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§UNUŞ:

IRMAK HÜKÜMETİNE ASLA GÜVENMİYORUZ

Bu sayrdaki sunuş yazlmrz yerine DİSK
Temsllciler Meclisi toplantrsındaı son -
ra Genel Başkan Kemal rÜnrrBn l in
Irmak Hükiimeti hakkrndaki demecini ay -
nen yayrmlryorıız.

Prof. Dr. saü IRxtAK aikiimeti, de -
mokratik ilkelere aykırr olarak seçmen
oylarıyialvleciistegirmemiş kişilere
büyük ağırlık veren yaplsl ile asla güve-
ne leylk değildir.

Seçmen kar,şrsrnda, yaptıklarrnrn hesa
bını verme düzenine girmemiş kişiler ,

ne kadar uzman ve yeterli görülürler
se görülsünler hayatrn çilesini çeken bü-
yük emekçi halk kitlelerinin sıkı,ntılarını
anlayamaz; soırınlarrnr onlar yararrna
çözümleyemez, emeğiyle geçinen işçi ,

köylü, zanaatkir, Kiçük esnaf ve dar ge-
lirlilerin özlemlerini gideremez3uni-
telikleri çok belirgin kişilerle doldurul -
muş Sadi Irmak kabinesi bu nedenlerle
güven vermeyen bir topluluk ha]indedir.

Büyük seçmen kitlesinin oylarınr ka -
zanma kaygısından yoksun kişilerden o-
luşturulaı Sadi lrmak kabinesi, "partiler
drşı hükiimet" görünümü ile ne demokra-
sinin temel ilke ve kurallarlna, ne de
sağlıksız demokratik düzenin gereklerine
uygundur. Anayasamızrn öngördüğü ser -
best, eşit, gizli, t€k dereceli genel oy,
açık sayım ve döküm esa§larına göre ye
pılmlş bir seçimle gelmeyen kİşilerin o1
larrna kabinede ağrrlık tanryan, böylece
seçim düzeninin demokratik ilkesine srrt
çeviren Sadi lrmak, bu fikirsel yaprsr ve
tuüımu yüzünden gtiven almamalıdır.

Devaını sayfa 7. de
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Iallan Eerici Iihniyeti Yerdi

Anayasa lllahkemesi Başkanı Muhittn Taylan Cumhuriyetin 5l.
yıldönümü dolayısıyle 28 Ekimde yayınladığı mesajda, ''20. yiizyı -
lın sonlarına doğıu Tiirk toplumunu ortaçağ karanlığına süriikleye-
cek gerici bir zihniyetin ülkemizde hala yaşamakta olduğunu bilme
li ve bu zihniyetin karşı.sında uluşça kesin bir durum ve üıüım i -
çinde olmalryız't demiştir.

Taylan mesajında Cumhuriyet rejiminin nİteliğini ve Ttirkiye
C\ımhuriyeti'nin özelliklerini tanrmlıyarak, şöyle deırıiştir:

"Cumhuriyet rejimi t€k iradenin ya da zümre lradesinin ege -
menliği ye rine ulusal iradenin egemenliğini amaçlayan bir devlet
yönetimidir.

Ulusal Crımhuriyet yönetimine sürekli, zümetli hatta kanrı uğ-
raşılar vererek kaııışmuşlaldlr. Bugi.in dünyada cumhuriyet adı -
nr almış birçok devlet yönetimi Vardlr. Ancak Tiirkiye C\ımhuri -yeti, her istenilen biçime veya niteliğe dönüştiirülebilecek bir Cum
huriyet yönetimi değildir. Bu iliişüncenin temel hukuksal dayanal
ğr Anayasamrzın, Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen ikincl mad-
desindeki kuraldır. Ttirkiye Cumhuriyetinin solııt bİr kavram o1 -
madığınr gösteren de bu niüelikleridir. l'

Tiirkiye Cumhuriyetinin Milli devlet, sosyal hukuk devleti nite-
liklerine sahip olduğunu da belirten Taylan Laik devlet ilkesi üze-
rinde şöyle durmuştur:

'lTtirkiye Cumhuriyetinin bir niteliği de ltlayik Devlet'' olarak
belirtilmiştir. İslam Dininin kuralları sadece kişilerin inanç ala -
nını düzenlemekle kalmamış aynı zamanda devlet faaliyetlerini, top
lum ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarrnrn da kaynağr olmuş ve
bu kurallar Osmanlı İınparatorluğunun çöküşüne kadar 

-egemenliğ!

ni sürdürmüştiir. Zamanla kökleşen dinsel taassubun geçmişte her
uygar davranrşrn karşısına çıktğr, dinsel inançlarrn sömürülmesi-
ne yolaçtığı ve Ti.irk Toplumunu çağın gerisinde brraktğı hepimi -
zin bildiği bir gerçektir. İşte bu tarihsel tecrübelerden elde edi-
len bilgiler ve değişen ihtiyaçlar, din ve devlet işlerinin birbirin-
den ayrılmasınr, deııleti ve toplumu tehdit eden eylemlere karşr
devlet müdahalesini zoııınlu krlmrştır. ''

AYlN GETıRDıKLERi



İş A rıyanlar
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ssK ,DA cnnprsİz HARCAMA

lİsx'e bağıı Sosyal-iş Sendikası Geneı
Merkezi yaptığı açıklamada, Sosyal Sigor
talar Kurumunda büro işçilerinin Cıımar-
tesi giinlerinde mesai yapmalarının hiç
bir fayda sağlamadığını, yılda 16, 5 mtl -
yon lira zarar.a yol. açtğrnı öne sürmüş -
tür.

Açıklamada Kunımda memur-işçi üye
iki kesime ayrrlaı personelin aynı lşi yap
tığı da ileri sürülerek, şöyle denilmiş -
tir:

ttsosyaı Sigortalar Kurumutıııın yönöti-
mi, büro personeli memur ve işçi diye
iki kısma ayrrlmıştır. İşçi toplu sözleş -
melerden yararlanırken, memurlar bazı
haklardan mahrum edilmişlerdir. Bu ma!
rumiyeti memunın göründe hajifletmek i-
çin işçiyi Cumartesi günleri çalıştlran sj
gorta yöneticileri, Kunımun yrlda 16,5
milyon lira zarara uğramasrna rğmen
bu uygulamadan dönmemektedirler. Yap -
macık olarak işçi memur diye iki kısm4
ayrrlan büro personelinin yaptığı iş, ya
tamamen aynı, ya da birbirinin tamamla
yı.cı§ıdır. tl

riinx-iş,ix ANKARA pALAs sEFAsI

oLEYİs Sendikası, tarih Ankara Pa -
las otelinde çalışan l30 işçinİn işİne soq
ermiştir.

OLEİS sendikası, kendi üyeleri olan
işçilerin mukavelelerini llotelin kapanaca
ğı" gerekçesiyle tek tarallı olarak iptal
eüniştir. Sendika çalıştırdğr işçilerin iş-
lerine son verirken kendi üyeleri oldıık -
ları halde onlara yeni alaılar da göster-
memiştir.

İşçilerin verdikleri biğiye göre, ken-
dilerini çalrştıran OLEYİS Senükası şiq
diye dek fazla çalışnalarına kar§ılık her
hangi bir ödeme de yapmamıştır. oLE -
rİS Otetl işyerlerinde çaiışan otel ve lo-
kanta işçileri için toplu iş sözleşneleri

Haziran ayında iş bıutmak anacıyla İş
ve İşçi Bulma Kunımutna, 47.802 kişinİn
başvurdıığu açıklannıştır. Kunım tarafır
dan yayınlanaı aylık bültendeki verilere
göre "Ağustos ayına devredilen işsiz sa-
yısı 1l9 500 ıü erkek olmak üzere 145 375
diri' Bunlardan bir bölümünün halen biriş
te çalışhkları halde başka bir işe geç -
mek istiyenler olduğu bilürilmektedir.

YARGITAY BAŞKANININ YORUMU

Yeni adalet yılının açılışı dolayısıyte
biı konuşma yapan Yaıgltay Başkanı Cev.
det Menteş "Bugtine kadar ciddi blr ada-
let politikası izlenmemiştir " demiştir.
1973lde Yaıgıtay'a gelen 270 bin 342 dos-
.yadan 247 bin ?40lnın karara bağlandığı -
nt, hukuk dairelerine aynr yı'ı içinde l33
bin 841 iş geıdiğini, her dairenin ğiiıde
82 dosya incelediğini, hukuk genel kunı -
lunda 4, bazı dairelerde ise l yıldaı faz
la inceleme sırası bekleyen dosyanın bu-
lundığuna da değinen Menteş, adalet da -
ğıtımııın çabuk, uoız ve teminatlı olma-
sı kuralını bozan bazı ya§a ve uygulaırır
lardan yakınnıştır.

ÇALİŞMA HAYAT|



yaparken, kendi işyerlerinde çalıştırdığı,
üyesi işçiler için toplu sözleşme imzat*ı
mamrştır.

OLEYİS Sendikasr yöneticileri zarara
girildiği gerekçesi ile Ankara Palas Ote -
li işletmeciliğinin brrakrlacağınr söyler -
lerken Ankara Palaslta çalışan işçiler i-
.se israf nedeni ile zarara girildiğini sö1
lemişlerür. İşçilerin iddiasrna göre sen-
dikacılarn düğün, nişan ve sünnet düğün
leriyle kokteyleri, ziyafetleri Ankara Pr
laslta düzenlerunektedir. Yap an masraf-
lara karşılık çok az bir ücret almakta -
dır. Sendikacrlar için uygulanan tarife
yüzde 50 oranında indirimli bulunmakta -
drr.

oRNEKLER:
Tiirk-İş eski Genel Başkanl Seyfi De-

mirsoy'un krzının düğünü Ankara Palas -
ta yapılmrştrr. Binbeşyüz kişinin katddr
ğı düğünde tüketilen içkller karşrl* oig
rak I\irk-İş'ten kişi başrna 40 lira alrn,
mrştır. Ye di katlı, üç ınetre yüksekliğinj
deki pastanında kesildiği düğünde, tiike -

tilen içkilere sııır konrnarnış, a.ltı çeşit
soğuk, dört çeşit slcak yemek ve çeşit-
li kuru yemişler de konuklara ikram edi_!

miştir, İşçilere göre kenar semtlerdeki,
bir üçüncü sınıf lokantada bile yenip içi-
lenlere l<arşılık en azrndan iki kat para
ai,nmaktadrr.

UaJZA İIAaR PAIL\LIYA EVET

Bursa'da çöplerı-len gübre yaplml için
kurulmasr kararlaştrrılan tesislerin iha -
lesinde usulsüzlükieı, olmuş ve MSPI li
yetkililer kendilerine yakın bir firmaya
Bursa Belediyesi aleyhine olmak üzere
ihalesini sağlarnrşlardrr. İhaleye iki fir -
ına girmiştir biri İngiliz diğeri Fransız.
İngiliz Firmasrnın teklifi, her ti,irlü mal-
zemeyi dışardan getir:mek ve 68 milyon
lira. Fransız Firmasinrn teklifi ise mal-
zemenin yarıslnt 'fiirkiye'den almak ve 40

milyon liı,a. Sanayi Bakanr.ığı İngitiz ıek-
lifini pahalı gerekçesi ile reddetmiştirAn
cak araya MSP'ye yakın kimselerin yö -
nettiği Trımaş Müşavirlik Bürosu girin -

ce karar değişmiş ve 68 milyonluk tek -

lif kabul olunmuştur. Böylelikle 28 mil -

6

yon lira Buısa Beleüyesilnin başında p4
lamışhr.

işçi cöçü vE ölijMLER

urfaldan Adanatya işçi getirmekte o-
lan şöför Bekir Kodan yönetimindeki 63

AK 774 plaka sayılı kamyon 14 Eylül
1974 gecesi Gaziaıteptin lçersu mevkiin
de köprüden uçmuş, içinde bulunan 56

işçiden 12lsi ölmüş, 22'§i ağır olmak
üzere 4l işçi yaralanmrştır.

isveçrnı<i vABANcI işçiLER

İsveç Hükümeti parlamentoda yaprlan
büyük tartışmılardan sonra İsveç'te en

az iki yrl kalan yabancr işçilere mahal-
li seçimlere katrlma hakkı tanımayı ka -
bul etmiştir.

Bu karar göre, bütiin yabancı işçiier
seçme hakkına olduğu gibi seçiime hakkr
na da sahip olabilecekle rdi r. İsveç aldı-
ğr bu kararla Avrupa Konseyinin 1973' te
büüin Avrr:pa ülkelerine yaptrğr yabancr
işçiiere oy hakkr tanıma çağırrsını ilk
ı.ıygulayan ı,e hatta bunuii ötesinde işçile-
ı,e seçilnıe tıakkr ta,nıy:in iik ülke clmak-
i ı cir r,,

önşrr IiARAR

Anayasa Mahkemeşi Polis Vazife
Selahiyet Kanunulnun, polise milli güven-
iik ya da kamu diizeni bakımından gecik-
mede sakınca buluna,ı hallerde, şüphe e -
dilen kişileri arama, alet ve eşyalarına
el kol.rna yetkilerini tanıyaı 2. maddesi-
ni Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal
etmiştir. İptal kararı oy çokluğu ile alın
mlştrr.

CHPlnin açtığr dava neticesinde iptal
edilen ikinci madde, polise "Adli göreıı
leri srrasında ilgili kanunlara göre yp -
tığr aramalar drşında, milli güvenlik ve-
ya kamu düzeni bakrmından gecikrede sg
krnca bulunan hallerde, o yerin en büyük
mülkiye amirinin buyruğu ile, şüphe edi-
len kişilerin üsttinü, özel kğıtlarını, eg
yasını aramak diğer bölümlerde sayılan
alet ve eşyaıara el koyma!'görev ve yet-
kisini tanınaktaydı.
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işcüu rııauınu
Çalışma Bakanlğrncla "İşçi Sağlrğı ve

İş Güvenliği Merkezi" kunılmuştur. 1\1er-
kezin kuruluş ve göıevlerine, personeli-
nin yetki ve sorumluiuklarına ilişkin yö -
netrnelikde yayrnlanarak yürürlüğe gir -miştir.

Kısa adryla İŞCÜlı, iilkenin ek.ınomik
ve sosyal yaplsma göre çalışma mevzua
tınrn işçi sağlğı ve işçi güvenliği ile il-
gili konularrnda uyulmasr ge rekli s'ıarı -

dart ve normlarrn saptanmasr için ince-
leme ve araş';ırmalar yaprlacaktrr. Bu
arada bu standart ve noı:rnları.n çalışma
ortamrnrn koşullarr ile üretim teknoloji -
sindeki gelişmelere ul,rımlu clarak yeni -
lenmesini sağlayacak, bu konudaki mes -
leki teknik yaygın eğitim ge reksinrneleri-
ni belirleyerek programlarının düzenlen -
mesini ve uygulanrnasrnr sağiryacak öne -
rilerde bulunacaktlr. Ayrlca, te knik dü -
zeyde yayrn ve dökiimantasyon yapacaktrn

14 Ekim seçimleri, sağlıklı bir hükti-
met kurulmasına elr,ermeyen sonuçlar ge
tirdiği için Tiirkiye'5.i bunalımlara iten
ve kendi aralarrnda anlaşamayan parti -
ler hakkında yeni bir seçimle memleke -
tin aslf sahibi olanlar son sözlerini söy-
leyebilmeli, işsiziiğe, pahalılğa, evsiz -
liğe, sosya.l güvensizliğe, yoksulluğa ve
yokluğa çare bulacakların seçimle işba -
şına getirilmesi yolu süratle açrlmalrdrr.
Ti,irkiyelnin bu en önemli soı:ununa çö
züm getirebilmek için hemen seçimi
§ağlayacak tıir partinin veya partilerin so
rumluluğunu taşıyaıı bir hükümete olanak
verİlmesi için sadi Irmak Kabinesi he _

men çekilnıelidir.
İşçi, köylü, memllr, esnaf ı,e ttim a-

Iln teriyle yaşlyanlarln yg-Tarlna bir ikti-
ı]ara özlern duJran işçi srrıiirrnrzin y !.ar-
dl:r §önuç ]ı]-nC!:ri;ııayarı ıe t:,r,;,§iı,;a kıılak
tıkayı"nlar,, cierıoi;raginin tcnel kuralia-
rin9 .Je !<ulumurrrr,r: gavgıli çlcı"ıkla.rın,l
belirtmeir için §üIatle §eçiıre gidi].fne6i.
ne cy verme yürekliliğini göstermelioir -
le::" SeçirnlerCc halkrmrzı-n hakemliği
CHP - MSP iktidarrnın başaramadrğr, Ir -

mak kabinesinin asla yapma olanağr bu -
lunmayan işçilerin üstesinden gelecektir .
Seçiimemişlerin iktidarr, iktidarsrz hükii
metlerden çok sakrncalıdrr. Prof. Saü
Irmak kabinesi brı yaprsryla asla güven
veremez ve güven alamaz. En geç Mart
sonuna kadar seçime evet diyecek millet-
vekillerinin demokrasi hayatımızdaki bir
aşamaya olanak sağlamasr kendilerine bü
yük onur verecektir.

Demokrasinin bütiin kurum ve kuralla
rryla işlemesini yürekten sal,unan DİSIt
seçimlerle gelenlerln hüKimet etme ge -
reklerine bğlı olarak Sadi Irmak Kabine
sine gü\,en duymamüştlr. Bu nedenjerG
DİSK Sadj Irmak lia}]inesini istifaya da -
vet eder. Aksi halde Demokrasinin temd
kuralr olan Seçim ilkesine aykrrı kurul -
ııtş bu T(ıL;iligyg JüVeno},r.ı verilnıeme
ıi için 1ıaı:Lıı.rentoda üyesi bulunart bü ]
iün ;ıartileri vı: parlemenlerleri bu Kabi
neye cy ver]7}emeye çağırrr. Eüttin Ana-
yasa, kutuluş}arın da irmak Kabinesiııe,
güven du.ymadıklarrnı açıklamaya davet +"

de ı:,



IiDya,da 8iiniir iilen Işgi lerini z

İş ve İşçi Bulma Kunımu Genel }IüC,ii
ri'. İsmail Hakkr Aydınoğlu, yaptrğı açık -
la. ijada, Libya Hükümeti ite Hükiimeti -
miz arasrndaki işgücü anlaşmasrnın e4
geç Kasım ayrnda imzalanacağrnr ve Tiir
kiye'den Libya'ya kademeli olarak işçi
sevkine başlanacğrnr belirtmiştir.

Aydrnoğlu, Tiirkiyelyi bu işgücü anlaş
masınr imza"larraya zor|ayan nedenler o1-
duğunu hatrrlakntş ve şöyle demiştiri'Lib
yalda bugün, sosyal güvenlikten yoksun
'İTirk, Alman ve diğer uluslara mensup
özel kesim işverenlerinin insafı çerçeı,e-
sinde ça"lrşan 3000'i aşkrn işçimiz vardıı
Bunlar için ne toplu sözleşme yapılmış -
trr, ne de l,ibya'nrn sosyal giivenlik ya -
salarrndan yararlanabilmektedirle r. lUaa -
lesef, çoğu da buradaki bazı aracrlarrnc
1ıınuyla, kötti şartlarr kabullenerek, ma-
cera kabilinden Libyalya gitmişlerür. "

KoopERATiF çir iĞix oü şıtexı
KA PİTAÜİSTl ER

Köy Kalkınma ve Diğer Tarrm Amaçh
Kooperatif Birlikleri llerkez Birliği Ge *

nel Başkanl Ahmet Altuır, Sivas Koope]:a
tifçilik seminerinde yaptrğr konuşmada
çeşitli ülke sorunlarr üzerinde durmuş .

"Kooperatif hareketinin başarıya ulaşma-
srnr engeli.eyen en büyülr soruı, ne drşt1
kel,erin işçı hareketini durdıırrıuş o1mas1
ne kaynal< yetersizliği, ne lider noksan -
8

1ğr ne de pazar|ama zorluklarrdır. Koo -
peratifçiliğin en büyük sorunu, iktidarla-
rın ve kamu yönetiminin tabandaki bu ör-
gütlenmeden ürkmeleri sonucu gelişmemi
zi engelliyen tutum ve davranışlardrr." de
miştir.
Alhın daha sonra şunlarr söylemiştir:

"Kapitalist baskı gruplarr çrkarları ge

reği halkın örgütlenmesini istemezler,Ser
maye yanlrsı siyasi parti ve iktidar -
lar halkrn örgütlenmesini istemez ve do-
layrsiyle böyle bir harekete yardrm et -
mezler. Sermaye çevresine ve onun ikti-
darlarrna bağlı kiasik bürokratlar da do-
ğal olarak bu hareketin karşr sındadrrlar.'l

SINIFSAL DENGESİZLİK

'|Tbe Financial Times" gazetesinin bil
dirdiğine göre, İngilıerelde yaprlan bir
araştrrmadan sonra yazrlan raporda, pat -
ronlarrn çok srhhatli oldukları buna kar -
şrhk hemen henıen tiim hastalrklarin işçi
sınrfını daha çok etkilemekte ve daha bü-
yük tahrihabata yol açtığı belirtiimiştir.

is»ı:ıtla,nn yENi iş KAzAsT

İskenderun .Demir Çeiik Tesislerinde-
l(i iş kazalaruia bir yenisi daha ek].enmiş
ve bir işçi 18 metre 1üksekten düşerek
ağır şekilde yaralanmıştrr.

U BOZUK DUZEN
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KIZKA Şirketine ait l87 numaralr üni-
tede binaya etermit kaplayan aslen Diyar
bakrrlı Sait Elmas (37) adlı işçi üzerine
bastğı etermitin krrrlmasr sonucu l8 met
reden düşerek ağrr yaralı olarak İsken l
derun Sosyal Sigortalar Hastahanesine kal
drrrlmı,ştır.

ENFLASYONDA AVRUPA ÜCÜXCÜSL1İtZ

.Ekonomik Işbirliği ve Ka]kın:ııa Ort.i
iü (OECD) nün yayrnladrğı bir Tapol -
da, batr ülkelerinde enflasyonun Temnruz
ayrnda sona eren 12 aylrk süre icind€ en
ü§t düzeye ulaştrğı biidirilmekte üı,.

Rapora göre üye 21 ülkede enfl.as1,on
oranr ortalaması yüzde 1:]'e cı\mıştı1..

Yüksek enflasyon oranlarrn baklmın -
dan ilk üç slrayl şu ülkeler almrştrr: İz-
landa, Yunanistan, Türki}e. Böylelikle ir
çüncü sıra ic 25,9 ile bizim olurken ya -
nrmızda bir başka ülkeyi.daha görmek -
teyiz: Portekiz.

En düşük enflasyon oralüarı ise İsveç
Batr Almanya ve Hollandalda görü}müş -
tür.

iş ıı,rarırrııınsiNDE DoSyA BoLLUĞU

Istanbullda görev yapmakta olan 8 İş
Mahkemesinin elinde 3? 200 dosya işlem
beklemektedir. Bu mahkemelere hiç bir
yeni dava gelmediği takdirde eldeki dos-
yalarrn ancak 1976 yrlı sonuna kadar ka-
rara bğlanabileceği tesbit eıtiinistir. Oa
sa Istanbul İş Mahkemelerine günde or -
talama 52 _yeni dosya gelmektedir.

1973 yılı sonunda 8 İş Mahkemesi-
nin elinde bulunan 38 328 dosya işlem
görmediği için 1974 yrlrna devredilmiş -
tir. Bu yıl ise bunlara ek o|arak 7 872
yeni dava açrlmıştrr. Bunlardan 9 000bin
kadarı lg74 yılı içinde karara bğlanmrn
tır.

Istanbul'daki 8 İş Mahkemesinin hep -
8i de aynı sıkrşıklrğr taşrmaktadrr. Srkr-
şıklrğın önlenmesi için iki yeni İş Mah -
kemesi daha kuıırlmasr istenmiştir.

GECEKONDU YIKIMINDA YARALANANLAR

Ankara asfaltı Göztepe kesiminde l| 50
yrl ma.}ıailesi" adlyla kurulan 400 gece -
kondunun yrkılması srrasında ha]kla zırh-
lr araç kullanan toplum polisi arasln -
da çatrşma çrkmrştır. Gaz bombalarının ,

copların, demirlerin, sopaların, varille-
rin kullanıldığr bu çatrşma kısa sürede ge

nişlemiştir. Olaylar sırasında Ankara as-
faltı bir müddet trafiğe kapanmrştrr. Ça -
tışma sonucunda dördü ağrr olmak üzere
l5 polis, gecekondu halkından 20 kişi ya-
ralanmıştrr.

sAĞLtr(sAL DENGEsİzLİK

Tiirkiyetde 1972 yı_lına göre 16 bin 284
doktor bulunöıfu ve 2 bin 281 kişSre bir
doktor düştiiğü açıklanmlştlr.

Devlet İstatistik Enstitiisü tarafından
yayınlanan 1973 Tiirkiye yıllğında doktor_
1ann 16 bölgeye göre dağdıml belirtilm§
tir. İstatistikte yer alan bilgilere göre Is
tanbul, Krrklareli ve Tekirdağ illerini i-
çine alan İ. Bölgede 6 bln 225 doktor bu-
lrmmakta, 629 kişiye bir doktor diişmek-
tedir. Bitlis, Hakkiri, Muş ve Van il[e-.
rini içine alan 16. Bölgede 89 doktor bu-
lunmakta, l0 bin 150 kişiye bir doktor
düşmektedir.
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Eyliil 1974 tarihinde İstanbul Belediye Sa-
rayrında başlayan ve dört gün süren Ge -
nel Kurul çalrşmalarr 13 Eylül 1974 günü
yapılan Tiizük tadilitr, Genel Yüdtme Ku
rulu, Genel Onur Kurulu ve Genel Dene-
tim Kurullarrnrn seçimi ile sona ermiş -
tir.

KEMAL ıünrr,nn,iN KoNUşMASI

Genel Kurul açış konuşmasrnr yapaı
Kemal Tiirkler özetle şunlarr söylemiş -
tir:

'ıSendikamrzrn )O(I. Merkez Genel Ku-
rul Toplantrsı Tiirkiye'nin geleceği bakr -
mrndan bir dönüm noktası olan bir döne-
me rastgelmektedir. " üyerek söze baş -
layan Tiirkler daha sonra 14 Ekim seçiıg
lerinde üst örgütiimüz DİSK'in kendi ilke
lerine uygun olarak, tiim siyasi partile -
rin programlarrnı ve seçim bildirgeleri -
ni incelediğini ve CHPtnin işçilerin hak
ve çrkarlarınr en iyi koruyacak parti o1-
duğu sonucuna vardrğr için halkımızdan
seçimlerde bu partinin desteklenmesini i_s

tediğini belirtmiş ve CHPlyi destekliyor-
sak iktidarın cHp kanadınrn demokrasi -

.0

DİSK,TEN HABERLER



den ve özglirlükten, işçilerden, köylüler.
den, mem,.ırle,rdan ı.e öbtr darge!.irl! yıi4
taşlarımızdan yana clduğuna ina-ndrğrmrz
içiır de:stekiiyorız -,.,e btı niteliEiq gijrdür
ıliiğü s.-il,**e de ce -"tekii_:1e oeğjız " der:jİşl:f,4

ıJaha sonra 'iligiii ]:şç]i€r:._:i ı<elı;i ı;3ı .

larıyla kendilerini iel,Jsil eCecek seıııji -
kayr seçmeleri (Refelandum) uy-g:ı:landı -
ğı takürde bugünkü zararlr uygulama da
ortadan kalkmış olacalctrrl' diyerı Tiirkle4
halk sektörüne değinerek bunun sermaye-
nin teke}inde çalışan bir özel sektijr ',<u -
ruluşu olmamasr gereğine işaret etmiş -tir. "İşçilerin, referarrdunı, krdern taz -
minatrnrn arttrr mas1, sendikalar, Toplu
Sözleşme, Grev, İş ve Sosyal Sigorta.lar
Kanurrla.rınrn değiştirilmesi gibi yasat yo]
can çözüıı beııleyen bir sürü sorunu VaF
drı:" diyen Tiirkler, bu araria koalisyon hü
l(drnetj i çinde meydcna gele n irazı anlaş --
ırıazhklar nedeniyle İktidarrn mecliste
sağlam bir temele dayaırınayrşr üzerin-
de dıırmuş ve şöyle devam etmiştir:

"Işçi, köylü, memur, esnaf gibi alın
teri ile geçinen dar gelirli yurttaşlaTl -
mlz şuna inanmaktadır: Çözümlenmesi ya
salarin cı.eğiştirilme sine ya da yeni yasa-
lar getirilmesine bağlı olan sorıınlar açr-
srndan olduğu kadar özgürlüklerin ve de-
mokrasinin garanti altrna alrnmasr, eko-
nomi ve sanayi aianlarrnda gerekli eko -
nomik atrlımlara girişilmesi açrsrndan da
derhal erken seçimlere gidilmesi şart -
tır. ll

Kemal Tiirkler konuşmasını şöyle bi -
tirmiştir:

"Önümüzdekl dönemde işçi sınrfrmıza
ı,e emekçi hıılkrmrza büyük görevler düş-
mei.:ledir. İşkolumuzdaki işcilerin üek ve
gerçek öTgütii olan Ttirki},e Maden*İş Sen
dikasrnm kurulduğundan bu yana oiduğu g!
bi, bundan sonra da Tiirkiyeide gerçd<
demokrasinin ve bağrmsrztrrğrn bekçili -
ği görevini daha büyük bir çaba içinde
sürdüreceğini bir defa daha belirtmek is
ter, Biiyük Kongremize başarilar dir.er--
saygdar sunarım. ''

YABANCI KONUKLARIN DBDİKLETiİ

Genel kunilıa daı,et edilen yabancr ko
nuklardan ltlF Genel Sekreter Yardrm -
,Jisı "ft', Thönnessen, Belçilıa Maden*İşçi-
.ler| Seniiiçaş: i+:ıel Sekr*:teyi E. l]avis -,":,. Db.ü:,_,. ..'::. 'iıera'. Saaayi İşçileri Sea
dika§l llaii Sekreteri C. Caı:lsson ve A1-
ınarı \1etal Sanayi İşçileri Sendikasr Yü -
rütme Kuı,ulu Lyesi F. Koob birer konu§
ma yapmlşlardlr.

w. THoN\ESsENtiN KONU Ş1\IASI

IMF Genel Sekreter Yardrmcrsr Thorı
nessen demiŞtir ki:

"Bunca yıllık baskı, karanlrk, durak -
lama ve tuhıcu]uktan sonra cidCi iç ve dış
soıırnlara karşın şimdi özgüriüğün temiz
havasrnrn alrndrğı, demokrasinin ayduiı-
ğrnrn tadrna ı,arrldrğı ı,e sosyal iler].e -
me mücadelesinln sürdürüldüğü bir' ülke-
de kongrenizi yaptrğrnız için çok mutlu -
wz.

Bu zor gürüerde ][_\DEN-iŞ Ttirkiye -
de ortalrktan silinmeyen, miicadelesi -
ni durdurmayan ı,e ülkeye özgürlük ve de
mokrasinin geri getiriLmesi için faal bir
biçimde çalrşan güçlerin öncülüğünü yap
mIştlr.

Bu uzun mücadeie zaferle sona et -
miştir. Zafer ortak barışımızdrr ve ulus
lararasr dayanışma başarrlr bir srnav veİ
miştir, bugtin bununla iftahar edebilirizl

E. DAViSTERıİN KoN,U şMASI

Belçikah Sendikacr E. Davister ise
konuşmasma şöyle başlamrşhr:

"Biz Belçikaiı madenciler; özgürlü -
ğün, adaletin ve işçi srnıfı ile emekçi
halkrn toplumsa] ilerlemesinin vazgeçile.
mez temeli olan özgi.ir ve demokratik sen
dikcarrn Ti.irkiyetde kurulmasrnı sağla --
yan mücadeleye her zaman saygı duyduh

ülkelerimiz binlerce kilometre uzak -
lıkta, ama biz sizlere çok yakınrz. Ger -
çekten aynı uluslararası örgüte _bağlryız
ve hiç kuşkusuz birgün bir Avrupa İşçi

l1



Kuruluşnda buluşacağrz. İdeolojiniz bi -
zim de ideolojimizdir ve amaçlarrmrz bir
dir. Ve fırsat eşitliğini sağlayan demok-
ratik bir toplum istiyonız.

Konuştuğumuz diller ayrr olsa da ay-
nı dile sahibiz: Toplurnsal, insancrl ve
ekonomik gelişmeyi gerçekleştiren ve de
ilerleten ilerici eylemin ve isteklerin di-
line.

Büyük bir ailenin parçasıyrz; işçi ha-
reketinin.

Sorunlarımız, arzularrmız, amaçlarr-
m:z birdir.

F. KOOBİUN KONUŞMASI

Alman Metal İşçilerinden Sendikacr F.
Koob ise uluslararasr tekellere ve çok
uluslu firmalara dikkati çekmiş, patron-
lara karşr sendikal işçi dayanışmasrnrn
her zamankinden daha çok gerektiğine de

ğinerek demiştir ki:
llDevamlr gelişen kapital yoğunlaşma

sr ve Uluslararasr dev şirketlerin gücü-
nün karşrsrna milyonların uluslararasr cia

yaıılşma gücünü koymanrzr zorurılu kıl -
maktadır.

Sendikalar işçi smlflnln, yalnız eko -
nomik değil, a5mr zamanda toplumsal po-
litik kavga örgütleridir. Doğa-l olarak
antikapitalist ve her tiirlü sömürü vebas
krya karşrdrr[ar. İnsanrn insan tarafınl
dan sömürülmesine, baskr altrnda tutul -
maslna imkan veTmeyen, toplumsa] ya -
şantrnm her alanrnda demokrasinin ger -
çekleştirildiği bir ekonomik sistem ve to!
lum düzeninden yanadrrlar.

Diin olduğu gıbi bugün ve yarn da gö
revimizi kesinlikle, siyah, beyaz, yerli-
yabancr ayırlml yapmaksrzrn, milli hu -
dutlarr da aşalak tiim emekçilerin hak
ve çrkarlarrnı tam bir birlik ve uluslar-
arası dayanrşma içerisinde korumak ve
geliştirmektir.

C. CARLSSON|UN KONUŞMASI

Daıimarkalr sendikacr kendi ülkesi ve
örgütü hakkrnda bilgi vererek şunJ.arr a-
çrklamrştır:

-|2

"Danimarka 5 milyon nüfuslu ufak bir
ülkedir. Sendikamız 1888 yılında bir kaç
yüz işçi tara.frndan kurulmuştu ve bugün
86 yaşrndadrr. 1950 yrlına kadar Sendik1
mrza üye olacaklarda 4 yrl çalışmış o1 -
ma koşlu aranlyordu fakat artrk Metal
Sanayiinde çalrşan herkesi üye olarak ka
bul etmekteyiz, ve ülkelerimiz arasln -
da vası.flr, yarr vasrflr ve düz işçi buluL
maktadrr.

Danimarkalda yrllrk ücretli izing ç1 -
kan işçiler ücretlerinin 7o 9,5 tutarrnda
tatil parasr alrrlar ve bir yıl çalrşmış
olan her işçi 4 haftalrk ücretli yrllık ta-
tile hak kazanıt. YıIbaşı gibi tatillerde
ise işçilere ücTetlerinin 7o 31ü tatil para
sr olarak ödenir. Uzun süredir Danima!
kalda tam çalrşmayr sğamış olmamr-
za karşrn petrol sorunu yüzünden çok
güçlüklerle karşrlaştık ve bugün işkolu -
muzdaki işsiz oranı 7o|,6 ve ttim ülke -
de ise 7o 4, 5'dur.

DiĞER KONUşMALAR

Gene1 Kuıul'da davetli bulunan yabarr
cı konul<larrn konuşmalarrndaı sonra slta
ile DİSK Genel Başkan Vekili ve sosyal,
İş Senükası Genel Başkanr Özcan Kes -
geç, CHP ]Iilletvekili Reşit Ülker, CHP
Kastamonu Milletvekili ve Tekstil İşçile-
ri Sendikasr yöneticilerinden Sabri Trğlr,
DisK Genel Sekreteri Kemal Siilker,
ME§S Genel Sekreteri İlhan Lök, GIda -
İş Sendikasr Genel Başkanl Kemal Nebi -
oğlu ve DiSK'e kat]lmak için protokol ilg
z,alayan Petkim-İş Sendikasr Genel Baş -
kanr l\tehmet Krlrç konuşma yapmaya da-
vet edilmiştir.

özcax KESGEç,İN KoNUş§,IASI

Özcan Kesgeç'in SSKtnu eleştireek söz
lerine başlamrş ve "27 yıldan beri SSK
gerçek anlamda demokratik lıir yöneti -
me, gerçek anlamda işçi srnıfrnrn yarar
larrnı, amaçlayan bir uygulamaya geçeme
miş bulurırrıaktadlr" demiş, Tiirk İşçisi -
nin ssklna yönelik şikxyetlerini belirt -
mekte yarar gördüğünü söylemiş ve I'SSK
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Genel Kurulları Tiirkiyeıde §gortalı İşç!
lerin ttimünün sesini yansıtacak bir de -
mokratik yaprya kallışüırulmadıkça, seç-
me ve ibra yetkisi bu kunıla verilmedik
çe S§(lnun yönetiminde söz sahibi oldu]
ğundan bahsetmek olanağr olamryacaktır. ıl

Daha sonra işçi sağlığı ile ilgili ola-
rak sözlerine devarı eden Özcaı Kesgeç
bu konuda da özetle şunlarr söylemiştir:

llBugiin Tiirkiyelde uygulanan tedavi
sistemi dünyaıuı en püalı tedavi siste -
midir. Daha basit bir ifadeyle ''SSK, hal
talan, ondan §onra sana bakayrm'l ilke -
sinden hareket efonektedir. Bu sonın, Ko-
ruyucu Hekimlek sisteminin geliştiritme-
siyle çöiümlenecektir. ll

Kıbns olaylarl ile ilgili olarak mu -
vazzaf askerlik dışrnda geçici olarak as-
kere alrnaı işçilerin ücretlerinin işyerle
rince kesildiğine ve böylece işçinin ço -
luğu ve çocuğuyla açlrğa mahtr0m edildi-
ğine işaret eden Kesgeç, Referanüımtla
ilgili olaıak da şnları belirtmiştir:

ıBeferandum gerçekten işçinin özgür
irade sini saııİnanların l'hayır'l diyemiye-
ceği, mutiaka saı,ıınmak zor-unda oldtıkla
rr bir çözüm yoludur. l'

REŞİT ÜLKER : llEMEK, DÜNYADA EN
KUTSAL BİR DEĞERDİR.,,

Istanbul Milletvekili Reşit Ülker sözle
rine ''Emek dünyada, en kutsal bir cleğe-r
dir'' diyerek lıaşlamış ve şöyle aevam e]
miştir: "Haıgi toplum emeği ve emekçiie-
ri iisf,in krlmışsa, o toplum, mutlaka ınut
lu olmuştur. '|

Kıdem tazminatrnrn 15 günden 30 güne
çrkarılmasrnr öngören kanun tasarısrnrn
Meclisin gündeminde brılunduğunu belirten
Ülker, Konut Kreıiişinin ./t) 3$ otanı,n6a art
trrrlması gereği Uzerinde de riurrr,u ş ,*
mecliste bu konu üzerinde dıııtıl,acağını
söylemiştir.

l'Tiirkiyelde bütiin emekçiler ve İş Ka
nununun kapsamr dışında bırakılaı, emeE
çiler biraraya getirilmedikçe, işçi sayıl-
madrkça, TiiTk işçisi geIçek teminatınr
bulmayacaktrr. Onun için Tanm-İş Kanu-
nunun mutlaka çrkarılması zorunluÜır. ll

İşçinin yönetime katrlmasr, seneler -dir saıı:nduğumuz ve gönülden inandğrmz
bir konudur; diyen Ülker, bunun önümüz-
deki dönemde olumlu yönde gerçekleştirt-
leceği ve Hükümet Programrnda da yer a-
lan Referandum'un da kanunlaştırılacğr
müjdesini vermiştir.

SABRİ TIĞLI: "REFERANDUM KANUN _

LAşINCA SAR] SENDiKACILIK DEV,Rİ
KAPANACAKTIR,t

Sendikacr, CHP }{illetvekili ve Meclis
Çalrşma Komisyonu başkanl Sabrıi Trğlr i-
se sözlerine 'fladen-İş, en eski ve en tu
tarlr SendikCardandır" diyerek başlamrş ,
bu dönemde işçiler açlsmdan haklı istek-
lerin yerine getirilemediği üzerinde dur-
muş, buna neden olarak da muhalefetinbu
konularda engelleyici girişimlerini göster
miştir.

Sabri Ttğh, kıdem tasarısrnrn gündem-
de iken Mecliste engeliendiğini ancak, bu
tasarlnrn kanunlaşacağrna inandrğrnr söy -
1emiştir"

itşçinin, serbest iradesiyle sendikasl-
nı seçebilme hakkırıın verilmesi, Meclis -
ten geçerek kanunlaşacaktrrl' diyen Trğlr,
sözlerini şöyle bitirmiştir: |'Böylece sarı
sendikacrlrk ve naylon giriş fişleriyle
yetki aima devri kapanmış olacaktrr. Bu -
nu da kapatmak bize nasip olacaktrr''

KEMAL sÜLı<nn: ,,MADEN-İş DÜNYA
işçi ııınaı<nriNE DE pEK çoK MücA-
DELE TÜRLERİ ARIIAĞAN ETMİŞTiR.,,

oısk Genel sekreteri kemal sülker kr
sa konuşmas:nda Kongrenin ve gününün
önemli bir bunalrm döneminde yaprlması
na dikkati çeküiş ve sözlerine şöyle de-
vam etmiştir:

l3



"Diinya İşçileri ancak, kardeşlik ilke-,
sinde birleşmekle, Emperyalizmin ve ka
pitaLizmin sömürücü keskin dişlerini kr -
rabileceğini ı.nlamışlardrr. Bu tıakrm -
daı memle i.:,, ]! ı: " ıde bu doğrultuda yapr -
lan mücadeleiı DİSK bünyesindeki sen
dikalarda yüIt;r;.inesi, elbette ona gönül
verenyöneticileı,in, tabanryla birlikte
aynı iilküleri paylaşmalarrnın sonucudur:'

'tTiirkiye Maden-İş Sendikasınrn yal -
nrz kendi memleketimizde değil, dünya
işçi hareketlerine de armağan ettiği pek

çok mücadele tiirleri vardrr" ıiiyen Siil -
ker daha sonra şöyle demiştir:

llŞunu rahatlıkla söyleyebiliriz !ii. . .

İşçi srnıfrmrzrn dinamizmini gozılen
kaçrrmadan ve elden brrakmadan çalış -
m:ıkla ancak, yeni haklar elde etmek ve
el ie edilmiş haklarr korumak mümkün o-
lacaktrr. "

irrıa,u. röı<: "BAşARıLı BiR KoNG, ,
DILEGIYLEtİ

MESS Genel Sekreteri İ.Lök, 'tşkolu
nuzun İşveren kuruluş olarak bizleri bu
raya davet etmek l0tfunda bulunan X{aden
ışlin sayın İcra komitesine teşekkürleri-
mi arzederiml' diyerek sözlerine başla -
mış, daha sonra şöyle devam etmiştir:

"Yarm için yeni kararlar alınmasrnr
sağIayacak konuşmalarrnyaprlacağr bu
kürsüden sizlere ulusumuzun ve ülkemi -
zin kalkrnmasrnda ve bu kalkrnmanrn sağ
layacağr refütan pay alrnrnasrnda ger -
çekçi güzel kararların alrnmasrna vesi-
le olacak başarrlr bir kongre dilerim. "

KEMAL NEBİoĞLU;,,ENFLASYON,
EMEKÇiLERiN EN ÖNEMLi SORUNUDUR,

Grda-İş Sendikasr Genel Başkanı Ke -
mal Nebioğlu ise demiştir ki:

"Bugün 19?4 yılinda Tiirk Sendikacrlr-
ğini bekleyen büyük sorunlar vardır.Ben
ce Tiirk işçi srnrfrnr ve giderek Ttirk e -
mekçilerini ve Ti-irk Sendikacrlrğrnr bek -
leyen ve çözümü mutlaka gereken en ö-
nemli sorun en{lasyon sorunudur. İndeks
lere baktrğımrz vakit, 1963 yrlında l00 o-
lan geçinme indeksinin, 1974 y{r Mayr -
srnda puan itibariyle 263,4|e ulaştığınr
1_1

görmekteyiz. Biz Sendikacrlar toplu söz -
leşme düzeniyle işçi sınrfınrn ulaştığr üc_

ret durumunu tesbit etmek ve getirebil -
diğimiz noktayr iyi bilmek dururıundayız.
Çok uluslu firmalarrn emekçiler üzerin -
de o1nadrği olumsuz rol, senrBiı ılarrıı te-

mel sorunu olmafrdır.'.'

ME tl}lET KILIÇ: "ToPRAK iLHAKr
ÇAĞ DIşI BİR DüŞüNCEDİR"

Petkim-İş Genel X{. Krhç, konuşmasr-
na şöyle başlamrşhr:

"I\{!' Genel Sekreter Yardrmcrsınrn
Krhrıs olaylarına değinmesi nedeniyle ken
dilerinin aracrlğıyla temsil ettikleri tiim
emekçilere iletmelerini rica ettiğim bir-
kaç noktaya değinmek istiyorum. Tiirk
ha^llrr, çağdrşr olan toprak ilhakı gibi bir
dıliılrcenin sal'lınuclıStı olmamrştır. Asrl
Klbrlslln büttinlüğünü bozmak isteyen -
ler, Krbrıs'ı Yunanistanla ilhak etmek
isteyeiıler eski faşist Yunan yönetimi ve
bugünkü bir gecede kuruluveren Yunan.h[
kümetidir. "

"Tiirk işçileri ve Ttirk ha]kr tiim dün
ya halklarrnrn dostuduT ve hiçbir halkada
düşmanlığr söz konusu değildir. Fakat Yu
nanistanıln tüm siyasal kadrolarr kendi
halkrnr Tiirk halkrna karşr düşman ola -
rak yetiştirmişlerdir.'ı

XIADEN-iŞ GENEL KURULUNDA ALINAN
KARARLARIN ÖZETİ

İşçi sınıfrnrn ekonomik ve politik ge -
lişimi doğrultusunda sürekli eğitim se -
minerleri düzenlenmesine,

Asgari ücretin asgari vergi indirimi
olarak kabul edilip vergi drşr brrakrlrna-
sr için Hükümet üyeleri ile ilişki kurul-
maSrna,

İşvereninhizmet akidlerini bildirinı
önelini beklemeksizin feshetmesini düzen
leyen iş Yasasmm 17. maddesi ile ve iş-
verenlerin işlerini daraltmak veya işçile
rini aza-ltmak amacryla azar azaT veya
topluca işten çıkarmasına olanak sağla -
yaı 24. maddenin işçiler lehine düzeılen
mesine,

Genel Grevin yasal hale ge].mesi için



Sendikal ve politik çalrşmalar yaprlmasr-
b&,

Üyelerimizin sosyal mesken ihtiyaçle
rınr geniş öIçüde karşılayabilmek amacrJ
la mesken kooperatifi kurulmayan bölge -
lerimizde Sendikamrz öncülüğüyle mesken
kooperatifleri kunılmasına,

Haıgi sebeple olurs4 olsun ihtiyat ola
rak Silalılı Kul,vetlerce alınan üyelerin iş
akidlerinin feshedilemeyeceği ve ücreH -
nin ailesine ödeneceği biçiminde sözleş-
melere madde ilive eülmesine,

İşçinin sühatine uygun olmlyan işyeF
lerinin Sendikaca araştıralarak, işyerle -
rinin sağlık kıırallarrna uygun hale geti -
rilmesin]e,

Tiırk Ceza Kanununda yer alan ve FL
şist İtalya'dan aktarılan 141 ve 142 mad -
deleıinin yürürlükten kaldırılması için
aktif girişimlerde bulunulmasrna,

İşçiler üzerinde ağır ve ylpratrcl et -
kileri bertaraf edebilmek için haftalık ça
lışma süresinin kısaltılması konusunda Le

sin tavrr aiınmalr toplu sözleşmelerde 40
saatlik iş haftasr hedef alınmalı, haJta
tatilinin 2 giine çıkarılmasrna çalışrlma -
lr,

Toplu Siizleşme grev ve lokavt siste-
mini düzenliyen Kanunun işçi yararrna ol
mayan hüKimlerinin ayıklanmasr için ci*
di çabalar gösterilmesi, özellikle yetki
prosedürünün çabuklaştırılmaşı ve refe -
randıımun amaçlanmasr, Uzlaştlrma Kuru
lunun ihtiyari olması için gerekli kanun
değişikliklerinin sağlanmasrna çahş ma -
sına, Toplu Siizleşmelere eğiHm izinleri
nin uzatılmasr için madde konulmasrna,

Referandum yasasıntn bir an önce çr-
karılmasr için gerekli girişimlerde bulu-
nulması ve gerekirse aıayasal eylemlere
baş vurulmasrna,

Çalrşma hayah ile ilgili tiim yasala -
rrn çalrşanJ.ara dönük bir biçimde değiş-
tirilmesi için gerekli girişimlerde bulu -
nulm as ına,

Üyelerimizin herhangi bir eebeple göz
altrna alınmalarl veya tuüıklanmalarr ha,
linde tutukluluk süreleri ne kadar uzun
olursa olsun, ]Uahkeme neticesinde berl
at eden üyelerin kesinlikle işyerlerine dö
nebilmelerini sağlamak için sözleşmele -
re kesin maddeler konulmasrna karar ve
rilmiştir.

SE ÇİMLERİN SONU ÇLAP,I:

Genel Kunıl da, Genel BaşkaJülk için
yapılan seçimde Kemal Tiirkler tek aday
olarak gösterilmiş ve yaprlan oylama so-
nu<ıında 1. üırda yeıiden Genel Başkanlı-
ğa getirilmiştir.

Tiizükte yapıtaı değişiklik nedeniyle
Genel Yürütrıe Kurulu üyelerinin sayısr
5lten 7lye yükseltilmiştir.

Böylece, yaprlaı seçimlerde Geneı
Başkan Vekilliklerine Şnasi Kaya, (yenL
den) Hakkr Özti.irk ğzmit VIL Bölge Tem
silcisi), Bahtiyar Erkul ğzmir trI. Böl -
ge Temsilcisi), Itriseyin Ekİncİ (Ankaİa
II. Bölge Temsilcisi), Mehmet Kaİaca
(Pendik IV. Bölge Temsilcİsi) seçilmiş -
1erdir.

Genel Sekreterliğe de Mehmet Ertiirk
(Levent vI. Bölge Temsilcisi) getirilmi1
tir.

lnı
dergisi
bağ ışlar
ediyor

DıSK
okurlarının

kabul
l5



emal Tü rk |er kıb rı s Teıini Avrupa'da Anlattı

OİSK ve Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal
rÜnxınn, Tiirkiyelnin Kıbrıs tezini Avıupaldaki senü-
ka-lara anlatmak üzere Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya
ve uzr.anlarla blrlikte bir Avrupa gezisine çıkmıştrr. Bu
arada Avnrpatnrn en büyük sendikasr olan, 7 milyon üye-
Ii Alman Metal Sanayii İşçileri Sendikasrtnrn Hannover -
de yapılan Kongresine katılmıştrr. Çeşitli Ülkelerin sen
dikacılarınrn da konuk olarak bulunduğu bu Kongrede bir
konuşına yapan Kemal rÜnxınn, Ttirkiyeldeki çahş -
ma hayatından bahsetmiş ve hükümetin işçiler ve alrnte,
ri ile geçinenlerden yana tasarrlar hazrrlattrğrnr, asgarİ
ücreti yükselttiğint belirttikten sonra, temel konuya ge -
çerek Kıbrrs ile ilgili olarak şu konuşmayı yapmrştır:

'T(ıbrlstın Tiirkiyelye ya da Yunanistan'a ilhakr,'asla
mümkün değildir ve mümkün olmayacaktlr.

Gerçekleştirilmesi istenen ve çözüm bekleyen soıun-
lar şöyle özetlenebilir:

1. Kıbrıs'ta yaşayan Ttirk ve Rum halklarrnrn demok
ratik özgür ve barrşçr bir ortam içinde insanca yaşama
ve çalışma haklarrna kar,ıışturulm aları gerekir.

2. Sal,unma açrsında Tiirkiye ve Yunaıjstan ilişkiieri
ni daha olumlu bir sonuca bğlayan ve her iki ülkeyi de
memnun eden bir durum sağlanmalıdır.

3. Bulunacak formül, Rusya ve Ame]:ika, yani Doğiı
ve Batı Bloklarr ve bu araCa Akdeniz ie kcmşu, Avnıi;a ,

Afrika ve. Asya iilkeleri açısından denge iiişkileri;;i bc -
zucu değii, oluşturucıı bir nitelik taşrmalrdrr. Kısacası,
ti.im bu ülkelerin de işine gelmeli ve onlarr da merınun
etmelidir. "

Bu formülün coğrafi esasa dayalr olmak üzere, l(rb -
rrstta Ttirk ve Rum Devletlerinden meydaıa gelecek
Bağımsrz Federatif Kıbrıs Cumhuriyeti olnrası gerektiğ,i
ne işaret eden Tiirkler, sözlerini şöyle tamamlarırştır: :

'|Bu nedenle DİSK ve ona bağh sendikaiar 1ııkarrda a
çrkladrğımız 3 hedefli genel am aca aykrır düşen Krbrrs
darbe hareketine karşı çıkmış ve Tiirk Silğtılı Kuı,vetle-
rinin çrkartma ve barrş harekatrnı ve Ttirk Hükümeti -
nin Krbrıs politikasrnr desteklemişlerdir. ll

l6



l

Tür[lgr, Ilmanya'dafti İşrileriınit

lur
* ,DIS5 Genel Başkanı Kemaİ TÜRKLER
Federal Almanys'da çalrşan yabancr işçi-
lerin,. yanlarınoa bulunm ayan çocukl.arı i-
çın odenen çocuk parasınrn kesilınesi ko-
nusunda 7 Ekim lg?+'de aşağıdaki yazı7ı
demeci vermiştir:
, _ 

lıYurt dışrnda çalrşmak zonında bıra -kılan işçilerimizİn, geçmİş iktidarlar za-
manında yaprlan ilıili. anlaşmalardaki boşiut<lar, eksİklikler.ve ]ratalaı, yııztlndeı
içiıre düştiikleri bir çık srkınh ve haksıziŞie;rıe, Fedt:.a1 _',lme i.i-? Cnnjnüjri.. e-tı Fari; mentosuı]-i a.linan uii karal]a bir
;ıenisi eklenmiş buiunmaktadrr.

1.1,19?5 tarihinden itibaren yiiriirlüğe
girecek olan bu Kanuna göre çocuklarrn_ryanrna almamrş olan ortak Pazar drşr ül-kelerin işçilerine, bu arada Tilrk işjile-
1in:_ 

ya hiç çooık parasr öclenmey"""İ yu{ıı ilgili hüKimeilerle anlaşma yoluna ğ-dile ı:ek ülkelerinde ödğrren nıiktarda çJ -cul.- 1ıarası verilecekti r.
,. ;lmanyalda vergi sisteminde yaprlanbir değişiklikte bu koıııyla bağlantjı ola-rak lşçiterimizin ırıağduriyetini daha daarttırmaktadır. A_lmanya'da vergilerin son

senCikalarr ile temas halinde olmuş nitekim Federal Aimanya'da başta alırıan İş-
çi Sendikala:ı Konfederasyonu (DGB) ot -maR_uzere çeşitii sosyal kuruluşlar, Fe-
deraI Almaıya lltlktlmetinln bu üıüımunu
ve parlamentodan çıkan kararı sert birdille kınamışlar ve krnamayı sürdüıırrek-
tedi rle r.

Duruında
Federa'l Almanya Cumhuriyeti çocukları -
|], 

yanların1 getirmemiş uİ"n y.ban", ış-
çrıer sayesinde bu çocuklar Almanya ' 

ja
olsal_ardi yapmasr gereken mi]yoıı-lar -ca Marklrk giderden kurh.ı].maktadır.

Federal Almanya C\ımhuriyeti tarafrrr
dan ilgili hükümetlere gönderilen ve l'gö-

hl itibaliyle fe she dile ceğİ ''ni bildiren no-lıya jspan],ül Hüıı:inııinirı boyun eğmiş ve
çoculdarı Aimanyalda bulunmayan işçile -re da]-ıa az çooık parasr ödenmesini ka -
bu.l eden bi r anlaşmayr imzalamış olma -sl, j|ne gelirse kArdrr'' gibi bir anlayıştaı hareket etmenin esef verici biı: sonucudıır. Ama Tiirkiye'nin F ranko İspanyal
sr olmadrğınr Almanlara anlatmamız ge -reklidir.

ıüşmeler yoluyla bir aıiaşmaya vaırlmaz
sa yürürlükteki Sosyal Güvenlik Anlaşma
larrnın bu bölümüniin 3l Aralık l9?4 tarİ

Bu konunun Federal Almanya kamu
oJruna yansrmasrndan bu yana DİSK bu ko

larr ve a5,nı çatı altrnda bulunan

nuda, kenüsine bağlr sendikaların üye oT
dukları uluslararasr sendika fede"asyon -

derece arttrrrlmrş olması raı"ş-sınrJa, ço -
35,1rrul 

yanlarına alamamış olan işçile-rimiz, çooık paıası aia.mayacağı si*, es-kisinden daha da fazla vergi tlaeyecel<lerür.
, 
B: 

.uoo_ryglrlamaya hangi açıdan bak -sak haksızlık ve eşiİsizlik açık ve seçikolarak meydana çıkmaktadır.
Sosyat görüş, diinyanın nere§inde olursa ol§un, yerli-yabancr emekçiler arasın-eşitlik. ilkesinden uzaklaşma d"ğiİ, b.|nın cıaİra da gelişti rilmesinİ gerekti -
Ozellikle, Fgderat Almanya Hükiime-, çocuğu nerede olursa olsun her işçi-ın.aynı miktar vergi, prim ve benzerikeslntileri yapacaktır, 6una göı.e de eşitpgık paraşı vermesi gerekir. rla. 'Ü

Federaı Almanya Ilıikİimetİnin Tiirkişçilerine ödenecek çocuk paralarının tes
piT_içi: Likümetimizle girrüşmelere baj
ladrğında, Almanya'da binbir güçlük ve slkrntr içinde çalışan işçllerimiİln 

"""give asgari geçim düzeyinden, çocuk para-
larrnın, sosyal eşitlik ilkesinin gell§tlril
mesi doğrultusunda ele lrr-a"r- ," lrlçbir §urette pazarlık konusu yapılraması-
nı bekliyonız. ''
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isıiınn
DİsK Genel Yönetim Kurulunun iki gün

süren toplantısı.ndan sonra, ItriKimet ku -
nıluşu ile itgili DİsK Yönetim Kurulu -
nun görüşünü Genel Başkan Kemal Tiirk-
ler ş şekilde açıklamıştır:

DİsK Yönetim Kunıtu aşğıdaki görü-
şünü kamu oyuna &ıyurmam için beni gö-
revlendirmiştir:

ılBaşbakan Ecevitlin erken seçim ko -
şlu ile bir hüKiınet kuramarnası Parla -
mentodaki sandalyaları paylaşmış öteki
partilerin gerçekleri iyi değerlendirme -
miş olmalarının olumsuz bir bir s --:cu-

dur.

Talihsiz bir koalisyon denemesi, hüKi
ınetin büyük kanadrnı. teşkil eden parü -
nin seçimler öncesi vaadlerinin hemen
hemen hiç birisini yerine getirememesi -
ne yol açan bir engelin varlrğrnr ortaya
koymuştur.

Kendilerine "sağcr" diy:nlerin ise se -
çirnleri yenilemeye yanaşmayaİ tutumla -
rı işçinin, köylünün, esnafın, dar gelirli
memurıın, özetlersek alrn teriyle geçi -

neıılerin hiç bir sorununa çözüm bulama-
yacaklarını daha şimdiden göstermekte -
dir. oyga parlamentoda tek başrna ikti -
dar olmayı mümkün kılmayan bugünkü paı
tiler dağılımr açısrndan uzun ömürlü bir
hükiimet olasılığı yoktur. Elbette memlo-
ktn çözüm bekleyen iç ve dtş sorunları -
nrn yoğunlaştrğı bir dönemdeyiz. Elbette
pek çok ekonomik da.lgalanmalar vatanda-

şın günlük geçimini zorlaştrran bir düze-
ye ulaşmıştır. Elbette sosyal çaikantrla -
ra yol açan ve çalrşma hayatını olumsuz
yönde etkilemekte olaı yasalaı, yasa bo5
lukları ve uygulama usulsüzlükleri işçile

rin tahammiilünü son sınıra getirmiştir .

Büttin bunlara sağlıldı bir çözüm getir -
mek için rasyonel kararlara, yasama ça -
lışmalarrna, ihtiyaçlardan doğan değişik
uygulamalara geçmek, devlet çarknı e-
mekçi halkmız yaıarına işletmek gerek-
lidir.

Ama parlamentoda partilerin güçlü bir
hükümet kurulmasına elvermeyen bugi.in -
kü sağlrksız dağrlrmını daha bir süre de-
vam ettirmek çözüm bekleyen sonın]a-
rı içinden kolayca çıkrlamaz dolaşık bir
yumağa vardrrabilir. Onun için en elve -
rişli bir zamande en kısa siire içinde se

çiırıleriyenilemekhalkımrzın oylarına
başwrmak kaçınılmaz bir zonınlukfur.

Ancak bunun sonucıında, parlamento i-
çinde sağlam bir tabana dayalı hüKime-
tin kurulmas] mümktin olacakhr. Parla -
mento içinde sağlam bir tabana dayalr
bir Hükümet ancak, Halkımrzın çözüm
bekleven sorunlarınr halledebilecektir.

D€nenmiş politikacrlara yeniden Ana -
yasa drşı girişimlerde bulunma yolu açıl
mamalr ve halkımrzın asla güvenine le -
yrk olmayanlar Bizans entrika.larıyla ha!-
krmrzın basiretini bağlamaya kalkışma -
maIıdrr. Emekçi halkrmız aldatrcı, güç -
süz, iktidarsız ve azınlrktaki varlrklr sı-
nrf ve zümrelerin çrkarlarını memleket
yararr diye göst€rme heveslilerinin güler
yüzlü maskeleri altrndaki eli kırbaçlr a-
sık suratlarrnr görecek bilinçtedir. Mutla
ka seçime gidilmelidir. Erken §eçimi a _

maçlamayan bir hükiimeti DiSK olarak
yararlı görmüyoruz. Böyle bir anlayr -
şrn karşısrnda olduğumuzu açıklamayı ulg
sal bir görev biliyonız. 'l
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luRİzM-İş TOPLU SÖZLEşI\IE
IMzALADI.

Devlet Demiryollarr Genel Müdürlüğü-
ne bağh Yemekli ve Yataklı Vagonlar İş -
letmesi (Haydarpaşa, Ankara, İzmir) İş -
yerlerinde ça_lrşan DİSK'e bağlr T\ırizm -Iş, üyesi 500ıe yakrn işçi adına toplu iş
sözleşmesi imzalanmıştrr.

_. Uzun yıllar Tiirk-İşle bağlr Oleyis Sen
dikası'nrn üyesi oiarak çalışan İ!çlleİ
Oleyis'in üyeleıi karşrsrnda gOsteraig.i
kayrtsız ve olumsuz tavrrları "" tlyöl..!-
nin haklarr ile İIgilenmemesi yüzünden is
tifa ederek Tlırizm-İşte geçmİşlerdi r.

yemekli ve yataklr vagonlar İşletme-
si'nde çalrşan işçiler adına iki yıİ süre
il.e' imzalanan sözleşme ile alrnan haklar
özet olarak şunlardır:

ücnpt zAMLARI

l- Ücretlere birinci yıl, günde 18 li -ta ikinci yıl , günde 16 lira, toplam o-
larak 34 lita zam yapılmrştrr.

2- Her yrl için 1l5 lira Kldem Zamml
3- Hor yrl 4 aylrk ücret tutarrnda ik-

ramiye
4- Yemek satrş hasrlatrnrn binde 15' i

mutfak personeline yemek pirimi olarak
dağitılacak.

5- Trende fiilen çalışrlan sürelerde sa
atte 75 kuruş kilometre tazminatr.

SOSYAL HAKLAR
l- Ayda 25 lira çocuk zammr,ayda I00

lira şeflik tazminatr
2- l5 lira yatak tazminatr, 650 kuruş

yemek parasr
3- 150-250 lira tahsil parasr, her yıl

iş elbisesi, ayakkabı, gömlek, deri ce -
ket

4- Her yrl 2,5 ton paraslz kömüI tag
ma parası

5- Okula giden çocukiar için paso
6- 5 tona kadar parasız ev eşyası ta-

şıma hakkr
7- Yılda iki kez parasrz seyahat hak-

kr, 35-40-50 lira yolluk.

ANKARA PALAS İŞÇİLERİ
TURİzııı-işılB

T\ırizm-İş Sendikası Ankara Şıbe Baş
kanr İsmail Arslan, Ankara Palasita çal
llşan ve oleyis Sendikası üyesi olan İşçi
lerin 'nırizm-İş'e giıdiklerini belirtrniş -
ti r.

Tiirk-İş'e bğlı Oleyis Sendikasrnın İş
çi haklarınr korumadğrnr ve bu nedenle
i şçilerin DİSK,e bağll Trırizm-İş Sendika-
srnr seçtiklerini belirten Arslan özetle
şöyle demiştir:

llAnkaraldan başka istanbul, Çanakka-
le ve Sapanca'da otel ve lokanta işletmek
te olan patron sendika Ankara Palas ote--
linde çahşan işçiieri alışılmış patron o -
yunlarr ile sokağa dökmüştiir. ''

SOSYAL-İŞ SÖZLEŞME İMZALADI

DİsK'e bağlr Sosyat-İş Sendikası ile
Istanbul Makine Mühendisleıi Odasr İşve-
reni arasrnda imzalanan toplu sözleşme
ile krdem tazminatl 45 güne çıkarılmış ve
işçilere yeni maddi ve sosyal haklar sağ
1anmrştır.

Toplu sözleşme ile, işçilerin aylık üc
ı,etlerine birinci yıJ. bin ikinci yıida do -kuzyüz lira ücret zammr getirilirken, as-gari ücrette 1500 lira olarak saptanmrş -trr. Ayrrca yılda üç maaş ikramiye ll"
her işçiye. günde 15 lira yol parasr öde -necektir. Işçiler her çocuk için ayda l00lira çocuk zammı, ilkokulda okuyan ço -cuklar için yılda bir defa 3O0 lira, or-
ta öğrenimde okuyan çocuklar için 400 lira, yüksek öğrenimdeki çocuklar için dİ
1000 lira öğrenim yardımı aJacaklardrıBu
arada bayram ve hafta tatillerinde çalr _
şanlarrn ücretleri Vo |2 zamh ödenecek,ev
lenen],ere net iki bin lira, doğum y.pan:
lara 500 lira yardrmda bulunu].acaktır.
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oİsK'e bağlı Hür Cam-İş Sendikasr i-
le Kaya Kardeşler Kollektif Şirketi ara -
sıiıda başlayan toplu iş sözleşmesi görüş

meleri 21 Ekim 19?4 tarihinde işveren ve

kilinin toplantrya gelmemesi üzerine ke -
silmiş ve bir başka olay kendisini göster

miştir. Bu olay işverenin işçilerine 16,

10.1974 tarihli çıkrş belgelerini 85lini çr
tr"t rştr.. DiSK'e bağll İIiir Cam-iş SeL

dikası gerekli girişimlerini yapmaktadır,
Avrrca Anadolu Cam Sanayii işçileri-

nin lsteğl üzerine DiSK'e bağlı Hür CarrF

İş Sendikası Measin Şbesi yeniden.faa -
lİyete geçmişti. Bunun üzerine Tiirk-Işle
taglı l<rlstal-İş'ten istifa eden işçiler
oİsx'e bağil }Jü r Cam-İş Senükasr saf -
larrnda yerlerini almakiadrrlar,

Asis DiSKtE KATILDI

ASİS Ağaç Eşya İşçileri Senükası ge_

rekli formaliteleri tamamlayarak DISK| e

katılmrştrr. Anatiizüğiinde Anayasadaki sos

yal ve iktlsadi haklarrn işçi sınıfrnca el -
İe edilme sinde mücadele vereceğini beli:
ten ASİS'in DİSK'e katrlması topluluğu -
muraa sevlnçle karşılaımıştır, ASİS'e deı,

rimci girişimlerinde başarılar dileriz,

KEMAL rÜnrr.sn LONDRA
VE TRANKFURT! TA

DİSK ve Maden-İş Sendikasr Genel

Başkanı Kemal TÜRXLER Başkanlğrn -
da bir Heyet Londra ve Frankfurt'ta dü-
zenlenen iki uluslararası toplantrya katrl-
mak üzere Frankfurtta gitmişlerdir,

Avrupa Metali İşçileri Senükalarr Fe-
derasyonunun Frankfurtlta iki gün süre i-
le, toplanan İkincl Olağan Kongaesinde bu

lunaı heyet daha sonra Londralya geçmiş
ve burada Avrupa Ford ve Singel Konsei
leri topl antılarına katrlmışlardır. ..

oİsk çenel Başkanr Kemal TÜRKLER
Başkanlğındaki heyet 8 Kasımda Ttirkiye
ye dönmüştiir.
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KERANIİK-iş SENDiKASI

3. OLAĞAN KONGRESi YAPILDI.,

DiSK'e bağıl Keramilr-iş sendikasılnlıı
3. olağan Kongresi 13 Ekiln 19?4 tarihiL
de ıastik-İş Sendikasr Toplaıtı, salonunda
yapılmrştır. Kongrede bi,,: l,:onüşma yapan

DiSK Genel Başkanl l(errıal Türkler iş
sizlik, besleme ve hükümei ku ıı,luşu so,
runlarl üzerinde durnıuş şe özetle şöyle
demiştir;

Diinya koşllarr Tirkiyetyide etkile -
mektedir. Avnpa ve Amerika bir eiçono,

rnik krizin iQindedirler.,
Son üç ay içinde Almanyalda 30 bin

Tiirk işçisi işlerinden ayrrlmak zoIltı -
da kalmışlardir.

Ekonomik kriz nedeni ile krsa ç;ı"l,ış -
nra diye adlandrrrlan yeni bir çairşma
stili ortaya çıkmrştrr, İşveren fabrika-

vı üc hafİa tatil etmel<te bu zamanır: bir-

ıruttasrnı kendisi diğer iki haftasrnr sigoİ

ta ödemektedir. Bu ise işçinin geçin -
mek zorunda olduğu parasal değerin çok
altrnda kalmaktadrr.

Düııyanrn ikinci büyük problemiııiı aç"

lık olctuğuna değinen Tiirkler bu bozuL

lul<larrn kökenl hakkrnda şunları söyle -
miştir:

"Diinya yüzünde hüküm süren ekono -
mik kri;in; açlrğrn, işsizliğin l<ölleni

,r.""C"n gelmektedir ? Bu dtlrunl ar kapi-

talist sistemin kendi içindeki açmazların
dan gelmektedir.'I

K*onuşmasrnrn son bölümünde ffiikümet

.o*rrrn da değinen DİSK Genel Başkü
nr Kemal Tiirkler şöyle demiştir:

Hükümet bunalrmda sağ partilerin oy-

nadrğr ro1 büyüktiiı CHPlye nikümet lrur

durrİaclrkları gibi kenüleride araların -
da anlaşarak bir hükümet kuramamışlar -
drr. Mademki anlaşamıyorlar neden hal -
krn o1ıına başvurmuyorlar ?

Krbrrs sorunu ve emekçilerin tiim so-

runları askrila beklerken erken seçim üze

rine tartrşmayr sürdürmek yersizdir, Mutr

İul., .ır" mutlal<a Mart ayına kadar erken

seçim yap mahdlr. t1

Kongrenin ikinci konuşmagml yapan



DİsK Genel Sekreteri Kemal §ilker
Ekonomik krjz, hükiimet bunaİımı,
llk _soıunları üzerinde durmuş ve
şöyle demiştir:

CHPınin Anayasa l\Iahkemesine göüireİ -rek gerçekle ştirebildiği genel aJ soouo -
da_ hapishaneden çıkanlar kendilerine iş
buiunmadrğr tak&rde dönecekleri yerin
k,ki,ar hapishane olduğunu betirtmişİer -
.tr t,. Işsjzlİk ]:öylesine kol gezdiği ha_lde
i;ııııun iedlıirieri alrımamıştrr ve alrnrna-
:r,.;:ktadır. },{ı::ıleke tirniz de bir işsizlik sigcrtası kurrılmuş değilclir. İş olanağı e l
l.inCen alramış insan toprağr elinden- alırtmlş inŞaüı krsaea alrn teriyle yaşama hak
kr verilıncmiş insanın futacağİ tek bi'r
3,c1 kalmakta bunun da sonu hapishane
de bitmektedir.

Sağcı partilerin bu sorunlara çare bul
mada yaptıkları ise sadece engeltemeür-.

Erken Seçime gidilmesi şarttlr.'ı
, Kongre'sonunda yapılan seçimler -d". Sl"l Başkantrğa: Nlnat ÖzrÜnı<,c.e-
nel Sekreterliğe: Mustafa AKTIJLGALİ
Genel Mali Sekreterliğe: Fazlı BAş ;Genel E_ğitim Sekreterliğine : ŞERE-F
11!]At, Genel. Teşkilatlanma Sekreteri:RECEP GENÇOĞLU.
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, "|..ıı; ;]ist ılünyaııın içinde bulunduğu
huıııjırndııi çrkabilmesi için bizzat kapİ,all§tlefjn aşr-ıı ki..r **r.rnd"n ,rrg"çrİ" "-ieri trd.z:ın<lrr. Ancak bu sistemin prensfıleri açısıncian olanakslzd_ır. Kapitalist sistemde dzüa çok k4r etmek amİtır. =

Parlamenter demokrasilerde çeşitlipartiler vardır. Ancak Tiirkiye'de İuıumdeğişiktir. TBMMlinde iki parti vardır.
Bun]ardan birineisi CHP'dir ve uol*arİikincisi ise AP artı DP artı MSP artİ
CGP_ artı M HP eşittir sağ partiler. Iliikii
m€t..bun_allm]nda sağpartilerin etkiJ
ouJruk_ oımuştur. Bu sağ partiler aslrndaaynı fikri şarıunıırlar ancak bu ttr aagİ -lrm düzenin içindeki çelişkilerden iĞrigelmektedir"

İşsizlik yıllardan beri Tiirkiye'yi ka -nıran bir kaslrgaÜr. Bunın zatarları
toplumun çeşitli katlarına yansmaktadrr .

Hayat Holding Sözle§mesi İmzalandı
. İşçi, memur, esnaf ve diğer küçük geiirliler büyük işletmele -rin ortağı kılmavı amaclayan ''Halk sekaörünün,' öncülüğünü yapa -cak olan 1 milyar lira sermayeli ''Halk yahrrmla", no'aio, O"r"l.-lığı"nın bütiin hazrrlrklarr_ tamamlanmrş ;" ;;;-;;eşme imzalan-mrştır. Holding'in kurucularl olan Etibank, şr-".İ."U, TiirkiyePetrolleri Anonim Ortai<lğr, Istanbul P"İ."l"nltlr""isi, Tiirk Ha-va Yolları ve İş Bankasr l50'şör milyon ll.u,-'r-"İll Srrarg, 60milyon lira, DİSK ve Tiirk-İş ZO'şer" mllyon liİ"İu"-"y" koyma-yr taahhüt etınişlerdir.

Halk Yatırımlarr Holding Anonim Ortaklğının amacl ana söz -leşmede şu şekilde belirmiştir:
, ."{olding, Ttirkiyetnin iktisadi ve toplumsal kalkrnmasrna katkı-da. bulunabilmek için yurt içinde ve v""t arş..arIİ'rur', -uo.r",.uod y" _{ğu1 kiiçük gelir sahiplerinin tu"u"*n"ln,-;İ;;;:;;;;:=

re rek 
. 
değe rlendirmeyi, böyle ce geniş h"lk kifl ;İ; ;;;in, büyiik işletmelerin ortaklaşa sahip olabiimelerİnl teşvil< eİİr"l. . *"'rlreTİİya katrlacağr ortaklrklarda çağaaş Oemotİa* ;;İ;, ilkelerininuygulanmasrna öncülük eae"elİ rarletlİ ;; ;rlİ H' çatışma düze-ninin kurulmasrna yardım etmeyi, bu ortaklıkların 0.5tl"r-", yOne|m, fjlansman ve yatırım^ sorunlarrna toptu bir btlnye içindegetireceği çözümlerle bu girişimlerin d.h.;;;;li İr. b'çr-d" *"lişmeleri sağIamayı arnaç alrr.
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Ülker Bisküvi Fabrikasrlnda çalışan
ve Tiirk-İş'e bğlr Tek Grda-İş Sendika-
sı üyesi işçiler shrr senükacrlrktan brk -
kın 1l Mart l9?4ltle Tek Grda-İş'ten isti-
fa ederek DiSK'e bağır Tiirkiye Gıda - İş
Sendikasr'na üye olmaya başlarlar.

Aradan iki ay geçert işçi süratle uya
nrr ve 6l8ti istifalaTrnl Noter kanah ile
Tek Gıda-İşle bildirirler.

İstifalarr aldığında işçinin aidatınr kay
befue korhısuna kapılan Tek Gıda-İş SeL
dikasl 25 Mayrs l9?4'de 8 ay 25 dü" kq-
laımadığı işyeri seviyesindeki Toplu Iş
Sözleşmesi yetkisini işçiler aleyhine kul-
lanarak Toplu İş Sözleşmesi görüşmele4
ne başlar.
22

İşçiler 2 Ağustos, 19?4 tarihinde Tek

Gıda-İş Sendikasınrn kendi istelderine aa
kırı biçimde Toplu İş Sözleşmesi imzala
yacağınr görünce Bölge Çalışma Müdür -
İtlğllne glaerler. Tek Gıda-İştten Mayrs
lgi+ tailııinae istifa ettiklerini ve DİSK
üyesi Tiirkiye Gıda-İş Sendikasrna geçtik
lerini içeren 675 imzalr dilekçelerini ve-
rirler. Bir teklifleri de vardır emekçi -
lerin: REFERANDUM . Hangi sendika
yı istediğimizi gösterecek en iyi yolu de
neyin derler.

İşçiyi dinleyen kim...5 Ağustos 1974-

ae ço-ğuoruğu kaybeden Tek Grda-İş işve-
reJe toplu sözleşme imzalayarak Bölge

Çalışma Müdürlüğüne verir. Toplu Söz -
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leşmede ücret zammr yokhır, Nasıl olur
demeyİn. Toplu Sözleşme Dtizenimiz v(,
Referandumu içermeyen yasalarrmız işçi
nin haksrzlrğa uğramasrnr önliyemiyor.

5 Eylül 1974lde bir baş[<a Toplu İş
Sözleşmesi daha imzalanır bu kez İşko-
iu seviyesinde. Bu sözleşme ile işçi tam
bir haksızlıkta karşı karşryadrr.

. İşçiler yapılan sözleşnıelere rağmen
DISK üyesi Tii rkiye Grda-İş'ten ayrrlma -
mışlardır. İşverenin yaptığr baskrlar pa-
ra $rmez, gerektiğinde para teklifleri de
lıoşa çıkar. İşçi doğru bildiği yoldan
ayrriına;naya kararlıdrr. Bunun üzerine
clri i,ılu l,:ıakan iş\-efen Cırla-İş'le pro
tukc] inıı:ı,, ] Jöı.üşmelerine başlar*"
Bir tuiı, ık ,., . ,'. j]," 1,e loplantr tarih:i
olarak 16 i.,:,/). i 1l, ! jJntanlr.

Toplanti tarihi 3.eiılı qat,ığuda iş\,e -
renin gelmediği ve yerine rnüşaviri Nec-
det llgazlr'yr gönderdiği görülür. I1gazlr
daha oü;nımun başında Gıda-İş.in i§ye -
rinde çoğunlukta olmaclığrnr belirterel.:
"Siz muhatabrnrrz değilsiniz '' clemiş Ve
toplantryr terk etmiştir. Bunun hemen son
rasında işyerindeki rum iş,-eren yetkilile
ri işçilere yasaca uygulannasr gerekeıİ
ToplÜ İş Sözleşmesinin DİSK üyesi Tiirki
ye Gıda-İş Sendikasrna bağlı otanlara uy-
gulanmlyacağını dulııı-urlar.

1arla emekçiler dövülmeye başlanır. Döv-
me tam bir eşitlik içinde yaprlır ama ne
eşitlik. . . Kız kadın denmez lıııulur. Kaş
patlar, göz morarlr) slrt şişer. Hasta -
nelik olur bir kaç işçi. Aşağıda öyHile -
rini kendi ağrzlarından dinleyeceksiniz.§
nr gün Gıda-İş Sendikası tarafından Baş -
bakan Ecevitle, Çalrşma Bakanr Önde r
Savla, Devlet Bakanr Orhan Eyüpoğluına
ve İçişleri Bakanr Oğuzhan Asiltiirkte şu
telgraf gönderilir.

ür «rn sisrüvi FABRİKASI 17 Eytül
1974 günü saat 19. 15lde polis zırhlr arag
larr ile basılmıştrr. Biri ağır olmak üze,
re birçok işçi yaralaımıştrr. Kadın 

"?çocuk işçiler coplanmrştrr. Olay şudur 1

854 işçiden 780!ni Tek Gıda-İşlten istifa
edelek DİSKıe bağh Sendikamiz Tiirkiye
Grda-işıg girmişler ve fakat bir yıl ön-
ce alrnip istifalar kendilerine gönderilin-
ceye kadar kullanrlmayan yetkiye dayana
rak Tek Gıda.-İş Sendikasr işvererıle iş l
birliği yaparak toplu iş sözleşmesini ya-
saların boşluklarrndaı yararlanarak im -
zalamrştrr. Böylece işçiler Anayasal ha-k
Iarı olan sencLika seçme özgürlüğiinü ,İ
toplu sözleşme yapma hakkrnı yitirmiş -
1erdir.

Yasa.lara ve Çalışma Bakanlrğr kara -
rrna aykrrı olarak, imzalanan toplu söz -
leşmeyi sadece Tek Gıda-İş üyelerlne
uygulanacağl işveren tara.frndan bildirilin
ce işçiler sabah saat 8.oo'de Ülker işvİ
reriinden toplu i ş sözleşİ-csinin kenüle ]
rinode uygulanmasrnr isöemişlerür.

İşyerinde bu duruma sebep teşkil e -
deı, gelişrneler 13 Ağustos günü Vatiye iııtikıl ettirilmiş ve Val.i bugünkii $elişmel
lerden de DİSK Genel Sekreteri ile bir -
likte tarafrmdan zamanında haberdar edil
miştir. Büttin bu görüşmeteı. soru.ç ve.l
memiştir. Gece §aat lg.15lde ise hiç bir
olay çlkmamasrna, işçilerden hiç bir di-
reniş gelmemesine rağ-men bir işçinin a_
ğrr ve birçok işçininde ağrr hafif yara -
lanmasrna yol açacak kadar sert bir po-
iis müdahalesi ile karşrlaşrlmrştır.

Kan!ı 0!aylar Başlıyor
İşçi haksrzlrğa uğramanın bur.ukluğu i-

çindedir. 17 Eylül 1974 tarihinde Anaya-
sa_l haklaı.ı olan Sendika Seçme Özgli rİti -
ğü ve toplu sözleşme ı/apma hakklnm elin
den alındığını görere|: iabrikada işi başın
da ofurur. Aynı gün saat lg. ZO'Ue CıOaİİ
Plş_hn. Kemal Nebioğlrı Istanbul emniyet
Müdürii tarafından aranlr Ve Ülker' de ı<ı

19e.lleJle bir konuşma yapmasl istenir,
Nebioğtu bu isteğe olumlu cevap verip yo
la çrlrar. Fakat bu sı rada savcı ;.t
lle bizzal Zeytinburnu Kayn)akamr tara -frndan Fabrikanrn kaprlarr panzerlere krrdrrılrr. iqeri girİldrğinde elektrikli copl

I
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İşçilerin Anayasa1 haklarr olaı sendi-
ka seçme özgürlüğünü polis marifetiyle
ka seçme özgürlüğünü polis marifetiyle
tıpkr bundan önceki hüKimetlerce yaprldr

ğr gibi işçi kanı dökülerek yok edilme -
sinden kim sorumlu olacaktır ?

Olayr şiddetle protesto ediyoıuz.

Tiirkiye Grda-İş Sendikasr
Genel Başkanr

KEMAL NEBİOĞLU

18 Eylül |974 saat sekizde EabrikaMü
alürü Faıuk Ülker ve Tek Gıda-İş Sendil
kasr işyeri baştemsilci kapı önünde dı:rL
rak işbaşr yapmak isteyen işçilerden Gı-
da-İş'e üye olan ve Tek Grda-İş'e geç -
mek istemeyen sözü geçer işçileri fabri
kaya almaz.

lerin Dedikleri

Biz olaylarrn gelişimi hakkındaij aç4
lamalarrmrzr burada keselim ve sözü e -
mekçi kardeşlerimize bırakalrm,

Cabbar ESER : Fırrncıyrm. Ayln 17 -
sinde saat 8. 5lte makinaları.n başrnda o -
turduk. Akşam üstii Toplum Polisleri pq{ı

zerlerle kapryr kırıp içeri girdiler.Benim
çalrştrğrm bölüm olan frrırılar krsmınabir
polis geldi. "Niçin drşan çrkmlyorsunuz"
dedi ve beni kolumdan tutup kaldrrdr" Çi-
kacğım dediysem de diıılemedi, vurmaya
başladr. Elektrikli copla wrduklarınl scn

radan öğrendik, polisler kendileri söyle-
mişler. Etektrikli cop vurduğu yeri acri-
mlyor sonra u]ruşmaya başlıyorsunuz.Dört
polis daha gelü onlar da ııırmaya başJ,r
drlar ve beni döverek dışan çrkardılar,
Toplum arabasrna götiirdüler orda arka -
daşlarrm da vardr, ben onlara "Fena olu
yolum'| dedim, polisler de bunu duymuş
lar, beni arabadan aşağrya attrlar.l(endi-
mi kaybetmişim. Beni hastaneye sendika
cılar götiirmüşler. Önce Guraba'ya .-on -
ra da Samafalya. Kenüme geldiğinıde
24

Samatya Hastahanesinde idim, Açık isti -
rahatliyim fakat iş akdimi feshetmişler,

polisler beni döverlerken ana avtat
küfür eüyorlardr. Yaka numaralarr yok-
tu Verilen emre göre yaka numarasr tak
mryorlarmış. Bunu da polislerden öğrerı
dik.

Ola_vlarrn nedenine gelince: Biz sendi-
ka olarak DİSK'e bağh Gıda-işli seçtik ,

812 kişi_\,iz. Eskiden Tek Grda-İşlteydik ,

hakkrmızr i}-i koruyamadrğı, bizim iyi
niyetimizi sömürdüğü için oradan ayr -
drk, işveren buna n-ıani olmak istedi,yag
trklarl yetmiJ orı,.u s . gibi bizi türik e -
dercesine Tek Grj: ile sözleşme imzala
dl. Bir de tistelik :"-içe allnan haklar -
dan işçiyi mahrurr. i:ı,:.-ı:al,a kalktr.

İşverenin ne ol:],ıi-j:_: :::1aı,,raı-ıı.z için
bir ola_v clalı a :ı{::.,.-ı:-- j] -E],e. Babam
kalp hest:s1 oL:,:. ;:ı,:. :.ı:.:]iJ-:Li avans
iste::in-, i.:-ı.._ t].:ei':en. Esıi Se:,.:1ika-

:-: :e-,e :seı sana istediğin kadar 1i,ans
,,-::,iıl:ı iedj. Ben de sendikaya kaydol -
ı:ı.,,ı gelmedi, sizden avans almaya gel-
.lim dedim.

Yüksel BULUT : Esas çubrık işçisi -
yim. Son gürıle rde çeşitli 1er,lerde qali--

şlyorum.
1? Eylül Sa].r salıahı ]İ],]]_i],a başla -

dlk. Polis tanklall gel1i, kaprLar kırıl-
dr. Biz tırş;, kolrnaCı,ğrmrz halde elek -
trikli coplerla dör,meye başIadrlar. Elek-
trikli cop olayrnı polislerin kendileri sö5ı-

lediler.
'Ercan YILDIRIM : Ne söyliyeyim ? O

olaylarr baştan yaşamak istemiyorum,
Ülker PEHLiVAN : Asorti bölümünde

nim, İşveren Senükamrzr görmemezlik -

ten geliyordu. Bu duIum karşıslnda ar -
kadaşlarla oturmaya karar verdik. l7'
sinde oturmaya başladık, saat beşten son

ra sendikaya geldim. Polis panzer kulla-
nırken yoktum. Krz arkadaşlar olaylar
karşrsrnda dehşete düşmüşler Cop yiyen-

ier de var" Bayrlanlar olnıu"ş, Bazıla,
rr hi16 o günün korkusunu üstle::inden a-
tamadılar"

İşveren aniaşmaya yanaşsaydr, bizinı
istediğimiz sendikaya evet d;:seydi, -ha o -
laylar olmazdr" olayl.arrı ı:e deni patron -
-ıar ve Tek Grda-Iş sendike-§üüİ].
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Ömer rnnİoİNoĞıu : Ambalaj bölü -
münde çalışryoıltm. Ben 4-12 vardiyasın-
dayım, fabrikanrn önüne geldiğimde kapı-
nın kapalı olduğunu gördüm, polisler iQeri şokma dılar. Arkadaşlar pencerelerden-
bakıyorlardı. Zeytinbürnu Kaymakamr gel
di, bizi polisler fabrikanrn önünden kov ]
dular, geri çekildtk. Daha sonra panzer-
ler gelüler kaprlar kınldı, polisler içeri
girdil€r arkadaşları copluyarak drşarr çrtkardılar.

If.isniye TUNÇ: Pasta daiıesinde çalİ-
şlyorum, yaşlm 52. oturum yapıldı, ben
de ohırdıım, kimseye bir şey yapmadım,
bir şey söyleme&m. Akşamüstii kız|at
ce*qan bakıyorlardı. Biz oıuçluyüık. Ça-lıştığrmız yere bir köğıtçağız tlze.ine sot
raya kurdum yanlmda üç yaşIı ve onrçli
kadrn da vard].. Kız].ar geldiler '' Teyze
araba kapıyı krrdı'l dediler. Öteki arka -
daşlar kalktılar ben yanlrz kaldım. Top -
ladrm elmekleri yerden koydıım beniın_ ma
saru.n üstiiDe. Hamurhane tarafrndan dörj
polis geldi, l'Teyze sen drşarr Çrkmıyor
mu§un?ı' dediler. Bende, tÖdüğiİmü atlp
pardesümü giyeyim çıkıcam.'t dedim. ft -
kertlen A1l Bey geldi, llTeyze rşıkları sön
dür de çık. l' dedi.

Aşağıya indim gördüm ki tank içerdq
mallar yer[ere dökiilmüş her taraf cam
içinde. _Dııvarlarda krrmızr kan lekeleri.

18 Eyliil 'de fabrikaya gittiğimizde. Fa
ruk Bey beni yukarı çağırdı. Yanrnda §
klşi yardr. Bana bir defter gösterdi tlim_
za atl' dedi. ı'seni 17. maddeye göre atı-
yonım'ı dedi. Ben ıtmza attrıa:rr '' dedim.
Oradakilere döndü, t'İşte imza]amryor siz
de şahitsinizıldedi. Bende ''Hakkrmr ve-
rirseniz imzalarım'' dedim.

1953 senesinden beri Ülker Fabrika _
sında çalışıyorum. 4 kişilik ailemi bet
geçindiriyonım, kocam ha§ta. Ne diye -yim sefalet.

Bu olaylar sendika davasrndan çrktıEskiden yeniye yazrldık üye patron kızmış. Kapıya kilit ı,ururum yine yeni sen,
dikayı bnıraya sokmam dedi.

24 Eylü l 0 !a yla rı

İşçilerin söylediklerine bitaz ata ve-
relim ve 24 Eylüllde ola.ırlara bakalrm:

Dayak yiyenler, işten at anlar buna
rağmen ekmek parasr için işine devam e-
denler. Fakat patron olay çrkartmak için
elinden geleni ardrna koymaz. Çeşitli bas
kılar vardrr. işyerinde. Sivit giyimli adaİ
lar işçilerin başrnda durur nefes aldrr. --
mazlar. Ondan sonrası.nı yine işçilerin ağ
zrndan dinliyelim:

. Ömer ÇİÇEK : Flrmlal krsmrndanrm 
"Işverenin baskısr artınca yine otunıma

geçtik. Sabri Lilker, Faruk Ülker, Setçuk
Ülker, komandomu nedir dört beş yabarr
cr, aralarrnda poliste vardr benim çalış-
trğrm bölüme geidiler, kolumdan çeklp ke
nara aldrlar. Makinalar1 çalıştrrmamı iJ
tec[iler, ben direndim. Bunun üzerine si-
vil giyimli (Beyaz montgomerili) krvırcrk
saçlr, ince bıyıklı biri arkasrnda demin
söylediklerim de olmak üzere üstiime gel
diler, sivil giyimii o]an bana üç tanJ
patlattr. Sana iş veımiyoruz kenarda dur
dediler. Ben de ''Teşekkür ederim'' de -
dim. Bir ara ellerinden kurtulup koşma-
ya başladrm. O sivil giyimli şahıs sila -
hrnl çrkararak 'Kaçma \,1ırurumt' diye ba
ğırdı, Bende "Vuracaksan arkamdan r.ur--
diye bağrrdım. Fabrika kaprsrndan çrk -
trm. O srrada yoldan bir kamyon ağır
ağır geçiyordu, onun arkasrna geçerek
kovalıyanlardan kurtuldum. Durmakta o-
lan bir başka kamyonun şöför mahalline
girerek yere yattrm. Tanımadrğrm biri
bana gözcülük ederek yardrm etti. Peşi -
şimi brraktrklarrnr anlayınca saklandğım
yerden çrktım. İşte gördüğünüz gibi ya -lın ayak bu kahveye geldim.

Alaaddin ÇEtiK: Flrinlar toplama krs



mındanlm. Polis bana 'Kenara çekil" de"ı

di. Ben arkadaşına yapılanları gördüğüırı

için ellerinden kurhılarak kaçhm.
Kaçmasaydım ıe mi olurdu ? Pek tah,

min edemen aıOa o aılda öldiireceklerin-
den korktuıı,

Ha,daha önce T"abrika ınüdiirü banaa

"Seninle hesaplaşacğrz" demişti,
Murtaza ŞEN: oürnıyorduk, selçuk Bey

geıdi llsen niçin çalışmıyorzun" dedi. Ar-
Üdaşlarla karar almıştık, onun içinde lg|

ran boz amıyaeğını kendisine söyledim,ı
,Selçuk Bey, tıSen korkakgın" deü. Ben -
de, 'tkorkak değilim slzler burda oüıruü
tşçi igin köüilük düşünürken ben Krbrr$
lçin askere alınüm'! deüm.

İçerde,arkadaşlarımıpolis zoııyla
çalışhrıyorlaİ.

likte yasaların uygulanmasıuı isteyince li
Eylül t9?a günü polis gerekli hiç bir uye

rrda bulunmadan, ilma yolunu seçmeden
üzerl.erine, ancak savaş za"nıanr kullanı -
taıı ''panzer" tipi zırhlı a;raçlarla hiioun
efu:i1 Vi'.: ..ıır işçıni:, yarr:,ını:asıı;
sehep ıizş şi-;_,ı,

Analrasd haxüar:nı kujianırokto olaı
Ülker Ei8kii\,-i F abrikası işçİlerine uygu -

lanan bu ba6kı ve saldrrryr işçilerin kit-
le hatinde işlerine son verilmesi olayı
iziemiştir.

Ülter gisKivt Fabıikasrndaki İşçile -
rin büyük çoğunluğunun üye olafuğu,DİSK -
e bğı Gıda-İş Sendikasıının toplu iş §öL
leşme§i yapmasınl engellemekten sonım-
lu olan Ülker işverenİ ile ilgililerden he-

sap sorulmak geTekirken tam aksine 785

işçiye karşl girişilen senüka seçnıe öz *

gürlüklerine te cavüz gibi ya§a dışt hare-
ketlere girişen zihniyeti şiddetle proteg J
to eder ve işçilere saldıır emri vereuleı
hakkında heı:,e: sorıışturma açılmasını
hakkııCa bereı soıuşfurma açılmasını
bek]e riz .

Cxizü dön",,.iş işereıJerin, ve de ya,
sa üşı dai,raıışlar içiıe C.işen _vetkilile,
r!ı, işçileriı Alayasa ve yasalarla ıaıı4
Elş o].aı hak ve özgürlüklerinl hiçe sa -
yan dayranlşlarr prote§to ederiz.

Üll<er Biskiivi Fabrikagı İşçilerine uy
guıanaı tutumu tiim işçi sınıfımıza yapı-
lan bir saldırı olarak gördüğümüzü ve sg
rumluların mutlaka hesap vereceklerin k9
mıİqrumuza öIJrunır,uz. l'

üıda-İş Destekleniyoı

? Ekimde DİsK'e bağ13 Gıda-İş Sendİ-

lrasrnın ya3rrnlad,rğı Basıo tsiidirisi ayneı1

şöyle:
U Eylül 19?4 günü şendika],arı,nı, öz, *

giirce seçmek isteyen Üıker işçilefinini,i-
zerine polio, paızerler ve elekirikli cog

larla saldrrmrş ve birçok işçi yaralan -
mışhr. İşveren ve sarn sendika baskısı,
işten çlkarmalar ve silahlr komandolarla,
sürmektedir.
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Sülker'in De meGi

Ülker BisHivi Fabrikasrnda Eeyde-
na gelen olaylarla İğili olarak DisK Ge -

nel Sekr€t€ri Kenal §iilker 25 Eyliil -

de aşağıdaki demeci verir:
t'Ülker BiBkiivi Fabrikasında çaıışa!

854 İşçiden 785 İşçi DİsK,e bağlı GIDA -
İŞ Sendikası'na üye oldrıklaır ve bu işye-
rİnde toplu iş sözleşmesl yapma yetkisi
bu Sendlkaya ait oldıığu halde, işvere4
Tiirk-İşte bağlı Tek Gıda-İş Sendikasl ile
t.pl" iİ sözlİşmesi lmzalamıştrr, ÜIker
Siskiivl Fabrikası sahibi böyle bir söz -
leşme yapım,akla yetinmemiş ve DİSK' @

bğı Gıda-İş Sendikasılnm 785 üyesi sen-
ctikalarından ayrılmadıkları takdirde hiç
bir haktan yararlana:rıayacaklarrnı da a+

çıkça bildirmiş ve işçİleri, istediueri SeL
ükaya üye olmğa zorlamışhr.

Anayasamıza ve yasalarınrza ayklr!
olarak Senclika Seçme Özgürlükleri elle -
rinden alınan ve başka bir §endikaya üye

olmaya zorlaıan Ülker BisKivi Fabrika
sı işçilerl bu çok yanlı ğır ta}ırik kar "
şısrnila soğukkanlılıkların kortımalda bil
26
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Bu, işçi srnrfrmlzln üzerinde yrllardı4
devam eden anti-demokratik baskrlarınye
ni bir örneğidir. Anayasal, haklara in -dirilmiş biı darbedir. Bu darbe demok -ıatik hak ve özgürlüklerimizin gelece-
ği konusunda bizleri, ciddi endişelere sev
ketmektedir.

ÜIker İşçilerinin Sendikalarını ÖzgüL
ce Seçimlerinin bir an ewel saptaımaşİ
nı ve Fabrikada sürmekte ola;l aıti-de -
mokratik baskrlarrn kaldırılmasını, ka -nunzuz olarak işten çıkarılan işçilerin i§
lerine alrnmasrnı istiyonız.

Aşağıda imzaları bulunaı demokra-
tik kunıluşlar olarak bizler işçi sınrfımı
zın lg6l Anayasasrnrn sağladığı Hakj.ar
doğrulhısunda vermiş oldukları mücadele
lerini ve referandum isteklerini desbk ]
Lefiz,

|şin lcinde

l(o m an do la rda

Uar

İşçi üzerindeki baskı patron ve sarı
sendika ortaldığr ile sürdürülmek isteniı,
Bu konuda da Gıda-İş Sendikasının 8 Ekinı
1974 tarihli bildirisine bakalrm:

GANGSTER SENDİKA TEK GDA-İŞ,İN
KOMANDOLARI ÜLKERLİ İŞÇİ
ARKADAŞIMIZI YARALADI :

Il[zALAR

T,Ö.B. - DER Istanbul Şlbesi
T|.irkiye Millf Gençlik Teşkilatl
Elektrik MühÖndisleri Odasr Ist. ŞıbesiTüm Yük. Tek. ve Teknikerler Der. G.WI,
Kimya Mühendisleri Odasr Ist. Şbesi
Makine Mühendisleri Odasr Ist. ŞubesiZiraat Mühenüsleri Odasr Ist. Ş:besi
Mimarlar odası Istanbul Şbesi
Maden }Iühendisleri odası Ist.
Maden }Iiih, Odasr lst. Temsilciliği
Inşaat N{ühendisleri ocİasr Ist. Şlıbesi
Gemi ]\lühenclisleIi Odası Genel üerkezi
Gemi NTakinalarr İşletme Odasl G. Mer.
Orman Müh. Odasr Ist. Temsilciliği
Metalurji Müh. Odası Ist. Temsilciliği
Ttirkiye YazarLaT Sendikasr
Tiim Tek. Elemanlar Derneği Ist. Ş]besi
Şehir Plardama Müh. Od. Ist. Temsilciliği
Genç Hukukçular Derneği

]9rl}*_ Bilimler.i Araştrrma Derneği
IJtanbul Yüksek Öğrenim Küittir oerneği
Tiirkiye Grda Sanayii İşçileri Sendikası

Pazar günü Gaziosmanpaşalda Tek Gr-da*İşlinkomandobozuntularr Sendika
Seçme Mücadelesinde öncülük ehniş,Ü1 -kertli Yiğit tşçi Ahmet Özçelik Arkadaşı
mrzr brçaklad ar.

Pazar günü öğle vakti Senükamız Üyesi bir grup işçi arkadaşrmız rel< Cıda-İ6
§endikasrnrn arabasiyle karş aştılar. Ara
bada. Tek Cıda-İş Yöneticile rinden Abdul-
la}ı İren ve Ülkerıde Tek Gıda-|şıi1 ma *
şa_lğını yapan ZaTii Güler, Cevdet Bal -kan gibi kişiler vardr" Tek Grda-İşıi1 a-
damlari Arkadaşlarrmrzr görünce araba -dan inip üzerlerine yürüdüler. Ye |lniz -
den ne istiyorsunuz, Sendika Seçmek Bi-zim Hakkrmız değil mi ? Biz ekmek kav
gamız i çin mücadele ediyoruz.' diyen Ah:
met Ozçelik Arkadaşrmrzr bıçakladrlar.

Arkadaşrmrz hastaneye kaldırılü. l5günlük rapor aldr. Ve doktor rapoıuylab1
çak veya kesici bir atetle yaralanaığ teJ
bit eüldi.

Sendikamrz Ülkerli İşçllerin Haktr Mü
cadelesini zorla bastrrmaya çalrşan b;gangster taslaklarrnı derhai mahkemeye ,v6rdi' 
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Genel Başkanrmrz
nr gün olay yerinden
mrk Kema1 Pnti.irk le

Kemal Nebioğlu ay-
Istanbul Valisi Na -
ş telgrafr çekti:

6.10.1974

Ş anda GazioslnaJıpaşa Dörtyolda, Tek

Cıaa-İş Sendikasr ve Sabri ÜlkeIlin mili-
tanlarrnca bıçakla yaralanan Üyemlz..Ül -
ker Fürikasrndan çıkarılan Ahmet Ozçe-
lik'i dinledim,

Karşr Sendika ve İşveren işi yarala -
maya ı.ardırdı. Ve silah kullanmaya baş-
ladr. Bu davranrşı durdurmarrrzr ve müte_

cavizlerin Kanun çizgisi içine sokulması-
nr diliyorum.

Tiirkiye Grda-İş Sendikasr
Genel Başkanr_

KE]\,IAL NEBIOGLL

Ülker İşçilerinin üzerine silahlı ko -
mandolarrnr saldrrtan işveren ve Tek Gı
da-ış'in ortaklaşa kurduğu gangster şebe-
kesi,şunu bilsin ki, bütiin zorbalıklar Ll-
ker İşçilerinin mücadelesine bir kat da -
ha Hhklılrk kazandırmaktadır. Ülker İşçı
leri gibi Ülker olaylarrnı yakrndan izle -
yen ve destekleyen büttin işçiler' sarı sen

dikaların kirli ve kanlı yüzünü apaçlk,

görmekte ve sart sendikalara karşr mü
cadelelerini hrzlandrrmaya hazrrlanmak
tadrr.

Bütün bu zorbalrklar karşrsrnda Ülke:
li işçilerin yılacağrnı sananlar bir kere
daha yanılmrşlardır. Çiinkü, sarr sendi -
kanın alçaklrklarınr gören Ülker İşçi1+,

ri birbirlerine sı.msıkr kenetlendiler.
Şimdi bütün Ülkerli İşqiler eli bıçak-

1r komando bozunfularınr _vöneten sar1 seJ]

dika Tek Gıda-tştten ıe onun]a İşbiı,ti-

ği yapan İşverenden düa çok nefret et -
İ."lt"ai"l"". Ve bundan bö_çle ülkelli iş-
çilere silaLüa, bıçakla saldırmaya ka"lkr -
ğan komando bozuntularına bütiin Ülkeı,
li İşçileri gereken cevabr tereceklerdir.

Sendikamrz Grda-İş Ülkerli İşçilerin
Sendika Seçme Mücadelesini onlarla bir -
likte omuz omuza sonuna kadar sürd,ür _

meye kararlrdrr.

$0nu

i'.::-. -: - _-:::, : .ı-::,::,s::,:: sessiziiı, hü

.:::]-, s j:-_,., _ :. lı--ei:; iieı. -\ıal,asal hak -
1:r,:ıın al-ı;l:r aitııa alrnmasrnın suskun

iuğu içindeler.
Bir o}-un daha o1,nanmıştu, Emekçiye

karşr patron, sarı sendika, yetersiz ya-
Salar yüzünden.
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sayln NA}I]K KE\{AL ŞENTÜRK

Bu dergimizi muntazaman
yakın arkadaşlarınızın ve sizin
sayls!nl posİa ile gön,derelim.

izIemek
eV ya da

istiyorsanlz, okumalarlnı arzulad ığın lz

iş adreslerinizi bize biIdirin, sizlere her

DisK Delgisl
Barbaros Bulvarı
Uluğ Han 64/4

\Beşiktaş 
_ lstanbul
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ErEiri

DİsK'e baElı Lastik-İş Senükası, işko-
lunda toplu. pazarlık yapma yetkisini ai *
mışhr.

İşkolu yetkisinin a.lınmasından son -.ı

ra Lastik-İş Sendikasr Gıslaved Lastik
Fabrikasrnda işvereni işkolunda toplu pa-
zarlrğa çağrrrnıştrr. İşr,eren topirr pazar-ı
lrk görüşnıelerine gelmeniştir.Bunun üze-
rine Lastik-İş §snüJii(asl brı işyerinde gr«ı
kararı alrıış ve g]:ı;v uygrılamasına baş --,

lamıştız.. İşverenir i;*;1: İş Mıhkenıe
sine grev kanıınsuzdur tİ.iye iıaşvıırmasr
a5ınr mahkemece 2a.9.1974 günlü duruş -mada reddedilmiştir.

gun olarak DİSK'e bagıı l astik-İş sendİka
sına Grs[aved Fabrikasında üye olan 850-işçinin 7 Ekim 1974 sabahr saat 5.oo| te
başlatmış otduğ;u grev tam bir day İşma
içinde sürmektedir ve grevci işçiier hak-lr istekterinl aimakta kararlıtlrrlar.

Ancak Grslaved işvereni, kendisi ta -ra_iından 4 yrl önce kurduıuian bir sarı
sendika ile birlikte, işçilerin bu yasal
grevlerine karşı çrkmakta ve işçileri kiş
kı,rtmak istemektediz,. Ama bu hiç bif
Şonuç vermeyecektir. Bütiin DİSK'e baslr Sendikalarin üyeleri gibi lastik-İş ' 

-"
üy€ Grslaved işçileri de tam bir bilinçiçindedirler ve bu gibi hareketleri sonuİ.
suz brrakacaklardır..

. Grevi karamayan işveren şimdi grevin
kanıınsuz olduğu iddialerl ile kamunwnu
vc yetkili merci leri aldatmaya ;.,önetmlş-
|ir...o.1sa Grslaved iş;ıerindeki işçİlerin
tiimünün üye buiunduğu Lastik-İş Şndi *

DISK Genel Sekreterİ Kemal
I(ER grevle ilgili olarak basına
!e 9 Ekim'dg aşağrdaki 3ıazılı
vermiştir.

ŞÜL
ve TRT-

demeci

'|Anayasa ile getirilmiş
iş sözleşmesi düzenine ve

bulunan toplu
yasalara uy -

'<,

Fa-



kasl bj*a i,3.sal prosedürieri tamanıla -
yaral.i :şi,eı-:::de tcplu sözleşnıe yapmaye,t
kisi alriş ı,e bu yetkisi kesinleşmlştir
Fakai işı,eıen bu yasai gerçeğe slrt çe -
virmiş. 3ıei,e bunun üzerine giülıniştir ,

Kaldı ;i, I .i;:ik-İş sadece Gıslavel,ti-i;.e _
rin..ieki iş!iit i,in iür]liniöçi il; in büytiIı to _

j-5:l\p'j1l'"1'hiiii' ;yc yan,,,rş bir Sendi _

-' kadır. \'e bu gerqek Çalışma Bakanliğı -
nrn Lastik-İş Sendiltasına işlrolu -yetkisi
vermesi ve bu yetkinin Yargrtayca orıa3, *

lanması ile yasal dayanağına da sahiptir.

Hal böyle iken ve Gıslaved işyerinde-
ki gı]eve başlanılmasr için gerekli bütii4
yasal işiemler, bildiriler yerine getiril -
mişken bö}ıle bir greve kanunsuz grev det
mek için bir işverenin ya çok bilgisiz y4
da gerçekien kötii niyetli olması gerekir,
Zira, işveren şimdi şu ya da bu yol -
dan grevin yasadrşılığı boş iddiasr ile
tedbir kararı a_lrp grevi durdurma sevda-
slndadlr. Ama unu'tulmasrn ki, Tiirkiye -
de hakimler vardır ve yasal dayanağı o -
lan bir eylem işveren kefiyle durduru -
Iamsz |.

Bu tutum nedeniyledir ki, toplu iş söz
leşmesi düzenine uyamamrş ve çağdışı k4
mlş bir işveIene yasal yoldan işçileriml-
zin gerekli dersi vemesi gerekmiştir. "'

DİSKle bağh Lastik-İş Sendikası lnın
Gıslaved Lastik Fabrikasr İşvereni ile
toplu sözleşme yapmak istediği halde iş-
verenin, Lastik-İşile sözleşme yapmak
istememesi üzerine başlıyan yasal grev
7 Kasım l974!de birinci ayrnı dol*ırmuş
tur. Bu nedenie grevci işçileri ziyaret*-
den Dİ§K Genel Sekreteri Kema] §ilker,
greı, hakkınrn genişletilmesi, genel grev
hakkınrn yasalaşması lokavt'rn ise yasak*
Ianması gerektiğini açıklamrş,işçilerin i1
ten ç:.karrlmasında işverene geniş yetki
ve hak tanryan İş Kanunu'nun 3ıalnrz işve
renleri koruyan hükümlerle donatrlmama-
sı gerektiğine işaret etmiştir. Kemal Siil
ker konuşmasına şöyle devam etrniştir:

llToplu sözleşmeyi düzenleyen yasa bu
gün o hale gelmiştir ki, sarı şebekeler
işçilerin imzalarrnr taklid ederek, hatta
30

gerçek sendikaların sloganlarrnr özünden
yoksunlaştrrarak işçileri aldatmada za "
man Zaman başarr sağlamaktadrı,l aı ,,,::'-"--

l<lsrm işverenler cle Cljeı"-i-_,, ,3iire 1ıımu-

İrİ. 
-ı,rİırı.ır", .- , -ııaJ{.' e ritebilecekle ri

],.;,,;,,.. .-ı lixTl sendikaiarr korumak içİn
bazan işkolu sözleşrce siiı,i., iıazan işyeri
sözleşmesinisavunmakta, bdylece asıl
niyetlerinin işçi haklariıı değil, kendi çı,
karlarrnı korrmak olduğunu anlatmakta -
drrlar.

Bizler, işçiler olarak, bilinçli sendi-
kacrlar olarak burjuvazinin memleket yö-
netmede, hiikümet etme de çok güçlük çe!
meye başladıklaır bu dönemde Anayasa d9

ğişikliklerine göz diken, geniş kitlelerin,
seçme haklarlna set çeken, sandrktan yal
nrz kendilerinin çrkmasr için çeşitli do -
laPlar çeviren politika esna.frnın aslrnda
işçi haklarrnr boğmak istediklerini bile -
rek tek bir vüc,tıt olduğumuzu bir kez da-
ha ispatlamaliyı.z. Gıslaved İşçileri, gel
çek sendikacrlrk doğıultusunda onurlu mi!
caclele vernıiş bir işçi grubu olarak DİSK
iikelerini havata geçirmeye çalrşan Las -
ti\-Iş'in öncülügünde başlattığr grevi mut
laka başarıı,a, havrr valnrz ba=.alara U" -
ğil, bir Caha sarı şebekelere ümit brrak
mavacak öLçüde güçlü bi,r zafere götüre-
cektir. Sizin grev hakkrnr kullanmada gös
terüğiniz övgülerie anrlacak biriiğiniz kar
şısrnda, haklılrğrnız karşrsrnda DİSK içiL
ie bu grevi sürdürme azmitiz karşrsrnda
yanlış hesaplara bel bağlayanlar doğru
çizgiye getreceklerdir. Tiirkiyeıde mev -
cut yasaları -beğensek de beğenmesek de-
eşitçe uygulama mevkiinde ılan].ar ve on-
lara uymadan başka yol olmadrğı gerçe ..

ğini kaı,rayaııiar, Grslaved işl,eı:inin de
Lastik-İş Sendikamrzrn işkolu sözleş -
ı;ıe yetkisine saygı göstermelidir. Bu say-
gı, gereğini duyinayanlar eninde sonunda
başiarını kayaya çarptrKarrnı a_ırlryacak -
lardrr. Grevciler, sosyal mücadele tari-
hine direnciniz ve kenü kendinize g[ive -
niniz, kendi isteğinizle üyesi olup yaşat-
tığrnız Lastik-İş'e olan inanrzla her müş,
külü yeneceksiniz. Mutlu yarınlar, hakla
rrnr korumasrnı bilenlerindir.Devrimci §eı
dikalarımız sizinledir. "



Iarın /lanınila

çiniş:

Sosyal güvenliğini tanrmınr yapma ça-
basıııa girişilince karşrmıza ttirlü etken-
ler, .,,rkar: erek ve }rönt€mler, ilkeler ve,
ul,g-ırlan:ıcak sil,asalar (politikalar) gibi.

i{er in.l-.nrı sosyal korı.ınmaya hakkı
olduğu gerçeğine karşr çrkan yoktur ar
tık.

Uluslaraı,ısı ılenda da, Evrense[ İn-
san Haklar1 Bildirisi, Avrupa Sosyal Ya-
sası, l02 saylh Uluslafal.asl Sosyal Gü -
venlik Sözleşmesi, Llusiararasr Ekono -
mik, Sosyal ve Kiiltiirel Hak}ar Anlaşm.a
sr ve daha bir sürii böyle aıdaşma tiim
dünyada bu konuda blrlil; sağland:ğrnı gö_s
terir.

Yine de, "sosyal güvenlik" ien ne an-
laşrldığı konusunda oybirliğine varrlmrş
değilür.

Sosyal Güvenliğin kavramsal özünün
tanımında iki temel göaüş vardlr.

Birincisi, çok geniş bir tanrmdan ya-
nadrr ve uygu.lamadaki tekniklerden çok
sosyal güvenlik siya§asln]n (politikaslnln)
sonunda (nihai olarak) neyi amaçladrğı ü-
zerinde durmaktadrr. Her yuTttaşa her
zaman gereksinmelerini karşrlamak üze -
re yeterli bir gelil sağlanmasr ve böyle-
ce fakirliğe son verilmesi gerektiğini se
vunan Lord Beveridgetin görüşü bu tanı-

rurKJ-ye de taram kesimi sos -
ya1 güvenlikten yoksundur. Tür -
kiyeIde krrsa1 alanda sosyal gü-
venliğin gerçekleştiri].nıesinin ö
nemini ve ivedilitl,ini bir kez d5'
ha vurgulaınak ,için dünyada tarr
alanrnda sosya1 güvenliğin nası 1
Sağlandağa konusunda Sina Pamuk-
çuInun derleciiği bir dizi yazrya
bu sayada başlryoruz.

Eliv enlilı

mrn temelidir. Yani, sosyal güvenliğin a-
macr, daha iyi bir gelir dağrlrmr yolu ile
herkese belli bir geçim sağlamak olmalr
dı r.

İkincisi, daha sınırlrdrr ve günümüz -
de varolan sosyal güvenlik sistemlerinin
izlediği özgüI ereklerle bağIıdır. lO2 sa-
yrlr Uluslararasr Sosyal Güvenlik Sözleş-
mesi bu yaklaşrmrn güzel bir örneğiür
Bu tanrm uygulamada korıımayr sağlama-
ntn araç ve gereçleri üzerinde daha çok
durarak, sosyal güvenlik siyasasr ile eko
nomjk Ve sosyal siyasa arasrndaki srnrr-
ları daha belirginleşti rir. Ne var ki, bu
ta.nrrn, uygulamayr kapsadrğrndan, sosyal
güvenlik programlarrn değişmesi ile ken-
disi de değişmeye uğrayacaktrr.

Son bir kaç on yıl içinde sosyal gü -
venlik kavıamı sürekli olarak genişledi -
ğinden bu iki tanrm arasrndaki fark da da
calmaya yüz tutmuştuİ.

Sosyal güvenlik a.lanrnda en hrzlı geliş
rne sanayide ve kent nüfusunun çok yoğun
olduğu bölgelerde sağlanmıştrr, Tarrm alq
nrnda alrnan tedbirleri iyi değerlendirmelt
için sanayi ve hizmet kesimlerindeki işgi
lel için ne büyiik ilerlemeler gerçekleşti
rildiğini gözönünde bulundu rmak gerekiJ

1969 yllmda yayrnlanan bir inceleme
dünyada bu konuda genel bilgi veren
tabloyu göstermektedir:

Şos ya l
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Dünya sosyal güvenlik sistemlerinin
tlr"İl (t -"l programlarrn bulunduğu

ülkelerin saylsl)

Sosyal Sigorta Hpi
ya da sosyal yardım

Emeklilik sigortası.
Hastairk ve analık sig.
İş Kazası sigortası
İşsizlik sigortası
Aile yardımları

Kaynak: ABD Sağlık, Eğitim

Avnıpa Amerika Afrika

z4

38
2

z0

Asya

ve Refah Bakanlrğı: dünya sosyal güvenlik

z8
28
28
22
28

20

4
8

25
25
26

6
7

Droğramlarl, 1969.

;;İ.J' ;;;;d;, ilıupa'da sosyal güvenlik

Agmış 0evletin savaş

Fonuna yardım Kampanyasına Katılanlar

İ şyeri Lira Kuluş

DİsK'ın 0lduğu

Ayvansaray civata l0. 042, 40

Paııkurt San, 9,917 , -
Telden San. 8,022,24
Tetden saJı. 139,92

Tatko A.Ş. 3,433,44
cihaD Adi Kom. Şti. 43,309,05
üiKim Ay 10, 161,25

Tiirk Telefon 6,355,20
Ermaı Koll. Şti. 2.860, -
Gripin Lab. 16. 121, -
Dist Personeli 609,99

Arif Hastiirük Kutu Ypş, 1" 361 , ?8

Ferro üiKim San. 5. 554, 3l
Ak-iş Basrm Evi 1.810, -
Motor Tic" 4, 156, -
Gama Reklim 190- -
Hürriyet Gaz Dağıtrmı 38 5" -
Selver Koll. Şti. 1. 2l2, 30

Caılo Elba İlaç San. 6. 197, -
Çeük İzabel 3.857, 15

ğ.s.K. p-irör,tı 415.-
Arrtaş san. 1.555, -
Böhler Koll, 3,825,45
EEe Lokantası 2,|35,,
Nlhur Oyuncak Tab. 170..

E. §ına, }I. Üntün Yat,
F amak Fab.
Famak Fab.
}Iaktaş }{ak. san.
Osman Malat İ!olt,
Münir Şahin Tıbbi Müs,
S. s. K. Paşabüçe
De-Ka-Se İşyeri
Bilge salayii
Arsan ileç San.
Dilsan Oklı
S. §. K. Manisa
T"Z.D.K. Trabzon
Metan-Eloktronik
Denet Clvata
T" Philips san.
S. s"K. Afyon
Selnikel san.
Devlet İstatislik Ens,
Clba-Ge€y
Rulo Basrmevi
Magnezit
Ist. Döşeme san,
Pfizer İlaç San,

Tel Çivi San,
profilo san,

40. -
750. -

1.354. -
|. zz4. -
3.784.-

988. 10

167.50
l. 946. -
5. 034. 60
1. 655. -
ı. o aiJ. _

2. 640. 08
306" 75

5. 000. -
6.689.25
3. 786" 70

|z3.7 5
,1 ,o! -
2,734.60
1. ? 56. -
2,240. -
7 .93z.55
6.950.88

2,I.75|.95
2. 536. 60

98.659.36



Lira Kuruş

I

i

I

i

Malatya s. s, K. Öd. Bür. Şef.Bebliller- Ta^üı §+;

S. S. X. tlal-"' İlr. SivasŞet
:.ı5. 9d. aür. Ulus-A]iKARA
s.s.K. öd. Bür. Koca€li
T.z.D.K. Manisa
s. s. K. Ödeme Bür. ftf. Eürne
|. .İ(. 9d. Bür. *f. Aydrn

:._|. 
I<. 99. Bür. ef. Gaziaİtep

1a8aş. Tiirk Amba]aj A. Ş.öoronkay
Telra Telvz. Rady. sn. veT. A. Ş.
,:.1!:: P-"" ve ort. Adi. K. ş.§uçuk sn. sİt. Yapr KooD. Bsk
Edİrne
Merüaş Naklivat ve T f, §
(Gümüş)
Mertaş Nak,l-e Tic. A. s.
(Kartal)
Şimsel Gezginsu Gdksay oto S.rnEDa Tic. A. Ş.
T. z. D. K. Eskişehir
Ahmet Vefİk iz;i
Çiftçi Malları Korüma B8k_
Taylan seramİk Koll. Şti.ar Muslukçutuk Srı. A. S-kaüca ofset

;]11_1!1 İ:rl ve Vernik sn. A. ş.Alaysan Mak. ve Yed. Parca
.tl_aİteks frak. TeŞisat San.
Ahmet Peke r Kolt. Şti.
Elba Basr!çlı D6kıim sn.A. s.ş. s. K. Buca Hastaianesi
Fen Fakültesi l!İatbaa İŞcileri
§. s. K. Beyoğlu fubesi
s. s.K. Göztepe
s.s.K. Kayseri
s. s.-K. DİyarbakıT
Ttirk Sisa cam Fab.A. s^
Teknik cam Fabrikasl
Btmaş Bİrleşik Mk. san. ve T-Kaya Döküm sn.
Mannesman siimelbank Boru D.r. A. Ş.
İbak Anıbalaj Sn.
Imesko Koll. Ştt.
Bufer Elektrİk sh,
Aksoylu Kardeşler
siit lIakina
Emfa_Elektrik Mah. Ltd. Şti.ö. ş. K. lzmir Böl. Sağlık MD.

2.575. -
8. 618. 0 5
2.419.80
2.0,I3.65
3.385.97
L.482.25
|.792.-
3.653. -
2.836. 06

21.910,07
378. -

ı5.504.40
840. -

652.60

450. -

1.200. -
2. 172. 16
2. ı l0. 84
1.482. -

65. _
450. -
423.50
8 28" 80
8ı5._
925, -

3. 173.4l
1.433.60
|.491.25
4. l90. l0

976. -
4.096.56

320.69
3.491.42
3.052. 95

l3. 349. -
13. 315. -
1.527.25

5.095.82
ı. 993. -
3. 018. -

l0" 759.05

I.642. -
5.455.40
1.0t9.5t

Lİra Kunıs

?.327. -
683. -

3. ı80. 06
4.720.88

325, -
3.453. -

L20.56
L.299. -
1.483.15
?,97 0. -
8.375. -
2. 628. -

40. 50
l. 000. _

49l. 85
3.844. -

2. l00. -
1.87?.85

9l. 1ı0. -
2. l40.20

919. 12
65.35

2, l88. -
L0.7 34. -

işyeri

s. s. K. Çankaya
_Aydoğdu Dağ. Öğretmcn Matbaası
ıue6an Metal san. A. Ş.
Me$olin Boya Sn. A.İ.
Beka Basım Evl
Polyester sn. Personeıİ
s. s.K. Di§panseri Giilcük
T. Z. D. K. Antalya
s, s. K. Van Şubesi
Gıda İş Send. LeveDt Per_
_Gıda İş Send. Deşas İşy.
ııaya DiiKim ve Mak. Ltd. Ş.§]peİgaz Koll. Şti.lito Teneke yatbaası
sosyal sigort€jar Kurumu
kartal ödeme Bürosu
se\'il Profil Levha Fab.
'Tii rk. Gıda-İş send. (Topkapı)
rşçueri
Uni-Şmi İIaç Fab.
Untlever-İş Tic. §n.
TıiIk Ltd. ŞE.
s. s. K. Ma]atya Öd. ff.
Arsay Makina sn.
s. s. K. Kurumu Eskisehir
s.s.K. Kurumu Akav
D, D. Yollarr l. İşl. üa^
Erka Balata ve Otomotiv
san. A. Ş.
Sosyal-İş Sen. Üye Personeli
§. s.K. Elazığ
s.s.K. Müdürlüğü -Rtze
TiiIkiye Grda sn. (Mert İü
T. Demİİ Di'kiim Fb.
Etibank M. M. Antalva
Elektrometa.tuTji sn. İşt. iı.ra-
s. s. K. Kiitaİvg
S. s. rj aaJıkesir
s.s.K. Eereke
§,S.K. Konya
s, s.K. Trabzon
Balıköy Maden İşl. Müesş^ {d_rlyas Restolaıt
s. s.K. Denjzli fub.
s. s. K. sivas
simko Kartai Fb.
Tamiş İşçı ]\{ensuplarr
Yem san. T.A. Ş. Ist.
Yeni Fab. Md.
Kateb Koıl. Şti.

34.358. 20
4.307.50
4. l09. -
2.261.52

24.342" -
202.163.55

26.481. -
2.412.50

80.60
451. l0

3. 083. -
584.50

l. 865. -
410, -
58.08

29.246. -
569.60

3.526.90
160.95

İşyeri

i



S. S.K. İzmir
z.D.K. Konya
Devlet I!1 a]zeme ofisi
Totomak san.
selgeçeD SaD.

Güneş \{ akina Atelye si
Gripln Pelsoneli
Doğaı Basımevi
Giilok san,
T. Heechut Kimya san,
(ar ormaı san.
Mesan Metaı San.
I§t. F akflaTl Baş Müd,

s.s.K. Beşiktaş
s. s.K. Tep€cik
TaTi§ Tarniı, At€lyesi
S_ S.K. Basrmhaıe öd, Bürosu

S. S.K. Kadıköy
imbat Makina san.
Neçat Boya Fab.
Tiirk Hentel san. Kimya
s. s.K. Fatih Şb,
Gül Seramtk İşçileri
ofset Teneke kuku
Ere1 D€mir Çekme
trIarşal Boya ve veüttk san,

Kurtken Demildöğen san,

Şant Tarma ilaç San,A, Ş,

Özyürek Basrmevi
Karacalr Ko1l, Şti,
sabri GiiDgör
Mesan Metal san. ve Tic, A, Ş,

s. s.K.Ist. satınatma Müd,

Kurşuı Metaıurcji vesan, Ltd,
T. Philips san.
s. s.K. Eskişehir
S. S.K, Batman
z.D.K. Ka&köy
Kasımpaşa Un Fıb,
standart Belde
Ist. vakıller Bas.Müd,
Maksaı Iüakina san,
Dekat Reklam ve Baskı saı,
Embo saı. ve Tic.A, Ş,

Basıı San. İşçi. Sen, Dev, Mü,
ofisi Bas. M.
Taşıt san. A. Ş.
s. s.K. Konya Er€ğli

İşyeri Lira Kuruş

l]sak S. S.K. Sosyal İş Pers, l34, -
ıikara«ablolarrİşçilerı 7,874,20

Polim Peks A. Ş. 1, 107,30

Ifulusi Şenkaya 1,614, -

Layne. Bowlardik Tiirbün 
2_,t47.6o

Pom. işç.

""İ""T'İrO,-Tezga,tıları 
[7,734,80

n"İ-lo *"o, i-"ı1, ş, 857,64

i;;;b;ii ııiıau,ııigıı 4,864,08

ğr*rgu Koıl, Şti, .'^'.?,2o^
Konya S.S.K. d"|,o, ıw

Conım S. S.K. i,634, 16

İİ^]'gu-ıİ"tl",ıs,",ıta, l1,720,-

il"t"o", ,. s. x. tıd. Bü, şf, 23|"
İ-jr.* i. s. ı<. Od, Bü, tsf, 2, 930, -

İ,"""İ, s. İ. ı., tla, Bü, tsf , ı46, -

İİ"-""u-İ.s. *. OdBü, tsf , }39,;.
s, s.K. Gifesun
!ii* r"a. ,.e.s. 

",ZZ1n,,_,
Nurettin Uycan
İİ. İ. o. s"".ı'"U, ş't, 2,359,,

Yiimlü San. ve Tic, 2,451,50

Tolıez Koll. Şfl, '1, 545,65

Habaş San. \,e Ttbb1 (Karta,],)

Gazlar lst, End, 1, ]00, -

;;;İo;";DöKimA,ş,Tuzla 2,518,84

;;;;" End,Ltd,Şti, 3,065,65

#i;;*;n,s.ğan.A.Ş. 1ı,i?:,i9
560.50

T. c" Z.Bank,Matbaas] 4,865, -

s. s.K. Şişri 2,515,65

İİ#u'rİ."" Trbbı Gaz, istihsal 5, 800, -
S. S.l<. İsplrto Isparta Ozedem

Bürosu Şniği o,,,ı,J

Entil A. Ş. 11, 362, -
e*", İ-.l" A,, Ş, 38, 101,9?

al<vat İşçllerr .. 2,350"

'.İ. 
rİ.-İ'İ,rou"u Ha§t,öd,Bü, ı38, -

Rubin BaslmeYi 687, ?5

aXo.-**u işı, *oa, 4, 760,09

İ."a.*. *,,uı' 6d, Bıi,o"o 200,-

;:;:;:dJ. Bü.şt(Fethiye) 199,-
ilJn" Öı,-o rie Plastik san, A, ş,4,467, -";İ 

';"n'O, 
Fb, TiiketimveYard, 376, -

Yıldız Kazan Sn, 2,092,80

Boronkay 15, 791, -

İ"r""i]r.*. öa, ıtir, şt, 2,600,87

Li]:a Kuruş

5l?.-
1.759.50

744,-
4.633.50
L 382. 80

200. -
1. 750. -

22"8l0-95,
14.089-50
8. 150. -
5.882.83
2. 187.50
2.336,65

99. _

2.8|4.54
zl4. -
201. -

2.881. 20
854,32

6. 144. 31
4.966.7,1

393. -
696. -

1. 596.40
l0.580. -

246. 11

9. 585.80
881. 50

3. 108. -
+4.-

8.009.48
1. 115,65

56.6?0.65
2.615.65
6.510.50
5. 000. -
5. 870. -
3.8,14. -

948. 40

2.092. -
2.884.,

8.4,15.-
l5.381. 50

155.-

]



işye"i

Alhlar Send. T. A. Ş.
Demat Deniz Çıkarma
Haymak Döküm ve tr ttting. S.
{ekanlk Makina Tic. A. Ş.

Mengen_ıer TicaTet A, Ş.
Uda Koll. Şti.
Tfiİbosan Tiirbo Mk, s. T. A. Ş.g. s. K. Tarsus ödeme Bürosu
DağdeViren Döküm
s.s.K. Göktaş
s. s. K. Beşiktaş
s. 1ş seodikasr ÇayrTova
Estaş Ev cihaz larl
Yakacık Maluha Fb. Dök. S.
ozkardeşler Civata s. A, Ş.
Şarlton Ateli Yeniköv
Izmir Elektaik Techizatı
Tek Tarrm Mak. T. san.
Darphane ve Damga Matb.
s. s. K. Emlak ve İnİ. ıtd.
Holsan Tarrm Alet. Mk.
s,s.K. BalrkeŞir
s. s. K, Kadıliöy
s. s.-K. Gaziantep
Im§a Glda san.
T. Grda-İş (Lider Çikolata
ve Grda san. Fab.
Emek Elektrik End, A. Ş.s.f.K. Ist. Böl, sağ. Md.
DaTphane ve Damga Nlatbuas1
com Elastik sn. veTic. A. Ş.
Ttirksan, Keğıt Kaplama
S.S.K. Erzaruıı
T. Maden-İş Sen. Per.
Meta Elektlonik Endüstrisi
Akbank NurioŞmaniye sumaŞ
Koll. Şti.'Mersin
Karo Çelik EŞya Fabrikasr
s. s. K, Adapazalı Şıbe x,Id.
Metanat Un Fab.
s, S. K, Ist. Bö1. Md.
Istanbul PoIselen san.
oItam l{atbuacılrk
Yeni oItam GazereŞİ
s,s.K. Kadlköy
s. s.K. Havza
Çayrrova Cam san.
ElŞan Hammaddeleri sn. A. Ş.
nlektronik İthalat Kom. Şit.
s. s. K. Kazlrçeşme
s. s. K. l"enişehil Ankara

İşyeri

Aret Takvor
Otobüs Karsan ve Tur. İşl. A. Ş.Hursan Çelik Eşya sn.1.. Ş.
Ege Baklr
Tekimay-sınate s Koll. Şti.
ETtuş Tic. ve sn. Mües.
M. A. N. Kamyon otobüs Fb.
cam Elyaf.san. Gebze
T. Siemens-Bursa
s, s. K. zonguıdak
İbraİim Nas
Çelik sarı. A. Ş.yeni ltikümhane
KaTadeniz Bakırİşl.
s. s.K. Arhavi
s. s.K. Merkez Md.
z. D. K. Aydın
S.S.K. Unkapanı
S. S, K. İzmir
Devlet Demir Yol. Z, işl. M.
Gıda Sn. İşçileri
Rek€ Matbuacrlrk A. Ş.FlizeT İlaç sn.
weyt Lablafuaru A. Ş.
Layne-Bowl,er
Uzel sn. Ve Tic.
Metal Kaplama
simitaş Kotl. Şti.
ETna Koıl. Şti,
Jah Anjelin Yatırdrğı
(Akbank Mües)
Iliir Cam-iş send. Gebze
ozel cam sn.
Erdoğanlar A. Ş.
Eti Toprak Ends.
Birleşik Ay. sn.
Gıda-İş Sen. Yusuf Donan
s. s. K. Adana &.
Are Barbayan. Müe§s.
T. Gıda-Sn. Send. Hasköy F.

S. S. K. iskencerun
l1iIk TaIih Kanunun Bastme.
T. D. K. İzmir
Rochan Muhtabzarleri
Şahr§lalrn Tes.
G]da-İş (Brlkan Kon. )
Gıda-Iş send. Akyol Koll. §ti-
sabahattin Avşangök

Toplam

Deyamı vat

Lira Kurus

15. 196.6s
3.600. -

18.173. 38
l" 352. _

3. 284. l1
2.918. -
l. 928. -

247.49

79.75
2. 27 0.7 ?

289.50
24. 696, 40
6.714,65
1.830.40
9.504. -
8, 981. -
8.740.06

20. 060. l0
8.324. -
1.372. -
3.583.05
4. 558. -
2. 109, 57

?6.4l0":

756.50

40.25
l03.96

l, 165.75
4.377 . 50
1.008. 70
9.995.46
l- l13. 63

8.606. 13
1.122. 80

360. -
44. 25

32.989.09
1.079. 50

937"-
83.32

876. _

60.981.80
2" 641. 12

40. -
2. 6 i6, 63

66,025. 84

LlTa Kunts

70t.38
40.967.?9
2. 151. 20

160. -
4.675.68

12.58l. -
30.284.64
3.458. 80
8, 977. 6l
4. |25. 10

850. -
9.296.50

252.99
18.266.7 0

249.50
6.926, -

896. -
6, 788. -

12.45l. -
4.,l84.80
3.690. -
3. 800. -

360.8o
8.405. 60

o4t. -
9a 466.80
l. 580. -
l. 293.30
2.296.80

l. 349.30
23. 413. 50
3.304. _

2.563. -
6.378.20
7.988.05

500. _

. 5.270.02
835. -
t0.60

4. 389.40
196. -

6.747 . l0
3.076. -
1.537.30

200, -
12.204.50

552. _
,1^ ,

2.1ı8.219.90

.rD
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