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Ö N S Ö Z

DİSK, Türkiye işçi sınıfının, "SINIF VE KİTLE
SENDİKACILIĞI'' doğrultusundaki mücadelesinin ge
reksiniminden doğmuş ve kurulduğu 1967 yılından
bu yana gelişerek, büyüyerek Türkiye devrimci ha
reketinin en önemli bir nirengi noktası niteliğine
ulaşmıştır.

DİSK, 1977 Aralık ayında yapılan 6. Genel Kurul
da devrimci sendikal mücadelenin önümüzd~ki 3
yılda, Türkiye ve Dünya koşullarında gerçekleş-
tirilmesi gereken önemli kararları aldı, Bu karar -
l ar, bu kitapta bütünl eştirilmiştir.
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DİSK, "SINIF SENDİKACILIĞI" nın kendine yükle
diği bütün tavırları büyük bir özenle belirleyen ve
o 'doğrultuda kararlar alan bir örgüttür. Türkiye'de
demokratik yaşamın, işçi sınıfı ve tüm emekçiler
açısından gerektirdiği her anda, DİSK1in tavrı sü
rekli olarak demokratik yaşamın sınırlarının ge
nişletilmesi başta işçi sınıfı olmak üzere bütün ça
lışanların ekonomik, siyasal ve yasal • çıkarlarının
savunması yolunda ·olmuştur. -

Bu devrimci tavrın, tek itici gücü vardır : Taban...
Yani DİSK'e üye bilinçli işçiler ve onların özgür -
ce seçtikleri temstlcfler, "YÖNETİMDE TABANIN
SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMASI" ilkesi devrim
ci tavrın en büyük güvencesidir. Taban, DİSK'in dev
rimci tavrının bekçiliğini yapmakta, ve alınan bü -
tün kararlarm sözden yaşama geçirilmesi konu -
sunda tek itici, belirleyici güç olmaktadır. . Bu,
DİSK'in tabanın gerekli sınıf bilinci kazanması yo
lunda sürekli geliştirilmesi" için yaptığı çalışmanın
ürünü olduğu kadar, tabanın da bu. bilince sonuna
kadar sahip çıkarak kendini geliştirmesinin yenil
mesinin bir ürünüdür de.

Gelecek günler, daha değişik ve karmaşık müca
deleleri gerekli kılabilir. DİSK tabanı, bu zorunlu
luğun bilincinde ol.arak bundan öncekilerde olduğu
gibi 6. Genel .Kurul kararlarına da sahip çıkacak,
bu kararların yaşama geçirilmesi ve kendini aşa
rak yenilemesi konusunda gerekli bilinci. ve duyar
lığı gösterecektir. DİSK ' in tarihi bunun • örnek
!eri ile doludur.Bu da yeterli güvencedir...
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CEPHE KARARI

Ülkemizin bunalımdan kurtul
ması , ulusal bağımsızlığımıKARAR: 1 zın sağlanması, tekellerin ege-
menliğinin her alanda kırılma

sı, halktan yana temel ekonomik dönüşümlerin ger
çekleştirilmesi, her türlü faşist girişimin saf dışı
edilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geniş
letilmesi için;

Katılanların birbirlerinin örgütsel bağımsızlığına,
ve görüşlerine saygı duyma, kitlesel eylemleri
esas alma, eşit haklara saygı gösterme ilkelerini
gözeterek,

Bu genel çerçevede anlaşan tüm ulusal, ilerici, de
mokrat, yurtsever örgüt ve güçlerin anti-faştst,
anti-emperyalıst ve anti-tekel • cephede savaşım
birliğinin kurulmasının,
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Böylesi bir cephenin kurulması için DİSK'in üzeri
ne düşen tarihsel ve sınıfsal görevini, kendi örgüt
sel bağımsızlığından ve ilkelerinden en küçük bir
taviz vermeden , işçi sınıfının birliğini, özellikle
DİSK çatısı altında sendikal birliğini gözeterek,
faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı olan tüm
sendika, parti, dernek, meslek örgütü ve • kişilerle
ikili ve çok yönlü ilişkilere vakit geçirmeden gi
dilmesini,

Bu kararın gerçekleştirilmesi ıçın DİSK karar or
ganlarının görevli kılınmasını karar altına alır.

DİSK:-GENÇLİK
ÖRGUTLER! İLE İLİŞKİLER

KARAR: 2
Özellikle yakın geçmişimiz
öğrenci gençliğimizin anti-em
peryalist anti-faşist • mücade -
lede aktif ve fedakar bir güç

olduğunu göstermiştir, Gençliğimiz yalana, zorba-«
lığa ve eşitsizliğe dayanan bu sömürü düzenine kar-

. şı mücadele içerisindedir. İnsanın insan tarafında'.n •
sömürülmediği, işçilerin emekçilerin mutlu ola
cağı bir düzenin özlemini çekmektedirler. Yurtse
ver gençliğimizin mücadeleleri bu özlemlerin ger
çekleşmesini amaçlamaktadır. Ancak gençlik hare
ketlerinin işçi sınıfı hareketi ile uyum içinde ol
madığı ve bu mücadelesinde işçi sınıfı ile arasında
yeterli bir iletişim kurulamamış olduğu da açıktır.
8



Gençliğin sorunlarının işçi sınıfının sorunlarından
ayrı olamıyacağı, gençliğin birliği ve· gençltğımı=
zin işçi sınıfı yanında seferber edilmesi bilincinde
olan kongremiz:
Gençliğin Birliğinin, devrimci güçlerin acil ve
önemli sorunu olduğunu tespit eder.
DİSK'in işçi sınıfı bilimine ters düşmeyen· tüm ile-·
rici, demokrat ve sosyalist gençlik örgütleri ile
dayanışma ve güç birliği içinde olacağına karar v~
rir.
Gençlik örgütleriyle kurulacak ilişkiler ve bu iliş
kilerin biçimleri DİSK Genel Yönetim Kurulu ka
rarlarıyla saptanır.

İŞÇİ SINIFININ B!RL!Qİ
VE TASFİYECİLİK ÜZERİNE:

Ülkemizde burjuvazi," işçi ve
emekçi sınıflar üzerindeki ekoKARAR: 3 nomik sömürüsünü devam ~t-
tirmenin yolunu, emekçi kesim

leri ekonomik, ve politik baskı altında tutmak, onla
rı politik karar ve yönetim organlarından uzak tut
makta görmektedir. Bunun için de burjuvazi işçi sı
nıfı üzerinde sürekli bir böl-yönet politikası 'güt
mektedir.·

İŞÇİ SINIF1NIN BİLİMİNDEN HAREKETLE \
OLAYLARA YAKLAŞAN KONGREMİZ

ı. İşçi sınıfının birliği yolunda, bugün her zaman-.
·9



kinden daha aktif ve kararlı çalışılmasının gerekli
olduğuna inanır. Bu yolda bütün gilçleri seferber
ederek çalışacağını ildn eder.·

2. Egemen sınıfların, işçi sınıfını ve emekçi halkı
bölme oyunlarını sergilemeyi ve bu oyunları boz
mayı görev bilir.

BU NEDENLE:

a) İşçi sınıfının, sermayenin ve faşizmin saldırıla
rına karşı en önemli siperlerimizden biri olan sen
dikalarımızda işçilerin ve sendikaların birliği sağ
lanmalıdır.

b) Bu nedenle, DİSK her işkolunda bir tek sendika
ve ülke çapında anti-faşist, anti-emperyalist nite
likte bir tek sendika, konfederasyon olması yolunda
çalışma yapılmahdır, •

c) Sendikaları birleştirmede tek prensip: Sermaye
ye ve faşizme karşı mücadele, sendika demokra- •
sisi için savaşmak olmalıdır, Bu ilkeler ışığında iş
çi sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi için DİS~
her türlü çabayı sarfedecektir.

AYRICA KONGREMİZ :

l. İşçi sınıfının birliğini, konfederasyonumuzun bü
tünlüğünü bozmaya yönelik her türden tasfiyeci gi
rişimleri mahkum eder,
2. Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının meto
du olduğunu kabul eder.
10



1961 ANAYASASININ HALK YARARINA
OLAN MADDELERİNİN

KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

1., Tekelci sermayenin saldırı
larını göğüsleyebilmek için 12

V J\ t, J\ t, 4 Mar-t'tan bu yana Anayasada ya-
~: pılmış olan değişikliklerin kal-
dırılarak, 1961 Anayasasının, eski hale kavuşturul
ması için mücadele etmeyi karar altına almıştır.

2. Anayasanın emekçi halk yararına olan ancak
kabul.ünden bu yana 17 yıl geçmiş olmasına rağmen
uygulanmayan· maddelerin eksiksiz uygulanması için
mücadeleyi karar altına alır.
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3. Bu mücadeleyi 1961- demokratik Anayasasına iş
çi sınıfımız ve- emekçi halkımız adına daha da ge
liştirilmesini, demokrasi mücadelesinin bir parça
sı saydığını ilan ederiz.

4. 12 Mart döneminde yapılan bu değişikliklerin
halk oyuna sunulmuş 1961 Anayasasının ruhuna ay....
kırı olduğunu bu nedenle yapılmış ve yapılacak olan .
değişikliklerde halk oyuna· gidilmesinin {referan
dum) gereğine inanır. İşçi sınıfımız' ve emekçi
halkımız yararına Anayasada değişiklik yapılması
yolunda mücadele verir ve verecek örgütleri des
teklemeyi karar altına alır.

ULUSAL
BA~IMSIZLIK

Ülkemizin emperyalizme ba
ğımlı olduğunu, bunun geri kal-

KARAR
: 5 mışlığımızın baş .nedenı oldu

ğunu, işçi ve emekçilerin çı
karlarının ancak ekonomik politik ve kültürel ba-.
ğımsızlığın g~-rçekleşt:irilmesi ile sağlanabileceğtnt
kabul eden DISK 6. Genel Kurulu, ülkemizden em
peryalizmin kovulması, bağımsızlığın sağlanması
amacıyla,

• NATO, CENTO gibi askeri • örgütlerden çı
kılması, blok dışı kalınması . \

• .İkili anlaşmaların iptal edilmesi
12



• Yabancı üs ve tesislerin kapatılması

• AET, .IMF, OECD gibi ekonomik • örgütler
den çıkılması

• Yabancı sermayenin millileştirilmesi

• Tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, iç
işlerine karışmama ilkeleri temeli üzerinde
iyi ilişkiler kurulması, barışçı bir dış poli- •
tika izlenmesi

• İnsanlık için büyük bir tehlike olan ve em-
peryalizmin savaş kışkırtıcı politikası ile in
sanlığa karşı kullanılması planlanan NÖTRON
bombasına, karşı çıkılması

• Dünyada genel ve tam silahsızlanma, dünya
barışını koruma, nükleer silahların önlenme
si için çaba gösterilmesi

• Emperyalizme, ırkçılığa,• faşizme karşı sa
vaşım veren halkların desteklenmesi için mü-
cadele edilmesini zorunlu _görür. •

ıı

DİSK, emperyalist örgüt ve -ülkelerfn ülke- 1
miz üzerindeki egemenliğinin kırılmasının, işçi sı-
nıfının siyasal örgütü öncülüğündeki mücadelenin
görevi olduğunu unutmaksızın, bu mücadeleye koşul-
suz ve tüm gücü ile etkin bir biçimde katılmayı ön-
de gelen görevi olarak benimser ve kabul eder. •

13



SEND!KALARDA
İÇE DÖNÜK DEMOKRAS!N!N

UYGULANMASI
TtlZtlKLERİN DEMOKRATİKLEŞT!R!LMES!

Sınıf sendikacılığının temel Iil
kesinden biri sendika demek+

KARAR: 6 rasisini en geniş ölçüde uygu
Ianmasıdır, Bu konuda en geniş

anlayış ve uygulamanın DİSK sendikalarında yerini
bulması için üye örgütlerde birliğin sağlanması
gerekmektedir. DİSK sendikalarında bu konudaki
birliğin gerçekleştirilmesi dönemi içinde bulun
maktayız. Yönetim ve Yürütme Kurulunun kongre
den sonra çalışmaya hemen başlaması ile sendika
larımızın tüzüklerlnl gözden geçirerek örgüt içi
demokrasi uygulamasının asgari ölçülerini saptayan
örnek demokratik bir tüzüğün hazırlanması ve sen
dikalarımızın bu konudaki birliğini sağlarken içe
dönük demokrasi işlemesini engelleyen hükümler
den tamamen arınmış ve sonuna kadar bu ilkeyi
geliştirecek ve uygulayacak bir özde tüzük tasla
ğını. hazırlamalıdır.

Bu konuda sağlanacak ilkeli birlik TABANIN SÖZ
VE KARAR SAHİBİ OLMA İLKESİNİN DE TÜM
SENDİKALARIMIZDA UYGULANMASINA YARDilVI
CI OLACAKTIR.
14



EC!T!MDE
ORTAK

GENEL İLKELER:

Konfederasyonumuz üyesi sen
dikaların eğitim sorununa yak-

KARAR Iaşımları yeterli ve tutarlı de: 7 ğildir. Geleceğin DİSK . ve üye
sendikalarına toplumumuzun ağır sorumlulukları
yüklenecektir, Bu ağır yükü DİSK'in sorumluluk için
de taşıyabilmesi üyelerimizin ve geleceğin yöneti
cilerinin sınıfsal eğitimden geçmelerine bağlı • bu
lunmaktadır. Bu eğitim yöntemi de tabanın gerçek
ten söz ve· karar sahibi olmasına yönelik olmalı
dır.

Hiç şüphesiz ki uygulanacak eğitimin sınıf bilinci
kazandırmayı hedefliyen bir eğitim olması sağla
nacaktır,

Eğitimin üç ayrı yönde geliştirilmesi dikkate alın
malıdır,

l. Tüm üye işçilere yönelik olan eğitim.
2, Temsilcilere, konsey ve lokal üyelerine yönelik
eğitim.
3. Yöneticiler için eğitim,

DİSK1in içeriye dönük eğitimi sendikalarda yorun
gesine oturduktan sonra dışarıya dönük, diğer emek
çilere ·yönelik konferanslar, seminerler ve açık otu
rumlarla çalışmalarını organize etmesi karar altı
na alınmıştır,

15



TOPLU·SÖZLEŞMELERDE
ORTAK GENEL İLKELER:

Ekonomik mücadelede DİSK
üyesi örgütlerin verdikleri hır

KARAR 8 şarılı kavga ülkemizde kabul: edilmektedir. Bu • güne gelince-
ye dek sendikalarımız toplu sözleşmelerinde iş-
kollarının özelliklerini· de içeren örneklerini ge-
liştirmişlerdir. Açıklıkla söylemek gerekirki uzun
bir uygulama geçmişi olmamasına rağmen, bu gün
bu konuda sendikalarımızın ulaştıkları seviyenin
önemli olduğu diğer ülkelerde yapılmış benzerleri
ile kıyaslandığında görülecektir,

. Üye örgütlerimiz artık deneyimleri ile vardıkları
yerden ileriye yönelme durumundadırlar. Bundan
sonraki gelişimin, bilimin kurallarını dikkate alan
ve ortak genel ilkeler doğrultusunda olması gerek
mektedir. Bu ortak genel ilkelerin, genel ileri he
deflerin sendikal hakların genel- çizgilerinin, yakın

• ve uzak amaçların saptanması DİSK için kaçınıl
maz olmuştur.. Sendikalarımız bu ortak genel ilke
lerin asgarisini saptayan taslak üzerinde kendi iş
kollarının özelliklerini içeren işkoluna özgü toplu
sözleşme metnini oluşturmalıdırlar.

BU NEDENLE KONGREMİZ·:

Önümüzdeki çalışma döneminde hangi süreler için
de ilk hedeflerin oluşturmasına ve uzak hedeflerin
16



gelecek çalışma dönernlertnden hapgilerini kapsıya
cağının çalışmalarının yapılmasını gelecek kurul-e
lara görev olarak verir.

GREV DAYANIŞMA FONU:

Sermaye sınıfının aşırı somu
rüsünü sürdürebilmek; İşçi Sı-

KARAR: g nıfımızı
1
n ekonom'i~,. demokratik

mücade esini kırabilmek için
bütünleşmesine, bütünleştikçe azgınlaşmasına karşı
alınacak ön tedbirlerden biri olarak "GREV DAYA
NIŞMA FONU" nun kurulması gelmektedir. •

• I

BU NEDENLE KONGREMİZ :

a) Kurulacak "GREV DAYANIŞMA FONU''ndan DİSK
Yti.rütme Kurulunun kararıyla yalnızca üye sendi
kaların grevleri veya lokavta uğramış üyelerinin
yararlandırılm:asına,

b) Bu fondan ödenen miktarın grevi veya lokavtı so
na eren sendikaca DİSK'e uygun biçi_mdegeri ve
rilmesine,

c) GREV DAYANIŞMA FONU'nun işletilmesi ile il
gili olarak yukardaki esaslar dahilinde Genel Yö
netim Kurulunca bir yönetmelik hazırlanmasına,

Karar verildi.
17



TABANIN
SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMASI

GENEL !LKELER!

Sendikalarımızın sürdürdükleri .
ekonomik mücadele gerçekte iş-

KARAR: 10 çilerin geneı çıkarlarını da kap
samaktadır. Verilen kavganın

gerçek sahibi sendikalarımızı oluşturan güçtür.Hem
genel çıkarın sahibi ve hem de gerçek gücün yöne
timde söz sahibi olması örgütlerimizin gerçek ni
teliğini gösterir. İşçi sınıfının kurtuluşu yine kendi
sinin eseri olacaktır. Yani kurtarıcı işçi sınıfının

• dışında değildir•. Sorunlara bu doğrultudan . yakla
şıldığında kendilerini ilgilendiren konularda işçile
rin söz ve karar sahibi olması ilkesi vazgeçilmez
bir. ilke olarak çıkmaktadır.

Bu genel ilkelerin uygulamalarını sendikalarımızın
içe dönük demokrasiyi merkezi demokratik işlerli
ği gözardı etmeksizin en geniş anlamda uygulama-
larıyla gerçekleştirırler, •

Bu durumun _somut olarak hayata geçirilmesi ıçın
de tüzüklerde ve değişikliklerle. birlikte sorunların
çözümlenmelerinde izlenecek yollar belirlenir.

Kongremiz; Genel Yönetim Kurulu ve üye sendika
lardan birer temsilcinin katılacağı ortak toplantıya
bu genel ilkelerin uygulama yöntemlerinin tespiti
için görev verir.
18



GENÇ İŞÇİLERİN KORUNMASI VE
ÇIRAKLIK YASASI

a) Genç işçilerimiz bugün,
toplum ve çalışma hayatımızda

KARAR 11 gereği gibi korunmamaktadır -
• : lar, Genç işçilerimizin gerek

çalışma koşullarının gerekse kültürel ve mesleki
eğitimlerinin gerçekçi bir şekilde ele alınması ge-
rekmektedir. •

b) 16 yaşından küçük olanların çalıştırılmaması.
Ülkemiz geri kalmış bir ülkedir. Bunun doğal sonu
cu olarak da işsizlik önlenemez durumdadır. Geri
kalmış düzenin doğurduğu tüm rahatsızlıkları ela

19



bünyesinde taşımaktadır. Bir yanda erişkin işsiz
işçilerin sayısı kabarırken diğer yanda okuma ça
ğında olan çocukların· okullarına gitmesi gerekir
ken çalıştırıldıkları ve bunu engelleyen bir. gerçek
davranışın bulunmadığı görUlür. Her ne kadar ülke
mizde ilkokul mecburiyeti varsa da o yaştaki ço
cukların çalıştırılmalarını engelleyen ne yasalarda
bir hüküm ve ne de toplu sözleşmelerde bu husus
ları dikkate· alan yeni bir madde görülmemektedir.
Bu gün bu konuda gerek sanayi geltşmesınj tamam
lamış kapitalist ülkeler ve gerekse sosyalist ülke
lerde ortaokulu bitirmemiş yani 16 yaşını tamam
lamamış olanlar çalıştırılmazlar ve bunlar toplu
mun güvencesi altındadırlar.
Ülkemizde bu genel ilkenin uygulanması doğrultu
sunda bir mücadele verilmesi gerekir. Zira mecbu
ri okuma çağında olduğu halde çalışmaya zorlanan
emekçi çocuklarıdır. Bu sorun DİSK'in çözümü için
gerçek bir savaş vermesi gereken bir sorundur.
ÇIRAKLIK YASASI'da bu açıdan değerlendirilerek
kaldırılmalıdır.

CUMARTESİ GtiNLERİNİN
BUTUN !ŞYERLER! !Ç!N
TATİL KABUL EDİLMESİ

Dünyanın bir çok ülkelerinde
haftalık çalışma sürestnın her

KARAR: 12 yıl biraz daha kısaltıldığını, biz
de de 1961 Anayasasının işçi

lerin ve devlet memurlarının dinlenme haklarını gü
vence altına almış ve 657 sayılı Yasayla haftada 40
20



saatlik bir çalışma düzeni getirilmiş olduğunu, da
ha sonra ·çıkarılan bir kararname ile bu yolda ileri
bir adım atılmış bulunduğunu, gerek randıman arttı
rılmasında gerekse işsizliğin azaltılmasında iki gün'
tatilin etkin bir uygulama olacağı görüşülüp tesbit
edildiğinden Cumartesi günlerinin bütün işyerleri
için tatil olarak kabul edilmesi, buna karşılık işçi
lerin ücretlerinde hiç bir eksilme olmaması ıçın
gerekli Yasanın çıkarılmasını sağlamak amacıyla
çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.

KIDEM TAZM!NATI

• a) Kıdem tazminatının, toplu
sözleşmelerin çoğunluğunda 40

KARAR: 13 güne ve daha üst düzeye çıka
rılmış bulunduğunu, güçsüz sen

dikaların üyelerinin ve sendikasız işçilerin böylece
yasal yoldan aynı hakka kavuşmalarının zorunlu ha
le geldiğini ve kendi isteği veya işverence 17/H 'ye
dayanılarak hizmet akdi feshedilen işçilerin yıpran
ma ve artı değer kayıplarının tümünü işverene bı
rakmalarının haksız, mantıksız ve asla kabul edile
meyecek bir tasarruf olduğunu tesbit ederek, kıdem
tazminatının işe başlanıldığından itibaren her yıl için
40 günlük ücret tutarında olması ve işten istifa yo
luyla ayrılma halinde dahi, tazminat alma hakkın
dan yararlanılması ve bu tazminatların miktarı ne
olursa olsun vergi dışında bırakılmaları, •
b) 1475 sayılı yasanın 1927, sayılı yasa ile deği-
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şik t4. eü maddesindeki engelleyici hükümler aran
maksızın hizmet birleştirilmesi' yapılması için ge
rekli Yasanın çıkarılmasını sağlamak amacı ile ge
rekli çalışmalarda bulunulmasını karar al tına alır.
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İŞ KANUNU'NUN
DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ

Dünyanın her yanında, çalışma
koşull'ar'ının ınsancıll aştırıl rn a-

KARAR: 14 sı yönünde güçlü akımların be
lirdiği ve önemli adımların

atıldığı, işçilerin çalışma ve iş güve~liklerinin aağ
lanmasının bir numaralı sorun haline geldiği günü-
22



müzde, 1475 sayılı İş Yasasının birçok maddesinin
çağdışı _kaldığını tesbit ederek,başta, işçilerin Işve
rence cezalandırılmasının ve tazminatsız işten çı
karılmalarının kesinlikle yasaklanması hususu gel
mek üzere, İş Yasasının demokratikleştirilmesi ve
işyerinde işçileri ilgilendiren tüm konularda işçi
sendikalarının söz ve karar sahibi olmaları ıçın
gerekli Yasa değişikliğinin yapılmasını • sağlamak
amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasını· karar
altına alır.

·GREV HAKKININ
TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİNE

BA~LI OLMAKSIZIN
TANINMASI

Anayasanın 47. maddesiyle ge
nel olarak tanınmış bulunan

ı, J\Dl\rl 15 grev hakkının,daha sonra çıka
~: • rılari kanunlarla.aalt toplu söz
leşmelerin yapılmasına bağlanıp son derece sınır
landırıldığını; oysa Batılı . ülkelerde grev . hakkının
kullanılmasının toplu sözleşme düzenine bağlı ol
maktan kurtarılıp; genel grev, dayanışma grevi,
uyarı grevi, sürekli grev hakkının hiçbir kısıtlama
yapılmaksızın· tüm çalışanlara tanınması yolunda
yasal değişikliklerin yapılmasının sağlanması ama
cıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasını karar al
tına alır.
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KADIN HAKLARI

Ana ve emekçi olarak kadın
ların ekonomik, toplumsal ve si-

KARAR: 16 yasal alanlarda ikinci sınıf
yurttaş durumundan kurtulması,

yaşamın her kesiminde tam bir eşitliğe kavuşması,
emekçi· halkımızın sömürüsüz ve baskısız bir dü
zen doğrultusunda verdiği savaşımın, sendikal hare
ketin her düzeyine aktif olarak katılmasını sağla
mak için DİSK 6. Genel Kurulu: •

• 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nün haya
ta geçirilmesi,

• Kadınlara her alanda eşitlik sağlanması, ka
dının aşağılanmasına son verilmesi, kadınların
ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal yaşa
mın her kesimine eşit haklarla katılmaaı ve
eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasr,

• Gebe ve emzikli kadın emekçilerin .ücret kay
bı olmaksızın hafif işlere alınması , kadın
emekçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştı
tırılmasının önüne geçilmesi, bu tür işlerde
çalışan kadınların işin ağırlığına göre· daha
erken emeklilik hakkının sağlanması, 18 ya
şından önce çalışılan sürenin 20 yılda emek
lilik hakkına sayılması ve 20 yılda emeklilik
hakkının emeklilik ücretinde kayba neden ol
maması,

• Kadınların, özellikle gebe olanların gece var
diyalarında çalıştırılmasının yasaklanması ve
öncelikle mevcut hükümlerin uygulanması,
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• Ücretli doğum izinlerinin doğum öncesi 3 ay,
doğum sonrası 3 aya çıkarılması, bu izinlerin
birleştirilebilmesi. Doğum sonrası kadın ister
se l yıl ücretsiz izin verilmesi, gebe ya da
emzikli oldukları süre içinde emekçi kadınla
rın işten çıkarılmasının önlenmesi,

o İşyerlerine, mahallelere kreş, çocuk yuvası ve .
emzirme odalarının kurulması, bunların mas
raflarının işverenler, devlet ve belediyeler ta
rafından karşılanması,

o Doğum kontrolü konusunda her türlü tıbbi ola-
nağın, isteyenlere devletçe parasız olarak
sağlanması,

e Gündelikçi kadınların, sigorta kapsamına alın
ması,

o Sendikal hareketin her düzeyinde emekçi ka
dınların sorumlu görevlere gelmelerinin gö
zetilmesi,

için savaşım verilmesini kararlaştırır.



İŞÇİ-MEMUR
AYRIMI

Her türlü sendika hakkından
yoksun olan memurların ya-

KARAR 17 şam koşulları günden güne: ağırlaşmaktadır. Sosyal güven-
likleri de olmayan memurlar, rahatlıkla sürülmek-
te ve kıyıma uğramaktadırlar. Genel Kurulumuz;
memurların grevli ve toplu sözleşmeli sendikahalt-
kı için DİSK'in mücadele etmesini zorunlu sayar •
Kurulmuş• olan demokratik memur örgütleriyle da-
yanışma ıçertsınds' olmayı gerekli görür.

HER TURLU
GREV HAKKININ TANINMASI VE

LOKAVTI IN SUÇ SAYILMASI

I
Anayasanın 47.maddesiyle ge-
nel olarak tanınmış bulunan

KARAR: 1,8 grev hakkının, daha sonra çı
karılan kanunlarla son derece

sınırlandırıldığını, Batılı ülkelerde grev hakkının
çok geniş bir hak olarak tanınıp uygulandığını.dev
letin ekonomik bakımdan zayıf durumda olanı· ko
ruması gerektiği gerçeği karşısmda kamu gücü
nün grevle Iokavttı dengelemesinin söz konusu ola
mıyacağını, ayrıca, lokavt'm bir hak olarak kabul
edilemeyeceğini, süreli grev, dayanışma grevi ve

• genel grev haklarının tam olarak tanınması ve iş-
26



çileri aileleriyle açlığa ve sefalete mahküm
mek demek olan lokavtın yasaklanmasını ve . toıııtu
işçi çıkarmaların bir suç sayılması için ge~eltli· •
Yasaların çıkarılmasının sağlanması amacıyla • ge..
rekli çalışmalarda bulunulmasını karar al tına alır.
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DİSK '!N
EN AZINDAN

HAFTALIK BİR YAYIN ORGANINA
SAHİP OLMASININ

SA~LANMASI

Günümüzde, işçi sınıfının eği
tilmesi, örgütlenmesi ve bi-

KARAR 19 linçlendirilmesinde yayın yo: luyla yapılan girişimlerin her
gün biraz daha önem kazandığı bilindiğinden, her
sendikanın ayrı bir yayın organına sahip bulun
ması uygulamasının günümüz koşulları ve gelişen
örgütlenme hızımız açısından dikkate alınarak haf
talık ve DİSK yönetiminde merkezi bir yayın or
ganı çıkarılması doğrultusunda çaba gösterilmesi
ne ve bu yayın organında içişlerine karışmamak
koşulu ile her sendikanın örgütlenme, toplu sözleş
me vs, gibi çeşitli eylemlerine yayın· organının
olanakları dikkate alınarak yer verilmesini karar
altına alır.

TRT'N!N
DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ

Kitlelerin yönlendirilmesi ve
bilinçlendirilmesinde yaşamı-

KARAR• 2Q mızda önemli bir yeri olan
• TRT'nin emekçi halktan yana

yayın ve eğitim işlerini sürdürebilmesini sağlamak
amacıyla TRT'nin özerk ve _demokratik bir kurum
haline dönüştürülmesi için DİSK 6. cı Olağan Genel
Kurulu etkin bir mücadele vermeyi karar altına
alır.
28
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SENDİKA SEÇME ÖZGtlRLü~UNÜN
.YASAL BİR ZORUNLUK
HALİNE GET!R!LMES!

(REFERANDUM)

KARAR=21
Toplu sözleşmeleri düzenleyen

. Yasanın, bugün sarı sendika şe
bekelerinin, işçilerin imzalarını
taklit etmeleri ve benzeri ka- •

nunsuz yollara başvurmaları ve böylece işçileri
aldatmada, zaman zaman başarıya ulaşmada etkin
bir araç haline geldikleri saptandığından, toplu söz
leşme yapmaya yetkili sendikanın kararlaştırılma
sında, sendika seçme özgürlüğünün, ilgili işyerin
deki işçilerin istedikleri sendikayı "gizli-oy- açık
sayım" (Referandum) yoluyla belirtmeleri • biçi
minde, bir yasanın kabul ettirilmesi amacıyla ge
rekli çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.

\

İŞYER!
TOPLU SÖZLEŞME DtiZEN!N!N

SA~LANMASI

Toplu sözleşmelerin, işyeri ve
Işkolu diye iki düzeyde yapıl-

KARAR 22 ması toplu sözleşme· düzenini
• : çığrından çıkarıp, işçiler açı

sından birçok haksızlıkları doğurduğu gibi, Işkolu
düzeyinde yapılacak toplu sözleşmelerin marjinal
işyerlerini de hesaba katma zorunluğu yüzünden •
işçi hak ve çıkarlarında düşmelere yol açacağını ,
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bundan başka, Batılı ülkelerde çok güçlü işçi ve
işveren sendikaları konfederasyonları bulunmasına
rağmen, işkolu düzeyinde yapılan sözleşmelerden,
bölgesel ve işyerleri düzeyindeki sözleşmelere doğ
ru bir gidiş olduğu saptandığından, Türkiya'de top
lu sözleşmelerde, yalnız işyeri ya da işyerleri
düzeyinde yapılacak bir düzene kavuşturulması için
gerekli Yasa değişikliklerinin yapılmasının sağlan
'ması amacıyla gerekli çalışmalarda. .bulunulmasını
karar altına alır.

KAMU EKONOMİK KURULUŞLARININ
İŞVEREN ÖRGÜTLERİNE

ÜYE OLMASI

Ekonomik kamu kuruluşlarının
işveren örgütleriyle olan iliş-

KARAR: 23 kileri ve bu kuruluşların ba
ğımsız birer tüzel kişiliğe 'sa

hip olması gereği, bu gerekten çıkarak, tüm kamu
• kesimi birimlerinin özel kesim işveren örgütleri
içinde yer almalarının Anayasamızın ve Sendikalar
Yasasının ilgili maddelerine ters düştüğü, örneğin;
işveren sendikalarının siyasal nitelikteki gö,rüşleri
ni açıklamaları halinde, böyle bir prgütlenmenin
hukukiliğini savunmanın olanaksızlığı saptandığın
dan, kanıu kesimini gerçekten devlete ait olmak
tan çıkaran bugünkü duruma son verilmesi ve eko
nomik kamu kuruluşlarının işveren örgütleri için-
30.
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de yer almalarının, yani, onlara üye olmalarının,
özde, işçilerin daha iyi bir yaşam elde etmek ama
cına dönük olan grevlerini kırmayı hedefleyen iş
verenlere yardımcı olmaları sonucunu yaratacağı
bu itibarla, ekonomik kamu kuruluşlarının bu üye
lik durumlarının önlenmesi için, DİSK'in, gerekli
yasal değişikliğin yapılması amacıyla çalışmalarda
bulunulmasını karar altına alır.

İŞKOLLARININ
SAYISININ

16'YA 1NDİRİLMES1

a) Halen yürürlükte olan iş
kolları _ yönetmeliğinin hem

KARAR: 2 .n _ uluslararası normlara uygunol
"+ madığını, hem de işkolu sayı

sının yüksek tutularak sendikaların bölünmesinin
amaçlandığı saptandığından, Türkiye'de sendikaların
işkolu sayısının 16•ya fndirtlmest için gerekli de
ğişikliğin sağlanması amacıyla çalışmalarda bu
lunulmasını,

b) İşkollerı Yönetmeliğinin saptanması yetkisinin
Çalışma Bakanlığından alınarak Meclislerce tes
pit edıl.mesi yolunda girişimlerde bulunulmasını
karar altına alır.
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Jı KOOPERATİFÇİLİK

Anayasa'nın kooperatifçiliğin
gelişmesini sağlıyacak tedbfr+

KARAR: 2S leri almakla Devleti görevlen
dirdiğini, bugün kooperatifçilik

alanındaki çalışmaların ve mevzuatın ise yetersiz
olduğu saptandığından, Türkiye 'de kooperatifçiliğin
yaygın bir halde geliştirilmesi ve emekçi halkımı
zın yararına oluşturulması için gerekli Yasaların
çıkarılmaaı amacıyla etkin bir çalışma yapılması
nı karar altına alır.

TOPRAK REFORMU

Anayasa'nın, toprağın verimli
olarak işletilmesini gerçekleş-

KARAR• 26 tirmek ve topraksız olan, ya da
• yeter toprağı olmayan çiftçiye

toprak sağlanması ve keza tarımsal ürünlerin top
lumun yararına uygun olarak arttırılması ve ta
rımla uğraşanların emeğinin değerlendirilmesi için
gerekli tedbirleri almakla Devleti görevlendirdiği
saptandığından, Türkiye'nin sosyal adalet içinde
kalkınması ve sanayileşmesinin ayrılmaz bir ge- j
reği • olarak toprak reformunun en kısa zamanda ve
gerçek anlamında yapılmasını s'ağİamak amacıyla
çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.
32
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SAH!LLER!N
YA~MASININ
ÖNLENMESİ

Deniz, göl ve nehirlerin
letin hüküm ve tasarrufu

dev-_
al-

KARAR 27 tında olduğu, buna rağmen, sa
- : hillerimizin ·yağma edilmesi

sorunu ile karşı karşıya bulunduğu;' deniz göl ve
nehirlerin uzantısı olan sahillerde meydanagetiri1-
miş olan her türlü tekel ve ayrıcalığın kaldırılma
sı ve bundan böyle de bu yağmaya son verilmesi ,
sahillerden herkesin para ödemeden yararlanabil
mesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla
çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.

BESLENME

Türkiye'de yapılan inceleme ve
araştırmaların da gösterdiği gi-

KARAR.• 28 bt, işçi sınıfımızın _ genellikle
beslenme bakımından yetersiz

koşullar içinde olduğu, ücretlere sağlanan zamla- -
rm yanısıra etkin bir beslenme siyasetinin izlen
mesinin de gerektiği, bu itibarla,işçilerimizin bes
lenmesi konusunda bilimsel bir araştırmayapılma
sı ve çıkan sonuca göre gerekli yerlere, izlenmesi
gereken beslenme siyasetinin ve buna .uygun ola
rak alınması gereken tedbirlerin duyurularak öne
rilerde bulunulması için çalışmalar yapılmasını ka
rar altına alır.
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YURT DIŞINDAKİ
İŞÇİLERİMİZ

Emperyalizme bağımlı ger1 ve
çarpık kapitalist düzenin bir

KARAR: 29 sonucu olarak geleceklerini gü
vence altına almak kaygısıyla

gelişmiş kapitalist ülkelere göç etmek zorunda bı
rakılan ve emperyalist tekellerin aşırı sömürüsü,
baskısı altında bulunan işçilerimizin bulundukları
ülkelerde yerli işçilerle eşit haklara sahip olması
için DİSK 6. Genel Kurulu'nda : •

• İkili Sosyal Güvenlik ve işgücü anlaşmaları
n~, ilgili ülkelerin temsil gücü olan sendikal
konfederasyonlarının katılmasıyla yeniden dü
zenlenmesi,

• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)nun hak
eşitliğine ilişkin 60. dönem konferansında ka
bul edilen Uluslararası sözleşme ile Helsinki
Nihai Senedi 'nin göçmen işçilerle ilgili hü
kümlerinin uygulanması,

• Yurt dışındaki işçilerimizin yurttaki aileleri
ni yanlarına getirmelerini önlemeye ve ülke-.
lerincleki yabancı işçileri kitlesel bir şekilde
sınır dışı etmeye yönelik işçi alan ülke hü- •
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\ kümetlerinin aldıkları, kararlara karşı ve yurt

dışındaki işçilerimizin tüm hak ve çıkarları
nın korunması için bu ülkelerin etkin sendi
kal konfederasyonlarıyla işbirliği yapılması,

• Kaçak işçilerin normal işçi statüsüne - geç
melerinin sağlanması,

• İşçilerimizin yuı:t dışında birikmiş olan Sos
yal Sigorta ve emeklilik primlerinin SSK I ya
aktarılarak, emekliliğin fiilen Türkiye 'deki dü
zenlenmeye göre sağlanması,

• İşçilerimizin çocukları, eşleri ve kendilerinin
bulundukları ülkenin dilini öğrenmelertnin,ulu
sal ve demokratik bir eğitim olanaklarına
sahip olmaları ve faşist, ırkçı baskılardan
kurtulmalarının sağlanması,

• Yurt dışındaki işçilerimize seçme ve • seçil
me hakkının tanınması,

• Konfederasyonumuzun yurt dışındaki işçileri
mizin ilerici kitle örgütleriyle ilişkilerini da
ha da geliştirmesi için çaba sarfetmesine,

karar verildi.
35
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DİSK
'E~İTİM VAKFININ

KURULMASI

Günümüzde,işçi çocukları için
eğitim alanında fırsat eşitliği-

KARAR• 3Q nin sağlanamamış olduğu, bu
• .yüzden yetenekli işçi çocukları

nın başarı göstermeleri olanağı bulunmadığı, esa
sen ülkemizdeki eğitim sisteminin, düzenin doğal
bir sonucu olarak bozuk bir eğitim • sistemi olduğu,
ülkemizde, özellikle okul olmayan köylerimizin oku
la kavuşturulması, öğretim ve eğitim sistemimizin
tüketici durumdan kurtarılıp, üretime dönük bir
öze kavuşturulması, bunun gerçekleşmesi için de,
K'ciy Enstitüleri modelinin özü esas alınarak çağı
mızın koşullarına uygun biçimde oluşturulmasını
okul yönetimlerinin demokratlaştırılmasını, bunların
belli ölçülerde gerçekleştirilmesi için tüm ilerici
kuruluşlar ve yüksek öğrenim derecelerine kadar
çıkmalarını sağlamak amacıyla burs verme, öğren
ci yurtları kurma işçi görevleri yüklenecek· bir
Eğitim Vakfı kurma gibi hedefler için çalışmalar-

. da bulunulmasına karar verildi. DİSK 6. Genel Ku
rulu bu amaçla :

• Eğitim sistemlerinden ve ders . kitaplarından
tüm faşist , ırkçı, şovenist savaş kışkırtıcısı
halk düşmanı konu ve kişilerin uzaklaştırıl
ması,
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• Öğrencilerin, • öğretmenlerin demokratik ör
gütlenmesinin ve eğitim kurumlarının yöneti
mine katılmasının sağlanması,

• Eğitimin yalnız okullarda değil,yaşamın tüm
alanlarında yürütülecek, çeşitli araçlardan ya
rarlanılacak bir kamu hizmeti olarak ele alın
ması, kol ve kafa emekçilerinin mesleki eği
timini sürekli kılacak, yeni teknolojik geliş
melere uygun bilgileri· kendilerine _ kazandıra
cak önlemlerin alınması,

• Öğretmenlerin meslek-içi eğitimlerinin sü-
rekli kılınması, öğretmenlerin yaşam düzeyi
nin yükseltilmesi için çaba sarfeder,

ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA
Ö~REN!M

Halkımızın ve işçi sınıfımızın
öğrenim gereksinmesinin- kar-

31. şılanmasının devlete AnayasaKARAR: ile bir ödev olarak verildiği
saptandığından, işçilerin çalışma saatleri dışında
klüsik öğrenim derecelerine kadar çıkmalarının sağ
lanması amacıyla kendilerine gece öğrenimi yapa
bilmeleri için maddi olanak da verilmesi doğru
olacağından, bu konu ile ilgili olan Yasaların çıka
rılması yönünde çalışmalarda bulunulmasına karar
verildi.
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KONUT VE KENTLEŞME

İşçi ve emekçilerin en temel
sorunları arasında yer alan ve

KARAR 32 giderilmesi yolunda hiçbir
: önemli girişimin mevcut dilzen

de yapılmadığı konut sorununun çöziimlenmesi, hal
ka ve ekonomimize her gün büyük zararlar veren
çarpık bir kentleşme anlayışının sonucu olan kent
lerin yaşanılmaz hale gelmesine son verilmesi yo
lunda, DİSK 6. Genel Kurulu:

• Her yurttaşın·yeterli ve çağdaş bir
kavuşturulması,

konuta

iı
J
.i
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• Kiraların dondurulması, arsa ve konut spekü
lasyonun önlenmesi,

• Sanayileşmenin çağın gereklerine uygun,kent
lerin büyümesindeki eşitsizlikleri azaltmayı,
kentleşme politikasının saptanması ve , uygu
lanması, insanların çağdışı koşullarda barın
masına kesinlikle son verilmesi,

• Konut üretiminin tamamen devlete. verilmesi,
sosyal konut sorununa öncelikle önem veril
mesi, deprem bdlgestndekı tüm konutların
depreme dayanıklı hale gettrtlmesr.tüm emek
çllere konut kredisi sağlanması, devletin yay
gın kiralık konutlar yapması, gerekli konutlar
ya da yerleşme olanakları sağlanıncaya ka-
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dar hiç bir gecekondunun yıkılmaması tüm
gecekondu semtlerinde belediye ];ıizmetlerinin
götürülmesi yolunda çaba harcanmasını ka
rarlaştırır.

TARIM VE·
ORMAN İŞÇİLER!

Tar.ım ve Orman işçilerinin çok
elverişsiz çalışma ve yaşama

KARAR: 33 koşullarında bulunduklarını tes
pit eden DİSK 6. Genel Kuru

lu, tarım ve orman işçilerinin hak· ve özgürlükle
rinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, tarım
ve orman işçilerinin:

• İş Yasasında.. tanınan haklardan yararlanması,

• Sosyal Sigorta hakkına tam anlamıyla kavuş.:.·
turulması,

• Sağlık, eğitim, konut, ulaşım ihtiyaçlarının
karşılanması,

• Sendikal haklardan tam anlamıyla yararlan
ması,

• Sanayi işçileri ile birliğinin pekiştirilmesi,

• İşçi- köylü bağlaşıklığının sağlanmasında kat...:
kıda bulunmalarının sağlanması için çaba har
canmasına karar verir ,
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ASGARİ GEÇİM İNDtRİMİNİN
ASGARİ UCRET DUZEYİ

OLARAK SAPTANMASI

Türkiye'de, gerek dolaylı ver
gilerin ağırlığı, gerekse do-

KARAR 34 laysız vergilerin ücret ve ma: • aşlılardan kolayca kesilmesine
karşılık, öbür bazı kesimlerin adil bir vergilendir
me uygulanması içine sokulmamış olması nedeniy
le vergi yükünün esas itibariyle emekçi kesimlerin
omuzlarına yükletilmiş olduğu saptandığından, işçi
lerin içinde bulundukları bu güç ekonomik durum
dan kurtarılmalarının sadece bir yolu olarak, vergi
dışı bırakılan asgari geçim indir.iminin asgari üc
ret düzeyi olarak saptanması için gerekli yasal de
ğişikliklerin yapılmasının sağlanması amacıyla ge
rekli çalışmalarda bulunulmasına karar verfldi,
40



İŞSİZLİKLE MUCADELE VE
İŞSİZLİK SORUNU

Türkiye 'nin bugün içinde bulun
duğu ekonomik ve siyasi sis-

KARAR 35 temde işsizlik sorununu tam
: olarak çözümlenemez. Bu sorun

ancak diğer sorunlarımız gibi işçi. sınıfının ikti
darınca· çözümlenir. DİSK'in bu konuda da etkin bir
çalışma yapmasına karar verildi.

SA~LIK

Halkımızın sağlığı konusunun
ele alınmasını ve Anayasanın,

KARAR 36 herkesin beden ve ruh sağlığı
: içinde yaşamasını ve sağlık hız

metlerinden yararlanmasını Devlete görev olarak
vermiş olduğu saptandığından:

• Hekimliğin bir ticaret metaı olmaktan çıka
rılması,

• "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi" hak
kındaki yasanın tam olarak uygulanması,

• Tüm Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması,

• Tüm sağlık kurumlarının devletleştirilmesi ve
tek merkeze. bağlanması, •

• Sağlık personeline tam gün çalışma zorunluğu
getirilmesi ve bunların yaşama ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi,
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• .iı.a.ç sanayinin ve hammadde üretim ve itha
linin devl.etleştirilmesi,

···• Tilm 'yurttaşlarm her yıl genel sağlık kpntro
Iünderr geçirilmesi, koruyucu hekimliğe önem
verilmesi,

• Sağlık tesis ve hizmetlerinin en ücra köylere
kadar yaygınlaştırılması için mücadele edil
mesini kararlaştırır.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN
ÖZY5NETİME KAVUŞTURULMASI

İşçilerin sosyal geleceklerinin
güvencesi demek olan Sosyal

KARAR 37 Sigortalar Kurumu 'nun ve bu ·
: kurumun yönetiminin işçilerin

çıkarlarına ters düşen bir yönde olduğunu, başta
Teşkilat Kanunu olmak üzere kurumun yeniden ör-
gütlenmesi gerektiği saptandığından, SSK'na yatirı
lan işçi primlerinin işverenlere peşkeş çekilmesi
ne engel olacak prim yatırmayan işverenlere ağır
müeyyideler yükleyecek, tüm işçilerin sigortalı ol
malarını ve Kurumun yönetiminde söz ve karar sa
hibi durumuna getirilmelerini sağlayacak hüküm
lerle donatılmış bir Yasanın çıkartılması için• ge-

• rekli çalışmalarda buiunulmasına karar verildi.
42
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN
KONUT YAPTIRMASI

Sosyal Sigortalar Kurumu ' nun
üyelerinin konut gereksinmele-

KARAR: 38 rini kendi olanakları ·içinde
karşılamak amacıyla uygula

makta olduğu programın, geniş bir işçi kitlesinin
konutlardan yararlanmasına olanak vermediğini,
işçilerin konut· sorununun çözümlenebilmesi için
Sosyal Sigortalar Kurumu 'nun kendi kuracağı in-

43
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şaat işletmesi eliyle hiçbir aracıya fırsat verme
den konut yaptırması ve bunları işçilere vermesi
yolunun izlenmesini sağlamak; üzere gerekli ça-.
Iışmalarda bulunulmasına karar verildi.

DO~AL KAYNAKLARIN
DEVLETLEŞTİRİLMESİ

Doğal zenginliklerimizin kulla
nılışı konusunun ele alınması ,

KARAR 39 kaynaklarımızın sömürülmesine
· ! son verilmesi ve bu kaynakla-
rın yalnız ve yalnız ülkemizin yararlarına işletil
mesi amacıyla kamu yararına olmak üzere devlet- •
leştirilmesi için DİSK'in etkin bir çalışma yapma
sına karar verildi.

ENERJİ SORUNU

Ülkemizin enerji sorununun ele
alınması ve yurdumuzun gerek

KARAR• 4Q güvenliği gerekse kalkınmasıyla
• çok yakından ilgili bulunan

· enerji alanında ulusal • bir politika izlenmesi ge
rektiği saptandığından, DİSK'in Türkiye 'nin, gerek
sindiği enerjinin sağlanmasında dışa • bağımlılığına
son verecek ve doğal kaynaklarımızdan yararlan
rnayı azamiye çıkaracak ve bu arada en son tek
nolojik gelişmeleri yakından izleyecek bir enerji
politikasının belirlenmesini sağlayacak çalışmalarda
bulunulmasına karar verildi.
44
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RADYOAKTİF IŞINLAR SORUNU

Günümüzde, başta işçilerin ça
lıştıkları işyerleri çevresi gel-

KARAR: 41 mek üzere, çevrenin kirlen
. mesi sorununun uluslararası

önem kazandığı, işçilerin güvenliği ve sağlıklarının
korunmasının yeni boyutlara ulaştığı, atom • reak
törlerinin kurulmasıyla. havadaki ozon tabakasının
kalınlığının azalması ve atom denemeleri sonucu
radyoaktif ışınların insanlar ve insanlara yararlı
hayvanların geleceği- açısından her gün biraz daha
tehlikeli hale geldiği saptandığından, insanların,dün
yada barış içinde yaşamalarım sağlıyacak, ancak,
bu gerçekleşene kadar da devletlerin, mümkün ol
duğu kadar az silahlanma ile azami güvenlik için
de olmalarını gerçekleştirecek bir yolun izlenmesi
için gerekli çalışmalarda bulunulmasına karar ve
rildi.

. DİSK VE
UÇUNCU DUNYA SENDİKALARI

Uluslararası siyaset düzeyinde
her gün biraz daha önem ka- • -

KARAR:. 42 zanan "yumuşama'tnın uluslar
arası sendikal düzeyde de et

kisini gösterdlğınt, farklı dünya görüşlerine sahip
ülkeler sendikaları arasında ikili, ya da çok yanlı
temasların hergün biraz daha arttığını ve bu ara
da hiç bir bloka bağlı olmayan devletlerin ve bun-
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ların sendikalarının etkinliklerini giderek arttır-
. dıklarını da saptandığından, "DİSK'in " yumuşama"
siyasetine yönelik bir siyaset izleyen, Avrupa Sen
dikalar Federasyonu gibi bölgesel sendika merkez
leriyle ilişki kurmakla birlikte, buna paralel olarak
çeşitli ülkeler ve özellikle· Üçüncü Dünya Ülkeleri
Sendikalarıyla da temaslarını arttırması için çalış
malarda bulunulmasına karar verildi.

DİSK'İN
DIŞ İLİŞKİLERE

DAHA ÇOK ÖNEM VERMESİ

a} Bütün ülkeler işçi sınıfının bir
lik-dayanışma ve mücadele gü-

KARAR: n3 nü olan l Mayıs'm ülkemizde
"+ 51 yıl süren yasak zincirinin

kırılmasına öncülük eden Konfederasyonumuz, eme
ğin bu bayram gününün önümüzdeki yıllardadaDİSK
ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini zorunluk
saymaktadır. DİSK 6. Genel Kurulu 1 Mayıalara
her yıl daha fazla katılımın sağlanması için tüm
çabaların gösterilmesini, l Mayısın resmen yasa
laşması için her çabayı harcamayı ve heybetli 1977
gösterisini kana bulayan faşist tertibin sorumlula
rının bulunarak cezalandırılması için her olanağı
kullanmayı emekçilik onurunun ve sınıfsal görev-
lerinin vazgeçilmez bir gereği görür. ;

1
\

b) Üzerinde DİSK ibaresi bulunan 1 MAYIS rozeti~
nin yaptırılmasını karar altına alır.
46
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l MAYI_S

Uluslararası işçi dayanışma -_
sının eski ve onurlu bir geç-

KARAR 4 mişi olduğu, bu itibarla, ulus-: 4 lararası ilişkilerin hergün bi-
raz daha önem kazandığı, başta çokuluslu şirket
ler olmak üzere, sendikaların ulusal alanda tekel
ci sermaye ile tek başına mücadele olanaklarının
azaldığı gerçeğinden çıkarak, işçi sınıfının sorun
larının tam bir uluslararası işbirliği ve dayanışma
içinde çözümlenebilmesi için, dış ilişkilere çok dır
ha fazla önem verilmesi gereğine karar verildi.
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141. ve 142. MADDELERİN
KALDIRILMASI

DİSK i işçi sınıfımızın düşünce
ve örgütlenme özgürlüğünü bü-

KARAR.: 45 yük ölçüde yasaklayan Türk Ce
za Yasasındaki 141. ve 142.

maddelerin bütünüyle yasadan çıkartılması için tüm
olanaklarıyla kararlı takipçisi ve bu yolda devrimci
bir mücadele vermeyi en önde gelen ödevleri ara
sında saymayı karar altına alır.

GENEL AF

Kapitalist düzenin karakterin
den yansıyan, toplumsal eşit-

KARAR., 4G sizliğin kurbanı ve sayılarıyüz- _
• binleri bulan, büyük bir çoğun

luğunu emekçilerin teşkil ettiği mahkumların birer
işkence haline gelen hapishanelerden • kurtarılması
ve topluma kazandırılması için, düşüncelerinden ve
eylemlerinden dolayı mahkum edılen slyasal tutuk-

.- Iular başta 'olmak üzere bir genel affın ç·ıkarılnıa-
sını ve bu insanların özgürlüklerine kavuşmasını
zorunlu görür.
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