
BASINA ANIKLAMA Demokratik kuruluşlar,î.K .İ.(Türkiye Kömür İpletme
leri Kurumu)gark Linyitleri İşletmesi Aşkale İşye

rinde jl'JİRâLTa LiADEM-İij SENDİKASI tarafından yürü
tülen grevi desteklediklerini bildiren yazılı bir 

demeç verdiler.

YAZILI DJSMEy METNİ AYNEN ŞÖYLEDİR:

"Aşkale Maden İşçileri iki aydan fazla zamandır grevdedir.Grevi YERALTI MADEN-İŞ yürüt

mektedir.Ve grevin sebebi patron T .K .İ 'in  toplu sözleşme maşasına bile oturmamasıdır.*'. 

î .K .İ .  toplu sözleşme masasına oturmamak!?* nem çevrenin sanayi kuruluşlarını, hem çevre 

halkını kömürsiiz bırakmıştır.Cezalandiı-aıis.tır.Ve hem ie bunu karakışın ortasında yürür- 

lüğe koymuştur.

Ancak,meselenin önemi bunlai’dan da ötedir.Önce,halk yararına kurulduğu ve işlediği sık 

sık vurgulanan bir iktisadi devlet teşekkülünün böyle bir görevini lâfzen bile savunma
* ‘ - 

geneğini duymadan devrimci bir sendika ile toplu sözleşme masasına oturmamasının altı çi

zilmelidir.Zira bu T .K .İ ’ nin gerici TUrk-İş yöneticileriyle halvet olup yıllardan beri 

i ileri ve halkı aldattığını, sömürü-soygun,baskı ve zülmü bu yöneticilerle ortaklaşa iş 

lettiğini açığa çıkartmaktadır.İkincisi,T.K.İ. toplu iş sözleşmesi masasına oturmamakla 

doğunun çilekeş insanını ikinci sınıf yurttaş yerine koyduğunu,adam yerine koymadığını i- 

tiraf etmektedir.

Aşkale grevi meselenin önemini bir kere daha gözler Önüne sermiştir.İbretle sermiştir. 

î .K .İ ,b ir  yandan 453 liraya mal.- ettiği kömürü para babalarına 190 liraya verirken,ettiği 

zararı halktan, toplanan vergilerden oluşan hâzineden karşılamakta ve bu milyarlara varmak

tadır.Bir yandan da halka verilecek parça kömürü partizan karaborsacılara gene 190 liraya 

aktarıp 700-800 liraya sattırmaktadır.irani,halkın kömü|,süz kalmasının ya da gırtlağına ka

dar kazıklanarak üç-beş parça kömür sağlayabilmesinin temeldeki sebebi ve yaratıcısı 

î .K .İ 'd ir . -

'128. bu gün işçi sınıfını ve emekçi halkın karşısında, işçi sınıfı ve yoksul köylüleri sömü

rüp ezmek konusunda cepheleşmişse,Aşkale grevi ile ilg ili tutumu da bu genel tutumun dı- 

^ad a  olmayacaktır.

MC T .K .İ 'n in  başaramadığı grev kırıcılığını başarmak için Bakanlar Kurulu kararı ile gre

vi bir ay erteleyerek grev kırıcılığını yasallaştırmayı denemektedir,

Biz Demokratik örgütler olarak elbet ki işçilerin ve halkın yanında yer alacağız.Bu hal

kın içinden geldik,bu halkla,işçilerle,köylülerle birlikte olacağız.Ve işçi sınıfı ve e- 

rnekçi halkı sömürüp ezenlere kanşı duracağız.

Aşkale,grevinde aylardan beri yiğitçe direnen işçi kardeşlerimizi destekliyoruz.Bu deste

ğimiz »patronun yasa ve usul dışı davranışları karşısında aktif boyutlarada ulaşacaktır. 

İşçi sınıfı ve emekçi iıalka, onun Demokratik örgütlerine ve tüm gönlü emekten yana olan 

haktan hukuktan yana olan kitlelere duyururuz.


