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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı
HAK-İŞ Konfederasyonu
13. Olağan Genel Kurulu ve
40. Kuruluş Yıldönümü
22-24 Ekim 2015/Ankara
Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Bakanlarım,
Saygıdeğer Hanımefendi,
Sayın Milletvekilleri,
Siyasi Partilerin Değerli Temsilcileri,
Konfederasyonumuzun Önceki Başkanları,
Meslek Kuruluşlarının Değerli Başkanları,
Sayın Divan,
İşçi, İşveren ve
Memur Konfederasyonlarımızın Değerli Temsilcileri
Üyesi Olduğumuz ETUC ve ITUC ile birlikte Toplam 40
Ülkeden Gelen Saygıdeğer Sendikacı Dostlarım,
Konfederasyonumuzun Kıymetli Delegeleri,
Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
Kıymetli Misafirler ve
Değerli Basın Mensupları ve
40. Yaşgünümüzde Bizlerle Beraber Olmak İçin 81 İlden
Yollara Düşen Yiğit Emekçiler,
Değerli Üyelerimiz, Aziz Kardeşlerim,
Şahsım ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına sizleri sevgiyle,
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Selam olsun alın terine…
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Selam olsun hak yolunda bizimle yürüyen yiğit emekçilere…
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 13. Olağan Genel Kuruluna
ve 40. Yaşgünü etkinliklerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sözlerimin hemen başında vatan savunmasında şehit düşen
askerlerimize, polislerimize ve güvenlik güçlerimize Yüce
Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.
Soma ve Ermenek başta olmak üzere iş kazaları ve meslek
hastalıkları nedeniyle kaybettiğimiz, bütün
emekçi
kardeşlerimize rahmet diliyorum.
Ankara ve Suruç başta olmak üzere teröristlerin hain saldırıları
sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’dan
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Kıymetli Konuklar,
Bugün, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 40. Yaşgününü
kutlamanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz.
Bu anlamlı gün, dünya emek tarihine önemli ve kalıcı bir
sayfa olarak geçecektir.
Çünkü bu sayfada, 40 yıllık bir alın teri ve emek mücadelesi
var.
Çünkü bu sayfada 40 yıllık insan hakları, özgürlük ve
demokrasi mücadelesi var.
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Çünkü bu sayfada emekçilerin 40 yıllık akıl ve vicdan
hareketi var.
Bugün burada nice emeklerle,
ince ince, nakış nakış dokunmuş,
mücadele ve başarılarla dolu tarihimize yeni bir sayfa daha
ekliyoruz.
Bugün,
bu büyük salonda kitlesel olarak gerçekleştirdiğimiz Genel
Kurul ile Türkiye sendikal tarihinde bir ilke daha imza
atıyoruz.
Salonlara sığmıyoruz.
Üyelerimizden
koşuyoruz.

aldığımız

güçle

daha

güçlü

yarınlara

Sayın Cumhurbaşkanım,
22 Ekim 1976… Yani 40 yıl önce…
Bu tarih, kendilerini hak ve emek mücadelesine adamış
misyon adamlarının başlattıkları büyük ve kutsal bir
yürüyüşün ilk adımlarının atıldığı tarihtir.
Onlar…
40 yıl önce,
yıkılan umutların ışığı olmak,
dökülen gözyaşlarını dindirmek,
emeği ile geçinenlerin alın terinin istismarına karşı bir meşale
yaktılar.
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40 yıl önce yakılan o meşale,
hiç sönmeden, büyük bir başarıyla bugünlere geldi ve
bugün daha güçlü ve gür bir şekilde yanıyor.
Onlar…
40 yıl önce,
Emeğin ve temsilcilerinin hor görüldüğü,
güçlülerin haklı sayıldığı,
adaletsizliğin kuruttuğu çorak topraklara
birer fidan diktiler.
Ve bugün
40 yıl önce toprakla buluşan fidanlar
kök saldı, dal-budak saldı,
kökü derinlerde, başı yükseklerde ulu bir çınara dönüştü.
1976 yılında Ankara’da doğan ırmak, dalga dalga yayıldı.
Önüne setler çekildi, engeller dikildi, bulandırılmak istendi.
Ama bu büyük ırmak asla BULANMADI, KİRLENMEDİ,
ilk günkü saflığını muhafaza etti, dalgalarla çağlayıp
büyüdü.
Ve bugün,
tüm ülke sathını kaplayan bir okyanusa dönüştü.
Bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına,
bugünlere gelmemizde emeği geçen,
HAK-İŞ’e gönül veren,
mücadelesini ilkeli ve onurlu bir şekilde sürdüren
Büyük HAK-İŞ ailesine içtenlikle teşekkür ediyoruz.
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Bugün, HAK-İŞ’in başarısını, onların özverili, ihlaslı
çabalarına, terlemelerine, yâni ter ve emeklerine borçluyuz.
Onlar 40 yıl önce yola çıktılar. Ama yoldan çıkmadılar, asla
yoldan sapmadılar.
Onları unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız.
Bu yürüyüşte başta rahmetli Genel Başkanımız Necati ÇELİK
olmak üzere, ahirete göçenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet
diliyorum.
Hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,
HAK-İŞ,
gücünü tarihî derinliğinden ve
köklerinden alan dinamik bir örgüttür.
Gururla söylüyorum ki, HAK-İŞ,
Aynı zamanda yerli ve milli bir emek örgütüdür.
HAK-İŞ, 40 yıllık onurlu bir tarihe sahiptir.
Ülkemizin 63 yıllık sendikal tarihinin
son 40 yılında izleri vardır.
HAK-İŞ, bu özgün duruşu ile emek mücadelesini sürekli
tahkim etmiştir.
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Biz, 40 yaşın, kemal yaşı olduğunu biliyoruz.
40 yıllık bilgi, birikim ve deneyimle geleceğe kararlılıkla
yürüyoruz.
HAK-İŞ;
40 yıl önce doğru başladı,
doğru çizgide yürüdü,
doğru yerde durdu ve doğru hedefe kilitlendi.
Bu günde HAK-İŞ,
emekçilerin modern zamanlardaki yükselen çığlığıdır.
Bu çığlık; dünyayı emeğe karşı vicdanlı olmaya çağırıyor.
Bu çığlık; ölçüsünü kaybedenleri insanlık eksenine davet
ediyor.
Bu çığlık; tüm mağdurların, mazlumların, masumların
umutlarını bütün dünyaya haykırıyor.
Sayın Cumhurbaşkanım,
HAK-İŞ 40 yıllık onurlu yürüyüşünde, endüstriyel ilişkilerde
özgün modeller ortaya koydu.
Yüzyılın yükselen değerlerine yerelle, küreseli birleştiren
“yeni yorumlar” getirdi.
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HAK-İŞ,
değerlerinden ve tarihsel arka plânından kaynaklanan bir
“kimlik ve aidiyet bilinci” oluşturmuştur.
Bunu oluştururken, sayısal olarak da gelişmiş ve büyümüş,
ülke gündeminde ve endüstriyel ilişkilerde “belirleyici bir
aktör” haline gelmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Kıymetli Konuklar,
ERDEMLİ SENDİKACILIK için,
 Örgütlenme,
 Refah,
 Dayanışma,
 Kardeşlik,
 Demokrasi ve Özgürlük ve diyoruz.
Çünkü “Erdem” bilgidir.
“Erdem”, kendini yenileyebilmektir, ruhi olgunluktur.
“Erdem” güvenilir olmaktır.
“Erdem” dayanışmadır, kararlılıktır.
Topluma ve çevreye hizmettir “Erdem.”
Erdem cesarettir. Vicdanlı ve adil olmaktır “Erdem.”
İyiye ve doğruya giden yoldur “Erdem.”
“Erdem” ölçülü ve dengeli olmaktır.
Özgürlüğe giden yolda cesaretle yürümektir.
Özetle ERDEM; insan ve emeğin onuruna sahip çıkmaktır.
Bu erdemli sendikacılığı; sendikal hareketin, baştan sona
yenilenmesi ve yeniden doğuşu olarak niteliyoruz.
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Sendikaların, kurumsal yapılarını değiştirip dönüştüreceği, her
alanda sorumluluk alacağı bir süreç olarak tanımlıyoruz.
HAK-İŞ olarak, erdemli sendikacılığı, medeniyet temellerimiz
üzerinde bina etmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Kıymetli Delegeler,
4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz,
12. Olağan Genel Kurulumuzda, “HAK-İŞ üye sayısını
artırarak büyümeye devam edecektir” dedik.
“Örgütlü Türkiye Örgütleyen HAK-İŞ” dedik.
Bugün,
bütün işkollarında örgütlenmesini tamamlamış ve
üye sayısını artırmış bir HAK-İŞ olarak karşınızdayız.
Bugün HAK-İŞ;
21 Sendikası,
81 İl temsilciliği,
Kadın, Gençlik, Engelli, Kültür-Sanat ve
İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleri ile
Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biridir.
HAK-İŞ, Türkiye sendikal hayatı ve
uluslararası emek hareketinin
etkin ve saygın bir aktörüdür.
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Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Türkiye’de sendikal örgütlenmenin büyük bir kan kaybı
yaşadığı son yıllarda HAK-İŞ üye sayısını büyütmeyi ve
sendikalarını artırmayı başarmıştır.
Başlattığımız örgütlenme seferberliğine uygun olarak 2011
yılında 12 olan üye sendika sayımız bugün 21’e yükseldi.
HAK-İŞ’i kuruluşundan bu günlere getiren tüm
Sendikalarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum.
Değerli Dostlar,
HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz
olduğunu biliyoruz.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’i beklediğine
inanıyoruz. Çünkü onların derdi bizim derdimizdir.
Biz “dertsizlerin yeryüzüne yük olduğu”nun farkındayız.
Daha yapacak çok İŞİMİZ VAR.
Onun için bizim DERDİMİZ VAR.
Yöremize,
ülkemize,
bölgemize ve küremize olan yükümlülüklerimizi,
bir uygarlık ve medeniyet bilinciyle
yerine getirmeye çalışıyoruz.
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Bu 13. Olağan Genel Kurulumuzda hedefimizi daha da
büyütüyoruz.
ERDEMLİ BİR SENDİKACILIK için bütün işkollarında
çalışan işçileri HAK-İŞ’e, Sendikalarımıza üye olmaya davet
ediyoruz.
Gelin gücümüzü birleştirelim.
İlkeli-onurlu-sorumlu ve
erdemli bir sendikacılık için
gelin hep birlikte gür bir sesle
“GÜCÜMÜZ ÖRGÜTÜMÜZDÜR” diyelim.
Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
HAK-İŞ’in 12. Olağan Genel Kurulundan bu yana geçen dört
yıllık dönemde Türkiye’de ve dünyada önemli gelişmeler ve
değişimler yaşanmıştır.
HAK-İŞ, Türkiye ve dünya gündeminin pasif bir takipçisi
değil, aktif bir katılımcısı olmuştur.
Çünkü HAK-İŞ’in yürüttüğü sendikal mücadelenin temelini,
insan, emek ve demokrasi oluşturmaktadır.
Çünkü HAK-İŞ, kararlı, sosyal diyalog ve sosyal ortaklığa
dayanan, ilkeli, sorumlu bir sendikacılık anlayışına sahiptir.
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Biz,
Avrupa Birliği’nden sosyal politikalara,
kayıtdışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye,
özelleştirmeden yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleye,
Anayasa çalışmalarından mesleki eğitime, sosyal korumadan
sosyal yardımlara, kıdem tazminatından, taşeron işçilikle
mücadeleye, iş sağlığı ve güvenliğinden, sendikal mevzuata,
kadın, çocuk, genç ve engellilerden göç ve yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına kadar pek çok konuda
aktif bir çalışma içerisinde olduk.
Sorunların çözümü için yeni politikalar geliştirdik, model
yaklaşımlar ürettik, öncü roller üstlendik ve hayata geçirdik.
HAK-İŞ olarak, başta sendikal haklar ve insan hakları olmak
üzere, haklar ve özgürlükleri ‘olmazsa olmaz’ımız bildik ve
bunun mücadelesini verdik.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Biz, yeni; sivil ve demokratik bir anayasa dedik ve bunun için
mücadele ettik.
Tepki ve tenkide kilitlenmeyip teklif ürettik.
Çünkü biz, Türkiye’nin değişmesini ve dönüşmesini istiyoruz.
Türkiye’nin değişmesinin ve
dönüşmesinin yolunun
demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren
yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz.
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Bu nedenle HAK-İŞ’in tabandan gelen görüşlerini yansıtan,
tamamen kendi iç bünyemizde hazırladığımız,
HAK-İŞ’in tarihi ve kurumsal bilgi birikimini,
yaşanmış tecrübeleri ve deneyimleri içeren
tamamen HAK-İŞ’li bir ANAYASA önerisi hazırladık.
Dar çıkarların ve taassupların ötesinde,
Türkiye’nin büyük iddialarına denk düşen,
yeni sivil ve demokratik bir anayasaya acilen ihtiyacı vardır.
Bir kez daha 78 milyonun kendine yer bulacağı,
Yeni anayasanın gereğini vurgulamak istiyoruz.
Bunun için 1 Kasım seçimleri çok daha önemli hale gelmiştir.
Geleceğimiz için, istikrarımız için tarihi bir seçimdir 1
Kasım…
Sayın Cumhurbaşkanım,
HAK-İŞ, demokrasinin askıya alındığı, özgürlüklerin
kısıtlandığı, temel insan haklarının engellendiği dönemlerde
susmamıştır.
Darbelerin,
muhtıraların,
operasyonların
ve
antidemokratik oluşumların karşısında olmuştur.

bütün

Darbe ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik
müdahalelere taviz vermemiş, tepki vermiş, duruş
sergilemiştir.
Her şartta hukuk ve demokrasiyi savunduk.
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Gezi kalkışmalarının, vandallığın karşısında olduk.
17-25 Aralık Darbe girişimlerinin karşısında olduk.
6-8 Ekim Provokasyonlarına karşı durduk.
Bu nedenle baskılara, haksızlıklara maruz bırakıldık.
Ama yılmadık, mücadelemize devam ettik. Niçin mi?
Bu sorunun cevabını Hz. Mevlâna şöyle veriyor:
“Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya
getirdiğinde, sakın vazgeçme! Orası KADERİNİN
DEĞİŞECEĞİ NOKTADIR!”
İşte bunun için VAZGEÇMEDİK!
İşte bunun için DİRENDİK!
İşte bunun için KAZANDIK!
Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Dostlar,
Biz, TÜRKİYE’ye sahip çıktığımız için,
hukuka, demokrasiye, sosyal adalete ve barışa
sahip çıktığımız için, geleceğimize sahip çıktığımız için,
emekçilere, mağdurlara,
mazlumlara sahip çıktığımız için hep hedef alındık.
Dışlandık, aşağılandık…
Ama zor zamanlarda köşemize çekilmedik,
ilkelerimizden vazgeçmedik.
Yılmadık. Teslim olmadık.
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Bedel ödedik.
Ama haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğmedik.
Değerli Dostlar,
Kıymetli Konuklar,
Son yıllarda ülkemizin yakaladığı güven, istikrar ve barış
ortamını, terörle sabote etmek, yapısal reformların önünü
tıkamak isteyenler ne yazık ki yine harekete geçti.
Kardeşliğimize, birliğimize kastettiler.
Tuzak kurdular, evlatlarımızı şehit ettiler.
Ülkemizin geleceğine saldırdılar.
Ocaklarımıza ateş düştü, yüreklerimiz yandı.
Evet, canlarımız toprağa düştü. Anaların yürekleri dağlandı.
Ama milletimiz bu hain saldırılara teslim olmadı,
olmayacak da…
Bir kez daha terörün her türüne karşı çıkıyor,
Hepsini lanetliyoruz. “Teröre Hayır Kardeşliğe Ever” diyoruz.
Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Bölgemizde akan kan bir türlü durmuyor.
İnsani ve vicdani tüm ilke ve değerler yok sayılarak tüm
dünyanın gözleri önünde katliamlar yapılıyor.
Filistin ve Gazze’de,
Mısır ve Suriye’de,
Irak’ta, Libya’da,
Ukrayna’da ve Doğu Türkistan’da bombalar patlıyor.
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Masum insanlar
sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini
ağır bir şekilde ödüyor.
Sivil halk ve çocuklar can veriyor.
Doğdukları toprakları terk etmeye zorlanıyor.
İnsanlar kaçırılıyor, köle pazarları kuruluyor.
Bütün bu katliamları
lanetliyoruz.

ve

katliamlara

sessiz

kalanları

Kıymetli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm dünyada terörün ve
savaşların son bulmasını istiyoruz.
Dünyanın vicdanının harekete geçmesini bekliyoruz.
İşte bugünkü Kongremiz bu anlamda da bir VİCDAN
Hareketi’dir.

Değerli Konuklar,
Türkiye Suriye’de Esad rejiminin katliamlarından, bölgedeki
terör örgütlerinin saldırılarından, savaştan ve terör ortamından
dolayı zorunlu bir göçle karşı karşıya kalmıştır.
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İki milyonu aşkın Suriyeli ve beş yüz bini aşkın Iraklı evlerini
terk ederek Türkiye’ye sığınmıştır.
Ülke olarak dün Balkanlardan, Kafkaslardan gelenlere kucak
açtığımız gibi bugün de iç savaştan ve terör ortamından
kaçarak ülkemize sığınanlara kucak açmayı insani ve tarihi bir
sorumluluğun gereği olarak görüyoruz.
Biz, büyük ve onurlu bir tarihten geliyoruz.
Tarih bize büyük bir sorumluluk yüklüyor.
Ancak başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere tüm Dünyayı
bizim ülkemizin aldığı sorumluluğa denk bir sorumluluk
almaya davet ediyoruz.
Elbette, her geçen gün katlanarak artan bu göç dalgasının,
Türkiye açısından zorluklarını biliyoruz.
İhtiyaçların layıkıyla giderilmesi için büyük ve zorlu projelere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu konuda özellikle uluslararası topluma ve sivil toplum
kuruluşlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir.
Değerli Dostlar,
Savaş ve terörün göç ve mülteci sorunu gibi bir diğer boyutu
var ki hepimizi derinden yaralamaktadır.
Bir buçuk ay önce Türkiye’nin Bodrum sahillerine vuran 3
yaşındaki Aylan Kurdi’nin cansız bedeni… Ve diğerleri….
21. yüzyılda çaresizliğimizin utanç vesikası…
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İnsanlık tarihine düşen kara bir leke…
Biz, çocukların cansız bedenlerinin kıyılara vurmadığı,
çocukların bombaların altında can vermediği,
mutluluk içinde oynadığı ve
sevinç çığlıkları attığı bir dünya istiyoruz.
Bu dünyayı inşaa için hep birlikte mücadele etmeliyiz.
Bizler, şartlar ne olursa olsun,
Çağın acımasızlığına ve vahşetine karşı MERHAMET
ADASI olmak zorundayız.
Sayın Cumhurbaşkanım,
HAK-İŞ olarak, ülkemizde, bölgemizde,
yöremizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan mazlumların,
mağdurların, haksızlığa uğramışların,
hakkı elinden alınanların sesi olmaya,
onların feryatlarını duymaya, onlara çare olmaya çalışıyoruz.
Hz. Mevlâna’nın
“Mum olmak kolay değildir…
Işık saçmak için önce yanmak gerek” sözünü,
benimseyip yaşıyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz.
Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz
yardım kampanyalarımızın yanı sıra,
Filistin ve Gazze’den, Moritanya ve Eritre’ye,
Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan Somali’ye Suriye’ye,
Filipinler’den Arakan ve Pakistan’a kadar
yardıma muhtaç olan bütün dünya mazlumlarına
ulaşmaya çalışıyoruz.
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Adaletli ve hakkaniyetli gelir dağılımının olduğu bir dünya
istiyoruz.
Sorumluluklarımızı biliyoruz.
Bunun için uluslararası emek hareketinin öncü bir üyesi olarak
çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
Çünkü sendikal hareketin; küreselleşmenin yönü, hızı ve etkisi
üzerinde belirleyici olabilecek bir vizyona, etkin bir role sahip
olması gerektiğine inanıyoruz.
Bu noktada üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC’un rolünü,
gücünü ve liderliği önemsiyoruz.
Biz “emek diplomasisine” inanıyoruz.
Sendikal dayanışmayı, sendikal işbirliğini önemsiyoruz.
Bu amaçla Orta Doğu’dan,
Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya
Kafkaslardan Balkanlara kadar
çok geniş bir coğrafyada
45 Ülke ve 50 konfederasyon ile işbirliği yaptık.
İşbirliği protokolü kapsamında karşılıklı eğitimler düzenledik.
Çeşitli projelerin temellerini attık.
ILO ve G20 başta olmak üzere bütün uluslararası süreçlerde
aktif olmayı görev saydık.
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Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
AB sürecini son derece önemsiyoruz.
Türkiye’nin AB üyeliği,
sadece bir ülkenin üyeliği olarak algılanmamakta, adeta bir
medeniyetin ve blokun üyeliği gibi sıra dışı, büyük bir proje
olarak algılanmaktadır.
O nedenle kaygılarımız var.
Gerçekçi olmayan gerekçeler, kaygılarımızda ne kadar haklı
olduğumuzu göstermektedir.
HAK-İŞ olarak, Kıbrıs’ta sürdürülen müzakerelere ve iki
toplum liderinin 11 Şubat 2014 tarihinde imzaladıkları
mutabakat metnindeki ilkelere tam destek veriyoruz.
Kıbrıs’ta, iki halkın eşitliğine dayalı,
iki bölgeli, iki kurucu devletten oluşacak,
egemenliğini ve eşitliğini bu iki kurucu devletten eşit olarak
alacak bir yapı kurulmalıdır.
Artık çözüm olmalı, Adaya kalıcı barış gelmelidir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile
çalışma hayatında birçok alanda yenilikler gündeme geldi.
Noter şartı kaldırıldı.
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E-devlet sistemine geçildi.
İşkolu barajı düşürüldü.
Bu yasal mevzuatın değiştirilmesi konusunda büyük emeği
bulunan,
bizden
desteklerini
esirgemeyen
Sayın
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
Yapılan bütün düzenlemelere karşın mevcut tablo sendikalara
yönelik zihinlerdeki barajların hala durduğunu gösteriyor.
Çünkü Türkiye'deki toplam 12 milyon 745 bin olan işçinin
sadece 1 milyon 429 bini sendika üyesidir. Yani çalışanların
yüzde 90’ı sendikasızdır, örgütsüzdür.
Biz bu tabloyu tersine çevireceğiz.
Bugün Türkiye, dünyanın parlayan bir ekonomisi, G20’nin en
aktif üyelerinden birisi durumunda ise bu ülkemiz işçi ve
işverenlerinin birlikte inşa ettiği bir başarıdır.
Bu başarıyı daha ileriye taşımak için,
daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak için,
rekabet gücü yüksek işletmeler için,
insan onuruna yakışır şartlarda çalışan işçiler için,
mutlu insanlar için sendikaların ve
işverenlerin sosyal diyalog ve
kurumsallaşan ilişkiler çerçevesinde ortak akıl,
erdem ve sağduyu içinde “birlikte” hareket etmesi büyük bir
itici güç olacaktır.

20

Sayın Cumhurbaşkanım,
Kıymetli Konuklar,
Sayın Delegeler,
Son yıllarda iş piyasamız açısından son derece önemli yasal
düzenlemeler hayata geçirilmiş olsa da işsizlik ve istihdam
oranlarında rakamsal iyileşmeler görülse de hala çözüm
bekleyen sorunlarımız vardır.
Türkiye'de, kamu ve özel sektörde her geçen gün daha da
yaygınlaşan taşeron işçilik uygulaması çalışma hayatının en
temel sorunu haline gelmiştir.
Örgütsüzlüğü,
güvencesiz çalışmayı,
kayıt dışını,
kuralsızlığı tetikleyen,
insan onuruna yaraşır iş yaşamını yok sayan,
taşeronlaşma,
çalışma hayatının dengelerini bozmakta,
ekonomik ve sosyal tahribata yol açmaktadır.
Ülkemizde 1 milyon 250 bin civarında taşeron şirketlerde işçi
çalışmaktadır.
Bunun 800 bin kadarı kamuda çalışmaktadır.
Yerel yönetimlerde çalışan taşeron şirket işçi sayısı ise
yaklaşık 400 bin düzeyindedir.
Bu konuda köklü çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.
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HAK-İŞ olarak, taşeron işçilere yönelik yoğun
bilgilendirme ve örgütlenme kampanyası başlattık.

bir

İşçilerle birlikte tek yumruk olduk ve Toplu İş Sözleşmesi
yapma yolunu açtık.
Asıl işlerde taşeron çalıştırma kısmi de olsa engellendi.
İhalelerin en az üç yıl olarak yapılması şartı getirildi.
Kıdem tazminatlarına güvence getirildi.
Bugün itibariyle binlerce taşeron şirket çalışanı toplu iş
sözleşmesi hakkını kazandı.
Bu düzenlemelerde katkı ve desteğini her zaman bizden
esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza
teşekkür ediyoruz.
Değerli Dostlar,
Yapılan yasal yasal düzenlemeye karşın taşeron şirketlerde
çalışan alt işveren işçileri sendikalara üye olmakta çeşitli
zorluklar yaşamaktadır.
Yerel yönetimlerde alt işverenler tarafından hizmet alımı
suretiyle çalıştırılan işçilerin; siyasi, sosyal ve mevzuattan
kaynaklanan nedenlerle sendikalı olmaları ve toplu iş
sözleşmesi sistemine dahil edilmeleri çalışma barışı için
olmazsa olmaz talebimizdir.
Gelinen noktada taşeron çalışanların sorunlarının çözülmesi
amacıyla hükümet ile işçi konfederasyonları arasında kamu
sözleşmelerine benzer bir çerçeve sözleşme yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
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Taşeron işçilerin sorunlarının yanı sıra
kamuda geçici ve mevsimlik işçilerin de sorunları var.
Kamuda geçici işçilerin kadroya alınmasını ve 5 ay 29 gün
sınırının kaldırılmasını istiyoruz.
Mevsimlik işçiler için kalıcı ve köklü çözümler istiyoruz.
Üniversiteli işçilerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz.
Emeklilikte yaşa takılan işçilerin sorunlarının çözülmesini
istiyoruz
Kamuda personel alımına yönelik
bürokrasinin azaltılmasını,
merkezi sistemle yapılan sınavların yeniden
gözden geçirilmesini istiyoruz.
Değerli Dostlar,
Kıymetli Konuklar,
Kıdem tazminatı konusunda var olan güvencelerin korunarak
tüm çalışanların kıdem tazminatı alabileceği bir düzenlemenin
yapılmasını hep savunageldik.
Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.
Değerli Dostlar,
İş kazaları, sosyal ve ekonomik bir yara olarak, çalışma
hayatının en önemli sorun alanlarından biri haline geldi.
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Her yıl yüzlerce, binlerce insan, koruyucu önlemlerin
alınmadığı ya da ihmal edildiği işyerlerinde ortaya çıkan
‘kazalar’ sonucunda hayatını kaybetmekte ya da sakat
kalmaktadır.
Kimi zaman madende,
kimi zaman tersanede,
kimi zaman bir kimya fabrikasında,
kimi zaman bir tekstil atölyesinde
yaşanan kazalar sonucunda canlarımızı kaybediyoruz.
İş kazalarının son bulmasını istiyoruz.
İş kazaları “iş cinayetleri”ne dönüşmesin istiyoruz.
“Deniz olsam isyanım kıyılara vururdu” diyen
Soma şehidimizin annesinin sesinin duyulmasını istiyoruz.
Önce üretim anlayışı yerine, insana saygı temelinde önce
güvenlik anlayışının benimsenmesini istiyoruz.
SENDİKALAR ÖCÜ DEĞİL, RAKİP DEĞİL,
DÜŞMAN DEĞİLDİR.
Sendikalar emeğin temsilcisi, çalışma hayatının ortaklarıdır.
SENDİKALARA İLİŞKİN
EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.

ÖNYARGILARINI

TERK

Toplu pazarlık ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını istiyoruz.
Bu ülkenin vefakar, cefakar emekçileri olarak biz bunu hak
ediyoruz…
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Dostlar,
Kıymetli Konuklar,
HAK-İŞ olarak, çalışma hayatının bütün sorun alanlarını
biliyoruz, sorunların çözümü için elimizi taşın altına
koyuyoruz.
Ülke gündemini yakından takip ediyor, terörden, göçe,
anayasadan sendikal mevzuata kadar bütün sorunları biliyor,
tartışıyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz.
Talep ve isteklerimizi düzenlediğimiz eylem ve etkinliklerle
en güçlü şekilde dile getiriyoruz.
1 Mayıslarda alanlardan emekçilerin sesini en gür şekilde
haykırıyoruz. “Alanlar değil, Emek kutsaldır” diyoruz.
2012 yılında Ankara’da,
2013 yılında Karabük ve Taksim’de,
2014 yılında Kayseri ve Taksim’de,
2015 yılında Konya’da,
Emeğin gerçek temsilcileri ile alanlardan taleplerimizi
haykırdık. Eleştirilerimizi dile getirdik.
Kırmadık, dökmedik. Ağırlığımızı ortaya koyduk.
1 Mayıs’ın barış ve huzur içerisinde kutlanabileceğini
gösterdik.
1 Mayıs’ı ruhundan uzaklaştıranlara inat,
1 Mayıs’ı ruhuna uygun şekilde, emekçilerle birlikte,
taleplerimizi dile getirdiğimiz bir emek şölenine dönüştürdük.
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Kıymetli Konuklar,
Değerli Delege Arkadaşlarım,
HAK-İŞ, çalışma hayatında çatışmadan diyaloğa uzanan bir
“ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ”nü gerçekleştirmiştir. Şimdi
de dünya ve Türkiye gerçeklerinden kopmadan, 40 yıllık tarihi
birikimimizle bu anlayış ve zihniyet dönüşümüne katkı
sağlamaya çalışıyoruz.
Bu değişim ve dönüşümün en önemli ayağını eğitimin
oluşturduğunu biliyoruz ve eğitime özel bir önem veriyoruz.
Bu amaçla geleneksel sendikal anlayış yerine, çözüm odaklı
ve yenilikçi bir yaklaşımla sorunların çözümüne katkı
sağlıyoruz.
Sendikal eğitimler, mesleki eğitim, hayat boyu eğitim ve proje
eğitimlerinin yanı sıra sendikacı yetiştirme eğitimleri
düzenliyoruz.
Ayrıca HAK-İŞ bünyesinde HAK-İŞ MEYEB, Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme merkezi kurduk.
Her ay en az 3 üniversite öğrencisini staj uygulaması ile
çalışma hayatı ile buluşturuyoruz.
Çalışabilir nüfusumuzun her geçen gün çığ gibi arttığı
günümüzde, işgücü piyasasına giren gençleri bir yük olarak
görmek yerine, nitelikli hale getirebilirsek, ülkemiz açısından
bir avantaj yakalamış oluruz.

26

Değerli Dostlar,
İşsizlik gelir yoksunluğu nedeniyle bir yönüyle yoksulluğa yol
açarken, diğer yönüyle bireyler üzerindeki olumsuz sosyalpsikolojik etkileriyle sosyal dışlanmaya neden olmaktadır.
HAK-İŞ olarak, işsizliğin çözümü için; farklı politikaların
eşzamanlı olarak uygulanmasını öneriyoruz.
İşsizlik konusunda her şeyden önce bir “istihdam seferberliği”
başlatılmalıdır.
Çalışma hayatında gençlerin, kadınların ve engellilerin
istihdamı için yeni teşvikler getirilmeli, çocuk işçiliği ile
mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir.
Mevcut İşsizlik Sigortası Fonu yeniden değerlendirilmelidir.
Yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır.
Uygulama kapsamı genişletilmeli ve Gelir Yardımı Sistemi ile
ilişkilendirilmelidir.
Asgari Ücret, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde toplumun
önemli bir bölümünü ilgilendirmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, demokratik
katılım ve temsile uygun bir hale getirilmelidir. Asgari ücret,
işçinin ailesiyle birlikte geçimini sağlayacak şekilde
belirlenmelidir.
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Kıymetli Konuklar,
Türkiye’de sosyal diyaloğun sorun alanları vardır.
Ülkemizde hala, tek işçi konfederasyonunun katılımına
dayanan, demokratik katılım ve temsile uygun olmayan,
tekelci bir anlayışla oluşturulmuş kurumlar maalesef varlığını
sürdürmektedir.
Türkiye’de
etkili
bir
sosyal
diyalog
ortamının
oluşturulabilmesi için yaşadığımız “demokratik katılım ve
temsil sorunu”nun giderilmesi gerekmektedir.
Bu olumsuzluklara köklü çözümler bulmak için Türkiye’nin
bir sosyal modele ihtiyacı vardır.
Değerli Dostlar,
Kayıtdışı, sosyal güvenlik açıklarının kapatılmasının önünde
önemli bir engel teşkil etmekte, ekonominin reel dengelerinin
oluşmasını zorlaştırmakta, haksız rekabet yaratmakta ve
sendikal örgütlenmenin önünde büyük bir engel olarak
durmaktadır.
Haksız rekabetle, kayıtdışıyla, yoksullukla, gelir adaletsizliği
ile mücadele etmenin en önemli enstrümanı toplu sözleşme ve
sendikal sistemdir.
Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Biz kadınların, gençlerin,
sorunlarını biliyoruz.

engellilerin

ve

çocukların
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HAK-İŞ olarak, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları
sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların sendikal
hayatta temsilini artırmak amacıyla etkin bir faaliyet dönemi
geçirdik.
HAK-İŞ ve üye sendikalarının kadın odaklı kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi, kadın üyelerimizin hak ve
menfaatlerinin geliştirilmesi ve kadın sorunlarının çözümü
için daha etkin ve alternatif politikaların geliştirilmesi
amacıyla HAK-İŞ Kadın Strateji belgesi hazırlandı ve hayata
geçirildi.
“Sendikalı Kadın Güçlü Kadın” dedik.
Sendikalı kadın sayısını artırmayı hedefledik ve 2009 yılında
yüzde 2.6 düzeyinde bulunan HAK-İŞ’e bağlı sendikalardaki
kadın oranını 2013 yılında yüzde 11.1’e çıkarmayı başardık.
Vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali
olarak değerlendiriyor ve “Kadına Şiddete Hayır” diyoruz.
Değerli Dostlar,
Çalışma hayatında ihmal edilen en önemli konulardan birinin
engellilerin çalışma hayatına katılımı ve istihdamı ile ilgili
yaşanan sorunlardır.
Son yıllarda çok büyük ilerlemeler olsa da hala alacağımız çok
büyük mesafeler olduğunu görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, engellilerin sorunlarının tespiti ve çözümü
konusunda aktif bir çalışma yürütüyoruz.
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Değerli Dostlar,
HAK-İŞ olarak, gençleri ülkemizin olduğu kadar sendikal
hareketin de geleceği olarak görüyoruz.
Sendikal harekette gençlerin sayısının ve etkinliğinin
artırılması için çalışıyoruz. HAK-İŞ olarak, ulusal ve
uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor, gençlere
yönelik özel projeler hayata geçiriyoruz.
Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Çalışanların
haklarını
savunma
yolunda
Türkiye
sendikacılığının öncüsü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
12. Olağan Genel Kurulumuzda ortaya koyduğumuz
hedeflerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12. Olağan Genel Kurulumuzda, 42 önemli karar aldık. Bu
kararları etkin ve başarılı bir şekilde hayata geçirdik.
Her bir karar için özgün, dolu dolu, kapsamlı faaliyetleri
başarıyla uyguladık.
Kongre kararlarımızın yol haritası niteliği taşıdığını bir kez
daha gördük.
13. Olağan Genel Kurulumuzda da aynı yaklaşımı
güçlendirerek sürdürecek, daha güçlü ve kararlı bir HAK-İŞ’in
vizyonunu ve yol haritasını, aldığımız kararlar, belirlediğimiz
politikalar, ortaya koyduğumuz gelecek vizyonu ile hep
birlikte gerçekleştireceğiz.
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Değerli Konuklar,
Kıymetli Delegeler,
Bu genel kurulumuz ve 40 yıllık birikimimiz “Yeni bir
Dünya”nın, “Yeni bir Türkiye”nin ve “Erdemli bir
Sendikacılığın” gündönümü olacaktır!
Sizleri,
HAK-İŞ adına,
tüm emekçiler adına,
en samimi duygularla,
en derin bağlarla, en içten muhabbetle selamlıyorum.
Ey Türkiye’yi dert edinenler!
Ey dünyayı dert edinenler!
Ey mazlumları, mağdurları, masumları dert edinenler!
Size selam olsun !
Bu düşüncelerle, teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyor,
genel kurulumuzun ülkemize, tüm çalışanlara yeni ufuklar
açmasını diliyorum.
HAK-İŞ’e gönül veren mücadelesini ilkeli ve onurlu bir
şekilde sürdüren tüm teşkilatıma, gönüldaşlarıma, yiğit
üyelerimize, kısacası büyük HAK-İŞ ailesine bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Geleceğimiz
aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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