
TÜRK-İŞ 6. OLAĞAN GENEL KURULU*
(07-14 MART 1966/ANKARA)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu TÜRK-İŞ’in 6. Olağan Genel 
Kurulu, 07 - 14 Mart 1966 tarihleri a-
rasında Ankara’da gerçekleştirildi. 
Genel Kurula, Konfederasyona bağlı 
sendikaların toplam 700 bin üyesini 
temsilen 228 delege katıldı.

Genel Kurulun davetlileri ara-
sında, Başbakan Süleyman Demi-
rel, bazı bakanlar, eski Çalışma Ba-
kanı Bülent Ecevit, milletvekilleri, 
bürokratlar, akademisyenlerin ya-

nısıra, Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Fe-
derasyonu Genel Sekreteri Necati 
Taşkın ve Hilmi Tuğrul, Alman İşçi 
Sendikaları Birliği yöneticisi Günt-
her Stephan, Pakistan İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu temsilcisi 
Mustafa Makluf, Tunus İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu temsilcisi 
Faizi Ahmed, İsrail İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu yöneticilerinden 
Harring ve Avraham gibi yabancı 
konuklar da yeraldı.

*Kaynak TÜRK-İŞ Dergisi Sayı: 38
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Genel Kurul, TÜRK-İŞ Genel Sek-
reteri Halil Tunç’un yaptığı yoklama, 
bando eşliğinde söylenen İstiklâl 
Marşı’nın ardından, Genel Başkan 
Seyfi Demirsoy’un konuşmasıy-
la açıldı. 

Konuşmasında, sendikacılık ha-
reketini yıpratma gayreti içinde olan 
“gafiller” bulunduğuna dikkati çeken 
Demirsoy, TÜRK-İŞ’in prensipler 
manzumesi olduğunu ve tavizciliğin 
konfederasyona sokulmadığını be-
lirterek, ileride sendikacıların büyük 
müşküllerle karşılaşabileceklerinin 
tahmin edildiğini kaydetti. Demirsoy, 
şöyle devam etti: 

“Hür sendika hareketinin taraflısı 
görünüp, onun temellerine nasıl di-
namit koyabiliriz diyen davranışlar, 
şimdilik işverenlerden geliyor Yarın, 
başkalarından da gelebilir. Yargıtayı-
mızın işkolunda toplu iş sözleşmesi 
yapma konusunda karar mahiyetin-

de olmayan, bir görüşüne bazı işve-
renlerimizin bu simide can havli ile 
sarıldıklarına şahidiz. İşçiyi kendime 
nasıl köle ederim zihniyeti el’an si-
linmiş değildir. Bu davranışın altında 
yatan düşünceyi, kuvvetli sendika 
hareketini zayıflatmak, yok etmek 
isteğinden ileri götüremiyoruz. Türk 
sendika hareketinin tahakkukunda 
sendikacının ve işçinin büyük eme-
ği geçmiştir. Bu fikri şimdi daha da 
kuvvetlendirmeye ve muhafazaya 
kararlı olduğumuzu herkesin kesin-
likle bilmesini isterim. Hür sendika-
cılığı tahrip arzusu nereden gelirse 
gelsin, yenilmeye mahkûmdur. Uğ-
runda maruz kalınacak akibetlerin 
en ağırı pahasına olsa dahi...” 

Demirsoy daha sonra işçi - hükü-
met ilişkilerine değinerek, şöyle dedi:

“... toplu iş sözleşmesi düzeni, mü-
dahale kabul etmeyen bir düzendir. 
Hükümetler bu düzende tarafsızdır, 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, 
6. Genel Kurul Delegelerine Hitap Ediyor
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nazım roldedir. Geçmiş tatbikata göz 
attığımızda, hükümetlerin bu lâzime-
ye gerektiği gibi riayet etmediklerini 
söylersek, mübalağa etmiş olmayız. 
Bazı grevlerin ertelenmesi kanun 
ruhuna aykırı düşmüştür. Grevci-
lerin karşısına zabıta kuvvetlerinin  
sevkedilmesini mazur göstermek 
mümkün değildir. Bu haller bizzat 
hükümet edenleri yıpratır, halkın 
gözünden düşürür. Bundan çekin-
mek lazımdır.”

Gündemdeki çeşitli konulara da 
değinen Demirsoy konuşmasını,

“... TÜRK-İŞ ismi kuvvetin ta ken-
disidir. Kuvvetini sizden alır. Gücünü 
şerre değil, hayra kullanır. İradesini 
daima bu yolda beyan edecektir” 
sözleriyle tamamladı.

Demirsoy’un konuşmasının ar-
dından Genel Kurul Divan Başkanlı-
ğına, Türkiye Maden İşçileri Federas-
yonu Başkanı Kemal Özer, Başkan 
Yardımcılıklarına da, Teksif Başka-
nı Şevket Yılmaz ve DYF-İş Başkanı 
Şerafettin Akova seçildi.

Ardından kürsüye davet edilen 
Başbakan Süleyman Demirel, ko-
nuşmasına işçi problemlerinden 
değil, işsizlik probleminden başlaya-
cağını belirterek, “Çünkü işçi prob-
lemlerinin meydana çıkabilmesi için 
evvelâ işsizlik probleminin ortadan 
kalkması lâzım... Bugün memleke-
timizin içinde bulunduğu en mühim 
meselelerden birisi işsizlik proble-
midir. İşsizlik problemi çözümü ko-
lay olan bir problem değildir. İşsizlik 
problemi ancak yeni iş imkânları ve 
yeni iş sahaları açmak suretiyle orta-
dan kaldırılabilir... İşsizlik problemine 

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurulu Divan Heyeti

Başbakan Süleyman Demirel
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Türkiye’de nasıl çare bulunacaktır? 
İşsizlik problemi doğrudan doğruya 
istihsal probleminin bir parçasıdır... 
Şayet istihsalimizi artırmak imkân-
ları bulursak bu takdirde daha çok 
vatandaşımıza iş imkânı çıkacak, 
artmış bulunan istihsalden de bütün 
vatandaşlarımız istifade edecektir. 
İstihsalin artması yatırıma bağlıdır. 
Ne kadar çok yatırım yaparsak is-
tihsali de o derece artırmış oluruz.” 

Başbakan, Türkiye’nin seçtiği 
hür ve demokratik sistemin bir hu-
susiyetinin de “sermaye ve emek 
unsurlarının birbirini ezmemesi” 
olduğuna dikkat çekerek, “bu un-
surlar arasında muvazene olmalı; 
ne işçi işvereni ne de işveren işçiyi 
istismar etmelidir...” diye konuştu. 

Eski Çalışma Bakanı ve Zon-
guldak Milletvekilli Bülent Ecevit 
de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
çalışma hayatında son yıllarda kay-
dettiği gelişmeye dikkati çekmiş, bu 
gelişmedeki payı dolayısıyla, Türk 
işçisini ve sendikacılığını yürekten 
kutladığını belirtti.

Ecevit, 440 sayılı İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İş-
tirakler Hakkında Kanuna değinmiş, 
Anayasa ile teminat altına alınan 
hakların tek başına yeterli teminat 
olmadığını, belirterek şöyle devam 
etti: “... Anayasa yeterli teminat değil 
midir? Değildir... Bunun doğruluğuna, 
çeşitli ülkelerin yakın tarihlerinden 
örnekler verilebilir Serbest seçimle 
gelip de, koyu mutlakiyet haline ge-

len iktidarlar çok görülmüştür. El-
bette Anayasalar da demokrasilerin 
vazgeçilmez temel hatlarıdır. Ama 
nihayet Anayasa, kağıt üzerinde kal-
dığı sürece tek başına bir şey ifade 
etmeyecektir. Anayasa uygulandığı 
gibi, ihlâl de edilebilir. Demokrasinin 
gerçek teminatı halktır. Ama halk 
da tek başına yeterli değildir. Türki-
ye’nin 40 bin köyündeki milyonlar-
ca vatandaşımın hepsi, teker teker 
demokrasiye inanabilirler. Ancak 
bu vatandaşlar biraraya gelmedik-
çe, seçimden seçime bu inançlarını 
belirtmekten başka çareleri yoktur. 
Öyleyse bütün mesele halkta değil, 
halkın, güçlü teşkilâtlar halinde bir 
araya gelebilmesindedir... Bu halk 
teşkilâtlanması ilk önce ve en ba-
şarılı şekilde işçiler tarafından ger-
çekleştirilebilir.”

Genel Kurula sunulan raporda, 
ülkenin bütün sorunlarına yer ve-

Eski Çalışma Bakanı, Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit
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rilmesinden gurur duyduğunu be-
lirten Ecevit, 

“... Bu meseleleri halka, topluma 
indirip, maletmedikçe, politikacı ye-
ter ağırlık hissetmeyecektir. Ben 
Türkiye’de sendikacıların politika-
ya direkt olarak girmelerine taraftar 
değilim. Partiler sendikaları etkile-
yememeli, fakat sendikalar partileri 
mutlaka etkilemelidir.”

TÜRK-İŞ Genel Kurulunda ko-
nuşmaların ardından, komisyon 
seçimleri gerçekleştirildi ve çalışma 
raporu üzerindeki görüşmelere ge-
çildi. Bu arada, konfederasyona üye 
her sendikanın temsilcilerinden olu-
şan bir heyet, Divan Başkanı Kemal 
Özer liderliğinde Anıtkabir’i ziyaret 
ederek, çelenk koyup, saygı duru-
şunda bulundu.

 TÜRK-İŞ’in toplam 1 hafta süren 
6.  Genel Kurulunda, Çalışma Raporu 

üzerine söz alan delegeler, çalışma 
hayatı ve genel ülke sorunlarına i-
lişkin eleştiri ve önerilerini dile ge-
tirdiler. Örneğin,  Besin-İş delegesi 
“...iş mahkemelerinin iş göremez 
durumda olduklarını, TÜRK-İŞ’in 
hayvancılık ve tarım kooperatifle-
ri kurarak millete örnek olmasının 
yerinde olacağını”, Maden-İş Fede-
rasyonu delegesi, “...Sosyal Sigorta-
lar Kurumuna 25 yıl süre ile primini 
ödeyen bir yeraltı maden işçisinin te-
kaüt olabilmesi” gerektiğini, Yapı-İş 
delegesi “...işkolları yönetmeliğinin 
yeni baştan düzenlenmesi gerek-
tiğini”, Teksif delegesi “...siyasi par-
tilerin toprak reformu konusunda 
samimi olmadıklarını”, Petrol-İş de-
legesi “..sendika enflasyonunun teh-
like arzettiğini”, Tarım-İş delegesi “...
milyonlarca tarım işçisi sosyal adalet 
ve sosyal güvenlikten mahrumken, 
memlekette sosyal adaletten bah-
sedilemiyeceğini”, Metal-İş delegesi 
“...dış ticaretin devletleştirilmeme-
si gerektiğini, toprak reformu değil, 
tarım reformu yapılmasının yerinde 
olacağını” belirtti.

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurul Heyeti Anıtkabir’de
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Genel Kurulun 4.günü kürsüye 
çıkan Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem, delegelerin Parlamentoya ve 
politikacılara yönelttikleri “sitem ve 
tarizlere” değinerek, “...meselelerin 
hallinde, hiçbir meselede, TÜRK-
İŞ’in görüşü alınmadan bir tatbikat 
yapılmadığını” vurguladı ve İş Ka-
nununun komisyonda gündemin 
ilk sırasında olduğunu, Tarım-İş Ka-
nununun mutlaka çıkarılacağını, İş-
sizlik Sigortası Kanununa yöneltilen 
tenkitlere hak verdiğini belirtti. Ko-
nuşmasında, tasarruf bonoları, as-
gari ücretler, İşçi Sağlığı ve Güven-
liği konularına da değinen Erdem, 
şöyle devam etti: “...toprak altında, 
ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçi-
lerin ayrı bir statüye sahip olmaları 
görüşüne tam manasıya katılıyoruz. 
Türkiye’de 113 iş müfettişi vardır. 
Bunların 56,000 işyerinin teftişini 
lâyıkıyla yapamadıkları ortadadır. 
İşyerlerinde emniyet ve işçi sağlığı 
tedbirleri konusunda şöyle bir şey 
düşünüyorum: İşverenler Konfede-

rasyonu yetkilileri ile Türk-İş’i da-
vet etsek, iş müfettişlerinin sayısı 
az. Bizler işçi sağlığı ve emniyeti ile 
ilgili tedbirlerin alınıp, alınmadığını 
kontrol ettiremiyoruz; bu işi beraber 
yapalım, bir otokontrol müessese-
si kuralım desek, belki de problemi 
hal yolunda önemli bir merhale a-
şılmış olur...”

TÜRK-İŞ 6. Olağan Genel Kuru-
lunda, konfederasyonun yapısı ve 
sendikacılık açısından önemli ka-
rarlar alındı. Bu kararları şöyle sı-
ralamak mümkün:
n Tüzükte yapılan değişikliğe 

göre TÜRK-İŞ İcra Kurulu üyelerinin 
sayısı 3 ten 5’e çıkarılmıştır. Bundan 
böyle İcra Kurulu; 1 Başkan, 1 Genel 
Sekreter, 1 Mali Sekreter, 2 Genel 
Sekreter Yardımcısı’ndan meyda-
na gelecektir.
n TÜRK-İŞ’in parası ulusal ban-

kalardan birine yatırılacaktır.
n TÜRK-İŞ’e ödenen aidatlar 25 

kuruştan, üye başına 50 kuruşa çı-
karılmıştır.
n Bir işkolunda kurulu TÜRK-İŞ 

üyesi bir teşkilât mevcut iken, aynı 
işkolunda daha sonra kurulan bir 
kuruluş TÜRK-İŞ üyeliğine Kabul 
edilmeyecektir.
nOrtak Grev Fonu TÜRK-İŞ’çe 

kontrol edilecek ve grevden başka 
maksatlara tahsis edilmeyecektir.
n TÜRK-İŞ ‘in mülkiyeti altında 

olacak yatırımlar için, bankalardan 
ipotek karşılığı kredi alınmasını İcra 
Kurulu kararlaştırabilecektir.

 Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem
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KONGRENİN SON GÜNÜ 
SEÇİMLER
Toplam 1 hafta devam eden 6. 

Olağan Genel Kurulunun son günü 
TÜRK-İŞ’ in yetkili bütün organla-
rı delegeler tarafından ibra edilmiş, 
yapılan seçimde de, Seyfi Demirsoy 
başkanlığındaki İcra Kurulu, şöy-
le oluştu:

TÜRK-İŞ İCRA KURULU
1 — Başkan : SEYFİ DEMİRSOY
2 —Genel Sekreter : HALİL TUNÇ
3 —Mali Sekreter :ÖMER ERGÜN
4 —G. Sekreter Yard :ETHEM EZGÜ
5 —G. Sekreter Yard :SELAHATTİN 

ERKAP

TÜRK-İŞ 6. Genel Kurulunda Seçimlerden Sonra Oylar Tasnif Ediliyor

TÜRK-İŞ 6. Genel 
Kurulundaki Seçimlerden 
Sonra Oluşan İcra Kurulu




