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I:1R D:2. DI

DİSK Yöneti ·a .K.uruhı c) H:.ziran :.. 97.lJ- r~ünü Genel Ba l.an Kemal
Türkler' in ba şkanlığırda tJplan.'.Ilıştı:.:-a ~:c~)lant:!.da E 0n gii.nlerin so11
runlarıyla ilgili bir ko~n.i 7l!'a Yapan Genel Ba 9 kan Kf, nal
'irkler şun
ları belirtmiştir:

"Son günlerde içi:;en V3 c.ı. ş tan gelen çeşitli b~ .;kıl e.:::- Hüki..i.me tin
i. 0 lAri sür e.tle yapmasını ör: ·. eyici ağ:ı rz ouyük önem kazanan r ,. '.-roJ. sorunu•ıu
çözümlemek için köklü tedtir :.er alrna:' ı fo:cunlu gört:roru z. " Artık ar,,a
ihtiyaç maddeleri ve temel kaynaklar mut:aka nillil ,~rytir-.~lmeli .;e
Halk Sektörü ile ilgili Ya sa:.aı- halk~ n yönetL1e kat ··.lmas:.nı öngören
içimde bir- an önce çık.ar1 lıL:ı.lJ. d:ı.r • . Jış tehlil:eler helir:.nce 3.caba
etrol bulabilirııiyim kuşk ·..1s una son verec ek or~urlu re ba .,:..msız 9 u usal bir poli tilrnnın gerç :ıkle ~ tirilnesi zorunludur Verr;i ve d öviz
kaçakçılığını kesinlikle t Ll.a.yo.n, ve:-ı'gi d:.ş:ı. b ırak.ı :ı. nn tarım kesiI-i
milyarderlerini vergilendi-::-en bir tutumla ulusal sa--ırunmanın zorunlu
gördü;;ii p::ı.rasal ~aynakları Lut:'..J.ka s a e;lanmlıyız o
Emekçi halkı.n mutlul-ı; sı · na öncelJ.k tanııan bir s osya :. p olitika
izlameJi vajeden iktidar , ".):;_ r an önce asgzı_rı ücretl..ıri b .:) , ki<-,ilik
bir aile moj_eJ.ine göre sap ; c. nalı ve E~sgarj~ ücret vergi dış ı bır3.k11malıdıro !şı;ileri yıllardı ·.:- 'lm;c1rsuz eden toplu söz:.e:;:;me y etkls nin
saptanınasın:iaki h ile ler V I? n:1.hte imzr-. il e yetki almG.lar ı.lönemine son
verecek giri.,imler daha fa :;:'-:ı gecikt irilmemelidiro Toplu iş söz-_eş me sinde yetkinin hangi sen hkadn. olduğu ir,yeri i~çi:.erir; n gizl:ı. o yuyla saptac,:malıdır ., ReferT1ium, Türkiye koı;mllarına görL- en geçerli ve en gerçekçi yoldur o h rnur\ sa-ğ~c:nma.s~,. sarı şeb ekelerin , iş -re-ren kurdurm'isı üyesiz sen,L oh :~:ı.n ve hileye dayalı "üye ç. oğu:::.luğu ,ı
kabramanlıgının s onunu get,.t'3Cektiro
·
çalışma prcgra.mJ.nda -yer al El!!
lıh.rtadır, BununlJ. birlikte bj

İktida:o::"; çalışma hayaı; ına Jemok.I·asiyi tilin kuru . ve ::ı.'ra.lla:::.":ı. i le gerçekleştirmeye henüz ha-}lamamıştıra Yaln1.z en ~ok ,.i (. si olnn
. . şçi örgütünü tek muhatap ,;3.~ran anlay-LŞ hem .Anayasa, a , 11-1:ı Selıdik:ı
lar Yasasın3. , hem Uluslarara3ı uye;ularrıalara ters dü~;mekt <. ir, İkti
dar , geçmiş yıllarda sa~cı 3akanlar::ı.n de :-:ıt e[tiyle yo last~ rılan l~ük:imet-!şçi Örgütleri iliçkilcrini demokratiY anlayı ş reınelıne mntl~k-ı
oturtmalıdıro Biz Sosyal s:,~ortalc1r Kurumu:nun parn:.'lrı un 'iı:ı.rçu....,
e 1il:ınesinin ve haksız tasa:r· ::- .ıflara yol 0.çr...n girişim lcri-rı soruı:llusu
olarak 1967' den hu yana S~S ..,K . '1 enel Kurullarına kn rılcı.. ~k ç:ı.~rı
lan Türk-1 9 deleğeleri.ni d-1 .Jorumlu r örüyor ve Ktıt'U u i.t'lfü•ın esi{sine getiren anlayı ş ı şidd•1tle -ıuçlu;yoruz~" dcıaişt;iı,.,
•
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-2SOSYAL- İ~
Dİ SK ' E

SEND!KASI
KATILDI

DİSK Yönetim Kurulu 19 Haz iran 1974 ~ünü toplanarak konGresinde D!SK ' e katılma kararı alan Sos:ral-!ş Sendikasının üye li ~ini onaylamış ·
ve Sosyrı.1-:i: ş Sendikası Gene l Ba şkanı Jzcan Kesgeç DİSK
Genel BaııKan Veldlligine seçilmiştir.
D!SK Yönetiill Kur,Jlu ayr ı c;:ı. Ank'?'ra 1 da Gene l Merkeze ba Ğ lı bir
11
SOuYAL VE PÇ)LITIK !L!f/K!LER rmRKEZI" kurulmas ına k arar ye rmiştir .
Bu Merke~, DISK Genel Ba şkan ve killi ğine se çilen Sosya l - Iş Genel
B at1 kanı Ozcan Kese;eç' in yöne timinde çalı~mo.larına b ar;;lamışt ır .

D1SK 1

YBNİ TEMSiLCıL!KLER

KURDU

Türkiye Devrimci İ şç i Sendikaları Konfede rasyonu (DİSK) Yürütme Kurulu Genel Baş kan Kemal Türkl er 'in Başkanlı ~ ında top lanmış, ör~ütlenme ile ilgili ist ekl eri 5ö rüşe rek kararlo.ra varmı ş tır .
•
Buna göre; DİSK bünyesinde yer almaları isteklerini belirten
Samsun ' daki s endü:a l a rın durumlarını ince lemis ve DİSK ilkelerini
b enimsem i ş ol du klarını sap taııu ş tır . Bu akı 9 ı ge rçekleştirme k , bu
sen cl. ika l arın ortak sorunlarıyla ile;ilenmek Vf: Karadeniz Böl ges indeki uyanı şa cevaı) ve!'mek amac ı y la Sal!l.sıtn ' da DISK Bölge Temsilci ligi
kurul mas ına karar vermif~tir . r!ŞK Bö~ee Temsilcili ğine Remzi Akp~nar
at an..TJU q t ;ı_r •
Ayrıc a , Orte
Anadolu'd aki işyerlerinde çalı şan İşçilerin D!SK'e
üye Sendikalara yaz ıJ roak için yapa.geldikleri ba'lvurrnaları yasa'.!. yol1 :ı.ı~dan olumlu sonuçlara bat-!;lamak üze re Eski şeh ir ' de yeni bir Bölge
Teresilcili~i kurulması ~ara rl aş tırılro.ıgtır . Eskişehir Bölge Temsilcil iğine Mustafa Atik atanmışt ır.

TATİL

filTES ' TE

SEZONU

BAŞLADI

Türkiye Maden-İ ş Sendikasının Gönen 'de bulunan Eğitim ve Tatil
. itesi 15 Hazirruı 1974 günü açılmı~tır . Sezon 15 Eylül'e kadar devam edecektir o
Bu yıl Ta:ti~ Si:ternizd~n,imz~la:ı:w.ri pr?tokölla.rlo. -~ iş.yer.inde•
c_;a.lişan uye1.er;ımz aılelerıyle bırlıkte dınlenmc olana e, ı bulacaklarw

dır .

SEfilNERLER

25 Mc~yıs - 3 Haziran ile 3-12 Haziran tarihleri c.rasında Gönen'
de bulunan E(ttim Si temizde (1'1i tes) iki B-T!P! Gelü~tirme semineri dUzenlenıni ';) tir .

130 üyemizin katıldı~ı seminerlerde ekonomik , sosyal
kal konular i ş lenmi~tir .

v0

sendi-

SAĞDUYU SEill':~YE CEPHESİ
PART!:sERİN! BOZGUNA UĞRATTI

Sermaye cephe sinin partil eri son günlerde hükümeti yıpratma po•Gensoru ile yeni boyutlar kazandırdılaro
Çağda ş bil~.r..ı. ve tekn i ğin gereklerine uymayan, yurt ge rçeklerinden uzak ve egemen sınıfların çıka rları dofgrultusunda yönlendirilmi ş e ğitim po litikas :rn ı eleşt iren ve ö~etmenlerle elbirliği ederek
bu politikayı yurt ve ulus yar:ırına yeniden dü zenlemeyi amaçlıyan
Mil li E ğitim Bakanı Mustafa Üstündağ tilin geçici güçlerin hede fi haline gelmi ~ ve tekelci sermaye cephesinin siyasi kuruluş ları (APs
DP , CGP , I-'IHP) ay~.ı s aft a topl a:ıarak Bakan ha1dcında Mecliste gensoru
açılmasını isteınişlerdiro Gerçakte Milli Eğitim Bakanının dG~il, hükfun.eti düşürmeyi amaçl:t.yan bu g iri ş im , 18 Haziran günü Me.cliste atı
la_~ tokatla bozguna u~ramıştır,
Gensoruyu veren parti sözcülerinin iyesapa gelmez iddialarını
evaplruıdırma.k üzere kürsüye gelen 'Üstünda~ :
11
Türk öCretmeninin AnayMaya ve kanun larımıza göre müdaa.tasını
yapmak _üzere huzurunuza çıkmı 9 bulunuyorum.o" diye konu şma sına başlayan Üstündağ; bakanlı Ba geldiği günlerdeki du.rumu anlatmış , geçmi ş hükiimet bakanlarının özellikle AP'lilerin taraf tut tuklarını fır
sat eşitli ğ ini zedelediklerini , ö~retmenleri küstürdüklerini söylemiştir . Bakan P'iftiranın 9 heps~ bu gensoru önergesiyle burada yapıl
11
dı . Adalet Partisi herkese kominist diyen bir z;i.hniyettir .
11
Devleti içinden yıkmak için bu denl.;i çaba görülmemiştir . Bu
Milli Etitim Bakanını yıpratmak için oyun haz ı rlayıcıları sizsiniz.
AP 1 dir o
Göreve g.eldiğim günden bu yana, öğretmerte huzur vermeye çalış
tım 0 Öğretmen g~reken huzura kavuşursa topluma eğitim meselesini götürür . Karanlıklar ka1.maz , kar~nlık,lar içinde giz~.i eylemler de kalmaz .
fJ? Genel Ba ~7 kanı Demirel ' in bacanağı ' lsparta ' ya :Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştırQ Eğer haklı olarak atanmışsa görevinden almayaca~ım . Ancak Isparta ' daki etiti~ c~miası , Demirel 1 in b acanatiı yü- ünden o kadar 9-uzursuz hale g~ldı ~ı ':',Sıl onu tutarsam görevi yapmamış olurumo A.i.maya mecburum~
demıştır .
litikalarına

'

MERKEZ GENEL KURULU
Maden-!ş Sendikas;ı.
yapılacaktıro

Merkez Genel Kurulu 10-11-12-13 Eylül tarih-

lerinde

Sendikamızın en yüksek ~arar organı
hazırlıklara başlanmıştır .

ç in gerekli

olan nerkez GeLel Kurulu i -
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A - TOPLU SvZL~jME G,JRÜt1!18LER!

SÜRDÜRtı'"LEN !ŞYERLER!

:

1- Türk Telefon Sun . ve Tic. A . Ş .
2- Tekfen Endüstri ve Tic . A. Ş .
3- İktisadı ve Sına.ı ve Tesisat İşletmeleri A.ş. Bahariye Demir Çekme fabrikas ı
4-- Fan.kurt San o A o Ş .
5- Çelik Endüstrisi A.Ş.
Tarsu~ ' da kurulu ve halen 336 işçinin çalı ş makta oldu~-u, ÇUKUROVA I'iAKINA İYlALAT ve T!C . A . Ş . i şye.rindeki çalışmalarımız başarı
ile neticelenmiş ve Toplu Sözleşme görüş me leri için işverene çağrı
da bulunulmuştu ra

B - UYU~l"IAZLIKTA OLAN ve

UZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

1ŞYERLER1 :

DEV.AI'l EDEN

~-

Auer İmalat A .Şo
2- İn-Te -N a Tic . A . Ş .
3- Maysan Makina San. (BURSA)
4- Ersu San$ ve Tic. Müessesesi,.
5- Tü.rke li San., A . Ş . Asansör .l:i'abrikası
6- Mesan Metal San. ve Tesisat A.Ş .
?- An-Ka Kabloları Tic . ve San . A.Ş.
8- Metal Kaplama San.
9-Ferro-Döküm San. (GEBZE)

C - GREV KARARI

ALINMIŞ :i:ŞYERLERİ :

1- Topuz Torçelik S~,n . A . Ş .
• - Eleksin San o vı;:ı Tic . A . Ş .

D - GREV UYGULANAN

!ŞYERLER!:

ELOKTROI1ET.AL SAN. A,Ş, !şyerinde
5.4.1974 tarihinden beri fiilen uygulanan grev halen devam etmek-

1- !stanbul Silahtara~a'da bulunan

tedir.

2- 24. 4. 1974 t arihinde f iilen uygulanmaya başlayan ANADOLU DÖKOM SAN.
A . Ş . işyeı· indeki grevimiz halen devam etmektedir.

1234-

E - YETK1 KARARI BEKLENEN !ŞYERLER!:
Mannestıan-Sümerbank Boru End. T . A.Ş . (!ZM!T)
Embo-Emaye ve Boyalı Eşya San,ve Tic. A . Ş .
1, Gr Kazan Fabrikası
Yıldız Kazan San . A.Ş .

5- Döküınay A.Ş.
6- Erka Balata ve Otomotiv San.

A . Ş.

l

t

&l'i ,2J
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7- Pankurt Ot-o Kablo ve Yedek Parça San.
Kablo San.Lmt. Şti .
9- Ta ş er Koll . Şti.
10- Süpsan Motor Sibopları San. ve Tic .
11- Türkeli Tic . Alüminyum Doğrama San .
8-

Lmt.Şti.

Başkurt

Ayrıca ;

A.Ş.
A.Ş.

Mudanya'da Kurulu TÜRK SIMBNS

ELETİUK

SAN.

A.Ş.,

Ada-

na ' da kurulu, ALTINOVA ZlMAT ALETLb"'R! MA1tlNA SAN. T!O. LTD. ŞT!~
İ stanbul I da

bulunan,

İSTAl-JnUL I'1AKİNA

DOKUM

A.Ş., MASİS

A.Ş .. i ş yerleri için ilgili Bölge çalışma
Sözle ş me çağrısı için müracaat edilmiştir .

SAN.

F - TOPLU SÖZLE~;l"IES!

İMZALANAN !ŞYERLER!:

1- TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI SAN . A.Ş. (GEBZE)

2- UZEL TİC . ve SAN. LTD . ŞT! .
3- !DA~ !ST.ANBUL DÖŞEME SAN o A.Ş.
4- ÇELİK İZABE SAN . ve T!C • .A.Ş.
5- .AKSAN NE1rAL SAN . A. Ş •
6 - DAĞDEV!REN FİRMALARI

7- TÜRBO-SAN .

A.Ş.

8- SÜT Yı.AlctNA KOLL . ŞTİ.
9- ElÇU J!'REN KA.ı"'1PANA SANAY!
D- S!NGER Siui. A.Ş.
JI

•

ÇEL!K

EŞYA

Miidiirlüklerine Toplu

