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Yıldırım Koç
Amerikancı Fethullahçılar işçileri örgütlemeye çalıştı.
Fethullahçıların işçiler arasındaki yasadışı gizli örgütlenmesi, önce Türk‐İş ve Hak‐İş içinde bazı
sendikalarda etkili olmaya çalıştı. Örneğin, Türk‐İş’e bağlı bir sendikanın eski genel başkanının
Fethullahçılara ait bir vakfa geçmişte düzenli olarak para aktardığı anlatılır. Türk‐İş’e bağlı bir
sendikanın bir yöneticisinin kendi muhalefeletini tasfiye etmede Ramazan Akyürek’ten yardım aldığı
ileri sürülür. Bir başka sendikanın yönetiminde de hâlâ Fethullahçıların bulunduğu iddia edilir.
Fethullahçılar bu kazanımlarla yetinmedi. Daha büyük bir planın parçası olarak, tümüyle kendi
denetimleri altında sendikalar kurma işine girdiler.
23.7.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı KHK’de kapatıldığı belirtilen sendikalar
arasında Aksiyon‐İş’e bağlı 9 sendika bulunmaktadır. Halbuki Aksiyon‐İş’in 2016 yılında yayınladığı
tanıtım kitapçığında kendisine bağlı 20 sendikanın bulunduğu belirtilmektedir.

AKSİYON‐İŞ KURULUYOR
2014 yılı Ocak ayında 20 ayrı işkolunda sendikalar kuruldu. Bu sendikalardan yedi tanesi 2014 yılı
Mayıs ayında Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu kurdu.
Bu sendikaların bir bölümünün tüzüğünde örgütün sendikacılık anlayışı şöyle ifade ediliyordu:
“19. Sendika, işçinin kapasitesini aşan iş yüküne karşı olmakla, işçi işveren hakları arasındaki
dengeyi mülayemetle korumayı ilke kabul eder.” (mülâyemet: yumuşak huylu, Y.K.)
“24. Sendika, emek ile sermayeyi ruh ve ceset gibi bir bütün kabul eder. Ruhu, yani emeği asıl,
cesedi, yani sermayeyi ona bağlı değerlendirir. Fakat bu yaklaşımda emeği putlaştırmayı kabul
etmez.”
“25. Sendika, bir yandan çalışmanın alkışlanmasını, diğer taraftan işverenin hakkının ve iş
hukukunun çiğnenmemesini savunur.
“26. İşçinin işine bağlılıkla ve tüm kabiliyetlerini harcayarak yapmasının, işverenin ise işçiye
hizmetinin karşılığını tam olarak ve zamanında ödemesini benimser.
“28. Sendika, işçinin hakkını teri kurumadan almasını ama aynı zamanda bulunduğu tezgahı
çalıştırıp işinin hakkını vererek tamamlamasını ve işverenin de hakkını gözetmesini ister.”

AKSİYON‐İŞ’İN ÜYELERİ
Aksiyon‐İş’e bağlı sendikaların 2016 yılı Ocak ayındaki üye sayıları aşağıda verilmektedir.
Sendika
Pak Tarım ve Orman İş
Pak Gıda İş
Pak Maden‐İş
Pak Petrol‐İş
Pak Tekstil İş
Pak Ağaç İş
Pak İletişim İş
Pak Medya İş
Pak Finans İş
Pak Eğitim İş
Pak Toprak İş
Pak Metal İş
Pak İnşaat İş
Pak Enerji İş

Üye Sayısı
28
532
407
55
133
39
29
789
97
24.002
39
270
179
28

Pak Taşıma İş
Pak Deniz İş
Pak Sağlık İş
Pak Turizm İş
Pak Savunma İş
Pak Hizmet İş

667
47
356
983
422
534

DARBE KARŞITI AÇIKLAMA AKSİYON‐İŞ’İ KURTARAMADI
Aksiyon‐İş, darbenin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında yayınladığı bildiride şunları söyledi:
“Milletimizin gözbebeği olan TSK da istismar edilmek suretiyle yaşanan askeri darbe girişimini
nefretle kınıyor, bu hain girişimin aktörlerini, planlayanlarını, destekleyenlerini ve bu tür girişimlerden
medet umanları lanetliyoruz. (...) Temennimiz, hala birçok soru işareti barındıran bu karanlık girişimin
tüm yönleriyle aydınlanarak gerçek sorumlularından demokrasi ve hukuk önünde hesap sorulması ve
benzer hadiselerin bir daha asla yaşanmamasıdır.”
Bizler de aynı temenniyi paylaşıyor, Fethullahçı terör örgütünün darbeye doğrudan bulaşmamış
yasadışı gizli örgütlenmesinin de tümüyle ortaya çıkarılmasını ve bu kişilerin, illegal terör örgütü
mensupları olarak yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını diliyoruz.

