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Yıldırım Koç
Fethullahçıların kurduğu Aksiyon‐İş’in tüzüğünün DİSK’ten kopyalanmış bölümünden bazı
örnekleri daha sunuyorum.
Yapılan iş ahlaka ve akla uygun mu?
Normal yazılar DİSK tüzüğünden, koyu ve italik yazılar Aksiyon‐İş tüzüğünden.
“e) Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası bağlantıların kurulmasını
sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların çalışmalarının ülke ve dünya kamuoyuna duyurulması
için her türlü basın‐yayın çalışması yapmak, bunun için gerekli araçları sağlamak ve tesisler kurmak,
“6. Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası bağlantıların
kurulmasını sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların çalışmalarının ülke ve dünya
kamuoyuna duyurulması için her türlü basın‐yayın çalışması yapmak, bunun için gerekli araçları
sağlamak ve tesisler kurmak,

Emekçiler
“f) İşçilerin, emekçilerin hak ve çıkarları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar
yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal koşullara uygun olarak bağlantılar kurarak
işbirliği sağlamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege göndererek ortak çalışmalar ve eylem birliği
yapmak, ilkelerini paylaştığı uluslararası örgütlere üye olmak, uluslararası sendikal birlik ve
dayanışmaya katkıda bulunmak, uluslararası sendikal gelişmeleri yakından izleyerek Konfederasyonun
bu alandaki etkinliği arttırmak,
“7. İşçilerin, emekçilerin hak ve çıkarları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar
yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal koşullara uygun olarak bağlantılar
kurarak işbirliği sağlamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege göndererek ortak çalışmalar ve eylem
birliği yapmak, ilkelerini paylaştığı uluslararası örgütlere üye olmak, uluslararası sendikal birlik ve
dayanışmaya katkıda bulunmak, uluslararası sendikal gelişmeleri yakından izleyerek
Konfederasyonun bu alandaki etkinliği arttırmak,
“g) Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, toplumda dezavantajlı hale getirilen başta kadın,
genç, yaşlı, çocuk, engelli, emekli ve göçmen işçiler olmak üzere tüm işçilerin sorunlarına ve sendikal
çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için kurumlar ve
komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak,
“8. Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, toplumda dezavantajlı hale getirilen başta
kadın, genç, yaşlı, çocuk, engelli, emekli ve göçmen işçiler olmak üzere tüm işçilerin sorunlarına ve
sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bulun için
kurumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak,

İşçi Sınıfı
“h) Örgütsel bağımsızlığı gözardı etmeksizin, işçi sınıfının izleyeceği sendikal politikanın temel
çizgilerini saptayarak diğer sendikal kuruluşlarla birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli
girişimlerde bulunmak,
“9. Örgütsel bağımsızlığı göz ardı etmeksizin, işçi sınıfının izleyeceği sendikal politikanın temel
çizgilerini saptayarak diğer sendikal kuruluşlarla birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli
girişimlerde bulunmak,
“ı) Üye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve diğer çalışmalarına yardımcı olmak,
üyeler arasında dayanışmayı pekiştirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla üye sendikalar ve işçilerle
kapalı salon ve açık hava toplantıları yapmak,
“10. Üye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve diğer çalışmalarına yardımcı olmak,
üyeler arasında dayanışmayı pekiştirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla üye sendikalar ve işçilerle
kapalı salon ve açık hava toplantıları yapmak,”

