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Yıldırım Koç
DİSK’in 15. Genel Kurulu 12‐14 Şubat 2016 günleri toplandı.
Kürt milliyetçilerinin gazetesi Gündem’e göre, DİSK Genel Başkanı Kani Beko açış konuşmasında
şunları söyledi: “Görmeyen gözler görsün artık; Kürt sorunu silahla, çatışmayla çözülemez. Ne inkar
ne de isyanla biz bu sorunu çözemeyiz. Türkiye 2014 yılında 22,6 milyar dolarlık askeri harcama
yapmıştır. 2016 bütçesinin en az yüzde 11’e savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılmıştır. İşçilerin
alınterinin, emeğinin eseri olan bu kaynaklarla fabrikalar, hastaneler, okullar yapılabilirdi.”
PKK’ya yönelik gerekli ve başarılı güvenlik operasyonlarına karşı çıkanların gerekçelerinden biri de,
askeri giderlere harcanan paraların fabrikalara, hastanelere ve okullara harcanabileceğidir.
Emperyalistlerin at oynattığı bir dünyada, köleleştirilmemek istiyorsanız, savunmanız için para
ayıracaksınız. Yoksa fabrika, hastane, okul yaparsınız, emperyalistler veya onların uşakları bunları
kolayca yok ettiği gibi, sizi de köleleştirir.

PKK’YA DESTEK SLOGANLARI
Gündem Gazetesi’ne göre, delegeler “Biji berxwedana Kobane”, “Cizre’ye uzanan eller kırılacak”
gibi sloganlar da attılar. Delegelerin ne kadarının bu sloganlara katıldığı açık değil. Ancak Birleşik‐
Metal ve Sosyal‐İş delegelerinin bu sloganlara karşı çıktığını biliyoruz.
Birleşik Metal İş Sendikası Başkanlar Kurulu’nun 8 Şubat 2016 tarihli bildirisinde şöyle
denmektedir: “DİSK’in son zamanlarda üyelerimizin de rahatsız olduğu ve sendika yöneticilerinin
DİSK'i işyerlerinde işçilere karşı savunma durumunda bıraktıkları görüntülerden uzaklaşması ve siyasi
parti ve hareketlerden bağımsız olma anlayışına tekrar dönmesi sağlanmalıdır.”
Aydınlık’ın 17 Şubat 2016 günlü sayısının ilk sayfasında ve 6. sayfasında yer alan ayrıntılı habere
göre, Bursa’da Renault Fabrikası işçileri DİSK Genel Kurulu’nda Kani Beko ve Arzu Çerkezoğlu’nun
tavrını eleştirerek, Birleşik Metal‐İş’e sahip çıkan ve destek veren eylem yaptılar; eylemde Türk
bayrağıyla yüründü.
DİSK’teki gelişmeleri anlayabilmek için, DİSK’e bağlı sendikaların üye sayılarına ve genel kurulun
delege yapısına bakmak gerekli.

SENDİKALARIN GÜCÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2016 istatistiklerine göre, DİSK’e bağlı sendikaların
toplam üye sayısı 144.291. Bağlı sendikalar ve üye sayıları şöyle:
Genel‐İş (65.247), Birleşik Metal‐İş (31.118), Tekstil (11.518), Lastik‐İş (11.207), Sosyal‐İş (8.728),
Nakliyat‐İş (4.931), Güvenlik‐Sen (3.747), Gıda‐İş (1.972), Enerji‐Sen (1.477), Devrimci Turizm‐İş (914),
Tümka‐İş (563), Devrimci Sağlık‐İş (561), Bank‐Sen (493), Basın‐İş (483), Dev Maden‐Sen (479),
Devrimci Yapı‐İş (441), Limter‐İş (163), Cam Keramik‐İş (97), Sine‐Sen (96), Devrimci İletişim‐İş (29),
Birleşik Tarım Orman‐İş (27). Ayrıca Emekli‐Sen var.
Geçtiğimiz dört yıllık dönemde DİSK’in toplam aidat geliri 5,4 milyon liraydı. Bu miktarın 2,8
milyonlik bölümünü Genel‐İş ödedi. Genel‐İş, bu aidatlar karşılığında, seçimle gelen 385 delegenin
183’ünü çıkardı. Ülkücülerin yönetimde bulunduğu Lastik‐İş ise 846,7 bin lira aidat ödeyerek 56
delege aldı. DİSK’e bağlı 21 sendikadan 13’ü hiç aidat ödemedi. DİSK tüzüğünün 10. maddesine göre,
bu sendikalara 2’şer delegelik verildi.
Genel‐İş ile ülkücülerin yönetimde olduğu Lastik‐İş’in delegelerinin toplamı 249’u buluyor. Doğal
delegelerden bu ittifakı destekleyenler de dikkate alındığında, DİSK’in kaderini bu iki sendika belirledi;
veya DİSK’in kaderinin sorumlusu bu iki sendika olacak.

