


''.Yakmda DiSK'in famna ot tikayacagtz." .

• Seyfi Oztiirk,
AP Milletvekili ve <;ah§ma Bakam

(Turk-ls Kongresi, Erzurum,
1970 Bahar)

"DiSK Anayasal haklarmt kullanarak
direnecektir.

Kanun bu sekilde ckarsa DiSK yine
direnecektir."

. R1za Kuas,
TiP Milletvekili, Lastik-Is Genel

Ba§kam ve DiSK Yiiriitme Kurulu iiycsi
• • (TBMM, 11 H.aziran 1970)

15-16 Haziran, • haks1zhklaPa ve baslalara
kars Turkiye isci smnufmn yarattug sanl di
renis destanmnmn add1r.

15-16 Haziran, onbinlerce iscinin sendikal
hak ve ozgurlukleri icin verdikleri mii
cadelenin, gosterdikleri cesaretin addIr.

15-16 Haziran, DiSK Ytiriltme Kurulu'nun
cars1yla 14 Haziran 1970 tarihinde toplanan
temsilciler mec1isinin demokratik bir tart1§ma
sonucu karar aldrjn direnisin add1r.

25 y1l once 15-16 Haziran'da onbinlerce
isci mucadele etti ve direndi, 9iinkii onlarm
bagmms1z sendikal orgutlenme haklarmna ve oz

, giirliiklerine yopelik ciddi bir saldm gun-.
demdeydi.

Sendikalar, grev ve toplu sozlesme ya
salarmda yap1lmak istenen degisiklikler basta •
DiSK olmak iizere tiim bag1ms1z ,sendikal or
giitliiliikleri yok etmeyi, varolan haklan da
gaspetmeyi amacl1yordu.

15-16 Haziran Buyuk Isci Direni



Bu degisiklikler unlar iceriyordu:
*Bundan boyle bir sendikanm i.ilke c;apmda

faaliyet gosterebilmesi ic;in i§kolundaki si
gortah i§9ilerin en az iic;te birini i.iye yap
malan zorunlu olacaktl.

*Konfederasyonlann faaliyeti de ulke ca
pnda sendikal isci saysmnmn en az ucte birini
iiye yapmalan §artma baglanacakt1.·

*Sendika kurucusu olabilmek icin o is
kolunda en az uc yldr cal1sma $art1 ara
nacakti.
Sendika uyeliginden aynlmak icin noter

onay1 gerekecekti.
*Uluslararas1 sendikal orglitlere iiye olmak

yalmzca en cok uyeye sahip konfederasyonun
hakk1 olacakti.

Bu degi§ikliklerin esas amac1 DiSK'i yok
etmekti cunku o donemde DISK bag1ms1z ve
demokratik miicadelesiyle h1zla biiyiiyor ve
isci snufr icin guclu bir cekim merkezi haline
geliyordu. Bu nedenle heniiz tic; ya§mda olan
ve deisikligin ongordugu ucte bir uye sa
y'isma ula§amayan DiSK'e bagh sendikalann
(Lastik-i§ d1§mda) geli§imi durdurulmak is
tenmi§ti.

Ancalc i§9i sm1f1 bu plam bozdu. Sadece
DiSK iiyeleri degil, binlerce Tiirk-i§ iiyesi i§-
9inin de kat1hm1yla 15-16 Haziran 1970 ta
rihlerinde bir destan yarat1ld1. izmit ve is
tanbul'un her bolgesi, her alam, her fabrikas1,
her isyeri birer direni§ odagma donii§tii.

Sokaklar ve caddeler iscilerin haklar ve .
ozgurlukleri icin giristikleri gorkemli ey
lemlere sahne oldu.

"1in 25. Ylldoniimiinde Sendikal Ha•



Sonucta kazanan yine isciler oldu; sendikal
haklara darbe indirmeyi amaclayan yasa de
gi§iklikleri fiilen uygulanamad1. 15-16 Ha
ziran, haklarm korunmasmm yolunun odiinsiiz
bir mucadeleden gectigini, isci smnufinmn boyle
bir mi.icadeleyi yaratacak gi.ice sahip oldugunu
dosta dismana ac1kca gosterdi.

Ancak aradan gecen 25 ylda cogunluju
muhafazakar partiler tarafmdan olu§turulan
hi.iki.imetler ve 12 Mart ve 12 Eyli.il askeri yo
netimleri haklanm1zm bi.iyiik bir k1sm1m eli
mizden ald1. 25 yl once yapilmak istenen de
gisiklikler ozellikle 12 Eyliil'den sonra bir bir
gerceklestirildi.

12 Eyli.il Cuntas1 tarafmdan faaliyetleri dur
durulan DiSK'in yoklugunda, sendikal hak
larm gasp1na kar1 guclu bir muhalefet olus
turulamad1, sessiz kahnd1.

Bugiin Ncredeyiz?...
Bugi.in sendikal hareket ci'ddi sorunlarla

yi.izyi.ize. Antidemokratik yasalar bagmms1z ve
ozgi.ir bir • sendikal faaliyetin oniindeki en
biiyi.ik engel.

Iskolu ve isletme barajlar, i.iyelikte noter
§art1, toplusozle§me yetkisi i§lemleri, sen
dikalar i.izerinde devlet denetimi, gtev ya
saklan, is guvencesi ve issizlik sigortas1nun ol
mamas1 gibi haks1zhkl;u hala yiiri.irliikte.

Ayr1ca sendikas1zlasturma, taseronlasturma,
isten atma, sigortasnz alsturma gibi uy
gulamalar artarak si.irilyor.

Bunlar da yetmiyormu§ gibi simdi emek-
9ilere • kar§1 yeni baski yontemleri ge
li§tiriliyor; sosyal gilvenlik haklanm1za, i.ic
retlerimize, sosyal kazammlar1m1za, 9ah§ma
ko§ullanm1za, hatta idari kazammlanm1za bile
goz dikmis durumrlalar.

Ve Ozgiirliikler i~in Miicadeleye .



Toplu sozlesmelerde s1fir zam, cal1sma su
relerinin uzat1lmas1, tatil ve izin gibi sosyal
haklann k1S1tlanmas1, kat1hmm ortadan kal
dmlmas1 gibi hilki.imler dayauhyor.

Bu dayatmalara kar§1 91kmanm bedeli ise•
i§ten atilma, i§siz kalma, hatta tutuklanma ve
cezaevine konma oluyor.

TiSK Genel Ba~kam Refik Baydur bu denli
yogun baskularn nedenini bir cumlede soyle
ozetliyor:

"Artzk emek mukaddestir /aft bitmi§tir.
2000'li yllarda mukaddes olan isyeri ve is
letmedir." (24 May1s, ISO ToplantlSl)

Yani, sermayenin gozi.inde emegin degeri
s1firdr; bu nedenle emegin tum tarihsel ka
zanmmlar1 yok edilmek ve emek "cagdas ko
lelik" kosullarina itilmek isteniyor.

Bu koullarda tarihimizden ogrenecegimiz
derslerimiz var; 15-16 Haziran haks1zhklar ve
basklar kars1smnda ne yap1lmas1 gerektigini
bizlere gosteriyor.

KAZANIMLARIMIZIN
YOKEDiLMESiNE KARSI
DiRENELiM,
KAZANALIM!
15-16 HAZiRAN'IN ISIGINDA
MUCADELEYi YUKSELTELiM! •
DiSK'iN iLKELERi
DOGRULTUSUNDAYURUMEYE
DEVAM EDELiM!

DiSK YAYINLARI N0:18
Turkiye Devrimci Ici Sendikalar1 Konfederasyonu

Tel: (0212) 504 80 83
Haziran 1995

Baski: DISK BASIN AJANSI




