidir.

' .
- Teknik elemanlar ve yönetim personelininyaşam düzeyi yüseltilmelidir.

- Teknik elemanların bilim ve tekniği halkın hizmetine sunabileceği koşullar yaratılmalı yaşam boyu
mesleki eğitim vebilgilerinin sürekl] güncel tutulmasını içeren iş ve işgOvencesi sağlanmalıdır.

- Mesleklere. açıklık ve kesinlik getiren bireysel ücretlendirmeleein, farldı lldemelerin h'er tUrıü·sunıı
ortadan kaldıran ücretlendirme yapıları ve düzeyleri sağlanmalıdır.

• Teknik elemenlann yan ödemeler, filli hizmet zamları gibi özlük sorunları çözümlenmelidir.

SOSYAL GÜVENLİK

- Sigortasız kaçak işçi çıı.lıştırılması önlenmelidir.

• Tüm iş arayanlar kendilerine ve ailelerine uygun yaşama koşulları sağlayacak bir şekilde işsizlili:
sigortası ile koru.nmalıdır.

- SSK demokratikleştirilmeli, işçiler yönetimde söz ve karar sahibi olmalı1SSK'da l>İSK< de temsil
edilmelidir. . ,

-İşverenlerin SSK'ne olan borçları derhal toplanmalı, işverenlerin SSK prim :ve kredilerinden
yararlanması yesaklenmelıdır.
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- T,O;fü ı;ıalışanlaı, aileleri de dahil olmak üzere sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır.

- Cjlahşanlara ait tüm sosyal güvenlik kurumları birleştirilmeli, bu kurumlarda çalışan emekçiler
yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olmalıdır. , .

-.MEYAK kesintilerine son verilmeli, bugüne değin birikmiş kesintiler sahiplerine geri verilmelidir.

- 1YAK Tasarısı geri alınmalıdır.

-Emeklilik maaş ve ilc:ramiyeleri yükseltilmelidir.

ULUSALBAGIMSIZLIK VE DIŞ İLİŞKİLER

• Dünya barışını tehdit eden soğuk savaşı ve silahlanmayı kışkırtan, Türkiye'yi emperyalizmin ileri
saldırı karakolu haline getirmeyi amaçlayan saldırganlık paktı NATO'dan çıkılmalı ve bloklar dışı
kah~mahdır.

- Savunma işbirliği Anlaşması (SlA) ve ikili anlaşmalar feshedilmeli, askeri üsler gerçekten
kap~tılmalı, yabancı askerler, temsil~i. uzman adı altındaki ajanlar yurt dışı edilmelidir.

-OECD ve Enerji Ajansı'ndan çıkılmalı, AET,IMF ve Dünya Bankası ile olan ilişkiler kesilmelidir.

- Sanayi. ticaret, ulaşım. maliye. enerji alanlarında emperyalist- kapitalist sisteme bağımlılık getiren
tüm anlaşma ve sözleşmeler iptal edilmeli, çok uluslu tekeller ve onların ortak olduğu şirketler
devletleştirilmelidir.

- Kıbrıs toprak bütünlüğüne sahip. egemen, bağımsız, bağlantısız ve yabancı üslerden arınmış her iki
toplumun birarada yaşayacağı bir ülke durumuna getirilmelidir. Ege sorunu Tü.rkiye ve Yunanistan
halklarının karşılıklı barış çabalarıyla çözümlenmeli emperyalist ülkelerin müdahalesi önlenmelidir.

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

- Amerikan orta menzilli ölüm füzeleri ile Nötron bombaları üretiminin kesinlikle yasaklanması ve
Türkiye dahil Avnıpa'ya yerleştirilmesine karşı mücadele edilmelidir.

. Başta sosyalist ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle eşitlik, karşılıklı ynrar ve içişlerine karışmama
ilkeleri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulmalı, karşılıklı işbirliği geliştirilmelidir.

- Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Sonuç Belgesi eksiksiz uygulanmalı sosyalist ülkelerin bu
yöndeki kararlı çabaları destekJerunelidir.

- Sömürüye ve baskıya. faşizme, emperyalizme, şovenizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe,
rrkçrlrğa, siyonizme karşı mücadele veren ulusların kendi kaderlerini tayin hnkkı için savaşan tüm
dünya halkları desteklenmelidir.

SANAYlt DIŞ TİCARET VE BANKACILIK

- Yeni yalırımlann teknoloji seçiminde emperyalist ülkelerin dayattığı geri teknolojiler seçilmemelidir.

• Sanayinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanmalı, bölgesel dengesizlikler yaratılmamalı, tarım
ve sanayii arasında dengeli bir birlik kurulmalıdır.

• Ülkemizde varolan yabancı sermayeye tanınan bütün imtiyazlar kaldırılmalı yabancı şirketler
devletleştirilmelidir.

• Sanaytleşmede ağır sanayiye ve yatırım malları üretimine ağırlık verilmelidir.

• Sanayi dışa bağımlılıktan kurtarılmalı, yabancı ülkelerle yapılan dış ticaret anlaşmaları yeniden
gözden geçirilmeli, sosyalist ülkelerle ve a.zg elişmiş ülkelerle ticarete önem verilmelidir.

• Uluslararası tekellere ayrıcalık tanıyan gümrük indirimi ve vergi iadesine son verilmeli dış ticaret
devlelleşlirilmelidir.

• Kredi düzeni yeniden ele alınmalı, tekelci sermayeye tanınan ayrıcalıklar kaldırılmalı, banka
kredilerinden gerçek üreticilerin yararlanması sağlanmalı, küçük üreticilere uzun vadtıli, düşük faizli
kredi olanakları tanınmalıdı.r.

• Barrkalar ve sigortalar devletleştirilmelidir.

DOGAL KAYNAKLAR VE ENERJİ

• Ülkemizin ·ormanları mer'aları, balıkçılık alanları kamulaştırılmalı, bu alanlarda çağdaş teknoloji
uygulanarak, halk yararına bir düzenleme getirilmelidir.

• Orman ürünleri emekçilerin yaranua değerlendirilmeli, orman köylülerinin tüm borçları kaldırılmalı,
ormanlarımız halk yararına işletilmelidir.

• Ülkemizin doğal kaynaklan halkımızın çıkarları doğrultusunda değerlendirilmeli, yeraltı ve yerüatü
kaynaklanmız, başta petrol vemadenler olmak üzere devletleştirilmelidir.

• Ülkemizde faaliyet gösteren tüm emperyalist petrol şirketlerinin anlaşmaları fesh edilmeli arama
ruhsatları iptal edilmelidir.
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- Enerji petrole dayalı olmaktan kurt il~ ~a~aklam :v.
biçimde değerlend'irllmeli, hidroeleknrtk a önem verilmeli

KAMU lKTİSADl TEŞEKKÜLLERİ

-KlT'Jer,in ürettiği mallar üreticiye dolaysız bir biçimde ulaşmalı. bu kurul
temel tüketim mallan üretimine öncelik tanınmalıdır.

- Kamu İktidasi Teşebbüslerinin işveren sendikalarına llye'olmaları yasaklanmaiıdır.

• KlT'ler yeniden düzenlenmeli, KİT'lerdeki tüm yabancı ve özel sermaye ortalfülilar,ı
editmelidir.

- KİT'lerin tasfiyesine, özel sektöre devredilmesine izin verilmemeli. bu kuruluşlar kapitalist sınıfa fon
aktaran kuruluşlıır olmaktan kurtarılmıılıdır. .

TOPRAKMESELESİ VETARIM SORUNU

- Üreticiye ürettiği ürünün gerçek karşılığını sağlayacak ·bir taban fiyatı saptama p_olitilcası
uygulanmalı, taban fiyatı tesbitinde demokratik köylü örgütlerinin katılımı sa·ğlnamalidır,

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

- Tarım ürünlerinin pazarlanmasında aracıların ve toptancı tüccarların kaldırılması için mücadele
edilmeli , ürünler tüketiciye dolaysız yolla ulaşmalıdır.

- Tarımsal krediler küçük ve orta köylüye verilmeli, tarımsal girdileri ucuz fiyatla almalıiı
sağlnnmolıdu:.

- Yoksul ve orta ktiylülerin borçları silinmelidir.

- Kırsal kesimdeyaşayan kitlelerin sosyal güvencesi sağlanmalı, tarım sigortası çıkarılmalıdır.

BESLENME VE SACLIK

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

- Halkımızın temel gereksinimi olan besin maddelerinin üretimi ve satışı sırasında aracıların ortadan
kaldmlmesı yolunda yerel yönetimler yetkili kılınmalıdır. "

- Temel gıda maddelerinin üretimi ve pazarlamasını devamlı kılmak için üreticiler desteklenmeli,
gerekli önlemler alınmalıdır.

- Sağlık, yabancı tekellerin ve özelşirketlerin sömürü alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

- Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmeli, bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı mücadele
edilmeli, sakatların bakım veeğ itirni için özel tesisler kurulmalıdır"

- Sağlık kurumlarında "tam gün çalışma ilkesi" gerçekten uygulanmalı, sağlık hizmetle~inde görev
alacak hekim ve uzmanların eğitimi çağdaş bilgi ve beceri ile donnıalmnhjtopluma y:Hne1ik bir sağlık
hizmeti temel alınmalıdır.

- Genel bütçede sağlık için ayrılan pay artu-ılmahdır.

- Her yurttaş sağlık hizmetlerinden bakım, tedavi, ilaç gibi olanaklardan eşit olarak parasız ve sürekli
bir biçimde yararlanmalıdır.

- Tüm ilaç sanayii devletleştirilmeli, yabancı ilaç şirketlerinin sömürüsüne son verilmelidir.

- Sağlık hizmetleri yurt düzeyine dengeli bir biçimdeyayılmalı ve yeterli düzeye çıkarılmalıdır.

- Sağlık kurumları devletleştirilerek merkezi biryönetime kavuşturulmalıdır.

KENTLEŞME,KONUT VEKİRA

- Tüm kentleşmesorunları emekçiler lehine çözümlenmelidir.

- Devletin ucuz ve sağlıklı konutyapımına yardımcı olması sağlanmalıdır.

- Lüks konutyapımı engellenmeli, sosyal konut yapımına ağırlık verilmelidir.

- Gecekondu yıkımı durdurulmalı, gecekondularda oturan yurtfoşİar için sosyal konut yapılmo.b,
gecekondulara tüm belediye hizmetle.ri götürülmelidir.

. Kıyı yağması önlenmeli, kıyılar kamulaştırılmalı, buralarda halkm dinlenebileceği tesisler
yaprlmalıdır.

Konut malzemesi üretimi ve dağılımı devlet eliyle yapılmalı, büyük inşaat şirket.leri
kamulaştırılmalıdır.

. Elektrik, su, yol kanalizasyon, havagnzı gibi hizmetler tüm halk kitlelerini knpsay:ııcalc bir. biçimde
yaygmlaştırılmabdır.
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• Ars pekµJasyonu önlenmelidir. Bu amaçla kent toprakları üzerindeki özel IJ}illkiyetin
lealtl priiklıırınkıımutııştırılması için çaba hıırcanmalıdır.

• SSK !J<'onut Krediler.i artırılmalı, SSK kredileriyle yapılacak konutların inşaııtı SSK içinde
oluştun.ılacak'kuruluşlarla gerçekleştirilmelidir.

EG İTİl\{ VE &'0LTOR

• Eğitim ve öğ!'.enim kurumlarında vo yurtlıırda varolan faşist işgale son verilmeli, bu kurumlarda can
güvenliği sağlanmalıdır.

• Ders kitaplan, gerici. faşist ırkçı, şoven görüşlerden armdrrrlmalr, bilimsel öze kııvuşturuJmaJıdır.

- Eği~im ve öğrenim kurumla.rındaki öğrencilerin bu kurumlarda yönetime katalmalar; snğlanmalıdır.

• Öğretim kurumlarındaki disiplin ve ceza yönetmelikleri demokrııtikleştirilmelidir.

• Eğitim ticaretine son verilmeli, özel.okullar ve dersnneler kapatılmalıdır.

- Eğitim emekçilerinJn ôzlük sorunları çözümlenmeli toplumsal iş bölümünde üstler.dikleri göreve
uygun ve,bu görevi gereğince yerine getirebilecekleri mııddi olanaklar yaratılmalıdır.

- Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirecek olanaklar sağlanmalı, kitle sporu ve kültürel hizmetler
emekçi çocuk]anna ulaşacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

- Eğilim sistemi yeniden düzenlenmeli, demokratik ve yeterli blr eğitim düzeni getirilmelidir.

- Eğitim üretime yönelik birbiçime sokulmalı-mesleki eğitim yaygınlaştırılmalıdır.
: • --- Okuma yazma kampanyasına girişilmeli, ilkokul çağına ulaşmışlar arasında okuma-yazma bilmeyen

l<işi bırakılmamalıdır.

- Devlet her öğrencinin öğrenim ve eğitim masraflarını karşılamalı işçi ve emekçi çocuklarına
karşılıksız burs sağlanmalıdır.

- Her düzeydeki öğretim ücretsiz olmalı, eğitimde ftrsat eşitliğinin maddi temelleri oluşturulmalıdır,

• Yüksek öğrenim kurumlan özerk.bir yapıya kavuşturulmalı, bilimsel çalışma özgUrlüğü güvence
altına alınmalıdır.

- Emperyalizmin kültürel alandaki bireyci, sömürgeci, militarist propagandası yasaklanmalıdır.

• TRT demokratikleştirilmeli,TRT'de D1SK'de temsil edilmelidir.
/ - Bütçedeki eğitim hare amaları önemli ölçüde artırılmalıdır.

-Zorunlu öğretim, ortaokulu da kapsamalıdır.

- Kitap toplatma,oyunları sahneden kaldırma uyglamalarına son verilmelidir.

- Sanatçıların örgütlenmesini ve sosyal güvenceye kavuşmasını sağlayacak yasalar çıkartılmaıdır.

- Sanat ve düşünyapıtlarından kitaplurdan elde edilen gelirler vergiden muaf tutulmalıdır.

- Halk yararınayapılan sanat ürünlerinin en geniş kitlelere ulaşması sağlanmalı, sanatçıların bu yolda
ürün vermeleri teşvik edilmelidir.

- Tüm kültür ve sanat ürünlerine uygulanan sansür kaldırılmalıdır.

- Halkımızın kültürü üzerindeki emperyalist etkilere son verilmeli, kültürel mirasına eleştirisel bir bi
çimde sa.hip çıkılmalıdır. • - •

ULAŞIM

- Kentlerde kitle taştmacılığma önem verilmelidir.

• Ulaşımpolitikası halkın gereksinimlerini karşılayacak bir düzene sokulmalı, kaynak israfı önlenmeli,
dışa bağımlı karayolu taşımacılığı terkedilmelid.ir.

- Bireysel taşımacılık yerine toplu taşımacılık geliştirilmeli, özel oto üretimi smırlandn-ılmahdre.

BELEDİYELER

- Belediyeler halkın.da katıldığı demokratik yerel yönştimler haline getirilmeli, özerklikleri sağlanmalı,
Belediye Gel~leri Kanunu gibi kanunlar bu yönde değiştirilmelidir.

• Halkın temel tüketim maddelerinin sağlanmasında belediyeler yolu yla ucuz halk pazarları, satış
mağ'azaları kurulmalıdır.

- Belediyeleein yetkileri genişletilmeli, buna karşılık merkezi idarenin yetkileri daraltılmalıdır.



VERGİLER

• Anayasadaki "herkesin kamu giderlerine mali gücüne göre katılması" ilkesi bayata geçinlmelidil'.

• Dolaylı vergilerin t<;>plam vergi gelirleri içindeki payı azaltılmalı, temel ihtiY.aç maHdeleri.na
uygulanan dolaylı vergıler kaldınlmnhdır.

- Gelirler vergisi dilimleri ve bunlara uygulanan oranlar yeniden dOzenJenmeli, Olkedelü enflasyon
luzrna g~re değişen vergi teriJeleri getirilmelidir.

- Mali Denge Vergisi veDamga Vergisi kaldınlmalıdır.

- Başta toprak gelirleri olmak üzere tüm geJirler etki.n bir artan oranlı (müterakki) vergi sistemine ~hı
Lululmalıdır. .;:.:ı

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

• Ücretlilerin vergi tarifesinin enflasyonla aşınması önJenmelidir.

• Ücretler ile yıllık beyanname verenler ayn tarifeden vergilendirilmelidir.

• Kıdem Tazminatı, ihbar tazminatı ve her türlü işten çıkarma, çıkarılma tazminatlarından vergi
kcsilmemelidir. •

• Fazla çalışma ücreti. aile yardımı niteliğindeki sosyal yardımlarvergi dışı bırakılmalıdır.

• Ucret.lilere yılda 50.000 TL'den ıiz olmamak koşulu ile net ücretlerinin yıllık tutarının yarısı kadaı
kıra ındırımı yugulanmalıdır.

- lhracatL.'.1 vergi i_edcsi, Gümrük m~ofiyeti _vergi borçleı:ı.nın e_fh, yatının indirimi gibi sermayeye
tanınan tum vergı ayrıcalıkları dahil ücretliler dışındakı vergı mükelleflerine tanınan ayrıcalıklar
tümüyle kaldırılmalıdır.

Vergi denetimi ı;üçlendirilmeli,. vergi kaçakçılığı önlenmelidir.

IV TEMELKARARLAR
KARAR, 1 SOSYA!,İSTHAREKETİNBİRLİGl

DİSK'in son çözümlemede sosyalist bir düzen için savaştığını,

Sosyalizme ulaşılması için ekonomik, politik ve ideolojik biçimlere sahip bir sınıf mucadelesinin
zorunlu olduğunu ve bunların kapsem,yöntem,amaç ve araçları farklı olmakla birlikte aralarında tam
biruyum ve bütünsellik bulunması gerektiğ-ini,

Özünde bir siyasi iktidar mücadelesi olen politik mücadelenin ancak işçi sınıfı partisi tarafından 1
yürütüleceğini,

t_Sendikaların özgün görevinin doğrudan doğruya işçi sınıfınm güncel ekonomik demokratik haklannı 1
korumayı, genişletmeyi, sömürüyü sınırlamayı, işçi sınıfını kitlesel olarak l!rgütlemeyi ve kendi sınıf
bilimi doğrultusunda eğitmeyi esas elen ekonomik .mücadele olduğunu, •

DİSK'in ekonomik-demokratik sınıf ve kitle örgütü olarak, kendi mücadele yöntemlerini bu ilkelere
göre düzenlediğini vurgulayan DiSK 7.GENEL KURULU aşağıdaki saptamaları yapar:

• Türkiye işçi sınıfı ekonomik ve politik mücadele _düzeylerinde genel olarak bölünmüşlük içindedir.

• Bununla birlikte sosyalizm düşüncesi geniş işçi ve emekçi kitlelerini, çeşitli toplumsal katmanları
etlcilemekte veönemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

- Sosyalist hareket siyasal alanda değişik parti ve guruplara bölünmüştür.

- Faşizme,emperyalizıiıe,şovenizme karşı güç ve eylem birliğinin oluşturelması sosyalist hareketin
birliği yolunda atılacak adımlarda gelişfo-ici bir etkendir.

• Bu bölünmüşlük çok sayıda işçi ve emekçininj aydınm ortak bir mücadele hattında örgütlü aktü
mücadele içine girmesini önlemektedir.

. Sosyalist hareketin değişik parti ve guruplara bölünmüş olması faşizme, emperyaliame, şovenizme
tekellerin egemenliğine karşı verilen mücadeleyi büyük ölçüde zaafa uğratmaktadır.

• Faşist vı; karşı devrimci güçlerin emekçi halkımıza azgınca saldırdığı bir ortamda, devrimci ve
demokratik güçlerin dağınık olması, gerici, faşist cephenin işini kolaylaştırmell:tadır. Egemen sınıflar
ilerici güçleri parçalamak için tüm olanaklarını kullanmakta,varolen aynlıkları sistemli biçimde
derinleştirmeye ve yeni bölünmeler yaratmaya çalışmaktadırlar.

• Emekçi halkın örgütlü katılımını, bilinçli desteğini,en geniş güven ve sempatisini kazanmayı öngören
sınıf kitle çizgisi yerine gerçekte hiç bir başarı şansı bulunmayıp pratikte ilerici hareketi kitlelerden
soyuelayan, halkı yılgın bir izleyici konumuna iten, kendillğtnden yığın eylemlerin.in y-apay blçimde
kızıştrılabileceği varsayımına dayanan maceracı eğilimler, faşist eylem ve propagandanın güç
kazanmasına olanak sağlamakta ve sınıfmücadelesinde son derece olumsuzsonuçlar üretmektedir.
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Bo_ğımsızJık, demokrasi ,•e sosyalizmmücadelesi doğrultusunda varolan büyük potansiyelin seferber
edilmesinin ~lu her şeyden önce sosyalist güçlerin birliğinden ve işçi aınıbnın öncülüğUnde tüm
devrimci ve demokrnLik güçlerin g9ç. ve;eylem birliğinden geçmektedir.

İşçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak
anti-(aşist,anti-emperyıilist, anti-şovenist güçlerin güç ve eylem birliğinin gündemdeki birinci görev
olduğuna dikkat çeken DİSK 7. GENEL KURULU yukarıdaki saptamalardan hareketle:

l. Sosyalist hareketin bölünmüşlüğü sonucu ortaya çıkan mücadele zaafını giderici, tıkanıklığı açıcı,
nesnel dayanağı bulunmayan b5lünnıeleri önleyici,sosyaJist hareketin birliğine yönelik girişimleri
teşvik edici ,bu girişimlerin tüm sosyalist potansiyeli kapsayacak biçimde yürütUJmesine katkı
sağlayıcı bir çaba içinde bulunulmasını ve bu yolda sendikal 5rgUt olmanın gereklerine uygun düşen
somut adımlar atılmasını,

2. Sosyalistler ile faşizme. emperyalizme, şovenizme ve her türlü anti-demokratik baskıya karşı olan
diğer ilerici güçlerin yer alacağı cephenin gerçekleştirilmesi için demokratik güç ve eylem birl.iğinin
oluşturulması yolunda çaba harcanmasını ve öncelikle bunun koşullarını sağlamak üzere GENEL
KURUL'do kabul edilen 1stemler'in program önerisi alınarak çok yönlü, sistemli. silrekli, ilkeli ve
yapıcı bir diyalog sUrecinin bnşlaLılmasını

3. "Sosyalist Hareketin Birliği"nin ön koşulunu oluşturacak "Demokratik Güç ve Eylem Birliği"
sorunlarının işçi sınıfımızın, emekçi halkunrzrn, ülkemizin çıkarları açısından yaşamsal bir önem
taşıdığı gerçeğ irıden hareketle her düzeyde birliğin sağlanması için engellerin aşılması yolunda ilkeli
davranışın, sorumluluğun ve olumlu Lüm güçleri değerlendirmeye yönelik esnekliğin tulnrlı bir
bütünlük içinde de olrnmasrnı.birfiğ i engelleyici her türlü girişim ve tutumla ilkesel düzeyde mücadele
edilmesini,
karar altına alır.

KARAR: 2 BURJUVAZlNlN SALDIRILARI

Burjuvazinin ekonomik. politik ve ideolojik alanlarda yı,ğunlaşı ırdıı;ı snldırılarn karşı mücadeleniı
acilliğini vurgulayan DİSK 7.GENEL KURULU.

1. Tekellerin ekonomik, politik, ideolojik saldınlanna karşı,
2. Bunalımın yükünü. işçi sınıfı ve emekçi halkın sırtına yüklemeye yönelik uygulamalara karşı.

8. Ücretleri dondurma, ücretlerin satın alma gücünü düşürme girişimlerine karşı,

4. Sınıf işbirliğini gizlemeye yönelik sömürüyü artırıcı "toplumsal anlaşma" biçimindeki dayatmalara
karşı.

5. Sendikal hakları askıya alacak vesömürüyü artıracak Eşel Mobil girişimlerine karşı,

6. Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu gibi sendikal hakları gasbetmeye yönelik kurumlıışmalarıı
karşı,

7. Zorunlu tek sendika, zorunlu tek konfederasyon biçiminde formule edilen faşist kontrollu
sendikacılık girişimlerine karşı,

8. Sendikaların mali ve idari denetim altın!' alınması girişimlerine karşı,

9. Tek tek vetoplu işten çıkartmalara tensikatlara karşı.

10. İşçi kıyımlarına, memur sUrgünlerine karşı.

11. Kıdem tazminatlarının gasbedilmek istenmesine karşı,

12. Vergilerin artırılmasına karşı.

13. Düşük taban fiyatlarıyla köylülerin ürünlerinin ucuza kapatılmasına karşı.

14. K1T'lerin tasfiye edilerek tekellere peşkeş çekilmesine karşı,

15. Memurları resmi tek örgütte zorla toplayacak faşist örgütçülük girişimlerine karşı.

16. Paşist saldırı ~e cinayetlere karşı,
17. İşyerlerinin faşistleştirilmesine karşı,. ,.
,18. Irkçı, şoven baskı ve özümsemeci uygulamalara karşı,
~
19. Anti-demokratik baskı ve uygulamalara karşı,

2Ö. İşkenceye karşı,

21. TOrkiye'nin emperyalizm ile daha de bütünleşmesini getiren girişimlere. Savunma İşbirliği
Anlaşmasına, üslere. ikili anlaşmalara, Amerikan ölüm füzeleri ile Nötron Bombası üretiminin
~es!3?ikle yaııakl~nm_asına ve Türkiye dahil. Avrupa'ya yerleştirilmesi girişim ve planlarına karşı tüm
ılencı. demokratık güçlerle birlikte etkin ve kalıcı birmücadele verilmesini

karar altına alır.
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KARAR: 3 YANLIŞ EGlLlMLER VE DEMOKRAll'IK-MER 1vtK
Ağırlaş~n kapitalist bunalım. egemen sınıflann giderek yn onomik. po ojik
saldırıları karşısında • işçi sınıfının her düzeyde dem rkeziY,etQi
mücadelesinden geçtiğini.n bilincinde olen DİSK 'r1. GENE , devrimci
nncuk ve ancak DISK mihveri e~rnfında gerçekleşebileceğini v k;

J. DISK'in merkezi otoritesini zedeleyen ayrı merkez gibi davranan eğilfmlcrin,

2. DİSK'in sosyalist ilkelere dayalı devrimci sendikal örgüt olma anlamının kamu OY,un İ'.ln
tartışılmasına "kafa ve kosa ,birliği" adı altında sarı sendikaların güçlenmesine ye da en azından
varlıklarının korunmasına yoleçacak merkezden kopuk davranışlann,

3. Sendikaların örgütsel işleyişini yok sayan görünüşte sol özde enarko sendikalist eğ'ilim ve
uygulamalnrın.

4. DiSK üyesi sendikalar karşısında hangi amaçla olursa olsun yeni sendikalar kurma ve anlan
destekleme girişimlerinin,

5. Sendikaların kitfo örgütü olma niteliğini. çeşitli politik görüşierdeki üyelerin sendiltiiliır dn yönetkl
olabilccc{;ini gözardı eden sendiknlarla devrim yapmayn kalkışan nnlnyışlnrın,

6. Dar sekter, politik tavırları sendikalara bulaştırarak fraksiyonculuk yapmaya kalkışan eğil.imlerin,

7 .Siyasi inançlarından dolayı üyeleri dışlayan işlerini kaybetmelerine yolaçan davranışların ve kendi
ı;öriişlerini yönelimlere zorla dayatmaya kalkışan anlayışların, •
işçi Sınıfımızın mücadele gücünü kırdığını tespit ve ilan eder.

BU NEDENLE;

1. Girilecek yeni mücadele döneminde bu tlir davranışlara karşı pratik önlemler alınmasıbı, tUzüksel
mlieyyidelerin tereddütsüz uygulanmasını.

2. DISK'in sosyalizmden kaynaklanan demokratik-merkeziyetçilik ilkelerine ters düşen kişisel ya da

örgiltsel her girişimin derhal müdahale edilerek önlenmesini
karar allına alır.

KARAH: 4 SENDİKAL EYLEM BtRLIGt

Türkiye işçi sınıfının değişik akımları temsil edan se1':11kalar arasında bölünmüş olduğu gerçeğini
-dikka ıe alan işçi sınıfı_nın sendikal birliğinin~cal5;-v e ancak demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkeleri temelinde ve DiSK çalısı altında gerçekleşebileceğini vurgulayan DİSK 7 .GENEL KURULU
güncel hedeflere varmadan en geniş ve emekçi kitleleri bitlik içinde eyleme sokma gerekliliğini
gllzönlinde bulundurarak.

ı. Örgütler arasındaki dlinya görüşü temel amaç ve ilkeler. örgliLsel işleyiş farklılıklarını gözardı
etmeden. eylem birliğinde eşitlik, karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama, her örgütün qzgül
karakterini hesaba katma ilkelerine dayalı olarak, konfedere) düzeyde ya da DİSKin belirlediğ-i
alanlarda faşistlerin yönetimde olmadığı tüm sendikal llrgütlerle belli istemler etrafında sınıfsal temele
riayalı ortak eylemler aranmasını bu örgütlerin sendikal eylem birtiğtne çağrılmasını bu çabada ayrılık
noktalarından çok birleşme noktalarının ortaya çıkarılarak eylem birliğine zorlanmasını , ,

2. Diğer sendikal örgiltlerin yönetimleri eylem birliğine zorlanırken, tabanda, işçiler arasında sınıf ve
kiı.le sendikacılığı ilkeleri temelinde eylemde birlik sağlanması için her olanağın zorlanmasını,
kanır allına nlır.

KARAR: 5 ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Sıısyalist ülke halklarıyla kapitalist !ilkelerde sömürü ve baskıya karşı milcadele eden işçi sınıflarıyla
ve emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklarla birlik ve dayanışma içinde olmanın
gerekliliğini vurgulayan DİSK GENEL KURULU,

ı. Faşizme. emperyalizme. şovenizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırk ayrımına, her türl!l
ırkçılığa. ulusal baskıya. siyonizme karşı mücadele eden halkların desteklcnmeaini,

2. Barış mlicadelesine etk irı bir biçimde katılınnrak tilm dünya barış güçleriyle birlikte genel ve tam
bir silahsızlanma. dünya barışını koruma, nilkleer silahların önlenmesi, barışçı adımların
desteklenmesi yolunda eLkin çaba harcanmasını,

3. Çokuluslu tekellere karşı uluslararası çapta ilkeli, eşgildilmlü, eylemler ile mücadele edilmesini, ,

,ı. Çnkuluslu tekellerle dalın etkin milcadele edebilmek ve göçmen işçilerimizin sorunlarına. k~lı.cı
cöxürnlur getirebilmek amacıyla çokuluslu tekellerin yoğunluk kazandığı, çok sayıda gll_çmen ışçının
çalıştığı Avrupa ülkeleri sendikal merkezlerinin oluşturduğu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na
(ASKI üyelik ~irişiml,•riııiıı ,i:rdi:rülmesini,

5. Kapitalizmin bunalımının giderek yoğunlaştırdığı sorunl.ııra. sömllril ve baskıya,, faşizme,
emperyalizme. sömürgeciliğe. ırkçılığa, ulusal baskılara, cşitı,idiklere: toplu~s~l a~alotsızliklere, karşı
ortak milcadele verebilmek. çokuluslu tekellere karşı ortak savaşabilmek, ışçilerın ortak çıkıırlıır.•nt
savunabilmek, çalışma ve yaşama koşullarını daha da iy lleştdrmek, sendikal hak v.e ~güılr:,ıeri
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katkıda bulunabilmek için
ın yoğunlaştırılmasına bu
1 merkezleriyle sürdürillen

ın giderek yoğunlaştığını 'dikkate alan ve göçm·en işçilerin
rının oir parçası oldqğunu ve bu sorunların diğer göçmen
ğını vurgulayan DİSK 7.GENEL KURULU.

• gö~en işçilerin hükümetleraresı ikili ya de çok yanlı enleşmelerdan, uluslararası
n. Uluslararası Çalışma Ôrgütü'nün 60 Dönem Uluslararası Sözleşmesinden, StuttgarL
öçmen tş~·ilur K<'nferansı ve Helsinki Sonuç Belgesi kararlanndan hiç bir kısıtlama
ararlanmalarının sağlanması için,

2. Türkiyeli göçmen işcilcrebulundukları ülkelerin işçilerininkine eşit ekonomik siyasal kültürel ve
toplumsal haklann tanınması sosyal güvenlik olanaklarının sağlanması için, .

3. Türk-iyeli göçmen işçilerin anayurt.larrndakt siyasi mücadelede yer alabilmek ve halen bulundukları
ülkenin siya_sal yaşamınd,. söz ve karar sahibi olabilmek siyasal haklarını iki yanlı kullanma olanağına
sahip kılrnmaları iı;:.in.

4. Türkiyeli göçll)~n işçilere çağdaş konut, beslenme, sağlık, ana diHnde öğrenim olanaklaİ-ınıi'ı
sağlanması. öz kültürlerine saygı ve onurlarına saygı gösterilmesi için,

5. Türkiyeli göçmen işçilerin yoğunlaşmaya başlayan gerici ideolojik propagandaların etkisinde
kalmaması için,

6. T'ürkiyuli göçmen işçilerin bulundukları ülkelerdeki ilerici sendikal örgütlere üye ol maları ve bu
örgµtlerin çalışm_aları içinde etkin bir biçimde yer almalarının sağlanması için.

7. Göçmen işc;-i)erin işgtivenliği ve çalışma hakkı, oturma güvenliği, meslekteve toplumsal yaşamda
yükselrne hakk ı , kamu hizmetlerine giriş. ülkelerine dönüşte çeşitli intibak sorunlarının çözülmesi için.

yoğun bir mücadele verilmesini,

8. Bu müeodelede ulusal çaptaki mücadeleye ek olarak, uluslararası çapla en geniş eylem birliğ inin
sağlanmasını.

9. DlSK'in gerektiğinde befli illke ya da ülkelerde İrtibat Bürosu ya da temsilcilik açmasını,
k a ru r alt.ına alır.

KARAR:? I MAYIS

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayısrn yasalaşması için
mücadele etmeyi ertelenmez bir görev sayan DİSK GENEL KURULU

1. l Mayıs'ın yasalaşması için her türlü mücadele yöntemine başvurulmasını,
\ .

2. 1 Mayıs 1977 faşist katliamının açığa çıkartılmasına ve faşist katillerden hesap sorulmasına yönelik
çabal.ırm yoı;,runlaştırılmasını, ,

3. l Mayısların her koşul altında özüne uygun biçimde DİSK'in önderliğinde tUm Türkiye'de
yeşanrnasırn ,

4. Bu amaçla işyerleri nde ve bölgelerde sürekli I MAYIS KOMİTELERİ'nin kurulmasını, karar
altına alır.

KARAR: 8 GENÇLİK ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER

0zellikle ya.kın geçmişimiz öğrenci gençliğin anti emeperyalisl, ur.ı i- f.ısiH mücadelede aktif ve
!ed'!k_ar bi,r güç ölduğunu göstermiştir. Gençlik sömürü ve baskı düzenine karşı mücadele
1çerıs1;0~edir. insanın 1;11san tarafından sömürülmediği işçilerin emekçilerin mutlu olacağı bir düzenin
özlemını çekmektedırler Yurtsever gençliğin mücadelesi bu· özlemlerin gerçekleşmesini
amaçlamaktadır. Ancak gençlik hareketlerinin işçi sınıfı hareketi ile uyum içinde olmadığı ve bu
mücadelesinde işçi sınıfı ile arasındayeterli bir iletişim kurulamamış olduğu da açıktır.

Gençliğin sorunJnnnın işçi sınıfının sorunlarından ayn nlamıyacağı, gençliğin birliği ve gençliğin işçi
sınıfıyanında seferber edilmesinin bilincinde olan DiSK 7. GENEL KURULU.

Gençliğin biı:li[çinin, devrimci güçlerin acil ve ~nemli bir sorunu olduğunu saplayarak,

• çi sınıfı bilimine ters düşmeyen tüm ilerici, demokrat ve sosyalist gençlik örgütleri ile
e ., ç birliği içinde olmasını,

eriyle kurulacak ilişkilerin ve bu ilişkilerin biçiminin DİSK Genel Yönetim Kurulunca
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"•\ llAR:9 SEND1KAI!. ÇAfüŞ,MALAR

l><•m•·kr:llik rqcrkeziyetçllik ilkesinin ış,ğında DiSK Genel Merkezi ile üye sendilcalar arasındalo
:li~k•lı•rin dalın da gelişlirilmesinin ve pekiştirilmesinin gerekliliği.ni vurgulaY.an DİSK 7.GENtEI,
K UHU l.U .ı üm örgüt çohşmolarının eşgildüm içinde yilrilmesi için . .._

1. f)İSK içinde gilnlilk çahşrnnlarrn silrekli eşgildilmlendirilmesi ve mnddi nJnna@.Arın ıdoho,ek_ı>!)omlk
kulfumlahilrnesi ve knllekuif ç,ılışmonın gerc;fcklefllrflmesi omoaıyle-ı;)ISW "e lly;e sendikolarcla ~lışan
uıın.:ınlık daireleri başkanları ve görevlilerinin D SK'in çağrısı üzerine sık sık toplantılar :,:aıımasını,

~- Oyo sendikaların örgilllenme hedefleriyle uyumlu bilimsel araştarmalara dayalı merkezi bir plana
uygun örgütlenme çalışmalarının hızlandırılmmasını,

:ı. Sendikal cjtitimde ortnk genel ilkelerin saptanmasiyle llye sendikaların cı,illim ~alış,mala,ının
dni;ınıklıktan kurtarılarak merkezileştirilmesini bu çabanın eğitici yayın film ve slaytln,la en geniş
hi\'İmde desteklenmesini.

4. Orgilliln tüm kndemeleri ve basın-yayın, kuruluşlarıyla hızlı ve eksiksiz ~r haberleşn:-enin
sağlanması amacıyla DiSK Basın-Yayın ve Tnnıtma Dairesine bağlı bir Haberleşme Eşg0düm
Merkezi'rıiu kurutrnnsma-üye sendikoların örgütleı-i. işyerleri ve işkollnnndaki geliş meıon anında bir
merkeze bildirmelcrini oyrıco üye sendikabırın bu merkeze oyda en az bir kez yazılı rapor vermelerini,

5. Tuplu sözleşmelerdc ortak genel ilkeler-in, politika, strateji ve taktiklerin izlenmesi için gerekli
calışmalar ın hızlandırılmasını. genel ortak sözleşme taalağrrurı oluşturulmasını,

6. Genel hukuksal soru nları tarlışmok ve siyasi iktidarların hukuk alanındaki saldırılannı önceden
göğiislcmek ve üst düzeyde hukuk çalışmaları yapmak amacıyla DİSK Hukuk Dairesi Başkanının
başkanlığında tüm üye sendikaların avukatlarından oluşan silrekli bir DiSK Hukukçular Danışm.,
Kurulunun oluşturulmasını,

; . Dl!--K Aruşı ırrna Ensı.Iı.üsü'rıün işçi sınıfının örgütlenme durumunu, ç~itli işkollarının ıızclliklcrin~
•~rılecın \'<•şiıli korıulurdakl eğilimlerinin araştırmasına !incelik verilmesini ve DİSK Araşt.u-ma
ı-:.,,ı iı (;sii ile üye sondiknlnrın araştırma daireleri arasrnda sıkı bir eşgüdüm sağlanmasını~

8. T'ürn üye sendikaların ortak aidat politikası izlemelerini ve ortak muhasebe sistemi kullanmalarını,

karar altına alır,
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