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Fethullahçı casusluk örgütünün işçi sendikaları konfederasyonu olan Aksiyon‐İş’in tüzüğünün bazı
bölümleri, DİSK tüzüğünden aynen alındı.
Aşağıda, önce verilen normal yazılar DİSK’in tüzüğünden, hemen altındaki koyu ve italik yazılar
Aksiyon‐İş’in tüzüğünden alınmıştır.
“Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
“4. Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkar.
“Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı
sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını
uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
“5. Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı
sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını
uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı savunur.
“Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
“6. Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlar.
“Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük
bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
“7. Uluslararası sendikal dayanışma içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her
türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu
bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlama ulaşmayı hedefler.
“Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir
mücadeleyi sürekli kılmayı,
“8. Çağdaş ve demokratik yöntemler kullanarak kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi savunur.
“Irk, cins inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde,
işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
“9. Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde,
işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı hedefler.
“Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik
hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.”
“10. Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve
demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını
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,
“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,
“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,
“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,
“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,”

