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ÎSHMET ERTÜEK VI.NCI BÖLGE
TEMSÎLCİSt SEÇİLDİ

Ajrnı Bölg6nin 6ski TsnısiBcisi Hüssyin Ekinci'nin asken©
gitrinssiyl© Bin sıined-in Bölge Tenisilciliğinde vekaleten gön^v vanan

■Mehmet Ertürk, 24.9.1972 talihinde Çıt Düğün Salonunda yapılan 123
delegenin katıldığı Bölge Konseyinde Temsilci seçilmiştir.

Vl.ncı Bölge Konseyine katılan Genel Başkan Kemâl Türkler,
DİSK'in ve Sendileamızın temel politikasını, bazı önemli noktalara
deginereîc belirtmiştir.

Son yapılan 5.ncı Yönetim Kurulu Toplantısında "işçinin
yaşama ve çalışma şartlarında gelişmP mücadelesinin" amaç olarak
saptanmasından sözeden Genel Başkan giderek, Anayasa'nın degişebi-
lirligi üzerinde durmuş, ancak bu değişmenin ileriye dönük niteli
ğinin tasvip edileceğini söylemiştir.

Asgarî Ücret Komisyonuna neden Türk-İş'in çağrılın ta,
disk in çağırılmadığı sorusuna cevap veren Genel Başkan Türkler
"Bunun cevabını kendiniz veriniz„ Çünkü bizim hazırladığımız As
gari Ücret raporuna göre;
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olması gerekirken, bu rakkamları. onların kabul etmiyeceği malumunuz
dur" demiştir.

Ardından Gönen işçi Tatil ve Eğitim Sitesiyle ilgili olarak,
butun üyelerimizin bundan faydalanmasını ve bu nedenle Toplu Sözleşme
hÜKTÜmieri arasında bunun da yer alması için, uğraşılması temennisinde
bulunmuştur.

SÖZLEŞME iLE iLGlLl TOPLANTI

Türk Demir Döküm Eabrikası ile ilgili Uzlaşma Koırulu kararı
nı kabul etmeyen Sendikamız, -Grev Kararı almıştır.

3"^.9.1972 tarihinde Grev nedeni olan Toplu Sözleşme konuları
İle ilgili bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Genel Başkan Vekili
Şinasi Kaya, Toplu Sözleşme müzakerelerinin safahatını, uyuşmazlığa
giden ve Uzlaştırma Kurulundan çıkan kararı üyelere izah etmiştir.
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Dalıa sonra Genel Başkan Türkler,"Toplu Sözleşme ile ilgili
taleplerde, Türk Demir Dökün işçisi haklıdır. Bu nedenle bu günkü
sonuçları Sendika olarak bızcıe yeterli görmüyoruz. Sendikanızın te
mel ilkeleri uyarınca, çalr.şma ve yaşama koşullarım.zla ilgili bu
Toplu Sözleşme konusunda, söz ve karar sahibisiniz. Kararınız zaman
geçirmeden derhal uygu.l ana çaktır" demiştir.

Daha sonra üyeler sez almış ve genellikle kıdem tazminatı
üzerinde durmuşlardır. İsteklerinin verilmemesi halinde Grev'e gi
deceklerine karar vermlşlerdi.r.

İŞÇİLER VE KÖILÜLER
ORTİIK PAZAR'A "HAYIR"
DEYİNCE HÜiaiIST İSTİFA ETTİ

Norveç'te Ortak Pezar için yapılan Refarandum da işçiler
ve köylüler "Hayır" oyu kullandılar.

İşçilerin ve kö^/lülcrin, daha çok sömürülmene nedeniyle
kullandıkları "Hayır" o yun r a Yo ^^5,6 oranında olması, Norveç'in Or
tak Pazar'a girmesini olana.tsız hale getiriliştir.

Referandum, bu biçim sonuçlanınca, Norveç Hukumeni istifa
etmek zorunda kalnıştı.r.

GÜNER ANTALYA'DAN DÖNDÜ

Sendikamız 25.nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, Antalya'da
düzenlenen kutlama programıns katılan Sosyal İlişkiler Da.iresi Baş
kanı Hilmi Güner 'le, Sendik.-amızın bir numaralı kurucusu -'^u.suf Sıdia.lj
25,9<»1'^22 günü î'.jtanbul'•■a döndüler.

Amerika Başkanının seçim to.rbası
Fakir Köylümüzün sırtına yüJclandi:

TÜRKİYE'DE HAŞHAŞ, NİYON'UN
SEÇlB/iLERl KAZANMSl İÇİN YASAKLAMHŞ

25,9,1972 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinin yazdığına
göre, haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla binlerce köylümüz, tazmini
çok güç sara.rlara girerken, Başkan Nixon'ın bu yasak ile seçim pro-
pogandası yaptığı görülmektedir.

Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için, Cumhıu?iyetçi Par
tiden yeniden adaylığını koj^an Nixon, giriştiği seçim kampanyasında
20 ülkeye haşhaş ekimini yasaklattırdıgını belirterek, Amerikalı
seçmenlerden oy'koparmaya çalışmaktadır.

HAŞHAŞ YASAĞI YÜZÜNDEN
400 BİN Kist İŞStZ KALACAK

21,9.1972 tarihli Killiyet Gazetesinin yazdığına göre,
400 bin kişi Haşhaş yasağı püzünden işsiz kalacaktır.

Devlet Plânlama Teşkilâtı Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım
Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Uzmanları tarafından
ayrı ayrı hazırlanan rapora göre;

"Tüi'kiye'nin haşhaş ekininin yasaklanmasından ötürü ugraya-
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cagı kayıpların ABD'nin vereceği tazminat miktarının 12 katı oldu
ğunu' ileri sürülıaüşlrür.

Raporda ayrıca yasak kararının sakıncaları şu şekilde sı
ralanmıştır.

1) Tarımsal üretim alanında yalnız Afyon ilinde üreticinin,
yıllık kayüı 97 milyon 189 Bin 295 lira ve tarım işçisinin kaybı ise
2 milyon liradır.

2) Tine Afyon'da_haşhaş üretiminin yasaklanması, yaghane--
ler, kıl torba üretimi gibi alanların çalışmaması yüzünden 3 milyon
85 bin 405 lira yıllık kayba -sebep olacaktır.

Ulaşın alanında da yine yalnız Afyon ilinin kaybı ,
757 bin 400 lira olarak hesaplanmıştır.

6 MİLYAR KAYIP

Raporlarda haşhaş üretiminin yasaklanması ile iş değiştir
mek zorunda kalanlara verilecek olan "îş Değiştirme Riski" yapılması
gerekli yatırımlar, bunların işletmeye açılma süresi içinde kaybola-

iş zamanının karşılanması için ödenecek tazminatlar ve Toprak
•l^hsulleri Ofisinin kullanılmaz hale gelen demişbaşları gibi kayıp
ların eklenmesiyle, ulusal gelirin yılda 6 milyar 416 milyon 132 bin
751 lira kayba uğrayacağı öne sürülmektedir.

"1 MİLYONLUK BİR AZINLIK
35 MİLYONU EZİYOR'^

Eski Kültür Bakanı Talât Kalnâh.'ın Akşam Gazetesinde yaz
dığı 'Halka(sırtı) Dönük" başlıklı yazısını aşağıya aynen alıyoruz:

"Türkiye'mizde en acıklı toprum sorunlarından biri, devletin
yoksullara, hükümet üyelerinin imtiyazsız vatandaşlara, bürokratların
cerbezesiz ve iltimassız kİE.3elere yeteri kadar ilgi göstermemesidir.
Siyasal ya da idari iktidara sahip olanlarımız, çoğu zaman meşru is
teklere sağır kalıyor, halkın çektiği acıları görmezlikten geliyor,
inim inim inleyen yurttaşlara sırt çeviriyor. Iş başında bulunan bir«pyonluk bir azınlık,__gerçekten otuzbeş milyonluk bir çoğunluğu ez

iktedir. Bu filaketi önleınek uğrunda bazen göz göre göre, bir va
tandaşın en tabii bir hakkının çiğnenmesine göz yunuyor, o vatandaşa
insanlık haysiyetine yaraşır muamelede bulunmakta kusıır ediyor.

_  Büyük Atatürk, "Köylü milletin efendisidir" dediği vakit,
'Köylü, milletin efendisi olarak görülmeli ve böylece saygı görmeli
dir" demek istiyordu herhalde. Ana ne acıklıdır ki, şehirli aydın
bürokrat, varlıklı olanlarınızın çoğu yıllar yılı Anadolu'yu küçüm-
sedi, köylüye çeyrek insan gözüyle baktı.

Yirnibeş yılı aşkın demokrasi tecrübelerinizin bu bozuk
(hatta sapık) tutunu düzelttiğini sanıyordun. Geçen yıl Kültür Bakanı
olarak görevli bulunduğum sırada yüreğin parçalanarak izlediğin bir
olay, birçok profosyenel politikacıların, halktan ne kadar kopmuş
olduğunu, muhtaç vatandaşların meşru dileklerini nasıl unıırsanadıgı-
nı gösterdi bana.

25 Ağustos 1971^günü, o zamanın Başbakanı Nihat Erim, iki
Başbakan Yardıncısı, Milli Savunma Başkanı vo şimdiki Başbakan Ferit
Melen ve başka beş bakanla birlikte Van'ın köylerinden birine uğradı.
Düzünelerle araba; notorsikletler, canavar düdükleri, Jandarmalar...
Anayurtta vatandaşlarla dertleşmeye giden biri gibi değil, bir işgal
ordusu gibi... Başbakanla sekiz bakanın ziyareti öncşden haber veril-
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niş olduğu için, İSiiS'm??İgîf"St^afaSfüstSnelio'rîSafsllkf 11» dokuz bardg
fJllînlİSÎ^^

.  ı^rvV+--ı -Hrlr "hi T IC^âJLU YOkt/Ü 0.1?3.İ3.3?^-^â.2L o IJsİjÛnÜZG5SiSS";.K"ŞSi-sy™^^
sssn^'^sâsfîss .».4..w.j m. i».» .1" -
fis ayranı içerlerken bogazi.aj?ı yanıyoı gıoıydı.

Başbakan Enin, vatandaşlara "hitab etnek Jî^'İSt"'
.... öâüne TRT nikrofcnu. konuldu. Eoylel|^lekâ^meJe pSlerîainr Snî^SS'La politikaorlarin edasryl^

nSht4va^^boş, üslûbu bozuk, ama en E^îS^fn kul-
açıkça hör gören bir konuşn^- . P „* J^ca kelimeleri anlamadılar,landıgi s^eSlirirMçto , ayan
anar eninin kı Er^ m Kenai ^ ıikıslanaya istekli [rorunıedı koylu-

savarc-asına, el çır-

panlar eldu. ..^  ; Bir dur^l^
En az yetmişbeş yaşında varu. Bir kaS -^ı^fyaı. İfadelerinde nort-lekçe, ya bir Belge... Gözleri kan çanağı gıto .

•İlkle AlLh devlete zeval verme-
na-ştı. "istiklal bavas^ ^ Ana "bundan dört yıl once,.." sesi
sin, yıllarca .^crdu* "Ansızın naaş kesildi. Sebep bilegitgide daha ^luyc^rdu. Dilekçeler gönder-
gösternedıler. görüştün. Olnadı olnadı."
din, Ankara'ya vücudununBacaları titriyordu. Lı^e inae Şinü Başbalcana^l^^^e^İfb^^Şa^fefdiSiJnli nç^ il-
Ti^g'^^ne^.Sen^üâpaSı! "lâia^I^al|ımı '

^  Erim daha fazla t'Âlk tSuctnlr"
vurma Bakanı bakar. Zaten ^'5^. ^ Qavunna Bakanı, Van Senatörü ve gü-
Ve Ferit Melen'i gösterdi, ki-lı bakanı "Bakarız".nünüzün Başbakanı Melen ilerleyip, ihtiyarı kolların-
Sonra eliyle bir işaret yjp.io Ikı kışı ıierıey Zavallı ihti-dan thBtu. ^glarim yerdeu . unutsuzluSn vardı o gözler-
?^!.f5nuS vStlnlaş, ölü bir insaadi artık.
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