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GENEL YÖNETİM KÜR:.^LUMUZ TOPLANDI

Ana*,üzüi_iümüzün 28,maddesi, .gereğince altı ayda bir olağan toplantısını yapan
22-25-2^^-25 Mart 1976 tarihl'erindo Genel Başkan
Kemal TbBKLER 111 başkanlığında
Merter Sitesindeki Eğitim salonumuzda toplan-,
rn ıştır»

ılınuıgı gibi, Genel Yürütme Kurulu üyeleri, Bölge Temsilcileri, Merkez

-enol durulunda seçilen on üye ve Genel Denetim Kurulu Başkanının katılması
ıc o uşan Genel Yönetim Kurulu, Anatüzüğü' ve ona bağlı yönetmelikleri uy-

^^ayan. Genel ürütme urulunun çalışmalnrihı tasarruflarını inceleyerek

firara bağlayan ve sendika çalışmalarına yön verici drektiflerin saptandığı
ır kuruldur,

-

Ayrıca önemli iç ve dış olayları ekonomik ve politik açıdan değerle
onetım Kurulu, bu toplantısının sonunda sendikamızın önümüzdeki altı

aylık Uonera çalışmaları için ileriye dönük önemli kararlar almıştır.

DİSK ve T.MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kemal T^rkLER,sendikanın dört

gun suren Genel Yönetim Kurulunda alınan kararlarla ilgili olarak şunları
jmistirsöylemiştir,

"DİSK üyesi Türkiye Maden-İ$ Sendikamızın altı ayda bir toplanan son Genel
onetım Kurulu toplantısı dÖrt gün sürmüştür. Örgüt işlerinin görüşüldüğü bu
toplantıda güncel yurt ve dünya sorunları üzerinde de duran Genel Yönetim-

Kurulumuzun kamuoyuna açıklanmasını oybirliği ile kararlaştırdığı görüşleri
şöyledir. -

l^ün Türkiye de emekçi halkımız.., tarihinin karışık, çetin ve sorumlu bir
^masında yaşıyor. Büyük sermayenin ve ayrıcalıklı azınlığın..; politik ve
onomik hakimiyet", çağımızın hiç bir sorununa çözüm getiremez durumdadır,

•pioalizmin mezarını kazan krizlerle karşılaşan sermaye ve iktidarlfirı, bü
tün yükü çalışan halka ve özellikle ücretlilere bindirme yollarını arıyorlar,

Dey tekel grupl.arının uluslararası düzeyde çeşitli biçimlerde bütünleşmeye
doğru yürüttükleri çabalar ve bu çabalara karşı koyan şiddetli rekabet,işçi

lerin durumunda ciddi etkiler yaratıyor.

Biînun oir sonucu olarak sınıf mücadeleleri bir çok kapitalist üllcedcle,

İŞÇİ-

lerin mücauelesinde yeni bir "yükselişe yol açarak genişlemekte ve dah.-\ kes
kinleşmektedir.

I İşçilerin kazanılmış haklarına saldırıldığı geçtiğimiz yıllarda, onbinlerce

işçi çalışma ve yaşama koşullarını geliştirmek ve hayatın gerektirdiği yeni
h.O-klar kazanabilmek için grev yapmak zorunda kalmış ve çözüm bekleyen işçi
sorunl.arıyla yüklü günler önümüzde biri beklemektedir.

DİSK'E BAĞU TÖftKİYE MADEN , İŞ SENDİKASINJN HABER AJANSHMR.

SAHİBİ ; Türklyö Madenvlş Ser^ikası adma Gerje!. Başkan: Kemal TÜfîKLER-- Sofümiu Yazı İşleri Müdürü : Kt^rW YU.blF!lM■

: ApPlEŞ
TşI.ö;^^: Bartaros'Bulvarı, No. 58, Beıpktaş

.Istartfaul:

İ:'VC ,/ -■

^ " -eisîMîfe

rr ''' '' ı i

-

2

-

Bütün başarxsızlıkla.rx ve israfx ile, çağxnıxzda îcapitalizmin toplunsal
xflasxnx en açxk biçimde ortaya koyan gösterge, ı;n insani olmayr.r. çelişki
işsizliktir. Çalxşabilecek durumda olup iş araya::, bütün ülkeyi dolaşarak
iş bulamayan, çalxştxğx halde kendisi ve ailesi için yeterli besi:ı, giyim
ve barxnağx sağlayamayan açxk ve gizli işsiz durumda milyonlarca ::nsanxn
varlxğx sorun olarak devam etmektedir.

Tekellerin baskx ve aç gözlülüğü, onlarxn hizmetindeki iktidarlaran ekonomik ve sosyal politikalara, ulusal ve ulııslara:"asx çapta işçilc:.''in sö

mürüsüne dayanan■acxmasxz ekonomik ve sosyal ilişkileri karsasandaj işçi
ler ve sendikalara talep ettikleri ekonomik, sos^'al ve kültürel kaklara
ya.kan gelecekte elde edebilmek' ve toplumsal refahan onu yarr.tanla.ran eli
ne geçraosini sağlayacak bir dönüşüm için kararladarlar.

Nüfusun % 5«inin gelirin % 70'ini almaya devam estiği bu kâr düzeninde,
devamla artan vergiler,^doğrudan doğruya gelen z;:mlar, yükselen fiyatlar,
bir birini izleyen enflâsyon ve paranan devamla satan alma , .üçünün düşme

si emekçi yağanlara eziyor, yoksullaşma sürecini hazlandarayor ve yaşam
çekilmez hale gelmekte devam ediyor.

Ülke ekonomisi ve devlet bütçesi, Nato içinde sar-aş kaşkatmr.lara ve saveış

hazarlaklara plânlanana göre düzenleniyor. Daş yardam ada altanda kalkama
za yeni boyunduruk biçimleri uygulanayor. Alanan daş borçlanan faizi hal
kan ödeyemeyeceği' rakkamlara ulaşayor ve bu ekonomi-politika sonucunda "
halkamazan % 50'sinin kötü beslenme,
^O'anan aç kalma tehlikesi devam
ediyor.

İkeraizin en yarataca, en yapaca gücü olan işçiler, denetimsiz ve kont
rolsüz işyerlerinde, yer üstü ve yer alta madenlerinde iş güvcnli, ;inden
yoksun, ağar, tehlikeli ve sağlağa zararla şartle.rda çalaştaralayer ve
hor yal binlerce işçinin hastalanmasana, binlerce işçinin iş kazalaranda
ölmelerine sebeb olunuyor.

emekçi kardeşimiz her türlü sosyal sc-runlarayla başbasa., dü
zenlerini koruma, pahasana göçe zorlanarak, sermaye ve iktidarlara tarafandan yabanca şirketlere köle gibi satalayorlar.
Genel olarak bu girişimler, sanaf işbirliğini gizüLemeyi ve işçiler arasandaki bölünmeyi hedef almaş ideolojik saldarıyla el ele gidiyor.
gaüıyor.

Bütün çağdaş yağansal haberleşme araçlara, kapitalist sömürünün gerçekle
rini gizl emek ve ^işçilerle, onlara sömürenler arasahda sozur:ona O". tak
çakarlah ^zerine hayaller yaratmak için kullanalayor.

İstihdaman huzursuzluk verici bir durumda oluşu, tüm işçilerin işveren

sömürüsüne karşa genel mücadelesinin ":ir parçasa haline melen daha kass a
i ş haftasa, emeklilik yaşanan düşürülmesi, Lalepl.eri ve demokratik hak
ve özgürlüklerin savunulmasa ve bunun bir sonucu olarak bu ;.;ünkü iktidaran

sermaye lehine keskin müdahaleciliği ülkemizde ör.emli. sorunlar do'urmaktadar.

•A

..

V

t

n

* i' ■•j; î.'f'' '■™?İT?ı
'- '/'flj
>

- 3 -

işçi sınıfı birliğinin bu kadar acil bir sorun olduğa günümüzde tüm çalışanla
ra sendikal hakların tanınmaması kanun, kararname ve diğer yollarla işçilerin
bölünüp parçalanarak, sermaye karşısında güçsüz duruaida bıraicilnak istenmekte
dir.

İşçi ücretlerinin yükselmesinin enflâsyona ve hayat pahalılığına sebeb olduğu

ileri- sürülerek ücretlerin dondurulması, yabancı tekaller ve onların limaye—
sindoKi sermayedarların sömürülerinin daha da arttırılması amaçlanmaktadır.

Başta işçi sınıfı olmak üzere,diğer emekçi yığınlara

ve ilerici yurt sever

gençliğe zulüm, baskı ve terörden başka hiç bir şey getirmeyen, göre'^'lerinin
sadece emekçi yığınların sömürülmesini devam ettirme k, kitlelerin bilinçlen-

meşini yavaşlatmak, yükselen sınıf mücadelesini enge lleyerek, kara dayalı
düzenlerini ayakta tutabilmekten başka amacı ve orta,'C noktası olmayan faşist
özlemli MG iktidarının demokratik yoldan düşürülmesi başta işçi sınıfımız

jmak üzerffi tüm demokrasjden yana kurulukların günce 1
?amiş ve Türkiye'nin ileri demokratik bir düzene ge

ve acil görevi haline
mesi kaçınılmaz olmuştur,

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ;

Ulusal çıka.rlarımızı ve halkın büyük çoğunluğunun me ıf aatlerini gerçukten
savunan; ilerici güçlerin ve geniş halk tabaka],arının tcmsilcilorinden kuru

lacak bir hükümetle çözüme ulaşabileceğine, bunun da başta İşçi Sınıfımız
olmak üzere diğer ilerici güçlerin ortak mücadeleleriyle gerçekleşebileceğine

inanarak, Ülkemizin geleceğini özgürlük, demokrasi, sosyal ilerleme ve barış
üzerine kurmaya kararlıdır.

