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Yıldırım Koç
Fethullahçıları daha ciddi bir örgütlenme sanırdım. İşçi sendikacılığında pek kof çıktılar. Kurdukları
Aksiyon‐İş Konfederasyonu’nun tüzüğünün en önemli iki maddesinin DİSK tüzüğünden alındığına
ilişkin bazı maddeleri dünkü yazımda vermiştim.
Bugünkü yazımda bazı örnekler daha veriyorum. Normal yazılar DİSK tüzüğünden, koyu ve italik
yazılar Aksiyon‐İş tüzüğünden.

Kopya Örneklerine Devam
Konfederasyonun Görev ve Yetkileri.
“a) Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması ve demokratik, hukuka bağlı devlet
ilkesinin toplumsal yaşama egemen kılınması için mücadele etmek,
“1. Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması ve demokratik, hukuka bağlı devlet
ilkesinin toplumsal yaşama egemen kılınması için mücadele etmek,
“b) Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli,
grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önüne konulan tüm engellerin
ve çalışan kesime yönelik tüm baskıların ve sınırlamaların kaldırılması için çalışmak,
“2. Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli,
grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önüne konulan tüm
engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskıların ve sınırlamaların kaldırılması için çalışmak,
“c) Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesini, daha ileri sosyal ve ekonomik haklara
ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesini, iş kazaları ve
meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş
bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının geliştirilmesini, tarım ve orman işçilerinin, kadın, genç,
küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak, bu amaçla gerekli
girişimlerde bulunmak,
“3. Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, daha ileri sosyal ve ekonomik
haklara ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesini, iş
kazaları ve meslek haktalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik
hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının geliştirilmesini, tarım ve orman
işçilerinin, kadın, genç, küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak, bu
amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,
“ç) Her işkolunda tek sendika ilkesini hayata geçirerek Konfederasyon içinde birliği sağlamak,
“4. Her işkolunda tek sendika ilkesini hayata geçirerek Konfederasyon içinde birliği sağlamak,

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
“d) Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini, sendikal bilgilerle donatmak,
sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin
geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları
sağlamak, eğitim tesisleri, vakıflar ve enstitüler kurmak,
“5. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini, sendikal bilgilerle
donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek, işçiler arasında sınıf
bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim
araçları sağlamak, eğitim tesisleri, vakıflar ve enstitüler kurmak,
Büyük bir sermaye grubuna dönüşmüş olan Fethullah Gülen hareketinin “sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkeleri”ni savunduğunu düşünebilir musunuz?
Kopyanın geri kalanı Cumartesi gününe.

