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15-16 HAZİRAN DİRENİSİ'NİN 46. YILINDA

KÖLELİĞE TESLİM
OLMAYACAĞIZ!

Büyük Direnişin yıldönümünde 
işçi sınıfının kiralık işçiliğe 
tepkisi öne çıktı

Yasa çöpe atılana kadar 
mücadele edileceği sözü 
verildi
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1970'te DİSK'i kapatmak isteyen iktidara karşı işçilerin 
başlattığı direnişin üzerinden 46 yıl geçti. Bu direnişin 
mimarı, başta kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler'i, 
fabrikaları boşaltan, şartelleri indiren, meydanları zapt 
eden yüzbinlerce işçiyi ve bu direnişte hayatını kaybe-
denleri saygıyla anıyorum.
Bu tarihi yaratanlar, "zulme karşı direnme" kültürünü 
ayrılamaz biçimde DİSK'in ruhuna işlemişlerdir. 
Kiralık işçilik yasasını meclisten geçirenler, yani köleliğe 
"evet" diyenler, kıdem tazminatımıza göz dikenler, iş 
güvencemizi çalanlar, bizleri iş cinayetlerinde katle-
denler bilmeli ki, bizim dönüp dönüp çalıştığımız ders 
budur: Direnmek, direnmek, direnmek! 
Bu bilgi gerçek hayatta çok işimize yarayacak!
Bugün, tam 46 yıl sonra, 15-16 Haziran’ın direniş ruhu-
na her zamankinden çok ihtiyacımız var.
15-16 Haziran Direnişi'ni yaratanların DİSK'i kapatacak 
olan yasayı çöpe attığı gibi, bizler de kiralık işçilik yasa-
sını çöpe atacağız!
1970'te DİSK'i kapatmak için uğraşıyorlardı, bugün hala 
uğraşıyorlar. Tek fark şudur, 46 yıl önce gelip kapısına 
kilit vurmaya kalktılar; bugün Özel İstihdam Büroları 
aracılığıyla işçilerin sendikalaşmasını, haklarını savunma-
sını önlemeye çalışıyorlar. 
Ve tüm ülke bir kez daha şahit oldu ki, sadece DİSK işçi-
lerin Özel İstihdam Büroları aracılığı ile köle gibi alınıp 
satılmasına “hayır” dedi. Çünkü DİSK, sermayeden ve 
devletten icazet almaz! Çünkü DİSK, işçilerin örgütüdür! 
DİSK'i yaratan işçi sınıfıdır, 15-16 Haziran'lardır. 
Bugün ülkemiz adım adım diktatörlüğe sürüklenirken, 
içinde bulunduğumuz karanlıktan kurtulmak için bir işa-
ret fişeğine ihtiyaç vardır. Demokrasinin tamamen yok 
edildiği bir ortamda işçilerin hiçbir hakkının savunula-
mayacağı, korunamayacağı unutulmamalıdır. Toplumsal 
muhalefetin çeşitli katmanlarını bir araya getirebilecek, 
asgari bir demokrasi programı etrafında hareket ettire-
bilecek bir demokrasi bloğu acil olarak kurulmalı; bu ka-
ranlık aydınlatılmalı ve ülkenin kaderi değiştirilmelidir!
İşçi sınıfı, bu karanlığı tarihin çöp-
lüğüne atacak kudrete sahiptir! 
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15-16 Haziran karanlığı 
yenmenin işaret fişeğidir!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr @KaniBeko_DİSK

15-16 Haziran'da Mersin:
"Gün rüzgar ekenlerin fırtına biçe-
ceğini gösterme günüdür!"

15-16 Haziran’ın yıldönümü nedeniy-
le düzenlenen yürüyüşün ardından 
başlayan panelin açılış konuşmalarını 
DİSK Mersin İl Temsilcisi Kemal Göksoy, 
Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı M. Fazıl 
Türk ve Tüm Bel Sen Mersin Şube Baş-
kanı Mustafa Özbay’ın yaptı. Panelin ilk 
oturumunda DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Öz-
gen ve Mersin Üniversitesi’nden aka-
demisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Kilim, 
Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören, Yrd. Doç. Dr. 
Bediz Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber 
Doğan sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Kani Beko konuşmasında, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu durumu özetledi. Ül-
kemizde emeğe dönük saldırıları işaret 
eden Beko, kiralık işçilik ve taşeron da-
yatmasının, kıdem tazminatının fona 
devredilmesinin, işçi sağlığı ve iş gü-

venliği önlemlerinin alınmamasının ve 
çocuk ve kadın emeği üzerindeki ağır 
sömürünün  ülkemizi tam bir cehenne-
me dönüştürdüğünü söyledi. "Bugün 
Türkiye’nin bu karanlıktan çıkması için 
yeni bir işaret fişeğine ihtiyacı vardır." 
diyen Beko, tıpkı 46 yıl öncesinde oldu-
ğu gibi, bugün de DİSK'e dönük saldırı-
ların sürdüğünü söyledi.  

"Gün rüzgar ekenlerin fırtına biçece-
ğini gösterme günüdür!" diyen Beko, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugünkü iktidar 46 yıl önce DİSK’i ka-
patmak isteyenlerin mirasçılarıdır; bi-
zim tarihimiz de DİSK’i kapattırmayan 
yüz binlerce işçinin tarihidir. Bizim ma-
yamız budur. Uzatılan kılıca sessizce 
eğilecek bir boyun bizde yoktur! 15-16 
Haziran’ın 46. yılında 'köleliğe teslim 
olmayacağız!'"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko “4. Akdeniz İşçi Festivali” 
kapsamında “KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ, Yerel 
Yönetimler ve Demokrasi Mücadelesinde Emekçiler” 
başlıklı panele katıldı.
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15-16 Haziran'ın 46. yılında

KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
15-16 Haziran 1970 Direnişi Türkiye genelinde çeşitli eylem ve etkinliklerle anıldı. Büyük direnişin 46. yılında 
işçi sınıfının iddiası, "kiralık işçilik yasasını iptal ettireceğiz" oldu.  

İstanbul'da 15-16 Haziran şehitleri anıldı

"Köleliğe Teslim Olmayacağız" Çalıştayı yapıldı

İstanbul’daki basın açıklaması, 15 
Haziran günü, Kadıköy Yoğurtçu 

Parkı içinde, 15-16 Haziran Direniş-
çilerinin katledildikleri noktada ger-
çekleşti. Katledilen işçiler anısına bir 
dakikalık saygı duruşuyla başlayan 
etkinlikte DİSK adına açıklamayı Ge-
nel Sekreter Arzu Çerkezoğlu yaptı. 

Çerkezoğlu, bugün çokça söylendi-
ğinin aksine, 15-16 Haziran’ın ken-
diliğinden bir isyan değil; DİSK’in 
ve Kurucu Genel Başkanı Kemal 
Türkler’in örgütlediği bir direniş ol-
duğunu söyledi. Kemal Türkler'in 
14 Haziran akşamı Merter'deki DİSK 
Genel Merkezi'nde sendika baş-
kanları ve işçi temsilcileriyle yaptığı 

toplantıda direniş kararı alındığını 
söyleyen Çerkezoğlu, 15-16 Haziran 
Direnişinin güçlü bir örgüt ve güç-
lü bir önderlikle örgütlendiğini ve 
bugün örgütlenecek direnişlere ışık 
tuttuğunu belirtti. Çerkezoğlu, ko-
nuşmasında bugünkü kiralık işçilik 
yasasının, 15-16 Haziran 1970'teki 
saldırıya benzediğini, ikisinin de 
amacının işçi sınıfını silahsızlandır-
mak olduğunu söyledi. 

İstanbul’daki eyleme Bakırköy Be-
lediyesi tarafından işten atıldıktan 
sonra direnişe geçen işçiler de ka-
tıldı. Eylemde söz alan işçiler, işleri-
ni geri alana kadar direnişe devam 
edeceklerini belirttiler.

15-16 Haziran’ın 46’ncı yıldönü-
münde “Köleliğe Teslim Olmayaca-
ğız” başlığı ile DİSK’in düzenlediği 
Çalıştay 16 Haziran 2016 Perşembe 
günü Şişli Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Evi’nde yapıldı.

Çalıştaya DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, Genel Sekreter Arzu Çerke-
zoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Alaaddin Sarı DİSK üyesi sendika-
ların merkez ve şube yönetim ku-
rulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve 
işçilerin yanı sıra, HDP İstanbul Mil-
letvekili Garo Paylan ile CHP Parti 

Meclisi Üyesi 24. Dönem İstanbul 
Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt‘ün 
de aralarında olduğu siyasi parti-
lerden ve demokratik kitle örgüt-
lerinden çok sayıda konuk katıldı.

Çalıştay, 15-16 Haziran direnişi ile 
ilgili sinevizyon gösteriminin ar-
dından Genel Başkanımız Kani 
Beko‘nun açılış konuşması ile 
başladı. 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişi’nin haklarımızı nasıl ka-
zanacağımızı ve koruyacağımızı 
Türkiye işçi sınıfına gösteren bir 
direniş olduğunun altını çizen Kani 

Beko “Kiralık işçilik yasasını, 15-16 
Haziran’ı yaratanların gösterdiği 
gibi çöpe atacağız” diyerek sözle-
rini tamamladı.

Genel Başkanımızın açılış konuş-
masının ardından DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu‘nun yönet-
tiği ilk oturumda konuşan Prof.
Dr. İbrahim Kaboğlu kiralık işçilik 
yasasının Anayasa’nın çok sayı-
da maddesine aykırı olduğunu 
örnekleriyle anlattı ve Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal başvurusunda 
bulunulacağının bilgisini verdi. “Bil-
diğimiz İstihdamın Sonu: Kiralık İş-
çilik” başlıklı bir sunuş yapan Doç. 
Dr. Aziz Çelik ise “Kiralık işçilik tar-
tışmalarının dayandığı ‘güvenceli 
esneklik’ kavramı, ‘ıslatmayan su’ 
demek gibidir” dedi. Özel İstihdam 
Büroları'nın Türkiye'deki çalışma 
rejiminin çatısı olan işçi-işveren 
ilişkisini ortadan kaldıracağını söy-
leyen Çelik, bunun doğuracağı teh-
likelerden bahsetti.

İkinci oturumda ise Özel İstih-
dam Büroları’na karşı mücadelede 
uluslararası deneyimler paylaşıl-
dı. Rusya Sendikalar Federasyonu 
KTR'den Sergey Saurin ülkesinde 
Özel İstihdam Büroları’na karşı mü-

cadeleyi anlattı. Fransa Sendikal 
Birlik Solidaries’ten Sarah Caunes, 
gündemde olan yeni çalışma yasa-
sına karşı örgütledikleri direnişi ve 
özel istihdam bürolarındaki çalış-
ma koşulllarını aktardı. IndustriALL 
Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 
Özkan ise küresel düzeyde kiralık 
işçiliği değerlendirdi.

Çalıştay soru-yanıt ve katkıların 
alındığı forum bölümünün ardın-
dan sona erdi.
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"15-16 Haziran Direni-
şinin Işığında KÖLELİĞE 
TESLİM OLMAYACAĞIZ" 
diyen DİSK'lilerin Anka-
ra'daki adresi Yüksel 
Caddesi'ndeki İnsan Hak-
ları Anıtı oldu. 15 Hazi-
ran Çarşamba günü dü-
zenlenen yürüyüşe DİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Cafer Konca ve DİSK An-
kara Bölge Temsilcisi 
Tayfun Görgün  katıldı. 
Olgunlar Sokak'taki Ma-
denci Anıtı'na yürüyen 
DİSK'liler, burada bir ba-
sın açıklaması gerçekleş-
tirdi.

Açıklamada ilk sözü, 
15-16 Haziran'ları ve 
bugünü yaratan işçi sı-
nıfını selamlamak adı-
na DİSK Yönetim Kurulu 
Üyesi Cafer Konca aldı. 
Konca'nın ardından söz 
alan DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Tayfun Gör-
gün, iktidarın işçi sınıfına 
hiç olmadığı kadar acı-
masız bir şekilde saldır-
dığını söyledi. Bu saldı-

rılara karşı sermayeden 
ve devletten bağımsız 
tek sendika olan DİSK'in 
yükselteceği mücade-
lenin önemine değinen 
Görgün, "Gün icazet-
li sendikacılığa karşı 
DİSK’te birleşme günü-

dür. Gün 15-16 Haziran 
1970’teki kararlılığı gös-
terme, ‘İnadına sendika, 
inadına DİSK’ diye hay-
kırma günüdür." dedi.

Açıklamanın sonunda 
Görgün, deresi, ormanı 

ve yeşiline sahip çıkan 

yaşam savunucularına, 

üniversitelerine sahip 

çıkan üniversitelilere ve 

Fransa’da iş yasasına kar-

şı ayağa kalkan direnişçi-

lere selam gönderdi.

DİSK üyeleri "Köleliğe 
Teslim Olmayacağız" de-
mek için bir araya geldi. 
15-16 Haziran 1970'teki 
direniş sırasında yapı-
lan grevin anısına Ata-
türk Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki Atatürk 
Anıtı önünde toplanan 
DİSK'liler, buradan ha-
len grevde olan Dost 
Cam Fabrikasına yürüdü. 
Açıklamayı DİSK İzmir 
Bölge Temsilcisi Memiş 
Sarı yaptı. Büyük gre-
vin yıldönümünde yine 
grevdeki işçilerin yanın-
da olduklarını söyleyen 

Sarı, 46 yıl önceki direniş 

ruhuna yeniden ihtiyaç 

olduğunu vurguladı. "De-

mokrasiyi, laikliği, hak ve 

özgürlükleri kazanmak 

işçi sınıfının görevidir." 

diyen Memiş, bir demok-

rasi cephesine olan ihti-

yacı vurguladı.

Çalışma hayatıyla ilgili 
uluslararası asgari standartlar 

oluşturan Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

105. Uluslararası Çalışma 
Konferansı toplandı. 

DİSK heyeti, görüşmeleri 
takip etmek için gittiği 

Cenevre’de, Kamu Hizmetleri 
Enternasyonali’nin 

‘Mültecilerle Dayanışma’ ve 
‘İşçi Hakları’ gündemleriyle 

düzenlediği Sosyal Adalet 
Yürüyüşü’ne katıldı.

DİSK heyeti ILO Genel Kurulu 
sırasında gerçekleştirdiği 

görüşmelerin yanı sıra Kamu 
Hizmetleri Enternasyonali 

(PSI) tarafından düzenlenen 
sendikal haklar yürüyüşüne 

ve İspanya’daki CCOO ve UGT 
konfederasyonları tarafından 

düzenlenen “Grev Hakkı” 
etkinliğine katıldı.

Kamu Hizmetleri 
Enternasyonali(PSI)’nin 

Cenevre’de ‘Mültecilerle 
Dayanışma’ ve ‘İşçi Hakları’ 
gündemleriyle düzenlediği 
Sosyal Adalet Yürüyüşü’ne 

ILO konferansı nedeniyle 
dünyanın dört bir yanından 

Cenevre’ye gelen işçiler 
katıldı. İşçiler, Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi 

önünde buluşup Avrupa 
Birliği Temsilciliği’ne 

yürüdüler. DİSK’in de katıldığı 
yürüyüşün ardından PSI lideri 
Rosa Pavanelli ve DİSK Genel 

Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 
birer konuşma yaptı.

DİSK Cenevre’de 
İLO Konferansına 

katıldı 15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde DİSK, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan 
Hakları Anıtı’ndan Madenci Anıtı’na bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık “AKP mezara 
emek iktidara” sloganının atıldığı eylemde kiralık işçiliğe karşı tepki öne çıktı.

15-16 Haziran Direnişi'nin yıldönümünde, İzmir'de yapılan eylem kitleselliğiyle dikkat 
çekti. Eylem, direnişteki Dost Cam işçileriyle birlikte gerçekleştirildi.

Ankara mücadeleye hazır: Kiralık işçiliğe hayır!

İzmir'de direnişteki Dost Cam işçilerine ziyaret
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Antalya

Edirne

Çanakkale

Adana

Mersin

Gaziantep

EskişehirKonya
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Ölüm madencinin kaderi değil!
4 ay boyunca maaşlarını alamadıkları için açlık grevine başlayan Zonguldak/Kilimli'li madenciler için DİSK 
eylemdeydi. Kilimli'ye giderek direnişteki madencilere ve ailelerine dayanışma ziyareti gerçekleştiren DİSK 
Heyetinin yanı sıra, Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. 

Yüreğimiz Soma'da, öfkemiz alanlarda

Katliamın ikinci yılında Türkiye’de pek çok ilde alanlara çıkıldı, 
Soma’yı unutmama ve unutturmama sözü verildi

Soma katliamının ikinci yıldö-
nümünde Soma Beşyol Meyda-
nı’ndaki Madenci Anıtı önünde 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak 
basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TTB Başka-
nı Beyazıt İlhan, CHP Milletvekili 
Musa Çam, Dev Maden Sen Genel 
Başkanı Tayfun Görgün ve maden 
işçileri katıldı.

Soma gibi büyük bir facianın ar-
dından gerçek sorumluların yargı-
lanmadığı ifade edilen açıklamada 
“Soma’da yaşanan acı gerçeğin 
nedenleri ile hesaplaşılmadığı sü-
rece tüm çalışma alanlarında biz-
leri bekleyen yeni Soma’ların ya-
şanması kaçınılmazdır.” denildi.

Soma'daki anmanın yanı sıra İs-
tanbul, Ankara, Adana, Edirne, An-
talya, Gaziantep, Eskişehir, Mersin 
ve Çanakkale'de de çeşitli etkinlik-
lerle Soma Katliamı anıldı.

İşçi sınıfı bir önderini uğurladı

DİSK eski genel başkan vekili ve Tekstil İşçileri Sendikası kurucu ge-
nel başkanı Ali Rıza Güven’i son yolculuğuna DİSK’li işçiler uğurladı

DİSK Genel Merkezi önünde yapı-
lan törene DİSK genel başkanı Kani 
Beko, yönetim kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, DİSK eski genel başkanı Rıd-
van Budak, DİSK’e üye sendikaların 
yöneticileri ve üyeleri ile Ali Rıza 
Güven’in ailesi, dostları ve yoldaşla-
rı katıldı. Saygı duruşu ile başlayan 
törende ilk sözü DİSK eski genel 
başkanı Rıdvan Budak aldı. Budak, 
1980 öncesi örgütlenme çalışmala-
rında Güven’in aldığı sorumluluklar-
dan bahsetti. 

Budak’tan sonra söz alan genel 
başkanımız Kani Beko ise, bugün-
kü sendikal hareketin Güven’e ve 
onun kuşağına çok şey borçlu ol-
duğunu söyledi. Beko, konuşması-
nı “bugün kiralık işçiliğe karşı nasıl 
mücadele edeceğimizi onlar saye-
sinde biliyoruz. Rıza başkan rahat 
uyusun, bayrak emin ellerde” diye-
rek tamamladı.

Yapılan törenin ardından Ali Rıza 
Güven’in naaşı Karacaahmet Me-
zarlığına defnedildi.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kan-
ber Saygılı ve beraberindeki heyet, 
yerin altında ve üstünde direnen 
Zonguldak/Kilimli’deki madencileri 
ziyaret etti. Yakın zamanda ma-
den şirketine kayyum atanmasıyla 
birlikte maaşlarını alamayan işçiler 
yedi gün önce direnişe geçmiş ve 
madeni terk etmeyerek açlık gre-
vine başlamıştı.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber 
Saygılı, direnişteki maden işçile-
rinin temsilcileri ve aileleriyle gö-
rüştü. Saygılı, burada yaptığı açık-
lamada “Gerek çalışma koşulları, 
gerekse ücret ve sosyal haklarımız 
konusunda örgütlenmek, dayanış-
mak ve birlikte mücadele etmek 
zorunda olduğumuzu bu hak ara-
ma mücadelesi bizlere göstermek-
tedir.” dedi.

28 Mayıs 2016, Cuma günü ise 
DİSK'liler Galatasaray Meyda-
nı'ndaydı. DİSK Genel Sekrete-
ri Arzu Çerkezoğlu’nun, DİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi Kanber 
Saygılı’nın ve üye sendikaların 
üye ve yöneticilerinin katıldı-
ğı eylemde basın açıklamasını 
Arzu Çerkezoğlu okudu. Yaşa-
nanların, siyasi iktidarın emeğe 
bakışının en karanlık yönü ol-
duğunu vurgulayan Çerkezoğlu, 
çalışanların emeklerinin karşılığı 
olan ücreti almak için dahi be-
denlerini ölüme yatırmak zo-
runda kaldıklarını belirtti.

Fransız Enerji ve Maden İşçileri 
Sendikası CGT’nin ve Cumartesi 
Anneleri’nin de destek verdiği 
eylemde CGT temsilcisi enter-
nasyonal dayanışmayı vurgula-
yan bir konuşma yaptı.
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DİSK-AR 
Dergisi çıktı

DİSK-AR Dergisi'nin 5. 
sayısı çıktı. "Sendikal 
mücadelede politikalar 
ve tartışmalar" başlığıyla 
çıkan bu sayının dosya 
konusu ise "metal 
fırtına" oldu.

10 Ekim 
katliamında 8 
ay geride kaldı

10 Ekim katliamında 
yitirdiklerimiz 
güvercinler, 
katledilmelerinin 
sekizinci ayında Ankara 
Garı’ndaki etkinlikle 
anıldı. DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, 
DİSK Genel Başkan 
Yardımcısı Cafer Konca 
ve DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Tayfun 
Görgün’ün de katıldığı 
anma, patlamanın 
yaşandığı yer olan 
Ankara Tren Garı 
önündeki Emek, Barış 
ve Demokrasi Anıtı'nda 
gerçekleştirildi. 
Patlamanın 
gerçekleştiği saat olan 
10.04’te katliamda 
katledilenler anısına 
saygı duruşunda 
bulunularak 
kaybettiklerimiz anıldı.  
Saygı duruşunun 
ardından 5 dakikalık 
oturma eylemi yapıldı.

DİSK'e baskılar artıyor

UZATILAN KILICA SESSİZCE 
EĞİLECEK BOYUN BİZDE YOKTUR!

"'Kara Liste' alnımızın 
akıdır!"

DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, Kiralık İşçilik Yasası 
görüşmelerini takip etmek 
için gittiği Meclis'e "kara 
liste"de olduğu gerekçe-
siyle alınmadı. 

Meclis gündemine baskın 
bir şekilde getirilen yasa 
tasarısı üzerine DİSK, ülke 
çapında eylem kararı almış 
ve DİSK Genel Başkanı 
ve Genel Sekreteri'nin de 
dahil olduğu bir heyet, 
görüşmeleri takip etmek 
için Meclis'e gitmişti. 

Meclis girişinde, her zaman 
uygulanan prosedürün as-
kıya alındığını ve Meclis'e 
girişine bizzat Meclis İdare 
Amiri, eski Hak-İş Başkanı, 
AKP Milletvekili Salim Uslu 
tarafından engel konuldu-
ğunu öğrenen Beko'nun 
yaptığı açıklamanın satır 
başları şöyle:

"Kiralık İşçilik Yasası’nın 
Meclis’te görüşüldüğü 
günlerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu’nun “bu yasaya sadece 
DİSK’in karşı çıktığını” özel bir 
vurguyla belirtmesi, bu yasa-
ğın sebebini açıklamaktadır.

Evet, bu ülkede “insan tica-
retine” ve “köleliğe” yalnızca 
DİSK karşı çıkmaktadır.

Emeğe saldırdıkları, işimize 
göz koydukları, ekmeğimize 
el uzattıkları her noktada 
karşılarında duracak olan 
da işçi sınıfının biricik örgütü 
DİSK’tir.

DİSK bunlar nedeniyle kara 
listededir. Belirtmek isteriz ki 
emeğin haklarını savundu-
ğumuz için “kara liste”lerinde 
olmayı erdem sayar, onurla 
taşır ve “alnımızın akı” 
biliriz."

"Sözümüzü söyleme-
ye devam edeceğiz"

DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, 17 Haziran 
2016 tarihinde “Cumhur-
başkanına Hakaret” iddia-
sıyla gözaltına alındı.

DİSK Genel Sekreteri ve 
Dev Sağlık İş Genel Başka-
nı Çerkezoğlu'nun gözaltı 
gerekçesinin 31 Ağustos 
2015’te, Diyarbakır'da, 
"bölgedeki sağlık çalışan-
larına ve sağlık tesislerine 
yönelik saldırı ve tehditleri 
protesto etmek” amacıyla 
düzenlenen basın açıkla-
masındaki ifadeleri olduğu 
öğrenildi.

Kartal Adliyesi'nde sav-
cılığa verdiği ifadenin 
ardından serbest bırakılan 
Çerkezoğlu'nun gözaltına 
alınması üzerine Genel 
Başkanımız Kani Beko'nun 
yaptığı açıklamada öne 
çıkan noktalar şöyle:

"Genel Sekreterimiz hakkın-
da “Hükümlüler için yakala-
ma emri” çıkartılması tam 
anlamıyla bir gözdağı giri-
şimidir. Yargısız, hükümsüz 
bir biçimde, istedikleri kişiyi, 
istedikleri zaman özgürlük-
lerinden alıkoyabileceklerine 
dair verilen bu mesaj, DİSK’i 
ve hiçbir DİSK’liyi susturama-
yacaktır.

15-16 Haziran direnişinin 
46’ıncı yılı vesilesiyle DİSK’in 
açıklamalarının doğruluğu 
bugün bir kere daha doğru-
lanmıştır. Son sözümüz, iki 
gündür Türkiye’nin dört bir 
yanında meydanlarda, işyer-
lerinde okunan şu sözlerdir:

'Bugünkü iktidar 46 yıl önce 
DİSK’i kapatmak isteyenlerin 
mirasçılarıdır; bizim tarihimiz 
de DİSK’i kapattırmayan 
yüz binlerce işçinin tarihidir. 
Bizim mayamız budur. Uza-
tılan kılıca sessizce eğilecek 
bir boyun bizde yoktur!'"

DİSK'e saldırılar dur-
muyor

• DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko'ya, 21 Temmuz 
2015'te, Suruç'taki katlia-
mın ardından patlamanın 
gerçekleştiği yerde yaptığı 
açıklama sebebiyle cum-
hurbaşkanına hakaret 
davası açıldı.

•13 Ekim 2015'te, Ankara 
Gar Katliamı'nı protesto 
etmek için toplanan, arala-
rında DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu'nun, üye 
sendikaların genel başkan-
larının, yöneticilerinin ve 
üyelerinin olduğu 18 kişiye 
cumhurbaşkanına haka-
ret ve Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'na 
muhalefet suçlamasıyla 
soruşturma açıldı. 

• DİSK'in 15. Olağan Genel 
Kurulu'nda, Çalışma Ba-
kanı Süleyman Soylu'nun 
protesto edilmesi üzerine  
cumhurbaşkanına hakaret 
suçlamasıyla18 DİSK'liye 
soruşturma açıldı.

• İşçi, işveren ve Çalış-
ma Bakanlığı temsilcileri 
arasında bir düzlem olan 
Üçlü Danışma Kurulu'nun 
13 Nisan 2016 tarihli top-
lantısına DİSK'in katılımı 
doğrudan bakanlık eliyle 
kısıtlandı; DİSK devre dışı 
bırakılmaya çalışıldı.

• 1 Mayıs 2016'da Bakır-
köy'deki kutlamalarda 
konuşma yapan DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko 
hakkında cumhurbaşka-
nına hakaret suçlamasıyla 
soruşturma açıldı.

Emek düşmanı yasalar birbiri ardına Meclis'ten geçerken, DİSK'lilere yönelik baskılar 
da gün geçtikçe artıyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun Meclis'e girişi AKP'li Mec-
lis İdare Amiri eliyle engellenirken, DİSK Genel Sektereri Arzu Çerkezoğlu, Cumhur-
başkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.




