




Editörden...

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, binlerce kadın üyemizle yaptığı-
mız kadınlar günü etkinliğimizden, on binlerce üyemizle gerçek-
leştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliğimize yer verdiğimiz dopdolu HAK-İŞ 
dergisi ile yeniden karşınızdayız. Dergimizin sayfalarını çevirdikçe, 
HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası toplantılardaki temsilinden, eylem 
ve etkinliklerdeki gücünü ve etkinliğini göreceksiniz. 

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ta bereketli toprakların diyarı, Adana’da 
emekçilerle buluştuk. Emeğin sesini Çukurova’dan yükselttik. 
Adana’nın HAK-İŞ’i nasıl bağrına bastığını, HAK-İŞ ile nasıl coştu-
ğunu dergimizin ilerleyen sayfalarında göreceksiniz. 

HAK-İŞ olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, “HAK-
İŞ 7. Kadın Emeği Buluşması”nı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere çok sayı-
da bakan ve milletvekili, 81 ilden gelen kadınlar başta olmak üzere 
binlerce üyemizin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirdik. Üyelerimi-
zin hakları için Ankara’da gerçekleştirdiği buluşmadaki coşkusunu 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in taşeron ve mevsimlik işçilik konu-
su başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren ko-
nulara ilişkin yürüttüğü pek çok faaliyet ve sendikalarımıza ilişkin 
haberleri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. HAK-İŞ’in 
faaliyetlerini anlık olarak www.hakis.org.tr adresindeki internet 
sitemizden, facebookta www.facebook.com/hakiskonfederasyonu 
ve twitterda https://twitter.com/hakiskonf instagramda https://
www.instagram.com/hakiskonf adreslerinden takip edebilirsiniz.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşımızın katılımıyla Adana’da 
büyük bir coşkuyla kutladık. Binbir rengiyle, kadını-erkeği, çocuğu-genciyle, 
sesimize ses veren, gücümüze güç katan bütün emekçilere, üyelerimize ve 
Adana halkına teşekkür ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak, “Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-İŞ” ve  “Ücretlerdeki 
Vergi Yüküne Hayır” talebimizi en güçlü şekilde dile getirdik. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak, Türkiye’de barış, kardeşlik ve coşku içinde gerçekleştirilen 1 
Mayıs kutlamalarından birini daha Adana’da gerçekleştirmiş olduk. Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in öncü bir rol üstlenmesiyle Türkiye’de artık 1 Mayıslar 
korku ve gerilim günü olmaktan çıkmış ve normalleşmiştir.  

HAK-İŞ olarak 2012 yılından bu yana 1 Mayıs’ın İstanbul ve Ankara dışında 
Anadolu’nun her ilinde görkemli bir şekilde barış ve kardeşlik ikliminde kutla-
nabileceğini Türkiye ve tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu yıl da hem işçi hareketi, 
hem Türkiye ekonomisi hem de Türk siyaseti açısından önemli bir şehrimiz 
olan Adana’da daha önce Erzurum, Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük, Ankara 
ve Taksim'de yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs 
kutlaması gerçekleştirdik. Farklı şehirlerde kutlama anlayışı gelenekselleşmiş 
ve 1 Mayıs’ı bütün emekçilerin ve halkın sahiplenmesini beraberinde getirmiş-
tir. HAK-İŞ olarak, Adana ve İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir 
yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle alanlardan haykırdık. 

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

HAK-İŞ’E İNANDINIZ, 
HAK-İŞ’E GÜVENDİNİZ. 
BİZLER DE GÜVENİNİZİ 
BOŞA ÇIKARMADIK. 
BU BAŞARI HEPİMİZİN 
BAŞARISIDIR. 
BU KUTSAL VE ZORLU 
MÜCADELEDE BİZİMLE 
YOL ALDIĞINIZ İÇİN, BİZE 
GÜVENİP İNANDIĞINIZ İÇİN 
SAĞOLUN VAROLUN.

BaşkandanBaşkandan

1 MAYIS’TAN 24 HAZİRAN’A 

YENİ TÜRKİYE
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HAK-İŞ olarak, canımızı yakan taşeron sorununun çözül-
mesi için 12 yıldır mücadele ettik. 1 Mayıs meydanları baş-
ta olmak üzere her platformda;  “Taşeron işçilere kamuda 
kadro istiyoruz” dedik. “Mevsimlik ve geçici işçilerimizin 
sorunları çözülsün” dedik. “Özel sözleşmeli personel sta-
tüsünü asla kabul etmiyoruz” dedik. Bugün taleplerimizin 
büyük oranda karşılanmasının haklı gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Taşeron konusunda 12 yıllık mücadelemizi 
büyük HAK-İŞ teşkilatı ile birlikte kazandık. Kölelik siste-
miyle eşdeğer olan taşerondan kurtulan kardeşlerimize 
kadroları hayırlı uğurlu olsun. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e 
güvendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu ba-
şarı hepimizin başarısıdır. Bu kutsal ve zorlu mücadelede 
bizimle yol aldığınız için, bize güvenip inandığınız için size 
müteşekkiriz.

Hükümetimiz, 1 milyona yakın taşeron işçisini kadroya 
almakla, “Küresel Kapitalizme Karşı” “Devlet Küçülmelidir” 
diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiş-
tir. Taşeron emekçisi kardeşlerimizin kadroya geçirilmesi, 
geçici ve mevsimlik işçilerimizin çalışma sürelerinin uza-
tılması konularının ilk başından beri yakın takipçisi olan,  
çalışma hayatının en büyük reformunu gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Çalışma 
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm 
milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden 
teşekkür ediyoruz.

Büyük fotoğrafı görüyor ve teşekkür ediyoruz. Ama ek-
siklikler için de yeni bir yol haritası oluşturduk. Bu sorunu 
çözmek için de bir mücadele gerçekleştireceğiz. Kadro 
dışı kalan arkadaşlarımız mahzun olmasın, umutsuzluğa 
kapılmasın. Bizim onlarla birlikte sonuna kadar mücadele 
edeceğimizi bilsinler. 

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs meydanından sosyal devlet, sosyal 
barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için ülke-
mizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insan-
larımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve 
beklentilerimizi güçlü bir şekilde dile getirdik. 

Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaş-
tırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretler-
le çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, 
her türlü davranışa karşı olduğumuzu ifade ettik. 

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, sağlıklı 
çalışma ortamlarının oluşturulması, kıdem tazminatı 
hakkımızın güçlendirilmesi, işsizlikle daha etkin mücade-

le edilmesi, insan onuruna yaraşır saygın iş, asgari gelir 
desteği uygulamasına geçilmesi, asgari ücretin insan 
onuruna yakışır olması, vergi adaletsizliklerinin giderilmesi 
ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesi, 
yoksulluğun önlenmesi, ücretlerdeki ağır vergi yüküne son 
verilmesi, ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılması, 
ekonomik büyümeden ve refah artışından çalışanların 
hak ettiği payı alması, ülkemizde ve dünyada terörün son 
bulması, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos 
oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün 
darbe girişimlerine HAYIR demek için, insanı merkeze 
alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye için 
taleplerimizi Adana’dan güçlü bir şekilde dile getirdik. 

Türkiye, 24 Haziran, Yeni Dönem…

Türkiye 24 Haziran’da yapılacak erken seçime hazırlanıyor. 

Seçimler, demokrasi kültürünün önemli araçlarından, 
demokrasinin en temel kurumlarından birisidir, millet 
iradesinin tecelli ettiği yerdir. Temsili demokraside sorun-
ların çözümünde önemli bir yoldur, demokrasinin güzel bir 
örneğidir. Sandığa gitmek, katılımcı demokrasinin bir gere-
ğidir; demokrasiye sahip çıkmaktır, önemli bir vatandaşlık 
görevidir. 

24 Haziran Seçimleri, Türk Demokrasi tarihi açısından 
önemli bir seçimdir. Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak se-
çimle yeni bir hükümet sistemine geçmeye hazırlanıyor. 
Seçimlerin ardından Türkiye’nin gerçek gündemine dön-
mesini başta istihdam olmak üzere sosyal politikalar ve 
sosyal koruma sistemlerini kamuoyu desteği alarak ve 
sosyal taraflar ikna edilerek hayata geçirilmesini bekliyo-
ruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve 
bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Yaşanan bütün sorun-
lara karşı, Türkiye demokrasi yolunda yenilenerek ilerle-
meye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, gele-
ceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçme-
den, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların 
üstesinden gelecek, istikrarını koruyan, barışı güçlendiren, 
dünyada onurlu ve öncü daha demokratik daha müreffeh, 
yeni bir Türkiye’ye inanıyoruz. 

24 Haziran sonrasında Türkiye’nin yeni dönemde, başta 
üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların, vatandaşlarımı-
zın mutlaka sandığa giderek, demokrasimize ve geleceğe 
sahip çıkmak adına en temel vatandaşlık vazifesini yerine 
getirmesini, seçimlerin güven içerisinde, barış ve huzur 
ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz.
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1 MAYIS uluslararası bİrlİk, 
mücadele ve dayanışma günü
KUTLU OLSUN...
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EMEĞİN SESİ
ÇUKUROVA'DAN YÜKSELDİ...

coşku, heyecan,
sevİnç ve yenİ UMUTLARLA1 MAYIS



HAK-İŞ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Gününü on binlerce 
emekçi ve vatandaşın katılımıyla Adana’da 
coşku, heyecan, sevinç ve yeni umutlarla 
kutladı. Emeğin sesi Çukurova’dan yüksel-
di, HAK-İŞ’in gücü Çukurova’nın bereketiyle 
buluştu.  Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
“Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-

İŞ” ve “Ücretlerdeki Vergi Yüküne Hayır” 
talepleriyle gerçekleştirdiği, kitlesel 1 Mayıs 
kutlaması, Adana İstasyon Meydanını dol-
duran on binlerin coşkusuna sahne oldu.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, tüm üye sen-
dikalarıyla ve on binlerce işçi üyesiyle bir-
likte kutlamaların yapıldığı meydanı hınca 

hınç doldurdu. Kutlamalara kadını-erkeği, 
yaşlısı-genci, engellisi binlerce Adanalı 
yoğun ilgi gösterdi. Emekçiler, HAK-İŞ’in 
1 Mayıs’ı Adana’da kitlesel olarak kutla-
masının sevincini davul-zurnalar, halaylar, 
oyun havaları, türküler, şarkılar ve şiirlerle 
paylaştılar.

ARSLAN: "KADROYA GEÇEMEYEN BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERİMİZİN 
HAKLARINI ELDE ETMESİ VE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ YOLUNDA 

MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ."



Mitinge, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi 
Başkanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı A. Cengiz Gül, HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve 

Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Arnavutluk BSPSH Genel Başkanı Gezim 
Kalaja, AK Parti Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar ve konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş, Öz Büro-İş, Çelik-İş, Öz Finans-İş, 
Öz Gıda- İş, Öz-İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş, 
Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş, Öz Güven-Sen, 

Oleyis, Öz Ağaç-İş, Enerji-İş, Liman-İş, 
KKTC Kamu-Sen, Medya-İş, Öz Toprak-İş, 
Öz İletişim-İş, Öz Petrol-İş, Öz İnşaat-İş ve 
Öz Maden-İş Sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile Adana ve çevre illerden on 
binlerce HAK-İŞ’li emekçi, HAK-İŞ ve Türki-
ye sevdalısı vatandaş katıldı.

HAK-İŞ’İN GÜCÜ ÇUKUROVA’NIN 
BEREKETİYLE BULUŞTU



Program şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. 

Vatan uğruna korkusuzca can veren tüm 
şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim ti-
laveti tüm işçiler tarafından saygıyla dinlen-
di. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Adanalıları ve tüm katılımcıları coşkuyla 
selamladı.

Arslan, Adanalılara “Yürekleri Toroslar 
kadar yüce, Çukurova kadar engin, Aziz yol 
arkadaşlarım” şeklinde hitap etti.  Arslan, 
“Bugün buradan, İstasyon Meydanı’ndan; 
tarih boyunca bir ana gibi 72 milleti kucak-
layan, barındıran, doyuran, emek kapısı, 
bereketli topraklar diyarı Adana’dan sesle-
niyoruz. Emekçilerin diyarı Adana’dan bü-
tün dünyaya, ülkeme selam olsun” dedi.

1 Mayıs’ı, Her Yıl Farklı Bir İlde 
Kutlama Kararı Aldık

1 Mayıs’ın 1886 yılında Şikago’da işçilerin 
8 saat çalışma talepleri ile başlayan; insan 
onuruna yakışır çalışma isteğinin ve en 
önemlisi hak ve emek mücadelesinin adı 
olduğunu vurgulayan Arslan, “Tüm dünya 
emekçileri 132 yıldır bugünü Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma Günü olarak kutlamak-
tadırlar. Biz de HAK-İŞ olarak; ülkemizde 1 



Mayıs’ı, adına yakışır bir şekilde kutlamak 

için her yıl farklı bir ilde kutlama kararı al-

dık. Bu nedenle, 2011’de Taksim’de, 2012’de 

Ankara’da, 2013’te Karabük’te, 2014’te 

Kayseri’de, 2015’te Konya’da, 2016’da Sa-

karya’da ve 2017’de Erzurum’daydık. Bugün 

ise Adana’dayız, tüm Türkiye’de alanlarda-

yız” diye konuştu.

İş Kazalarında Hayatını Kaybeden 
Kardeşlerimizi Anıyorum

HAK-İŞ’in ve bağlı sendikalarının başarılı, 
örnek çalışmaları ve emek mücadelesinde 
ön sıralarda yer almasından dolayı geçen 
yıl Şikago’ya davet edildiğini ve Şikago’da 1 
Mayıs’ın başlangıç noktası olan Hay Market 
Anıtı’na, HAK-İŞ levhasının asıldığını, bu sa-
yede HAK-İŞ adının sonsuza kadar yazıldı-
ğını hatırlatan Arslan, “Buradan tüm dünya 

emekçilerinin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 

Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. 

İnsanca yaşamak için, evine ekmek götü-

rebilmek için, namerde muhtaç olmamak 

için işyerlerinde en ağır şartlarda çalışırken 

hayatlarının baharında iş kazalarında kay-

bettiğimiz emekçi kardeşlerimizi rahmetle, 

minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



Taşeron Emekçi Kardeşlerimizin 
Kadroları Hayırlı Olsun

Geçen yıl 1 Mayıs’ta Erzurum’da “Taşeron 
işçilere kamuda kadro istiyoruz” ve “Mev-
simlik ve geçici işçilerimizin sorunları çö-
zülsün” dediklerini anımsatan Arslan, “Bu-
gün 1 Mayıs’ta Adana’dan onurla ve gururla 
sesleniyoruz. Taşeron işçilere kadro müca-
delesini birlikte kazandık. Kamuda çalışan 
taşeron emekçi kardeşlerimizin kadroları 
hayırlı olsun. Ayrıca, 5 ay 29 gün çalışan 
geçici ve mevsimlik işçilerimiz de artık 9 ay 
29 güne kadar çalışabilme yolu açıldı. HAK-
İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. Bizler 
de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı 
hepimizin başarısıdır. Bu kutsal ve zorlu 
mücadelede bize yol arkadaşı oldunuz. 
Bizimle bu kutlu yürüyüşe çıktınız. Bize 
inandınız, bize güvendiniz. Birlikte yorulduk, 
birlikte başardık” dedi. Hükümetimizin 1 
milyona yakın taşeron işçisini kadroya ala-

rak, ‘Küresel Kapitalizme” ve “Devlet Kü-
çülmelidir” diyenlere karşı büyük bir mey-
dan okuma gerçekleştirdiğini ifade eden 
Arslan, “Taşeron emekçisi kardeşlerimizin 
kadroya geçirilmesi ve geçici ve mevsimlik 
işçilerimizin çalışma sürelerinin uzatılması 
konularının ilk başından beri yakın takipçisi 
olan,  çalışma hayatının en büyük refor-
munu gerçekleştiren, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, 
Çalışma Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğ-
lu’na, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal 
ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm 
milletvekillerimize ve emeği geçen herkese 
gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadroya Geçen İşçilerden Daha 
Fazla Çalışma Sözü

Alanı dolduran on binlerce emekçiye ses-
lenen Arslan, “Taşeronlar kadro alırsa 
çalışmaz diyenlere karşı daha çok çalışaca-

ğımıza, daha fazla gayret göstereceğimize 
söz veriyor musunuz” diye sordu. Alanı 
dolduran on binlerce emekçi de Arslan’ın 
bu çağrısına ‘Evet, daha fazla çalışacağız’ 
şeklinde karşılık verdi.

Kadroya Geçemeyenler İçin 
Mücadeleye Devam

KİT’lerde çalışan işçilerin kapsam dışı 
kaldığını hatırlatan Arslan, “Kadroya ge-
çemeyen bütün taşeron işçilerimizin hak-
larını elde etmesi ve sorunlarının çözümü 
yolunda mücadelemize kararlılıkla devam 
edeceğiz. Kiralık araç, hastane bilgi yöne-
tim sisteminde çalışanlar, kadroya geçe-
medi. Kadroya geçemeyen arkadaşlarımız 
için yeniden mücadeleye başlayacağız. Biz 
taşeron işçilerimizin yanında yer aldık. Bu 
mücadeleyi yeniden başlatıyoruz. Başarı-
mızı unutmayacağız, eksikliklerimiz için 
çalışacağız” ifadelerine yer verdi.



daha çok örgütlenme
daha güçlü hak-İş



Kudüs ve Mescid-i Aksa’dan Asla 
Vazgeçmeyeceğiz

ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararını lanetlediklerini ve asla kabul et-
mediklerini belirten Arslan, “Üç dinin kutsal 
şehri Kudüs’e yönelik alınan, tek taraflı 
kararları asla kabul etmiyoruz. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’dan asla vazgeçmeyeceğiz. 
İstanbul neyse Konya, Bursa, Ankara neyse 
Kudüs de odur. Emperyalist Amerika ve 
Siyonist İsrail Hükümetinin kirli ve şeytani 
planlarını asla kabul etmeyeceğiz. Ulusla-
rarası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar 
Birliği Başkanı olarak bütün dünyayı bu 
oldubitti karara karşı mücadeleye çağırıyo-
ruz” diye konuştu.

HAK İŞ, Darbelere Karşı 
Sarsılmaz Bir İnançla Direnecektir

12 Eylül Darbecileri gibi 28 Şubat Post Mo-
dern Darbecilerinin de yargı önüne çıkarılıp 
cezalandırılmalarını önemsediklerini dile 

getiren Arslan, “Bu karar eksik ve yetersiz-
dir. 28 Şubat’ın sürecinin sivil uzantılarına 
dokunulmamıştır. Ülkemizin ve milletimizin 
tekrar bu karanlık müdahale dönemlerini 
bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. 
HAK İŞ, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da darbelere karşı sarsılmaz 
bir inançla direnecektir” dedi. Arslan, 15 
Temmuz hain darbe girişimi konusuna 
da değinerek, “Hain darbe girişimini asla 
unutmadık. Unutturmayacağız. Hainlerin 
davalarının biran önce sonuçlandırılmasını 
ve hainlerin en ağır şekilde cezalandırılma-
sını istiyoruz” dedi. 

HAK-İŞ, Her Zaman 
Demokrasiden Yana Tavır Almıştır

2017 yılında yapılan 16 Nisan Referan-
dumuna Türkiye’de istikrarın sağlanması 
için ‘EVET’ deme kararı aldıklarını anım-
satan Arslan, “Halk oylaması sürecinde 
‘40 günde, 40 ildeyiz’ temasıyla “Anayasa 
Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin 

Evet” sloganıyla yola çıkmıştık ve anayasa 
değişikliğini milletimize en doğru şekilde 
anlatmak için yoğun bir çaba sarf etmiştik. 
Biz her zaman demokrasiden, gelişmeden 
yana taraf olduk. Olmaya da devam ediyo-
ruz” dedi. 

Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime 
gideceğini ve yeni bir hükümet sistemine 
geçeceğini ifade eden Arslan, “HAK-İŞ, her 
zaman demokrasiden yana tavır almıştır. 
Daha özgür, daha demokratik, daha katı-
lımcı yönetim sistemlerini benimsemiştir. 
Türkiye’nin belirsizlikleri bir an evvel aşma-
sı gerekmektedir. Bu nedenle 24 Haziran 
seçimleri Türk demokrasi tarihinin en 
önemli seçimlerinden biridir. HAK-İŞ olarak 
24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin 
ülkemiz, vatanımız ve milletimizin iradesi 
ve kararlılığıyla olumlu sonuçlanacağını 
umut ediyoruz. Bütün üyelerimizi ve bütün 
vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve oy 
kullanmaya davet ediyoruz” diye konuştu. 



ücretlerdekİ ağır vergİ yüküne hayır



Taleplerimizi Sıraladı

Genel Başkanımız Arslan, Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ’in çalışma hayatına ilişkin 
taleplerini şöyle sıraladı: 

- “Ülkemizde ücretlerden kesilen vergi yükü 
çok fazladır. Vergi toplamadaki temel ilke 
az kazanandan az, çok kazanandan çok al-

mak olmalıdır. İşçinin eline geçen net ücret 
yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yılbaşından 
yılsonuna kadar giderek erimektedir. Bu 
yüzden ağır vergi yükleri için HAK-İŞ olarak 
yeni bir çalışma başlattık. İşçinin hele ki 
asgari ücret ile çalışıyorsa ilave bir yükün 
altında girmesi doğru değildir. Bu yüzden 

ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki, ücretler-
deki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır. Bunun 
yerine, daha adil ve emekçiden yana bir 
vergi sistemi uygulanmalıdır. 

- Kadınların, gençlerin, emeklilerin ve işsiz-
lerin sorunları var. Bu sorunların çözülme-
sini istiyoruz. 



- Örgütlenme sorunumuz var. Sendika-
laşma oranları ülkemizde ne yazık ki çok 
düşük. Sendikal örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçile-
rin işten çıkarılmamasını istiyoruz. Örgütlü-
lüğün daha geniş tabana yayılmasını istiyo-
ruz. Hep birlikte daha çok örgütlenmeli, ül  
kemize yakışan sendikalaşma oranlarına 
bir an evvel ulaşmamız gerekmektedir.

- Ülkemizdeki milli istihdam seferberliğinin 
başarılı olmasını ve işsizlik rakamlarının 
tek haneli rakamlara indirilmesini istiyoruz. 
İstihdam temelli kalkınma politikaları oluş-
turulsun istiyoruz. 

- Canımızı yakan iş kazaları var. İş kazala-
rında daha çok canımız yanmasın istiyoruz. 

- Kıdem tazminatı fonu kurulmasını isti-
yoruz. Çalışanların kıdem tazminatından, 
işverenin inisiyatifine bırakılmadan yarar-
lanmasını istiyoruz.

- Çocuk işçiliği mücadele yılı olarak kabul 
edilen 2018 yılında bu sorunun çözülmesini 
istiyoruz. 

- Enflasyon rakamlarının aşağı seviyelere 
inmesi, kişi başına düşen milli gelirin art-

ması, daha iyi ücret seviyelerinin belirlen-
mesini istiyoruz. Emekçiler olarak ücret 
artışlarında, enflasyon kadar zam dayat-
masına hayır diyoruz. 

- Büyüyen gelişen Türkiye’den emekçiler 
daha fazla pay alsın diyoruz. 

- Kayıtdışı istihdamın azaltılmasını, insan 
onuruna yakışmayan, güvencesiz çalışma 
sisteminin sona erdirilmesini, daha iyi bir 
sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını 
istiyoruz. Teşvik mekanizmalarında sendi-
kalı işyerlerine öncelik verilmesini istiyoruz. 
Sosyal diyalogun etkin işletilmesi, birlikte 
çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz. 

- Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın ar-
tırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah 
artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsa-
nı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir 
bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. 

- Annelik hakkının korunmasını, kreş ihti-
yacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin 
eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkânları-
nın geliştirilmesini istiyoruz. 

- Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir 
şekilde katılımının sağlanmasını istiyoruz. 
Ülkemize sığınan bütün göçmen kardeş-
lerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, 
ulusal ve uluslararası politikaların geliştiril-
mesini istiyoruz.”

Tüm Emekçilere HAK-İŞ’te 
Örgütlenme Çağrısı

Adana’dan sendikasız olan tüm emekçilere 
seslenen Arslan, “HAK-İŞ olarak, buradan, 
bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin 
duyulmasını istiyoruz. Örgütsüz, sendikasız, 
sahipsiz olan tüm kardeşlerimize sesleni-
yorum: ‘Ne olursan ol, yine gel’, ‘Örgütlü ol, 
Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyorum. Emeğin 
ve emekçilerin önündeki bütün engellerin 
kalkmasını, örgütlenmenin önünün bir an 
önce açılmasını istiyoruz. Alın teriyle ekme-
ğini kazanan bütün emekçi kardeşlerimizi, 
Adana’dan, 1 Mayıs alanından, bir kez daha 
sendikalı olmaya davet ediyorum. Sizin 
sorunlarınızı çözecek, olumlu bir sendikal 
inşayı sadece HAK-İŞ ile yapabilirsiniz” 
şeklinde konuştu.



1 Mayıs tertip komitesi adına Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Şahin konuştu.

Haklarımıza Sahip Çıkmak İçin 
Buradayız

HAK-İŞ 1 Mayıs Tertip komitesi adına ko-
nuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Şahin, “1 Mayıs bir hesaplaşma 
günü değil, gerginliklerin yaşandığı bir gün 
olmaktan çıkarılıp bir bayram havası içinde 
kutlanan, çalışanların sorunlarının günde-

me taşındığı ve çözümlerin bulunduğu gün 
olmalıdır. Bugün hep beraber omuz omuza, 
1 Mayıs mücadele güç ve ruhunu, geçmiş 
on yıllardan geleceğe taşımak için burada-
yız. Emeğimize, barışa, demokrasiye, ka-
zanımlarımıza sahip çıkmak için buradayız” 
dedi.

HAK-İŞ’in uzun zamandır taşeron şirketler-
de çalışan tüm işçiler kadroya alınsın diye 
büyük mücadeleler verdiğini anlatan Şa-

hin, “Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma 
sürelerinin uzatılmasını sağladık. Taşeron 
ve mevsimlik işçiler olarak sendikalara 
üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma ve 
fazla çalışma hakkını elde ettik. Bu vesile 
ile Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Çalışma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, 
hükümetimizin bütün üyelerine, tüm mil-
letvekillerimize ve emeği geçen herkese 
gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 



Türk Halkını Yenecek Hiçbir
Güç Yoktur

Arnavutluk BSPSH Genel Başkanı Gezim 
Kalaja miting alanını dolduran emekçileri 
selamlayarak tüm işçilerin 1 Mayıs Ulusla-

rarası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü-

nü kutladı. “Arnavutluk halkı olarak kardeş 

bildiğimiz Türk halkını çok seviyoruz” diyen 

Kalaja, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz 

darbe girişimine değindi. Kalaja, “Türkiye 

ve Türk halkını yenecek, başını eğecek, 

dünyada hiçbir güç yoktur. Biz bu safta hep 

birlikte olacağız ve ülkelerimizin özgürlük 

ve demokrasisi için savaşacağız. Yaşasın 1 

Mayıs, yaşasın Türk halkı” diye konuştu. 



Abdurrahman Yücel Mitinge Katılanları 
Selamladı 

HAK-İŞ İl Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, 
Adana İstasyon Meydanını dolduran tüm emek-
çileri selamlayarak bütün işçilerin 1 Mayıs Ulus-
lararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü 
kutladı.

Yücel, “Taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü, an-
cak mücadelemiz bitmedi, eksik kalan hususlarla 
ilgili HAK-İŞ olarak mücadelemiz devam edecek; 
bu işçiler sendikasız ve sahipsiz kalmayacaktır. 
Sizler bize güvendiğiniz müddetçe bizler de sizin 
başınızı öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bir tablo 
hediye etti. 

Mitingde ayrıca Kırıkkale’den mitinge katılan 
HAK-İŞ üyesi bir işçinin okuduğu şiir alandaki 
emekçiler tarafından büyük bir coşkuyla karşı-
landı. 

Adana İstasyon Meydanındaki 1 Mayıs Uluslara-
rası Birlik, Emek ve Dayanışma Günü programı, 
işçilere karanfil dağıtılması, beyaz güvercinlerin 
gökyüzüne salıverilmesi ve konfetilerin saçılması 
ve folklor ekibinin yöresel halk oyunları ile birlik, 
beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde sona erdi.

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisi Mert Tezer, Fewen Zev-
diye Assefa, Zeynep Gündoğan, Semra Petlaca, 
Ahmed Halfaya tarafından okundu.













Bizler, Türkiye'nin işçileri, kamu çalı-
şanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, 
erkekleri, gençleri, engellileri, meslek 
sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuru-
luşları olarak; tüm dünya emekçileriyle 
birlikte  bugün 1 Mayıs'ta alanlardayız. 

HAK İŞ olarak, 2012 yılında Ankara’da, 
2013 yılında Karabük’te,   2014 yılında 
Kayseri’de, 2015 yılında Konya’da, 2016 
yılında Sakarya’da ve 2017 yılında Erzu-
rum’da 1 Mayıs’ı emekçilerin yoğun ve 
coşkulu katılımlarıyla kutladık.

Bugün ise 1 Mayıs'ta, “Türkiye’nin tarım 
ve sanayisinde önemli bir yeri olan, işçi 
hareketinin önemli bir şehri, Bereketli 
Topraklar Diyarı ADANA’dayız.

Adana’da, 1 Mayıs’ı, hep birlikte, coşkuy-
la, heyecanla kutluyoruz. 

Adana İstasyon Meydanı başta olmak 
üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 
emekçilerin taleplerini gür bir sesle 
haykırmak için alanlardayız.

HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme 
sürecini başlattığımız taşeron işçilerin 
kadro mücadelesi için sendikal örgüt-
lülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya 
koymuş ve taşeron şirketlerde çalışan 
tüm emekçilerin kadro mücadelesini 
fiilen başlatmıştık.

Bugün, bu mücadelemizi hep birlikte 
kazandık. 1 milyona yakın taşeron 
emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve Mev-
simlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı.

HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. 
Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu 
başarı hepimizin başarısıdır.

“Taşeron işçilerin tamamı’’ diye yola 
çıktık. Bazı istisnalar getirildi. Ancak, 
kadroya geçemeyen bütün taşeron işçi-
lerimizin haklarını elde etmesi ve sorun-
larının çözümü yolunda mücadelemize 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu 
işçisini kadroya almakla, “Kapitalizme 
karşı”, “Devlet Küçülmelidir” diyenlere 
karşı büyük bir meydan okuma gerçek-
leştirmiştir.

Bu vesile ile taşeron emekçisi kardeş-
lerimize kadro verilmesi için konunun 
ilk başından beri yakın takipçisi olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere, Başbaka-
nımız Sayın Binali Yıldırım’a, Çalışma 
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na, 
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ile 
hükümetimizin bütün üyelerine, tüm 
milletvekillerimize ve emeği geçen her-
kese gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün ADANA’da, 81 ilde ve tüm Türki-
ye'deyiz, Meydanlardayız!

Kadroya geçemeyen bütün emekçileri-
miz için, geçici ve mevsimlik işçilerimiz 
için mücadeleye devam ediyoruz.

16 Nisan Referandumu sonrası uyum 
yasalarının daha demokratik bir Türkiye 
için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla 
hayata geçirilmesini istiyoruz. 

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz 
için, demokrasi için, insanca hayat adil 
bir dünya düzeninin temeli olacak öz-
gürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik 
Yeni Türkiye için birlikteyiz. 

OHAL'in tekrar uzatılmasının nedenleri-
nin ortadan kaldırılması için, daha mü-
reffeh, tam demokratik bir Türkiye için, 
ülkemizin geleceği için alanlardayız. 

Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplu-
mun tüm kesimlerine hâkim kılınması 
için alanlardayız.

HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, 
sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve 
sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2018’de 
Adana başta olmak üzere tüm yurtta 
alanlardayız. 

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ül-
kemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, 
beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif 
ve beklentilerimizin karşılanması için 
alanlardayız. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sen-
dikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 
'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' 
diyoruz.

Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştir-
meye, kuralsızlaştırmaya,  yeni özelleş-
tirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle 
çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan 
her türlü işe, her türlü davranışa HAYIR 
diyoruz. 

İş kazalarının sona erdirilmesini, iş 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artı-
rılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının 
oluşturulmasını istiyoruz.

Kıdem tazminatı hakkımızın güçlendiril-
mesini, işsizlikle daha etkin mücadele 
edilmesini istiyoruz. 

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyo-
ruz. Asgari gelir desteği uygulamasına 
geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin 
insan onuruna yakışır olmasını, vergi 
adaletsizliklerinin giderilmesini ve 
ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun 
önlenmesini istiyoruz.  

Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır 
diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı 
payın artırılmasını, ekonomik büyüme-
den ve refah artışından hak ettiğimiz 
payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha 
adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türki-
ye ekonomisi istiyoruz.  

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çev-
renin korunmasını, başta su kaynakları 
olmak üzere orman, su yatakları, akar-
sular, göller ve denizler gibi insanlığın 
ortak değer ve miraslarının ticarileştiril-
memesini ve korunmasını istiyoruz. 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
1MAYIS BİLDİRİSİ

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE
DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN



Çocuk istismarının önlenmesini, istih-
damda kadın ve gençlere daha çok yer 
verilmesini istiyoruz. 

Annelik hakkının korunmasını, kreş 
ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. 

Gençlerin eğitim, staj, işe giriş ve is-
tihdam imkânlarının geliştirilmesini 
istiyoruz. 

Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir 
şekilde katılımının sağlanmasını istiyo-
ruz. 

Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkın-
manın temeli olan insan kaynağının 
gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi 
politikalar istiyoruz. 

Sendikal örgütlenmenin önündeki en-
gellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçile-
rin işten çıkarılmamasını istiyoruz. 

Ülkemize sığınan bütün göçmen kar-
deşlerimiz için uygulanabilir, sürdürüle-
bilir, ulusal ve uluslararası politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz.  HAK-İŞ olarak 
mülteci kardeşlerimiz için uyguladığımız 
projeleri artırarak, yaygınlaştırmaya 
devam edeceğiz. 

ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kara-
rını kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. 
Üç dinin kutsal şehri Kudüs’e yönelik tek 
taraflı kararları asla kabul etmiyoruz.

Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı olarak bütün 
dünyayı bu oldu bitti karara karşı müca-
deleye çağırıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında mazlumların 
uğradığı zulmün son bulmasını, tüm 

dünyada demokrasinin galip gelmesini, 
adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Filistin’de, Suriye’de, Myanmar’da, Ara-
kan’da, Dünyanın neresinde olursa olsun 
yapılan zulümleri, soykırımları, vahşet-
leri lanetliyoruz.

Doğu Guta’da, Katil Esed’in bütün katli-
amlarını kimyasal silah kullanarak maz-
lumlara yaptığı vahşeti lanetliyoruz.

İsrail Başbakanının Filistinlileri katlet-
mesini lanetliyoruz.

Bizler her zaman “Savaşa Hayır” dedik.  
Ancak Teröre Karşı, Barış için verilen 
bütün mücadeleleri desteklemekten 
çekinmedik. 

Sınırlarımızın güvenliği ve terör yuvala-
rının kurutulması için “Zeytin Dalı, Fırat 
Kalkanı ve Kuzey Irak Harekatları” başta 
olmak üzere devletimiz tarafından yurt 
içi ve yurtdışında teröre karşı gerçekleş-
tirilecek operasyonları destekliyoruz.

FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve 
diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemi-
zin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele 
etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün 
bir an önce son bulmasını istiyoruz. 
Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz 
için buradayız.

Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyun-
lara, kaos oluşturma çabalarına,  de-
mokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe 
girişimlerine HAYIR diyoruz.

Hayatlarının baharında vatan için şehit 
olan askerlerimize, polislerimize, koru-
cularımıza ve ülkemizin değişik bölgele-

rinde teröristlerce yapılan saldırılar so-
nucu hayatını kaybeden vatandaşlarımı-
za Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize 
başsağlığı, gazilerimize ve yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz.  

15 Temmuz hain Darbe girişimini unut-
madık. Unutturmayacağız.

Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve 
Mağduriyetleri Araştırma Komisyo-
nu’nun çalışmalarını önemsiyoruz. 
Darbe girişimini yapan FETÖ örgütlerinin 
davalarının tamamının biran evvel so-
nuçlandırılmasını istiyoruz. 

12 Eylül darbecileri gibi 28 Şubat post 
modern darbecilerinin de yargı önüne 
çıkarılıp yargılanmasını ve hüküm giy-
melerini önemsiyoruz. Ancak, 28 Şubat 
davasındaki kararı eksik ve yetersiz 
buluyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin tekrar bu ka-
ranlık müdahale dönemlerini bir daha 
yaşamamasını temenni ediyoruz.

Herkesin barış ve istikrar içerisinde, 
huzur ve güven ortamında, birlik ve 
dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türki-
ye istiyoruz.  

YAŞASIN 
TÜRKİYE!

YAŞASIN
EMEĞİN

DAYANIŞMASI!
YAŞASIN
BAĞIMSIZ
SENDİKAL

MÜCADELEMİZ!

HAK-İŞ OLARAK
BUGÜN; ADANA’DAN

EMEK, BARIŞ, 
ÖZGÜRLÜK VE

DEMOKRASİ İÇİN
HAYKIRIYORUZ!

1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 

TÜRKİYE’DE VE
DÜNYADA TÜM 
EMEKÇİLERE

KUTLU OLSUN



1 
 M

AY
IS

 K
RO

NO
LO

JİS
İ



HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 2012 yılından bu 
yana merkezi bir ilde yoğun katılımla ve HAK-İŞ İl 
Başkanlıklarımız aracılığıyla 81 ilde 1 Mayıs kutlama-
larımızı gerçekleştiriyoruz.  Bu yıl Adana’da onbinle-
rin katılımıyla yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
1 Mayıs Kutlamalarımızın yanı sıra, başta İstanbul 
Taksim olmak üzere pek çok ilde 1 Mayıs kutlamala-
rımızı gerçekleştirdik. 

Kazancı Yokuşu'nda Anma

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman Baş-
kalığındaki heyet, Taksim meydanına gelerek önce 
1977 yılında Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler 
anısına saygı duruşunda bulundu, karanfiller bıraktı. 
Ardından da meydandaki Cumhuriyet anıtına çelenk 
bıraktı. HAK-İŞ’in 1 Mayıs Bildirisi okundu. 

TAKSİM ANITINA ÇELENK

İSTANBUL'DA
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ÜYE SENDİKA GENEL BAŞKANLIKLARINA 
 
 
Konu: Sendikalarımıza, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e Yaraşır 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü Etkinliklerine Başarılı Katılım İçin Teşekkür  
 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz, 2018 yılı 1 Mayıs kutlamalarını 'Daha Çok Örgütlenme 
Daha Güçlü HAK-İŞ' ve 'Ücretlerdeki Vergi Yüküne Hayır' sloganları ile Adana'da 
başarılı ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirmiştir.  
 
Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ile HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üye 
Sendikalarımızın Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ve onbinlerce üyemizin 
katılımıyla Konfederasyonumuz HAK-İŞ Adana'da büyük katılım ve coşkuyla tarihi 
nitelikte bir 1 Mayıs mitingine renk katmış, büyük katkı vermiştir.  
 
HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs'ı anlam ve önemine yakışır şekilde kutlamış, 
ekonomik ve demokratik taleplerini dile getirmiş, barış, kardeşlik ve demokrasi 
mesajları vermiştir. Bundan sonraki 1 Mayıs kutlamalarında da aynı bilinçle hareket 
edileceği konusunda inancımız tamdır.  
 
Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirilen HAK-İŞ'e yaraşır 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma günü kutlamaları dolayısıyla katılan Üye Sendikalarımızın Başkan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine, HAK-İŞ İl Başkanlarımıza, Üye Sendikalarımızın Şube 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, HAK-İŞ ve Üye Sendikalarımızın Komite 
Üyelerine, HAK-İŞ 1 Mayıs Hazırlık Komite Üyelerine, organizasyonların yapılmasında 
emeği geçen HAK-İŞ üye sendikalarımızın tüm çalışanlarına, kutlamalarımıza 
katılarak, HAK-İŞ mücadelesine sahip çıkan kıymetli üyelerimize, tüm teşkilatımıza ve 
bizi bağrına basan Adana Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, Siyasi Parti Temsilcilerimize, İlçe Belediye Başkanlarımıza, ayrıca 
emniyet güçlerimize, STK'lara ve Adana halkına teşekkür ederiz.  
 
 

Saygılarımızla  
 
  
Mehmet ŞAHİN  Mahmut ARSLAN 
Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan  
 

 



HAK-İŞ 1 MAYIS’I BASINDA
GENİŞ YER BULDU

HAK-İŞ’in Adana’da gerçekleştirdiği 
1 Mayıs kutlamaları basında geniş bir 
yer buldu. 

1 Mayıs kutlamalarımız NTV, TRT Ha-
ber, A Haber, Kanal 24, Ülke Tv, Kanal 
A, CNN Türk, Habertürk, Tv Net ve Akit 
Tv gibi haber kanallarında geniş yer 

buldu. Akit Tv, TV A ve Adana Tv HAK-
İŞ’in 1 Mayıs mitinginin neredeyse 
tamamını canlı olarak yayınladı.  Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan A Haber, 
NTV, Akit TV, TRT Haber canlı yayın-
larına katılarak HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
konusundaki görüşlerini paylaştı.  Milli 

Gazete, son yıllarda çıkardığı Çalışma 
Hayatı 1 Mayıs Eki’nin bu yıl 8. Sayısını 
yayınladı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın açıklamaları Milli Gazete’nin 
1 Mayıs özel ekinde yer aldı.
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 28 Ni-
san 2018 tarihinde sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileriyle bir araya gelerek HAK-
İŞ’in bu yıl kitlesel olarak Adana’da gerçek-
leştireceği 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Adana İl Başkanı 

Abdurrahman Yücel, MEMUR-SEN Adana İl 
Başkanı Mehmet Sözen ve Adana’da faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri katıldı.

Yıldız, toplantıda HAK-İŞ olarak Adana’da 
gerçekleştireceğimiz 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kut-

lamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulu-
narak 1 Mayıs’ı birlikte kutlama çağrısında 
bulundu. Yıldız, HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ın 
sadece Taksim’de değil, Taksim dışında da 
kutlanabileceğini belirterek, HAK-İŞ’in her 
yıl 1 Mayıs kutlamalarını Anadolu’nun farklı 
şehirlerinde kutladığını ifade etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun geçtiğimiz yıl 
1 Mayıs’ı kitlesel olarak Erzurum’da büyük 
bir coşku ile kutladığını anımsatan Yıldız, 
“1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününü kitlesel olarak büyük bir coşkuyla 
ve görkemle Adana’da kutlayacağız. 1 Ma-
yıs’lar emeğin yeniden yüceltildiği, sorun-
ların yeniden ortaya konulduğu, emeğin 
taleplerinin haykırıldığı günler olmuştur. Bu 
sene 1 Mayıs’ta Adana’da emeğe yönelik 
mesajlarımızı tüm dünyayla paylaşmış ola-
cağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan STK temsilcileri de HAK-
İŞ’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
Adana’da kutlamasından dolayı memnuni-
yet duyduklarını belirterek, kutlama için her 
türlü desteği vereceklerini söylediler.

YILDIZ, ADANA’LILARI 1 MAYIS KUTLAMALARINA DAVET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Nisan 

2018 tarihinde Adana’da 1 Mayıs Uluslara-

rası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 

kutlamaları öncesinde basın mensuplarıyla 

bir araya geldi.

HAK-İŞ’in her yıl 1 Mayıs Uluslararası Bir-
lik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü farklı 
bir ilde kutladığını belirten Arslan, “HAK-İŞ 
olarak bu yılki kutlamalarımız için emeğin 
şehri olan Adana’da kutlama kararı aldık. 
Üyelerimizin ve halkın katılımıyla her yıl 

bayram havasında bir kutlama gerçekleşti-
receğiz” dedi.

1 Mayıs kutlamalarının her yıl büyük bir 
coşku havasında geçtiğini anımsatan Ars-
lan, “1 Mayıs’ta alanlardan taleplerimizi en 
güçlü sesimizle haykıracağız. ‘Ücretlerdeki 
ağır vergi yüküne hayır’ ve ‘Daha çok örgüt-
lenme daha güçlü HAK-İŞ’ diyeceğiz” dedi.

Bu gecenin Berat Kandili olduğunu belirten 
Arslan, “Bütün islam aleminin Berat Kandi-
lini kutluyorum. Bu gecede edilen duaların 
kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.

ARSLAN ADANA’DA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
kararıyla 1 Mayıs hazırlıklarını yürütmek 
üzere bir hazırlık komitesi oluşturuldu. 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Şahin, başkanlığında Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız’ Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın yönetici ve uzmanlarının 
katılımıyla oluşturulan HAK-İŞ 1 Mayıs Ha-
zırlık Komitesi, ikinci toplantısını 12 Nisan 
2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 
gerçekleştirdi.

Konfederasyonumuzun “1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü”nü Anadolu’ya yayma po-
litikası sebebiyle 2018 yılında düzenlenecek 
olan 1 Mayıs etkinlikleri Anadolu’nun güzel  
kentlerinden biri olan Adana’da kutlanma-

sı kararı alındı.  Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Şahin, 1 Mayıs hazırlık komitesi 
toplantısının açılış konuşmasında her yıl 1 
Mayıs’ın başka bir şehirde kutlanması kon-
septinin, 1 Mayıs coşkusunu Anadolu’ya ta-
şımak olduğunu ifade etti.

 Şahin, geçen yıl Erzurum’da olduğu gibi 
bu yıl da Adana’da 1 Mayıs’ı geniş katılımla 
coşkulu, heyecanlı, sorunların tartışıldığı ve 
HAK-İŞ Konfederasyonu’na yakışır şekilde 
kutlamanın amaçladığını dile getirdi.

1 Mayıs’ın ideolojik ve tarihsel anlamda bir 
geçmişi olduğuna vurgu yapan Şahin, “ Bi-
zim öncelikle 1 Mayıs’ın tarihsel ve ideolojik 
geçmişine bakmamız lazım, bunun bilincin-

de olarak çalışmalarımıza ve hazırlanacak 
olan etkinliğe yön vermemiz gerekmekte-
dir. HAK-İŞ yaparsa doğru, vicdanlı ve coş-
kulu bir kutlama yapar” dedi.

 Geçen yıllarda gerçekleştirilen 1 Mayıs kut-
lamalarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği 
Komitede, bu yıl gerçekleştirilecek olan 1 
Mayıs kutlamalarına ilişkin HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımızın görüş ve önerileri alındı. 
Komite’nin 1 Mayıs’a kadar düzenli olarak 
gerçekleştireceği toplantılarla HAK-İŞ teş-
kilatının 1 Mayıs kutlamalarına hazırlanma-
sı konusunda stratejilerin belirlenmesi, 1 
Mayıs kutlamalarının ana teması, sloganları 
ve HAK-İŞ görsellerinin planlaması amaç-
lanıyor.

ŞAHİN, 1 MAYIS'I ADANA'DA COŞKU İÇİNDE KUTLAYACAĞIZ
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıl-
dız, 28 Nisan 2018 tarihinde bu yıl 
kitlesel olarak Adana’da gerçek-
leştireceğimiz 1 Mayıs Uluslarara-
sı Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü hakkında düzenlenen basın 
toplantısına katıldı.

1 Mayıs’ı Adana’da Büyük Bir 
Coşkuyla ve Görkemle 
Kutlayacağız

Basın toplantısında konuşan Yıldız, 
“Bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Gününü kitlesel olarak 
büyük bir coşkuyla ve görkemle 
Adana’da kutlayacağız. Biz bütün 
Türkiye’de 1 Mayıs’ın kutlanması-
nı, 1 Mayıs’ın bütün halkımızla ve 
emekçilerimizle buluşturulmasını 
çok istiyoruz. Türkiye’de yeni bir sen-
dikal kültürün oluşturulmasını, güçlü bir şe-
kilde sahiplenilmesini sağlamak için bütün 
Türkiye’de emek sarf edilmesi gerektiğini 
biliyoruz. Bu yüzden HAK-İŞ olarak 1 Mayıs 
kutlamaları konusunda önemli bir projeyi 
hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tak-
simdeki kutlamalara ilişkin yasağın kaldı-
rılmasını başardık. Bu yasağın kalkmasının 
ardından 1 Mayıs kutlamalarının en etkin, 
en yaygın ve en başarılı kutlanabilmesi için 
her yıl ayrı bir ilde kitlesel olarak 1 Mayıs’ı 
kutlama kararı aldık. Bundan önce 5 ilde 1 
Mayıs kutlamalarımızı başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdik” dedi.

HAK-İŞ’in 1 Mayıs’la ilgili alan sınırlama-
larını genel anlamda ortadan kaldırdığını 
belirten Yıldız, “Daha önce Karabük’te, Kay-
seri’de, Konya’da, Sakarya’da ve geçen yıl 
da Erzurum’da 1 Mayıs’ı başarılı bir şekilde 

kutladık. Bu sene de 1 Mayıs’ı sanayi, tarım 
ve kültür kenti olan Adana’da aynı görkemle 
ve aynı coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.

1 Mayıs Kutlamaları İçin 
Herhangi Bir Şablon Yoktur

1 Mayıs kutlamaları için herhangi bir şab-
lon olmadığını ifade eden Yıldız, “1 Mayıs 
kutlamaları için herhangi bir şablon yok-
tur. Yeter ki emeği temsil edelim, yeter ki 
emeğin sorunlarını ortaya koyalım, yeter 
ki mesajlarımızı en etkili ve en net biçimde 
ortaya koyalım. 1 Mayıs’ların anlamı budur. 
1 Mayıs’lar emeğin yeniden yüceltildiği, so-
runların yeniden ortaya konulduğu, emeğin 
taleplerinin haykırıldığı günlerdir. Bunun 
şekli ve şablonu yoktur. İnşallah bu sene 1 
Mayıs’ta Adana’da emeğe yönelik mesajla-
rımızı paylaşmış olacağız. Çalışma hayatıyla 
ilgili önerilerimizi sorunlarımızı, taleplerimi-
zi, demokrasiyle ve sendikal haklarla ilgili 

taleplerimizi, dünya gündemin-
deki barışa ve savaşa ilişkin öne-
rilerimizi, beklentilerimizi ayrıntılı 
bir biçimde ortaya koyacağız. Tüm 
bunları en etkili ve güzel şekilde 
Adana’dan bütün dünyaya haykı-
racağız” ifadelerine yer verdi.

Halkımızın da Sendikal 
Mücadeleye Katılımını ve 
Katkısını İstiyoruz

Sendikal mücadelenin emekçi-
ler tarafından olduğu kadar halk 
tarafından da sahiplenilmesini 
istediklerini dile getiren Yıldız, 
“HAK-İŞ olarak Türkiye’yi karış 
karış dolaşmaya karar verdiğimiz 
bu süreçte halkımızın da sendikal 
mücadeleye katılımı ve katkısını 

istiyoruz. Halkımızın ve emekçilerin desteği 
ve katılımının çok önemli olduğunu düşünü-
yoruz. Daha önce illerde gerçekleştirdiğimiz 
1 Mayıs kutlamalarımızda da bu konuda ne 
kadar haklı olduğumuzu gördük. Gittiğimiz 
her ilde bütün kurumlar halkımız ve emek-
çilerimiz programımıza sahip çıktılar. 

HAK-İŞ olarak her ilde 1 Mayıs kutlama-
larımızı coşkulu bir biçimde kutladık. Bu 
yıl Adana İstasyon Meydanı’nda büyük bir 
coşkuyla gerçekleştireceğimiz 1 Mayıs kut-
lamalarımıza tüm halkımızın ve emekçi-
lerimizin katılımlarını bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Ada-
na TV A kanalında canlı olarak yayınlanan 
Gündem programına katılarak 1 Mayıs kut-
lamalarımıza ilişkin bilgiler verdi. 

1 MAYIS’TA ADANA’DAYIZ
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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
kararıyla 1 Mayıs kutlamalarını yürütmek 
üzere hazırlık komitesi oluşturuldu. Genel 

Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın başkanlı-
ğında sendikalarımızın yönetici ve uzman-
larının katılımıyla oluşturulan HAK-İŞ 1 Ma-

yıs Hazırlık Komitesi, ilk toplantısını 6 Nisan 
2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 
gerçekleştirdi. 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın, 1 
Mayıs hazırlık komitesi toplantısı açılış ko-
nuşmasında her yıl 1 Mayıs’ın başka bir şe-
hirde kutlanması konseptinin, 1 Mayıs coş-
kusunu Anadolu’ya taşımak olduğunu ifade 
etti.  Yıldız, geçen yıl Erzurum’da olduğu gibi 
bu yıl da Anadolumuzun güzel şehri Ada-
na'da 1 Mayıs’ı geniş bir katılımla coşkulu, 
heyecanlı, sorunların tartışıldığı ve HAK-İŞ 
Konfederasyonu’na yakışır şekilde kutla-
mayı amaçladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen 1 Mayıs 
kutlamalarının ayrıntılı olarak değerlendiril-
diği komitede, bu yıl gerçekleştirilecek olan 
1 Mayıs kutlamalarına ilişkin HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımızın görüş ve önerileri alındı.

1 MAYIS HAZIRLIK KOMİTESİ TOPLANDI



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

38 |  HABERLER

HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması için 81 ilden An-
kara’ya gelen üyelerimiz sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara 
Arena Spor salonunu doldurdu. Toplantımıza,  Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanı-
mefendi başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onur-
sal Başkanı Salim Uslu, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Sel-
va Çam, ile çok sayıda Milletvekili ve bürokrat ile HAK-İŞ ve bağlı 

sendikalarımızın genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve 
uluslararası sendikal hareketten temsilciler, HAK-İŞ ve bağlı sen-
dikalarımızın kadın komite başkan ve üyeleri ile binlerce HAK-İŞ 
üyesi katıldı. 

Erdoğan: “HAK-İŞ Gün Geçtikçe Daha Da Büyüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “HAK-İŞ Konfederasyonu-
muzu, Sayın Başkanı ve ekibini bu yıl yedincisi düzenlenen Ulus-
lararası Kadın Emeği buluşmasından dolayı tebrik ediyorum.  Az 

“FITRATTA FARKLILIK
HAKLARDA EŞİTLİK”

ANKARA'DA TEK YÜREK OLDU

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 7. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması'nı “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla Ankara'da binlerce üyemizin katılımıyla 

gerçekleştirildi. Kadın üyelerimizin yoğun olarak katıldığı toplantımıza taşeron düzenlemesi konusunda 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek isteyen erkek üyelerimiz de yoğun katılım gösterdi. Kadın-erkek 

yaklaşık 21 bin üyemizin birlik ve beraberlik içerisinde “Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik” temasına uygun 
olarak katıldığı toplantımız büyük bir şölen havasında gerçekleşti. 

HAK-İŞ’Lİ KADINLAR
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önce salonun dışındaki kardeşlerimizi de ayrıca selamladık. Orada 
da ayrıca bir heyecanı onlarla paylaştık. Bu da şunu gösteriyor. 
Demek ki HAK-İŞ gün geçtikçe daha da büyüyor. Büyümeye devam 
ediyor” dedi.

8 Mart’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik günü olması için çaba gös-
teren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeğiyle, 
alın teriyle, şefkatiyle, yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için 
güzelleştiren, yaşanabilir hâle getiren tüm kadınlarımıza selamla-
rımı gönderiyorum. Vatanımızı ‘Ana’dolu, devletimizi ‘Devlet ana’, 
toprağımızı ‘Toprak ana’ yapan tüm kadınlarımızı gönülden selam-
lıyorum” dedi.

Bizim Kadınlarımız, Dünyanın En Fedakâr Kadınlarıdır

Bu tür sembolik anma günlerinin önemli olduğunu, ancak kadın-
ların anne, eş, kardeş ve çocuk olarak, hepsinden önemlisi insan 
olarak hayatın her anında zaten mevcut olduğunu belirten Erdoğan, 
8 Mart gibi, yılın geriye kalan 364 gününün de kadınların olduğunu 
söyledi.

Bizim Annelerimiz Dünyanın En Fedakâr Anneleridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta şehit anneleri olmak üzere tüm 
cefakâr kadınlara şükranlarını sunarak sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizim annelerimizin dünyanın en fedakâr anneleridir. Bizim ka-
dınlarımız, dünyanın en fedakâr kadınlarıdır. Yeri gelir Erzurum’da 
Kara Fatma olur, Balkanlar’dan Kafkaslara kadar cephe-cephe 
dolaşır. Yeri gelir Hafız Selman olur, kadınlarla birlikte tüm şehri 
burada olduğu gibi organize eder, cepheye lojistik destek sağlar. 
Yeri gelir Şerife Bacı olur, vatanını evladının önüne koyar, bu yolda 
kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir Nene Hatun olur, evlatlarını 
evde bırakıp tabyalarda mücadeleye koşar. Yeri gelir Ayşe Aykaç 

olur, Sevgi Yeşilyurt olur, Türkan Türkmen Tekin olur, Yıldız Gürsoy 
olur, 15 Temmuz’da hain darbecilerin karşısına bu defa yiğitçe diki-
lerek şahadete ulaşır. Yeri gelir Şenay Aybüke Yalçın öğretmen olur, 
gözü gibi titrediği öğrencileri için çırpınırken teröristlerin kurşunla-
rıyla son nefesini verir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında kadınla erkeğin 
fiziksel özellikleri ve fıtratlarının farklı olduğunu, ama aynı bütünün 
parçaları olduğunu kaydetti ve insanların arasındaki her türlü ayrım 
gibi cinsiyet ayrımının da suni olduğunu ifade etti.

Önce Kadınlar Arasındaki Ayrımcılığı Ortadan Kaldırdık

Tarih boyunca kadınlara yönelik ayrımcı davranışların hiç eksik 
olmadığını, içinde bulunulan 21. yüzyılda dahi kadınlara yönelik yüz 
kızartıcı adaletsizliklere şahit olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ülkemizde düne kadar toplum hayatının pek çok nokta-
sından olduğu gibi eğitim kurumlarından dahi zorla uzaklaştırılan 
kızların olduğunu hatırlattı.

“Evlatlarının en mutlu günlerini uzaktan seyretmek zorunda bı-
rakılan annelerin gözyaşlarını unutmadık, unutmayacağız” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların kendilerinin azmini ve kararlılığını 
arttırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

“Okulunda olduğu gibi iş yerinde ve hatta sokakta taciz edilen ka-
dınlarımızın yürek acısını unutmadık. Ülkesinde, şehrinde, ailesinin 
dizi dibinde eğitim öğretim imkânı, çalışma imkânı bulamadığı için 
yurt dışına gitmek zorunda kalan kadınlarımızın hikâyelerini unut-
madık. Yaşanan birtakım hadiseler sebebiyle bugünlerde kadına 
şiddeti konuşuyoruz öyle değil mi? Peki, okulunun kapısı önünde, 
sınıfında, mezuniyet töreninde hak aramak için çıktığı yollarda, 
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meydanlarda şiddete maruz kalan kadınları hatırlıyor muyuz? Eğer 
kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi 
olmamız gerekir. Kadınla erkek arasındaki ayırımcılıktan daha 
tehlikelisi, kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Erkeklerle birlik-
te kadınların bir kısmının rahatça girip okulunu okuduğu, çalıştığı, 
dilediği gibi hareket ettiği bir yerde diğer bir kısım kadınları dışarıda 
bırakamazsınız. Bir anneyi evladının yemin törenine dahi almama-
ya kalkarsanız, milletin vicdanında onulmaz yaralar açarsınız. Maa-
lesef Türkiye bu sıkıntıları yaşamıştır. Dünyanın başka yerlerinde de 

özellikle son yıllarda benzer sıkıntılara, benzer utanç manzaralarına 
rastlıyoruz. Biz önce kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldır-
dık. Bununla birlikte kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma 
çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. Bunun için bize çok 
saldırdılar. Akla hayale gelmeyecek ithamlarla, provokasyonlarla, 
iftiralarla uğraşmak zorunda kaldık. Hatta sırf bu sebepten partimi-
zi kapatmaya dahi kalktılar. Hamdolsun Allah’ın yardımı, milletimi-
zin desteğiyle tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık.”
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Bugün Türkiye, Kadın Hakları Bakımından da 
İleri Düzeydedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bugün tarihinin hiçbir döne-
minde olmadığı kadar diğer hususlarla birlikte kadın hakları bakı-
mından da ileri düzeyde olduğunu belirtti. Millete o zulümleri yaşa-
tanların hiçbirinin artık bu ülkede esamisi dahi okunmadığını, ama 

kadınların hayatın her alanında dimdik ayakta olduklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında kadın ve erkek 
arasındaki üstünlük tartışmalarına değindi. Bu tartışmanın beyhu-
de bir tartışma olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
insanları bölmeye yönelik her tartışmanın yeni bir zulüm kapısının 
aralanması anlamına geleceğini ifade etti.
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Erdoğan, kadınları tüm kötülükleri kaynağı olarak, şeytan olarak, 
iblis olarak gören, bunun için onları çarmıha geren, işkence eden, 
yakan güya dini anlayışların asırlarca bu dünyada hüküm sürdü-
ğüne dikkat çekti. Geçmişte çarmıha gerilen kadınları bugün farklı 
yöntemlerle aşağılamaya, metalaştırmaya devam edenlerin cilaları 
kazındığında altından yine aynı zihniyetin çıktığını söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan “Bugün dünyada kadın hakları diye ortalığı 
inletenlerin siz hiç Suriye’deki Doğu Guta’da son birkaç ayda katle-
dilen binlerce kadın için tek bir ettiklerini duydunuz mu, duydunuz 
mu? Suriye’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon 
insanın alçakça katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdatmayanların 
kadın hakları konusunda söyledikleri sözlerin ne anlamı olabilir?” 
şeklinde konuştu.

Myanmar’daki Kadınlara El Uzatmayanlar Nasıl 
Kadın Haklarından Söz Edebilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’in karanlık sularında kaybolup 
giden on binlerce kadın ve çocuğun arkasından timsah gözyaşları 

dökenlerin, gerçek birer kadın hakları savunucusu olduğuna inana-
mayacaklarını, bu kesimlerin sadece şovmen olduğunu ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Myanmar’da yaşadıkları yerle akıl almaz 
zulümlere uğrayan, canlarını kurtarmak için sığındıkları kamplarda 
insanlık dışı şartlarda hayatlarını sürdüren kadınlara el uzatmayan-
lar nasıl kadın haklarından söz edebilir? Son çeyrek asırda Balkan-
larda, Kafkaslarda, Türkistan’da yaşanan trajedilerin en büyük kur-
banı olan kadınları gündeme getirmeyenlerin kadın hakları çağrısı 
koskoca bir yalandan ibaret değil midir? Srebrenitsa’daki o katliam 
sırasında, ‘Çocukları küçük mermilerle öldürürler, değil mi anne’ 
diyen o sabiyi ve annesini duymayanların kalplerinde bırakınız ka-
dınları, insana dair hiçbir sevgi filizleniyor olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında kadınlara 
yönelik şiddetle, özellikle de kadın cinayetleriyle ilgili haberlerden 
duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle 
bir muameleyi reva gören kişinin insanlıktan nasibini almadığına 
inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hele hele çocuk is-
tismarının asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyecekleri 
bir vahşet hâli olduğunu belirtti. Hem kadınlara, hem de çocuklara 
yönelik saldırıların izini inancımızda ve kültürümüzde arayanların 
kesinlikle art niyetli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu tür eylemlerin her birinin birer insanlık suçu olduğunun altını 
çizdi.

Cenneti Annelerin Ayakları Altına Seren Bir İnanç, 
Kadına Yönelik Şiddeti Tavsiye Edebilir mi?

Bazılarının çıkıp tamamen dikkat çekmek, popüler olmak amacıyla 
kavramları eğip bükerek, özünden saptırarak, asıl mesajını gizle-
yerek söylediği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlar üzerinden dinimizi ve kül-
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türümüzü karalamaya kalkanların derdinin kadınlar veya çocuklar 
olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Onlar üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeler. Onlar 
milletin inancıyla ve değerleriyle hesaplaşmanın derdindedir. Cen-
neti annelerin ayakları altına seren bir inanç, kadına yönelik şiddeti 
veya kötü muameleyi tavsiye edebilir mi? ‘Ana gibi yar olmaz’ diyen 
bir kültürün kadını ötekileştirmesi, ikinci sınıf görmesi mümkün 
mü? Şems, ‘Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir’ diyorsa, böyle bir 

medeniyette kadının yeri tartışılamaz. Öyleyse çözmemiz gereken 
mesele, birtakım psikopatlara, birtakım cani ruhlulara, birtakım 
sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırıl-
masıdır, bunu da hep birlikte yapacağız.”

Erdoğan, son dönemlerde sıkça çıkan haberlerin, kadına yönelik 
şiddet ve çocukları hedef alan tacizler konusunda vatandaşlarda ve 
dolayısıyla medyada oluşan hassasiyetin bir ifadesi olduğuna dikkat 
çekti. Eskiden yapanın yanına kâr kalan şiddet ve istismar eylem-
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lerinin artık ne milletimiz, ne de devletimiz tarafından görmezden 
gelinmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuklarının 
eğitim düzeylerinin artık erkek çocuklarla aynı seviyede, hatta daha 
ileri olduğunu, dolayısıyla genç kızlar ve kadınların bu tür durum-
larda daha bilinçli, daha cesur, daha dirayetli hareket edebildiklerini 
vurguladı.

Başımızın Tacı Olan Kadınlarımızı Her Alanda Daha 
İleriye Taşımakta Kararlıyız

Kadınların toplum hayatındaki yerinin güçlendiğinin en önemli gös-
tergelerinden birinin istihdam olduğunun altını çizen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, 2005 yılında yüzde 23 seviyesinde olan kadınların iş 
gücüne katılım oranının, geçen yıl yüzde 34’ü ulaştığını, bu konuda 
2023 hedeflerinin ise yüzde 41’e ulaşmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ba-
şımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta 
kararlıyız. Evde, işte, okulda, hayatın her alanında kadınlarımızla 
birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Siyasete girdiğim günden 
beri en büyük desteği hep kadınlarımızdan gördüm. Siyasi çalış-
malarımda kadınlarımıza ulaşmaya, onları siyasette aktif hâle 
getirmeye özel önem verdim. İnşallah 2023 hedeflerimize yine 
kadınlarımızla birlikte ulaşacak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı onlarla 
birlikte inşa edeceğiz.”

Arslan: “HAK-İŞ 43 Yıllık Tarihi Yürüşüne Aynı 
İstikamette Devam Etmektedir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ, 43 yıllık tarihi yürüyü-
şünde değerlerinden ve davasından vazgeçmeden aynı istikamette 

ilerlemeye devam etmektedir. Yarım asra yaklaşan bu onurlu ve 
kararlı yürüyüşümüzde çok acılar çektik, çok düşmanlıklar gördük” 
dedi.

Referandumda 40 Günde 50 Toplantı Yaparak Büyük 
Bir Sorumluluk Aldık

HAK-İŞ’in 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 
Nisan e-muhtırası gibi zor dönemlerden geçtiğini anlatan Arslan, 
15 Temmuz 2016 gecesi HAK-İŞ mensuplarının meydanlarda oldu-
ğunu söyledi.

Arslan, “16 Nisan 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemine ‘evet’ dedik. Türkiye’nin her köşesinde 40 günde 50 
toplantı yaparak referandumda büyük bir sorumluluk aldık. Çok 
şükür milletimizle birlikte büyük bir değişimi gerçekleştirdik” şek-
linde konuştu.

Binlerce Taşeron İşçi Kardeşimiz Size
Şükranlarını Sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron düzenlemesiyle demokrasi ta-
rihinde çalışma hayatına dair en büyük reforma imza attığının altını 
çizen Arslan, “Bu salonun içini ve dışını dolduran binlerce taşeron 
işçi kardeşimiz size minnetlerini ve şükranlarını sunmakta, sizlere 
en içten duygularla teşekkür etmekteler. 

Küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelere dayattığı devletin 
küçültülmesi kamu hizmetleri özel sektöre devredilmesi telkinleri-
ne karşı KHK ile getirilen yeni düzenleme küresel güçlere karşı bir 
meydan okumadır. Bu meydan okuma ülkemiz için çalışanlar için 
kamu hizmetleri için çok değerli çok kıymetli bir duruştur. Bu da 
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tarihi reformun ne anlama geldiğinin en somut göstergesi-
dir” sözlerine yer verdi.

Taşeron Düzenlemesi Türkiye’nin Tarihi 
Bir Başarısıdır

Kamuda KİT’ler, belediyeler ve özel idareler dahil olmak 
üzere toplamda 180 bin kadrolu işçi sayısını bulunduğunu 
anlatan Arslan, “Taşeron düzenlemesiyle bu sayının 5 katı 
işçi kamunun işçisi olmaktadır. Bu Türkiye’nin tarihi bir başa-
rısıdır” diye konuştu.

Arslan, “Bu tarihi düzenlemeyi ilk günden itibaren des-
tekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Düzenlemede 
bazı hususlarda eksik kalan, unutulan amacını aşan teknik 
düzenlemelerin olması büyük ve tarihi düzenlemenin başa-
rısına gücüne asla halel getirmez. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bugünden sonra da eksikliklerin giderilmesi için ve aksak-
lıkların giderilmesi hususunda birlikte çalışmaya, katkı ve 
destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şöyle ses-
lendi: “Sadece siz, ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diyerek dünyayı 
sarstınız. Hendekleri yok ederek, Fırat Kalkanı Harekatını ya-
parak, Zeytin Dalı’nı başlatarak, terörle mücadelede dünyayı 
sarstınız, örnek oldunuz. Taşerona kadro vererek, ülkemizin 
ve dünyanın takdirini kazandınız. Taşeron kararınızla emek-
çiler için ‘başka bir dünyanın, mutlu bir dünyanın’ mümkün 
olduğunu gösterdiniz. Sizin, kadınlara verdiğiniz cesaret ve 
liderlik hedefinin, dünyaya örnek olmuştur.
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Siz mültecilere, nasıl kucak açıldığını göstererek tüm dünyaya 
örnek oldunuz, bütün dünyanın takdirini kazandınız, Kudüs’teki 
oldubittiye dur dediniz, dünyaya öncülük ettiniz, destek ve takdir 
gördünüz. Siz, dik duruş nasıl olur her zaman bütün dünyaya gös-
terdiniz. Bu istisnai liderliğiniz bütün mazlumlar içinde ilham kay-
nağı olmuştur.”

Sendikal Mücadeleye Daha Fazla Kadın Eli Değmeli

“7. Kadın Emeği Buluşmamızın teması olan ‘’Fıtratta Farklılık, Hak-
larda Eşitlik’’ teması ile yine ezber bozan bir etkinliğe imza attık” 
diyen Arslan, “Bütün kadın üyelerimizi sendikalarımızda daha fazla 
yer almaya davet ediyorum. Her alanda olduğu gibi sendikal müca-
deleye de daha fazla kadın eli değmeli. HAK-İŞ Kadın emekçilerin 

kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, her kademede yer alabile-
cekleri bir platformdur. HAK-İŞ, çalışan kadınlarımız için bir adres-
tir, geleceğinizin ve hayallerinizin evidir. HAK-İŞ evinizdir. HAK-İŞ 
sizindir. Siz HAK-İŞ’siniz. Bütün çalışan kadınları, bütün emekçileri 
HAK-İŞ’le birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer 
verdi. Arslan, taşeron düzenlemesinin başlamasından itibaren bazı 
tartışmalar yaşandığını belirterek, bu tartışmalara ilişkin yanlışlığı 
düzeltmek ve Cumhurbaşkanımızın huzurunda taşeron işçilerden 
bir söz almak istediğini söyledi.

Taşeron İşçilerden Daha Fazla Çalışma Sözü

Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde “kadrolu işçi 
olurlarsa çalışmazlar” yönünde yanlış bir düşünce ifade edildiğini 
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belirterek, “Milyonlarca taşeron işçisi kardeşimiz kadrolarını aldık-
tan sonra daha fazla çalışacaklar, daha verimli, daha mutlu çalışa-
caklar ve ülkemize daha fazla hizmet edecekler” dedi. 

Arslan, salonu dolduran binlerce emekçiye, “Türkiye’nin 2023, 2053, 
2071 hedeflerine ulaşması için canla başla çalışacağımıza gece 
gündüz alın teri akıtıp işimizi yapacağımıza söz veriyor muyuz? 
Daha fazla çalışmaya, daha fazla alın teri akıtmaya var mısınız” diye 
sordu. Salon, binlerce emekçinin güçlü evet sözü ile yankılandı. 

Sarıeroğlu: “Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü Kutluyorum”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Evde, tarla-
da, farikada, iş merkezi ve atölyelerde çalışanlar olmak üzere tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kut-
luyorum” dedi.

Sarıeroğlu, “Bundan sonra da Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde kadınlarımızı çalışma 
hayatı başta olmak üzere siyasette, ekonomik 
ve sosyal hayatta daha da güçlendirmek için var 
gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaya: “Tarih Ve Medeniyet, Vefakar 
Kadınların Omuzlarında Yükseliyor”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutlayarak, tarihin ve medeniyetin, 
insanlığa ışık tutan vefakar kadınların omuzla-
rında yükseldiğini söyledi.

Kaya, Anadolu’nun kadınlarının düşene el uzatıp 
mazluma kol kanat gerdiğini, Suriye'ye, Irak'a, 
Arakan'a, Somali'ye, dünyanın tüm mazlum 
coğrafyalarına yardım ellerini uzattığını söyledi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz da katılımcıları 
selamlayarak, Türkiye’nin 81 ilinden ve yurtdışından toplantımıza 
katılanlara teşekkür etti, kadınlar gününü kutladı. 

PERC (Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi üyesi olan ve 
Azerbeycan’dan toplantımıza katılan Roya Taleh Qızı Qarayeva ve 
PERC (Pan Avrupa Bölgesel Konseyi) Kadın Komitesi üyesi olan ve 
Kazakistan’dan toplantımıza katılan Takhmina Kubasheva da bir 
selamlama konuşması yaptı ve HAK-İŞ’i düzenlediği başarılı top-
lantıdan dolayı tebrik etti.  

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Gençlik 
Farkında Proje Tema Fikri Yarışması” Ödül Töreni de gerçekleştirildi.
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Proje Tema Fikri Yarışmasında birinci olan Selçuk Yusuf Arslan ve 
ikinci olan Emel Güven’in ödüllerini HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Şahin takdim etti. Üçüncü olan Halil İbrahim Kuru’ya 
ödülünü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Gonca Bayraktar Durgun mansiyon ödülünü kazanan Meh-

met Aksoy’un ve ödülünü HAK–İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız 
takdim etti. Ödül alanlar, ödül verenler ile Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın, Araştırma Görevlisi Nuran Belet, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Yavuz’un katılımıyla toplu fotoğraf çekildi.
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Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanımızın 
kıymetli eşi Emine Erdoğan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
ve Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz platforma çıktı. Konya’dan 
toplantımıza katılan 2 kadın üyemiz tarafından Konya Mevlana Mey-
danında 500 işçi tarafından kırmızı ve beyaz güllerden yapılan Türk 

Bayrağının resmini içeren tablo Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a takdim edildi. Genel Başkanımız Arslan, Cumhurbaşka-
nımıza el işçiliği seramik bir vazo, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Yavuz ise Emine Erdoğan Hanımefendiye el işçiliği seramik 
zeytin dalı takdim etti.
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Hediye takdiminden sonra, toplu aile fotoğrafı çekimi için HAK-İŞ 
Yönetim Kurulu, HAK-İŞ Kadın Komite Başkan Yardımcıları, yabancı 
misafirler ve sendika başkan ve yöneticilerimizin katılımıyla toplu 
aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Katılımcılar, program öncesi 
Azeri Şarkıcı Azerin’in sahne almasıyla coşkulu anlar yaşadılar. 

Ramazan Zor’un sahne almasıyla duygulu anlar yaşadılar. Rama-
zan Zor’un Afrin şehitleri için bestelediği Afrin Kartalı şarkısını hep 
birlikte söylediler.  

Programda, 15 Temmuz şehitleri, Afrin ve tüm şehitler için Kur’an-ı 
Kerim tilaveti gerçekleştirildi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mart 
2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 7. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması hak-
kında bilgi vermek amacıyla bir basın top-
lantısı düzenledi.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Yavuz, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve 
kadın komitesi başkanları ile basın men-
supları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Arslan, 7 Mart 
2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 7. 
Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluş-
ması’nın ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ 
temasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kadın Emeği Buluşmasını 
Cumhurbaşkanımızın 
Teşrifleriyle Gerçekleştireceğiz

Arslan, “Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği 
Buluşması’nın bu yıl yedincisini Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
muhterem eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriy-
le Ankara’da görkemli bir toplantıyla hayata 
geçireceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhte-
rem eşi Emine Erdoğan’ın çok büyük ilgi-
sini, teşvikleri ve desteklerini de kazanmış 
durumdayız. Her yıl yaptığımız etkinliklere 
bizzat katılarak hem kadınlarımıza ciddi 

bir moral ve motivasyon kaynağı olmuş, 
hem de yeni hedeflere yürümemizde bize 
ciddi bir katkıları olmuştur” açıklamasında 
bulundu.

ETUC ve PERC’ten Toplantımıza 
Katılım Sağlanacak

Yaklaşık 15 bin HAK-İŞ’li kadının 7 Mart 
Çarşamba günü Ankara’da buluşacağından 
dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duy-
duklarını belirten Arslan, “Konfederasyonu-
muzun üyesi olduğu ETUC ve PERC’ten ka-
tılımcılar toplantımıza katılım sağlayacaklar. 
ITUC Genel Sekreterliğinden ve ITUC-AP’den 
kadın konusundaki çalışmalarımıza destek 
mesajları aldık. Uluslararası üye olduğumuz 
konfederasyonlarımızın kadın organizas-
yonlarından da destek alarak 7 Mart 2018 
tarihinde güzel bir buluşmayı Türkiye’ye ve 
dünyaya armağan edeceğiz” diye konuştu.

7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Bu-
luşması’nın iki temel bakış açısı olduğunu 
açıklayan Arslan şöyle devam etti: “Birin-
cisi kadın sorunlarını en yüksek perdeden 
ve ülkeyi yöneten en üst yöneticinin huzu-
runda konuşarak gündeme getirmek ve 
orada taleplerimizi ortaya koymak, varsa 
başarılı çalışmaları örnekleriyle ortaya ko-
yarak eksiklerin ortadan kaldırılmasını talep 
edeceğimiz bir organizasyondur. Bu organi-
zasyonda taşeron konusundaki talep ve is-
teklerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade 
edeceğiz. Taşeron düzenlemesinin, çalışma 

hayatına yönelik olarak gerçekleştirilmiş 
Türkiye tarihindeki en büyük reform oldu-
ğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu dü-
zenlemeyi, küresel güçlerin özelleştirme ve 
kamu hizmetlerinin özel sektöre yönlendi-
rilmesi çabalarına karşı Türkiye’nin bir mey-
dan okuması olarak görüyoruz. Bu meydan 
okumadan dolayı başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
hükümetimizi tebrik ediyoruz.” 

Kadın Sendikacının Artmasını 
Sorunların Çözümü Olarak 
Görüyoruz

“HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın bütün 
kademelerinde daha çok kadın sendikacı-
nın yer almasını kadın sorunlarının çözümü 
açısından önemli bir anahtar olarak görüyo-
ruz” diyen Arslan, HAK-İŞ’li kadınların bütün 
kademelerde görev almak için mücadele 
ederek bu alanları doldurmalarını arzu et-
tiklerini söyledi.

Uluslararası Sendikal Camiaya 
Kadın Konusunda Destek Veriyoruz

HAK-İŞ’in yer aldığı bütün uluslararası top-
lantılarda HAK-İŞ’in kadın konusundaki 
farkındalık yaratan çalışmalarının referans 
olarak alındığını bildiren Arslan, “Konfede-
rasyonumuzda ve sendikalarımızda görev 
alan ve aynı zamanda PERC’te, ITUC’ta ve 
ITUC AP’de görev alan kadın çalışanlarımız 
var.  Bu açıdan hem uluslararası sendikal 

HAK-İŞ’Lİ KADINLAR ANKARA’DA BULUŞACAK
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camiaya HAK-İŞ olarak katkı vermekteyiz 
hem de Türkiye’de bu alanda liderlik yap-
maktayız” dedi.

Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik 
Teması HAK-İŞ’i Yansıtıyor

7. Uluslararası HAK-İŞ Kadın Emeği Buluş-
ması’nın ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ 
temasının HAK-İŞ’i yansıtması açısından 
son derece önemli olduğunu vurgulayan 
Arslan, “Bu tema, Türkiye’de genel olarak 
bakış açılarını değiştiren, HAK-İŞ’in özgün 
olarak üzerinde çalıştığı kadın ve kadın so-
runlarına yönelik çözümlerin de içerisinde 
yer aldığı bir temadır. Bu organizasyonu 
7 Mart’ta Türkiye’ye ve dünyaya armağan 
edeceğiz” diye konuştu.

HAK-İŞ Kadın Konusunda Ezberleri 
Bozan Çalışmalar Yapmaktadır

HAK-İŞ’in kadın konusunda özel bir çaba-
sı ve hassasiyeti olduğunu anlatan Arslan, 
“Türkiye’de ve dünyada kadın olmanın ve ça-
lışan kadın olmanın ne kadar zor, ne kadar 
büyük bir mücadele gerektirdiğinin farkın-
dayız. O nedenle HAK-İŞ, kadın konusunda 
diğer alanlarda olduğundan daha fazla ve 
daha yoğun bir çalışma ortaya koymakta-
dır. Bir insan hakkı olan kadın konusunda 
HAK-İŞ, ezberleri bozan, toplumda kadına 
yönelik ayrımcılığı ortadan kaldıran, çalışma 
hayatında yer alan kadınların söyleneme-
yen, anlatılamayan, pek çok sorunlarını or-
taya çıkaran çalışmaları samimiyetle ortaya 
koymaktadır. Her yıl bu çalışmalarımızı art-
tırarak, kapsamını ve içeriğini genişleterek 
sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Kadın Anketimizle Sorunları 
Tespit Ediyoruz

HAK-İŞ kadın komitelerinin çok önemli bir 
yeri olduğunu vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ 
olarak bütün üyelerimize yönelik yapmış ol-
duğumuz anketimizi her yıl yenilemekteyiz. 
Bütün kadın üyelerimizin bu ankete katılımı-

nı sağlayarak kadınların işyerlerinde yaşa-
dıkları sorunlar, çalışma hayatında yaşanan 
sorunlar, işyerlerindeki işçi ve işveren ilişki-
lerinden kaynaklanan sorunlar, demografik 
yapı, toplumda kadına yönelik tavırlar, kar-
şılaştıkları zorlukları kadınlarla yaptığımız 
anketlerle öğrenerek ve bu sorunları tespit 
ederek ona göre tedbirler almak için çaba 
sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Strateji Belgesi Bizim Yol 
Haritamızdır

HAK-İŞ’in Türkiye’de ilk kez genel kurul ve 
yönetim kurulu kararlarıyla kadın strate-
ji belgesini oluşturduğunu anlatan Arslan 
sözlerini şu şekilde sürdürdü getirdi: “Kadın 
strateji belgemiz 2017 yılında yeniden tek-
raren ciddi ve geniş kapsamlı bir çalışmayla 
yenilenmiş ve güncellenmiştir. Kadın stra-
teji belgesi bizim yol haritamızdır. Konfede-
rasyonumuzun genel kurul kararlarından 
da yola çıkarak kadına yönelik bütün faali-
yetlerimizi ve ortaya koyduğumuz hedefleri 
belirlemesi açısından strateji belgesi bizim 
için önemli bir ayrıcalıktır. Bu çalışmayı 

Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren konfede-
rasyon olmaktan dolayı gururluyuz ve bu 
konuda gerçekten önemli bir başarıya imza 
attığımıza inanıyoruz.”

160 Binlere Yaklaşan Kadın 
Üyesiyle HAK-İŞ Önemli Bir Güçtür

En son yapılan araştırmaya göre HAK-İŞ’in 
yüzde 25 kadın üyesi ve 160 binlere yakla-
şan bir rakamla Türkiye’de çok önemli bir 
güç olduğunu anlatan Arslan, “Bu kadın 
gücünü doğru istikamette ve kadınların so-
runlarının çözümü, aynı zamanda kadınların 
her alanda var olması konusunda önemli 
bir aşama olarak görüyoruz. Kadın elinin 
değmediği bir yer varsa orada eksiklik oldu-
ğunu düşünüyoruz. Her alanda olduğu gibi 
sendikal alanda da kadın elinin değmesini 
ve kadınların daha fazla sendikalarda görev 
almalarını arzu ediyoruz. İnşallah 7 Mart’ta 
Türkiye’nin en geniş katılımlı Kadın Emeği 
Buluşması organizasyonunu gerçekleştir-
menin gururunu yaşayacağız” şeklinde ko-
nuştu.



TEŞEKKÜR VE DESTEK

ULUSLARARASI SENDİKALARDAN
HAK-İŞ KADINLAR GÜNÜ TOPLANTISINA

Yoshida: “Toplantınızda Başarılar 
Diliyorum”

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Örgütü – Asya Pasific Örgütü (ITUC-AP) Ge-
nel Sekreteri Shoya Yoshida, mektubunda, “7 
Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 7. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması prog-
ramına davetinizden dolayı teşekkür ederim. 
Bu toplantının düzenlenmesinde HAK-İŞ’e 
başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

Andre: “Kadınlar Gününü Kutluyor, 
Toplantınızın Başarılı Geçmesini 
Diliyorum"

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ACTRAV 
Genel Müdürü Maria Helena Andre, mektu-
bunda, “Davetiniz ve ILO ile olan sıkı işbirli-
ğinden ötürü sizlere çok teşekkür ederim. 8 
Mart’ta ILO Cenevre’de de konuyla ilgili büyük 
bir etkinlik yapılacaktır. ILO adına tüm üyele-
rinizin Uluslararası Kadınlar Gününü kutluyor, 
toplantınızın verimli ve başarılı geçmesini dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu Örgütü (ITUC) Genel Sekreteri Sharan 
Burrow, Arslan'ın mektubuna verdiği yanıtta, 
ITUC ve üyesi olan teşkilatların kadın hakları 
ve cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi konusun-
da birlikte çalıştıklarını belirtti.

Burrow mektupta, “7 Mart 2018’de Ankara’da 
yapılması planlanan 7. Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşması Toplantısına göndermiş 
olduğunuz davetinizden ötürü teşekkürlerimi 
sunarım. Uluslararası Dünya Kadınlar Günü 
dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır. 
Kadınların şiddetsiz bir hayat, köleliğe ve ay-
rımcılığa karşı eğitim alması, oy kullanması, 
adil ve eşit ücret alması için savaştığı ve elde 
ettiği başarıların tanındığı bir gündür. ITUC ve 
üyesi teşkilatlar kadın hakları ve cinsiyet eşit-
liğinin iyileştirilmesi konusunda birlikte çalış-
maktadırlar” ifadelerine yer verdi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, ITUC 
AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida ve ILO 
ACTRAV Genel Müdürü Maria Helena 
Andre HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’ın 7 Mart 2018’de gerçekleştirilecek 
olan 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması 
programına ilişkin bilgilendirme ve davet 
mektubuna teşekkür ettiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Mart 
2018 tarihinde HAK-İŞ 7. Uluslararası Ka-
dın Emeği Buluşması programına katılmak 
için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Oleyis 
Sendikası kadın komitesi üyeleriyle bir ara-
ya geldi.

Konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendi-
kası kadın komitesi tarafından düzenlenen 
8 Mart Dünya Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
programına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Oleyis Sendikası Genel 
Başkanı Vedat Böke ve yönetim kurulu üye-
leri, Oleyis Sendikası Kadın Komitesi Baş-
kanı ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
kadın komite üyeleri katıldı.

Arslan, 7 Mart 2018 tarihinde Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

kıymetli Eşi Emine Erdoğan hanımefendi, 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım, eşi Semiha 
Yıldırım hanımefendi ve bakanların katılım-
larıyla ve 81 ilden gelen HAK-İŞ’li kadın üye-
lerimizle ‘Fıtrattta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ 
temasıyla gerçekleştireceğimiz HAK-İŞ 7. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması prog-
ramı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in kadınlara verdiği değeri anlatan 
Arslan, kadın komitelerinin HAK-İŞ bünye-
sinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kadın sorunlarının çözülebilmesi için kadın-
ların masada yer alması gerekliliğini vurgu-
layan Arslan, “Biz kadınları muhatap alıyo-
ruz ve sorunların çözümü için kadınların da 
bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyoruz” 
diye konuştu.

HAK-İŞ olarak Türkiye’de ilk defa kadın stra-
teji belgesi oluşturduklarını vurgulayan Ars-
lan, “Bu sayede kadınların sorunlarını ken-
dilerinden ve en sağlıklı şekilde öğrendik. 
Bu belge hazırlanırken çok sayıda kadınla 
anket yapıldı” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Çalışma hayatının her alanında ol-
duğu gibi sendikal mücadeleye daha fazla 
kadın elinin değmesi konusunda HAK-İŞ’li 
kadın üyelerimizi sendikalarımızda daha 
fazla yer almaya davet ediyoruz” dedi.

ARSLAN, OLEYİS KADINLAR GÜNÜ 
TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Ocak 2018 tarihinde HAK-İŞ, ASKON, ME-
MUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, 
TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, 
Türkiye Barolar Birliği ve TÜRKONFED’in 
oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde 
başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destekleri-
ni göstermek üzere Kilis’e gitti.

HAK-İŞ, ASKON, MEMUR-SEN, MÜSİAD, 
KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, 
TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği 
ve TÜRKONFED Başkan ve Temsilcilerinden 
oluşan Sivil Toplum Kuruluşları heyeti, Kilis 
Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında düzenlenen basın top-
lantısında heyet adına konuşan TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye sivil 
toplumu ve iş dünyası olarak devletin ve 
milletin yanında olduklarını, “Bu bölgede ya-
şayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimiz-
dir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, 
bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders 
vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık ney-

miş görsünler” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu 
açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’nin 
sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden 
ülkemizin önde gelen kuruluşları olan: 
ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, 
KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, 
TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, 
TÜRKONFED olarak buradayız.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terör örgüt-
lerinden temizlemek ve huzuru sağlamak 
amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. 
Devletimize ve milletimize desteğimizi gös-
termek için Suriye sınırındayız.

Bu kapsamda, Kilis Valimiz Dr. Mehmet 
Tekinarslan’ı ziyaret ettik. Kendisi zor bir 
zamanda, çok önemli bir görevi başarı ile 
yürütüyor. Sayın Valimize bizi kabul ettiği 
için teşekkür ediyoruz.

Suriye’de çatışmaların başladığı ilk günden 
bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlen-
di. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi 
terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. 
Diğer taraftan, Suriye’nin toprak bütünlüğü 
için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan 
da, savaşın ortasında kalmış 3,5 milyon 

Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir edi-
yoruz. Bu süreçte, Suriye’ye komşu olan şe-
hirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlen-
diler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör 
örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce 
masumun umudu oldu. Kilis’in nüfusu 90 
bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani 
Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri 
ağırlıyor.

Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir 
örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, 
yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam 
kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye 
kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancı-
mız gereği insan hayatına en fazla değeri biz 
veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim kom-
şumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse 
fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düş-
man edemez. Bize ders vermeye kalkışan-
lar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler.

Zeytindalı harekatı ile birlikte bu şehirle-
rimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir 
taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer ta-
raftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını 
göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Ha-
tay’da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis’teki 
şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir 
ahi. Kırıkhan’daki şehidimiz de işçilerimizin 
üyesi.

ZEYTİN DALI OPERASYONUNA STK’LARDAN DESTEK 
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Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücu-
duz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi 
iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek 
için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldı-
rısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. 
Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her 
türlü insani ve manevi değerden uzak ol-
duklarının en açık göstergesidir.

Kilis ve Kırıkhan’da şehit olan vatandaşımı-
zın ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız. 
Daha sonra Reyhanlı’yı ve Cilvegözü Sınır 
Kapımızdaki sahra hastanemizi ziyaret ede-
ceğiz. Herkes şunu artık görmelidir; masum 
insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan terör gruplarına 
sessiz kalmamız beklenemez.

Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptır-
mayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş 

sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki 
muhataplarımıza da bu harekatın haklılığı-
nı anlatıyoruz. En son Salı günü Brüksel’de 
Eurochambres’ta anlattık.

Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak 
devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu 
vesile ile şehit askerimize ve vatandaşları-
mıza bir kez daha Allah’ta rahmet diliyoruz, 
mekânları cennet olsun. Allah, Mehmetçi-
ğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. 
Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Kilis Belediyesi ve Roket 
Atılan Cami Ziyaret Edildi

Basın açıklamasının ardından aralarında 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da bu-
lunduğu AB KİK Heyeti, Kilis Belediye Baş-
kanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından roket saldırısına maruz 

kalan Kilis Çalık Camii'de oluşan hasarı in-
celediler. Camide dua edilmesinin ardından, 
camide hayatını kaybeden Muzaffer Ayde-
mir'in ailesine taziyede bulundular.

Hatay ve Cilvegözü Sınır 
Kapısı Ziyaret Edildi

Heyet, Kilis ilindeki temasların ardından 
önce Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giderek, 
AFAD çalışmasında şehit olan TEDAŞ çalı-
şanı Şahin Elitaş’ın evine taziye ziyaretinde 
bulundu.
Kırıkhan’ın ardından heyet, Hatay’ın Rey-
hanlı ilçesine giderek Reyhanlı Kaymakamı 
Fatih Çobanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam ziyaretinin ardından Cilvegözü 
Sınır Kapısı ziyaret edildi.

Arslan, heyetle birlikte sınır kapısında kuru-
lan seyyar ilk yardım hastanesine giderek, 
yaralı askerler ile görüştü.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“22 Mart tarihi Birleşmiş Milletler tarafın-
dan 1993 yılında Dünya Su Günü olarak ilan 
edilmiş ve o günden bu yana tüm dünya-
da ve kamuoyunda su bilincinin artırılması 
amacıyla geleneksel olarak kutlanmakta-
dır.

Su, bireyin hayatını devam ettirebilmesi için 
gerekli olan en temel ihtiyaçlardan birisidir. 
Küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi, 
plansız büyüme ve su kaynaklarının kıtlaş-
masıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya 
erişimde yaşanan sıkınlar artmış, ‘su yok-

sulluğu’ kavramı gündeme gelmiştir. Bu 
durum, paradoksal olarak suyu ticari bir 
meta haline getirmiş, sorun daha büyük bir 
boyut kazanmıştır.

Su, en temel insan hakkıdır; hayatın özü-
dür! Suyun ticarileştirilmesi suya erişim 
hakkının gaspıdır ve bu nedenle su ticari bir 
meta olmaktan çıkarılmalıdır.

HAK-İŞ olarak su hakkını savunmanın; in-
sanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği 
korumak olduğuna inanıyoruz. Çünkü ge-
leceğimiz suyumuz kadardır!

HAK-İŞ olarak suyu ve sanitasyonu temel 
ve devredilemez bir insan hakkı olarak 
görüyor, tüm dünyada suyun piyasalaştı-

rılmasına karşı çıkıyor ve su sektöründeki 
özelleştirmelere karşı mücadele veriyo-
ruz. Bu anlamda ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeyde su politikalarının belirlenmesini 
ve su kaynaklarının korunması için bu po-
litikaların öne çıkarılması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Bu anlayışla temiz ve sağlıklı 
içme suyuna erişimin temel bir insan hakkı 
olduğu bilinciyle hareket edilmeli, su kay-
naklarının verimli kullanılması, suyun israf 
edilmemesi, ülkemizde ve yeryüzü gene-
linde su dengesinin bozulmaması, var olan 
kaynakların iyi ve adil yönetilmesi için ge-
rekli çalışmalar yapılmalı, aynı zamanda su 
tasarrufu konusunda da bilinç geliştirmeye 
yönelik çalışmalara ve politikalara ağırlık 
verilmelidir.”

“SU,  TİCARİ BİR META OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR”

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
ARSLAN: “GELECEĞİMİZ SUYUMUZ KADARDIR”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, doğal yaşam için en 
temel ihtiyaçlardan birisi 
olan suyun, küresel ısınma, 
kaynakların kirletilmesi ve 
plansız büyüme ile birlikte 
tükenmeye başladığına, 
kullanılabilir ve içilebilir 
temiz suya erişimde çeşitli 
sorunlar yaşandığına ve suyun 
ticarileştiğine dikkat çekerek, 
“Kullanılabilir ve içilebilir temiz 
suya erişim temel bir insan 
hakkıdır. Geleceğimiz Suyumuz 
kadardır. Su ticari bir meta 
olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 
Ocak 2018 tarihinde HAK-İŞ, MEMUR-SEN, 
TÜRK-İŞ, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, 
ASKON, TİSK, TOBB, TÜGİAD, TÜGİK, TÜM-
SİAD, TÜRKONFED, TÜSİAD ve TZOB’un 
oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı ola-
rak yapılan Afrin Harekâtına destek vermek 
amacıyla ortak olarak düzenlenen basın 
açıklamasına katıldı.

Sivil toplum ve iş dünyasını temsil eden 16 
kuruluş ortak bir açıklama ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde başlattığı 
Zeytin Dalı Harekâtı’na tam destek verdi.

Ortak açıklama AB-KİK Heyeti adına TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
tüm kamuoyuna okundu. 

Ortak açıklama metninde şu ifadelere yer 
verildi:

Ortak Açıklama

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye’nin sivil toplumunu ve iş dünyasını 
temsil eden ülkemizin önde gelen örgütleri 
olan: ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜ-
SİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TİSK, TOBB, 
TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, TÜR-
KONFED, TÜSİAD, TZOB olarak bugün bu-
radayız ve sizler aracılığıyla hem ülkemiz, 
hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.  

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, hem 
kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit 
oluşturan terör koridorunu ortadan kaldır-

mak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgüt-
lerinden temizleyerek huzur, güven ve barış 
ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Af-
rin’de sınır ötesi harekât başlamıştır.

Bizler ulusal güvenliğimizi korumak ama-
cıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasın-
dayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, ulusla-
rarası kurallardan doğan hakkını kullanmış-
tır. 

Zeytin Dalı Harekâtı, evrensel hukuk ve 
BMGK terörle mücadele kararları ile BM 
Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliği-
ne ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.

Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve ulusla-
rarası hukuka uygundur.

Herkes şunu artık görmelidir ki; masum 
insanları katleden ve ülkemizin güvenliği-
ne de açık tehdit oluşturan terör gruplarına 
sessiz kalmamız beklenemez. 

Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Ha-
rekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Tür-
kiye, terör örgütlerine ve destekçilerine ge-
reken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masumların 
korunmasına azami dikkat gösterilmekte-
dir.

Zaten bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da 
gösterdik.

Önceden terörün hâkim olduğu bölgede ha-
yat normale döndü, barış ve huzur geldi.

Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suri-
yelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış 
olduk.

Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her 2 ha-
rekât da, Suriyeli göçmenler ve mazlum 
durumdaki yerel halk tarafından desteklen-
mektedir.

Tüm uluslararası camiayı da, teröre karşı 
ortak duruş sergileme ve evrensel insan 
haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde 
niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülke-
mize destek vermeye davet ediyoruz.

Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellik-
le sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi 
kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli 
olmaya çağırıyoruz.

Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuz-
dur, kardeşimizdir.

Aynı medeniyetin, kültürün, inancın men-
supları olan bizler arasındaki kardeşlik ve 
komşuluk hukukunu kimse yok edemez.

Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi 
birbirimize düşman edemez.

Her 3 büyük siyasi partimize de, aynen 15 
Temmuz'da olduğu gib+i, ülke menfaati için 
gösterdikleri ortak ve kararlı duruşları için 
ayrıca teşekkür ediyoruz.

Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak 
dualarımızla ve bütün gönlümüzle devleti-
mizin ve kahraman askerlerimizin yanında-
yız. Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm 
şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekânları 
cennet olsun.

Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu 
muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”

AB-KİK HEYETİNDEN AFRİN HAREKÂTINA TAM DESTEK
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Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu-Asya Pasific 
Örgütü (ITUC-AP) Genel Sekrete-
ri Shoya Yoshida, HAK-İŞ Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Mah-
mut Arslan’ın Türkiye AB KİK he-
yetinin  Afrin-Suriye'deki Terörle 
Mücadelesine Destek Açıkla-
masına ilişkin mektubuna yanıt 
verdi. Shoya Yoshida, Arslan'ın 
24 Ocak 2018 tarihli mektubuna 
verdiği yanıtta, Dünya sendika-
larının Türkiye’nin Afrin'de terö-
re karşı yürüttüğü  operasyona 
destek verdiğini açıkladı.

Yoshida mektupta, “Barış, sen-
dikal amaçlara ulaşmak için 

mutlak bir önkoşuldur ve adil 
toplum için sendikal eylemler de 
barışı güçlendirme yönündedir.  
ITUC-AP'nin taahhüdü, terörizm 
silahlı çatışma veya diğer şiddet 
veya işgal tehditlerinden uzak, 
karşılıklı saygı ve hoşgörü için-
de yaşayan barışçıl, demokratik, 
güvenli ve istikrarlı bir dünya 
elde etme şeklindedir.  ITUC-AP 
adına, devam eden bu (terörle) 
mücadele için en iyi başarı di-
leklerimi sunarım ve Türkiye'nin,  
Afrin-Suriye'den terör tehdidine 
karşı mücadelesini destekleyen 
16 Türk Sosyal Tarafının beya-
nından bizi haberdar ettiğiniz için 
çok teşekkür ederiz.’’ 

DÜNYA SENDİKALARINDAN TÜRKİYE’NİN AFRİN'DE
TERÖRE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONA DESTEK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki 
terör örgütü hedeflerine yönelik olarak baş-
lattığı Zeytin Dalı operasyonunun ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
dileyerek. “Türkiye devleti, milleti ve kurum-
larıyla bir bütün halinde terörle mücadele 
için tek yürek oldu. Operasyonun başarıyla 
sonuçlanmasını bekliyoruz. Operasyona 
katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm un-

surlarının Allah yardımcısı olsun” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki 
terör örgütü hedeflerine yönelik olarak baş-
lattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yaptı-
ğı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki 
terör örgütü hedeflerine yönelik olarak baş-
lattığı Zeytin Dalı operasyonunun ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyoruz. Türkiye devleti, milleti ve kurum-
larıyla bir bütün halinde terörle mücadele 

için tek yürek oldu. Ülkemizin birliğini, bü-
tünlüğünü ve kardeşliğini tehdit eden bütün 
terör örgütlerine gereken cevabın en sert 
şekilde verileceğine inancımız tamdır. HAK-
İŞ olarak, bundan önce olduğu gibi bugün 
de bundan sonra da devletimizin terörizmle 
yaptığı mücadelede başarılı olması için her 
türlü katkı ve desteği vermeye devam ede-
ceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 

Zeytin Dalı operasyonunun başarıyla sonuç-
lanmasını, terörün son bulduğu, kardeşlik; 
huzur ve güven ortamının egemen olduğu, 
daha güçlü bir Türkiye, bir bölge ve dünya 
umut ediyoruz. İnsanlığın ortak sorunu olan 
teröre çare bulunması için uluslararası ku-
ruluşların ve ülkelerin çifte standardı bıraka-
rak bir araya gelmesini ve teröre karşı ortak 
tavır almasını istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Zeytin Dalı 
operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını 
bekliyoruz. Operasyona katılan Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin tüm unsurlarının Allah yar-
dımcısı olsun. Milletimizin duaları, Zeytin 
Dalı operasyonuna katılan evlatlarımızla 
ve terörizmle mücadele eden tüm güvenlik 
güçlerimizle beraberdir. Zeytin Dalı ope-
rasyonuna katılan askerlerimizin sağlık ve 
güvenlik içerisinde ülkemize dönmeleri en 
büyük arzumuzdur.”

ARSLAN: “TÜRKİYE TERÖRE KARŞI TEK YÜREK”

ITUC-AP 'DEN
AFRİN OPERASYONUNA DESTEK
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 16 Mart 2018 tarihin-
de konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Kül-
tür-Sanat Komitesi tarafından 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev 
alan Mehmetçik için Ankara 
Hacı Bayram Camisinde sabah 
namazına müteakip düzen-
lenen dua programına katıldı. 
Arslan, "HAK-İŞ olarak duala-
rımızla güvenlik güçlerimizin 
yanındayız" dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ta-
rafından sınır güvenliğimizi 
sağlamak amacıyla Suriye’nin 
kuzeyindeki Afrin bölgesinde 
terör örgütlerine karşı yürü-
tülen Zeytin Dalı Harekâtı’na 
destek vermek ve dualarımız-
la Mehmetçiğimizin yanında 
olmak amacıyla sabah nama-
zında Hacı Bayram Camisinde 
buluştuk.

Program kapsamında sabah 
namazına müteakip Zeytin Dalı 

Harekâtı’na katılan Mehmet-
çiklerimiz ve bütün güvenlik 
güçlerimiz için Fetih Suresi 
okutuldu.

Arslan, “HAK-İŞ olarak, devle-
timizin terörle mücadelede ba-
şarılı olması için her türlü katkı 
ve desteği vermeye devam 
edeceğiz. 

Zeytin Dalı operasyonunun 
başarıyla sonuçlanmasını, böl-
gede yeniden huzur ve güven 
ortamının egemen olmasını 
temenni ediyoruz. Zeytin Dalı 
operasyonuna katılan Türk Si-
lahlı Kuvvetlerimizin Allah yar-
dımcısı olsun. Milletimizin dua-
ları, operasyona katılan evlatla-
rımızla ve terörizmle mücadele 
eden tüm güvenlik güçlerimizle 
beraberdir” dedi.

Programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra 
Hizmet-İş Sendikamızın Genel 
Merkez yöneticileri ve üyeleri-
miz katıldı.

DUALARIMIZLA GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mart 2018 tarihinde 
HAK-İŞ’in 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasına katıl-
mak için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhuriyeti Sendi-
kalar Federasyonu kadın temsilcisi ve aynı zamanda PERC 
Kadın Komitesi üyesi Takhmina Kubasheva’yı kabul etti. Zi-
yaret Programında Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da 
yer aldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu kadın 
temsilcisi Takhmina Kubasheva, 7 Mart 2018 tarihinde Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli 
eşi Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle gerçekleş-
tirilen 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması programına 
davetlerinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkür etti.

Kubasheva, yaklaşık 21 bin kadının katılımıyla gerçekleşti-
rilen 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması programının 
oldukça başarılı ve verimli geçtiğini söyledi.

Arslan, Kubasheva’ya üzerinde HAK-İŞ logosu bulunan bir 
vazo hediye etti.

ARSLAN, KAZAKİSTAN KADIN TEMSİLCİSİ KUBASHEVA’YI KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mart 
2018 tarihinde HAK-İŞ ve Türkiye Gaziler 
ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü 
dolayısıyla şehit ve gazilerimizi anmak için 
düzenlenen moral ve destek yemeği prog-
ramına katıldı.

Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 
Başkanı Lokman Aylar, konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın yöneticileri ve 
çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

Program, tüm şehitlerimiz için okunan Kur-
an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından meh-
teran takımının gösterisiyle devam etti. 

Şehit ve Gazi Aileleriyle Birlikte
Olmanın Onurunu Yaşıyoruz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Şehit 
ve gazi aileleriyle birlikte olmanın büyük 
bir onurunu yaşıyoruz. Gazilerimiz ve şe-
hitlerimiz ülkemiz için önemli bir mevkiiyi 

ve makamı hak ediyorlar. Gaziler ve şehit 
vakfı ile temaslarımızda bir şey öğrendik. 
Artık gittiğimiz her ilde bir şehit yakınımızı 
ve gazimizi mutlaka ziyaret etme geleneğini 
öğrendik. Bundan dolayı kendilerine çok te-
şekkür ediyoruz. Sendikacılığımızın bir par-
çası da bundan sonra şehit yakınlarımız ve 
gazilerimizle beraber olmaktır. Ne zaman 
bize iş düşerse üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” dedi. 15 Temmuz gecesi 
HAK-İŞ’in ve sendika üyelerinin büyük bir 
mücadelenin içerisinde yer aldığını anım-
satan Arslan, “15 Temmuz gecesi şehit ve 
gazilerimizin bu ülke için ne kadar büyük 
bir mücadele verdiklerinin şahidiyiz. Baş-
ta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere 15 
Temmuz şehitlerimizi ve terörle mücadele 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın 
çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten 
Arslan, “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı gibi bir vakfın Türkiye’de olması ve ge-

niş bir kesimi temsil etmesi, bütün engelleri 
aşarak şehit yakınları ve gazilerimize hiz-
met ediyor olması her türlü takdirin üzerin-
dedir” ifadelerini kullandı.

Bu Topraklar Bize Şehit ve 
Gazilerimizin Emanetidir

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Baş-
kanı Lokman Aylar, “Milleti için, bayrağı için 
toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan 
gazilerimize Allah’tan hayırlı ömürler niyaz 
ediyorum” dedi.

Sahip olduğumuz istiklal ve hürriyetin şehit 
ve gazilerin bize armağanı olduğuna işaret 
eden Aylar, “Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet 
göklerde dalgalanması için bu topraklarda 
sonsuza kadar özgür bir şekilde huzurlu 
yaşamamız için gözlerini kırpmadan can-
larını veren yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. 
Kendisine vatan adını verdiğimiz bu toprak-
lar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir” 
sözlerine yer verdi.

ARSLAN: “ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BİRLİKTE 
OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

63HABERLER  |

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
8 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar’ı 
ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız da yer aldı.

Ziyaret programında konuşan HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, şehit ve gazilerin 
hayatımızın önemli bir parçası olduğunu 
belirterek, “Şehit ve gazilerimiz bu ülke için 
çok değerli ve kıymetliler. Onlar bizim bu 
ülke topraklarında rahatça yaşayabilmemiz 
için hiç korkmadan canlarını feda ediyorlar. 
Onların bu cesareti bizim için çok takdire şa-
yandır” dedi.

Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 
ile ortak projeler gerçekleştirmekten duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret esnasında şehit aileleri ve gazilerle 
sohbet eden Arslan, vatan savunmasında 
şehit ve gazi olan kahramanlara teşekkür 
ederek, “Sizin varlığınız, bu ülkenin birliği, 

bütünlüğü, bekası, bağımsızlığı için en bü-
yük unsurdur. Sizler bu ülke için korkusuzca 
hayatlarınızı adadınız. O yüzden sizler için ne 
yapsak azdır. 15 Temmuz hain darbe girişi-
mi gecesi demokrasiye sahip çıkmak için 
sokağa çıkarak şehit ve gazi olan üyelerimiz 
var. HAK-İŞ olarak onlarla da yakından ilgi-
leniyor ve gereken her türlü desteği verme-
ye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında Afrin’de yürütülen ‘Zey-
tin Dalı Harekatı’na değinen Arslan, “Sınır 
güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’de 
‘Zeytin Dalı Harekatı’nda güvenlik güçleri-
miz bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek 
ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir 
operasyon yürütüyor. 

HAK-İŞ olarak bu harekâtı destekliyoruz. 
Harekâta destek vermek ve bölge halkı-
na desteğimizi göstermek amacıyla 27-28 
Ocak tarihlerinde Kilis ve Hatay illerine gi-
derek şehit aileleri ve gazilerimizle bir ara-
ya gelerek, kendilerine maddi ve manevi 

olarak her zaman yanlarında olduğumuzu 
anlattık.

HAK-İŞ olarak, Zeytin Dalı operasyonunun 
başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Ope-
rasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
tüm unsurlarının Allah yardımcısı olsun. 
Milletimizin duaları, Zeytin Dalı operasyo-
nuna katılan evlatlarımızla ve terörizmle 
mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle 
beraberdir. Zeytin Dalı operasyonuna katılan 
askerlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde 
ülkemize dönmeleri en büyük arzumuzdur” 
dedi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 
Başkanı Lokman Aylar ise HAK-İŞ gibi her 
daim bayrağı ve milleti için çalışan bir kon-
federasyonla ortak projeler gerçekleştir-
mekten büyük bir memnuniyet duyduklarını 
dile getirdi. Aylar, HAK-İŞ’in şehit ve gazi 
aileleri konusundaki hassasiyetini önemli 
bulduklarını söyledi. Ziyaret karşılıklı hedi-
yeleşme ile sona erdi.

ARSLAN: “ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ HAYATIMIZIN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

64 |  HABERLER

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel 
Başkanı Lokman Aylar, 28 Mart 2018 tari-
hinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı 
makamında ziyaret ederek, HAK-İŞ ile or-
taklaşa gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü dolayısıyla 
şehit ve gazilerimizi anma programına 
katılımlarından dolayı teşekkür etti. Aylar, 
“HAK-İŞ’in yanımızda olması bize güven 
veriyor” dedi. Ziyaret programında Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da yer aldı.

Ziyaret programında konuşan Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü dolayısıyla 
HAK-İŞ ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen moral ve 

destek programının güzel ve başarılı geçti-
ğini belirterek, programa yoğun bir katılım-
dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Arslan, “Programda gaziler ve şehit ailele-
riyle bir araya gelmekten çok mutlu olduk. 
Programa gelen katılımcılar bizim orada ol-
mamızdan dolayı mutlu olduklarını söyledi-
ler. Bunları duymak bizim için de çok büyük 
mutluluk sebebidir” diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfıyla 
bundan sonra da beraber çalışacaklarını be-
lirten Arslan, “Şehit ve gazilerimiz için üze-
rimize düşen sorumluluklarımızı imkan ve 
şartlar neticesinde yerine getirmeye devam 
edeceğiz.

Vakfımızla temas halinde olduğumuz za-
man zarfında kendi çevremizdeki ve Tür-
kiye’deki bütün gazilerle ve şehit aileleriyle 
ilgili yapmamız gerekenleri ve sorumlu-
luklarımızı öğrendik. Sadece belli zaman-
larda anma yapmak değil, bizzat onlarla 
temas kurarak, onlarla göz göze gelmeyi, 
evlerinde ziyaret etmenin ne kadar büyük 
bir anlam ifade ettiğini gördük. Biz bunları 
yapmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen 
katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. 
Yapmış oldukları başarılı çalışmalarından ve 
duyarlılıklarından dolayı Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar’a 
ve vakıf yönetimine çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel 
Başkanı Lokman Aylar, “HAK-İŞ’in yanımız-
da olması bize güven veriyor. Bu sayede 
daha sağlam adımlar atabiliyoruz HAK-İŞ 
gibi büyük bir konfederasyon ile birlikte işler 
yapmak, HAK-İŞ’in bizimle birlikte yürüme-
si, bizim yanımızda olduğunu hissettirmesi, 
çalışmalarımızda bizi daha çok heyecanlan-
dırıyor. 

HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
bize vermiş oldukları desteklerinden dolayı 
tüm şehit ve gazi aileleri camiamız adına, bu 
vatana bedel ödeyen kahramanlarımız adı-
na teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

HAK-İŞ’İN YANIMIZDA OLMASI BİZE GÜVEN VERİYOR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ocak 
2018 tarihinde AFAD Genel Merkezi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirilen 80 adet 
4x4 arazi aracı ve 11 mobil dekontaminas-

yon aracının teslim törenine katıldı. Törene, 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardım-
cısı Recep Akdağ, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet 

Güllüoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
ve AK Parti'li bazı milletvekillerinin yanı sıra 
çok sayıda AFAD çalışanı katıldı.

ARSLAN, AFAD ARAÇ TESLİM TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 
2018 tarihinde ÇAYKUR ile konfederasyonu-
muza bağlı Öz Gıda-İş Sendikamız arasında 
gerçekleştirilen protokol imza törenine ka-
tıldı.

İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Meh-
met Şahin, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu, Öz Gıda-İş Sendikası yöneticileri, 
ÇAYKUR yetkilileri ve basın mensupları ka-
tıldı.

Bugün Tarihi Bir Günü Yaşıyoruz

İmza protokolünde konuşan Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, “Bugün imzaladığı-
mız bu protokol ile tarihi bir günü yaşıyor, 
tarihe bir not düşüyoruz. ÇAYKUR’un tari-
hinde ilk kez geçici mevsimlik işçilerin 180 
gün çalışmalarını sağlayacak bir noktaya 
gelmiş olmaktan hem ÇAYKUR adına hem 
çalışanlar adına hem de ülkem adına büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. 180 günlük ça-
lışma şartlarının oluşturulması ÇAYKUR’da-
ki değişimin ve başarının bir göstergesidir. 
Bunun için ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu’nun 7 yıllık süreç içerisinde ge-
liştirdiği projeler, özverili çalışmaları, ÇAY-
KUR’u bir dünya şirketi yapma konusundaki 
çabaları büyük ölçüde öneme sahiptir” diye 
konuştu.

Arslan, “Geçici ve mevsimlik işçilerin çalış-
ma sürelerinin 180 güne çıkarılmasının en 
büyük mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanı-
mız Binali Yıldırım’a, Bakanlarımıza ve hü-
kümetimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAYKUR’un Geleceğe Taşınması 
İçin Destek Olmaya Çalıştık

HAK-İŞ’in işçi işveren ilişkilerini rekabet 
üzerine ya da çatışma üzerine değil, uzlaş-
ma ve dayanışma üzerine inşa etmeye ça-
lıştığını belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak ÇAY-
KUR’un geleceğe taşınması, daha verimli ve 
daha kaliteli hizmet vermesi ve her yönüyle 
ÇAYKUR’u Türkiye’nin yıldızı yapacak tüm 
konularda destek olmaya çalıştık” ifadeleri-
ni kullandı.

Geçici ve Mevsimlik İşçilerimizin 
Elde Ettiği Kazanımları Büyük Bir 
Başarı Olarak Görüyorum

Arslan, “Geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
elde ettiği bu kazanımları ben büyük bir ba-
şarı olarak görüyorum. ÇAYKUR mevsimlik 
işçilerinin geleceklerini ÇAYKUR’da gör-
melerini sağlayacak önemli bir adım attık. 
Bugün geldiğimiz noktayı çok önemli bulu-
yorum. Bundan sonra bize düşen ÇAYKUR’u 
birlikte geleceğe taşımaktır. ÇAYKUR’un 
başarısı için birlikte çalışacağız. Çünkü ÇAY-
KUR’un başarısı bizim başarımızdır. İmza 
protokolünde emeği geçen ÇAYKUR Genel 

Müdürümüz İmdat Sütlüoğlu’na, Öz Gıda-İş 
Sendikamıza, Kamu İşverenleri Sendikası 
Genel Sekreterine çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

ÇAYKUR’da Çalışan Mevsimlik 
İşçilerimiz Bundan Sonra 180 Gün 
Çalışabilecekler

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 
HAK-İŞ ve Öz Gıda-İş Sendikası ile yaptığı-
mız görüşmeler sonucunda bir ek protokol 
imzalamaya karar verdik. Bu düzenlediği-
miz ek protokol ile ÇAYKUR’da çalışan mev-
simlik işçilerimiz bundan sonra 180 gün 
çalışabileceklerdir. Daha önce 120 gün civa-
rında bir çalışma oluyordu. Bu protokol ile 
işçilerimize çok önemli bir ek avantaj hep 
beraber sağlamış oluyoruz. İmzaladığımız 
protokolün işçilerimize, bölgemize, sendi-
kalarımıza, ülkemize ve ÇAYKUR’umuza 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, 
teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün Tarihi Bir Anlaşmaya 
İmza Atıyoruz

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şa-
hin, “Bugün bir anlamda tarihi bir anlaşma-
ya imza atıyoruz. Öz Gıda-İş Sendikası ola-
rak 2007 yılında başladığımız örgütlenme 
faaliyetlerimizde o gün arkadaşlarımıza bir 
söz vermiştik. 2017 yılında Sayın Cumhur-
başkanımızın öncülüğünde yapılan taşeron, 
geçici ve mevsimlik işçilerimizi kapsayan 
devrim niteliğinde bir değişiklik yapıldı. O 
kapsamda mevsimlik ve geçici işçilerimi-
zin de çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar 
uzatıldı. 
Geçici ve mevsimlik işçilerimiz için önemli 
bir kazanımı bugün protokolümüzü imzala-
yarak taçlandırdık. İmzalanan bu protokolün 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza, sendikamı-
za ve ÇAYKUR’a hayırlı uğurlu olmasını di-
liyorum” diye konuştu.

ÇAYKUR’DA TARİHİ KARARA İMZA ATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üç işçi 
konfederasyonu ve Türkiye Barolar Birliği 
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Eme-
ğin Hukuku Kurultayı”na katılarak, çalışma 
hayatının gündemine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TBB’nin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Taşeronluk – 
Arabuluculuk’ konulu “Emeğin Hukuku Ku-
rultayı”nın üçüncüsü, 26 Ocak 2018 tarihin-
de gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu, TÜRK-İŞ Genel Baş-
kanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko ve Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın başkanları, yönetim kurulu üye-
leri, hukuk müşavirleri, uzmanları ile çok 
sayıda akademisyen, öğretim üyeleri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplan-
tının açılışında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK’in çalışma hayatının so-
runlarına ilişkin birlikte hareket etmesinin 
önemine değindi. 

Emeğin Hukuku Kurultaylarına 
Destek ve Katkı Vermeye 
Devam Edeceğiz

Üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Emeğin Huku-
ku Kurultayı’nda 3 işçi konfederasyonunun 
aynı platformda bir araya gelmesini çok 
anlamlı bulduğunu belirten Arslan, “Her 
konuda herkesin aynı şeyleri düşünmesinin 
zorunda olmadığının farkında olarak farklı 

yapıların bir arada ortak sorunları tartışma-
sı büyük bir zenginlik, demokrasimiz için 
büyük bir kazanım, çalışma hayatımız için 
büyük bir kazanım, aynı zamanda da so-
runların çözümü için çok önemli bir unsur 
olarak görüyoruz. Biz bu toplantılara her za-
man olduğu gibi bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da destek ve katkı vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Afrin’de terör örgütüne yönelik yürütülen 
operasyon konusuna değinen Arslan, “Af-
rin operasyonunda şehit olanlara Allah’tan 
rahmet, askerlerimize başarılar diliyoruz. 
Milletimizin desteğini alan bu harekatın kısa 
zamanda sonuçlanarak hedefine ulaşması-
nı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Resmi Arabulucuğun İhtiyari 
Olması İçin Çok Çaba Sarf Ettik

Arslan, “Arabulucuk konusunu prensip ola-
rak destekliyoruz. Aslında bütün bu ve buna 
benzer süreçleri HAK-İŞ olarak destekli-
yoruz. 6356 sayılı kanun tartışılırken resmi 
arabulucuğun ihtiyari olması konusunda 
çok çaba sarf ettik. Resmi arabulucuk olsun 
ama ihtiyari bir arabulucuk olsun istedik. 
İsteyenler bu arabuluculuğu talep etsin is-
tedik” dedi.

HAK-İŞ, Müzakere ve Mücadeleyi 
Temel Almaktadır

HAK-İŞ’in, müzakere ve mücadeleyi temel 
aldığını vurgulayan Arslan, “Gerek çalışma 
hayatına yönelik, gerekse toplumsal haya-

tın başka alanlarına yönelik yapılan bütün 
düzenlemeler tarafların bütün taleplerini 
karşılamayabilir. Demokrasilerde bu süreç, 
müzakere ve mücadele süreciyle zaman 
içerisinde değiştirilebilir ve yeniden düzen-
lenebilir” açıklamasında bulundu.

Taşeron Düzenlemesi Yalnızca 
1 Milyon İşçiyi Kapsayan 
Bir Düzenleme Değildir

Taşeron sistemi değişikliğinin 2 temel dü-
zenlemeyi kapsadığını anlatan Arslan söz-
lerine şu şekilde açıklık getirdi; “Kamuda 
hem yerel yönetimlerde ve özel idarelerde 
hem de kamu kurumlarında taşeron siste-
mini yasaklayan bir yapı getirilmiştir. 

Taşeron düzenlemesi yalnızca 1 milyon işçi-
yi kapsayan bir düzenleme değildir. Taşeron 
sistemini kamuda yasaklayan ve bundan 
sonra kamu hizmetlerini kamu işçileri eliyle 
yürütülmesine karar verilmiştir. Bu gerçek-
ten önemli bir düzenlemedir. KİT’lerin kap-
sam dışında kalması arzu etmediğimiz bir 
durumdur. 

Ancak büyük fotoğrafı kaçırmayalım. Taşe-
ron uygulamasındaki bu önemli değişimin 
güçlendirilmesi gerekiyor. 

Bunun kapsamının genişletilmesi ve bazı 
aksaklıkların düzeltilmesi gerekiyor. Taşe-
ron uygulamasında büyük fotoğrafı ıskala-
madan sorunların çözümü için mücadele 
etmemiz gerekiyor.”

ARSLAN, EMEĞİN HUKUKU KURULTAYINDA KONUŞTU
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Program kapsamında ikinci oturumda “İs-
tihdam Güvencesi ve Kamuda Taşeronlaş-
tırmanın Çözüm Yolları” paneli gerçekleşti-
rildi. Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyo-
nu Başkanı Av. Ali Çetin Aygün’ün başkan-
lığını yaptığı panelde Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, TÜRK-İŞ Başkan Da-
nışmanı Enis Bağdadioğlu, DİSK Genel-İş 
Koordinatörü Serhat Salihoğlu panelist ola-
rak konuşmalarını gerçekleştirdiler.

İşçinin, Emekçinin Haklı 
Mücadelesi İçin Gayret Ediyoruz

Panelde konuşan Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, emekçinin 
hakkından öte hiçbir şey olmadığını vurgu-
ladı. Öz, “Biz HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak önemli olanın örgütlenmek olduğuna 
inanıyoruz. Örgütlenmelerin akabinde hak 
ve hukukları verilmemiş olan kardeşlerimi-
zin hakkını alabilmek için birlikte sendikal 
mücadele verebilmeliyiz. Önümüze konulan 

ÖSP’leri kabul etmedik çünkü ÖSP’ler işçi-
nin lehine bir adil düzen vaat etmiyor. Bu-
rada olan üç büyük işçi konfederasyonunun 
temsilcileri olarak şunun üzerinde durma-
mız gerektiğine inanıyorum. İşçinin, emek-
çinin haklı mücadelesini sürdürürken her 
ne olursa olsun aynı tarafta olduğumuzu ve 
gerektiğinde birlikte çalışmamız gerektiğini 
unutmayalım” ifadelerini kullandı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-21 
Şubat 2018 tarihinde Adana’da gerçekleşti-
rilen 37. Türkiye AB Karma İstişare Komite-
si toplantısına katıldı.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer 
Çelik, TOBB Başkanı ve Türkiye - AB KİK Eş 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 

Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeç-
ti, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK 
Genel Başkanı Kudret Önen, TZOB Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş ve Ka-
mu-Sen yönetim kurulu üyeleri ile işçi ve 
işveren temsilcileri, Avrupa Birliği temsil-
cileri katıldı. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer Çelik konuşmasında, 
“Biz DEAŞ'la mücadele ederken bizi des-

tekleyen ve desteğini beyan eden bazı dost-
larımız yine bir terör örgütü olan PKK'nın 
Suriye'deki şubesi PYD ve YPG ile mücadele 
ederken bu desteği göstermiyorlar. Terör 
örgütleri konusunda tutarlı olmak gerekir” 
dedi. Çelik, “AB halklara doğru derinleş-
medikçe, yayılmadıkça Avrupa halkları ve 
değerlerini tehdit eden aşırı sağın, göçmen 
düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının yük-
selmesi gibi birtakım tehditlerle karşı kar-
şıya kalmıştır” diye konuştu.

AB KİK Türkiye Kanadı 
Olarak, Buraya Son Derece Güçlü 
Bir Ekiple Geldik

TOBB Başkanı ve Türkiye - AB KİK Eş Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “Bizden önceki nesil, 
ikinci dünya savaşını yaşadı. Ama bize, Av-
rupa Birliği gibi, dünyanın en önemli barış 
projesi başarısını bıraktı. Şimdi de bizim 
sorumluluğumuz, bizden sonraki nesillere, 
daha zengin, daha güvenli ve daha huzurlu 
bir ortam bırakmaktır.     

Biz, Türkiye-AB KİK Türkiye kanadı olarak, 
buraya son derece güçlü bir ekiple geldik. 
Dört sendika konfederasyonumuzun genel 
başkanı, esnaf odalarının genel başkanı, 
çiftçi örgütlerimizin genel başkanı, işveren-
lerimizin çatı örgütü, kadın örgütleri olarak 
buradayız. Türkiye-AB katılım sürecine ve 
Türkiye-AB ilişkilerinde işbirliği ve diyaloga 
verdiğimiz önemi göstermek için buradayız.  
İçinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye-AB 
ilişkilerinin en öncelikli konusu, katılım mü-
zakerelerinde ilerleme sağlanmasıdır. Ka-
tılım süreci esasen, Türkiye-AB ilişkilerinin 
temelidir.  Yine, ekonomi, sosyal politika, 
enerji, terörle mücadele, Suriyeli mülteciler 
ve dış politika gibi yakın işbirliği ve diyalog 
içinde olmamız gereken alanlar var. Aynı 

ARSLAN, AB KİK 37. TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mart 2018 tarihinde Ke-
çiören Belediyesi Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü takımı olan 
Güçlü Eller Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı 
Muhammed Göktaş, Kulüp Genel Sekreteri Ayhan Şahin, Kulüp 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bahçecik ve HAK-İŞ Engelliler Ko-
mitesi Temsilcisi Hanifi Karadağ’ı makamında ağırladı.

ARSLAN, güçlü eller
BASKETBOL TAKIMI 
YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADI

şekilde gümrük birliği, vize serbestisi konuları da, yine birlikte 
çalışma alanlarımız arasında yer almalıdır. Çünkü iktisadi açıdan, 
Türkiye ve Avrupa birbirine eklemlenmiştir.”

Arslan, AB Sürecini Değerlendirdi

Toplantıda söz alan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AB süre-
cine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Arslan, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Avrupa Birliği merkez ül-
kelerinde islamafobi, yabancı düşmanlığı ve sivil toplum örgütle-
rine yönelik çok ciddi baskılar ve hatta bir kısım ibadethanelerin 
kundaklanması, bazı ibadethanelerin yakma girişimlerinin yurt 
dışında yaşayan yaklaşık 5 milyona yakın yurttaşı ciddi şekilde 
tedirgin ve rahatsız ettiğini anımsatarak, bu sorunu yaşayan bir-
çok vatandaşımızın yaşadığı ülkede ciddi baskıyla karşılaştığını 
ve bu yüzden ülkelerine geri dönmek zorunda bırakıldıklarını 
anlattı. 

Arslan, AB üyelik sürecine ilişkin olarak da “AB üyeliğine ilişkin 
süreçte fasılların öncelikle açılışlarını gerçekleştirelim. Kapanış 
kriterleri olarak bizden istenenleri kapanışta konuşalım. Fasıl-
ların açılışı engellendiği için biz süreci yürütemiyor, istediğimiz 
istikamette gidemiyoruz” önerisinde bulundu.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, toplantısı sonunda açıkla-
nacak olan bildiri maddelerinin ortaklaştırılmasına katkıda bu-
lundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Mart 
2018 tarihinde Barış ve Silahsızlanmadan 
Sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı ve aynı za-
manda İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Fabian 
Hamilton ile bir araya geldi.

Ziyaret programında Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız da yer aldı.

Barış ve Silahsızlanmadan Sorumlu Gölge 
Dışişleri Bakanı Fabian Hamilton’u Türkiye 
temasları kapsamında HAK-İŞ Konfede-
rasyonu Genel Merkezi’nde ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, 
Hamilton’a HAK-İŞ’in yürütmüş olduğu 
proje, faaliyet ve çalışmalar ile Türkiye’deki 

endüstriyel ilişkiler sistemi ve taşeron re-
formu hakkında bilgi verdi. 

Hamilton da İngiltere İşçi Partisi’nin çalış-
maları hakkında bilgilendirmelerde bulun-
du. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ha-
milton’a günün anısına HAK-İŞ armalı çini 
bir vazo hediye etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart 2018 tarihinde İn-
giltere Parlamentosunu ziyaret ederek çeşitli temaslarda bu-
lundu.

İngiltere İşçi Partisi Gölge Dışişleri ve Savunma Bakanı Fabian 
Hamilton’un daveti üzerine gerçekleşen görüşmelere Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ile birlikte HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Şahin de katıldı.

Geçtiğimiz günlerde konfederasyonumuz Genel Başkanı Mah-
mut Arslan’ı HAK-İŞ’te ziyaret eden Fabian Hamilton’un daveti 
kapsamında yapılan görüşme son derece yararlı geçti.

HAK-İŞ heyetine öncelikle parlamento ve İngiltere siyasi tarihi 
hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Daha sonra görüşmelere 
geçildi. İki ülke arasındaki gelişmeler İngiltere’nin AB’den ay-
rılma kararının etkileri, HAK-İŞ ile İngiltere sendikaları arasın-
daki ilişkiler, Kıbrıs konusu, Türk endüstri ilişkiler sisteminde 
gerçekleşen reformlar ile birlikte Yıldız Holding’in İngiltere’deki 
yatırımları konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İşçi partisi ve HAK-İŞ olarak ilişkileri daha da geliştirerek sür-
dürme iradesi teyit edildi. Bu kapsamda Nisan ayında yapılacak 
Kıbrıs seyahati kapsamında KKTC’de tekrar bir araya gelme 
kararı alındı.

İngiltere Parlamentosu ziyareti kapsamında Lordlar Kamarası-
na seçilen ilk Kıbrıslı Türk unvanına sahip Baroness Ece Hüse-
yin ile de çok verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ayrıca parlamento ziyaretimiz kapsamında farklı siyasetçilerle 
de temaslar gerçekleştirildi.

ARSLAN, İNGİLTERE 
PARLAMENTOSUNU 
ZİYARET ETTİ

İNGİLİZ GÖLGE BAKANI HAMİLTON HAK-İŞ’TE
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 
2018 tarihinde Yıldız Holding’e bağlı İngiltere 
merkezli Pladis Foods'un organizasyonun-
da, İngiliz Bisküvi devi olan United Biscu-
its'in Londra Carlisle'deki Harlesden fabri-
kasını ziyaret etmek ve gelişmeleri yerinde 
görmek üzere Londra'ya gitti. 

Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Büro İş Sen-
dikası Genel Başkanı A.Baki Gülbaba, Öz 
Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Halil Çukutli, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ziylan da yer aldı.

Heyet, İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren 
Pladis’in fabrikalarını ve ofisini de ziyaret 
ederek, Pladis yetkililerinin sunumuyla 
şirketin çalışmaları ve hedeflerine yönelik 
detaylı bilgi aldı. Ayrıca Harvard Üniversite-
sinden Prof. Dr. Gökhan Hotamışgil hoca da 
bir seminer verdi. Heyet daha 
sonra Londra’daki Unitet ve Go-
diva mağazalarını gezdi.

Ziyarete ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Yıldız 
Holding’in Pladis şirketi bün-
yesinde yer alan İngiltere’deki 
yatırımlarını yerinde görmek, 
bizzat şirket çalışmalarını takip 

etmek ve uluslararası gıda güvenliği top-
lantısına katılmak üzere Londra’da bulun-
maktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Londra’da Fabrikaların Önünde 
Türk Bayrağı’nın Dalgalanması 
Bizim İçin Büyük Bir Gurur 
Kaynağıdır

Arslan, “Bir Türk şirketinin Londra’da Türk 
bayrağını fabrikalarının önünde dalgalandır-
ması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
yın Murat Ülker’i tebrik ediyor, ekibini içten-
likle kutluyorum. Türkiye için büyük bir ba-
şarıya imza atılmış olması her türlü takdirin 
üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

Ülker Grubunda Sendikal 
Yapımızla Yer Almaktan Dolayı 
Gururluyuz

“Dünyanın en önemli çikolata grubu olan 
Godiva’nın gruba dahil edilmesi kraliyet 
ailesinin mutfağına giren Unitet Bisküvinin 
satın alınması büyük bir başarı hikayesidir” 
diyen Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olarak ve Ülker gurubunda sendikal 

yapımızla yer almaktan dolayı gururluyuz. 
Seyahat boyunca bizimle yakından ilgile-
nen tüm Pladis ekibine Murat Ülker ve Ali 
Ülker’e özellikle çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

“Avrupa'da Dalgalanan Türk 
Bayrağı Göğsümüzü Kabarttı”

Pladis yapılanmasını, çatısı altında yer alan 
ve İngiltere pazarının lideri olan United Bis-
cuits'in gücünü yerinde gördüklerini söyle-
yen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Şahin, "United Biscuits'in Avrupa'nın 1. dün-
yanın ise 2. büyüğü olan Harlesden Bisküvi 
fabrikasını gezdik. Ürünlerin nasıl pazarlan-
dığını ve raflardaki gücünü gördük.  Bu fab-
rikada dalgalanan Türk bayrağı göğsümüzü 
kabarttı. Bir Türk ve emek temsilcisi olarak, 
United Biscuits’i satın alarak önemli bir atı-
lım gerçekleştiren Murat Ülker'e yürekten 
teşekkür ediyor,  başarılarının devamını di-
liyorum. Bu vesileyle de tüm üyelerimizin 
ve milletimizin Regaip Kandilini tebrik edi-
yorum" dedi.

Pladis Bugün 120 Ülkede 
26 Bin Çalışanı İle 4.2 Milyar 
Müşteriye Hitap Ediyor

Bu fabrika, Pladis’in dünyada Carr’s Table 
Water Biscuits’in üretildiği tek tesis olma 
özelliğini taşıyor. Bilindiği üzere Yıldız Hol-
ding, İngiliz bisküvi devi United Biscuits sa-
tın alımının ardından global olma yolunda 
Ülker, Godiva ve McVitie’s markalarını "Pla-
dis" çatısı altında birleştirmişti. Bulunduğu 
her bölgede lider marka olma misyonuy-
la çalışmalarını sürdüren "Pladis", bugün 
120’nin üzerinde ülkede 26.000 çalışanıyla 
4.2 milyar müşteriye hitap ediyor ve Bayra-
ğımızı dalgalandırıyor.

ARSLAN, PLADİS'İN LONDRA'DAKİ HARLESDEN 
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 15 Temmuz 
darbecilerinin yargılandığı Sincan Cezae-
vi Kampüsü önünde adalet nöbetlerimize 
devam ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu-
muzun da içerisinde bulunduğu15 Temmuz 
Ankara Platformu kapsamında davalara 
sahip çıkıyor, adalet nöbetlerimizi HAK-İŞ 
olarak ve konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın nöbetleriyle kararlı bir şekilde 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda adalet nöbeti-
mizi 22 Şubat 2018 tarihinde Sincan Cezaevi 
Kampüsü önünde Konfederasyonumuza 
bağlı Öz Büro-İş Sendikamız ile gerçekleş-
tirdik.

Söz Konusu Vatansa Gerisi 
Teferruattır Demek İçin 
Bugün Buradayız

Basın açıklamasına Konfederasyonumuza 
bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başka-
nı Baki Gülbaba, Öz Büro-İş Sendikamızın 
temsilcileri, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın temsilcileri ve üyelerimiz 
katıldı. Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Gülbaba basın açıklamasında, “Bugün 

burada bulunmamızın sebebi vatan savun-
masıdır. Hainlere güçlü bir tokat atmaktır. 
Ya istiklal ya ölüm demektir. Söz konusu 
vatansa gerisi teferruattır demek için bugün 
buradayız” ifadelerine yer verdi.

Gülbaba, “Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırla-
rında yaşayan 81 milyon insanın kardeşliği 
temelinde, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü 
temelinde ve dünyaya insanlığın, barışın, 
huzurun, demokrasinin getirilmesi temelin-
de olan bir felsefenin savunucularıyız. Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların misyonunda, felsefesinde, 
teorisinde ve pratiğinde insanlığın huzuru 
vardır” dedi.

Bizim İçin Vatan ve Emek Kutsaldır

Sincan Cezaevi kampüsü önünde bulun-
malarının nedeninin 15 Temmuz gecesi 
yaşanan ihanete karşı bir duruş sergilemek 
olduğunu belirten Gülbaba, “Bizim için va-
tan ve emek kutsaldır. Sendikal hareketin 
olmazsa olmazı olan emek ve vatan konu-
sunda konfederasyonumuz HAK-İŞ, 41 yıllık 
geçmişinde ve sendikalarımız üzerine dü-

şen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti 
içerisindedir. 15 Temmuz ihanetinin sonucu 
milletimiz 250 şehit, 3 bine yakın gazi ver-
miştir. Ülkemiz o gece 80 milyon tek yürek 
olarak bu hain çeteye karşı duruşunu gös-
termiştir. Kahraman milletimiz o gece tank-
ların önüne kendisini siper ederek, vatanı-
na, demokrasisine sahip çıkmış ve sadece 
o çeteye değil bütün dünyaya nasıl bir millet 
olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” diye 
konuştu.

Gülbaba, “15 Temmuz hain darbe girişimi 
gecesi faillerinin içeriye atılmasından son-
raki sürecin daha hızlı işletilmesini talep 
ediyorum. Tarihinin en büyük cezasını daha 
fazla zaman geçirilmeden verilmesini is-
tiyoruz. O gün 80 milyonun kardeşliği yok 
edilmek istendi ve topyekün olarak ülkemiz 
hedef alındı. Bunu yapanların bir an önce bu 
hainlerin hak ettikleri cezayı almalarını isti-
yoruz” sözlerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar Öz 
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gül-
baba eşliğinde mahkeme salonuna girerek 
15 Temmuz Çatı Davasını izlediler.

SİNCAN'DA ADALET NÖBETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şa-
hin, Senegal’de Bağımsız Sen-
dikaları Konfederasyonu-CSA 
yeni hizmet binası açılış töreni-
ne katıldı.

Açılışa, Şahin’in yanı sıra Tür-
kiye'nin yeni Dakar Büyükelçisi 
Nihat Civaner, TİKA Koordi-
natörü Murat Onan ve Memur 
Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram Tonbul katıldı. 

CSA Konfederasyon Genel 
Merkez binasında Genel Sek-
reter Elimane DIOUF ile bir 
görüşme gerçekleştiren Şahin, 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve ortak eğitim 
programlarının yapılması ko-
nusunda görüş alışverişinde 
bulundu. 

Merkez hizmet binasının fi-
nansmanında sendikal paydaş-
lığın çok önemli rolü olduğunu 
söyleyen CSA Genel Sekreteri 
Diouf, “Sendikal bağımsızlığı-
mızın en önemli sembolü olan 
CSA yeni hizmet binasının ya-
pılmasında katkısı olan HAK-İŞ 
Konfederasyonu, Memur-Sen 
ve Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığına (TİKA) 
teşekkür ediyorum” dedi.

Şahin ayrıca, Dakar Büyükel-
çimiz Nihat Civaner ve Tika 
Koordinatörü Murat Oran’la bir 
araya geldi. Görüşmede Hak-
İş, Memur Sen ve TİKA’nın Se-
negal’de üstlendiği rolün öne-
mine vurgu yapıldı.

ŞAHİN, SENEGAL’DE CSA HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Şubat 2018 tarihinde Boş-
nak Milli Meclisi Başkanı Süleyman Ugljanin ve Boşnak Milli Mec-
lisi Sekreteri Mirsa Hajdinoviç ile bir araya geldi. Arslan, Boşnak 
Milli Meclisi Başkanı Süleyman Ugljanin ile birlikte gelen Boşnak 
heyetini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. 
Arslan ile Boşnak Milli Meclisi Başkanı Ugljanin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.

ARSLAN, BOŞNAK MİLLİ MECLİSİ 
BAŞKANI UGJLANİN İLE BİR 
ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Şubat 
2018 tarihinde Azerbaycan’da AHİK tara-
fından düzenlenen “İşin Geleceği, Sürdürü-
lebilir Kalkınma ve Sendikaların Görev ve 
Başarı Beklentileri” konferansı kapsamında 
gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Sosyal Adalet Işığında İşin Geleceğinin Ge-
leceği” panelinde konuştu.

Sosyal Korumaları Güçlendirmemiz 
Gerekiyor

Küreselleşme, dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi 
önemli kavramlar insanileştirilemezse, in-
san onuruna yakışan düzgün iş kavramıyla 
içi doldurulmazsa bütün olumlu gelişmele-
rin faturasını çalışanların ödemeye devam 
edeceğini vurgulayan Arslan, “Bu konuda 
bizim sosyal diyalog kavramının içini dol-
durmamız gerekiyor. Sosyal korumaları 

güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da ancak 
sendikalarla yapabilirsiniz” şeklinde konuş-
tu.

Küresel Alandaki Saldırılara 
Karşı En Önemli Mücadele 
Sendikal Mücadeledir

Sendikalaşma, örgütlenme ve toplu söz-
leşme düzeninin bütün olumsuzluklara 
karşı bir çare, bir çözüm olduğunu anlatan 
Arslan, “İşte bizim bunları güçlendirmemiz 
gerekiyor. Toplu iş sözleşmelerinin kap-
samını daha da geliştirmemiz gerekiyor. 
Sosyal adalet, sosyal koruma gerçekten 
küreselleşmenin ve küresel kapitalizmin 
bize dayatmış olduğu zorlukların sonucun-
da çöküyor. Sendikal mücadeleyi daha da 
yaygınlaştırmamız gerekiyor ve bütün alan-
larda sendikal mücadeleyi daha da tahkim 

ederek güçlendirmemiz gerekiyor. Sendikal 
mücadeleyle beraber toplu sözleşme düze-
nini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Küresel 
alandaki saldırılara karşı, bu alanda üze-
rimize yıkılan zorluklara karşı mücadele 
edeceğimiz en önemli argümanlardan bir 
tanesi sendikal mücadeledir” dedi.

Avrupa Sendikalarıyla Daha Güçlü 
Bağlar Kurmamız Gerekiyor

sendikalaşma oranlarında 20. Yüzyılın orta-
larından itibaren bir düşüş olduğuna dikkati 
çeken Arslan, “Bir taraftan küresel kapita-
lizm, bir taraftan sendikaların küresel an-
lamdaki yeni gelişmelere ayak uydurama-
masından kaynaklı yaşanan zorluklar sıkın-
tılarımızı daha da artırmaktadır. Bu konuda 
başta sendikal dünyanın en büyük örgütü 
olan ITUC olmak üzere, Avrupa sendikala-
rının diğer uluslararası sendikalarıyla daha 
güçlü bağlar kurmamız gerekiyor” diye ko-
nuştu.

ITUC ve ETUC’un temsil ettiği görüşlerin 
güçlendirilmesi, ILO’nun misyonundan vaz-
geçmemesi, bölgesel bir kısım alanlarda da 
sendikaların var olması gerekliliğine vurgu-
layan Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Örneğin dünyanın ikinci büyük bloğu olan 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 55 ülkesinin yer 
aldığı bloğun içerisinde sosyal komiteler 
yok. Ama G-20’nin içerisinde ekonomik ve 
sosyal boyutu görebilirsiniz. D-20’de de gö-
rebiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler ve ILO 
gibi kurumlarda, Avrupa Birliği’nde ekono-
mik ve sosyal komiteyi görebiliyoruz. Ama 

ARSLAN, AZERBAYCAN’DA SENDİKAL MÜCADELEYİ ANLATTI
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İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyanın en 
büyük ikinci organizasyonunun içerisinde 
herhangi bir ekonomik ya da sosyal komite 
benzeri bir komisyon yer almıyor. Aynı şe-
kilde Azerbaycan ve Gürcistan’ın da içerisin-
de yer aldığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü uluslararası bir örgüt olmasına rağ-
men içerisinde ekonomik ya da sosyal ko-
mite yer almıyor. Dolayısıyla biz kendi sen-
dikalarımızı güçlendirirken bir taraftan da 
uluslararası anlamdaki birtakım kuruluşla-
rın içerisinde bu tür kurumların yer alması 
için çaba göstermemiz gerekiyor.  ITUC’un 
özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz 
İşbirliği Örgütü gibi teşkilatların içerisinde 
ekonomik ve sosyal komitelerin kurulması 
konusunda desteğini istiyoruz.”

Türkiye’nin En Büyük 
Konfederasyonlarından Birisiyiz

HAK-İŞ Konfederasyonu hakkında bilgilen-
dirmelerde bulunan Arslan, “HAK-İŞ Kon-
federasyonu 43 yaşında ve son açıklanan 
üye istatistiklerine göre 650 bin üyesi olan, 

Türkiye işçi sendikaları arasında en büyük 
konfederasyonlarından bir tanesi olma 
özelliğine sahiptir” dedi. 

Arslan, “HAK-İŞ olarak 22 sendikamızla 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal sorunlarına 
çözüm bulma konusunda önemli bir sivil 
toplum örgütü ve konfederasyonuyuz. ITUC 
ve ETUC’un üyesiyiz. Sendikalarımızın da 
ITUC ve ETUC ile ilişkileri geliştirmeleri için 
rol üstleniyoruz” şeklinde konuştu.

Taşeron Sisteminin Kaldırılması 
Türkiye’nin Küresel Kapitalizme 
Meydan Okumasıdır

Arslan, 26 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 
696 Sayılı KHK ile kamuda taşeron olarak 
çalışan işçilerin devlet kadrolarına alınması 
konusuna da değindi.

Kamuda taşeron sisteminin kaldırılmasıyla 
işçilerin devlet kadrolarına alındığını anlatan 
Arslan, “Bu düzenleme, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin çalışma hayatında yaptığı 
küresel kapitalizme karşı çok önemli bir 

meydan okumadır. Biz taşeron sisteminin 
kaldırılmasını destekliyoruz. Taşeronun kal-
dırılması konusunda HAK-İŞ olarak öncülük 
yaptık” ifadelerine yer verdi.

Panelin Konusu ILO’nun 100. Yıl 
Hedefleri Arasında

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Adalet 
Işığında İşin Geleceğinin Geleceği” panelinin 
önemli bir konu olduğunu anlatan Arslan, 
“Bu konular ILO’nun 100. Yıl hedefleri içeri-
sinde yer alıyor. Aynı zamanda 2017 yılında 
İstanbul’da gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa 
Bölge toplantısında da bu konu konuşuldu. 
Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet 
ışığında işin geleceğinin geleceği konuları 
hem ITUC ve ILO gibi uluslararası kuruluş-
ların gündeminde hem de sendikal düzey-
deki sendikalarımızın doğrudan etkilendiği 
önemli bir konu olarak gündemde yer alı-
yor” diye konuştu.

AHİK’in Azerbaycan’daki Rolünü ve 
Misyonunu Yakından 
Takip Ediyoruz

“AHİK’in Azerbaycan’daki rolünü ve misyo-
nunu çok yakından takip ediyoruz. 25 yıllık 
bir süreçte büyük bir başarıya imza attılar. 
Hem sendikalarını güçlendirdiler hem de 
Azerbaycan hükümetiyle olan ilişkilerinde 
yeni reformlara imza attılar. Çalışanların ge-
lirlerini yükselttiler. Sendikanın pozisyonu-
nu güçlü hale getirdiler. Siyaset ve sendika 
ilişkilerine daha farklı bakış açısı getirdiler” 
diyen Arslan, “AHİK’in Azerbaycan’daki rolü-
nü ve misyonunu aynı zamanda uluslarara-
sı alanda birlikte olduğumuz platformlarda 
görmek mümkündür. AHİK’i bu başarıların-
dan dolayı tekrar tebrik ediyorum” sözlerine 
yer verdi.
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HAK-İŞ Konfederasyonu ile Gazi Üniversite-
si arasında 17 Ocak 2018 tarihinde "Gençlik 
Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili 
İşbirliği Protokolü" İmza Töreni gerçekleş-
tirildi.

İmza törenine HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Uslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, Gazi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Gonca Bayraktar Durgun ve konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Tarihi Bir Protokolü 
Gerçekleştiriyoruz

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Bugün Gazi Üniversitesi 
ile tarihi bir protokolü gerçekleştiriyoruz. 
Bizi heyecanlandıran, motive eden yeni 
adımlar atmaya teşvik eden bu projenin 
ortaya çıkmasında katkı ve destekleri olan 
rektörümüze, dekanımıza ve kadın komitesi 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimle İstihdam Arasındaki 
İlişkileri Önemsiyoruz

4. nesil üniversite mantığı içerisinde daha 
çok yer alması gereken şey olan üniversi-
teler ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler 
ile sendikalar arasındaki işbirliğini daha ileri 

boyuta taşımanın gerekliliğini vurgulayan 
Arslan, “HAK-İŞ olarak özellikle çalışma 
hayatıyla ilgili bir iddiamız var. Bu da eği-
tim-istihdam işbirliğidir. Eğitimle istihdam 
arasındaki ilişkileri önemsediğimizi ifade 
ediyoruz. Biz üniversitelerimizle bu işbirli-
ğimizi geliştirmek, güçlendirmek ve sürekli 
hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bilimsel Bir Sendikacılığı Hayata 
Geçirmeye Çalışıyoruz

“HAK-İŞ olarak bütün faaliyetlerimizi sa-
dece bugünün sendikacılığıyla ilgili değil, 
bilimsel bir sendikacılığı hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Bilimle işbirliği yapmak, bilim-
sel bir sendikacılığı hayata geçirmek ve 
geleceğimizi bunun üzerine inşa etmek gibi 
bir sorumluluğumuz ve iddiamız var. Bunu 
da üniversitelerimizle gerçekleştireceğiz” 

diyen Arslan, “Sosyal sendikacılık, sosyal di-
yalog, birlikte çalışma, çatışma değil uzlaş-
ma, kavga değil barış, birlikte geleceği inşa 
etme, birlikte çalışma, işverenleri rakibimiz 
olarak değil ortağımız olarak gören, sosyal 
ortaklık kavramlarını tartışan yerli ve milli 
bir duruş sergilemeye çalışan bir HAK-İŞ 
olarak bu öncelikli bizim görevimiz olmalı-
dır” ifadelerini kullandı.

Ülkemizdeki ve dünyadaki ortak temel 
sorunlardan bir tanesinin kadına yönelik 
sorunlar olduğunu vurgulayan Arslan ka-
dına yönelik şiddetle ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Dünyanın her köşesinde düzeyi 
ve şekli farklı olsa da ne yazık ki kadın-
lar dünyanın her yerinde hedef ve mağdur 
durumdalar. Biz HAK-İŞ olarak hem kadın 
çalışmaları ve hem de çalışan kadınların so-

HAK-İŞ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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runlarına yönelik yaptığımız çalışmalarımız, 
projelerimiz ve hedeflerimiz kadın konu-
sunda daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle 
8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü ve di-
ğer bazı projelerle ülkemizde çalışan kadın-
lar başta olmak üzere kadına yönelik şiddet 
ve ayrımcılık konuları gibi konularda neler 
yapabileceğimiz konusunda sadece konu-
şarak değil, projeler kanalıyla, yayınlarla, 
hedeflerimizle, belirlediğimiz kadın strate-
jisi belgesiyle, genel kurulda aldığımız ka-
rarlarla, yönetim kurulunun ortaya koyduğu 
hedefler ve kararların hayata geçirilmesi 
konusundaki samimiyetimiz ve çabalarımız, 
kadın konusundaki etkin ve aktif bir şekilde 
bizim çizdiğimiz istikamette ortaya koyulan 
çabalar bizi belli bir aşamaya taşımıştır.” 

Arslan, “Doktora ve daha üst düzeydeki 
akademisyenlerimizi, hocalarımızı teşvik 
etmek, belli alanlarda bu konuda onların 
tecrübelerini, birikimlerini, çabalarını ödül-
lendirmek adına bir proje gerçekleştiriyo-
ruz. Ben bu projenin ilk ama son olmaya-
cağını biliyorum. Mutlaka yenilerini gerçek-
leştireceğiz. Üniversite-sendika, üniversi-

te-konfederasyon üniversite-işçi işbirliği 
için de bunu iyi bir fırsat olarak görüyoruz. O 
nedenle bu projenin kapsamından, mali ya-
pısından ve kapsadığı alandan çok daha bü-
yük bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

HAK-İŞ’le Yeni Projeler 
Yapmaya Açığız

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Uslan, “HAK-İŞ bir işçi konfederasyonu ol-
makla birlikte olaya haklar ve sorumluluk-
lar bağlamında bakmamız gerektiğini anla-
tan bir konfederasyondur. 

Hakkın olduğu yerde hak iddiasında bulun-
duğumuz noktada sorumluluklarımızın da 
farkında olmamız gerekiyor. Bunun hem 
işçi hem de işveren ayağında olması gere-
kiyor” açıklamasında bulundu.

Uslan, “İmzalanan bu protokolün çok daha 
kuşatıcı ve kapsamlı, ülke adına haklar düz-
leminde sadece kadını değil, insan olarak 
herkesi kuşatıcı ve verimli projelerin de bir 
başlangıcı olacağına inanıyorum. 

Bu proje ile HAK-İŞ’le yeni projeler yapma-
ya da açık olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Projemizle Farkındalığı Artırmayı 
Amaçlıyoruz

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayrak-
tar Durgun, HAK-İŞ’le yürütmüş oldukları 
kadın politikaları ve kadın temelli olarak 
sendikal bağlamda yaptıkları çalışmaların 
imza protokolünün temelini oluşturduğu-
nu anlatarak, “Projemiz ile Yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin özellikle kadın 
temelli politika geliştirmede fikir üretme-
lerini desteklemek ve onların farkındalığını 
artırmayı amaçlıyoruz. Gençlik temasıyla 
birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora 
eğitimi yapan Türkiye’nin bütün üniversite-
lerinde her alanda başvuru mümkün ola-
cak.  Projemiz kapsamında 8 Mart Dünya 
Kadın Emekçileri Günü’ne yönelik bir he-
defimiz var. HAK-İŞ’le birlikte sadece şiddet 
konusunun değil diğer sosyal konuların da 
yer alması açısından uygulanabilir bir proje 
oluşturduk” sözlerine yer verdi.
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HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı HİZ-
MET-İŞ Sendikamız ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) arasında ''Ulusal Meslek 
Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş-
birliği Protokolü imza töreni  19 Ocak 2018 
tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi.

İmza törenine HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Baş-
kanı Adem Ceylan, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, HİZMET-İŞ Sendikası Ge-
nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ve konfe-
derasyonumuz uzmanları, MYK temsilcile-
ri, Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ve basın 
mensupları katıldı.

Konfederasyonumuza bağlı HİZMET-İŞ 
Sendikamız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) arasında,  Hasta Yönlendirme Perso-
neli, Bina Görevlisi, Numaraj Elamanı, Trafik 

İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü, Kar Kü-
rüme ve Tuzlama Aracı Operatörü olarak 5 
meslek grubunun Ulusal Meslek Standardı 
ve Ulusal Yeterlilik Hazırlamasına yönelik 
protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İş 
kolumuzdaki sendikalar ile MYK'nın meslek 
standartlarının belirlenmesi ve yeterlilikle-
rin oluşturulmasında ilk adımı atmış oluyo-
ruz” dedi. 

MYK İle Bu Protokolün İmzalanması 
Bizim Açımızdan Gurur Verici

Arslan, “Büyük bir heyecanla ve beklenti 
ile yaptığımız bu çalışmaların MYK’nın da 
verdiği destek ve katkılarla protokolün im-
zalanması bizim açımızdan gurur verici bir 
durum” dedi.

Arslan, “İş kolumuzdaki sendikalarımız 
içerisinde ilk defa MYK ile böyle bir proto-

kol imzalayarak, artık meslek standartları-
nın belirlenmesi ve yeterliliklerin oluşması 
konusunda bir adım atmış oluyoruz. Bunu 
destekleyen her konuda MYK’nın misyo-
nuna uygun olarak bütün alanlarda yeni 
meslek standartlarının belirtilmesi, yeter-
liliklerinin oluşturulması yeni meslekler 
oluşturması daha sonrasında sınav ve bel-
gelendirilmesi sistemindeki desteklerinden 
dolayı MYK yönetimine teşekkür ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

Arslan, HAK-İŞ olarak MYK'nın kuruluşun-
da etkin rol oynadıklarını, kurumun katılım-
cı, demokratik ve çoğulcu olmasına özen 
gösterdiklerini, MYK'nın bütün çalışmala-
rında daha etkin ve verimli olmalarını iste-
diklerini belirtti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem 
Ceylan ise imza törenindeki konuşmasın-

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ İLE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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da, MYK'nın asıl görevlerinden 
birinin de çalışma hayatına ni-
telikli eleman kazandırmak, 
eğitim ile istihdam arasındaki 
bağı güçlendirmek olduğunu 
söyledi.

Kurumun yapısının, Avrupa 
Birliğine normlarına ve diğer 
kamu kuruluşlarına uygun ol-
duğunu belirten Ceylan, “Amaç, 
üretim ve istihdamda kalite, 
nitelik, üretime değer kazan-
dırmak ve çalışanların nite-
liklerinin geliştirilmesi olunca, bu beraber 
çalışma kültürünü getiriyor. Kurumlarımız 
bunu zaten yapıyor” dedi.

HAK-İŞ, MYK'nın Kuruluşunda ve 
Çalışmalarında 
Önemli Katkılar Sağladı

Ceylan, HAK-İŞ'in MYK'nın kuruluşunda ve 
çalışmalarında çok önemli katkılar sağla-

dığını ifade ederek, “HAK-İŞ konfederasyo-
nuna bağlı sendikalarla yapmış olduğumuz 
iş birliği çerçevesinde yaklaşık 40 meslek 
standardını ve 13 yeterliliği yürürlüğe koy-
duk. Bu mesleklerde sınav ve belgelendir-
me hizmetleri yürütülüyor. Bugün imzala-
mış olduğumuz ikili işbirliği  protokolle, 5 
meslek grubunda standart çalışmalarına 
başlayacağız” şeklinde konuştu.

İmza töreninde konuşan Dr. Osman 
Yıldız ,Mesleki Yeterlilik kurumu ku-
rulduktan sonra çalışmalarını  bütün 
topluma yönelik  sürdürüyor . Türki-
ye bu yeni sistemde çok başarılı bir 
şekilde gidiyor. Yıldız ,Türkiye birçok 
konuda uluslararası olmak üzere  
Avrupa Birliğindeki kurumları ken-
disine örnek alıyordu ama çok şükür 
Türkiye'nin geldiği noktada Mesleki 
Yeterlilik Kurumu dünyaya örnek bir 
kurum haline geldiğini ifade eden 
Yıldız, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 

yapısı ve çalışma biçimi olarak sosyal taraf-
larla çalışan, toplumla çalışan bir yapısı ve 
anlayışı var.dedi

Bizde sosyal paydaş olarak, sosyal taraf 
olarak biz bu sürecin içerisinde başından 
itibaren yer aldık şimdide sendikalarımız bu 
sürecin içerisinde yer almaktadır.Şimdi Hiz-
met-İş sendikamız bu sürece dahil oluyor 
hayırlı ve uğurlu olsun dedi .
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Ocak 2018 tarihinde Anadolu 
Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ‘3. Anadolu Medya Ödülle-
ri’ törenine katıldı. Ödül törenine Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, 
milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

Konfederasyonumuz Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı ve kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın basın müşavirleri katılım 
sağladı.

ARSLAN, 3’ÜNCÜ ANADOLU 
MEDYA ÖDÜLLERİ 
TÖRENİNE KATILDI

ARSLAN, AZERBAYCAN’DA AHİK GENEL KURULUNA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 5 Şubat 2018 tarihinde 
Azerbaycan Hemkarlar İttifak-
ları Konfederasiyası (AHİK) 5. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
gerçekleştirilen AHİK 5. Olağan 
Genel Kurulu’na katılan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, 
Bakü’nün en büyük kongre 
merkezinde yaklaşık olarak 
1400 delegenin katılımıyla 
gerçekleştirilen genel kurulda 
HAK-İŞ Konfederasyonu adına 
genel kurula hitap etti. Arslan, 
“HAK-İŞ olarak AHİK’le uzun 
yıllara dayanan köklü ilişkile-
rimiz var. Bu ilişkilerimizi sen-
dikalarımızla birlikte daha da 
güçlendirmekteyiz” dedi. Ko-
nuşmasında Karabağ’ın işga-
line de değinen Arslan, “İşgal 

sona erene kadar Azerbaycan’a 
olan desteğimiz devam ede-
cektir” şeklinde konuştu. 

Arslan, AHİK Genel Başka-
nı Settar Mahbeliyev’i başarılı 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ederek genel kurulun başarılı 
geçmesi dileğinde bulundu. 

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a Azerbaycan temasları 
sırasında Oleyis Sendikası Ge-
nel Başkanı ve HAK-İŞ Dene-
tim Kurulu Üyesi Vedat Böke, 
Hizmet-İş Sendikası Kurucu 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve 
Dış İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız 
eşlik etti. 

Arslan, genel kurul öncesinde 
Azerbaycan Devlet Başkanı İl-
ham Aliyev’i yabancı sendikacı-
larla birlikte ziyaret etti.
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, 5 Ocak 2017 
tarihinde MEMUR-SEN tara-
fından Kızılcaham’da düzen-
lenen ‘Uluslararası İlkeler ve 
Toplu Sözleşme Uygulamaları 
Bakımından Türkiye’de Kamu 
Görevlileri Sendikacılığı Sem-

pozyumu’na katılarak bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Yıldız, 
Dünyada Çalışma Normları, 
Saygın İş ve Sendikacılık ko-
nulu sempozyumda ulusla-
rarası alanda çalışma hayatı 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.

YILDIZ, TÜRKİYE’DE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞI 
SEMPOZYUMUNDA KONUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
24 Şubat 2018 tarihinde Yıldız Holding 
tarafından İstanbul Ülker Arena’da 
düzenlenen ‘Senenin Yıldızları Ödül 
Töreni’ne katıldı.

Programa Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa 
Şişman, Yıldız Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Murat Ülker, konfederas-
yonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendikası, 
Öz Ağaç-İş Sendikası ve Çelik-İş Sen-
dikalarımızın şube ve merkez yöneti-
cileri katıldı.

Ödül töreni öncesinde Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ül-
ker’i ziyaret eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Yıldız Holding’in 
başarılarını HAK-İŞ’in başarıları ola-
rak kabul ettiğini belirterek, “Yıldız 
Holding ile konfederasyonumuz ve 
sendikalarımızın çok iyi ilişkileri ol-
duğunu ve bu ilişkileri her alanda 

geliştirmek istediğimizi bilmenizi is-
terim” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ül-
ker de grubun Türkiye’de ve dünyada 
yaptığı yatırımlar hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.

Ülker, HAK-İŞ Konfederasyonu ve 
bağlı sendikalarla çalışmaktan çok 
mutlu olduklarını dile getirdi.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda çok önemli çalışmalar 
yaptıklarını ve bu kapsamda Sene-
nin Yıldızları Ödül Töreninde vermiş 
oldukları ödüllerden birisinin de iş-
yerlerinde sıfır kaza konusunda bilinç 
oluşturmaya çalıştıklarını ve bu ko-
nuda başarılı olan çalışmaları ödül-
lendirdiklerini anlatan Ülker, “İş sağ-
lığı ve güvenliği konusunu her şeyin 
önündedir. Hiçbir işimiz çalışanımızın 
sağlığından önemli ve acele değildir” 
ifadelerini kullandı.

ARSLAN, ÜLKER SENENİN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
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Etkinlikler kapsamında, 40. Yıl vesilesiyle 
gala yemeği verildi. Gala yemeği Kültür Ba-
kanlığı Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile 
başladı.  

Gala Yemeği programına Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Bülent Tüfenkci, BBP Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amiri Ço-
rum Milletvekili ve HAK-İŞ Onursal Başkanı 
Salim Uslu, Ak Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Harun Karacan, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, AK Parti Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar, Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Me-
sut Akgül, Mesleki Yeterlilik Kurumu Baş-
kanı Adem Ceylan, siyasi partilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, HİZMET-İŞ 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası yöne-
tim kurulu üyeleri, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
ile basın mensupları katıldı.

Törene 28 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bahreyn, Bosna-Hersek, Cezayir, Eritre, Fas, 

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız 23 Ocak 2018 tarihinde Hilton 
Garden Inn Ankara Gimat Otel’de 40. Kuruluş yıldönümünü kutladı. 

HİZMET-İŞ 40. YAŞINI KUTLADI
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Filistin, İran, Kongo, Kosova, Kuveyt,  Litvan-
ya, Makedonya, Malavi, Mauritius, Moritan-
ya, Nijerya, Rusya, Senegal, Sancak, Somali, 
Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün ve 
Zambiya) 69 sendikacı konuk katıldı.

40 Yıldır Verdiğimiz Sendikal 
Mücadele Bir Destana Dönüştü

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında, 
“Sendikal tarihte, 40 yıllık alın teri, hak ve 
emek mücadelesinde oldukça anlamlı 40. 
sayfamızı açıyoruz. Bu sayfada, medeniyet 
emekçilerinin 40 yıllık inançlı, onurlu, iradeli, 
kararlı ve bir o kadar da koca yürekli müca-
delesi var. 40 yıl önce, Adıyaman’ın soğuk 
kış gününde, yani 24 Ocak 1979’da toprağa 
atılan tohum, dönemin her canlıya buz tuttu-
ran soğuğuna rağmen donmadı, çürümedi.  
Çatladı, gövdeye durdu, alın teri ve emekle 
sulandı, ulu bir çınar oldu.  40 yıl sonra yani 
bugün; Basiret, dirayet ve ferasetli ellerde 
Türkiye’nin en büyük sendikası oldu” dedi.

15 Temmuz Menfur Bir İşgal 
Girişimiydi

15 Temmuz hain darbe girişiminde HAK-
İŞ’in şehit verdiği Celalettin İbiş’e ve gazile-
rimize saygılarını ifade eden Arslan, milletin 
iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını 
vurgulayarak, “15 Temmuz darbe teşebbüsü 

menfur bir işgal girişimiydi biz bu teşebbü-
sün daha ilk dakikalarında HAK-İŞ olarak 
meydanlara indik, direndik. Bu uğurda 1 şe-
hidimiz ve 10 gazimizle emekçilerin bu va-
tana nasıl sahip çıktıklarını gösterdik. Çün-
kü bu topraklar bin yıl önce verilen şehit ve 
gazilerimizin ter ve emekleriyle vatan haline 
nasıl geldiyse, bugün de yarın da böylece 
vatan olarak kalacaktır. Huzurlarınızda bir 
kez daha tüm şehitlerimize rahmet, gazile-
rimize şifalar, ailelerine, yakınlarına ve tüm 
HAK-İŞ camiasına başsağlığı diliyorum” 
şeklinde konuştu.

Küresel Güçlere ve Hainlere 
Karşı Vatan Savunmasında 
En Öndeyiz

Ülkemizin, uzun yıllardır emperyalistlerin 
vahşi saldırılarına maruz kaldığını ancak 
asil milletimiz tarafından bu girişimlerin 
bertaraf edildiğini söyleyen Arslan, “Terör 
saldırıları ve ekonomik operasyonları bizi 
yıldıramayacaktır. İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif’in dediği gibi “Siper et gövdeni dursun 
bu hayasızca akın! Çünkü, bünyemiz bu “ha-
yasızca akınlar” karşısında sarsılmayacak 
kadar güçlü ve mukavimdir. Küresel güçler, 
hainler ve işbirlikçileri şunu unutmasınlar ve 
tarihe baksınlar: Bu aziz millet, tarihte hiçbir 
zaman diz çökmedi, geri çekilmedi, yıkılma-
dı, topraklarını terk etmedi. Bugün de yarın 

da terk etmeyecektir” ifadelerini kullandı. 
Arslan, Afrin’de bölücü terör örgütü YPG/
PKK’ya karşı başlatılan “Zeytin Dalı Hareka-
tı”nı hatırlatarak, “Biz nerede ve hangi şartlar 
altında olursak olalım, ülkemizin birliğine ve 
bütünlüğüne sahip çıkma kararlılığını her 
zaman gösterdik. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
vazife alan kahraman yiğitlerimizi selamlı-
yorum. Allah onlardan razı olsun. Afrin’deki 
hainlerin tuzaklarını bozmaya, şer yuvalarını 
dağıtmaya tam destek veriyoruz” diye ko-
nuştu.

Taşeron Sisteminin Kaldırılması 
Tarihi Bir Karardır

Arslan, Dünyada ve Avrupa'da taşeron sis-
teminin daha da güçlendirilmesi, yaygın-
laştırıldığını belirterek, “Tüm bunlar olurken 
Türkiye'nin bu sistemi ortadan kaldırma ka-
rarlılığı, sayın Cumhurbaşkanımızın hem ye-
rel yönetimler özel irade hem kamu kurum-
larında taşeron sistemlerinin yasaklanması 
ve kamu hizmetlerinin kamu çalışanları 
eliyle yürütülmesi kararı tarihi bir karardır” 
diye konuştu.

Kuruluş Yıldönümü Ülkemize 
Hayırlı Olsun

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin sendikal haya-
tındaki gelişimine vurgu yaparak, “HAK-İŞ 
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Konfederasyonuna buradan teşekkür ediyor 
başarılarının devamını diliyorum. 15 Tem-
muz hain darbe girişimindeki sivil direnişin 
sembolü olan bu milletin, yanı başına çö-
reklenen terör yuvalarına karşı her birimiz 
‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarı ile netice-
lenmesi noktasında herkes elinden geleni 
yapıyor. Nerede bir kargaşa ve anarşi varsa 
orada sendikal haklar olmaz, üretim olmaz. 
Biz 2023 hedeflerini yakalamak noktasında 
çok önemli teşvikler veriyoruz. Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan’ın talimatıyla hükümetimiz 
taşeron sorununu çözdü. Kuruluş yıldönü-
münüzün konfederasyonumuza, sendika-
mıza ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Varlığımızı, Sürekli ve 
Anlamlı Kılabilmek İçin Çalıştık

Konfederasyonumuza bağlı HİZMET-İŞ Sen-
dikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı 
Hüseyin, “HİZMET-İŞ varlığını; sürekli ve an-
lamlı kılabilmek için var olmuştur. Tahripkâr 
sarı sendikalara inat her yerde emekçinin 
sesi olmuş ve her ne söyledi ise arkasında 
durmuştur. dedi.

HAK-İŞ Bizim Ağabeyimizdir

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başka-
nı Ali Yalçın, HAK-İŞ ile Memur-Sen’in or-
tak bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, 
“HİZMET-İŞ Sendikasının 40. yılı Memur-Sen 
için de çok değerli bir anlam derinliği ifade 
ediyor. Akif İnan’ın sendikacılık yönünü ele 
aldığımız da onun hayatına ilişkin kurulmuş 
cümlelerin tamamında bir HAK-İŞ paragra-
fı geçer. HİZMET-İŞ Sendikası Kurucusu ve 
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi 
aynı zamanda Akif İnan’ın öğrencisidir. Sa-
lim Uslu’dan, Necati Çelik’ten, Hüseyin Tan-
rıverdi’den bahsetmeden Memur-Sen aile-

sinden bahsetmek mümkün değildir. Bizim 
kuruluşumuzda HİZMET-İŞ’in son derece 
kuvvetli bir omzu var. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ bi-
zim rakibimiz değil; refikimiz, ağabeyimiz ve 
arkadaşımızdır. Toplumsal duyarlılık içeren 
bütün eylemlerde biz Memur-Sen ve HAK-
İŞ/HİZMET-İŞ olarak yan yana omuz omuza 
durduk. Nice 40 yıllara” şeklinde konuştu.

Taşeron Mücadelesi Başarıyla 
Sonuçlandı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Destici, HAK-İŞ’in ülkemizdeki demokrasi 
ve insan hakları mücadelesine önemli kat-
kılar verdiğinin altını çizdi. Konuşmasının 
önemli bir bölümünü taşeron sorununun 
çözümüne ayıran Destici, “HAK-İŞ, 2014 
yılında bir ilimizde taşeron sorununun çö-
zümünü içeren bir toplantıya katılmıştım. 

Bugün Allah’a şükür bu mücadele de başa-
rı imkânı sağlandı. Burada başta hükümet 
olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı 
olsun. Kadro alan sevgili kardeşlerimize ha-
yırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Birliğe, Dirliğe ve Kardeşliğe 
İhtiyacımız Var

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi ha-
tırlatan Destici, “Birliğe, dirliğe ve kardeşliğe 
ihtiyacımız var. Bu birlik ve dirliği HAK-İŞ bu-
güne kadar göstermiştir. Zeytin Dalı Operas-
yonu’nda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Rabbim dirliğimizi muha-
faza etsin” şeklinde konuştu.  Protokol ko-
nuşmalarının ardından Hizmet-İş Sendikası 
kurucu üyelerine ve çeşitli noktalarında va-
zife almış üyelerine Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan tarafından hediye takdim edildi.
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Kutlama etkinliklerine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri ve İl Başkanları ve 28 ülke, 34 sendi-
kadan 70 sendikacı konuk katıldı.

Dünya Bankası Kredi Vermek 
İçin Özelleştirme Şartı Koyuyor

Protokol konuşmaları bölümünde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, küresel 
sermayenin ve uluslararası finansal kurum-
ların dünyada, özellikle az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde devletin küçültülme-
sinin, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 
ve taşeronlaşmayı dayatma gibi sonuçlara 
yol açtığını söyledi.

 Dünya Bankası’nın verdiği kredilerde koşul 
olarak özelleştirme şartı koyduğunu anla-
tan Arslan, Türkiye’den şu iki uygulamayı 
örnek gösterdi: “Dünya Bankası Antalya’da, 

verdiği kredi karşılığında su dağıtım hizmet-
lerinin özelleştirilmesini şart koşmuştur. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi su işletmesi 
ANTSU bu şekilde özelleştirilmiştir. 

İşi, o dönemki adıyla, Fransız su şirketi 
SUEZ almıştır. Özelleştirmeyle birlikte yatı-

rımlar durmuş, su fiyatları artmıştır. Yaşa-
nan olumsuzluklardan dolayı, özelleştirme-
den vazgeçilmesi başarısı gösterilmiştir. Bir 
diğer örnek Kocaeli’de Yuvacık Barajı’dır. Ya-
pılan anlaşmalardan dolayı Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi hala kullanmadığı suyun 
faturasını şirkete ödemektedir.”

Hizmet-İş Sendikası 40. Yıl etkinlikleri 25 Ocak 2018 
tarihinde protokol konuşmaları ve “Kaliteli Kamu Hiz-
metleri ve Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir 
Kalkınma” panelinin gerçekleştirilmesinin ardından 
sona erdi.

KALİTELİ KAMU 
HİZMETLERİ VE SENDİKAL 
HAKLAR MASAYA
YATIRILDI
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Özelleştirmelerle Güçsüz Ülkeler 
Talan Ediliyor

Kamu hizmetlerinin kamu işçisi eliyle yapıl-
masına başarılı bir örnek olarak Konya Bü-
yükşehir Belediyesi su işletmesi KOSKİ’yi 
gösteren Arslan, “Hizmetlerin kaliteli olma-
sı için illa özelleştirilmesi gerekmiyor. Önü-
müzde bir KOSKİ örneği var. Tüm hizmetler 
tamamıyla belediye imkânlarıyla yapılıyor. 
Bunu inceledik, üç dilde kitaplaştırdık. KOS-
Kİ’nin başarısını görünce şunu söylüyorum: 
Mesele özelleştirme olmamalıdır. Çünkü 
özelleştirmelerle güçsüz ülkeler talan edi-
liyor” dedi.

Taşeron Sisteminden Vazgeçilmesi 
Çalışma Hayatındaki En Büyük 
Reformdur

Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilerek, 
taşeron işçilerinin kamuda sürekli işçi po-
zisyonunda çalıştırılmasını Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinde çalışma hayatında yapılan en 
büyük reform olarak değerlendiren Arslan, 
“Bu Türkiye’nin başarısıdır, meydan okuma-
dır. Bu meydan okumayı başaranlara teşek-
kür ediyorum. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a 
bu konuda bizlere vermiş olduğu destekle-
rinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Sendikalaşma Hakkını ve 
Sendikaları Önemsiyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, konuşmasın-
da sendikaların, işçiler başta olmak üzere 
çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekono-
mik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret 
ederek, iktidara geldikleri günden itibaren 
hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve 
sendikaları önemsediklerini söyledi.

Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini 
dikkate alarak politikalarını hayata geçirdik-

lerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın 
aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anla-
mına geldiğini ifade etti. 

İşçi Sendikalarının Çekinceleri 
Dikkate Alınmıştır

Sendikalaşmayı hükümet politikalarının ta-
mamlayıcısı olarak gördüklerini belirten El-
van, şöyle devam etti: “Taşeron kapsamında 
çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi 
için hükümetimizin tüm üyelerinin özverili 
gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Ka-
muda personel çalıştırılmasına dayalı hiz-
met alımını yeniden tanımladık. Bu tanımlar 
kapsamında taşeron işçiler kadroya geçiril-
mektedir. 
Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalış-
malarında gündeme gelen 'özel sözleşmeli 
personel statüsü' uygulamasına gidilmeye-
rek, işçi sendikalarının çekinceleri dikkate 
alınmıştır. Bu düzenlemeyle ikili yapı orta-
dan kaldırılarak kamuda çalışma barışının 
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal gü-
vencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz ko-
nusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin 
artacağını ve bunun da hizmet kalitesine 
yansıyacağını öngörüyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardından Arslan, 
Bakan Elvan'a, Hizmet-İş Sendikasının 40. 
yılı anısına Merkez Bankası darphanesi ta-
rafından özel olarak bastırılan 22 ayar altın 
madalyon takdim etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikasının 40 
yıllık tarihini hafızalarda yeniden canlandırdı. 
Sendikanın geçmişten günümüze gelme-
sinde vermiş olduğu mücadeleyi anlatan 
kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Uluslararası, Kaliteli Kamu 
Hizmetleri ve Sendikal Haklar 
Aracılığıyla Sürdürülebilir 
Kalkınma Paneli

Protokol konuşmalarının ardından “Ulusla-
rarası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal 
Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma” 
Paneli HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Kamu Hizmetleri Bir Değer 
Haline Gelmiştir

Panelin moderatörlüğünü yapan HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, “Kalkınma 
Bakanımız Lütfi Elvan bugün bizlerle bera-
ber oldu. Bizim buradaki çalışmamız da sür-
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dürülebilir kalkınma ve kamu hizmetleri ile 
ilgili olduğu için bakanımızın katılması biz-
leri hem onurlandırdı hem de konumuzun 
çerçevesini belirlemiş olduk” dedi. 

Panel kapsamında uluslararası bir aile ola-
rak önemli bir kavramı, önemli bir konuyu 
masaya yatırdıklarını belirten Yıldız, “Pane-
limize bütün Türkiye’den katılım var. Bütün 
uluslararası sendikalarımızın temsilcileri 
panelimize katılıyor. Dolayısıyla panelimizde 
bir bütün olarak ele alığımız konuları tartış-
mamız söz konusudur” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ olarak aslında burada sektörel bir 
çalışma yapıyoruz. HAK-İŞ olarak bize bağlı 
bulunan 20 işkolunun sektörel çalışması-
nı yapmamız gerekiyor. Her sendikamızın 
kendi sektörünü etraflıca ortaya koyması 
gerekiyor. Hizmet-İş sendikamızın bugün 
buradaki çalışması bir model olacaktır” diye 
konuşan Yıldız, “Buradaki temel kavram, 
kamu hizmetleri kavramıdır. Kamu hizmet-
leri bugün itibariyle bir kavram değil, bir de-

ğer haline gelmiştir. Uluslararası sendikal 
hareket de kamu hizmetlerini bir kavram, 
bir ilke olarak ortaya koyuyor ve buna sahip 
çıkıyor” ifadelerini kullandı. Yıldız, “Bugün 
dünyada ideolojik sistem, ekonomik sistem 
olarak serbest piyasa sistemi var. Uluslara-
rası sendikal hareket de sürdürülebilir bir 
ekonomi için kamu hizmetlerinin yaygın, en 
kapsamlı şekilde ve kaliteli olmasına büyük 
önem veriyor bunun için mücadele ediyor-
lar. Hizmet-İş Sendikamız da uluslararası 
sendikal ailenin bir parçası olarak bu sü-
reçleri okuyan, bu süreçlere katılan bir sen-
dikamız olarak bu konuda öncülük rolünü 
üstleniyor” şeklinde konuştu.

Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve 
Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir 
Kalkınma Panelinde, Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
“Kamu Hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle 
sunulması: KOSKİ Örneği”, Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim 

üyesi Doç. Dr. Murat Akçakaya “Geçmişten 
bugüne değişen devlet ve yönetim anlayışı”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Talat Canpolat “Kamu 
görevlileri ve işçilerin sendikal haklar yö-
nünden farklı mevzuata tabi olmalarının 
kamu hizmetlerine etkisi”, Kırıkkale Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yaylı “Türki-
ye’de sürdürülebilir kalkınma politikaları ve 
yerel yönetimlerin rolü”, Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özay-
dın “Sürdürülebilir kalkınma politikalarında 
işgücü ve sendikal haklar” konularında su-
num yaptılar.  Panel, 28 ülke, 34 sendikadan 
gelen yabancı sendikacıların konuştuğu 
Uluslararası, Kaliteli Kamu Hizmetleri ve 
Sendikal Haklar Aracılığıyla Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansıyla devam etti.
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 22 Şubat 2018 tarihin-
de Bosna Hersek Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyonu 
(SSSBİH) 14. Kongresine ka-
tıldı.  

Kongrede konuşan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, 

HAK-İŞ ile Bosna Hersek Ba-
ğımsız Sendikalar Konfede-
rasyonu’nun (SSSBİH) ilişkile-
rinin eski bir geçmişe dayan-
dığını ve uzun yıllardır birlikte 
çalıştıklarını belirterek, “Bu 
çalışmalarla hem Türkiye’de-
ki sendikal hareketin hem de 
Bosna Hersek’teki sendikal 
hareketi yakından tanıma ve 
işbirliği yapmayı hedefledik” 
dedi. Bosna Hersek ile olan 

ilişkileri daha ileriye taşıma 
konusunda her iki tarafta da 
büyük bir irade olduğunu vur-
gulayan Arslan, “Bosna Her-
sek denildiği zaman Türkiye’de 
başka bir anlam ifade ediyor. 
Çünkü Bosna Hersek Türki-
ye için sadece Balkanlarda 
bir devlet olmaktan çok daha 
büyük bir anlam ve manayı 
ifade ediyor. Türkiye ile Bosna 
Hersek arasında bir kardeş-
lik, bir dostluk ilişkisi görmek 
mümkündür.  Bu ilişkilerimizi 
daha da güçlendirmek ve ge-
liştirmek için birlikte çalışa-
cağız. Birlikte çalışarak her iki 
ülkenin emekçileri, çalışanları 
için güzel ve hayırlı hizmetler 
yapmak için çaba sarf edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

ARSLAN, BOSNA HERSEK’TE SSSBİH 14. KONGRESİNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 26 Mart 2018 tari-
hinde Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı 
Sinan Uzunpınar ve beraberindeki heyeti HAK-İŞ Genel Mer-
kezi’nde ağırladı.

Ziyaret programında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ko-
nularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ 
DERNEĞİ HAK-İŞ'TE

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mart 2018 tarihin-
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Eyyüp Karahan’ı makamında ağırladı.

Ziyaret programında Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıl-
dız ve konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz yer aldı. Ziyaret prog-
ramında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, İBB GENEL
SEKRETERİ BARAÇLI’YI
MAKAMINDA AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
23 Şubat 2018 tarihinde ‘Çocuk İşçi-
liği ile Mücadele Ortak Deklerasyo-
nu İmza Töreni’ne katıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayesinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenli Bakanlığı ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle 
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Dekla-
rasyonu imzalandı.

İmza töreni, Çalışma ve Sosyal Gü-
venli Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı 
Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Pa-
landöken, DİSK Başkanı Kani Beko, TZOB 
Başkanı Şemsi Bayraktar ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Nu-
man Özcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Deklarasyonda 2018 yılının Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Yılı ilan edildiği hatırlatılarak, bu 
dönemde toplumun duyarlılığının artırılması 
için her türlü ulusal ve uluslararası çaba-
ya katkı verileceği, ayrım gözetmeksizin 
her çocuğu, çocuk olmaktan kaynaklanan 
evrensel haklarına ulaşması için çaba har-
canacağı belirtildi. Deklarasyonda, Tüm ço-

cukların en kötü biçimleri başta olmak üze-
re çocuk işçiliğinden korunacak ve önleyici 
tedbirler alınacağı belirtildi.

Sendikal Örgütlülüğün Olduğu 
Yerde Çocuk İşçiliği Asla Olmaz

İmza öncesi konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Sorunları biliyoruz ve bu 
konuda sorumluluklarımız var. Hep birlikte 
bu sorunun çözümü için mücadele edece-
ğiz. Sendikal örgütlülüğün olduğu hiçbir 
yerde çocuk işçiliği asla olmaz. O nedenle 
sendikal örgütlenme ile çocuk işçiliğine son 
diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar Bir İş Gücü Değildir, 
Beşeri Sermaye Hiç Değildir

İmza töreninde konuşan Emine Erdoğan, 
2018 yılının Türkiye’de ‘Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Yılı’ ilan edildiğini anımsa-
tarak, “Allah’ın bize emanet olarak 
verdiği çocuklar bir iş gücü değildir, 
beşeri sermaye hiç değildir. 

Çocuk işlenmeyi bekleyen bir cev-
herdir, tertemiz bembeyaz bir sayfa-
dır. Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, 
ne fabrikadır, çocuğun yeri okuldur. 

Çocuğun eline ne boya sandığı ne 
kağıt mendil ne tartı yakışır. Çocuğun 
eline en çok kalem, defter, kitap ya-
kışır. Küçücük yaşta tarlada, sokak-
ta çalışmak zorunda kalan çocuklar 
tüm toplumu ilgilendiren bir ayıptır” 

şeklinde konuştu.  

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birer konuşma 
yaptılar.

Konuşmaların ardından TZOB, TİSK, TESK, 
HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TOBB, ILO Türkiye, Kal-
kınma, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, İçişleri, 
Aile Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklarının katılımıyla Emine 
Erdoğan'ın himayesinde Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Deklarasyonu’na imzalar atıldı.

ARSLAN, ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE İMZA TÖRENİNE KATILDI 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mart 
2018 tarihinde K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığına bağlı Mesarya Bölgesi İzcilerini 
Emek Konukevi’nde ağırladı.

Arslan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 36 
İzci öğrenci ile 10 kişilik eğitimciden oluşan 
grupla Emek Konukevi’nde akşam yeme-
ğinde bir araya geldi. 

İzciler yemekten önce ve sonra gelenekle-
rine uygun olarak hep bir ağızdan izci duası 
okudular.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin De 
Anavatanıdır

Programda izcilere hitap eden Arslan, Kıb-
rıslı İzcileri ağırlamaktan büyük memnuni-

yet duyduğunu ifade ederek, “Sizleri burada 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e Kıbrıs’tan 
üye olan bir Sendikamızın, Kamu-Sen ol-
ması sebebiyle sık sık K.K.T.C’ye ziyaretle-
rimiz oluyor. 

Burada Olmaktan Memnuniyet 
Duyuyoruz

Türkiye sadece bizim değil sizlerin de ana-
vatanı, büyük dedeleriniz bu topraklarda 
ömür sürdüler bu gerçeğin bilincinde ol-
maktan asla vazgeçmeyin. İzcilik; ahlâki de-
ğerleri yaşatan, toplumun yararı için çalışan 
bir faaliyet alanıdır. Böyle güzel bir gelene-
ğin, sporun içinde bulunduğunuz için sizleri 

tebrik ediyorum” dedi. İzci grubunun başka-
nı ve eğitimcisi Hüseyin Sancar, Türkiye’de 
HAK-İŞ’te ağırlanmaktan onur duyduğunu 
belirterek, “Bizlere bu hoş sohbeti ve imkânı 
sağladığı için Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ’e 
çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. 

Arslan, içerisinde; İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un Safahat kitabı, Ajan-
da ve Kalemin yer aldığı kamp çantalarını 
İzcilere hediye etti. 

İzciler de içinde Kıbrıslı Türklerin geleneksel 
motiflerinin yer aldığı bir tabloyu Arslan’a 
sundular. Program toplu fotoğraf çekiminin 
ardından son buldu.

ARSLAN, KIBRISLI İZCİ ÇOCUKLARI AĞIRLADI
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 30 
Mart 2018 tarihinde Fas Ulusal İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu’nun (UGTM) 58. Kuru-
luş yıldönümü programına katılmak ve çe-
şitli temaslarda bulunmak üzere Fas’a gitti. 

UGTM’nin 58. Kuruluş yıldönümü programı-
na yabancı misafir olarak yalnızca HAK-İŞ 
davet edildi. 

UGTM’nin Coşkusu ve 
Dinamizmi Bizi Etkiledi

Kuruluş yıldönümünde konuşan HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, UGTM’nin 
sahip olduğu coşku, dinamizm ve sosyal 
diyalog atmosferinin kendilerine etkilediği-
ni belirterek, “UGTM’nin 58. Kuruluş Yıldö-
nümünü kutluyor, nice 58 yıllar diliyorum. 
Kongreler ve yıldönümleri gibi özel günler 
sendikalar için önemli günlerdir. Bu günler 
yenilenmenin ve heyecan kazanmanın ad-
resleridir. Ben burada da bu yenilenmeyi ve 
heyecanı görüyor, bundan dolayı UGTM’yi 
kutluyorum” dedi.

HAK-İŞ Olarak 
Sendikacılıkta Önemli 
Çözümler Ortaya Koyduk

HAK-İŞ olarak sendikacılıkta önemli çö-
zümleri ortaya koyduklarını ve sorunları 
çözdüklerini anlatan Yıldız, “HAK-İŞ olarak 
örgütlenmeyi başardık ve büyümeyi sağla-
dık. 

Taşeron sorununu 
çözmeyi başardık. 
Kadınlara gereken 
değerin verilmesi 
ve kadınların çalış-
ma hayatında daha 
fazla yer alması ko-
nusunda büyük bir 
ilerleme kaydettik” 
ifadelerini kullandı.

UGTM İle Ortak 
Projeler 
Geliştireceğiz

Yıldız, “HAK-İŞ ola-
rak UGTM’yi kardeş 
konfederasyon ola-
rak görmekteyiz. 
UGTM ile olan yakın 
ve samimi ilişkile-
rimizi, daha somut, 
daha güçlü ve daha 
etkin hale getirmek 
için ortak projeler 
geliştireceğiz” diye 
konuştu.

Yıldız’ın Fas  
Temasları

UGTM’nin 58. Kuruluş yıldönümü progra-
mına katılmak üzere Fas’ta bulunan Yıldız, 
ziyareti kapsamında çeşitli görüşmelerde 
bulundu. Yıldız ilk olarak Fas Ulusal İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (UGTM) Baş-
kanı Ennam Mayara’yı ziyaret etti. Ziyarette 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çalışma 
hayatına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ardından İstiklal Partisi Başkanı 
ve aynı zamanda Fas Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi Başkanı Nizar Baraka ziyaret edildi.

Ziyarette HAK-İŞ’in çalışmaları hakkında 
bilgi verilerek, sosyal politikalara ilişkin kar-
şılıklı değerlendirmede bulunuldu. Son ola-
rak Fas'ın bir başka konfederasyonu olan 
UNTM Başkanı Abdelilah El Halouti ve yö-
netim kuruluyla görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarette, konfederasyonlar arasındaki iş-
birliği hakkında karşılıklı olarak görüş alış-
verişinde bulunuldu.

YILDIZ, FAS’TA UGTM’NİN 58. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikasının Çorum Şubesi 1. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı. 

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, TBMM İdare Amiri, Ak 
Parti Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ Onur-
sal Başkanımız Salim Uslu, Ak Parti Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 
Çorum Belediye Başkanvekili Ahmet Ya-
bacıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kanvekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Samsun İl 
Başkanı Ziya Uzun, HAK-İŞ Amasya İl Baş-
kanı İsmail Pazar, 

HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 
HAK-İŞ Kırıkkale İl Başkanı Celal Yünlü, 
Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat 
Eyvaz, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e bağlı sendikala-
rın Çorum şube başkanları, delegeler, basın 
mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Arslan, Tüm Sendikacıları Çözüm 
Odaklı Davranmaya Davet Etti

Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tüm 
sendikacıları ülkemizin ve çalışma hayatı-

nın sorunlarıyla mücadelede çözüm odaklı 
davranmaya davet etti. Arslan, “Sendikalar 
bugün şeker fabrikaları için hangi çözümü 
getirdiler. Kapattırmayız derken, çözümü de 
bulmalısınız. HAK-İŞ bir şeye itiraz ediyor-
sa somut çözümü de önerir” diye konuştu. 
HAK-İŞ’in çözüm odaklı bir konfederasyon 
olduğunu kaydeden Arslan, HAK-İŞ’in öne-
rileriyle tekrar ekonomiye kazandırılan Et 
Balık Kurumu ve Kardemir örneğini hatır-
lattı.

Arslan, “Kapattırmayız, sattırmayız, karşıyız 
diyerek süreci atlatamazsınız, çözüm de su-
nacaksınız. HAK-İŞ itiraz ederken çözümü 
de ortaya koyuyor. HAK-İŞ, mücadeleyi böy-
le yürütür. HAK İŞ olarak geçmişte Et Balık 
Kurumu’nu ve Kardemir’i kurtardık. Aynı 
şekilde, Bursa Büyükşehir’in su işletmesi, 
özel su işletmesinde tekel olan Fransız fir-
ma SUEZ’e satılmak istendi. Sorun varsa biz 
işletelim istedik. Mücadelemiz sonucunda 
SUEZ Bursa ve Antalya’da varlık göstere-
memiştir” dedi.

ÇAYKUR’u Geleceğe Taşımamız 
Gerekiyor

ÇAYKUR ve Orman Genel Müdürlüğü’nde de 
çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını anım-

satan Arslan, şu açıklamalarda bulundu: 
“ÇAYKUR’un geleceğini düşünerek bir ça-
lışma yaptık. ÇAYKUR işçileri şimdi en az 6 
ay çalışacaklar. Bu sayede hem ÇAYKUR”u 
ayakta tutacağız hem de çalışanları mem-
nun edeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü’nde 
çalışan arkadaşlarımızın da yıllık çalışma 
sürelerini uzattık. ÇAYKUR’u geleceğe taşı-
mamız gerekiyor. Rekabet edebilir duruma 
getirmemiz gerekiyor. Sadece itiraz odaklı 
olursanız fabrikaları kaybedersiniz. ÇAY-
KUR’u da kaybedersiniz. Sokaklarda ideolo-
jik türkü söyleyerek sorunlar çözülmüyor.”

HAK-İŞ Çözüm Odaklı Bir 
Konfederasyondur

HAK-İŞ’in büyük bir bilinçle hareket ettiğini 
ve bu sorumlulukla birlikte büyümeye de-
vam ettiğini belirten Arslan, “Türkiye’nin en 
büyük ikinci konfederasyonuyuz. Benden 
önceki Genel Başkanımız Salim Uslu’dan 
daha öncekilere kadar, emeği geçenlere çok 
teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ, istikametinden 
vazgeçmeden yoluna devam edecektir. Bu 
yolculuk zor bir yolculuktur. Değerlerden 
vazgeçmeden bu yolculuğu yapabilmek 
bir başarıdır. Bizimle yürüyen tüm emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

ARSLAN: "SENDİKAL HAREKET BİR SÜREÇTİR,
YERİNDE DURMAZ"
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Kapsam Dışı Kalanlar Umutsuzluğa Kapılmasınlar
Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilmesi ile taşeron emekçilere 
kamuda kadro verilmesini küresel güçlere ve küresel sermayeye 
karşı bir meydan okuma olarak değerlendirdiklerini belirten Arslan, 
sendikal hareketin dinamik bir alan olduğunu ve taşerona kadro 
mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Sendikal Hareket Bir Süreçtir, Yerinde Durmaz
Arslan, “Sendikal hareket bir süreçtir, yerinde durmaz. 2017 yılında 
biz taşeron işçileri örgütlerken kimse yoktu. Mücadeleyi başlattık, 
devam ettirdik, bu aşamaya geldik. 2 Nisan itibariyle kamudaki taşe-
ron işçiler kadro hakkını elde edecekler. Şimdi yeni bir aşamaya ge-
çiyoruz. HAK-İŞ olarak bize yaraşır şekilde, KİT’lerdeki arkadaşların 
da kapsama alınması için mücadele edeceğiz” dedi.

Çorum’un en çok şehit veren illerimizden biri olduğuna dikkat çeken 
Arslan, bütün şehitlerimizle birlikte, 15 Temmuz’da şehit olan Erol 
Olçok’u da anarak rahmet diledi.

HAK-İŞ Türkiye’yi İleriye Taşıyacak Kodları Yakalamıştır

Genel Kurulda konuşan TBMM İdare Amiri, Ak Parti Çorum Millet-
vekili ve HAK-İŞ Onursal Başkanımız Salim Uslu, konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: 

“Sendikacılık koşmakla, akılla, vicdanla mümkündür. Mücadele 
ederken adaleti asla ıskalamamanız gerekir. HAK-İŞ okulundan olan 
herkes hakkı tutmak, haktan ve adaletten yana olmak durumunda-
dır. HAK-İŞ dün insanların kıyafet özgürlüğüne, aidiyetine, kimliğine, 
mezhebine bakmayın dediğinde tutarlı olmayı iyi bilmiştir. Aslında 
HAK-İŞ, Türkiye’yi ileriye taşıyacak kodları yakalamıştır. HAK-İŞ sa-
vunduğu fikirler itibariye Türkiye’de siyaset yapanlara örnek teşkil 
etmiş, laboratuvar görevi görmüştür. HAK-İŞ IMF, Anayasa ve de-
mokrasi konusunda her zaman haklı çıkmıştır. HAK-İŞ’in var ol-
masını Türkiye’nin de yoluna emin adımlarla yürümesinin garantisi 
olarak görüyorum”

Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da “2023 viz-
yonuna STK’sız girilemez. Bizlerin hain olmayan yapılara ihtiyacımız 
var. Bir bakan, bir idare amiri çıkaran HAK-İŞ önemli bir yapıdır” dedi.
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HAK-İŞ Her Zaman Adil Olmuştur

Çorum Belediye Başkan Vekili Ahmet Ya-
bacıoğlu, HAK-İŞ’in demokrasinin, kültür 
anlayışının temsilcilerinden birisi olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: “STK’lar adil 
olmak durumundadır. HAK-İŞ her zaman 
adil ve otokontrol yapan bir konfederasyon 
olmuştur. Belediye olarak sivil toplum ör-
gütlerimizi, sendikalarımızı ve çalışanları-
mızı önemsiyoruz. HAK-İŞ’in 28 Şubat sü-
recindeki mücadelesini hatırlıyor ve takdir 

ediyoruz. Hizmetlerimizi işçilerimizle birlik-
te yürütüyoruz, işçilerimize teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Alaca Belediye Başkanı Muham-
met Esat Eyvaz da  “HAK-İŞ’in hak arama 
mücadelesi aynı zamanda bir özgürlük ve 
demokrasi mücadelesidir. HAK-İŞ yerli ve 
milli duruşun da bir simgesi olmuştur. Bu 
açıdan HAK-İŞ’e teşekkür ediyoruz. Taşeron 
meselesi belediyelerin de bir sorunuydu. Bu 
sorunda aldığı inisiyatiften dolayı da ayrıca 
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı 
Zeki Gül'ü Ziyaret Ettik

Genel kurulun ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, beraberindeki TBMM İdare 
Amiri, Ak Parti Çorum Milletvekili ve HAK-İŞ 
Onursal Başkanımız Salim Uslu, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin 
Öz ve Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp Karadereli ile birlikte Çorum Belediye 
Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 
2018 tarihinde Çorum Belediyesi 2. KYK 
Spor Oyunları ödül törenine katıldı.

Alanında Türkiye'nin en büyük ve tek spor 
organizasyonu olan 1764 gencin 6 branşta 
kıyasıya mücadeleleriyle tamamlanan Ço-

rum Belediyesi 2. KYK Spor Oyunları Ödül 
Töreni 172 öğrenciye toplam 32.250 tl ilk 
ödüllerinin takdimiyle gerçekleştirildi. 

Çorum 2. KYK Oyunlarının sponsoru Çorum 
Belediyesi sahipliğinde gerçekleşen Ödül 
törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Millet-
vekili ve HAK-İŞ Onursal Başkanımız Salim 
Uslu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanve-
kili Av. Hüseyin Öz, Çorum Valisi Necmet-
tin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül 
katıldı.

ARSLAN, ÇORUM’DA 2. KYK SPOR OYUNLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 31 Mart 2018 tarihinde Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve HAK-İŞ 
Tokat İl Başkanı Resul Demir ile birlikte Tokat Belediye Başkanı 
Av. Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN’DAN TOKAT BELEDİYE 
BAŞKANI EROĞLU’NA ZİYARET 

YILDIZ, NİJERYA İŞÇİ KONGRESİ 40. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, 27 Şubat 2018 tarihinde Nijerya 
İşçi Kongresi'nin 40. Kuruluş Yıldönü-
mü çerçevesinde Nijerya’nın başkenti 
Abuja'da düzenlenen programa katıl-
dı.

HAK-İŞ olarak Afrika'daki işçi örgüt-
leriyle yakın ilişkileri bulunduğunu 
belirten Yıldız, “6 yıldır hemen hemen 
bütün Afrika ülkelerinin işçi konfede-
rasyonlarıyla ortak çalışmalar yapıyor 
ve ilişkileri geliştirmeye devam ediyo-
ruz” dedi.

Nijerya İşçi Kongresi'nin, HAK-İŞ Kon-
federasyonu’na büyük önem verdiğini 
anlatan Yıldız, iki işçi kurumu arasında 
önemli bir bağ olduğunu söyledi.

Afrika'da toplumsal gelişmeye dönük 
çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan 

Yıldız, “Afrika ile ilişkimizin geliştiril-
mesi için Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bir açılım başlattı. 
Bu açılım bizim ilişkilerimizi de çok 
olumlu etkiliyor. Ülkelerin sıcak ilişki-
leri, işçilerin ve halkların ilişkilerini de 
çok hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Nijerya İşçi Kongresi Başkanı Ayuba 
Wabba, kongrenin 1978 yılından bu 
yana işçilerin haklarını koruduğunu 
belirterek, “Bir örgütün 40. Yılının dol-
ması az bir şey değil, özellikle Nijerya 
gibi bir ülkede” şeklinde konuştu.

Yıldız kuruluş yıldönümü sonrasında 
Nijerya Anadolu Ajansı (AA) ve Nijerya 
televizyon kanalına röportaj verdi.

Yıldız, Nijerya temasları kapsamında 
Nijerya Büyükelçisi Hakan Çakıl ile 
görüştü.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Mart 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikasının Amasya’da gerçek-
leştirilen bölgesel eğitim seminerine katıldı.

Eğitim Seminerine Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'ın yanı sıra Hizmet-İş Sendika-
mızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Baş-
kanları, işyeri sendika temsilcileri, komite 
başkanları danışmanlar, uzmanlar ve avu-
katlar katıldı.

HAK-İŞ’in Tarihi Mücadeleler 
Tarihidir

Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Kuşkusuz ki HAK-İŞ’in 
yapmış olduğu tüm çalışmalar, mücadeleler 
ve göstermiş olduğumuz azimli kararlılığı-
mız bizlere güzel ve hayırlı bir karşılık olarak 
dönecektir” dedi.

HAK-İŞ tarihinin bir nevi mücadeleler tari-

hi olduğunu belirten Arslan, “Bizler HAK-İŞ 
ailesi olarak zor dönemlerde, zor şartlarda 
mücadele verdik. 

Bu uzun ve çetin yolda hiçbir zaman pes et-
medik. Bu yolda yılmadan, yıkılmadan aynı 
safta mücadele veren kardeşlerime teşek-
kür ediyorum. Bizler bu çalışmalarımızın, 
emeklerimizin karşılığını her zaman mey-
danlarda olarak ve kamuoyunun önünde 
kalarak gerçekleştirdik” diye konuştu. 

HAK-İŞ’in Gayreti ve 
Cumhurbaşkanımızın Talimatı 
Taşeron Sorununu Çözmüştür

Arslan, “Önümüze ÖSP’ler konulduğunda 
biz buna geçit vermedik. ÖSP düzenlemele-
ri meclise gönderildiğinde biz bunun devre 
dışı bırakılması için gerektiğinde geceler 
boyu uyumayarak ÖSP’nin yanlış bir karar 
olduğunu anlattık. Biz taşeron ve ÖSP’yi ne 
kabul ne de tasvip ettik. Bunun karşısında 

her zaman kamu işçiliğini savunduk. Taşe-
ron problemini her fırsatta Sayın Cumhur-
başkanımıza ifade ettik. Cumhurbaşkanımı-
zın talimatıyla Başbakanımızın, Çalışma Ba-
kanımızın gayretleri ve HAK-İŞ’in geçmiş-
ten bu yana gelen dev mücadelesi taşeron 
meselesini çözmüştür ” şeklinde konuştu.

Taşeron Sistemini Tarihin 
Çöplüğüne Gönderdik

Mücadele sırasında hiçbir engel tanımadık-
larını vurgulayan Arslan, “İnandığımız yolda 
asla geri dönmeden, bu ülkenin gerçek sa-
hipleri, mağdurları ve mazlumları için Allah 
rızası haricinde hiçbir beklenti içine girme-
den taşeron sistemini tarihin çöplüğüne 
gönderdik. 

Taşeron mücadelesinin, ÖSP mücadelesi-
nin sahadaki karşılığı HAK-İŞ’tir. Eksiklikleri 
tamamlama yükümlülüğü de çalışma azmi 
de bize aittir”  ifadelerini kullandı.

ARSLAN: “TAŞERON SİSTEMİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERDİK”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Uşak Belediye-
si arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
imza törenine katıldı. 

Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Ca-
han’ın Genel Başkanımız Arslan onuruna 
vermiş olduğu öğle yemeği sonrası toplu iş 
sözleşmesi alkışlar eşliğinde imzalandı.

İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah 
Cahan, HAK-İŞ Uşak İl Başkanı Recep Sor-
kun ve şube yönetim kurulu üyeleri, HAK-
İŞ'e bağlı Sendikalarımızın şube başbakan 
ve yöneticileri,  Belediye Başkan Yardımcıla-
rı ve Daire Başkanları ile basın mensupları 
katıldı.

Halk oyunları ekibinin sergilemiş olduğu 
Zeybek gösterisi sonrası imza törenine ge-

çildi.  İmza töreni sonrası karşılıklı hediye-
leşmeler ve sergi ziyareti yapıldı.

Uşak Bizim İçin Çok Önemli Bir 
Yerde Durmaktadır

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde konuşmala-
rını yapmak üzere kürsüye çıkan Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, Uşak’ın kendileri 
için çok önemli bir yerde olduğunu anlata-
rak, “Hizmet-İş Sendikamızın Kurucusu ve 
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi 
Uşak’ta imam-hatip lisesinde okudu ve o 
yıllarda Memur-Sen’in kurucusu Mehmet 
Akif İnan da bir okulumuzda Edebiyat öğret-
menliği yapıyordu” diye konuştu.

İl Genel Meclisinin ve Uşak Belediyesi’nin 
yapmış olduğu hizmetlerin takdir edilecek 
bir noktada olduğunu vurgulayan Arslan, 
Türkiye’nin zor zamanlardan geçmesine 
rağmen bir taraftan da güzellikler yaşadı-
ğını belirtti. Arslan, “Belediye başkanımız az 
evvel dedi ki; ne talep edildiyse verdik. Biz 
bu talepleri sunarken Belediyenin şartlarını, 
imkanlarını gözeterek bu taleplerde bulunu-
yoruz. Ne olursa olsun alalım ya da ne olur-
sa olsun verelim anlayışı HAK-İŞ’in sorum-
luluk anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmıyor. 
Belediyenin pozisyonunu da gözeterek bun-
ları talep ediyoruz” diye konuştu.

ARSLAN: "HAK-İŞ'İN MÜCADELESİ, TÜRKİYE'NİN
MÜCADELESİDİR"
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15 Temmuz Darbe İşgal Girişimine 
Karşı En Ciddi Mücadeleyi Verdik

15 Temmuz darbe ve Türkiye’yi işgal girişi-
mine değinen Arslan, “HAK-İŞ 15 Temmuz 
işgal girişimine karşı en ciddi mücadeleyi 
veren, ilk andan itibaren meydanlara çıkan 
bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hainlere geçit 
vermeyen ve ülkemizin işgaline karşı dire-
nen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. 15 Temmuz’u unutmadık ve unut-
turmayacağız. Çünkü 15 Temmuz bir darbe 
girişimi olma hainliğinin yanında bir işgal 
girişimiydi. Bütün mazlumların ümidi olan 
ülkemiz İslam dünyasının son kalesidir” 
şeklinde konuştu. Arslan, “Şehitlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak 5 vatan evladı-
mızı o gece hainlere şehit verdik. Arkadaş-
larımızın bu hainlere karşı yazmış olduğu 
destanı asla unutmayacağız" dedi. 

Mehmetçiğimizin Maddi ve 
Manevi Olarak Yanındayız

Sadece 15 Temmuz değil terörle mücadele-
de de vermiş olduğumuz kahraman şehit-
lerimize de Allahtan rahmet dilieyen Arslan, 
"Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye meşru 
müdafaa hakkını kullanarak teröre, terö-
rizme karşı bir mücadele veriyor. Afrin’de 
yedi düvele karşı savaşıyoruz. Onun için Af-
rin harekatı sıradan bir harekat değildir. Bu 
harekatın başarısı demek bu 7 düvelin de 
mağlubiyeti demektir. Onun için maddi-ma-
nevi desteklerimizle Mehmetçiğimizin ya-
nında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Hainlere Karşı Devletimizin ve 
Milletimizin Yanındayız

“Görüş farklılıklarını, düşünce biçimlerini ve 
siyasi görüşlerimizi bir kenara atıp devleti-
mizin, milletimizin yanında olmalıyız” diyen 
Arslan, şunları kaydetti :  “Görüş farklılıkla-
rımızı bir kenara atıp nasıl yan yana geldi-

ğimizi görmemiz bizim için çok önemli. Bir 
grup STK ile Hatay ve Hatay’a bağlı Reyhan-
lı, Kırıkhan, Hassa sonra Gaziantep illerin-
de birtakım ziyaretlerde bulunduk. Kilis’te 
atılan toplarla şehitler verdiğimiz o sınır 
bölgesinde yaşayan halkımızın asla korku 
endişe içerisinde görmedik. Şehitlerimizin, 
gazilerimizin yakınları gururla onurla bu 
harekatın arkasında olduklarını ifade ettiler. 
Toplumun nasıl bir dayanışma içerisinde 
olduğunu göstererek, bu birlikteliğimiz, bu 
kardeşliğimiz işgalcilere, teröristlere karşı 
kuzeyiyle-güneyiyle, doğusuyla-batısıyla 
karşısında durmak her türlü takdirin üze-
rindedir. Hainlere karşı içeride ve dışarıda 
devletimiz ve hükümetimiz ciddi mücadele 
göstermektedir. Biz bu mücadelede devle-
timizin yanında omuz vermekteyiz. Bu top-
rakların yerli ve milli bir örgütü olarak bü-
tün vatandaşlarımızı ayrım gözetmeksizin 
kucaklıyoruz.”

HAK-İŞ’in Mücadelesi Türkiye’nin 
Mücadelesidir

HAK-İŞ’in büyümesinin Türkiye’nin büyü-
mesi anlamına geldiğini ifade eden Arslan, 

şöyle devam etti: "HAK-İŞ’in mücadelesi 
Türkiye’nin mücadelesidir. 43 yıllık tari-
hi mücadelemizde ne bizi sevenleri, ne de 
bize destek verenleri başını öne eğdirecek 
bir yanlışımız olmadı. Asla milletimize, dev-
letimize, insanımıza ihanetimiz olmadı ve 
olmayacak. 

Bu milletin değerlerini kendi değerleri kabul 
eden yerli ve sivil sendikacılık yapıyoruz. Ül-
kemizde, bölgemizde ve küremizdeki bütün 
mazlumların HAK-İŞ’ten alacağı vardır an-
layışına sahibiz. 

Biz bu borcu ödemek adına büyük bir so-
rumluluğun altına girdik. O sebeple biz ta-
şeron mücadelesinin liderliğini yaptık. 11 
yıl önce Aydın’da taşeron arkadaşlarımızı 
örgütledik. Onlardan TİS, aidat gibi hiçbir 
gelirimiz olmadan mücadele ettik. HAK-İŞ 
bayrağı orada dalgalandı. Türkiye’nin her 
yerinde 2000 yıllarından itibaren büyük bir 
mücadele verdik. 81 ilden 6 binden fazla 
taşeronun katıldığı bir kampanya yaptık. O 
günlerde de TİS ve aidat haklarımız da yok-
tu.”

Haklarımızı Güvence Altına Aldık

HAK-İŞ’in sonuçları ne olursa olsun taşe-
ronları örgütlemek konusunda gayret sarf 
ettiğini hatırlatan Arslan, “Biz şartlar ne 
olursa olsun önce bu taşeron işçileri örgüt-
leyeceğiz dedik. Çünkü örgütlülük muhatap 
alınmak demektir. 24 Ocak 2014 yılında bir 
kampanya başlattık. İşten atılma korkusu 
içerisinde olan arkadaşlarımızı gördüm. Biz 
bunlara rağmen mücadeleyi bırakmadık. 
Tarihi bir düzenlemeyi başardık. Taşeronlar 
için TİS’in önünü açmıştık, kıdem tazminatı-
nın, mesainin kanunla güvence altına alın-
masını sağladık” diye konuştu.
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Taşeron Sorununun Çözümü 
Çalışma Hayatımızın En Büyük 
Reformudur

Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız yeni 
dünya düzeninin, kapitalizmin bize dayat-
malarına karşı bir meydan okuma yapmış-
tır. Kamunun ve devletin küçültülmesine 
bu dayatmalarına devletimiz bir meydan 
okumayla karşılık vermiştir. Taşeron dü-
zenlemesi çalışma hayatımızın en büyük 
reformudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımızı, bakanlarımıza teşekkür 
ediyoruz, Allah onlardan razı olsun” ifadele-
rini kullandı.

Bu Mücadelede HAK-İŞ’in 
Alınteri Var

HAK-İŞ’in üyesi olsun ya da olmasın bütün 
taşeronlar için HAK-İŞ’in mücadele ettiğini, 
alınteri olduğunu vurgulayan Arslan, “Ta-
şeronlar kadroya geçilmez diyenlere karşı 
üretmeye, hizmet etmeye her daim devam 
edeceğiz” dedi.

Emekçi Kardeşlerimize 
Şükranlarımı Sunuyorum

Toplu İş Sözleşmesi töreninde konuşan 
Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, 
“İlimize kazandırdığımız hizmetlerde işçi 
kardeşlerimizin alınteri var. 24 saat esasına 
göre durmadan hizmet etmeye devam edi-
yoruz. Hizmet için varız biz buna inanıyoruz” 
şeklinde konuştu

Taşeron Mücadelesinin Lideri 
Arslan’dır

HAK-İŞ Uşak İl Başkanı Recep Sorkun, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın taşeron 
mücadelesinin lideri ve kadronun mimarı 
olduğunu vurgulayarak, “Kadronun mimarı 
olan Genel Başkanımızla burada bir arada 
olmak bizim için fazla duygusal ve onur ve-
ricidir. Sendikamıza yeni üye olan arkadaş-
larımıza ve bugün bizimle burada beraber-
ler onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz 
demek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Gece Gündüz Demeden Çalıştık

“Üyelerimizin sıkıntısı bizim sıkıntımız, onla-
rın dertleri bizim dertlerimiz” diyen Sorkun, 
“Her bir sorunumuzu, sıkıntımızı gidermek 
için gece gündüz çalışmaya dertlerinize 
derman olmaya geldik. 2013 yılında Genel 
Başkanımızın ‘Sendika sizi korur’ düsturuy-
la Ankara’da verdiği başlangıçla aldığımız 
talimat sonrası bölgede adım atmadığımız 
yer, karışlamadığımız toprak kalmamıştır. 
Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük 
bir gayretle çalıştık” şeklinde konuştu.

Arslan Uşak’ta Temaslarda Bulundu 

TİS töreni öncesi Uşak’ta temaslarda bulun-
du. Arslan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Se-
dat Kavas’a makam ziyaretinde bulundular. 
Karşılıklı iyi temennilerin sunulduğu görüş-
melerde Arslan, ülke gündemi ve sendikal 
faaliyetler konuşuldu. Ziyaretler öncesi 
Rektörlük ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde Genel 
Başkanımız Arslan’ı üyelerimiz çiçeklerle 
karşıladı.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

100 |  HABERLER

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, 6 Mart 2018 tarihinde Afrika Sendi-
kalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri 
Arezki Mezhoud, OATUU Genel Başkan Yar-
dımcısı ve SWTUF Genel Başkanı Yousif Ali 
Abdelkarim Yousif, OAUTUU Genel Sekreter 
Yardımcısı Emmanuel Titus Nzunda’yı HAK-
İŞ Genel Merkezinde kabul etti. 

Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız ve uzmanlar yer aldı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, OATUU heyetini HAK-İŞ’te ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, “HAK-İŞ olarak Afrika’daki bütün 
konfederasyonlarla işbirliği içerisindeyiz. 
Ortaklaşa projeler yapıyor, programlar dü-

zenliyoruz. Bu çalışmalarımıza ara verme-
den sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) 
Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, HAK-İŞ’in 
sendikal camiada önemli bir yeri olduğuna 
dikkati çekerek, HAK-İŞ’le birlikte ikili iş-
birliği anlaşması imzalamak istediklerini 
söyledi.

Mezhoud, “HAK-İŞ’le birlikte ikili işbirliği an-
laşması yaparak Afrika’da çalışma hayatının 
gelişmesine katkıda bulunmak, çalışanların 
kapasite ve kalitelerini arttırmak için Tür-
kiye’deki çalışma hayatından faydalanmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

OATUU Genel Başkan Yardımcısı ve SWTUF 
Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim You-

sif, HAK-İŞ’in katkılarıyla 25 Temmuz 2017 
tarihinde Somali Sendikalar Konfederasyo-
nu (SCTU) yeni hizmet binasının açıldığını 
anımsatarak, “Yeni hizmet binasının açılı-
şıyla birlikte Somalili sendikacı dostlarımız 
çalışmalarını daha güzel bir şekilde yürütü-
yorlar” dedi.

HAK-İŞ’in OATUU ile imzaladığı protokol-
deki bütün şartları eksiksiz olarak yerine 
getirdiğini belirten Yousif, HAK-İŞ’le birlikte 
ortaklaşa eğitim programları düzenlemek-
ten ve toplantılar yapmaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin de-
vam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. 
Ziyaret programı karşılıklı hediyeleşme ile 
sona erdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 
Ocak 2018 tarihinde Ankara Balgat’ta MG 
Kitap Cafe’nin açılışına katıldı. Açılış töreni-
ne Genel Başkanımız Mahmut Arslan,Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare 

Kurulu (YİK) üyesi Prof. Dr. Mustafa Ka-
malak, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli 
Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yıl-
maz,Konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın yöneticileri, sivil toplumun önde 
gelen temsilcileri ve basın mensupları ka-

tıldı. MG Kitap Cafe’nin okurlar için önemli 
bir boşluğu dolduracağını ifade eden Ars-
lan, tüm okurlar için hayırlı olmasını te-
menni etti. 

Arslan, MG Kitap Cafe’de kitap ve standları 
gezerek incelemelerde bulundu.

AFRİKA KONFEDERASYONU'NU HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK

ARSLAN, MG CAFE’NİN AÇILIŞINA KATILDI
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve 
Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Halfaya, 15 Ocak 
2018 tarihinde Kuveyt’te bulunan Kuveyt İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (KTUF) 50. 
Kuruluş Yıldönümü programına katıldı.

Kuveyt İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
daveti üzerine programa katılan Yıldız, ziya-
ret programı kapsamında KTUF Genel Baş-
kanı Mohammed Juman Al Hudhainah ve 
KTUF Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek 
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 13 
Mart 2018 tarihinde, Memur-Sen ve Tür-
kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sü (TODAİE) ortaklığında gerçekleştirilen 
eğitim programına katılan yabancı sendi-
kacıları HAK-İŞ Genel Merkezi’nde ağır-

ladı. Yıldız, HAK-İŞ’in çalışmaları, proje-
leri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, 
HAK-İŞ’in kurulduğu günden bu yana 
çalışma hayatına vermiş olduğu katkılar 
konusunda açıklamalarda bulundu. Yıldız, 
HAK-İŞ’in çalışma hayatı, taşeron, geçici 

ve mevsimlik işçiler, sosyal diyalog ve 

kadınların çalışma hayatında yer alması 

konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret programı fotoğraf çekimiyle sona 

erdi.

YILDIZ, KUVEYT’TE KTUF 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI

YILDIZ, YABANCI SENDİKACILARI AĞIRLADI
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HAK-İŞ Kültür Sanat Komitemiz tarafından 
organize edilen ve bu yıl yedincisi gerçek-
leştirilen Kısa Film Yarışması için başvuru-
lar başladı.  

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonla-
rından olan HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun İş” 
sloganıyla başlattığı Kısa Film Yarışmasının 
bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleş-
tirilecek olan Kısa Film Yarışması başvuru-
ları, 15 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. 
Yarışmanın bu yılki özel temasını ise önceki 
yıllarda olduğu gibi yine “Emek” oluşturuyor. 

Kurmaca, canlandırma ve deneysel  dalında 
10 dakikayı geçmeyen kısa film çalışmala-
rının değerlendirileceği Kısa Film Yarışma-
sı'nda, her üç kategori için de ortak birinci, 
ikinci ve üçüncü çalışmalar seçilecek.

Yarışmada 
Birinci olan filme 10 bin TL, 

İkinci olan filme 5 bin TL, 

Üçüncü olan filme ise 2 bin 500 TL ödül ve-
rilecek.

Özel Ödül ise 2 bin 500 TL ile ödüllendirile-
cek.
Jüri, projeye olumlu katkılarından ötürü, 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi oyuncu, sanatçı ve 
destekçileri de ödüllendirilecek.

En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En 
İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, 

En İyi Müzik ve En İyi Görüntü dallarında 
ödül ve özel tasarlanan "ödül plaketi" tak-
dim edilecek.

Yarışmada, teşkilatımızdan katılanlara ise 
Sendikacı Gözünden Kategorisinde değer-
lendirilecek. 

HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasına katılabilmek 
için en geç 15 Ekim 2018 tarihine kadar, 
online ortamda bulunan film bilgilerini, iz-
leme linklerini (varsa erişim şifrelerini) ve 
diğer başvuru belgelerini içeren bir e-pos-
tanın hakisshortfilm@hakis.org.tr adresine 
gönderilmesi veya posta yoluyla www.ha-
kiskisafilm.org  adresindeki başvuru bel-
gelerinin, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Merkezi - Tunus Caddesi No:37 Kavaklıdere 
/ ANKARA adresine gönderilmesi gerek-
mektedir.

Ödüle değer bulunan sanatçı, yapım ve des-
tekçiler, düzenlenecek tören ile ödüllerini 
alacak.

HAK-İŞ’in “Kısa Film Uzun İş'” sloganıyla 
başlattığı “HAK-İŞ Emeğe Saygı kısa Film 
Yarışması” etkinliklerine 2012 yılında 67, 
2013 yılında 55, 2014 yılında 72, 2015 yılında 
52, uluslararası alanda gerçekleştirmeye 
başladığımız 2016 yılında 129 ülkeden 6.033 
Türkiye’den 156 ve 2017 yılında 124 ülkeden 
5.404, Türkiye’den ise 198 film başvurusun-
da bulunuldu. 

Arslan: “Sanatı Emekten Ayrı 
Düşünmüyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak 2012 yılında başladığımız 
kısa film yarışmamızla 6 yıldır emeği sa-
natla buluşturuyoruz. Çünkü sanatın emek, 
emeğin sanat olduğuna inanıyoruz. Tüm 
emekçilerin de bu anlamda sanata değer 
katan sanat işçileri olduğuna inanıyoruz. 
Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimlerini 
oluşturan eserlere bakıldığında emekçilerin 
sanata dönüşmüş alın terlerini, hünerlerini 
görebilmek mümkündür. Dünyaya örnek 
teşkil eden tarihi şehirlerimizi emekçile-
rimiz inşa etmişlerdir. Ulu mabetlerimizi, 
külliyelerimizi emekçilerimiz inşa etmiş-
lerdir. Birer sanat ve estetik dehası olan 
tarihî köprülerimizi, kervansaraylarımızı, 
hanlarımızı, çarşılarımızı, bedestenlerimizi 
emekçilerimiz inşa etmişlerdir. Müzikten, 
hat sanatına, edebiyattan mimariye, şiirden 
tezhip sanatına kadar medeniyet dünyamız-
da sanatın emeğe dönüştüğü muhteşem 
sayfalar vardır. Böyle bir tarih ve medeni-
yetin mensupları olarak sanatı emek emeği 
sanat bilen bir estetik anlayışın sahibiyiz.

Bir sivil toplum örgütü olarak üyelerimize 
ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat 
yükümlülüğümüz olduğunu vurguluyoruz. 
Yerli ve yeni sendikal harekete örnek teşkil 
edecek bir yapılanma için başta film çalış-
maları olmak üzere tüm sanat dallarında 
emeğin öne çıkarılması gerektiğinin önem-
le altını çiziyoruz.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen HAK-İŞ Kısa 
Film Yarışmasını geleneksel hale getirmek-
le sendikal harekete önemli bir sanat da-
marı açmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu 
tür yarışma programlarımız sendikal dün-
yaya özendirici bir etki yapacaktır.

Sanatın kıtalararası olduğu gibi, insanlar ve 
toplumlararası köprü olma gücü de bulun-
maktadır. Sanat, HAK-İŞ mensuplarının bu 
topraklarda egemen olan değerleri daha iyi 
özümsemesi ve aidiyet bilincini canlı tutma-
sı için de olmazsa olmazlarımız arasındadır. 
HAK-İŞ olarak, sanatı emekten ayrı düşün-
mediğimiz için, sanatın bizatihi emek oldu-
ğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı 
düzenliyoruz.”

HAK-İŞ VII. ULUSLARARASI KISA FİLM
YARIŞMASI BAŞLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Sekreterimiz  Dr. Osman Yıldız 
ile birlikte 7 Şubat 2018 tarihinde Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
ülkemizdeki önemini vurgulayarak, 
Erbaş’a görevinde başarılar diledi. Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’a 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Zi-
yaret programı hediyeleşmenin ardın-
dan sona erdi.

ARSLAN’DAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’A ZİYARET

ARSLAN, CANSUYU DERNEĞİ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 14 Şubat 2018 
tarihinde Cansuyu Derneği 
Genel Başkanı Mustafa 
Köylü ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini 
makamında kabul etti. Zi-

yarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunul-
du.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 
2018 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve 
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ma-
kamında ağırladı. Ziyarette karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, TYB 
BAŞKANI ARICAN’I 
KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Ocak 2018 
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yöne-
ticilerini makamında ağırladı. Ziyarete, Genel Sekre-
ter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti de katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu HAK-İŞ’te 
görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. 
Milli görüşle HAK-İŞ arasındaki ilişkilerin 40 yıllık 
bir geçmişe dayandığını anımsatan Arslan, Saadet 

Partisi Genel Başkanı Temel Karamolla-
oğlu ve parti yöneticilerini HAK-İŞ’te 
görmekten memnuniyet duyduğunu 
söyledi..

Türk Silahlı Kuvvetleri tara-
fından başarıyla yürütülen 
Zeytin Dalı Harekâtına da 
değinen Arslan, şu açıkla-
malarda bulundu: “27 Ocak 
Cumartesi günü HAK-İŞ’in 
de aralarında bulunduğu Tür-
kiye AB KİK üyeleriyle birlikte 
sınır bölgesi olan Gaziantep, 

Kilis, Hatay, Hatay ilinin Hassa, Kırıkhan, Cilvegözü 
Sınır Kapısını ziyaret ederek şehit yakınlarına taziye-
de bulunduk. Yaralıları ziyaret ettik. Bölgedeki kamu 
görevlileriyle görüştük. Askeri birlikleri ziyaret ettik. 
Belediye başkanlarıyla görüştük. Bölge esnafını zi-
yaret ettik. Bölgede çok ciddi bir moral yüksekliği 
var. Bölge halkı inanılmaz derecede harekâtı destek-
liyor. 

Bu harekâtın kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde 
sona ermesi için dua ediyorlar. Roketlerin atılmış ol-
ması bile bölge halkında moral bozukluğu sağlama-
mıştır. Biz de HAK-İŞ olarak bu harekâtın bir an önce 
başarılı bir şekilde sonuçlanarak bölgenin terörist-
lerden temizlenmesini arzu ediyoruz.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğ-
lu, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı hem bir 
sivil toplum örgütü olarak fikirlerini almak hem de 
kendi fikirlerimizi aktarmak üzere ziyarette bulunu-
yoruz” diye konuştu. Karamollaoğlu, asgari ücret, 
çalışma hayatı ve Afrin operasyonu hakkında değer-
lendirmelerde bulundu.

ARSLAN, KARAMOLLAOĞLU’NU AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 29 Ocak 2018 tari-
hinde Büyük Birlik Partisi 25. 
Kuruluş Yıldönümü progra-
mına katıldı. 

Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, MEMUR-SEN Genel 
Başkanı Ali Yalçın, çeşitli partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Arslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici’ye 25. Kuruluş Yıldönümü-
nün hayırlara vesile olmasını diledi.

ARSLAN, BBP KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Somali İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (FESTU) Genel Sekreteri ve Gazeteciler Sendi-
kası Başkanı Ömer Faruk Osman ile birlikte 24 Ocak 2018 tari-
hinde TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Ömer Faruk Osman, Somali medya sektörü hakkında 
bilgi verdi. Ziyarete HAK-İŞ Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı 
da katıldı.

YILDIZ, TRT HABER KANAL 
KOORDİNATÖRÜ BOSTAN’I
ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 22 
Ocak 2018 tarihinde 21 Ocak 2018 tarihinde 
KARDEMİR işçilerini taşıyan servis aracının 

kaza yapması sonucu yaşamını yitiren şoför 
Şükrü Parlakçı, KARDEMİR işçileri Osman 
Özdemir, Saffet Toğlu ve Yasin Çelikkafa’nın 

cenaze törenine katıldı. Törene HAK-İŞ Ge-
nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, 
Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Bele-
diye Başkanı Rafet Vergili, Çelik-İş Sendika-
sı Yönetim Kurulu, KARDEMİR AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, kurum mü-
dürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, işçiler ve ölenle-
rin yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazlarının ardından ce-
nazeler, Küpler Aile Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
10 Şubat 2018 tarihinde HAK-İŞ Düzce İl 
Başkanlığı’nda Seyhan Sarıgüzel tarafın-
dan düzenlenen, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın temsilcilerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen tanışma toplantısına 
katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Tanışma toplantısında konuşan Yıldız, 
HAK-İŞ’in politikaları, çalışmaları ve örgüt-
lenme faaliyetleri hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu.

YILDIZ, DÜZCE İL BAŞKANLIĞIMIZDA TOPLANTIYA KATILDI

YILDIZ, KARDEMİR İŞÇİLERİNİN CENAZE
TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart 
2018 tarihinde Gebze ilçesinde konfederas-
yonumuza bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın 
yeni hizmet binası açılışına katıldı. 

Açılış programına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, Öz Büro-İş Sendikası Genel Başka-
nı Baki Gülbaba, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, HAK-İŞ Kocaeli İl Başkanı 
Şerafettin Koç, Öz Büro-İş Sendikası Koca-
eli Şube Başkanı Celalettin Kurt, Öz Büro-İş 
Sendikası yöneticileri, konfederasyonumu-
za bağlı sendikalarımızın Kocaeli ve Gebze 
şube başkan ve yöneticileri katıldı. 

Program, Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Kur-an’ı Kerim tilavetinin huşuyla dinlen-
mesinin ardından yeni hizmet binası dualar 
eşliğinde açıldı.

Türkiye İşçi Hareketinin 
Merkezi Olan Gebze’deyiz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
Türkiye işçi hareketinin merkezi olan Geb-
ze’deyiz. Türkiye işçi hareketinin istikame-
tinin ve tarihi yürüyüşünün en önemli nok-
talarından birisi olan Gebze’de olmak bizim 
için büyük bir ayrıcalıktır” dedi.

Bütün Emekçileri HAK-İŞ’te 
Toplanmaya Davet Ediyorum

Gebze’nin sanayi ve emek açısından önemli 
bir yeri olduğunu belirten Arslan, “Sendika-
larımızın daha fazla burada yer almalarını, 
özellikle özel sektörde daha güçlü sendika-
lar ve işyerleriyle yolumuza devam edece-
ğiz. Ülkenin gelişmesinde emek sahibi olan 
ve alınteri akıtan bütün emekçileri HAK-
İŞ’te toplanmaya davet ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

HAK-İŞ’in Büyümesini Ülkenin 
Büyümesi Olarak Görüyoruz

HAK-İŞ’in taşıdığı değerler, kimliği, ortaya 
koyduğu çözümler, dünyaya ve ülkemize 
yönelik ortaya koyduğu çözümlerin farkın-
dalık oluşturacak çözümler olduğuna işaret 
eden Arslan, “HAK-İŞ’in büyümesini ülke-
nin büyümesi olarak görüyoruz. HAK-İŞ’in 
gücünü Türkiye’nin gücü olarak görüyoruz. 
HAK-İŞ’in başarısını Türkiye’nin başarısı 
olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

İşçi-İşveren İlişkilerini Farklı Bir 
Zeminde ve Anlayışla İkame 
Etmeye Çalışıyoruz

HAK-İŞ’in son dönemdeki hızla büyümesi-
nin arkasında birkaç neden olduğunu belir-
ten Arslan şöyle devam etti: “Birincisi HAK-
İŞ aslında ülkemizin tarihi, kültürü, mede-
niyeti, değerleri, demokrasi, insan hakları 
ve temel özgürlükler gibi konularda yerli ve 
milli bir duruş sergileyerek farklı bir sendi-
kacılık anlayışını bütün milletimize doğru bir 
şekilde anlatabilmiştir. İkincisi ise biz işlet-
melerimizi rakip olarak değil ortak olarak 
görüyoruz. İşçi-işveren ilişkilerimizi kav-
ga ve çatışma üzerine değil uzlaşı üzerine 
kuruyoruz. Çünkü işletmelerimizin sorunu 
bizim sorunumuzdur. İşçi işveren ilişkilerini 
farklı bir zeminde ve farklı bir anlayışla ika-
me etmeye çalışıyoruz. Bunun sonucu ola-
rak da milletimizin sevgisini kazanmanın 
gururunu yaşıyoruz.”

ARSLAN: “HAK-İŞ’İN BÜYÜMESİNİ ÜLKENİN BÜYÜMESİ 
OLARAK GÖRÜYORUZ”
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Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 8 Mart 2018 tarihinde AK 
Parti Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı  
Erol Kaya’yı makamında ziyaret 
etti.

Arslan, Kaya’ya HAK-İŞ’in yü-
rütmüş olduğu proje, faaliyet ve 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 16 Ocak 2018 tarihinde ME-
MUR-SEN Konfederasyonu’na 
bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş’e nezaket ziyare-

tinde bulundu. Ziyarette konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Sağ-
lık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert de yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 2 Şubat 2018 tarihinde Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Konseyi 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Ömer Kocaman’ı ziyaret etti. Zi-
yarette HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız da yer aldı.

Arslan, Türk Dili Konuşan Ül-
keler Konseyi Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’a 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, 
HAK-İŞ’in misyonu, vizyonu ve 
ilkelerini anlatarak, HAK-İŞ ola-
rak yürütmüş olduğumuz proje-
ler hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. 

Genel Sekreter Yardımcısı Koca-
man, ise Türk Konseyi tarafından 
gerçekleştirilen projeler hakkın-
da bilgiler verdi. Ziyaret programı 
hediyeleşme ile sona erdi.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKAN  
YARDIMCISI KAYA’YI ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN, SAĞLIK-SEN BAŞKANI 
MEMİŞ’E NEZAKET ZİYARETİ

ARSLAN, TÜRK KONSEYİ GENEL 
SEKRETER YARDIMCISI KOCAMAN’I 
ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Kültür Sanat Komite Baş-
kanı ve Basın Müşaviri Birsen Çi-
çek Odabaşı ve komite üyesi Arif 
Çatal Sinema Genel Müdürü Erkin 
Yılmaz’ı ziyaret etti. 

Görüşmede, HAK-İŞ’in ‘Emek’ te-
malı Uluslararası Kısa Film Yarış-
ması hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

HAK-İŞ'in kültür sanat alanında 
yürüttüğü projeler hakkında isti-
şarelerde bulunuldu.  

Kültür Sanat Komitesi Başkanı 
Birsen Çiçek Odabaşı, Yılmaz’a 
HAK-İŞ’in kısa film yarışması ödül 
törenine katılımı ve desteğinden 
dolayı teşekkür etti ve hediye tak-
diminde bulundu.

SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ’I ZİYARET ETTİK
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2018 yılı birinci dönemi sendikal istatistik-
lere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak işçilerin 
takdirini kazanmaya devam etmekten ve is-
tikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme 
çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu 
başarıyı son derece önemli buluyoruz. Bize 
inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Ancak bu başarıyı yeni 
hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. 
Sendikasız bütün çalışanları sendikaları-
mızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2018 yılı birinci dönemi sendikal istatistikle-
re ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:

“Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, 
insan haklarına ve demokrasiye yönelik her 
türlü negatif unsur karşısında dik durmanın 
gereğine inanan HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, işçilerin takdirini kazanmaya devam 
etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyüme-
mizi sürdürmekten büyük memnuniyet 

duyuyoruz. Çalışma hayatının, toplumun ve 
uluslararası sendikal hareketin önemli ve 
etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyo-
nu olarak, bize inanan ve güvenen emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu ba-
şarılara ulaşmamızda emeği geçen, yaygın 
ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları 
yürüten, HAK-İŞ’e gönül veren, mücadele-
sini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm 
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına 
gönülden teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, yürüttüğümüz yaygın ve 
etkin örgütlenme çalışmamızın neticesin-
de elde ettiğimiz bu başarıyı son derece 
önemli buluyoruz. Bize inanan ve güvenen 
emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimi-
zin sorumluluğu ve bilincini taşıyan HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz 
bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç 
olarak görüyoruz. Çünkü açıklanan ista-
tistikler, toplam 13 milyon 844 bin 196 iş-
çinin sadece yüzde 12.38’ine denk gelen 1 
milyon 714 bin 397 bininin sendikalara üye 
olduğunu göstermekte ve bize yeni sorum-
luluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün 
çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye 

davet ediyoruz. Ülkemizin tüm emekçileri-
nin HAK-İŞ’in kararlı, net ve taviz vermeyen 
duruşuna ve mücadelesine inandığını bili-
yoruz. Çünkü onların derdi bizim derdimiz, 
onların sevinci bizim sevincimizdir. Erdemli, 
adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık 
için bütün işkollarında çalışan işçi kardeşle-
rimizi HAK-İŞ’e, Sendikalarımıza üye olma-
ya davet ediyoruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kamuda 
çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması 
konusunda uzun yıllardır verdiğimiz mü-
cadele başarılı bir şekilde sonuç vermiştir. 
Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde ta-
şeron düzenlemesine son vererek çalışma 
hayatında büyük bir reforma imza atmış 
ve yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu 
konuda büyük katkıları olan başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide 
Sarıeroğlu ve tüm bakanlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Taşeron işçilerin örgütlenmesi 
konusunda uzun yıllardır mücadele eden 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şuana ka-
dar sendikalara üye olmayan bütün taşeron 
işçileri sendikalarımıza üye olmaya bir kez 
daha davet ediyoruz.

HAK-İŞ ÇALIŞANLARIN GÜVENİNİ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

ARSLAN: “AMACIMIZ SENDİKASIZ BÜTÜN 
ÇALIŞANLARA ULAŞMAK”

HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, 2018 yılı 
birinci dönemi sendikal ista-
tistiklere ilişkin olarak yaptığı 
değerlendirmede, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak iş-
çilerin takdirini kazanmaya 
devam etmekten ve istikrarlı 
bir şekilde büyümeyi sürdür-
mekten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. 
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Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan 
Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe lider 
olan diğer Sendikalarımız ile barajı geçen 
tüm sendikalarımızı yürüttükleri başarılı 
çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni 
dönemde bütün sendikalarımızın daha da 
güçleneceğine inanıyoruz.”

HAK-İŞ, İstikrarlı Büyümesini 
Sürdürüyor

HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güve-
nini kazanmaya devam ediyor ve istikrarlı 
büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu, 2017 yılı ocak ayında 544 bin 566 
olan üye sayısını 70 bin 735 artırarak 615 bin 
301’e yükseltti. HAK-İŞ’in üye sayısı KKTC 
Kamu-Sen’in üye sayısı da eklendiğinde 
617 bin 944’e yükseldi. Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikamız 251 
bin 122 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük 
sendikası olma özelliğini korudu. HAK-İŞ’e 
bağlı 8 sendikamız da sektörünün lideri oldu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından işkollarında işçi sayıları ve sendikala-
rın üye sayılarına ilişkin istatistikler 31 Ocak 
2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İs-
tatistiklere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu-
na kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 844 bin 196, 
sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 714 bin 397 
bine ulaştı. Sendikalaşma oranı yüzde 12.38 
olarak hesaplandı. 

Hizmet-İş Sendikamız Türkiye 
Birincisi

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 22 sendika-
mız ile toplam üye sayısı 615 bin 301 oldu. 
Bir önceki döneme göre üye sayısını 70 bin 
735 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 
üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in 2 Bin 643 
olan üye sayısı da eklendiğinde, 617 bin 
944’e çıktı. Çalışanların güvenini kazanma-
ya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 
eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türki-
ye’nin en büyük konfederasyonlarından biri-
si olmayı sürdürüyor.

İstatistiklere göre, Temmuz 2017’de 206 bin 
592 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız 2018 
yılı Ocak ayında da üye sayısını 44 bin 530 ar-
tırarak 251 bin 122’ye çıkardı ve Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olmaya devam etti. 

Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun lideri 
olan Hizmet İş Sendikamızın yanı sıra Gıda 
Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş 
Sendikamız, Taşımacılık işkolunda örgütlü 
bulunan Öz Taşıma-İş Sendikamız, Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü bulu-
nan Öz Sağlık-İş Sendikamız, Ağaç ve Kâğıt 
İşkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sen-
dikamız, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Orman-
cılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş 
sendikamız, Basın, Yayın ve Gazetecilik işko-

lunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız 
ile Konaklama ve Eğlence İşleri işkolunda 
örgütlü bulunan OLEYİS Sendikamız kendi 
işkollarında birinci olmuştur. Konfederasyo-
numuza üye 8 sendikamız sektörünün lideri 
oldu.

Öz Gıda-İş Sendikamız 2017 yılı Temmuz 
ayında 33 bin 381 olan üye sayısını 33 bin 
590’a, Öz Taşıma-İş Sendikamız 21 bin 349 
olan üye sayısını 22 bin 344’e, Öz Sağlık-İş 
Sendikamız 2017 yılı Ocak ayında 22 bin 6 
olan üye sayısını 26 bin 492’ye, Öz Ağaç-İş 
Sendikamız 10 bin 402 olan üye sayısını 10 
bin 539’a, Öz Orman-İş Sendikamız 24 bin 
250 olan üye sayısını 24 bin 349’a, Medya-İş 
Sendikamız 2 Bin 451 olan üye sayısını 2 bin 
570’e, Oleyis Sendikamız 12 bin 273 olan üye 
sayısını 14 bin 322’ye çıkardı. 

Konfederasyonumuza üye sendikalarımız-
dan Öz Finans-İş Sendikamız, ÖZ-İŞ, Öz Gü-
ven-Sen, Çelik-İş Sendikamız, Enerji-İş Sen-
dikamız, Liman-İş Sendikamız, Öz İplik-İş 
Sendikamız, Öz İletişim-İş Sendikamız, Öz 
Büro-İş Sendikamız, Öz Toprak-İş Sendika-
mız yüzde 1 barajını aşmıştır.

Öz Petrol-İş Sendikamız, Öz Maden-İş Sen-
dikamız ve Öz İnşaat-İş Sendikamız yüzde 1 
barajını aşamamıştır.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

112 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Kocaeli Şubesi 2. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Kocaeli Ramada Otel’de gerçekleştirilen 
genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, AK Parti 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 
AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün,  
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticile-
ri, Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üye-
leri ve basın mensupları katıldı.

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Genel kurula hitaben konuşmalarını ger-
çekleştiren Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, “Sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla 
Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 
önceki gün hepimizin yüreğini yakan saldırı 
sonucu şehit olan askerlerimize yüce Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı 
sağ olsun. Vatan savunmasında ve 15 Tem-
muz gecesi korkusuzca canlarını feda eden 
tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyorum” diye konuştu. 

Yaptığımız Doğru ve Güzel Şeyleri 
Uluslararası Arenada 
Anlatmamız Gerekiyor

HAK-İŞ olarak uluslar arası üyesi olduğu-
muz kuruluşları Afrin Harekatı konusunda 
bilgilendirdiklerini açıklayan Arslan sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; “Uluslar Arası İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu Asya Pasifik ITUC 
(ITUC-AP) Genel Sekreteri Shoya Yoshida’ya 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de yürüt-
tüğü operasyon konusunda bilgilendirme 
mektubu yazdık. 

ITUC-AP Genel Sekreteri mektubumuza; 
‘Türkiye tarafından Afrin’de gerçekleştirilen 
terör operasyonunu destekliyoruz’ şeklinde 
yanıt verdi. Tüm bunlar gösteriyor ki kendi 
içimizde yaptığımız doğru ve güzel şeyleri 
uluslar arası arenaya da taşıyarak doğru 

bilgilendirmelerde bulunmamız gerekiyor. 
Zeytin Dalı Harekatı’nda bölgenin terör ör-
gütünden bir an önce temizlenerek terör 
saldırılarının sona ermesini diliyor, bu hare-
katın bir an önce başarılı bir şekilde sonuç-
lanmasını arzu ediyoruz.”

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Koca-
eli şubesinin çok eski bir tarihi olduğunu 
anımsatan Arslan, “Bugün 1984 yılında baş-
layan bir mücadelenin 35. yılındayız. Koca-
eli şubemiz bugün sendikamızın en büyük 
şubelerinden birisini oluşturuyor. Yaklaşık 6 
binin üzerinde üyesiyle hem taşeron işçileri, 
hem yerel yönetimlerdeki ve belediyelerdeki 

taşeron işçileri örgütleyerek çok önemli bir 
başarıya imza attılar” dedi.

HAK-İŞ’in Kocaeli Bölgesindeki 
Varlığı Türkiye İşçi Hareketi İçin 
Son Derece Önemli

Arslan, “HAK-İŞ’in Kocaeli bölgesinde-
ki varlığı ve gücü sadece HAK-İŞ için de-
ğil Türkiye işçi hareketi için de son derece 
önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Kocaeli 
ilindeki varlığı sendikal harekâtın gidişatı 
ve istikametinin belirlenmesi açısından son 
derece önemlidir” şeklinde konuştu.

ARSLAN: "HAK-İŞ ÇALIŞMA HAYATINDA 
ÖNEMLİ YER EDİNMİŞTİR"
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HAK-İŞ 43 Yıllık 
Geçmişiyle Çalışma 
Hayatında Çok Önemli 
Bir Yer Edinmiştir

HAK-İŞ’in 43 yıllık geçmişiyle ça-
lışma hayatında çok önemli bir yer 
edindiğine dikkati çeken Arslan, 
“Konfederasyonumuz kuruluşundan 
bugüne kadar belli bir istikamette, 
belli hedefler, belli ilkelerden vazgeç-
meyerek o hedefleri gerçekleştirme 
mücadelesi vermiştir. Biz HAK-İŞ 
olarak doğru yerde duruyoruz. Bizim 
yaptığımız sendikacılığın hem top-
lumda hem de çalışanlarda bir kar-
şılığı var” sözlerini kullandı.

HAK-İŞ Olarak Daha İyi 
Bir Noktaya Gittiğimizi 
Söyleyebiliriz

En son açıklanan sendika üye istatis-
tikleri konusunu değerlendiren Ars-
lan, “Son açıklanan sendika üye ista-
tistiklerine göre üye sayımız giderek 
artıyor. En son açıklanan istatistik-
lere göre HAK-İŞ konfederasyonu 
olarak bugün 620 binlere ulaştık. 
Konfederasyonumuza bağlı 22 Sen-
dikamızın 19 tanesi toplu sözleşme 
yapma ehliyetine sahip ve 8 tane 
sendikamız iş kolunun en büyük 
sendikası oldu. Hizmet-İş sendika-
mız Türkiye’nin en büyük sendikası 
olma başarısını sürdürdü. Bütün bu 
sonuçlara baktığımızda HAK-İŞ ola-
rak iyi bir noktaya gittiğimizi söyle-
yebiliriz” açıklamasında bulundu. 

Taşeron sisteminin kaldırılması ko-
nusuna da değinen Arslan, “HAK-
İŞ’in uzun yıllardır gündeminde olan 

ve çok temel bir konu olan taşeron 
konusunun önemli bir çözüme ka-
vuşturulmasının gururunu ve onu-
runu yaşıyoruz” dedi. Arslan taşeron 
düzenlemesi hakkında şu açıkla-
malarda bulundu; “Taşeron düzen-
lemesi sadece kamuda yapılmış bir 
düzenlemenin ötesinde bizim için 
başka bir anlam ifade ediyor. Kamu-
da taşeron sisteminin yasaklanması 
tarihi bir dönüşümdür. Bu sistemin 
yasaklanması Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
uluslar arası güçlerin dayatmalarına 
karşı bir meydan okumasıdır.  

Buna teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz. 
İnanıyorum ve biliyorum ki bu siste-
me geçilmesiyle kamu ve belediye-
lerimiz daha çok kazanacaktır. Bizim 
bu büyük fotoğrafı görmemiz lazım. 
Bu düzenlemelerin içerisinde kitlerin 
dışarıda tutulması, kamunun sosyal 
tesislerinde çalışanların kendi araç-
larıyla çalışanların dışarıda tutulma-
sı, hastane bilgi yönetim sisteminde 
çalışan arkadaşlarımızın dışarıda 
tutulması bir eksikliktir. Ama büyük 
fotoğrafı ıskalamamak lazım. HAK-
İŞ olarak esas olan işçilerin örgüt-
lenmesiyse örgütlenmeye devam 
ediyoruz. Esas olan işçilerin toplu 
sözleşme haklarına kavuşmalarıy-
sa bunu yapmaya devam ediyoruz. 
Bütün bunları yaparken de kavga 
ve çatışmadan uzak, işletmelerimi-
zi yıkan, yok eden, tahrip eden bir 
sendikal kültürle değil, işletmelerin 
başarısı ve daha iyi rekabet şartla-
rına ulaşması için üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye ça-
lışıyoruz.”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Toprak-İş Sendikası 2. Olağan Genel Ku-
rulu’na katıldı.

HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen 
genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, Öz Toprak-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Metin Özben, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Öz 
Toprak-İş Sendikası yönetim kurulu ve üye-
leri katıldı. Öz Toprak-İş Sendikası 2. Olağan 
Genel Kurulu Divanı HAK-İŞ Genel Sekre-
teri Dr. Osman Yıldız başkanlığında oluştu-
ruldu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Öz Toprak-İş Sendikasının 2. Olağan Genel 
Kurulunun hayırlara vesile olması dileğinde 
bulundu.

HAK-İŞ, Bu Toprakların Yerli 
ve Milli Bir Örgütüdür

Arslan, 2014 yılında kurulan ve hızlı bir şe-
kilde kendi işkolunda örgütlenerek toplu 
sözleşme yetkisini alan, Öz Toprak-İş Sen-
dikamızın 5. Yılına girdiğini anımsattı.

Arslan, HAK-İŞ isminin anlamını şöyle açık-
ladı: “HAK-İŞ bir anlam, bir değer, bir kimlik 
ifade ediyor. Hak demek adalet demektir. 
Biz adaleti savunuyoruz. HAK-İŞ, bu top-
rakların yerli ve milli bir örgütüdür.  HAK-İŞ 
olarak medeniyetimizin, tarihimizin ve kül-
türümüzün bize sağladığı bütün müktese-
bat, bütün kazanımlar HAK-İŞ’in de kazanı-
mıdır.  Bin yıldır bu topraklarda yaşayan bu 
milletin çocuklarının tarihi, inancı, kültürü, 
değerleri her şeyi HAK-İŞ’in değerleridir. O 
yüzden biz HAK-İŞ olarak kendimizi sizden 
ayrı görmüyoruz.”

Birbirimizin Rakibi Değil,
Sosyal Ortağıyız

Sendikal hareket olarak işletmeleri kendi 
gelecekleri ve ekmek kapıları görerek onla-
rın sorunlarının çözümünde yeni bir anlayı-

şa girilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, 
“Biz bu anlayışın adına sosyal diyalog diyo-
ruz. Birlikte çalışma diyoruz. Biz birbirimizin 
rakibi değil, sosyal ortağıyız. Örgütlü oldu-
ğumuz işletmelerin zora gittiği noktalarda 
tepkisiz kalarak bizi ilgilendirmez diyeme-
yiz. Biz de işletmelere destek olmak için 
gayret göstermeliyiz” şeklinde konuştu. 

Sendikalaşma Yükseldiği 
Zamanlar Bütün Sorunlar 
Azalacaktır

Sendikaların işletmelere rakip olmadığını 
söyleyen Arslan, “İşletmelerin sendikacılık-
tan korkmalarını önlememiz gerekiyor. Ne 
kadar çok örgütlenirsek haksız rekabet o 
kadar azalacak, iş kazaları azalacak, ölümlü 
iş kazaları, meslek hastalıkları azalacaktır. 
Sendikalaşma yükseldiği zamanlar bütün 
sorunlar azalacaktır. 

Arslan’dan İşverenlere Çağrı
Ekmeğimizi büyütmek için, sağlıklı bir iş 
yaşamı için sendikaya ihtiyacımız var. Gele-
ceğimiz için, iş kazalarını ve meslek hasta-
lıklarını en aza indirmek için sendikaya ihti-
yacımız var” ifadelerine yer verdi. 

İşverenlere çağrıda bulunan Arslan, “Bu-
radan bütün işverenlere çağrıda bulunu-
yorum. Bizden korkmayın. Biz bu ülkenin 
mağdurları ve mazlumlarıyız. 

Biz bu ülkenin sadece vatandaşlık görevini 
hakkıyla yerine getirmek ve işyerlerinde 
insanca çalışarak insanca kazanmak isti-
yoruz. Bizim istediğimiz budur. O yüzden 
bizden korkmanıza ve endişe duymanıza 
gerek yok. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ül-
kenin geleceğinde sizin kadar sorumluluk 
sahibiyiz” diye konuştu. 

HAK-İŞ, 20 İş Kolunda 
Sendikalarını Kurmuş ve 
Örgütlü Hale Gelmiştir

Genel kurulda konuşan Divan Başkanı 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
“HAK-İŞ, 20 iş kolunda sendikalarını kur-
muş ve bu işkollarının tamamında örgütlü 
hale gelmiştir. 

Bugün itibariyle Türkiye’deki bütün emekçi-
leri davet edebileceğimiz, bütün emekçiler-
le birlikte mücadele edebileceğimiz büyük 
bir HAK-İŞ ailesi bulunmaktadır. Bu başarı-
da bütün HAK-İŞ ailesinin payı vardır” dedi. 

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI 2. OLAĞAN GENEL 
KURULU YAPILDI

Arslan: “sendik̇alaşma yükseldiğ̇i ̇zamanlar bütün 
sorunlar azalacaktir”
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Toprak iş kolunda kurulan Öz 
Toprak-İş Sendikasının kurulu-
şuna Metin Özben’in öncülük et-
tiğini belirten Yıldız, “Metin Özben 
Bey Öz Toprak-İş Sendikamızın 
kuruluşuna öncülük ederek kon-
federasyonumuza böyle bir sen-
dika kazandırmış oldular. Metin 
Bey’e ve sendikamıza bu başa-
rılarından ve mücadelelerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Sosyal Diyaloğa 
İnanan ve 
Onu Gerçekleştiren Bir 
Konfederasyon Olduk

Yıldız, “Sıradanlık, HAK-İŞ için hiçbir zaman 
geçerli bir kavram değildir. Biz her zaman 
özgün olmayı, gerçekçi olmayı, yenilikçi ol-
mayı, samimi olmayı, güvenilir olmayı ve 
şeffaf olmayı içselleştiren bir konfederas-
yon olduk. Sosyal diyaloğa inanan ve onu 
gerçekleştiren bir konfederasyon olduk. 
Hep yenilikleri ortaya koyduk ve bunları da 
başardık. Genel başkanımızın liderliğinde 
dik durmayı her zaman başarıyla ortaya 

koyan bir konfederasyon olduk. Gerek ülke 
gündemindeki konularda, gerek demokrasi-
mizi ilgilendiren konularda, gerekse çalışma 
hayatı konularında biz her zaman olmazları 
başardık. Taşeron sorunun çözümü bunun 
en açık örneğidir” şeklinde konuştu.

Gayemiz Ücret Sendikacılığı Değil,
Sosyal Sendikacılıktır

Genel kurulda konuşan Öz Toprak-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Metin Özben, “Bizim 
iş kolumuz ağır ve tehlikeli bir işkoludur. 
Bu işkolunda sendikacılık yapmak çok zor 
ve çok çalışma istemektedir. İşkolumuz, iş 

kazası ve meslek hastalıklarının 
çok olduğu bir işkoludur. 
Biz sendika olarak iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını nasıl 
azaltabiliriz, bu konuda ne gibi 
tedbirler alabiliriz, işçi sağlığı 
ve güvenliğini nasıl sağlayabili-
riz konularında çalışmalar yap-
maktayız. Bizim gayemiz ücret 
sendikacılığı değil, sosyal sendi-
kacılıktır. 

Yani işçinin sağlıklı iş ortamının 
sağlanması, üretimin arttırılma-

sı, refahın arttırılması gibi önemli amaçları-
mız var” ifadelerine yer verdi. Konuşmala-
rının ardından seçimlere geçildi. Seçim so-
nucunda Metin Özben yeniden Öz Toprak-İş 
Sendikası Genel Başkanı olarak seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Şubat 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Sakarya Şubesi 6. 
Olağan Genel kuruluna katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticile-
ri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı.

Genel kurula hitaben konuşan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Sakarya’nın HAK-
İŞ ve HİZMET-İŞ tarihinde önemli bir yer tut-
tuğunu belirterek, “Sendikal mücadelemizin 
geçmişinde Sakarya’da geniş bir mücadele 
alanı bulduk. Bu mücadelenin güçlenmesi 
ve tahkim edilmesi, yeni hamleler yapıla-
bilmesi için Sakarya’nın ne denli önemli bir 
konumda olduğunu biliyoruz” dedi.

HAK-İŞ 620 Bin Rakamına Ulaştı

31 Ocak 2018’de açıklanan sendika 
üye istatistiklerini değerlen-
diren Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımız her daim ol-
duğu gibi son istatistikler-
de de üye sayılarını artırdı. 
Konfederasyonumuzun üye 
sayısı ilk defa 600 binin üze-
rine çıkarak yaklaşık 620 bin 
rakamına ulaşmıştır. Konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamız Türkiye’nin en 
büyük işçi sendikası olmaya 
devam etti” açıklamasında bu-

lundu. Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’ye 
yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na 
değinen Arslan, “Bu harekat aynı zamanda 
emperyalizme ve onların mimarlarına karşı 
yürütülüyor. Allah, Mehmetçiğimizin yar ve 
yardımcısı olsun” dedi.

Hedefleri, İlkeleri Olan Bir 
Konfederasyonuz

Genel kurulda konuşan HAK-İŞ Genel Sek-
reteri Dr. Osman Yıldız, “HAK-İŞ olarak biz 

hedefleri, ilkeleri olan bir konfederas-
yon olduğumuzu her zaman ifade 
ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız 
bunları en güzel şekliyle ortaya 
koydu. Böyle bir Genel Başkanımız 
olduğu için ziyadesiyle mutluyuz. 
Sakarya’ya her zaman değer ve-
ren, sahip çıkan bir Genel Başka-
nımız var. HAK-İŞ olarak sadece 
bir Konfederasyon olarak değil 
bir aile gibi hareket ettiğimizi vur-
gulamak istiyorum. Bütün büyük 
eğitim faaliyetlerimizi, çalışma-
larımızı, 1 Mayıslarımızı burada 
gerçekleştik” diye konuştu.

ARSLAN, "HAK-İŞ HEDEFLERİ, İLKELERİ 
OLAN BİR KONFEDERASYONDUR"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Tokat Şubesi 1. Olağan 
Genel Kuruluna katıldı. 

Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Ak Parti Tokat Milletvekili 
Zeyit Aslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp 
Eroğlu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan-
vekili Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yönetici-
leri, HAK-İŞ Samsun İl Başkanı Ziya Uzun, 
HAK-İŞ Amasya İl Başkanı İsmail Pazar, 
HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 
HAK-İŞ Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu, 
HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek, AK 
Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e bağlı sendikala-
rın Tokat şube başkanları, delegeler, basın 
mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “13,5 milyon sigortalı işçi 
içerisinde kamunun bünyesinde çalışan 
kadrolu işçi sayısı 170 bindi. Taşeron emek-
çilere kadro verilmesiyle biz bu rakama 5 
kat daha işçi ekledik” dedi.

Kamuda çalışan taşeron emekçilerinin kad-
ro almasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini 

belirten Arslan, “Taşeron emekçilerin, kad-
royu alınca çalışmayacağına dair bir algı 
operasyonu yürütülüyor. Kamuda çalışan 
çaycının, temizlikçinin, güvenlikçinin, park-
çının kadro alması birilerini niye rahatsız 
ediyor, anlamak mümkün değil. Biz böyle 
düşünmüyoruz; dün arı gibi çalışıyorlardı; 
bugün de, yarın da çalışacaklar” diye konuş-
tu.

31 Aralık’ta sona eren toplu iş sözleşmele-
rine ait farkların ödeneceği anlatan Arslan, 
belediyelerde çalışırken kadroya geçenlerin 
52 günlük ikramiyelerinin de ödeneceğini 
söyledi.

Kadroya geçişte hükümlülerle ilgili sorunun 
büyük ölçüde çözümlendiğini belirten Ars-
lan, KİT’lerde çalışan taşeron emekçilerin 
kadro alması için mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi.

Taşeron Mücadelesini İngiliz 
Politikacılar ve Sendikacılara
Anlatmak İçin Davet Aldık

Taşeron düzenlemesinin dünyada ses geti-
ren bir düzenleme olduğunu belirten Arslan, 
“Uluslararası Emek Konfederasyonu ITUC ve 
Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ETUC, 
taşerondaki mücadelemizden dolayı HAK-
İŞ’i tebrik ettiler. Barış ve Silahsızlanmadan 
Sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı ve aynı za-
manda İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Fabian 
Hamilton HAK-İŞ’i ziyaret ederek, taşeron 
konusunda verdiğimiz mücadeleyi İngiliz po-
litikacılar ve sendikacılara anlatmamızı iste-
di” diye konuştu.

Arslan, Tokat Belediyesinde 
Yeni Kadro Alan İşçilerin Sendikalı
Olmasını İstedi

Arslan, konuşmasında Tokat Belediye Baş-
kanı Eyüp Eroğlu’ndan belediyede taşeron-
dan kadroya geçen işçilerin sendikalı ya-
pılmasını talep etti. Tokat Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu da Genel Başkanımız Arslan’ın 
talebine atıfta bulunarak, yeni kadro alan iş-
çilerin sendikalı yapılacağının sözünü verdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ta-
şeron emekçilere verilen kadronun hayırlı 
olmasını dileyerek, “Taşeron emekçilerin 
devlet tarafından istihdam edilmeleri çok 
önemliydi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı-
mıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan ko-
nuşmasında, HAK-İŞ’le birlikte çatışmacı 
sendikacılık anlayışının yıkıldığını ve HAK-
İŞ’in çok zor zamanlarda emek ve demok-
rasi mücadelesi verdiğini söyledi.

HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir ge-
nel kurulun emekçiler ve Tokat için hayırlı 
olmasını temenni ederek, genel kurula ka-
tılımlarından dolayı tüm katılımcılara teşek-
kür etti.

ARSLAN, "kİt'lerdeKİ emekçİlerİn kadrosu İçİn
mücadeLE EDİYORUZ"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Aksaray Şubesi 7. Ola-
ğan Genel kuruluna katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Aksaray 
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, HAK-İŞ 
Aksaray İl Başkanı Nedim Deniz, Aksaray Ak 
Parti Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksa-
ray İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, HAK-İŞ 
Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, 
HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, HAK-
İŞ Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, Hizmet-İş 
Sendikası yönetim kurulu üyeleri, delegeler 
ve basın mensupları katıldı.

Aksaray’daki Çalışmalarımız 
25 Yıldır Devam Etmektedir

Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Aksaray HAK-İŞ Konfe-
derasyonumuz için anlam ifade eden köklü 
yerlerden bir tanesidir. HAK-İŞ olarak Aksa-
ray ilimizdeki çalışmalarımız 1994 yılından 
bu yana ete kemiğe bürünmüştür. Aksaray 
ilindeki çalışmalarımız ilk olarak Aksaray 
Belediyesi ile başlamıştır ve 25 yıldır devam 
etmektedir” dedi. 

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yaz-
gı’nın ortaya koyduğu yeni yaklaşımla HAK-
İŞ’in Aksaray’da daha da güçlenerek ve bü-
yüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayan 
Arslan, “Bize ve Aksaray ilimize karşı gayret 
ve çabasından dolayı Aksaray Belediye Baş-
kanımız Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkürleri-
mi iletiyorum. Taşerondaki arkadaşlarımızın 
belediyeye geçmesiyle beraber çalışan arka-
daşlarımızın sendikalı olmasının önünü açtığı 
için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

28 Şubat Türkiye’nin Karşılaştığı 
En Büyük Krizlerden Birisidir

Önceki gün 28 Şubat davasında karar çık-
ması konusuna değinen Arslan şu açıkla-
malarda bulundu: “Dün 28 Şubat davası sa-
nıklarının yargılanması sonuçlandı. 28 Şubat 
Türkiye’nin yakın tarihte karşılaştığı en bü-
yük krizlerden bir tanesidir. Dünkü karar bir 
nebze olsun içimizi rahatlattı. Ülkemizde 28 
Şubat sorumlularının ceza alması çok önem-
li bir durumdur. Ancak 28 Şubatı körükleyen 
medya yargılanmadı. Bankacılar ve 2. Genel 

ARSLAN: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 
İŞÇİ ÖRGÜTLERİNDEN BİRİSİYİZ"
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Kurmay Başkanından brifing alan yargı men-
supları ceza almadı. Beşli çete hesap verme-
di. Refah yolu hükümetinin görevini alan beş-
li çete mensupları hesap vermedi. Darbeye 
çağrı yapanlar ceza almadı. Bu 28 Şubat yar-
gılamasını yeniden yapmak gerekiyor. Eksik 
kalan yanlarını gidermek gerekiyor.”

Türkiye’nin En Büyük İşçi 
Örgütlerinden Birisiyiz

HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi örgütle-
rinden bir tanesi olduğunu anımsatan Arslan, 
“HAK-İŞ olarak bugün 650 bin üyemiz ve 22 
sendikamızla Türkiye’nin en büyük işçi ör-
gütlerinden birisiyiz. Ancak bulunduğumuz 
konumla hiçbir zaman yetinemeyiz. Her za-
man daha iyi olmak için çaba ve gayretimizi 
sürdüreceğiz. Çünkü HAK-İŞ daha güçlü ol-
malı ve bu şekilde yoluna devam etmelidir” 
diye konuştu.

Kendimizi Sizlerden Ayrı 
Görmüyoruz
Arslan, “HAK-İŞ dünyaya özgü, evrensel de-
ğerleri içine sindirmiş, yerli ve milli bir kuru-
luş olarak hayatını sürdürmektedir. HAK-İŞ’in 
üye sayısının 10 katı kadar HAK-İŞ’e sempati 
duyan insan vardır. 

Biz HAK-İŞ olarak kendimizi hiçbir zaman 
sizlerden ayrı görmüyoruz. Çünkü HAK-İŞ’in 
temsil ettiği değerler milletin ta kendisidir” 
ifadelerine yer verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde 
Daha Önce Bu Kadar Büyük 
Reformları Yaşamadık

Konuşmasında taşeron işçilerin kadroya alın-
ması konusuna da değinen Arslan, “Taşeron 
işçilerimizin kadroya alınmasıyla çalışma ha-
yatında büyük bir reform gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Devleti tarihinde daha 

önce bu kadar büyük reformları yaşamadık. 
Batılılar ve küresel güçler sermayenin ser-
bestçe dolaşabilmesi için ‘kamuyu küçültün’ 
‘kamu hizmetlerini özelleştirin’ çağrısında 
bulunuyorlar.  Taşeron işçilerin kadroya alın-
ması Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız Sayın 
Naci Ağbal ve hükümetimizin bütün küresel 
güçlere karşı bir meydan okumasıdır. 

Büyük bir reforma imza atılmıştır” şeklinde 
konuştu. Arslan, “Hizmet-İş Sendikamız Ak-
saray Şubesi 7. Olağan Genel kurulunun ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Arslan’dan İşçilere Çağrı

Arslan taşeron işçileri şu çağrıda bulundu: 
“Aksaray’daki bütün çalışanları ve işçileri 
sendikalı olmaya davet ediyorum. Hep bir-
likte Aksaray’da daha güçlü bir HAK-İŞ’i ve 
daha güçlü Aksaray’ı inşa etmeye çalışaca-
ğız. HAK-İŞ’i büyütmek için kardeşliği, barışı 
ve dostluğu sürdüreceğiz” dedi. 

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 
Hizmet-İş Sendikası Aksaray Şubesi 7. Ola-
ğan Genel Kurulun hayırlara vesile olması 

dileğinde bulundu.  Yazgı, “En güzel hizmet 
insanlara hizmet ettiğiniz zaman aldığınız 
hayır duasıdır. Bizler işçilerimizin ve insan-
larımızın dualarını almak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sizinle birlikte çalışmak, siz-
lerle beraber şehrimizi en iyi marka haline 
getirmek en güzel karardır. Bundan sonra da 
birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye 
konuştu.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

120 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız Yozgat Şubesi’nin 6. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, Yozgat Belediye Başkanı 
Kazım Arslan, Baydiğin Belediye Başkanı Os-
man Uslu, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail 
Biçer, Doğankent Belediye Başkanı Doğan 
Sungur, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet 
Öçal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 
HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 
HAK-İŞ İl Başkanları, sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri, Hizmet-İş Sendikası Yö-
netim Kurulu üyeleri, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkanları, delegeler 
ve basın mensupları katıldı.

Yeni Ufuklar Açarak Bugünlere 
Kadar Geldik

Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak yeni ufuklar 
açarak bugünlere kadar geldik. HAK-İŞ ola-
rak ilk kez 1986 yılından Yozgat Belediyesi’n-
de örgütlenme çalışmalarımızı başlatmıştık. 
Yozgat’taki örgütlenme çalışmalarımızda 
bugünlere gelmemizde emeği olan, Yozgat 
Belediyesi’nde HAK-İŞ’i var eden kardeşleri-
mize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat’ta Ara Vermeden 
Faaliyetlerimize Devam Ettik

Yozgat ilinin gelişmesi ve daha iyi bir ko-
numda olması için herkesin elinden geleni 
yaptığını belirten Arslan, “Yozgat bunu hak 
ediyor. Çünkü Yozgat ilimiz 1980’lerle kıyas-
lanamayacak kadar iyi durumdadır. HAK-İŞ 
olarak 1986 yılından bugüne kadar Yozgat’ta 
ara vermeden faaliyetlerimize devam ettik. 
Adım adım ilçe ilçe hatta beldelerimize ka-
dar sendikal mücadelemizi başarıyla taşıdık” 
şeklinde konuştu.

Arslan, “Yozgat birliğimizin, bütünlüğümü-
zün, milli duruşumuzun ve hassasiyetimizin 
olduğu şehirlerden birisidir. Burada birlikte 
sendikal mücadele verdiğimiz arkadaşları-
mızı görmek bizim için önemli bir duygudur. 

HİZMET-İŞ olarak genel kurulla-
rımızı sadece seçimlerin yapıldığı 
değil, elde ettiğimiz başarılarımızı 
ve bundan sonraki yapacakları-
mızın muhasebesini yaptığımız 
yerler olarak görüyoruz” diye ko-
nuştu.

HAK-İŞ’in farklı bir anlam ifade 
ettiğini belirten Arslan, “Biz bir 
yönüyle kendi değerlerimizle, 
kendi medeniyetimizle, ken-
di inançlarımızla, kültürümüzle 
kendimiz olacağız ama diğer ta-
raftan evrensel değerleri de bu 
mücadelenin içine katacağız. İşte 
biz HAK-İŞ’i böyle tarif ediyoruz. 
HAK-İŞ, bir yönüyle yerli ve milli, 
bir yönüyle evrensel değerleri de 
içinde taşıyan uluslar arası bir ku-
ruluştur” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ’in Olduğu Yerde
Barış Vardır, Saygı Vardır

HAK-İŞ’i diğer konfederasyon-
lardan ayıran en temel özelliğin 
durduğu yer, yerli ve milli bir kon-
federasyon olmasına bağlayan 
Arslan, “Bir diğer özelliğimiz ise 
işçi işveren ilişkilerimizi, barışı, 
kardeşliği anlaşmayı ve diyaloğu 
birlikte çözme anlayışına sahip 
olmamızdır. Sendikalar kavga 
yeri olamaz, hizmet yeri olur. 

ARSLAN: "HAK-İŞ'İN OLDUĞU YERDE BARIŞ 
VARDIR, SAYGI VARDIR"
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Sorunlarımızı diyalogla çözmek gibi bir zo-
runluluğumuz var. HAK-İŞ’in olduğu yerde 
barış vardır, saygı vardır. HAK-İŞ’in en temel 
felsefesi çatışma yerine barışı temel alması-
dır. Bu hassasiyetle hareket ettiğimiz için üye 
sayımız günden güne artmaktadır” açıklama-
sında bulundu.

HAK-İŞ, Her Zaman Milletle 
Beraberdir

HAK-İŞ’in bir diğer özelliğinin her zaman de-
mokrasiden yana olması olduğunu belirten 
Arslan, “Bu bir ilke ve misyon meselesidir. 
HAK-İŞ’in varlık nedeni budur. HAK-İŞ her 
zaman milletle beraberdir. O yüzden yerli ve 
milli bir konfederasyondur. O yüzden HAK-
İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ’in ba-
şarısı Türkiye’nin başarısıdır” dedi.

HAK-İŞ’in Çözümden Yana Olması 
Örneğini En Son Taşeron 
Konusunda Gördük

HAK-İŞ’in her zaman sorunların çözümü 
tarafında olduğuna işaret eden Arslan şöy-
le devam etti: “HAK-İŞ’in çözümden yana 
olması örneğini en son taşeron konusunda 
gördük. 12 yıl önce taşeron işçilerin sesini 
kimsenin duymadığı zaman biz onların sesini 
duyduk. Onlar için mücadele vermeye baş-
ladık. Bugün taşeron konusunda büyük bir 
reform gerçekleştirilmiş ve 1 milyona yakın 
işçi kamu kurumlarında istihdam edilmeye 
başlanmıştır. Batılılar ve küresel güçler ser-
mayenin serbestçe dolaşabilmesi için ‘ka-
muyu küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özelleşti-
rin’ çağrısında bulunuyorlar. Taşeron işçilerin 
kadroya alınması Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, Maliye 

Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve hükümetimi-
zin bütün küresel güçlere karşı bir meydan 
okumasıdır. Taşeron işçilerimizin kadroya 
alınmasıyla çalışma hayatında büyük bir re-
forma imza atılmıştır.”

Erken Seçim Kararını Olumlu ve 
Türkiye İçin Hayırlı Görüyoruz

Türkiye’nin 24 Haziran’da erken seçime ko-
nusunu değerlendiren Arslan, “ 24 Haziran’da 
seçim için millete gitme kararını olumlu ve 
Türkiye için hayırlı görüyoruz. Millet iradesi-
nin sandığa yansıması en demokratik konu-
dur. Bu konuda her zaman olduğu gibi mille-
timize inanacağız ve kararına saygı göstere-
ceğiz. Çünkü milletimizin iradesinin üzerinde 
herhangi bir irade tanımıyoruz. Bu iradenin 
sandığa yansıması konusunda elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz. Seçim süresi-
nin kısa olmasının kamunun bu işle daha az 
meşgul olacak olmasından dolayı mutluyum” 
diye konuştu.

Seçimle Beraber Türkiye Yeni Bir 
Döneme Merhaba Diyecektir

Seçimle beraber Türkiye’nin yeni bir döneme 
merhaba diyeceğini belirten Arslan, “24 Ha-
ziran’da gerçekleştirilecek olan erken seçim 
kararının ülkemiz için hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum. 24 Haziran seçimleri inşallah 
yeni bir Türkiye için vesile olacaktır diye umut 
ediyorum” ifadelerine yer verdi. AK Parti Eski 
Manisa Milletvekili ve Hizmet-İş Sendikası 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube-
si 6. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 

Tanrıverdi, “ Bugün Yozgat’ta sizlerle birlikte 
olmaktan çok heyecanlıyım ve mutluyum. 
Yozgat dostluklarımızın ve kardeşliklerimi-
zin geliştiği önemli bir ilimizdir. Bugün Yoz-
gat’ta çalışanların neredeyse tümü HAK-İŞ’in 
sendikaları olduysa 1986 yılında temelleri 
çok sağlam bir fidan atılmasından dolayıdır” 
dedi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Yozgat şubesi yeni hiz-
met binası açılış törenine katıldı.

Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat 
Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bo-
zok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Kara-
cabey, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve 
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 

HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 
HAK-İŞ İl Başkanları, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkanları, delegeler 
ve basın mensupları katıldı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından 
tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti 
okundu. Açılışta konuşan Arslan, “Bugün bu-
rada açılışını gerçekleştirdiğimiz Hizmet-İş 
Sendikamız Yozgat Şubemizin hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. 

Bu binanın HAK-İŞ ve sendikamız Hizmet-İş 
tarafından edinilmesi bizim açımızdan son 

derece memnuniyet vericidir. Burada hayırlı 
ve güzel hizmetler yapılacağı konusunda hiç 
kuşkum yok.  Mahallemize güzel bir binayı 
kazandırmış olmaktan dolayı son derece 
mutluyuz" dedi.

HAK-İŞ Yozgat il Başkanı Ferman Zararsız 
yeni açılan hizmet binasının hayırlı uğurlu ol-
ması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilme-
siyle yeni hizmet binasının açılışı gerçekleş-
tirildi.

Ziyaretler

Şube açılışının ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan beraberindeki Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ 
Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız ile bir-
likte ilk olarak Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı 
makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan ve beraberindeki he-
yet, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı 
makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve be-
raberindeki heyet son olarak Yozgat Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karaca-
bey’i makamında ziyaret ettiler.

ARSLAN, YOZGAT’TA HİZMET-İŞ SENDİKASI YENİ 
HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
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OLEYİS Sendikamızın 13. Olağan Genel Ku-
rulunda yeniden seçilen Vedat Böke baş-
kanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız’ı 12 Ocak 2018 ta-
rihinde Konfederasyonumuz genel merke-

zinde ziyaret etti.  Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, OLEYİS Yönetimi’nin, büyük bir 
azim ve kararlılıkla sorunların üstüne gitti-
ğini ve geçmişten bu yana birikmiş sorunla-
rı çözmek OLEYİS’i büyütmek amacıyla elini 
taşın altına koyduğunu söyledi. Bugün OLE-

YİS Sendikamızın başında sorunları çözme 
azmi olan, kararlı ve çalışkan bir ekip var. 
Bu ekibin OLEYİS’i daha da büyüteceğinden 
hiç şüphem yok. OLEYİS’in yeni yönetimini 
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar dili-
yorum” dedi.

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat 
Böke ise OLEYİS’in sendikal demokrasiye 
uygun ve sağduyulu bir genel kurul yaptı-
ğını söyledi. Bu Genel Kurulun kendilerine 
büyük bir sorumluluk yüklediğini söyleyen 
Böke, “OLEYİS Sendikası olarak delegele-
rimizden ve üyelerimizden aldığımız güçle 
daha büyük ve güçlü bir OLEYİS hedefini 
önümüze koyduk ve bu amaçla daha faz-
la çalışacağız. Bu süreçte desteğini bizden 
esirgemeyen HAK-İŞ Yönetimine teşekkür 
ediyoruz” dedi.

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat 
Böke ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekrete-
rimiz Dr. Osman Yıldız'a hediye taktiminde 
bulundular.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Yavuz ve berabe-
rindeki komite üyeleri 8 Ocak 
2018 tarihinde Ak Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı 
Lütfiye Selva Çam’ı Ak Par-
ti Genel Merkezinde ziyaret 
etti. HAK-İŞ Kadın Komitesi 

ve Ak Parti Kadın Kolları ile 
gerçekleştirilmesi planlanan 
çalışmalar hakkında karşılıklı 
olarak görüş alışverişinde bu-
lunuldu. 

Ziyaret programı, hediye tak-
dimi ve günün anısına fotoğ-
raf çekimiyle son buldu.

OLEYİS YÖNETİMİNDEN HAK-İŞ’E ZİYARET

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ 
KADIN KOLLARI BAŞKANI ÇAM'I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Şubat 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Adana Şubesi hiz-
met binası açılışına katıldı.

Açılışa Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut 
Çelikcan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Er-
doğan Serdengeçti, İller Bankası Bölge Mü-
dürü Hasan Güneş, HAK-İŞ Adana İl Başkanı 
Abdurrahman Yücel, MEMUR-SEN Adana İl 
Başkanı Mehmet Sezer, Hizmet-İş Sendika-
sı yöneticileri ve konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın il ve şube başkanları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikası yeni hizmet binasının ha-
yırlara vesile olmasını diledi.

Adana, İşçi Hareketi, Türk 
Ekonomisi ve Türk Siyaseti 
Açısından Önemli Bir 
Şehrimizdir

Açılış programında konuşan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, “Bugün bizim için özel 
bir gün. Adana hem işçi hareketi açısından 
hem Türk ekonomisi açısından hem de Türk 
siyaseti açısından çok önemli bir şehrimiz-
dir. 43 yıllık mücadelemizin her aşamasında 
Adana’da mutlaka HAK-İŞ için bu davaya 
gönül veren ve HAK-İŞ değerlerini savunan 
arkadaşlarımız olmuştur. Adana’da böyle gü-
zel bir hizmet binasının açılışını çok önemli 
buluyorum” dedi.

Adana İşçileri Bizi Seviyor ve 
Bize Güveniyorlar

Adana’da işçilerin kendilerine göstermiş 
olduğu her türlü ilgi ve desteğin bütün tak-

dirlerin üzerinde olduğunu belirten Arslan, 
“Hizmet-İş Sendikası başta olmak üzere pek 
çok sendikanın burada faaliyet gösterdiğini 
biliyorum. Adana işçileri bizi seviyor ve bize 
güveniyorlar. O yüzden bizimle birlikteler. 
Biz de onları seviyoruz ve onlara güveniyo-
ruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni 
hizmet binası sendikamızın üyelerine daha 
iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için 
yaptığımız bir çalışmadır. Adana’da böyle bir 
hizmet binasının açılışından dolayı herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatının En Az 
Kayıpla Başarılı Olarak Hedefe
Ulaşmasını Temenni Ediyorum

Afrin bölgesinde sınır güvenliğimizi koru-
mak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Hare-
katı’na değinen Arslan, 
“Zeytin Dalı Harekâtında 
ve terörle mücadele kap-
samında bugüne kadar 
kaybettiğimiz bütün as-
ker ve polisimize Yüce 
Allah’tan rahmet, yakınla-
rına ve Türk milletine baş 
sağlığı diliyorum. Zeytin 
Dalı Harekatının en az 
kayıpla başarılı olarak he-
defe ulaşmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Bu Yıl 1 Mayıs’ı 
Adana’da 
Kutlayacağız

1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Gününün önemine 
değinen Arslan, “HAK-

İŞ olarak uzun zamandır 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü her yıl ayrı bir ilimizde 
kutluyoruz. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü’nü Adana’da kutlayacağız. 1 Mayıs’ı 
gerginlik günü olmaktan kurtardık. 1 Mayıs’ı 
sadece Taksime sıkıştırılan, sadece ideolojik 
kavgaların olduğu, polis joplarının olduğu, 
tomaların su fışkırttığı bir günden coşku-
larla, halaylarla kutlanan bir güne taşımayı 
başardık. Biz Türkiye’nin bütün meydanlarını 
1 Mayıs meydanı olarak görüyoruz. 1 Mayıs 
yalnızca Taksim’de kutlanır şeklinde orayı 
kutsamanın hiçbir anlamı yoktur. HAK-İŞ 
olarak bu yıl 1 Mayıs’ı inşallah coşkuyla, ba-
rış ve kardeşlik türküleriyle Adana İstasyon 
Meydanında kutlayacağız. O gün hep birlikte 
alanlarda olarak Türkiye’ye yakışır bir 1 Ma-
yıs’ı Türkiye’ye ve dünyaya armağan edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Taşeron İşçiler, Geçici ve 
Mevsimlik İşçilerle İlgili Yeni 
Bir Dönemdeyiz

Arslan konuşmasında taşeron işçilere kadro 
verilmesi konusunda da değerlendirmelerde 
bulundu.

Arslan, “HAK-İŞ olarak çalışma hayatının en 
temel gündemlerinden birisi olan taşeron 
işçilik, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili yeni 
bir dönemdeyiz. KİT’lerin de bu kapsama 
dahil edilmesi en büyük arzumuzdu. Ancak 
kapsam dışında kaldılar. Fakat süreç devam 
ediyor. HAK-İŞ olarak bu eksikliklerin gide-
rilmesi için tüm taşeron işçilerimizin kad-

ARSLAN, HİZMET-İŞ ADANA ŞUBESİ AÇILIŞINA KATILDI
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roya alınması sürecini takip ediyoruz. Eksik 
kalan alanlarda da yeni bir düzenlemeyle bu 
mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” şeklin-
de konuştu.

ÖSP Uygulamasına Her Zaman 
Karşı Çıktık

HAK-İŞ olarak ÖSP uygulamasına her za-
man karşı çıktıklarını ve buna karşı müca-
dele ettiklerini anlatan Arslan, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın 
Başbakanımız Binali Yıldırım ve Sayın Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sa-
rıeroğlu bizim bu hassasiyetimizi göz önün-
de bulundurmuşlardır. 

Hükümetimiz kamuda ve yerel yönetimlerde 
taşeron işçi sisteminden vazgeçildiğini ilan 
etmiştir. Bu uluslararası camiada Türkiye’nin 
çalışma hayatındaki en büyük reformudur. 
Artık binlerce insan kamuda kadrolu işçi 
olarak görevlerine devam edeceklerdir. Ge-
çici ve mevsimlik işçilerimiz 2007 yılından bu 
yana 5 ay 29 günden fazla kamuda çalıştırı-
lamıyordu. İlk defa bu konuyla ilgili yeni bir 
adım atılmıştır. Bu sürenin artırılmasına yö-
nelik talebimiz büyük ölçüde karşılanmıştır” 
açıklamasında bulundu.

Arslan, İşyeri Temsilcileriyle 
Bir Araya Geldi

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikamızın Adana Şubesinin yeni 
binasının açılışı sonrası Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların işyeri temsilcile-
rinin de katıldığı bir toplantıya katıldı.

Arslan, “HAK-İŞ ülkemizin, bölgemizin ve 
küremizin bütün mazlumlarına borçludur. 
Biz 2007 yılında bir hedef koyduk, ‘Geleceği-
miz Hayallerimiz Kadardır’ işte bu istikamet-
te gideceğiz ve sonra  hedefleri gerçekleştir-
mek için çalışacağız diye. Biz taşeron işçilerin 
makus tarihini yenmek için mücadele ettik. 
Bu mücadelede yola çıkarken hedefimizden 

sapmadan doğru istikamette giderek hedefe 
ulaştık” diye konuştu.

HAK-İŞ Bir Vizyon, İrade ve Emek 
Hareketidir

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız 
ise yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ olarak çok 
mutlu bir dönemdeyiz. Çünkü HAK-İŞ Kon-
federasyonu yarım yüzyıla yakın bir dönem 
içerisinde her daim büyümeye ve güçlenme-
ye devam etti.  Bugünlere gelmemizde tüm 
yöneticilerimizin, emekçilerimizin HAK-İŞ 
gönüllülerinin emeği geçti. 

Ancak Mahmut Arslan'ın Genel Baş-
kan olmasıyla beraber, emekleyen 
Konfederasyonumuz artık yürümeye, 
koşmaya başladı. Bunun için, bir viz-
yon, bir irade ve bir emek gerekiyordu. 
Konfederasyonumuzun Başkanı bunu 
ortaya koydu. Yaklaşık 7 yıldır büyük bir 
hamle yaptık ve Genel Başkanımızın 
önderliğinde bunu sürdürmeye devam 
ediyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Tüm Türkiye’nin 
İşçi ve Emekçi Lideridir

Taşeron sisteminin işçiyi köleleştirdiğini, 
emekçinin hakkını çiğnediğini vurgulayan 
HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yü-
cel konuşmasında, “Genel Başkanımızın bir 
sözü var ‘Gücümüz hayallerimiz kadardır’ 
değerli arkadaşlarımız eğer bir işin doğ-
ruluğuna inanıyorsanız, hayal gücü-
nüzü, inancınızı ve kararlılığını birleş-
tirirseniz hedefi yakalamış olursunuz. 

İşte bu işin mimarı Türkiye’nin işçi ve 
emekçi lideri Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’dır. 

Huzurlarınızda tüm taşeron işçiler 
adına kendilerine teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Ziyaretler

Arslan açılış öncesi Adana’da bir dizi temas-
larda bulundu. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ Genel Sek-
reteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekre-
ter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ 
İl Başkanı Abdurrahman Yücel ile birlikte ilk 
olarak Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çe-
likcan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ardından Arslan ve beraberindeki heyet, 
Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mev-
lüt Aydın’ı makamında ziyaret ettiler. Arslan, 

Afrin operasyonu kapsamında şehit olan 
Adana’lı Mehmetçik’e Yüce Allah’tan rahmet 
diledi. 

Operasyonun başarılı bir şekilde sürdürüldü-
ğünü söyledi. DSİ’nin ardından Arslan ve be-
raberindeki heyet, AK Parti Adana İl Başkanı 
Fikret Yeni’yi ziyaret etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ni-
san 2018 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın 
Bursa Şube Genel Kuruluna katıldı.  

Genel Kurula Genel Başkanımız  Mahmut 
Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 
Vekili Av. Hüseyin Öz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri HAK-İŞ İl Başkanları,  Sendikala-
rımızın şube başkan ve yöneticileri, Ko-
mitelerimizin başkan ve yöneticileri, ME-
MUR-SEN’e bağlı sendikaların il temsilcileri, 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

1 Mayıs’ı Gerginlik 
Günü Olmaktan Çıkardık

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in, 1 Mayıs geleneğine ciddi şekilde sahip 
çıkan örgüt olduğunu söyledi.

1 Mayısların birkaç yıl öncesine kadar Tak-
sim Meydanı ısrarlarıyla, sokak çatışma-
larıyla gündemde yer aldığını hatırlatan 
Arslan, “Gerginliklerin, ideolojik krizlerin, 
güvenlik zaaflarının olduğu 1 Mayıs günleri 
artık geride kaldı. 1 Mayıs’ı çatışma günü ol-
maktan çıkardık; halkın katıldığı 1 Mayısları 
Türkiye’ye armağan ettik” dedi.

1 Mayısları Türkiye’nin Her 
Yerine Götüreceğiz 

İşçilerin taleplerini duyurmak için meydan-
larda olduklarını ifade eden Arslan, şunları 
söyledi: “1 Mayıslara en büyük katılımı HAK-
İŞ yapıyor, kavga çıkmıyor; aksine dayanış-
ma içinde halaylarla, şarkılarla kutluyoruz. 
Sakarya’da, Karabük’te, Konya’da, Erzu-
rum’da kutladık; bu yıl da Adana’da kutla-
yacağız. 1 Mayısları Türkiye’nin her yerine 
götüreceğiz. 1 Mayıs’ı bütün dünyaya barış 
günü olarak ilan edeceğiz. 1 Mayısları mil-
letin rahatsız olmayacağı şekilde, milletle 
beraber kutlamaya devam edeceğiz.”

Arslan, Tüm Vatandaşları 
24 Haziran’da Sandığa 
Gitmeye Davet Etti

24 Haziran seçimlerine müdahale yapılmak 
istendiğine dikkati çeken Arslan, uluslara-
rası güçlerin olağanüstü hal uygulamasını 
bahane ederek, seçimlerin ertelenmesini 
talep ettiklerini hatırlatarak, “Amaçları se-

çimleri tartışmaya açmaktır, çünkü Erdo-
ğan’ın seçilmesini istemiyorlar” dedi. HAK-
İŞ olarak, milletin iradesi ne yöndeyse onu 
desteklediklerini ifade eden Arslan, tüm 
vatandaşları 24 Haziran’da sandığa gitmeye 
davet ederek, seçimlerin kazasız-belasız, 
barış içinde atlatılması temennisinde bulun-
du.

HAK-İŞ’in Türkiye’nin bekasından, müreffeh 
geleceğinden; özgürlüklerden ve demok-
rasiden yana yerli ve milli bir emek örgütü 
olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ’in kökleri 
medeniyetimizin kökleriyle eşittir. HAK-İŞ, 
kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız ve 
medeniyetimizi içinde barındıran yerli ve 

milli bir konfederasyondur. HAK-İŞ bir yö-
nüyle yerli ve milli, öbür yönüyle evrensel 
değerleri de barından bir örgüttür. Ulusla-
rarası sendikal hareketin en önemli aktör-
lerinden biridir” diye konuştu.

HAK-İŞ’in ilk günkü ilke ve değerleri neyse 
aynı istikamette yoluna devam ettiğini ifade 
eden Arslan, HAK-İŞ’in 12 Eylül ve 28 Şubat 
darbeleri ile 15 Temmuz darbe girişiminde 
ortaya koyduğu demokratik tavrı hatırlattı. 

İktidarda Hangi Parti Olursa 
Olsun Demokrasiden Yana Olduk

Arslan, iktidarda hangi siyasal parti olursa 
olsun bütün antidemokratik girişim ve tu-

ARSLAN: "HAK-İŞ'İN KÖKLERİ, MEDENİYETİMİZİN 
KÖKLERİYLE EŞİTTİR"
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tumlar karşısında aynı tavrı gösterdiklerini 
söyledi.

Arslan sözlerine şöyle devam etti: “12 Ey-
lül’de maalesef sendikalarımızı kapattılar. 
Üyelerimiz TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye 
olmaya zorlandı. Bugün atıp tutanlar o gün 
haklarımızı geri götürenlerdir. 

Tam yolumuz düzleşti derken 28 Şubat sü-
reciyle karşılaştık.  Bu süreçte de demokra-
siden yana tavır aldığımız için en ağır faturayı 
Bursa’da ödedik. 

Mesut Yılmaz’ın talimatıyla HAK-İŞ Bursa’da 
tasfiye edilmek istendi. Yıldırım’da, Nilüfer’de 
silahlı adamlar işyerlerine gelerek üyeleri-
mizi istifa ettirmeye çalıştılar. 15 Temmuz 
yaşadığımız en son sınavdı. Cumhurbaşka-
nımızın çağrısından önce sokaklardaydık. 
HAK-İŞ olarak 5 şehit verdik.”

Antidemokratik süreçlerden yana tavır alan-
ların bugün demokrat görünme gayreti için-
de olduklarını belirten Arslan, 28 Şubat’ın 
sivil ayağından hesap sorulmasını istedi.

Arslan, 27 Nisan e-bildirgesiyle 367 krizini 
çıkararak Abdullah Gül’ü dışlayanların bu-
gün ortak aday yapmak istediklerine de dik-
kati çekti.

Arslan, Bursa’daki Mücadele 
Arkadaşlarına Teşekkür Etti

HİZMET-İŞ Sendikamızın Bursa’da uzun yıl-
lardır var olduğunu ve en büyük sendikal 
mücadelenin Bursa’da verildiğini ifade eden 
Arslan, Sendikamızın Bursa örgütlenmesi 

ve sonrasında emeği geçen teşkilat men-
suplarımıza teşekkür etti. Arslan, “Bursa’da 
zorluklara direnerek varlığımızı koruduk. 
Burada ilk anlardan itibaren aramızda olan 
çok sayıda arkadaşımızın emeği ve alın teri 
mücadelesi var. Biz onların sayesinde varız. 
Teşkilat onların sayesinde var. Hepsine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Taşerona Kadro’da 
Kapsam Dışı Kalanlar İçin 
Yeni Bir Mücadele Başlatacağız

HAK-İŞ’in, taşeron emekçilerine kadro mü-
cadelesini iğne ile oya işler gibi adım adım 
12 yılda bir noktaya getirdiğini ve başarıyla 
tamamladığını ifade eden Arslan, KİT’ler, 
hastane bilgi yönetimi, sosyal tesisler ve ki-
ralık araçlarda çalışmakla birlikte kadro dışı 
kalanlar için yeni bir mücadele başlatacak-
larını söyledi. Arslan, “Bu arkadaşlarımız için 
yeni bir hazırlık yaptık. Hükümete yeni tek-
liflerimizi sunacağız. Bütün arkadaşlarımızın 
kadro alması için mücadelemizi sürdürece-
ğiz” dedi. Şube Genel Kurulunda Hizmet-İş 
Bursa Şube Eski Başkanı Mustafa Turan ile 
Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yar-

dımcısı Arzu Kahveci de kısa bir konuşma 
yaptı.

Yapılan seçim sonucunda Mehmet Keskin 
Şube Başkanlığına tekrar seçildi. Yönetim 
Kurulu Üyeliklerine ise Selim Bal, Mustafa 
Kılıç, Mustafa Yavuz ve Ramazan Uçar se-
çildiler.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a bir 
mektup yazarak, taşeron işçilerin kadroya 
alınması konusunda hükümetin kararını ve 
sendikaların çalışmalarını anlattı. ITUC Ge-
nel Sekreteri Sharan Burrow da bir mektup 
yazarak, “Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bu 
adım büyük bir zafer olmuştur.

Arslan, mektubunda taşeron işçilerin kad-
roya alınmasının çalışma 
hayatında yapılmış büyük 
bir reform olduğunu belirtti.  
Arslan mektupta, “Büyük bir 
mücadele sonucu elde edilen 
bu durum Türk sendikal ha-
reketi açısından büyük bir za-
ferdir. Türk Hükümetinin ta-
şeron işçiler hakkında aldığı 
bu karar devasa bir adımdır, 
biz bu adımı büyük bir reform 
olarak görüyoruz” dedi.

 Arslan, mektubunda, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın taşeron sisteminin sonlandırıldığı-
na ilişkin açıklaması ve bu konuda çıkarılan 
kanun hakkında bilgi verdi.

Taşeron sisteminin sendikacılığın önünde 
büyük bir tehdit olduğunu ifade eden Ars-
lan, “Bu durum sendikal örgütlenmenin 
daha da ileri gitmesi açısından büyük bir 
adımdır. Bizce bu karar, Washington Uzlaş-
masının ardından tüm dünyada hakim olan 

liberal (neo-liberal) politikalara karşı büyük 
bir gelişmedir. Bu karar ve ardından yaşa-
nacak olan dönüşüm ile kamu hizmetleri 
daha hızlı biçimde güç ve takdir kazanacak 
ve gelişecektir. Umarız Türkiye’deki bu poli-
tika tüm dünyaya örnek olur” ifadelerine yer 
verdi. Arslan, kamu kurumlarında ve yerel 
yönetimlerde çalışan 1 milyondan fazla işçi-
yi ilgilendiren düzenlemenin, taşeron işçiler 
tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını 

anlattı.

Burrow: “Bu Önemli Bir 
Zaferdir”

 ITUC Genel Sekreteri Burrow 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan’ın mektubuna ya-
nıt verdi.

 Burrow mektubunda şu ifade-
lere yer verdi; “Değerli Karde-
şim Arslan, sizi tebrik ediyo-
rum. Gerçekten bu adım büyük 
bir zafer olmuştur.”

ITUC’TAN HAK-İŞ’E TAŞERON TEBRİĞİ

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 31 Ocak 2018 tarihinde HAK-
İŞ Genel Merkezi’nde dünyanın 
15 farklı ülkesinden Türkiye’ye 
gelen yabancı sendika temsil-
cilerini kabul etti. Konfederas-
yonumuz Genel Sekreter Yar-
dımcımız Erdoğan Serdengeç-
ti'de katıldı. ‘Uluslararası Eğitim 
Sendikacılığı Sertifika Programı’ 
kapsamında MEMUR-SEN Kon-
federasyonu’na bağlı Eğitim-
Bir-Sen Sendikası ve TODAİE ile 
ortaklaşa yürütülen dünyanın 15 
farklı ülkesinden ülkemize gelen 
yabancı sendikacıları HAK-İŞ’te 
ağırladık.

Genel Başkanımız Arslan, 15 
farklı Ülkeden gelen yabancı 
sendikacı temsilcilerine  Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı 
bulunduğu sendikaların işleyi-

şi, faaliyet gösterdikleri alanlar 
ve yapmış oldukları çalışmalar 
hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu.

HAK-İŞ yurtiçinde ve yurt dışında 
faaliyet gösteren konfederasyon 
ve sendikalarla işbirliği içeri-
sinde olduğunu belirten Arslan, 
yurt dışında bulunan sendika ve 
konfederasyonlarla ortak ikili iş-
birliği anlaşmaları gerçekleştire-
rek sendikal bağlarımızı daha da 
güçlendirmeye çalışıyoruz.

Arslan, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN  
kardeş Konfederasyondur. Bir-
likte birçok ortak projeler ve 
programlar yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. "Kudüs İçin 
Hep Birlikte" konferansını ME-
MUR-SEN ile birlikte gerçekleş-
tirdik dedi.

ARSLAN, 15 ÜLKEDEN GELEN YABANCI SENDİKACILARLA 
BİR ARAYA GELDİ
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ARSLAN, SUDAN’LI SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Nisan 
2018 tarihinde sendikacılık eğitimi için Türki-
ye’ye gelen Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm 
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Alghalı 
Mohamed Suliman Karaum başta olmak 
üzere sendikanın yöneticileri, genel sekre-
teri, genel sekreter yardımcıları ile yemekli 
programda bir araya geldi.

Programda konuşan Arslan, “Sudan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) hem 
sudan için hem de Afrika için çok önemli bir 
örgüttür. SWTUF, Afrika’da son derece etkili 
ve önemli bir konuma sahiptir” dedi.

Arslan, “Misafirimiz olan Sudan İdari Hiz-
metleri ve Turizm Çalışanları Sendikası dev-
let idaresinde ve turizm sektöründe faaliyet 
gösteren güçlü bir sendikadır. Bu sendikanın 
bütün yöneticileri ve teşkilat yapısıyla bura-
da olması bizim için son derece önemlidir” 
diye konuştu.

Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı Alghalı Mohamed 
Suliman Karaum, “Dev bir konfederasyon 
olan HAK-İŞ, sadece Türkiye çapında değil, 
bütün dünya çapında faaliyet göstermekte-
dir. HAK-İŞ’in bizi sendikacılar olarak misa-
fir etmesi, tüm Sudan’ı takdir ettiği anlamına 
gelmektedir. Biz bundan büyük bir onur duy-
maktayız. Bunu bir madalya olarak görüyo-

ruz” ifadelerini kullandı. Karaum, “İnşallah 
Sudan halkıyla Türk halkı tek vücut olarak 
birlikte olacaklardır. Birlikte çalışacaklardır” 
diye konuştu.

Konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendika-
sı Genel Başkanı Vedat Böke 
bir selamlama konuşması 
yaptı. 

Böke, Sudan İdari Hizmetleri 
ve Turizm Çalışanları Sendika-
sı ile olan ilişkileri geliştirmek 
için çalışmalar yapacaklarını 
belirtti.

Sudanlı sendikal heyet, ye-
mekli program öncesi kon-
federasyonumuz genel mer-
kezini ziyaret ederek HAK-İŞ 

Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden-
geçti ile bir araya geldi. Serdengeçti, Sudanlı 
heyete HAK-İŞ Konfederasyonu’nun çalış-
maları, yürütmüş olduğu projeler ve örgütlü 
olduğu iş kolları hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Şubat 
2018 tarihinde Öz Finans-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Ahmet Eroğlu ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyaret 
programında Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız da yer aldı. Arslan, 16 Aralık 2017 tari-
hinde 2. Olağan Genel Kurulda seçilen yöne-
tim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Şubat 
2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Ener-
ji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy 
ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul 
etti. Ziyaret programında Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız da yer aldı. Arslan, 31 Aralık 2017 
tarihinde 2. Olağan Genel Kurulda seçilen yöne-
tim kurulu üyelerine başarılar diledi.

ARSLAN,  ENERJİ-İŞ SENDİKASI YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mart 2018 ta-
rihinde Ülke TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Odak Noktası’ 
programına katıldı.

Arslan, 7 Mart’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın teşrifleriyle Ankara Arena Spor Salonunda 15 
bine yakın HAK-İŞ’li kadının katılımıyla gerçekleştirece-
ğimiz 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, 28 Şubat 
Postmodern Darbesi, 696 sayılı KHK ile hayata geçirilen 
taşeron işçilerin kadroya alınması, Türk Silahlı Kuvvetle-
rimiz tarafından Afrin’de başarıyla yürütülen Zeytin Dalı 
Harekâtı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN, ÜLKE TV’DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

ARSLAN,  ÖZ FİNANS-İŞ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu, 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin (KHK) uygulan-
masına yönelik soruları cevaplandırmak ve 
sendikalarımızın üyelerine ve çalışanlara 
yardımcı olmak amacıyla bir çağrı merkezi 
kurdu.  

Hukukçulardan oluşan uzman ekip, taşeron 
çalışanların sorularını anında yanıtlıyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
isteğiyle HAK-İŞ bünyesinde kamu kurum-
larında ve yerel yönetim kuruluşlarında 
taşeron, geçici ve mevsimlik işlerde çalı-
şanların 696 sayılı KHK'nın uygulanmasına 
yönelik sorularını cevaplandırmak, 
kadroya geçiş sürecinde kolaylık 
sağlamak ve çalışanlara yardımcı 
olmak amacıyla hukukçulardan 
oluşan bir çağrı merkezi kuruldu.
Hukukçulardan oluşan uzman ekip, 
KHK ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçi-
lerin sorularını yanıtlayarak, bilgi kirliliğine 
engel olmak amacıyla hizmet veriyor.

Uzman ekip, Hafta içi 08.30-24.00 saat-
leri arasında 0312 417 80 02 / 0312 418 
48 72 numaralı telefonlardan çalışanların 

sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri pay-
laşıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, “Taşeron işçilerin kadroya alınması 
konusunda verdiğimiz mücadele güzel bir 
şekilde sonuç vermiştir. Devlet 696 sayılı 
KHK ile kamu kurumlarında ve yerel yöne-
tim kuruluşlarında taşeron sistemine son 
vermiştir. Devletin kamu hizmetlerini artık 
kamu çalışanlarıyla yapacağını bildirmesi 
küresel kapitalizme karşı büyük bir meydan 
okumadır. Biz bu çalışmayı büyük bir reform 
olarak görüyoruz. büyük fotoğrafı kaçırma-
mak gerekiyor. Büyük fotoğrafın içerisinde 
bazı eksiklikler var. Bizim arzu ettiğimiz 
şey KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de bu 
kadrolara sahip olmasıdır. HAK-İŞ olarak 
bütün taşeronlar için yola çıktık. Bütün taşe-
ronların sorunlarını çözmek için mücadele 
edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ’TEN TAŞERON ÇALIŞANLAR İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ
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Engelliler Komitesi olarak 16-
17 Mart 2018 tarihlerinde İs-
tanbul’da IHH ve AL AMAL Der-
neklerinin Ortaklaşa düzenledi-
ği ‘Başlangıçtan Günümüze 2. 
Engelliler Forumu’na katıldık. 

Foruma Türkiye - Filistin Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti Milletvekili 
Hasan Turan, İHH Genel Baş-
kanı Bülent Yıldırım ve yerli ve 

yabancı olmak üzere çok sayıda 
STK katılım sağladı.

Forumda gerek doğuştan, ge-
rekse sonradan özellikle savaş 
ve çatışmalarla oluşan engel-
lerden dolayı dezavantajlı duru-
ma düşen insanların problem-
lerine dikkat çekmek, farkında-
lık oluşturmak ve o problem-
lere çözüm üretmek konuları 
ayrıntılı olarak ele alındı. 

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE 2. ENGELLİLER FORUMU’NA KATILDIK

HAK-İŞ Engelliler Komitemiz, 
STK’larla birlikte bazı kurumlara zi-
yaretlerde bulundu. HAK-İŞ Engelli-
ler Komitesini temsilen Hanifi Kara-
dağ, Memur-Sen Engelli Komisyonu 
Başkanı Elvan Uğurlu ve Güçlü Eller 
Engelliler Spor Kulübü Genel Sekre-
teri, Tekerlekli Basket Takımı Kaptanı 
Ayhan Şahin ve Uluslararası İşitme 
Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin 
Aslan ile birlikte ziyaretler gerçekleş-
tirildi. Karadağ ve beraberindekiler, 
Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay 

Acehan Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak ve  
Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı M. 
Tayyip Kahyaoğlu’nu makamlarında 
ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda 
geçen görüşmelerde engellilerin 
sorunları ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Çubuk Belediyesinin kurmuş oldu-
ğu ve engellileri istihdam ettiği agat 
taşı işleme tesisi ziyaret edildi.

ENGELLİ STK’LARLA KURUM ZİYARETLERİ

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 10 Nisan 2018 tarihin-
de AK Parti Karabük İl Başkanı 
İsmail Altınöz’ü ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunuldu.

ARSLAN’DAN AK PARTİ KARABÜK 
İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

HAK-İŞ Kültür Sanat Ko-
mitesi VII Kısa Film Ya-
rışması Hazırlık toplantısı 
HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Toruntay 
başkanlığında ve HAK-İŞ 
Kültür Sanat Komitesi Bir-
sen Çiçek Odabaşı’nın ka-
tılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıda teşkilatımızın 
kısa film yarışmasına ka-
tılımı, kısa film çekme ye-
teneği ve becerisi kazan-
masının güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla 
yapılacak çeşitli çalışmalar 
hakkında değerlendirme-
ler yapıldı.

KÜLTÜR SANAT KOMİTESİ VII KISA 
FİLM HAZIRLIKLARI İÇİN TOPLANDI
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Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği 12 Ocak 2018 tarihinde HAK-
İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan 
başkanlığında toplandı.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıl-
dız, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Emin Esen, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Uluslara-
rası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği Genel Sekreteri Abdalla Khalede 
Abdalla Odeidat, Türk ve Arap İlişkileri Mer-

kezi Başkanı Bashar Mustafa Said Shalabi, 
Ürdün, Fas, Sudan, Tunus, Filistin, Cezayir, 
Moritanya ve Lübnan’dan gelen sendika 
temsilcileri katıldı.

Toplantıda Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e Destek 
Sendikalar Bir-
liği olarak 2017 
yılında yapılan 
çalışmalar, 23-24 
Ekim 2017 tarihin-
de İstanbul’da ger- çekleştirilen ‘Kudüs 
İçin Hep Birlikte’ konulu 2. Uluslararası 

Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferan-
sı değerlendirildi. 2018 yılında Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
olarak gerçekleşti- rilmesi planlanan proje 

ve faaliyetler hakkında 
karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda 
“Kudüs Bizi Birleşti-

riyor” isimli sonuç bildirisi okundu. Ziyaret 
programının sonunda heyete günün anısına 
bir hediye takdim edildi.

ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E
DESTEK SENDİKALAR BİRLİĞİ TOPLANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Nisan 2018 tarihin-
de konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 
Konya Şube Başkanı Vacit Sır ve yönetim kurulu üyelerini 
makamında kabul etti.

Arslan, 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Konya Şu-
besi 9. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetimine ba-
şarı dileklerini sundu.

Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a, Konya Şubesine göster-
miş olduğu katkı ve destekleri için teşekkür etti.

ARSLAN, KONYA ŞUBE 
YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Nisan 
2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız, Trabzon Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı Ortahisar Belediyesi 
ve ORBEL A.Ş. arasında imzalanan toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı. 

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Ortahisar 
Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, 
Hizmet-İş Sendikası yönetimi ve şube baş-
kanları, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Sezgin 
Yılmaz, belediye birim amirleri, üyelerimiz 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, sözleşmenin uzlaşıyla ta-
mamlanmış olmasını önemsediğini belirtti. 

Geçmiş zamanlarda işçilerin hak ettiği 
maaşı alabilmek için, sendikalardan ricacı 
olduklarını ve bunun olmaması için de sen-
dika ile birlikte çalışılması gerektiğini söy-
leyen Arslan, “İhtiyaçlar sınırsız, bu yüzden 
her zaman bir denge oluşturmamız gere-
kiyor. Belediyenin imkanları ile çalışanların 
taleplerini değerlendirerek bir uzlaşma sağ-
lamamız gerekiyor” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi 3 Unsuru 
Kapsıyor

İmzalanan toplu iş sözleşmesini başarılı 
bulduğunu ifade eden Arslan, başarılı bir 
sözleşmenin kriterlerini şu şekilde sıraladı: 

“Birincisi; işimizi, aşımızı kaybetmemeliyiz. 
İmzaladığımız bir sözleşme iş güvencemizi 
sağlamalı. İkincisi; elde ettiğimiz ücretleri 
zamanında alabilmeliyiz. Alamazsak söz-
leşme bir anlam ifade etmez. Üçüncüsü; iş 
yerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bu toplu 
iş sözleşmesi bu üç unsuru da sağlıyor.”

Başkan Genç’in Emekten Yana 
Tavrını Önemsiyorum

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç’in emekten yana tavrını bildiğini ve 
bunu önemsediğini ifade eden Arslan, söz-
leşmenin Ortahisar açısından da önemli ol-
duğunu söyledi.  Arslan, “Ortahisar’ın yaşa-
nabilen bin kent haline getirilmesinde önemli 

mesafeler alan bir belediye ile sözleşme 
imzalıyoruz” dedi.

Taşeron Emekçilerin 
Sendikalaşmasının Yolunu Açtık

Arslan, “Taşeron sorunun çözümünde Sayın 
Cumhurbaşkanımız bizim ve kamuoyunun 
taleplerini dikkate aldılar. Kendilerine çok 
teşekkür ediyoruz. 10 yıl önce sendikalaş-
maya başladığımızda üyelerimiz istifa ettiri-
liyordu. 2014 yılında başlattığımız kampan-
yayla taşeron emekçilerin sendikalaşması-
nın yolunu açtık, ardından fiyat farklarının 
ödenmesini sağladık. Yarın işe gelme de-
nilen taşeron işçiler, bugün kamunun işçisi 
oldular” ifadelerini kullandı.

ARSLAN, TRABZON’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
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Kapsam Dışı Kalan Emekçiler İçin 
Yeni Bir Mücadele Başlatacağız

Arslan, KİT’lerdeki taşeron emekçilerin kap-
sam dışı kalmasının üzüntü verici olduğunu 
belirterek, sorunların çözümü için yeni bir 
mücadeleyi başlatacaklarını söyledi.

HAK-İŞ, Devletin ve Milletin 
Bekasına Sahip Çıkmıştır

HAK-İŞ’in 15 Temmuz’da ilk meydanlara 
inen sivil kuruluş olduğunu kaydeden Ars-
lan, “15 Temmuz’da 5 şehidimiz, yüze ya-
kın gazimiz var. Bütün toplantılarımızda 15 
Temmuz’u unutmama ve unutturmama 
kararı aldık. Unutmayacağız, unutturma-
yacağız. Biliniz ki kuşatma devam ediyor. 
Oyunların boşa çıkartılması fedakârlık ge-
rektiriyor” dedi.

Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi ge-
cesi, Fırat Kalkanı ve Afrin harekâtında şehit 
olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, operas-

yonları başarıyla tamamlayan askerlerimize 
teşekkür etti.

Arslan,  Trabzonspor’a da 
Başarılar Diledi

Arslan, konuşmasında, başkan Genç’ten, 
Teknik Katı Atık’tan Belediyeye geçen işçile-
rin de sendikalı yapılmasını talep etti. Baş-
kan Genç de konuşmasında burada çalışan 
425 işçinin sendikalı olmasını istediklerini 
söyledi.

Genç, Kadrolarına Kavuşan 
İşçileri Kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, belediye olarak, çalışanların hak ve 
hukukunu belediyenin imkanları ölçüsünde 
karşılamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Bir taraftan, 332 bin 500 nüfusa sahip Or-
tahisar Belediyesinin kurulum sürecini 
tamamlamaya, diğer taraftan belediye ça-
lışanlarının hakkını gözetmeye çalıştıklarını 

kaydeden Genç, “Bu kurumun asli unsurları 
olan kurumu ayakta tutan çalışanlarımız-
dır. Çalışanlarımız, belediyenin imkanı ne 
ölçüde ise o ölçüde ücret veren bir belediye 
başkanlarının olduğunu biliyorlar. Önceki 
sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmede 
de sendikacı arkadaşlarla masaya oturdu-
ğumuzda onlar da ben de masanın bu tara-
fından baktık ve verebileceğimiz maksimum 
limite çıktık” şeklinde konuştu.

Genç, kadrolarına kavuşan işçileri kutlaya-
rak, taşeron sisteminden vazgeçilmesindeki 
iradesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Önce Ortahisar Belediyesi, Sonra 
ORBEL A.Ş İle Sözleşme İmzalandı

Konuşmalardan ardından karşılıklı hediye 
takdimi yapılarak, toplu iş sözleşmesi imza 
törenine geçildi. Önce Ortahisar Belediye-
si’nde çalışan kadrolu işçi üyelerimizin, daha 
sonra Orbel A.Ş’de çalışan üyelerimizin toplu 
iş sözleşmeleri imzalandı.

Artışlar, Ortahisar Belediyesi ve 
ORBEL A.Ş Üyelerimizi Mutlu Etti

2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleş-
mesi ile üyelerimizin ücretlerinde altı aylık 
dilimler halinde yüzde 7’şer oranlarında, 
toplamda yıllık yüzde 14 oranında artış sağ-
landı. Orbel A.Ş’de çalışan üyelerimize de 
aynı oranlar uygulandı. Böylece, Orbel A.Ş’de 
çalışan üyelerimizin en düşük yevmiyesi 100 
TL’ye, ortalama maaşlar ise 2 bin 500 TL’ye 
yükselmiş oldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ni-
san 2018 tarihinde Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrük-
çüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziya-
rette konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. 
Hüseyin Öz de yer aldı. Ziyarette karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, TRABZON 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI 
GÜMRÜKÇÜOĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ni-
san 2018 tarihinde Keçiören Belediyesi ile 
Hizmet-iş Sendikamız arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. 

Keçiören Belediyesinde gerçekleştirilen TİS 
törenine Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra Keçiören Belediye Baş-
kanı Mustafa Ak, Hizmet-iş Sendikası 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
Keçiören Belediyesi Daire Başkanları, 
Hizmet-iş Sendikası Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanı Recep Dere, işyeri sen-
dika temsilcileri ve üyeler katıldı.

Emeğe, Emekçiye Değer 
Veren Bir Belediyecilik 
Anlayışı

Tören girişinde çiçeklerle karşılanan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

Keçiören belediyemiz toplumun bütününü 
temsil ettiğini ve bu kentin yaşanabilir ol-
masında Keçiören Belediye Başkanı Musta-
fa Ak’ın yadsınamaz bir ölçüde katkı sundu-
ğunu vurguladı. Sözlerini sürdüren Arslan,  
“Keçiören’in çağdaş ve yaşanabilir bir kent 
olmasın için gösterilen emeğe sonsuz saygı 

duyuyorum. Keçiören Belediyesi daima ça-
lışma hayatındaki; barışı, kardeşliği, dostlu-
ğu ön planda tutan anlayışa sahiptir''. dedi 

Keçiören’in belediyecilik anlayışında son 
derece çağdaş bir konumda olduğunu ak-
taran Arslan, “Kadro alan arkadaşlarımızın 
toplu sözleşmeden yararlanması eskiden 
çok sınırlıydı. Sayın Başkanımızın göreve 
gelmesinden itibaren bu konular üzerinde 
çok ciddi mesafeler aldık. Emeğe, emekçi-
ye değer veren onların sorunlarını çözmek 
için gayret gösteren bir belediyecilik anla-
yışı ile karşılaşıyoruz. Kendilerine teşekkür 
ederim. Yeni dönem sözleşmemiz emekçi 
kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. ” diye 
konuştu.

Ak: "Millete Hizmet, 
Hakka Hizmettir"

Törende söz alan Keçiören Belediye Baş-
kanı Mustafa Ak, millete hizmetin hakka 
hizmet olduğunu belirterek, “İmkanlarımız 
ölçüsünde, bütçemizin sınırları içerisinde en 

iyisini vermeye gayret ettik. Millete 
hizmet, hakka hizmettir bilinci içe-
risinde arkadaşlarımızla birlikte ça-
lışıyoruz. Çalışanlarımıza, belediye-
mize vermiş oldukları ve verecekleri 
katkılar için teşekkür ediyorum. Ha-
yırlı, uğurlu olsun.” dedi. 2 yıl olarak 
imzalanan TİS gereğince, üyelerimi-
zin ücret ve sosyal haklarında %8 ile 
%20 arasında artış sağlanırken idari 
haklarında da iyileştirilmeler yapıldı. 
İkinci yıl ücret zamlarında ise enflas-
yon oranında anlaşıldı. 

ARSLAN, KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME 
TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ni-
san 2018 tarihinde Şanlıurfa Merkez ilçesi 
Eyyübiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendika-
mız arasındaki toplu iş sözleşmesi törenine 
katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Bilal 
Tekatlı, Başkan Yardımcısı Ayten Uysal, Hiz-
met-İş Sendikası temsilcileri ve üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Eyyübiye’yi Geleceğe 
Taşıyacağız

Toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile ol-
masını dileyen Arslan, “Sendika, Belediye ve 
emekçiler olarak çok çalışacağız. Yaptığımız 
işi en iyi şekilde yapacağız. Eyyübiye’yi gele-
ceğe taşıyacağız. Aldığımızın hakkını verir-
sek kazancımız da bereketli olur” dedi.

“İnsanları en hayırlısı insanlığa hizmet eder-
dir” Hadis-i Şerif’ini hatırlatan Arslan, bele-
diye işçilerinin hem şehrine hizmet ettiğini 

hem de rızkını kazandığını söyledi. Eyyübiye 
Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı da kent 
hizmetleri ve belediye çalışanları için elle-
rinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. 
İmza töreninin ardından Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan beraberindeki heyetle bir-
likte Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, 
şair ve yazar Mehmet Akif İnan’ın kabrini 
ziyaret etti.

ARSLAN,  EYYÜBİYE BELEDİYESİ'NDE TOPLU
SÖZLEŞME İmzaladı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Nisan 
2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Beledi-
yesi ile Hizmet-İş Sendikamız arasında im-
zalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen törene, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ni-
hat Çiftçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Şanlıurfa 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel 
Müdürü Mehmet Hamdi Us, İnsan Kaynak-
ları Genel Müdürü Mehmet Atçı, Hizmet-İş 
Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı Seydi Ey-
yüboğlu, Hizmet-İş Şanlıurfa 2 No’lu Şube 
Başkanı Bozan İzol, işyeri sendika temsilci-

leri, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

Toplu Sözleşmelerde Emekçiler 
ve Kentlerimize Nasıl Katkı 
Vereceğimizi Hesaplıyoruz

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, “Toplu iş 
sözleşmelerimizde üyelerimize ve kentle-
rimize nasıl katkı verebiliriz diye düşünüyor 
ve oturumlara buna göre katılıyoruz” dedi. 

İhtiyaçların fazla, imkânların sınırlığı oldu-
ğunu kaydeden Arslan, Şanlıurfa Büyükşe-
hir Belediyesi ile imkânların ve enflasyonun 
üzerinde bir sözleşme imzaladıklarını söy-
ledi.

Arslan, “Bu sözleşme, imkânların üstünde 
bir toplu iş sözleşmesidir. Belediyeye 25-30 
yılını veren arkadaşlarımızın daha fazlası-
nı hak ettiğini düşünüyoruz. Sözleşmenin 
yüzde 15 oranla, enflasyonun üzerinde bir 
rakamla bitmiş olması önemlidir” diye ko-
nuştu.

Toplu iş sözleşmesinin iş güvencesi ile iş 
barışını sağlaması gerektiğini vurgulayan 
Arslan, bu iki hususa ek olarak, ücretlerin de 
zamanında ödenmesinin imzalanan sözleş-
meyi başarılı kıldığını söyledi. Taşeron işçile-
rin belediyelerin bünyesine alınarak kamu-
da istihdam edilmesinden dolayı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan 
Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’a ve hükümete teşekkür eden 
Arslan, Çalışma Bakanının göreve gelme-
sinden kısa süre sonra taşeron sorunun ele 
alınarak, çözüme kavuşturulduğuna dikkati 
çekti. Arslan, “13,5 milyon sigortalı işçi içe-
risinde kamunun bünyesinde çalışan kadro-
lu işçi sayısı 170 bindi. Taşeron emekçilere 
kadro verilmesiyle biz bu rakama 5 kat daha 
işçi ekledik” diye konuştu. Bu açıdan taşeron 
düzenlemesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük reformudur. Çünkü artık kamuda 
işçi temini üzerinden ihaleler yapılmayacak. 
İşler kamu işçisi eliyle yapılacak” şeklinde 
konuştu. 

ARSLAN, ŞANLIURFA’DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Arslan’dan Başkan Çiftçi’ye Taşeron 
Teşekkürü

Belediyedeki taşeron işçilerin kamu işçisi 
olması için verdiği destekten dolayı Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye 
teşekkürlerini ileten Arslan, “Sayın Çiftçi he-
nüz kararname çıkmadan bize destek verdi. 
Şanlıurfa Belediyemiz bu noktada farkında-
lık oluşturdu; öncülük ve liderlik yaptı. Bu 
açıdan Şanlıurfa’da takdir edilecek bir tablo-
yu ortaya koymuş bulunmaktayız. Önümüz-
deki günlerde burada 6 bin kadrolu üyemizle 
birlikte sözleşme imzalayacağız” dedi.

Şanlıurfa’nın Geleceğine Katkı 
Vermeye Devam Edeceğiz

Şanlıurfa’nın sorunlardan sıyrılarak yaşana-
bilir bir kent olma noktasında önemli çalış-
malara imza attığını belirten Arslan, sözle-

rine şu şekilde açıklık getirdi: “Daha önce de 
başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Şanlıurfa 
şehrimizin, Sayın çiftçi döneminde dünyayla 
rekabet edecek bir potansiyeli ve enerjisini 
olduğunu görüyoruz. HAK-İŞ olarak son 33 
yılda bu şehrin geleceğine yaptığımız çalış-
malar helal-i hoş olsun. Bu şehrin geleceğe 

taşınması noktasına elimizden gelen katkı 
ve desteği vermeye devam edeceğiz.”

Üyelerimize seslenen Arslan, “Hayırlı bir 
iş yapıyorsunuz. Kamu çalışanları olarak 
kamuya, yani insanlığa hizmet ediyor, aynı 
zamanda çoluk-çocuğunuzun nafakasını 
kazanıyorsunuz. Aldığımız ücretin karşılığı 
olarak daha çok çalışıp daha çok kazanacak, 
daha çok hizmet edeceğiz” şeklinde konuş-
tu. Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Nihat Çift-
çi de Belediye Başkanı olarak işçilerin can 
güvenliğini ve alınteri ücretlerini zamanında 
ödemeyi öncelediklerini söyledi. Çiftçi, “Ta-
şeron döneminde, şirketlere önce işçinin 
hakkının ödenmesini şart koymuş ve bunu 
takip etmiştik. İşçilerimizin can güvenliğini 
önemsedik. Peygamberler şehrine alnımı-
zın teriyle hizmet ediyor ve geleceğimizi 
inşa ediyoruz” dedi.

Ücret ve Sosyal Haklarda Yüzde 15 
Artış Sağlandı

2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş söz-
leşmesi ile üyelerimizin ücretlerinde sosyal 
yardımlarla beraber toplam yüzde 15 ora-
nında artış sağlandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Nisan 
2018 tarihinde Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenle-
nen ‘Kudüs’ konulu Liseler Arası “YKS Bilgi 
Yarışması” törenine katıldı. Arslan, yarışma 
sonucunda dereceye giren liseli öğrencilere 
başarı ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.

ARSLAN, BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERE 
PLAKETLERİNİ
TAKDİM ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 
Nisan 2018 tarihinde Antalya ilinde kon-
federasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 
arasında gerçekleştirilen 2. Dönem toplu 
iş sözleşmesi imza törenine katıldı. 

Toplu iş sözleşmesi törenine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Antalya İl Baş-
kanı M. Talha Kandil, belediye başkan 
yardımcıları, belediye çalışanları ve çok 
sayıda basın mensubu katıldı.

Bu Toplu İş Sözleşmesini 
Takdire Şayan Bir Sözleşme 
Olarak Görüyoruz

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, An-
talya Büyükşehir Belediyesi ile konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
arasında gerçekleştirilen 2. dönem toplu 
iş sözleşmesinin müzakereyle tamam-
landığını belirterek, toplu iş sözleşmesi-
nin uzlaşıyla imzalanmasını önemsedik-
lerini söyledi.

Dengeyi Tutturmak 
Durumundayız
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle enf-
lasyonun üzerinde artışlar yapıldığını ve 
ücretler arasındaki farkların azaldığını 
belirten Arslan, zaman içerisinde mev-
cut farkların da kapatılacağını söyledi.

Arslan, “Sözleşmelerimizde dengeyi tut-
turmak durumundayız. Dengeyi işveren 
lehine bozarsak belediyenin ekonomisi-
ni, işçi lehine bozarsak iş barışı bozulur” 
dedi.

Başarılı bir toplu iş sözleşmesinin 3 kri-
teri bulunduğu ifade eden Arslan, şunla-
rı kaydetti: “Birinci kriter, iş güvencesini 
sağlamasıdır. İkinci kriter toplu iş söz-
leşmesi hükümlerinin zamanında uy-
gulanmasıdır. Üçüncü kriter iş barışının 
sağlanmasıdır. Bu sözleşmemiz bu üç 
unsuru da sağlamaktadır. Biz Menderes 
Türel ile bunları yakaladık. Sayın Türel 
döneminde düşünce farklılığı ve siyasi 
anlayışından dolayı kimse işinden ayrıl-
mak zorunda kalmamıştır. Bu toplu iş 
sözleşmesini takdire şayan bir sözleş-
me olarak görüyoruz. Ücret artışlarında 
Türkiye ortalamasının üzerinde bir nok-
tadayız.”

ARSLAN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİS İMZA 
TÖRENİNE KATILDI
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Konuşmasında taşeron sorununa da deği-
nen Arslan, “Taşeron meselesini çözerek 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük re-
formuna imza attık. 1 milyona yakın arka-
daşımız kamunun, yerel yönetimlerin, özel 
idarelerin çalışanı oldu. Kamuda KİT’ler da-
hil 170 bin kadrolu işçi vardı. Şimdi bu sayı 
5 katına çıkmış oldu. Eksiklikler var ama 
fotoğrafın tamamına baktığımızda bu büyük 
bir reformdur. Buradan Sayın Cumhurbaş-
kanımıza, Başbakanımıza ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Taşeron meselesinin 
çözümü küresel kapitalizme karşı büyük bir 
meydan okumadır” şeklinde konuştu.

Antalya Bir Dünya Kenti Olmayı 
Hak Etmektedir

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişte 
sıkıntılı dönemler yaşadığını hatırlatan Ars-
lan, “Buraya hizmet etmek bir dünya kentine 
hizmet etmek kadar önemlidir. Antalya bir 
dünya kenti olmayı hak etmektedir. Bu şeh-
rin dünya ile rekabet edecek noktaya taşın-
ması ve geleceğe hazırlanması noktasında 

elimizden gelen çabayı birlikte gösterece-
ğiz. Menderes Türel’in çabalarını görüyor ve 
destekliyoruz. Menderes Türel’in ne anlama 
geldiğini ve onun Antalya için ne ifade ettiği-
ni çok iyi biliyoruz” dedi.

Türkiye’nin yakaladığı başarının bir kısım 
krizlerle sekteye uğratılmaya çalışıldığını 
vurgulayan Arslan, “Türkiye 2013’ten beri bir 
çatışmanın, bir krizin içine çekilmeye çalışılı-
yor.  Biz işte böyle bir ortamda uzlaşıyla söz-
leşme imzalayarak dünyaya güçlü bir mesaj 
veriyoruz” dedi.

Arslan, sözleşmenin hayırlı olmasını temen-
ni ederek, katılımcıların Miraç Kandili’ni de 
kutladı.

İşçisine En Yüksek Ücreti Ödeyen 
Belediyeyiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel, “Toplu iş sözleşmesini bugünü 
değil, yarını düşünerek imzalıyoruz. Sözleş-
melerimizde belediyenin kaynakları da işçi-
lerimizin hakları da en iyi şekilde gözetiliyor” 

dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, 
işçi ücretlerinde diğer belediyelerini geçen 
bir büyükşehir belediyesi olduklarını belirten 
Türel, “Şu anda 30 büyükşehir arasında iş-
çisine en yüksek ücreti ödeyen belediyeyiz. 
Bizim ortalama yevmiyemiz 150, en yüksek 
de 240 liradır. 

Bu rakamlar diğer belediyelerde 100 ila 120 
TL arasında değişmektedir. Böylelikle çalı-
şanımızı enflasyona ezdirmemiş oluyoruz. 
Bu bizim çalışanımıza sevgimizin ve saygı-
mızın bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Ülkemizde sendikacılığın ücret sendikacılı-
ğıyla sınırlı kaldığını ifade eden Türel, HAK-
İŞ’in bu noktada farklı bir yerde durduğunu 
belirterek, HAK-İŞ’le el ele vererek işçimize 
destek verebiliriz, sizlere birlikte güzel im-
kanlar sunabiliriz” dedi.

HAK-İŞ Antalya İl Başkanı M. Talha Kandil de 
konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel ve Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’a teşekkür etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Ni-
san 2018 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamız ile Antalya Ke-
pez Belediyesi arasında imzalanan toplu iş 
sözleşmesi törenine katıldı. İmza törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütün-
cü, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Antalya İl Başkanı 
Muhammed Talha Kandil, Kepez Belediyesi 
yetkilileri, basın mensupları ve işçiler katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile 
Antalya Kepez Belediyesi arasında önemli 
bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını söyledi. 
Arslan, “Bugün bu toplu iş sözleşmesi töre-
ninde olmak bizim için çok önemlidir. Kon-
federasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mız 15 yıla yakındır Kepez’dedir. Kepez’deki 
farkındalığı oluşturduğu için Kepez Belediye 
Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür 

ediyorum. Bugün işçilerimizin ücretlerinin 
ne zaman ödeneceğini değil ne kadar zam 
alacaklarını tartışıyoruz. Geldiğimiz bu nok-
ta hem sendikamız, hem işçilerimiz hem de 
belediyemiz için çok önemlidir” dedi.

Türkiye’nin ekonomik yönden bir kıskaç 
altına alınmaya çalışıldığını belirten Arslan, 
“Her türlü zorluğa rağmen kendisine güve-
nen ve şartlarını iyi bir şekilde geliştirerek 
Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Belediye 
Başkanımız Hakan Tütüncü’ye çok teşekkür 
ediyoruz. Enflasyona ve Türkiye üzerinde 
oynanan bütün ekonomik oyunlara rağmen 
bugün burada toplu iş sözleşmesini imzalı-
yor olmamız çok önemli ve anlamlıdır” diye 
konuştu.

Türkiye Artık Yeni Bir Döneme 
Adım Atmıştır

Taşeron işçilerin kadro alması konusuna 
da değinen Arslan, “Taşeron işçilerin kad-

roya alınmasıyla hükümetimiz tarafından 
çalışma hayatında büyük bir reform hayata 
geçirildi. Bu reform ile yaklaşık 1 milyona 
yakın çalışanın statüsü değiştirildi. Bu dü-
zenlemenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başba-
kanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğ-
lu’na, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a 
ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. 
Taşeron düzenlemesinin çıkarılması ulus-
lar arası güçlerin ‘kamuyu küçültün’ söy-
lemlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız, Bakanlarımız ve hükümeti-
mizin büyük bir meydan okuması olmuştur. 
Taşeron düzenlemesiyle tarihi bir değişim 
ve dönüşüm gerçekleştirilmiş oldu. Bu dü-
zenlemeyle birlikte Türkiye artık yeni bir 
döneme adım atmıştır. Bu yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Bu düzenlemeyle ilgili olarak 
uluslar arası alanda üye olduğumuz kuru-
luşlar olan ITUC ve ETUC’tan tebrik mektup-
ları aldık” ifadelerine yer verdi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesini kavga et-
meden ve çatışmadan masa başında bitire-
bilmenin en büyük başarı olduğuna dikkati 
çeken Arslan, “Kavga etmek ve çatışmak 
kolaydır ama kavgasız işleri çözmek zor. 
Çünkü kavgadan ve grevden en çok işçileri-
miz zarar görüyor. Bundan sonraki süreçte 
sizlerle daha çok çalışacak, belediyemizin 
imkanlarını daha da artırmak için daha fazla 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

Toplu İş Sözleşmemiz 
3 Unsuru Kapsıyor

İmzalanan toplu iş sözleşmesini başarılı 
bulduğunu ifade eden Arslan, başarılı bir 
sözleşmenin kriterlerini şöyle açıkladı: “Bi-
rincisi; işimizi, aşımızı kaybetmemeliyiz. 
İmzaladığımız bir sözleşme iş güvencemizi 
sağlamalı. İkincisi; elde ettiğimiz ücretleri 
zamanında alabilmeliyiz. Alamazsak söz-
leşme bir anlam ifade etmez. Üçüncüsü; iş 
yerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bu toplu 
iş sözleşmesi bu üç unsuru da sağlıyor.”

Elinden Gelenin En İyisini 
İşçilerine Veren Bir Belediye Olduk

İmza töreninde konuşan Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi 
olarak her sözleşme döneminde elinden 
gelenin en iyisini işçilerine veren bir bele-
diye olduk. Çünkü bizim inancımız alnının 

ARSLAN, KEPEZ BELEDİYESİ TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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teri kurumadan işçisine vermeyi ve cömert 
olmayı emrediyor. Hem memurlarımız hem 
işçi kardeşlerimiz hem de taşeron işçileri-
miz için merkeze aldığımız düşünce buydu” 
dedi.

Tütüncü, “Yapmamız gereken sınırsız bir so-
rumluluk anlayışı içerisinde hemşerilerimi-
ze hizmet etmektir. 

Yaptıklarımızla asla yetinmeyip her zaman 
daha iyisini ve daha fazlasını yapmak için 
gayret göstermeliyiz. İşçilerimizin de bu an-
layışla hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugün 
imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm 
işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi. Konuşmaların ardından karşılıklı 
olarak imzalar atıldı. 

Portakal Çiçeği Festival 
Alanını Ziyaret

İmza töreninin ardından Arslan, beraberin-
deki heyetle birlikte Portakal Çiçeği Festival 
alanını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti. 
Arslan, festival alanını gezen çocuklarla 
sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 24 
Nisan 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğren-
cileriyle ‘Türkiye Sendikacılığında HAK-İŞ’ 
konulu konferansta bir araya geldi. 

Konferansa Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Antalya İl 
Başkanı M. Talha Kandil, Öz Güven-Sen 

Akdeniz Bölge Başkanı Erdi İlker Erol, İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. 
Dr. Muhammed Karataş, Dr. Mustafa Ko-
çancı ve Akdeniz Üniversitesi fakültelerin-
de görev yapan eğitimciler katıldı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’in çalışmaları, projeleri hakkında 
öğrencileri bilgilendirerek, HAK-İŞ’in ku-

rulduğu günden bu yana çalışma hayatına 
vermiş olduğu katkılar konusunda açıkla-
malarda bulundu.

Yıldız, HAK-İŞ’in çalışma hayatı, taşeron, 
geçici ve mevsimlik işçiler, sosyal diya-
log ve kadınların çalışma hayatında yer 
alması konularında bilgilendirmelerde 
bulundu.

YILDIZ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE
BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ni-
san 2018 tarihinde Karabük Üniversitesi’n-
de öğrencilerle bir araya gelerek ‘Küresel-
leşme, Sosyal Sorunlar ve HAK-İŞ’ konulu 
bir konferans verdi. 

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konfe-
rans salonunda üniversite öğrencilerinin 
yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferan-
sa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-
nel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Karabük 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İb-
rahim Kültür, Karabük Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, HAK-İŞ Kara-
bük İl Başkanı Ulvi Güngören ve üniversite-
nin öğretim görevlileri katıldı.

HAK-İŞ Her Zaman Demokrasiden 
Yana Tavır Almıştır

Konferansta konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 43 yıllık bir kon-
federasyon olduğunu anımsatarak, HAK-
İŞ’in çalışmaları, faaliyet alanları ve projeleri 
hakkında bilgi verdi.

Demokrasi ve özgürlüklerin sendikal hare-
ketin en temel varlık nedeni olduğunu vur-
gulayan Arslan, “Eğer biz ekmeğimiz aşımız 
kadar demokrasiyi ve özgürlükleri öne çı-
karamazsak sendikal hareketten bahsede-
meyiz. 

Bu bizim için olmazsa olmazdır. O neden-
le HAK-İŞ her zaman demokrasiden yana 

tavır almış, demokrasiden yana bir tutum 
takınmıştır” diye konuştu.

Sendikacılığımızı Hz. Mevlana’nın
Bize Verdiği İstikamet Üzerine 
İnşa Ediyoruz

HAK-İŞ’in yerli ve milli bir konfederasyon 
olduğunu belirten Arslan, “Biz Sendikacılığı-
mızı Hz. Mevlana’nın bize verdiği istikamet 
üzerine inşa ediyoruz. Hz. Mevlana’nın tarif 
ettiği pergelin sabit ayağı bizim değerleri-
mizde, inancımızda, medeniyetimizde sım-
sıkı dururken, hareketli ayağımızla 72 mil-
leti gezeriz. Biz bir yönüyle kendi değerleri-
mizle, kendi medeniyetimizde, kendi inanç-
larımızla, kültürümüzle kendimiz olurken 

ARSLAN, 
KARABÜK 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
ÖĞRENCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
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diğer taraftan evrensel değerleri de bu mücadeleye katıyoruz. İşte 
biz HAK-İŞ’i böyle tarif ediyoruz. HAK-İŞ bir yönüyle yerli ve milli, 
bir yönüyle evrensel değerleri de içinde taşıyan uluslararası bir ku-
ruluştur” ifadelerini kullandı.

İşletmelerin Geleceği Bizim Geleceğimizdir

HAK-İŞ’in meselelerini çözerken çatışma yoluna başvurmadığını 
anlatan Arslan, “Biz meselelerimizi karşılıklı rekabet ve çatışma 
üzerine değil, birlikte konuşup müzakere ederek sosyal diyalogla 
çözme anlayışına sahibiz. O nedenle her sorunu çatışma alanına 
dönüştürmek yerine sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, 
bir çıkış yolu buluyoruz. Sorunlarımızın çözümünde masada ol-
mayı ve sosyal diyalog mekanizmalarını bütünüyle kullanmayı ilke 
edinen anlayışa sahibiz. Biz sendikacılıkta işletmelerimizi rakibimiz 
olarak değil sosyal bir ortak olarak görüyoruz. İşletmelerin gelece-
ği için birlikte çalışıyoruz ve onların geleceği bizi de yakından ilgi-
lendiriyor. Çünkü işletmelerin geleceği bizim geleceğimizdir” dedi.

Küreselleşmenin Bize Öğrettiği En 
Büyük Şey Çözüm Üretmektir

Sendikal hareketin en temel tartışma konularından birisinin küre-
selleşme olduğunu söyleyen Arslan, “Sadece itiraz etmek ve karşı 
çıkmak yetmez aynı zamanda çözüm de üretmek gerekir. Küresel-
leşmenin bize öğrettiği en büyük şey budur. Bize düşen küreselleş-
meyi bir vaka olarak kabul edip buna insani bir alan ilave etmek, 
insanileştirmektir. Esas olan küreselleşmenin bizim önümüze ge-
tirdiği zorlukları görüp, imkanlarından yararlanarak bunu lehimize 
kullanabilmektir. Küreselleşmeyi nasıl algıladık, bununla nasıl baş 
edeceğiz, bununla ilgili neler yapmalıyız bunu kabul ettikten sonra 
ikinci aşamaya geçiyor ve neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Kü-
reselleşmeden en az hasarı nasıl göreceğimizin değerlendirmesini 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

HAK-İŞ Olarak Tarihi Bir Mücadeleyi Başarıyla  
Sonuçlandırmanın Gururunu Yaşıyoruz

“Taşeron konusunda HAK-İŞ olarak tarihi bir mücadeleyi başarıyla 
sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Arslan taşeron işçi-
lerin kadroya alınması konusunda HAK-İŞ’in mücadelelerini şöyle 
anlattı: “Taşeron sisteminin geldiği ilk günden bu yana itiraz ettik ve 
uygun olmayan taraflarını anlattık. İlerleyen zamanlarda bu süreci 
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adım adım geliştirdik. Yaklaşık 1 milyona yakın arkadaşımız taşeron dü-
zenlemesiyle kadrolarına kavuştular. Eğer biz ilk gün taşerona karşıyız, 
istemiyoruz deseydik. Taşeron sistemi büyümeye devam edecekti. Biz 
taşeron sistemine neden karşı olduğumuzu anlatarak, taşeron sistemi-
nin kamuya olan zararlarından bahsettik. HAK-İŞ olarak taşeron konu-
suna karşıyız, kadro istiyoruz ve gerekçeleri de bunlar dedik. 12 yıllık bir 
mücadele sonucunda bugünlere kadar geldik.”

Çalışma Hayatında Demokrasi Tarihinin En Büyük 
Reformu Gerçekleştirildi

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla çalışma hayatında demokrasi ta-
rihinin en büyük reformunun gerçekleştirildiğini söyleyen Arslan, “Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde daha önce bu kadar büyük reformları 
yaşamadık. Batılılar ve küresel güçler sermayenin serbestçe dolaşabil-
mesi için ‘kamuyu küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özelleştirin’ çağrısında 
bulunurken tüm bunlara karşın, taşeron işçilerin kadroya alınması için 
büyük bir çaba göstererek küresel güçlere meydan okuyan başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğ-
lu, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve hükümetimiz büyük bir re-
forma imza atmıştır. Kendilerine bu çaba ve gayretlerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Taşeron düzenlemesiyle çalışma hayatında büyük 
bir reforma imza atılmıştır” dedi. Karabük Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. İbrahim Kültür konferansın konusu olan küreselleşme ve 
çalışma hayatı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “HAK-İŞ gibi 
Türkiye’nin son döneminde kamuoyunda ciddi bir şekilde gündem oluş-
turan bir konfederasyonun üniversitemizde bulunması bizim için çok 
değerlidir. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın üniversitemizde 
yapmış olduğu konuşma öğrencilerimiz için geleceğe dair fikir sahibi 
olmalarına yol etki edecektir” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız HAK-İŞ’le 
ilgili kendi izlenim ve bilgilerini anlattı. Yıldız, HAK-İŞ’in terör konusu, 
göç konusu, mülteciler konusu, kadın çalışanlar, çocuk işçiler gibi bir-
çok konuda aktif olarak faaliyet gösterdiğini anlattı.  

HAK-İŞ tarafından, sosyal sorumluluk ve eğitim konusunda göstermiş 
olduğu duyarlılığın bir sonucu olarak konferansın sona ermesinin ardın-
dan konferansa katılan yaklaşık 450 öğrencinin içerisinden 20 öğrenci-
ye kurayla eğitim yardımı yapıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Nisan 
2018 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversite-
si (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. 
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yıldırım Koç tarafından organize 

edilen bilgilendirme programına Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da yer aldı. 
Arslan öğrencilere, HAK-İŞ’in 43 yıllık tarihi 
boyunca vermiş olduğu mücadeleyi anlata-
rak, taşeron, işsizlik, örgütlenme çalışmala-

rı ve sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. 
Sendikalar ve çalışma hayatının güncel ko-
nuları hakkında bilgi veren Arslan, konuş-
masının ardından öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.

ARSLAN, ODTÜ’DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

YILDIZ, YABANCI ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 16 Ni-
san 2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’n-
de dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye’ye 
gelen yabancı öğrencileri kabul etti. 

‘Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika 
Programı’ kapsamında MEMUR-SEN Kon-
federasyonu ve TODAİE ile ortaklaşa yürütü-

len dünyanın 24 farklı ülkesinden ülkemize 
gelen yabancı misafir öğrencileri HAK-İŞ’te 
ağırladık.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ’in çalışmaları, projeleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirerek, HAK-İŞ’in kurulduğu 
günden bu yana çalışma hayatına vermiş 

olduğu katkılar konusunda açıklamalarda 
bulundu. Yıldız, HAK-İŞ’in çalışma hayatı, 
taşeron, geçici ve mevsimlik işçiler, sosyal 
diyalog ve kadınların çalışma hayatında yer 
alması konularında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Ziyaret programı fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılışının 98. yılı ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir açıklama 
yaptı. Açıklamada, “Ulusal egemenlik Tür-
kiye’nin karakteridir. Millet olarak çocukları-
mızı ulusal egemenliğimizin üzerinde hiçbir 
gücün olmadığı, demokrasimize, özgürlük-
lerimize, diyalog ve işbirliği bilincimize sa-
hip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz” ifadesine 
yer verildi.

 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 98. yıldönümünü yürekten 
kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik gü-
nünün ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmasını 
ulusal egemenlik bilincinin çocuklarımıza 
küçük yaşta kazandırılması açısından büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz.

Türkiye, 98 yıllık birikimine bağlı olarak çağ-
daş, demokratik ve hukuk devletini güçlen-
dirmeye yönelik çabalarına daha güçlü bir 
şekilde devam etmelidir. Sivil siyasetin be-
lirleyiciliğinin kabul edildiği ve güçlendirildi-
ği bir anlayış daha güçlü bir şekilde egemen 
olmalıdır.  Ulusal egemenlik Türkiye’nin ka-
rakteridir. Türkiye’de hukuk devletinin güç-
lendiği, demokrasi geleneklerinin yerleştiği 
gerçeğinin altını çiziyoruz. Zira, demokrasi 
ve hukuka bağlılık milletimiz için dönüşü ol-
maz bir yaşam tarzı olmuştur. Nitekim mil-
letimiz bunu  15 Temmuz gecesi çok net bir 
şekilde ortaya koymuştur. Milletimiz, ulusal 
egemenliğimize, temel hak ve özgürlük-
lerimize her zamankinden daha çok sahip 
çıktığını 15 Temmuz gecesi bir kez daha 
göstermiştir. Seçimler, demokrasi kültürü-

nün önemli araçlarından birisidir. Demok-
rasinin en temel kurumlarından birisidir, 
millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Temsili 
demokraside sorunların çözümünde önem-
li bir yoldur, demokrasinin güzel bir örneği-
dir. Sandığa gitmek, katılımcı demokrasinin 
bir gereğidir; demokrasiye sahip çıkmaktır, 
önemli bir vatandaşlık görevidir. 24 Hazi-
ran 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 
seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.  Er-
ken seçim kararı ile kaos peşinde koşan-
ların oyunları bir kez daha bozulmuştur. 
Seçimleri,  daha ileri demokrasi standartla-
rının yakalanması açısından önemli bir fırsat 
olarak değerlendiriyor, bütün siyasi partileri 
ve milletimizin bu fırsatı iyi değerlendirmesi 
gerektiğine inanıyoruz.

HAK-İŞ olarak, önümüzdeki seçimlerin ba-
rış ve huzur içerisinde, Türkiye’nin sorunla-
rının çözümüne yönelik projelerin yarıştığı 
bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Büyük 

ve köklü bir demokratik birikime sahip olan 
Türkiye, bu süreci başarıyla tamamlayacak, 
çalışma hayatı ve ekonomi başta olmak 
üzere ülkenin sorun alanlarına ilişkin çalış-
malarına hız verecektir. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, 
insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güve-
niyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerle-
meye devam edecektir. Umutlarımızı kay-
betmeden, geleceğe ait beklentilerimizden 
ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimi-
ze güvenerek yaşadığımız bütün sorunların 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Millet olarak çocuklarımızı ulusal egemen-
liğimizin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, 
demokrasimize, özgürlüklerimize, diyalog 
ve işbirliği bilincimize sahip çıkacak şekilde 
yetiştirmeliyiz. Tüm milletimizin ve yarınla-
rımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuk-
larının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız."

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ” 

HAK-İŞ’TEN 
23 NİSAN 
MESAJI

Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, 23 Nisan 2018 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
98. Açılış Yıldönümü münase-
betiyle TBMM Genel Kurulu Özel 
Gündemli toplantısına katıldı.

YILDIZ, TBMM GENEL 
KURULU ÖZEL GÜNDEMLİ 
TOPLANTISINA KATILDI
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
“Taşeron sorununda zoru başardık! Taşeron 
çalışanların ve üyelerimizin kadroları hayırlı 
olsun” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 
Sayılı KHK düzenlemesi ile gerçekleştirilen 
taşeron işçilerin 2 Nisan 2018 tarihi itibariy-
le kadroya alınması hakkında yaptığı yazılı 
açıklamada şu değerlendirmelerde bulun-
du:

“HAK-İŞ olarak 2007 yılında örgütlenme sü-
recini başlattığımız taşeron işçilerin kadro 
mücadelesini 2014 yılında yeni bir aşamaya 
taşımış ve 81 ilden Ankara’ya davet ettiği-
miz binlerce taşeron işçinin katılımıyla bü-
yük bir kampanya başlattık. Taşeron şirket-
lerde çalışan işçilerin kadro sorununun çö-
zümü için sendikal örgütlülüğünü sağlamak 
gerektiğini ortaya koymuş ve fiilen taşeron 
şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro 
mücadelesini başlatmıştık.

Verilen büyük mücadeleler sonucunda, ta-
şeron emekçi arkadaşlarımız kadrolarına 
kavuşmuş bulunmaktadır. Taşeron soru-
nunda zoru başardık! Taşeron çalışanların 
ve üyelerimizin kadroları hayırlı olsun!

Kuşkusuzdur ki; bu başarı büyük 
HAK-İŞ ailesinin başarısıdır

Taşeron emekçisi kardeşlerimizin devlet 
tarafından istihdam edilerek kadroya alın-
maları, iş barışı ve iş verimliliğine önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır.

Kadro hakkını elde etmiş tüm taşeron çalı-

şan arkadaşlarımızın verdiği güven, güç ve 
heyecanla ülkemizin her noktasında örgüt-
lenmemizi yoğunlaştırıp, tüm emekçilerin 
umudu olmaya devam edeceğiz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak “Taşeron 
işçilerin tamamı’’ diye yola çıktık. Hüküme-
timiz gelinen noktada bazı konularda kap-
samı genişletirken, KİT’ler gibi bir konuda 
beklenmedik bir kısıtlamaya gitti. 

Kamuoyu şunu bilmelidir ki; KİT’lerde çalı-
şan taşeron işçilerimizin haklarını elde et-
mesi ve sorunlarının çözümü yolunda mü-
cadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Ancak, fotoğrafın büyüğüne bakmak gerek-
tir. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu iş-
çisini kadroya almakla, “Kapitalizme karşı” 
“Devlet Küçülmelidir” diyenlere karşı büyük 
bir meydan okuma yapmıştır.

Bu vesile ile taşeron emekçisi arkadaşları-
mıza kadro verilmesi için konunun ilk ba-
şından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’a, Çalışma Bakanımız Sayın Jülide 
Sarıeroğlu’na, Maliye Bakanımız Sayın Naci 
Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, 
tüm milletvekillerimize ve emeği geçen 
herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, bize 
inanan ve güvenen tüm taşeron emekçile-
rimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, 
aileleriyle aydınlık ve bereketli yarınlar di-
liyoruz.

Bu vesile ile kapsam dışında kalarak kad-
roya geçirilemeyen arkadaşlarımızın, du-
rumlarının tekrar değerlendirilerek kadroya 
geçirilmesini talep ve temenni ediyoruz.”

ARSLAN: “TAŞERONDA ZORU BAŞARDIK”

Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 10 Nisan 
2018 tarihinde berabe-
rindeki sendikal heyetle 
birlikte Karabük Demir 
Çelik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Fa-
ruk Öz’ü makamında zi-
yaret ederek hayırlı olsun 
dileğinde bulundu. Ziyaret 
programında konfederas-

yonumuza bağlı Çelik-İş 
Sendikası Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci ve 
KARDEMİR A.Ş Yönetim 
Kurulu üyeleri yer aldı.

Arslan ve beraberindeki 
heyet, ziyaretin ardından 
Çelik-İş Sendikası eski 
Genel Başkanı Rahmetli 
Metin Türker’i mezarı ba-
şında andı. 

ARSLAN’DAN KARDEMİR’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 2 Nisan 2018 tari-
hinde Ankara’da Sudan İdari 
Hizmetleri ve Turizm Çalı-
şanları Sendikası başkan ve 
yöneticileri ile düzenlenen 
eğitim programında buluştu.

Eğitim programına, Sudan 
İdari Hizmetleri ve Turizm 
Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Alghalı Mohamed 
Suliman Karaum başta ol-
mak üzere sendikanın yö-
neticileri, genel sekreteri, 
genel sekreter yardımcıları, 
kadın komitesi başkanları ve şube başkan-
ları katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan eğitim programında yaptığı konuşmada, 
önemli bir dönemde Sudanlı sendikacıları 
Türkiye'de ağırladığımızı belirterek, 2015 
yılında Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Ça-
lışanları Sendikası ile konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamız arasında ikili 
işbirliği antlaşması imzalandığını ve 2017 
yılında kendilerini eğitim programı için Tür-
kiye’de ağırladıklarını söyledi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 40. Kuru-
luş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Su-
dan’ın da aralarında bulunduğu 28 ülke, 34 
sendikadan 70 sendikacı konuk ile bir araya 
gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını 
belirtti.

Sudan’ın Bizim İçin Özel Bir 
Yeri Var

Arslan, “İmzaladığımız anlaşma ile ilişki-
lerimiz sadece ziyaretlerle sınırlı kalmayıp 
iki ülke için ve sendikalarımız için daha ne 
yapabiliriz konusunun ele alınması ve geliş-
tirilmesi için çok önemlidir. Sudan’ın bizim 
için özel bir yeri var” dedi.

Sendikacılık Misyonunu 
Yeni Bir Boyuta 
Taşımalıyız

Dünyada hızlı bir değişim ya-
şandığını belirten Arslan, “Dün-
yanın bu hızlı değişimine ayak 
uydurmalıyız. Yeni sorunlar 
çıktıkça bu sorunlarla mücade-
le etmek adına yeni çözümler 
üretmeliyiz. Sendikacılık da bu 
değişimlerden etkileniyor. Bu 
yeni gelişmeler ışığında sendi-

kaların da yönetim şeklini değiştirmeli ve 
geliştirmeliyiz. 20. Yüzyıldan kalan sendika-
cılık misyonunu yeni bir boyuta taşımalıyız. 
Bu değişimlere ayak uyduramazsak geri 
kalmaya devam ederiz” diye konuştu.

Dünden Daha Fazla Vebal ve 
Sorumluluk Taşıyoruz

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Türkiye’nin en büyük sendikası 
olduğunu anlatan Arslan, “Türkiye’nin en 
büyük sendikası olarak dünden daha fazla 
vebal ve sorumluluk taşıyoruz. Bu büyük-
lüğün bize yüklediği ağır sorumluluğun far-
kındayız. Büyüyeceğiz ve büyüteceğiz ki yer-
yüzündeki mazlumların sesi olalım. HAK-İŞ 
olarak sendikamızın gücünü yeryüzünün 
bütün mazlumlarının sorunlarını çözmek 
için kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

HAK-İŞ, Türkiye’nin Kendisidir

HAK-İŞ’e hiç üye olmadığı halde Türkiye’de 
HAK-İŞ’e gönül vermiş milyonlarca insan 
olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ’in üyesi 
olmayıp HAK-İŞ’in misyonu, vizyonu, kim-
liği ve değerlerini kabul edip bize dua eden 
milyonlarca insan var. HAK-İŞ bu toplumun 

ta kendisidir, Türkiye’nin ta 
kendisidir” ifadelerini kul-
landı.

HAK-İŞ’in Gücünü 
Mazlumların 
Sorunlarını Çözmek 
İçin Kullanmalıyız

Arslan, “Filistin’de bir sorun 
varsa, Gazze’de bir sorun 
varsa, bir yetimhane yap-
mak gerekiyorsa bunları 
yapmak bize düşüyor. Eğer 
Somali’ye kimse gitmi-
yorsa, oradaki kardeşleri-
mizle görüşüp sorunlarını 

çözmek için bizim oraya gitmemiz gere-
kiyor. Arakan’a bizim gitmemiz gerekiyor. 
O nedenle HAK-İŞ’in gücünü mazlumların 
sorunlarını çözmek için kullanmalıyız” şek-
linde konuştu. Sudan İdari Hizmetleri ve 
Turizm Çalışanları Sendikası Genel Başkanı 
Alghalı Mohamed Suliman Karaum, HAK-İŞ 
ile ortak eğitim programı gerçekleştirmek-
ten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaum, eğitimin Sudan İdari Hizmetleri ve 
Turizm Çalışanları Sendikası için çok yararlı 
ve verimli geçeceğine inandığını söyledi.

HAK-İŞ Hem Sosyal, Hem de 
Adaleti Savunan Bir 
Konfederasyondur

Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı Alghalı Mohamed 
Suliman Karaum konuşmasında şu ifadele-
re yer verdi: “HAK-İŞ Konfederasyonu saygı 
duyduğumuz ve takdir ettiğimiz bir konfe-
derasyondur. HAK-İŞ’in büyümesinde Mah-
mut Arslan Bey'in büyük bir emeği vardır. 
HAK-İŞ Konfederasyonu hem sosyal hem 
de adaleti savunan bir konfederasyondur.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan Bey uluslararası toplantılarda çok 
önemli izler bırakan birisidir. HAK-
İŞ’in çabalarını ve mücadelelerini son 
derece saygı duymaktayız. HAK-İŞ, 
42 yıllık bir geçmişin sahibidir. Bu eği-
tim programının gerçekleştirilmesin-
de Sayın Başkan Mahmut Arslan’ın 
bizi burada misafir ettiği için kendile-
rine çok teşekkür ediyoruz. Sudan ve 
Türkiye arasındaki ilişkileri değerlen-
dirdiğimiz zaman bir paranın iki yüzü 
gibi olduğunu görmekteyiz.”

ARSLAN: “HAK-İŞ, TÜRKİYE’NİN KENDİSİDİR”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak 28 Şubat davasındaki tarihi 
kararı çok önemli ve olumlu buluyoruz an-
cak bu kararın eksik ve yetersiz olduğuna 
inanıyoruz.” dedi.

Arslan: "Artık Darbeler 
Dönemi Kapanmalı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
28 Şubat Postmodern Darbesi’ne ilişkin da-
vada alınan tarihi kararla ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada şu değerlendirmelerde bulun-
du:

“Çok partili demokratik hayata geçmiş ol-
duğumuz 1946 yılından bu yana, önce 27 
Mayıs 1960 Askeri Darbesi, 12 Mart 1971 
Muhtırası, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, 28 
Şubat 1997 Post Modern Darbesi, 28 Nisan 
E-Muhtırası gibi  hatırlamak dahi istemedi-
ğimiz Türk siyasi hayatına kara bir leke gibi 
giren anlar yaşanmıştır.

Ardından 15 Temmuz Hain darbe girişimi, 
Kahraman Milletimizin büyük direnişi ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliği ve dirayeti sayesinde, 250 
şehit vererek, gaziler vererek bertaraf edil-
miştir.

Bu aşamada, bugün verilen, 28 Şubat dava-
sındaki tarihi kararı çok önemli ve olumlu 
buluyoruz ancak bu kararın eksik ve yeter-
siz olduğuna inanıyoruz.

Çünkü 28 Şubat’ta emek hareketinin önü 
kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlen-
dirmelerle, sivil ve demokratik 
refleksler zayıflatılmıştır. 

Bugün verilen kararda 21 
sanık hakkında müebbet 
hapis çıkması çok önemli 
bir karardır. Ülkemizi derin-
den etkileyen 28 Şubat dö-
neminde ülkemizde post 
modern darbe yapanların 
yargı önünde müebbet 
hapis cezası almaları 
adalete olan inancımızı 
daha da güçlendirmiş-

tir. 12 Eylül ile 15 Temmuz hain darbe giri-
şimine kalkışanlar hakkında da benzer ka-
rarların çıkması, Darbe heveslilerine karşı 
vurulan büyük bir tokattır.

Kalkınma Ancak Özgürlükçü 
Ortamlarda Olur

Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme an-
cak özgürlükçü ve demokratik bir ortamda 
mümkün olabilir. Türkiye’de demokrasinin 
askıya alındığı bütün süreçler çalışanların 
ve emekçilerin, yani toplumun büyük bir ke-
siminin zarar görmesine neden olmuştur. 
Yaşanan anti-demokratik süreç dolayısıyla 
yüksek dış borç stokları; siyasi iradeyi felç 
etmiş, toplum fakirleşmiş ve devlet yerli ya 
da uluslararası finans çevrelerine mahkum 
hale gelmiş, 16 banka batırılmış, 50 milyar 
dolarlık fatura topluma ve devlete çıkartıl-
mıştır. 2000 ve 2001 krizlerini yaratan ko-
şulları ortaya çıkarmıştır. Bu krizlerden de 
en büyük zararı da yine halk ve küçük işlet-
meler görmüştür. 

Ayrıca , laik- anti laik söylemleri ile pek çok 
kesim mağdur edilmiş, toplum ayrıştırılarak 
kamplaşmalara sebep olunmuştur.

Başörtüsü takan üni-
versite talebeleri 
başta olmak üzere 
inançlı ve samimi 
dindar vatandaş-
larımıza karşı akla 

ziya düşmanlıklar üretilmiştir. Üniversite 
kapılarında, kamu kurumlarında, imam ha-
tip liselerinde, sırf başı örtülü diye öğrenci-
ler ve kamu görevlileri okullarından atılmış-
lar, görevlerine son verilmiştir.

Henüz 13-14 yaşlarındaki imam hatip lise-
si kız öğrencileri polis coplarına, biber gazı 
saldırılarına maruz kalmışlardır.

Yaşanan bunca insan hakkı ihlalleri, bunca 
acı ve göz yaşının hesabının tam olarak so-
rulamadığı endişesini taşıyoruz ancak bü-
tün bu eksikliklere rağmen 12 Eylül darbe-
cilerinden de, 28 Şubat Darbecilerinden de 
yargı önünde hesap sorulup en ağır ceza-
lara çarptırılmaları, Darbelerle hesaplaşma 
adına önemli bir gelişmedir.

28 Şubat’ın Sivil Ayağı, Beşli 
Çete’ye, Hâlâ Hesap Sorulmamıştır

Diğer taraftan, 28 Şubat Post Modern Dar-
besinin, medya, iş dünyası, sivil Bürokrasi 
ve yargı ayağından da hukuk önünde hesap 
sorulmasını beklemekteyiz. Bu hukuki du-
rum, 28 Şubat sürecinin bütün boyutlarıyla 
hesaplaşılmasının bir gereğidir.

28 Şubat sürecinde, sendikalar içerisinde 
ciddi bir ayrım mekanizması kullanılarak 
kendi otoriter karakterine ve anti demokra-
tik anlayışa itaatkar bir sendikal hareket ya-
ratılmak istenmiştir. O dönem kamuoyunda 
“Beşli Çete” olarak tanımlanan ve halkın 
oyları ile seçilmiş olan Meşru Hükümeti 
yıpratmaya çalışan örgütlerin süreçteki rol-
leri yargı tarafından hala sorgulanmamış-
tır. “Beşli Çete” olayında “Çete” boyutunun 
hukuk önüne hala getirilememesi büyük 

bir eksikliktir. 28 Şubat “post-
modern” darbesinin üzerinden 
uzun yıllar geçtikten sonra da 

olsa sorumluların yargılanması, 
Türkiye demokrasi tarihi açısından 
önemli bir girişim olmuştur.  An-
cak, Türkiye’de kimsenin darbenin 
adını ağzına dahi almaması için, 
28 Şubat tüm bağlantıları ile açığa 

çıkarılmalıdır.

ARSLAN: “28 ŞUBAT’IN SİVİL 
UZANTILARINDAN DA HESAP SORULMALI”



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

152 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız Konya Şubesi’nin 9. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Ak Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, Selçuklu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, HAK-İŞ 
Konya İl Başkanı Vacit Sır, HAK-İŞ Antalya 
İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, ME-
MUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Latif 
Selvi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
ri, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üye-
leri, konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın şube başkanları, delegeler ve basın 
mensupları katıldı.

Kutlu Yürüyüşümüz Konya’da 
Başlamıştı

Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “40 yıl önce kutlu yürüyü-
şümüz Konya’da başlamıştı. Kutlu yürüyü-
şümüzün birinci aşaması 1976 yılında HAK-
İŞ’in kuruluş felsefesini oluşturan en önemli 
sendikalarımızdan bir tanesi Konya’da ku-
rulmuştu. Bu 43 yıllık kutlu yürüyüşümü-
zün ikinci aşamasını 1979 yılında başlattık. 
40 yıllık mücadelemizin bugün meyveye 

durmuş olması, kendisini geliştirerek bü-
yümesi, kendisini ispat ederek Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikası olmasının gururunu 
yaşarken, en büyük işçi sendikamızın da en 
büyük şubesinin Konya’da olmasının guru-
runu yaşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız 40 
yıl önce başladı ve inşallah sonsuza kadar 
devam edecektir” dedi.

Bu Memleketin Evladı Olmaktan 
Gurur Duyuyorum

Konya’nın kendisi için çok özel bir yeri ol-
duğunu belirten Arslan, “Bu memleketin bir 
evladı olmaktan ve bu şehirde bulunmaktan 

her zaman gurur duyuyorum. İyi ki Konya 
var. Bu şehir hep davanın orta direği olmuş-
tur. Bu şehir yeryüzünün bütün mazlumları 
ile zaman zaman feryadını, zaman zaman 
isyanını, zaman zaman sevincini buradan 
paylaşmıştır. Bu şehir zora düştüğümüz 
anda her zaman davasına, tarihine ve inan-
cına sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Sendikacılıkta
Hz. Mevlana Felsefesi

“Biz Sendikacılığımızı bu şehrin piri olan Hz. 
Mevlana’nın bize verdiği istikamet üzerine 
inşa ediyoruz” diyen Arslan sözlerine şu 

ARSLAN: “KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ KONYA’DA 
BAŞLAMIŞTI”
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şekilde açıklık getirdi: “Hz Mevlana’nın tarif 
ettiği pergelin sabit ayağı bizim değerleri-
mizde, inancımızda, medeniyetimizde sım-
sıkı dururken, hareketli ayağıyla 72 milleti 
gezeriz. Bu büyük düşünce HAK-İŞ’in de ku-
ruluş felsefesini oluşturuyor. Biz bir yönüyle 
kendi değerlerimizle, kendi medeniyetimiz-
de, kendi inançlarımızla, kültürümüzle ken-
dimiz olacağız. 

Ama diğer taraftan evrensel değerleri de bu 
mücadeleye katacağız. İşte HAK-İŞ’i böyle 
tarif ediyoruz. HAK-İŞ bir yönüyle yerli ve 
milli, bir yönüyle evrensel değerleri de için-
de taşıyan uluslar arası bir kuruluştur. Bu 
felsefenin kurucusu olan Hz. Mevlana’nın 
yaşadığı topraklarda HAK-İŞ büyüyor ve ge-
lişiyor. Hz. Mevlana’nın ikliminde yaşamanın 
büyük bir manevi havası vardır. Bugün bu 
duruma gelmemizde bunun çok önemli bir 
yeri vardır.”

Hizmet-İş Konya Şubesinin HAK-İŞ’in ve 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bütün kong-
relerinde her zaman sorumluluk aldığını 
vurgulayan Arslan, “Konya şubemiz hep 
toparlayıcı, kucaklayıcı ve fedakarlık yapan 
taraf olmuştur. O yüzden HAK-İŞ’in 43 yıllık 
yürüyüşünde ve HİZMET-İŞ’in 40 yıllık yürü-
yüşünde Konya her zaman çok önemli bir 
misyonu beraberinde taşımıştır” ifadelerine 
yer verdi. 

Davanın ve Fedakarlığın Ne 
Demek Olduğunu Burada Öğrendik

Arslan, “Biz davanın ve fedakarlığın ne de-
mek olduğunu burada öğrendik. Gelecek 
için, insanlık için, dava için neler yapılması 
gerektiğini burada öğrendik. Bugün bu sa-
londa 9. Genel kurulumuzu yaparken aslın-
da biz 40 yıllık Konya yürüyüşümüzün de bir 
özetini veriyoruz” dedi.

Konuşmasında taşeron işçilerin kadro-
ya alınması konusuna da değinen Arslan, 
“Taşeron işçilerimizin kadroya alınmasıyla 
çalışma hayatında demokrasi tarihinin en 
büyük reformu gerçekleştirilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti tarihinde daha önce bu 
kadar büyük reformları yaşamadık. Batılılar 
ve küresel güçler sermayenin serbestçe do-
laşabilmesi için ‘kamuyu küçültün’ ‘kamu 
hizmetlerini özelleştirin’ çağrısında bulu-
nuyorlar. Taşeron işçilerin kadroya alınma-
sı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldı-
rım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal ve hükümetimizin bütün 
küresel güçlere karşı bir meydan okuması-
dır. Büyük bir reforma imza atılmıştır” diye 
konuştu.

Taşeron konusundaki büyük değişimi ve 
reformu Türkiye için çok önemli bulduğunu 
anlatan Arslan şöyle devam etti: “Uluslar 
arası alanda üye olduğumuz kuruluşlar olan 

ITUC ve ETUC’tan tebrik mektupları aldık. 
Bu başarıdan dolayı HAK-İŞ’i ve Türkiye’yi 
tebrik ediyorlar. Bunu bilenler biliyorlar ve 
biz bu işin öneminin farkındayız. Sosyal te-
sislerde çalışan, hastane bilgi yönetimi sis-
teminde çalışan, KİT’lerde çalışan arkadaş-
larımız başta olmak üzere maalesef taşeron 
düzenlemesinin dışında kaldılar. Büyük fo-
toğrafı gördük ve teşekkür ettik. Eksiklikler 
için yeni bir yol haritası oluşturduk. Bu so-
runu çözmek için de bir mücadele gerçek-
leştireceğiz. Kadro dışı kalan arkadaşlarımız 
mahzun olmasın, umutsuzluğa kapılmasın. 
Bizim onlarla birlikte sonuna kadar müca-
dele edeceğimizi bilsinler. Biz onlar için va-
rız. HAK-İŞ’e güvensinler. HAK-İŞ’in emek 
mücadelesindeki rolü ve yeri günden güne 
değişmekte ve gelişmektedir.”

Arslan’dan Konya’daki Bütün 
İşçilere Çağrı

Arslan Konya’da çalışan emekçilere şu çağ-
rıda bulundu: “Konya’daki bütün emekçileri 
HAK-İŞ’li olmaya ve HAK-İŞ’le birlikte aynı 
safta mücadele etmeye davet ediyorum. 
Çünkü HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin bü-
yümesidir.”

Konya’da Sendikacı Olmak Öyle 
Sıradan Bir Şey Değildir

Genel kurulda konuşan Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun, genel kuru-
lun hayırlara vesile olması dileğinde bulun-
du.

Sorgun, “Bu kongrenin bizim için çok büyük 
önemi ve yeri vardır. Bu şehir dava çadırının 
orta direğidir. Konya’da sendikacı olmak 
öyle sıradan bir şey değildir. Konya’da HAK-
İŞ’in 20 bini geçen üyesi olduğunu görmek 
mutluluk verici bir durumdur” dedi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ni-
san 2018 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onur-
sal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri, şube başkanları, delegeler 
ve basın mensupları katıldı.

Taşeron Emekçilerin İnsanca 
Yaşamaları İçin Mücadele Ediyoruz
Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda ko-
nuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
taşeron sorununun çözümünde gelinen sü-
reç, 28 Şubat Postmodern darbesi ile Kudüs 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in taşeron sorununun çözümü nok-
tasında verdiği mücadele ve sabır ile bu-
günlere gelindiğini kaydeden Arslan, “Biz 
taşeron işçilerin insanca yaşamaları için 
mücadele ettik. Mücadelemiz ve sabrımız 
bizi bugünlere kadar taşıdı” dedi.

Kadroyla Birlikte Verimlilik ve 
Kalite de Artacaktır

Kamudaki taşeron işçilerin kadro almasın-
da HAK-İŞ’in çalışmalarının etkili olduğunu 
vurgulayan Arslan, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Belediyelerde olduğu gibi kamuda 
da bizim önerilerimiz model alındı. İlk olarak 
ÖSP’ye karşı çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, kadro verilirse taşeron emekçilerin 
geleceklerinden endişe duymayacaklarını, 
dolayısıyla verimliliğin ve kalitenin artaca-
ğını ifade ettik. HAK-İŞ bir şey öneriyorsa 
bunun içini doldurur. 2 Nisan’dan sonraki 

ARSLAN, HİZMET-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU’NA KATILDI
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YILDIZ "İNSAN, EMEK VE KÜRESEL REKABET" 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMUNA KATILDI 

süreçle ilgili de bir çalışma yaptık. Bundan 
sonra da sorunlara karşı sürdürülebilir çö-
zümler ortaya koyacağız”

28 Şubat’a Destek Verenlerden 
Hesap Sorulsun

Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesine 
açık ya da dolaylı olarak destek veren her-
kesten hesap sorulmasını istedi.

28 Şubat sürecinde olup bitenlerin unutul-
duğunda benzer operasyonların tekrar ya-
pılacağını belirten Arslan, “Bir kısım örgüt-
ler 28 Şubat’a destek verdiler. Bunlardan en 
önemlisi 5’li çete idi. Bu çete içerisinde yer 
alan örgütlerin bugünkü başkanlarıyla bir 

sorunumuz yok. O gün o kurumların ba-
şındakiler milletten özür dilemeliler, açıkça 
tavır koymalılar. Biz 28 Şubat’ın bütün ta-
raflarının hesap vermesini istiyoruz. HAK-
İŞ olarak bunun arkasında duracağız” diye 
konuştu. HAK-İŞ’in 28 Şubat’ta gösterdiği 
demokratik duruştan dolayı ağır cezalar 
ödediğini belirten Arslan, 1998 yılında Anka-
ra Büyükşehir Belediyesindeki üyelerimizin 
istifa ettirilmesini örnek gösterdi. 

Kudüs Konusunda Duyarlı Olmaya 
Davet Etti

HAK-İŞ Genel Başkanlığının yanında Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 

Birliği’nin Başkanlığı görevini de yürütmekte 
olduğunu anlatan Arslan, Başkanlar Kurulu 
üyelerinden Filistin sorununa daha fazla du-
yarlılık gösterilmesi talebinde bulundu.

Filistin ve Kudüs Konusunda 
Öncülük Yapacağız

Arslan, “Filistin ve Kudüs konusunda ön-
cülük yapacağız. Filistin davası bizim dava-
mızdır. Orası mübarek bir beldedir.  Filistin’e 
ve dolayısıyla Kudüs’e, 450 yıldan fazla bu 
topraklara hizmet etmiş bir millet olarak 
borcumuz var. Dualarımız ve imkanları-
mızla Filistinlilere destek olacağız” şeklinde 
konuştu.

Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız, 4 Mayıs 2018 
tarihinde İstanbul’da Me-
mur-Sen ve TODAİE işbirli-
ğiyle organize edilen "İnsan, 
Emek ve Küresel Rekabet" 
Uluslararası sempozyumuna 
katıldı. 

"İnsan, Emek ve Küresel Re-
kabet" Uluslararası sempoz-
yumuna Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TODAİE 
Genel Müdürü Onur Ender 

Aslan,  107 farklı ülkeden 154 
uluslararası konfederasyon 
ve 286 konfederasyon tem-
silcisinin katılımlarıyla İstan-
bul’da başladı. 

Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız, "İnsan, Emek ve 
Küresel Rekabet" Uluslarara-
sı sempozyumu ana teması 
altında gerçekleştirilen panel 
bölümünde ‘Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Sosyal Diyalog 
ve Sendikaların Rolü’ oturu-
munda panelist olarak de-
ğerlendirmelerde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu’nu ziyaret ederek, 
taşeron konusundaki büyük 
değişim ve reform dolayı-
sıyla kendisine teşekkür 
etti.  Arslan, taşeron düzen-
lemesinin dışında kalanlar 
ve bu düzenleme sırasında 
yaşanan sorunları içeren 
bir raporu da Sarıeroğlu’na 
sundu.

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 17 Nisan 2018 tari-
hinde Hizmet İş Sendikası 
Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu üyeleri ile birlikte 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu 
ziyaret etti. 

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla çalış-
ma hayatında büyük bir reformun  gerçek-
leştirildiğini ifade eden Arslan, Türkiye ta-
rihinde daha önce bu kadar büyük reform-
ları yaşamadık. Batılılar ve küresel güçler 
sermayenin serbestçe dolaşabilmesi için 
‘kamuyu küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özel-
leştirin’ çağrısında bulunuyorlar. Taşeron iş-
çilerin kadroya alınması Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Baş-
bakanımız Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, 
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve hü-

kümetimizin bütün küresel güçlere karşı 
bir meydan okumasıdır. Büyük bir reforma 
imza atılmıştır. Bu nedenle teşekkürlerimizi 
iletiyoruz” dedi. 

Arslan, sosyal tesislerde çalışan, hastane 
bilgi yönetimi sisteminde çalışan, KİT’ler-
de çalışanlar başta olmak üzere maalesef 
taşeron düzenlemesinin dışında kalanlar 
bulunduğunu belirterek. “Büyük fotoğrafı 
görüyor ve teşekkür ediyoruz. Ama eksik-
likler için de yeni bir yol haritası oluşturduk. 
Bu sorunu çözmek için de bir mücadele 
gerçekleştireceğiz. Kadro dışı kalan arka-

daşlarımız mahzun olmasın, umutsuzluğa 
kapılmasın. Bizim onlarla birlikte sonuna 
kadar mücadele edeceğimizi bilsinler. Biz 
onlar için varız. HAK-İŞ’e güvensinler” dedi. 

Arslan, taşeron düzenlemesinin dışında ka-
lanlar ve bu düzenleme sırasında yaşanan 
sorunları içeren bir raporu da Sarıeroğlu’na 
sundu.

Sarıeroğlu, Genel Başkanımız Arslan ve 
beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür etti. 

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

ARSLAN’DAN ÇALIŞMA BAKANI SARIEROĞLU’NA 
TAŞERON TEŞEKKÜRÜ
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Türkiye, Kosova ve Arnavutluk’tan sendi-
kacılar, “Kosovalı Sendikacıların Kapasite-
lerinin Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilen eğitim semi-
nerinde buluştu.

HAK-İŞ, BSPK ve BSPSH ortaklığıyla ger-
çekleştirilen “Özel Sektörde Sendikalaşma 
Stratejileri ve Zorluklar” konulu eğitim se-
mineri, 19 Nisan 2018 tarihinde Kosova’nın 
başkenti Priştine’de gerçekleştirildi.

Seminere, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Kosova Bağımsız Sendikalar Konfe-
derasyonu (BSPK) Genel Başkanı Avni Ajdi-
ni, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfe-
derasyonu (BSPSH) Genel Başkanı Gezim 
Kalaja, Kosova Çalışma ve Refah Bakan 
Yardımcısı Vesel Makolli, Yunus Emre Ens-

titüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Gül, HAK-
İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz İletişim-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Gül-
lüoğlu; HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Medya-İş, 
Öz Gıda-İş ve Öz Finans-İş Sendikalarımı-
zın yöneticileri ve uzmanları ile BSPK ve 
BSPSH’ye bağlı sendikalardan gelen genel 
başkan, yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlar 
katıldı.

Sendikal Tecrübelerimizi 
Paylaşmayı Önemsiyoruz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim 
seminerinin açılışında yaptığı konuşmada,  
Kosova ve Arnavutluk sendikalarıyla birlik-
te çalışmayı önemsediklerini ifade ederek,  

birlikte çalışma ve geleceği birlikte inşa 
etme konusunda daha çok işbirliği yapılma-
sı gerektiğini söyledi.

Arslan, “Türkiye, Kosova ve Arnavutluk hem 
devlet, hem de üç ülkenin emekçileri ortak 
olarak sorunlara sahiptir. Bölgemizde geli-
şen olaylar bizleri daha çok işbirliği yapma-
ya mecbur kılmaktadır. HAK-İŞ olarak kar-
deş ülkelerimizle sendikal tecrübelerimizi 
paylaşmayı önemsiyoruz” dedi. Arslan, Ko-
sovalı ve Arnavutluk Sendikacılarının Kapa-
sitelerinin Geliştirilmesi Projesi’nin hayata 
geçirilmesinde öncülük yapan Arnavutluk 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel 
Başkanı Gezim Kalaja ile Kosova Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı 
Avni Ajdini ve Konfederasyonun Eski Genel 
Başkanı Haxhi Arifi’ye teşekkür etti.

HAK-İŞ’TEN KOSOVALI SENDİKACILARA EĞİTİM
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HAK-İŞ’in Örgütlenme Stratejilerini 
ve Başarılı Örnekleri Anlattı

Programın ikinci bölümünde Arslan, “Türki-
ye’de Özel Sektördeki İşçilerin Durumu, Geç-
mişte ve Günümüzde Karşılaşılan Sorunlar, 
Genel Durum ve Yasalar” konulu bir sunum 
yaparak, HAK-İŞ’in örgütlenme stratejilerini 
ve başarılı örnekleri anlattı.

Arslan, taşeron sorununun çözümü için ve-
rilen mücadelenin HAK-İŞ’in en somut ba-
şarı hikâyelerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye’de kamu ve belediyelerde, taşeron 
sorununun çözümünden önce 170 bin olan 
işçi sayısının taşeron sorununun çözümüyle 
5 katına çıktığı bilgisini paylaşan Arslan, “Bu, 
Türkiye çalışma hayatında gerçekleştirilmiş 
olan en büyük reformdur. Aynı zamanda IMF, 
Dünya Bankası ve uluslararası finans kuru-
luşlarının Türkiye’ye dayattığı uygulamalara 
karşı da bir meydan okumadır” dedi.

Kosova’daki Sendikal ve İşçi 
Sorunları İçin Birlikte Çalışabiliriz

Taşeron sorununun çözülmesiyle hiçbir so-
runun çözümsüz olmadığının bir kez daha 
görüldüğünü ifade eden Arslan, “Her soru-
nun mutlaka bir çözüm yolu vardır. HAK-İŞ 
olarak, sendikacılar olarak bu yolu bulmak 
zorundayız, bunun için varız. Kosova’daki 
sendikal ve işçi sorunları için de çözümler 
var. Bu konuda birlikte çalışabiliriz” dedi.

Arslan’dan Kosavalı ve Arnavutluk 
Sendikacılarına Tavsiyeler

Özel sektörde örgütlenme üzerine Kosovalı 
ve Arnavutluk sendikacılarına tavsiyelerde 
bulunan Arslan, şu ifadelere yer verdi: “HAK-
İŞ olarak bir yerde örgütlenme yaparken 
öncelikle, işletmelerdeki istihdam biçimine 
bakıyoruz. İstihdam sayısına bakıyoruz. İşçi-
lerin örgütlediği zaman karışılacağı zorluk-
lara karşı önlem alıyoruz. Burada iş kanunu 
ve mevzuatı çok önemlidir. Türkiye’de, işve-
renlerin, işçilerin örgütlenmesine karşı mü-
dahalesi hukuki ceza gerektiriyor. Sendikal 
harekete karşı algı olumsuzsa, bu algıyı de-
ğiştirmek için ayrı bir strateji geliştiriyoruz. 
İşçileri de sendikalı olmaları durumunda 
güçlü olacakları yönünde bilgilendiriyoruz. 
Ülkelerimizdeki uluslararası şirketlerde 
örgütlenmek için uluslararası sendikalarla 
dayanışma yapıyoruz. İşveren sendikalarının 
işyerlerinde örgütlenmesini destekliyoruz, 
çünkü işveren sendikalarının olduğu yerler-
de örgütlenmek daha kolay oluyor. Bu açı-
dan HAK-İŞ projelerinin bir ayağını işveren 

örgütleriyle ortak projeler oluşturmaktadır. 
Böylece ortak diyalog mekanizmalarını ça-
lıştırmaya, ön yargıları yıkmaya çalışıyoruz. 
İşverenlerin bizi düşmanı olarak değil, sos-
yal ortağı olarak kabul etmelerini sağlıyoruz. 
Yine bu noktada işverenlerin vergi yükünün 
ve asgari ücretteki vergi yükünün azaltılma-
sı için çalışmalar yapıyoruz. Vergi yükü düş-
sün ki istihdam artsın. İşte bu stratejilerden 
dolayıdır ki, son 5 yılda en fazla üye sayısını 
artıran HAK-İŞ olmuştur. 750 bin özel sektör 
çalışanının yüzde 30’u HAK-İŞ üyesidir an-
cak geride 12 milyon sendikasız çalışan var. 
Çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Biliyorum 
ki, geleceğin sendikacılığının temelini özel 
sektör sendikacılığı oluşturacak.”

Sendikaların, işçilerin kendilerine üye ol-
masını kolaylaştıracak yasal mevzuatın ya-
pılmasını sağlamak için hükümetlere baskı 
yapması gerektiğini belirten Arslan, ulusal 
hükümetlerin ILO sözleşmelerini imzala-
ması için zorlaması gerektiğini ifade etti.

Örgütlenmeyi Kolaylaştırmak İçin 
Destek Vermeye Hazırız

Siyasilerin de işverenleri sendikalı olması ko-
nusunda teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan 
Arslan,  “Sendikal örgütlülüğün olduğu yerde 
kayıt dışılık azalıyor, iş kazaları önleniyor ve 
özellikle ölümlü iş kazaları azalıyor. Sendi-
kalılığı artırarak haksız rekabeti de önlüyo-
ruz. İşte bunları hükümetlere ve işverenlere 
anlatmamız gerekiyor” diye konuştu. Arslan, 
Kosova’daki iş mevzuatının daha çok örgüt-
lenmeyi kolaylaştırıcı ve kapsayıcı olması için 
destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Balkanlar ve Tüm Dünyaya FETÖ 
Uyarısında Bulundu

Türkiye’nin iki yıl önce, NATO üzerinden ta-
şeron FETÖ aracılığıyla işgal edilmek isten-

diğini ve pek çok örgüt üyesinin başarısız 
darbe girişimi sonrası Balkan ülkelerine sı-
ğındığını belirten Arslan, “Türkiye’nin Koso-
va’da gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunu 
çok anlamlı buluyoruz. Bizler kardeş ülkele-
riz. Türkiye’de yaşanan sorunlar Balkanlar’ı, 
Balkanlar’da yaşanan sorunlar Türkiye’yi 
aynı ölçüde etkiliyor. 

Eğer tedbir almazsanız darbe girişimi yarın 
Kosova ve Arnavutluk’un başına gelebilir. 
Tedbirinizi alın, çocuklarınızı onların okulla-
rında okutmayın, yoksa yarın size ve ülke-
nize karşı kullanırlar. Sizlerden, ortak tarih 
ve ortak medeniyetin mensupları olarak, 
FETÖ’ye karşı tavır göstermenizi istiyoruz” 
uyarısında bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 
Kosova ve Arnavutluk’un Türkiye Devleti’nin 
yanında yer alarak iyi bir dostluk örneğini 
sergilediğini anımsatan Arslan, Türkiye’ye 
verdikleri demokratik destekten dolayı her 
iki ülkeye ve sendikalara teşekkür etti.

Kosova Bağımsız Sendikalar Konfederas-
yonu (BSPK) Genel Başkanı Avni Ajdini de 
gerçekleştirilen ortak eğitim seminerinden 
dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkür ederek, eğitimin olumlu sonuçları-
nın olacağına olan inancını söyledi. Arnavut-
luk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(BSPSH) Genel Başkanı Gezim Kalaja da 
HAK-İŞ’in kendileri için iyi bir örnek teşkil 
ettiğini belirterek, gerçekleştirilen ortak ça-
lışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Arslan, eğitim seminerinin sona ermesin-
den sonra Anadolu Ajansı’na açıklamalarda 
bulunarak, yürütülen ortak eğitim programı 
ve Türkiye-Kosova ilişkileri hakkında değer-
lendirmelerde bulundu.
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HAK-İŞ ile Kosova Bağımsız Sen-
dikalar Konfederasyonu (BSPK) 
ve Arnavutluk Bağımsız Sendi-
kalar Konfederasyonu (BSPSH) 
arasında üçlü işbirliği anlaşması 
çerçevesinde yapılan birinci tur 
eğitim programının tamamlan-
masının ardından üç konfederas-
yon demokratik, bağımsız, özgür 
sendikal işbirliğinin ITUC ve ETUC 
çerçevesinde yeni projelerle sür-
dürülmesi konusunda mutaba-
kata vardı. 2015 yılında üç konfederasyon 
tarafından imzalanan işbirliği anlaşması 
çerçevesinde ilk tur eğitim toplantısı Tür-
kiye’de, ikinci toplantı Arnavutluk’ta yapıl-
mıştı. Üçüncü tur toplantı ise Kosova’da 
gerçekleştirildi. Toplantılarda çalışma haya-
tı, sendikal hareket, endüstriyel ilişkiler ve 
Türkiye-Arnavutluk-Kosova arasındaki iliş-
ki ve işbirliğinin artırılması konusu tartışıldı, 
sendikal bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Üçüncü tur toplantının 19 Nisan 2018 tari-
hinde Kosova’da gerçekleştirilmesinin ar-
dından üç konfederasyon işbirliğinin, bilgi ve 
tecrübe paylaşımı ile ulusal ve uluslararası 
konularda işbirliği yapılması şeklinde artırı-
larak sürdürülmesi konusunda deklarasyon 
imzaladı.

Kapsamlı işbirliğini içeren yeni deklarasyon 
20 Nisan 2018 tarihinde Kosova’nın başken-
ti Priştine’de, HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-

mut Arslan, Kosova Bağımsız Sendi-
kalar Konfederasyonu (BSPK) Genel 
Başkanı Avni Ajdini ve Arnavutluk 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(BSPSH) Genel Başkanı Gezim Kalaja 
arasında imzalandı.

Üç konfederasyon arasında imzala-
nan yeni deklarasyon hakkında bilgi 
veren HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 
üç konfederasyon tarafından 2015 yı-
lından beri sürdürülen işbirliği netice-

sinde sendikal bilgi ve tecrübe paylaşımının 
başarıldığını belirterek, Türkiye, Kosova ve 
Arnavutluk sendikacıları ve emekçileri açı-
sından olumlu sonuçlar doğurduğunu kay-
detti. Gerçekleştirilen eğitim toplantılarının 
işbirliğini daha ileri bir boyuta taşınması 
konusunda ufuk ve cesaret verdiğini ifade 
eden Arslan, imzaladıkları yeni deklarasyon 
ile yeni projeleri hayata geçireceklerini söy-
ledi.

HAK-İŞ, BSPK VE BSPSH’DEN İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRME KARARI

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Eğitim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 
“Kadın Sendikacılar için Liderlik ve Kapasi-
te Geliştirme Eğitimi” İspanya’nın başkenti 
Madrid’te gerçekleştirildi. Toplantıya HAK-
İŞ’i temsilen Pınar Özcan katıldı.

Liderlik stilleri, etkin iletişim, grup çalışma-
sı, müzakere teknikleri, güven inşa etme, 
liderlik konusunda yeteneklerin geliştiril-
mesinin hedeflendiği eğitim programına 
Türkiye, Litvanya, Finlandiya, Romanya, 
Hırvatistan, İtalya ve İspanya’dan toplam 23 
kişi katıldı.

3 günlük eğitimin ilk gününde İspanya CCOO 
Konfederasyonu Genel Sekreteri Jose Luis 
Gil tarafından açılış konuşması gerçekleştir-
di. İspanya’da kadınların liderlik pozisyonla-

rında yer almasıyla ilgili hala sıkıntıların de-
vam ettiğini söyleyen Gil, “Daha bu konuda 
yolumuz uzun yapılacak çok şey var” dedi.  
Söz konusu eğitimin de buna katkı sağla-
yacağını belirten Gil, katılımcıları misafir et-
mekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Açılış konuşmasının ardından eğitimciler 
söz aldı. Eğitimcilerden TUC eğitim sorum-
lusu Liz Reez’de eğitim faaliyetinin kadınla-
rın liderlik özelliklerini geliştirmeye önemli 
katkısı olacağını belirtti. CCOO Konfederas-
yonu Eğitmeni Amaia Otaegui cinsiyet eşit-
liğinin konfederasyonun öncelikli konuların-
dan birisi olduğunu belirterek, kadınların iş 
hayatında ikincil planda olmalarının değişti-
rilmesi için çalıştıklarını söyledi. 

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ETUC) Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu Kon-
federasyon sekreteri Montserrat Mir, ETUC 
Kadın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 
ETUC Cinsiyet eşitliği anketine göre karar 
alma mekanizmalarında sendikaların duru-
muna ilişkin bilgiler veren Mir, HAK-İŞ Kon-
federasyonunun kadın üye sayısını önemli 
ölçüde arttıran konfederasyonlardan birisi 
olduğunu vurguladı.  Açılış konuşmalarının 
ardından eğitimin birinci gününde ‘Liderlik’ 
konusunun eğitime katılan kişiler için ne 

anlam ifade ettiği tartışıldı ve farklı egzer-
siz metotları kullanılarak grup çalışmaları 
yapıldı. 

İletişim teknikleri, etkili konuşma, network 
geliştirme konularında sunumların yapıldığı 
eğitimde Pınar Özcan HAK-İŞ Konfederas-
yonu ve üye sendikaların yürüttüğü projeler 
ve kadın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 
Eğitim faaliyetinin ikincisi ise 5-8 Haziran 
2018 tarihleri arasında aynı katılımcılarla 
Finlandiya’da gerçekleştirilecek.

KADIN SENDİKACILAR EĞİTİMİNE KATILDIK



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

160 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kamu-Sen 
27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.  

Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, KKTC Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş, KKTC Milli Eğitim ve Kül-
tür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC 
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, LTB 
Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri 
ve konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve temsilcileri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mayıs 
2018 tarihinde Lefkoşa Golden Tulip Ho-
tel'de gerçekleştirilen KKTC Kamu-Sen Ge-

nel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı. 
KKTC Kamu-Sen'in, Kıbrıs Türklerinin, ge-
leceklerini belirleme iradesini gösterdiğin-
den bu yana faaliyette olduğunu belirterek, 
sendikanın bugüne kadarki tüm yetkililerini 
kutladı.

KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin 
Atan'ın da iki yıldır tüm zorlukların üstesin-
den gelerek sendikayı daha ileri noktalara 
taşıdığına işaret eden Arslan, Kamu-Sen’in 
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 22 sen-
dikadan birisi olduğunu söyledi. Arslan, 
sendikalı yaşamın özel sektördeki önemi-
ne değinerek, gelecekte kamu çalışanının 
azaldığı, özel yapının büyüdüğü sistemin 

şimdiden gözlemlenebildiğini, bunun için 
çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta çözüm olmaması halinde ayak-
ta durabilecek bir yapı için tecrübelerini 
aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Arslan, 
"Çözümün anahtarı Kıbrıslı Türkler değil, AB 
ve Rumlardır. Çözüm olmaması halinde de 
yaşanacak zorlukların bilinciyle hareket edi-
yoruz." şeklinde konuştu.

KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Atan da 
Kamu-Sen’in, her zaman hükümetlerle ça-
lışanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü 
belirterek, sadece çalışanların çıkarına de-
ğil, hükümetlerin de yapacağı çalışmalara 
katkı yaptıklarına işaret etti.

Atan, sendikanın Kıbrıs konusunda iki top-
lumlu, siyaseten eşit, azınlığı kabul etme-
yen, ana vatanın garantörlüğünde bir kon-
federasyon şeklini benimsediğini vurguladı.

Ülkede ekonomik sorunlar olduğuna dikkati 
çeken Atan, döviz krizinin hem çalışanların 
hem de halkın belini büktüğünü, hükümetin 
ise konuyla ilgili girişimde bulunamadığını 
savundu.

Atan, yasalar konusundaki sıkıntıların da 
sendikalardan yeterince katkı ve destek 
alınmaması nedeniyle ortaya çıktığı görü-
şünü dile getirerek, "Hükümet edenlerden 
ricamızdır. Lütfen, bu yasalarla ilgili bizler-
den de katkı alarak konunun üzerine gidil-
sin" çağrısında bulundu.

ARSLAN, KKTC KAMU-SEN GENEL KURULUNA KATILDI
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Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ETUC) Eğitim enstitüsü tarafından düzenle-
nen Stratejik Geliştirme Toplantısı 7-9 Mayıs 
2018 tarihlerinde Portekiz’in Sesimbra şeh-
rinde gerçekleşti.

Toplantıya seçilmiş konfederasyon ve komi-
telerin sorumluluk sahibi kıdemli üst düzey 
yöneticileri katıldı. HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel sekreteri Dr. Osman Yıldız Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ'i temsilen Pınar Özcan 
HAK-İŞ’i ve ETUC Kadın komitesini temsilen 
özel davetle toplantıya katıldı.

Eğitimde ETUI eğitmenlerinden Vera Dos 
Santos Costa, Ulisses Garrido, Phillippe Po-
chet, Christophe Degryse  ve Manchester 
Universitesi öğretim görevlisi Joe Ravetz 
eğitmen olarak yer aldı. 2030 yılında çalış-
ma hayatı, gelecek senaryoları,  ETUC ön-
celikleri, Avrupa’nın geleceğinin tartışıldığı 
eğitimde gruplara ayrılan katılımcılar stra-
tejiler üreterek eylem planı hazırladı. Sendi-
kal yenilenme, Çalışma Hayatı ve popülizm 
konularında çalışan gruplar konulara ilişkin 
ayrıntıları inceleyerek stratejileri belirledi.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve 
Uluslararası ilişkiler uzmanı Pınar Özcan, 
sendikal  yenilenme grubuna katılarak, 
stratejik önerilerde bulundu.

ETUC Ge-
n e l 

Sekreteri Luca Vicentini eğitime katılarak 
bir konuşma yaptı. Konuşmasında önceki 
kongreden bu güne görüşmelerin daha iyi 
olmadığını, toplu iş sözleşmenin ve sosyal 
diyaloğun geçmişte daha iyi olduğunu söy-
leyen Vicentini, Midterm Konferansında be-
lirlenen 6 öncelikten bahsetti. İlk önceliğin 
Daha iyi ücret, sürdürülebilir ekonomi oldu-
ğunu belirten Luca Vicentini, AB Ekonomik 
modelinde değişiklik yapılması konusunda 
ETUC’un nasıl katkı sağlayabileceğini tartış-
mamız gerekir dedi.Aynı zamanda oluştu-
rulan bu grubun ETUC yol haritasının hazır-
lanmasına katkıda bulanacağını sözlerine 
ekleyen Vicentini tüm katılımcılardan ETUC 
geleceği konusunda görüş ve önerilerini 

aldı.

Genel Sekreterimiz Osman Yıldız söz alarak, 
HAK-İŞ’in örgütlenme ve büyüme strateji-
lerini anlatarak başta taşeron örgütlenmesi 
olmak üzere sendikaların örgütlenmesinin 
önemine dikkat çekti.

Pınar Özcan ise HAK-İŞ’in kadın üye sayı-
sının 2009 yılından bugüne kadar %5’ten 
%25’e yükseldiğini ve kadın ve gençlerin 
sürece dahil edilmesinin önemli olduğu-
nu söyledi. Aynı zamanda göçmen işçilerin 
toplumsal entegrasyonunun önemli ol-
duğuna vurgu yapan Özcan, HAK-İŞ’in bu 
projeyi hayata geçiren ilk örgüt olduğunu ve 
yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

3 gün süren toplantı tüm katılımcıların gö-
rüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.

ETUC STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTISINA KATILDIK

HAK-İŞ ENGELLİLER KOMİTESİ ATLETİZM ŞAMPİYONASINA KATILDI
Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu'nun düzenlediği 
Bedensel Engelliler Atletizm 
Türkiye Şampiyonası Antal-
ya’da yapıldı.

30 Mart - 1 Nisan tarihleri 
arasında Antalya Zeytinköy 
Atletizm Tesislerinde gerçek-
leştirilen Bedensel Engelliler 
Atletizm Türkiye Şampiyona-
sına, 16 ilden 107 sporcu ka-
tıldı. Sporcular 100m- 200m- 
400m- 800m- 1500m- Uzun 

Atlama- Üç Adım Atlama- 
Yüksek Atlama- Disk Atma- 
Gülle Atma- Cirit Atma branş-
larında yarıştı. 

Antalya’da düzenlenen Be-
densel Engelliler Atletizm Tür-
kiye Şampiyonası’nda HAK-İŞ 
formasıyla katılım sağlayan 
sporcularımız 6 altın, 1 gümüş 
ve 1 bronz madalya kazandı.

Bedensel Engelliler Atletizm 
Türkiye Şampiyonasına HAK-
İŞ formasıyla katılan spor-

cularımız büyük bir başarıya 
imza attı. Antalya Zeytinköy 
Atletizm Pisti’nde düzenle-
nen Türkiye Şampiyonası’na 4 
sporcu ile katıldı. Şampiyona-
da HAK-İŞ Engelliler Komite-
sini temsilen Hanefi Karadağ 
ve beraberindeki sporcular 
Ayhan Şahin, Serkan Küden, 
Ali Alkaç Disk Atma- Gülle 
Atma- Cirit Atma branşlarında 
6 Altın 1 Gümüş, 1 Bronz ma-
dalya kazandılar.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 22 Nisan 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız Sivas Şubesinin 7. 
Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Genel kurul toplantısına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Sivas Belediye 
Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Baş-
kanı Ziya Şahin, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Sivas 
İl Başkanı Nihat Şimşek, KYK Sivas İl Müdü-
rü Erdoğan Tunç, HAK-İŞ İl Başkanları, kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkanları, delegeler ve basın mensupları 
katıldı. Genel kurula hitap eden Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendi-
kası’nın Sivas’taki mücadelesinin uzun bir 
geçmişe dayandığını belirterek,  “1992 yı-
lında Sivas Belediyesinde örgütlenme çalış-
malarına başladığımızda belediye çalışanla-
rı adına sıkıntılı bir süreç vardı. Bugün geriye 
dönüp baktığımızda o mücadelede bizimle 
beraber aynı yolda yürüyen kardeşlerimizin 
bizlerden hiçbir beklentisi yoktu. Tek istek-
leri Sivas’ta HAK-İŞ bayrağının dalgalanma-

sıydı. Bu zorlu mücadelede yanımızda olan 
tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

4 Bin Üyemizle Bugün Sivas’ın 
En Büyük Şubelerinden Birisiyiz

Arslan, “4 bin kadar üyemizle bugün Sivas’ın 
en büyük şubelerinden birisiyiz. Mücadele-
mizin işçi boyutunda Sivas Belediye işçile-
rinin sendikamıza vermiş oldukları destek 
çok büyüktür. Sivas’taki mücadelemizin 
başarılı bir istikamette devam ediyor olması 
bu şehrin bize verdiği destek ve güvenle il-
gilidir. 1990’lı yıllarda HAK-İŞ olarak Sivas’ta 
sadece sendikal mücadele için değil, aynı 
zamanda belediyenin yaşadığı ekonomik 
kriz için de mücadele vermiştik” diye ko-
nuştu.

Sivas’ta Örgütlenmeye 
Başladığımız Zaman Bir Yol 
Haritası Oluşturduk
“Sivas’ta örgütlenmeye başladığımız zaman 
bir yol haritası oluşturduk. O yol haritası 
Sivas’ta oluşturduğumuz birçok başarının 

temelini oluşturuyor” diyen Arslan, “Biz bu 
şehre hizmet ediyorsak önce buradakilerin 
hakkını korumamız gerek dedik. O gün Si-
vas için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. 
Sivas ülkemiz için ve sendikamız için önem-
li bir konumdadır” dedi.

Bu Toprakların Bize Bıraktığı 
Mirası Kuruluş Felsefemiz 
Kabul Ediyoruz

HAK-İŞ’in farklı ve özel bir anlamı olduğuna 
dikkati çeken Arslan, “Biz bir yönüyle ken-
di değerlerimizle, kendi medeniyetimizle, 
kendi inançlarımızla, kültürümüzle kendi-
miz olacağız ama bir taraftan da evrensel 
değerleri bu mücadelenin içine katacağız. 
HAK-İŞ, bir yönüyle yerli ve milli, bir yö-
nüyle evrensel değerleri de içinde taşıyan 
uluslar arası bir kuruluştur. Bu toprakların 
bize bıraktığı mirası kendi kuruluş felsefe-
si kabul eden bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz. 
Bize ait olan, bizim dünyamızı temsil eden, 
bizim değerlerimize inanmış, bizim değer-
lerimizle mücadeleyi sürdüren bir yerli ve 

ARSLAN: “HAK-İŞ DAVASI KUTLU BİR
MÜCADELENİN ADIDIR”
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milli kuruluştan bahsediyoruz. Bu bizim için 
çok temel bir farklılıktır. Bu temel farklılığı-
mızı hizmetlerimizle, sendikal mücadeleye 
kattığımız yeniliklerle güçlendirmeye çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Bu Ülkeyi Bölmek İsteyen Ne 
Kadar Örgüt Varsa HAK-İŞ Olarak 
Karşılarındayız

HAK-İŞ’in her zaman demokrasiden yana 
olduğunu anlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak 
demokrasimize, özgürlüklerimize, irade-
mize, ülkemizin bekasına yönelik kim tehdit 
oluşturuyorsa karşısındayız. DEAŞ, PKK, 
PYD, FETÖ gibi ne kadar bu ülkeyi bölmek 
isteyen örgüt varsa HAK-İŞ olarak karşı-
larındayız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
başta Afrin ve Fırat Kalkanı Harekâtı olmak 
üzere terörle mücadele kapsamında yaptığı 
bütün mücadeleleri destekledik” dedi.

HAK-İŞ Olarak Taşeron 
Mücadelesinin Öncülüğünü Yaptık

Taşeron konusunda değerlendirmelerde bu-
lunan Arslan konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “HAK-İŞ olarak 12 yıllık mücadelemi-
zin sonucunda taşeron işçilerimiz kamuda 
kadrolarını elde etti. HAK-İŞ olarak taşeron 
mücadelesinin öncülüğünü yaptık. HAK-İŞ 
olarak sorumluluğumuz gereği bu işçile-
re el uzattık. Bu insanlar modern dünyanın 
köleleri olmamalı dedik. Çok şükür bugün 
bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Ta-
şeron işçilerimizin kadroya alınmasıyla ça-
lışma hayatında demokrasi tarihimizin en 
büyük reformu gerçekleştirilmiştir. Taşeron 
işçilerin kadroya alınması konusunda 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, 
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve 
hükümetimize çok teşekkür ediyorum. 
Küresel güçlere karşı büyük bir meydan 
okuyan bu reform, dünyada da büyük 
yankı uyandırmıştır. Uluslar arası alan-
da üye olduğumuz kuruluşlar olan ITUC 
ve ETUC’tan tebrik mektupları aldık. Bu 
başarıdan dolayı HAK-İŞ’i ve Türkiye’yi 
tebrik ediyorlar. Bunu bilenler biliyorlar 
ve biz bu işin öneminin farkındayız.”

HAK-İŞ Davası Kutlu Bir 
Mücadelenin Adıdır

“Taşeron işçisi arkadaş-
larımızın bugün geldiği-
miz noktayı iyi anlaması 
gerek. Biz sizin için bu-

radayız” diyen Arslan, “HAK-İŞ davası kutlu 
bir mücadelenin adıdır. HAK-İŞ yerli ve milli 
bir mücadelenin adıdır. O yüzden HAK-İŞ’e 
sahip çıkan arkadaşlarımız aslında ülkesine, 
devletine ve milli iradeye de sahip çıkıyor 
demektir. Aslında HAK-İŞ’in esas gücü bu-
rada yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eksiklikler İçin Yeni Bir Yol 
Haritası Oluşturduk

Taşeron düzenlemesinde kapsam dışı ka-
lan işçiler olduğunu belirten Arslan, “Sosyal 
tesislerde çalışan, hastane bilgi yönetimi 
sisteminde çalışan, KİT’lerde çalışan arka-
daşlarımız maalesef taşeron düzenlemesi-
nin dışında kaldılar. Büyük fotoğrafı gördük 
ve teşekkür ettik. Eksiklikler için yeni bir yol 
haritası oluşturduk. Bu sorunu çözmek için 
de mücadele edeceğiz. Kadro dışı kalan 

arkadaşlarımız mahzun olmasın, umutsuz-
luğa kapılmasın. Bizim onlarla birlikte sonu-
na kadar mücadele edeceğimizi bilsinler. Biz 
onlar için varız. HAK-İŞ’e güvensinler” diye 
konuştu.

Arslan İşçileri HAK-İŞ’e Davet Etti
Sivas’ta ve Türkiye’de çalışan bütün işçile-
ri HAK-İŞ’e üye olmaya davet eden Arslan, 
“Bütün çalışan işçileri sendikalarımıza üye 
yapmak istiyoruz. Sendikasız tüm işçileri 
HAK-İŞ’e davet ediyorum. Bütün arkadaş-
larımızın HAK-İŞ’te yerleri var. HAK-İŞ’in 
herkesi kucaklamaya yetecek kadar kalbi 
ve yüreği var. HAK-İŞ’in gücü çalışanların-
dan, üyelerinden geçmektedir. Bizim başka 
bir gücümüz yok” dedi.

 HAK-İŞ Filistin Davasını Kendi 
Davası Olarak Görmektedir

HAK-İŞ’İN Filistin konusunda bü-
yük bir duyarlılığı olduğunu anlatan 
Arslan şu açıklamalarda bulundu: 
“HAK-İŞ, Filistin davasını ken-

di davası olarak görmektedir. 
HAK-İŞ büyük bir sorumlulukla 
karşı karşıyadır. HAK-İŞ Genel 
Başkanlığımın yanında aynı 
zamanda Uluslar arası Kudüs 
ve Filistin’e Destek Sendika-

lar Birliği Genel Başkanı olarak 
görev yapıyorum. 15 Temmuz’u 

unutmamak ve unutturmamak gibi 
sorumluluklarımızdan bir diğeri ise Ku-

düs’ün işgalini unutmayacağımız ve unut-
turmayacağımızdır. Biz Filistin davasının 
hem görünür sivil toplum kuruluşu ayağını 

temsil ediyoruz hem de bu konudaki so-
rumluluklarımızı hatırlatmak istiyoruz. 
HAK-İŞ olarak bütün şubelerimizin Mes-

cid-i Aksa’ya uzaklığını gösteren afişler 
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var. Mescid-i Aksa’yı iyi tanıyalım. Mescid-i 
Aksa, Kur’an-ı Kerim’de etrafı mübarek kı-
lınmış bir beldedir. Ümmet için Kâbe ve Mes-
cid-i Nebevi neyse bizim için de Kudüs odur. 
Eğer Kudüs kan ağlıyorsa ve hüzünlüyse biz 
burada rahat yaşayamayız. Çünkü Kudüs ve 
Mescid-i Aksa bize emanet edilmiştir. Yak-
laşık 400 yıl boyunca atalarımız bu emanete 
en iyi şekilde sahip çıkmışlardır. Şimdi sahip 
çıkma sırası bizdedir.” 

Herkesin Sandık Sonuçlarına Saygı 
Göstermesi Gerekir

Konuşmasında 24 Haziran’da Türkiye’nin 
erken seçime gitme kararını değerlendiren 
Arslan, “Ülkemiz 24 Haziran tarihinde erken 
seçime gitme kararı almıştır. Demokrasinin 

en temel organlarından birisi serbest ve de-
mokratik seçimlerdir. Türkiye Cumhuriyeti 
ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın seçimleri 
başarıyla sonuçlandırmıştır. Herkesin sandık 
sonuçlarına saygı göstermesi gerekir. Çün-
kü demokrasinin temeli budur. Bu millet ne 
zaman kendine iş düşerse gereğini yapar. 24 
Haziran’ın başarılı sonuçlanacağına ve millet 
iradesinin bir kez daha tecelli edeceğine ina-
nıyorum. Milletimiz her zaman olduğu gibi 
yine en doğru kararı verecektir” dedi.

Seçimlerin kısa bir süre sonra yapılmasını 
olumlu bulduğunu belirten Arslan, “Seçim-
lerin kısa bir süre sonra yapılacak olma-
sından mutluyum. Böylelikle kamunun ve 
ülkenin gündemi uzun süre seçimle meşgul 
olmamış olacaktır. 24 Haziran’da inşallah 

Türkiye barışçıl bir şekilde sandığa gidecek-
tir. Ülkemizin, birliğine bütünlüğüne ve be-
raberliğine gösterdiğimiz hassasiyetin aynı 
şekilde sandığa da yansıyacağı konusunda 
hiçbir kuşkum yok” şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hiz-
met-İş Sendikası Sivas Şubesi 7. Olağan 
Genel Kurul toplantısının hayırlı olması dile-
ğinde bulundu. Aydın, 12 Eylül’de Türkiye’nin 
yaşadığı olumsuz süreçlerden bahsederek, 
günümüze kadar ülkemizin hangi aşama-
lardan geçtiğini anlattı.  Aydın, “Sendikacılık 
demek sadece özlük hakkını vermek demek 
değil, bu konuda hem sizlere hem de bizlere 
büyük görevler düşüyor. Hepimiz bu bilinçle 
çalışmalıyız ve mücadele etmeliyiz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ni-
san 2018 tarihinde, “Kosovalı Sendikacıla-
rın Kapasitelerinin Eğitim Yoluyla Gelişti-
rilmesi Projesi” kapsamında gerçekleşti-
rilen seminer için bulunduğu Kosova’nın 
başkenti Priştine’de, Türk Büyükelçiliği, 
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Yunus 
Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Arslan, Kosova’da Türk Büyükelçiliğini 
ziyaret ederek Büyükelçi Kıvılcım Kılıç 
ile görüştü. Arslan, daha sonra Kosova 
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar  ve  
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Meh-
met Ülker’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu.

ARSLAN, KOSOVA’DA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ VE YUNUS 
EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
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Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Uluslararası İşletmecilik bölümü öğrenci-
leri, HAK-İŞ Genel merkezini ziyaret ederek 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile gö-
rüştüler.

Karabük Üniversitesi öğrencileri Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız ile birlikte 25 
Nisan 2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Mer-
kezini ziyaret etti. Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, Karabük Üniversitesi öğren-

cilerini HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız, öğrencilere HAK-İŞ’in kuruluşu, ça-
lışma çalışmaları, projeleri hakkında öğ-
rencileri bilgilendirerek, HAK-İŞ’in çalışma 
hayatına vermiş olduğu katkılar konusunda 
bilgilendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası alanda ça-
lışmalarının olduğunu belirten Yıldız, ulus-

lararası alanda faaliyet gösteren sendikalar 
olan ITUC ve ETUC’a üye olduğunu söyledi.

Yıldız, HAK-İŞ’in çatışma ve kavgalar üze-
rine değil masada anlaşma ve sorunları 
sosyal diyalog yoluyla masada çözme anla-
yışıyla çalışmalarını yürüttüğünü anlattı.

Eğitimin insan hayatında önemli bir yeri ol-
duğunu kaydeden Yıldız, “Eğitim bir hayat 
felsefesidir fakat iş bulma konusuna daha 
farklı bakmanız gerekiyor. İş bulma konu-
sunda geleceğinizin planlamasını en güzel 
şekilde yapmanız gerekiyor” dedi.

Program, soru cevap şeklinde devam etti. 

Toplu aile fotoğrafı çekilmesinin ardından 
program sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24-26 
Nisan tarihlerinde Özbekistan’ın Başkenti 
Taşkent’te Özbekistan Sendikalar Federas-
yonu’ tarafından gerçekleştirilen “Eylem 
Stratejisi ve Güçlü Sosyal Politika; Özbekis-
tan Tecrübeleri” toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Arslan, istihdamın ve 
reel gelirin sürekli olarak artırılması aracı-
lığıyla vatandaşların aktif sosyal korunması 
için Türkiye ve HAK-İŞ’in nasıl çalışmalar 
yürüttüğü konusunda bilgilendirmelerde 
bulundu.

Arslan, Özbekistan ile Türkiye ilişkileri hak-
kında değerlendirmelerde bulunarak, Özbe-
kistan Sendikal Hareketiyle yakın işbirliği 
içinde bulunduklarını ve ilerleyen zaman-
larda bu ilişkileri daha da geliştireceklerini 
vurguladı.

İstihdam Yaratılması Kadar Kalıcı 
Olması da Önemlidir

İstihdamın yaratılması kadar kalıcı olma-
sının da önemli olduğunu belirten Arslan, 
“İstihdamın yatırımlarla desteklenmesi ge-
rekir. Eğer istihdam seferberliği yatırım ve 
üretimle desteklenmezse bu yönde yapıla-
cak olan çalışmalar kalıcı olmaz. O zaman 
istihdamda sürekli bir artış yakalanamaz. 
Bununla birlikte, istihdamla birlikte ücret 
seviyelerinin artması, çalışanların emekle-

rinin karşılığını almaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda HAK-İŞ olarak, istişare ve ortak 
akılla oluşturulacak hedeflerin ve stratejile-
rin önemine inanıyoruz” dedi.

Sosyal Diyalog Kavramının İçinin 
Doldurulması Gerekiyor

Sosyal korumalar güçlendirilirken işgücü 
piyasasına girişleri kolaylaştıracak düzen-
lenmelerin hızlı bir şekilde hayata geçiril-
mesi gerektiğine işaret eden Arslan, “Kü-
reselleşme, dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi 
önemli kavramlar insanileştirilemezse, in-
san onuruna yakışan düzgün iş kavramıyla 
içi doldurulmazsa bütün olumlu gelişme-
lerin faturasını çalışanlar ödemek zorunda 
kalacaktır. 

Bu konuda sosyal diyalog kavramının içinin 
doldurulması gerekmektedir. Sosyal ko-
rumaları güçlendirmemiz gerekmektedir. 
Ancak, sosyal korumalar güçlendirilirken, 
insanların insan onuruna yakışır işlerde is-
tihdam edilebilmeleri kolaylaştırılmalıdır” 
diye konuştu.

Kayıt Dışıyla Mücadele Etmenin En 
Önemli Yollarından Birisi de 
Sendikal Örgütlenmedir

“Kayıt dışı ile mücadele etmenin en önemli 
yollarından birisi de sendikal örgütlenmedir. 
Bu bağlamda, sendikalaşmanın önündeki 

engellerin kaldırılarak, çoğulcu ve temsi-
liyetin fazla olduğu bir sendikal yapıya ge-
çilmelidir” diyen Arslan, “Sendikalaşma, 
örgütlenme ve toplu sözleşmeler çalışma 
hayatındaki bütün olumsuzluklara karşı bir 
çare, bir çözümdür. Sendikal mücadeleyi 
daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor ve bü-
tün alanlarda sendikal mücadeleyi daha da 
tahkim ederek güçlendirmemiz gerekiyor. 
Sendikal mücadeleyle beraber toplu sözleş-
me düzenini yaygınlaştırmamız gerekiyor. 
Küresel alandaki saldırılara karşı, bu alanda 
üzerimize yıkılan zorluklara karşı mücade-
le edeceğimiz en önemli argümanlardan 
bir tanesi sendikal mücadeledir” ifadelerini 
kullandı.

Taşeron Sisteminden Vazgeçilmesi 
Türk Çalışma Hayatındaki En 
Büyük Reformdur
Taşeron sisteminden vazgeçilmesinin Türk 
çalışma hayatındaki en büyük reform oldu-
ğunu ve HAK-İŞ’in taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmeleri için çok büyük bir mücade-
le verdiğini söyleyen Arslan, “Türkiye’de 1 
milyona yakın taşeron işçinin kadroya alın-
ması,  geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma 
sürelerinin uzatılması ile çalışma hayatında 
ivme yaratılmıştır. Türkiye, kamuda ve yerel 
yönetimlerde taşeron düzenlemesine son 
vererek çalışma hayatında büyük bir refor-
ma imza atmış ve yeni bir dönemin kapıları-

ARSLAN, ÖZBEKİSTAN’DA HAK-İŞ’İ ANLATTI
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nı açmıştır. HAK-İŞ bu süreçte çok büyük bir 
mücadele vermiştir. Gelinen nokta itibariyle 
çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığı-
nı almış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ, Türkiye’nin En Etkili 
Sosyal Ortağıdır

 HAK-İŞ’in Türkiye’nin en etkili sosyal ortağı 
olduğunu vurgulayan Arslan şunları kaydet-
ti: “HAK-İŞ olarak, istihdamı ve tam çalışma-
yı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini 
yükseltecek tedbirlerin alınması, çalışma 
hayatındaki mevcut sorunlara ilişkin çözüm 
yollarının geliştirilmesi, çalışanların mesleki 
eğitimlerinin geliştirilmesi, mesleklerin ta-
nınması, kadınların, engellilerin, gençlerin, 
mültecilerin işgücü piyasasında daha fazla 
yer almalarının sağlanması, mesleki yeterli-

lik sisteminin geliştirilmesi, Türkiye’de daha 
çok ve daha iyi işlerin hayata geçirilmesi ve 
çalışma hayatının diğer tüm konularında 
etkin bir role sahiptir. Tenkit etmekten çok 
öneri geliştiren, politika ve projeler üreten, 
vizyon ve misyonumuzu bu çerçevede geliş-
tiren bir konfederal yapıya sahibiz.”

HAK-İŞ, Ulusal ve Uluslararası 
Alanda İşbirliklerini 
Geliştirmektedir

HAK-İŞ’in sadece ulusal alanda değil aynı 
zamanda uluslararası alanda da işbirliklerini 
geliştirdiğini anlatan Arslan, “Başta ülkemiz-
deki  sendikalar  olmak üzere, dünya  sendi-
kaları arasındaki işbirliği alanlarını genişlet-
mek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek son 
derece önemlidir. Şirketler artık uluslararası 

şirketler haline gelmektedir. Küresel serma-
yenin uluslararası dolaşım ve birliktelikleri 
hızlandırdığı bir çağda emeğin uluslararası 
dayanışması zorunluluktur. HAK-İŞ, üyesi 
olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (ETUC) ve Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC), PAN-Avrupa Bölge-
sel Konseyi (PERC), Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu Asya-Pasifik (ITUC-AP), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komitesi (AB-KİK) ile 
bugüne kadarki etkin işbirliğini ve diyalogla-
rını önyargısız, emek diplomasisi anlayışıyla 
küresel ve bölgesel temelde çeşitlendirerek 
geliştirme kararlılığı içerisindedir” dedi. Top-
lantının ardından Arslan, TRT Taşkent Tele-
vizyonu, Özbekistan 24 Televizyonu ve Özbe-
kistan’da yer alan yazılı basın kuruluşları ve 
radyolarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Devlet Sert’e an-
nesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bu-
lundu. Genel Başkanımız  Mahmut Arslan, an-
nesi 29 Nisan 2018 tarihinde Hakkın rahmetine 
kavuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert ve merhumenin ailesine taziye ziya-
retinde bulundu.

Devlet Sert ve ailesini Trabzon’da ziyaret ederek 
başsağlığı dileklerinde bulunan Arslan,  mer-
humeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına 
sabır diledi.

ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ GENEL BAŞKANI SERT’E TAZİYE 
ZİYARETİNDE BULUNDU
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HAK-İŞ Konfederasyonu, 22.05.2012 tari-
hinde sınav ve belgelendirme hizmeti ver-
mek üzere HAK-İŞ MEYEB’i kurmuştur. 
HAK-İŞ MEYEB, 25 Şubat 2013 tarihinde TS 
EN ISO / IEC 17024:2012 Uygunluk değer-
lendirmesi - Personel belgelendiren kuru-
luşlar için genel şartlar standardına göre 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 17 
Mayıs 2013 tarihinden MYK tarafından yet-
kilendirilmiş sınav ve belgelendirme mer-
kezidir. HAK-İŞ Konfederasyonu Türkiye’de-
ki işçi konfederasyonları arasında Mesleki 
Yeterlilik Belgesi vermeye yetkisi olan tek 
işçi konfederasyonudur.

HAK-İŞ MEYEB, metal ve makine sektö-
ründe MYK belgesi vermek üzere ülkemi-
zin her bölgesinde faaliyetlerini ilk günkü 
heyecanla sürdürmektedir. Bu kapsamda 
ülkemizin önde gelen firmalarında sınav ve 
belgelendirme faaliyetlerini sürdüren HAK-
İŞ MEYEB belgelendirme kapsamını bütün 
mesleklerde genişletmek üzere faaliyetleri-
ni planlamaktadır.

1- Birçok Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 
Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi Zorunlu Hale Getirildi

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan 
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ge-
tirilmiştir. Tebliğlerin yayım tarihinden itiba-
ren 12 aylık süre içerisinde belge almayan 
kişiler ilgili meslekte çalıştırılmayacaktır. 
Belgesiz çalışan kişiler için işveren ya da 
işveren vekiline Bakanlığa bağlı iş müfettiş-
lerince idari para cezası uygulanmaktadır.

Belge zorunluğunun getirilmesiyle iş kaza-
larının en aza indirilmesi, üretimde etkin-
liğin ve verimliliğin artırılması, nitelikli ve 
belgeli işgücünün oluşturulması hedeflen-
mektedir. 

Belge zorunluluğu getirilmiş meslek-
lerin listesine www.myk.gov.tr/bel-
gezorunlulugu internet adresinden 
erişilebilmektedir.

2- Belge Zorunluluğu Kapsa-
mında Muaf Tutulan Belgeler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanu-
nuna göre ustalık belgesi almış 

olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bö-
lümlerinden mezun olup diplomalarında 
veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, 
alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Muaf tutulan ustalık belgesi ve diplomaların 
bölümlerinin yer aldığı tabloya www.myk.
gov.tr/muafiyet internet adresinde erişile-
bilmektedir.

3- Belge Zorunluluğu Kapsamında Ça-
lışma Şartını Karşılayan Belgeler

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zo-
runluluğu getirilmiş mesleklerde “ Kurs Bi-
tirme Belgesi, Katılım Belgesi, Yetki Belge-
si, Sertifika, Bağımsız İç Yeri Açma Belgesi, 
Çıraklık veya Kalfalık Belgesi” çalışma şartı-
nı karşılamamaktadır. Söz konusu kişilerin 
çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde 
belirtilen teorik ve performansa dayalı sı-
navlara girerek MYK Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi almaları gerekmektedir.

4- Belge Zorunluluğu Kapsamında Sı-
nav ve Belge Ücretleri Devlet Tarafın-
dan Karşılanıyor. Belge zorunluluğu 
getirilmiş mesleklerde MYK tarafından 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuru-
luşlarınca gerçekleştirilen teorik ve 
performansa dayalı sınavlarda başarılı 
olarak belge almaya hak kazanan ki-
şilerin sınav ve belge ücretleri Bakan-
lar Kurulunca belirlenmiş üst limitler 
dahilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
iade edilmektedir.

Sınav ve Belgelendirme teşvikleri ile çalışan 
ve işverenlere ilave mali yük getirilmemek-
tedir.

5- Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi 
Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu 
getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmek-
tedir.

• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak 
üzere faydalanabilirler.

• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde 
sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava 
girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuru-
luşunca 2 kez daha ücretsiz olarak sınava 
girme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla ki-
şinin toplam 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun 
başarılı olup belge almaya hak kazanmışsa 
teşvikten yararlanma hakkı elde eder.

• Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile 
iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi 
sınav ücretini karşılayan işverene ya da ku-
ruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, 
vakıf vb. STK’ler ve meslek kuruluşları) ya-
pılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler ara-
sında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış 
belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

6- Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi Alınabilir?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri sadece 
belge zorunluluğu getirilmiş tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerle sınırlı değildir. Teks-
tilden turizme, toplumsal ve kişisel hiz-
metlerden iş ve yönetim sektörüne kadar 
geniş bir yelpazede belgelendirme hizmeti 
sunan MYK tarafında yetkilendirilmiş belge-
lendirme kuruluşları bulunmaktadır.  Belge 

zorunluluğu getirilmemiş olan ulusal 
yeterliliklerde belge alan bireyler mes-
leklerini en güncel standartlara göre 
icra edebildiklerini, kalite güvencesi 

sağlamış akredite sınav merkez-
lerinde belgelendirerek mesleki 
kariyerlerinde bir adım öne geçe-
bilmektedirler.

7- Belgeli Kişileri İstihdam 
Eden İşverenlerin, İşveren Si-

HAK-İŞ MEYEB, BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE 
DEVAM EDİYOR
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gorta Primleri Devlet Tarafından Kar-
şılanıyor
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, geçi-
ci 10’uncu maddesi kapsamında sağlanan 
İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması 
Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli 
çalışanları istihdam eden işverenlerin si-
gorta primlerinin işveren hisselerine ait 
tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fo-
nundan karşılanabilmektedir.

Bu destekten yararlanmak isteyen işve-
renler SGK e-bildirge sistemi üzerinden 
kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini 
sorgulayarak prim desteği talebinde bu-
lunmalıdır. (bknz. www.myk.gov.tr/6111 )  

İşveren sigorta prim desteği belgenin zo-
runluluk kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın tüm MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgeli kişileri kapsamaktadır.

8- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sa-
yesinde;
• İşverenler, MYK belgesi sayesinde istih-

dam ettikleri ve edecekleri çalışanların yet-
kinliklerinden emin olacaktır. 

• Nitelikli işgücüne kavuşan çalışma haya-
tındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

• İşverenlerin iş kazalarına ve meslek has-
talıklarına bağlı oluşacak iş gücü, zaman 
ve malzeme kayıpları ile hukuki ve sigorta 
yükümlülüklerine karşı korunması sağ-
lanmaktadır.

• Üretimde ve hizmette verimlilik ve etkin-
lik sağlanarak rekabet gücü artırılmakta-
dır.

• İşverenler teşviklerden yararlanmakta ve 
kanuni cezalara karşı korunmaktadırlar.

• Belge sahipleri istihdamda ve mesleki 
kariyerlerinde bir adım önde olmaktadır-
lar.

• Uluslararası akreditasyona sahip bir bel-
geye kavuşan bireyler için sınırlar kalk-
makta ve işgücünün serbest dolaşımına 
olanak sağlanmaktadır.

9- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne-
reden Alınır?
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurduğu-
muz sınav ve belgelendirme sisteminde 
aşağıdaki mesleklerde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almak üzere başvuru yapabilirsi-
niz.
• Çelik Kaynakçısı Seviye 3
• Makine Bakımcı Seviye 3
• Makine Bakımcı Seviye 4
• Refrakterci Seviye 3
• Refrakterci Seviye 4
• Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi için ay-
rıntılı bilgi almak üzere internet sitemizi 
ziyaret edebilir, merkezimiz ile telefonla 
irtibata geçebilirsiniz.

HAK-İŞ MEYEB
Tunus Caddesi No:37 Çankaya ANKARA

www.meyeb.com    info@meyeb.com

Tel: 0312 418 00 78   Faks: 0312 425 05 52

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ni-
san 2018 tarihinde Karabük Demir Çelik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) eski Yö-
netim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan’ın 
cenaze törenine katıldı.

O Mücadele Tarihe
Altın Harflerle Yazılacaktır

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Mutul-
lah Yolbulan’ı anmak için Karabük’te dü-
zenlenen törene katıldı. Törende konuşan 
Arslan, Mutullah Yolbulan’ın Karabük ilinin 
önemli isimlerinden birisi olduğunu belirte-
rek, KARDEMİR için sayısız katkılar sundu-
ğunu söyledi. Mutullah Yolbulan ve Karabük 
halkının verdiği mücadelenin tarihe altın 

harflerle yazılacağını belirten Arslan, “Bu 
bacanın yeniden tütmesinden, bize büyük 
destek ve katkı veren, bizi cesaretlendiren 
o mücadelede birlikte büyümemize destek 
ve katkı veren rahmetli Mutullah Yolbulan’a 
bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunu-
yoruz. Allah rahmet eylesin. Aslında zor bir 
süreçti o yıllar. Artık KARDEMİR’in kapısına 
kilit vurma zamanının geldiğine inanan si-
yaset çözüm üretmeden fabrikayı kapatma 
kararı vermişti. Karabük’ün o gün ortaya 
koyduğu birlik, beraber mücadele azmi ve 
gayreti bu bacaların sönmemesi için ortaya 
konulan büyük mücadele işçilerle beraber 
Karabük halkının birlikte yaptığı o büyük 
mücadele tarihe hep altın harflerle yazıla-
caktır” diye konuştu.

Arslan, “KARDEMİR’in eski Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkanı Mutullah Yolbulan’a yüce 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dili-
yorum. KARDEMİR ailesinin başı sağolsun” 
dedi. Yolbulan, kılınan cenaze namazının ar-
dından dualar eşliğinde defnedildi.

ARSLAN, YOLBULAN’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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Sendikamız HİZMET-İŞ Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu 17 Nisan 2018 tarihinde An-
kara’da Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
başkanlığında toplandı.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Genişle-
tilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı 17 Nisan 
2018 tarihinde Anadolu Hotels Dowtown 
Ankara’da, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan başkanlığında, Kurucu ve Onursal Genel 
Başkan Hüseyin Tanrıverdi, Sendikamız 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin, Halil 
Özdemir ve Celal Yıldız, Genel Sekreter Ali 
Rıza Yılmaz, Genel Merkez Denetim ve Di-
siplin Kurulu üyeleri, Şube ve İl Başkanları 
ve Yönetim Kurulu, Bölge Başkanları, Ge-

nel Başkan Danışmanları, Genel Sekreter 
Yardımcıları ve Genel Merkez uzmanlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda, taşe-
ron işçilerin kamu kurumlarının sürekli işçi 
kadrolarına, belediye şirketlerinde ise işçi 
statüsüne geçirilmesine ilişkin yeni süreç 
değerlendirildi.

Taşeron Emekçilerin İnsanca 
Yaşamaları İçin Mücadele Ediyoruz

Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda ko-
nuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
taşeron sorununun çözümünde gelinen sü-
reç, 28 Şubat Postmodern darbesi ile Kudüs 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in taşeron sorununun çözümü nok-
tasında verdiği mücadele ve sabır ile bu-
günlere gelindiğini kaydeden Arslan, “Biz 
taşeron işçilerin insanca yaşamaları için 
mücadele ettik. Mücadelemiz ve sabrımız 
bizi bugünlere kadar taşıdı” dedi.

Kadroyla Birlikte Verimlilik Ve 
Kalite De Artacaktır

Kamudaki taşeron işçilerin kadro almasın-
da HAK-İŞ’in çalışmalarının etkili olduğunu 
vurgulayan Arslan, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Belediyelerde olduğu gibi kamuda 
da bizim önerilerimiz model alındı. İlk olarak 
ÖSP’ye karşı çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, kadro verilirse taşeron emekçilerin 
geleceklerinden endişe duymayacaklarını, 
dolayısıyla verimliliğin ve kalitenin artaca-
ğını ifade ettik. HAK-İŞ bir şey öneriyorsa 
bunun içini doldurur. 2 Nisan’dan sonraki 
süreçle ilgili de bir çalışma yaptık. Bundan 
sonra da sorunlara karşı sürdürülebilir çö-
zümler ortaya koyacağız”

28 Şubat’a Destek Verenlerden 
Hesap Sorulsun

Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesine 
açık ya da dolaylı olarak destek veren her-
kesten hesap sorulmasını istedi.

28 Şubat sürecinde olup bitenlerin unutul-
duğunda benzer operasyonların tekrar ya-
pılacağını belirten Arslan, “Bir kısım örgüt-
ler 28 Şubat’a destek verdiler. Bunlardan en 
önemlisi 5’li çete idi. Bu çete içerisinde yer 
alan örgütlerin bugünkü başkanlarıyla bir 
sorunumuz yok. O gün o kurumların ba-
şındakiler milletten özür dilemeliler, açıkça 
tavır koymalılar. Biz 28 Şubat’ın bütün ta-
raflarının hesap vermesini istiyoruz. HAK-
İŞ olarak bunun arkasında duracağız” diye 
konuştu.

 HAK-İŞ’in 28 Şubat’ta gösterdiği demok-
ratik duruştan dolayı ağır cezalar ödediğini 
belirten Arslan, 1998 yılında Ankara Büyük-
şehir Belediyesindeki üyelerimizin istifa et-
tirilmesini örnek gösterdi.

Kudüs Konusunda Duyarlı 
Olmaya Davet Etti

HAK-İŞ Genel Başkanlığının yanında Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 

HİZMET-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANDI
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Genel Başkanımız Arslan, Sendikamız 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri ile 
birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sarıeroğlu’nu ziyaret etti.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendi-
kamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret ederek, taşe-
ron konusundaki büyük değişim ve reform 
dolayısıyla kendisine teşekkür etti.  Arslan, 
taşeron düzenlemesinin dışında kalanlar 
ve bu düzenleme sırasında yaşanan so-
runları içeren bir raporu da Sarıeroğlu’na 
sundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 
Nisan 20018 tarihinde Sendikamız HİZ-
MET-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
üyeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret 
etti. Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla 
çalışma hayatında büyük bir reformun  
gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, Tür-
kiye tarihinde daha önce bu kadar büyük 
reformları yaşamadık. Batılılar ve küresel 
güçler sermayenin serbestçe dolaşabil-
mesi için ‘kamuyu küçültün’ ‘kamu hiz-
metlerini özelleştirin’ çağrısında bulunu-
yorlar. Taşeron işçilerin kadroya alınması 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldı-
rım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-
mız Sayın Jülide Sarıeroğlu, Maliye Baka-
nımız Sayın Naci Ağbal ve hükümetimizin 

bütün küresel güçle-
re karşı bir meydan 
okumasıdır. Büyük 
bir reforma imza 
atılmıştır. Bu neden-
le teşekkürlerimizi 
iletiyoruz” dedi. Ars-
lan, sosyal tesislerde 
çalışan, hastane bilgi 
yönetimi sisteminde 
çalışan, KİT’lerde ça-
lışanlar başta olmak 
üzere maalesef taşe-
ron düzenlemesinin 
dışında kalanlar bu-
lunduğunu belirterek. “Büyük fotoğrafı gö-
rüyor ve teşekkür ediyoruz. Ama eksiklik-
ler için de yeni bir yol haritası oluşturduk. 
Bu sorunu çözmek için de bir mücadele 
gerçekleştireceğiz. Kadro dışı kalan arka-
daşlarımız mahzun olmasın, umutsuzluğa 
kapılmasın. Bizim onlarla birlikte sonuna 

kadar mücadele edeceğimizi bilsinler. Biz 
onlar için varız. HAK-İŞ’e güvensinler” 
dedi. Arslan, taşeron düzenlemesinin dı-
şında kalanlar ve bu düzenleme sırasında 
yaşanan sorunları içeren bir raporu da 
Sarıeroğlu’na sundu. Sarıeroğlu, Genel 
Başkanımız Arslan ve beraberindekilere 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Birliği’nin Başkanlığı görevini de yürütmekte 
olduğunu anlatan Arslan, Başkanlar Kurulu 
üyelerinden Filistin sorununa daha fazla du-
yarlılık gösterilmesi talebinde bulundu.

Filistin Ve Kudüs Konusunda 
Öncülük Yapacağız

Arslan, “Filistin ve Kudüs konusunda öncü-
lük yapacağız. Filistin davası bizim davamız-
dır. Orası mübarek bir beldedir.  Filistin’e ve 
dolayısıyla Kudüs’e, 450 yıldan fazla bu top-
raklara hizmet etmiş bir millet olarak borcu-
muz var. Dualarımız ve imkanlarımızla Filis-
tinlilere destek olacağız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ve 
Uzmanlarımız Sunum Yaptı

Başkanlar Kurulunun öğleden sonraki bölü-
münde Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 

Hüseyin Öz, I. Hukuk Müşaviri Oğuz Aksoy 
taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde geli-
nen süreç ile ilgili sunum yaptılar.

BAŞKANLAR KURULUMUZDAN ÇALIŞMA BAKANI 
SARIEROĞLU’NA TAŞERON TEŞEKKÜRÜ
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Öz Büro İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu, 
8.Kuruluş Yıl dönümümüz olan 27 Nisan 
2018 tarihinde Ankara/Ayaş’ta yoğun gün-
demle toplandı.

Başkanlar kurulumuza Genel Başkanımız 
Baki GÜLBABA, Genel Yönetim Kurulumuz, 
Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız, hukuk 
müşavirlerimiz sendika çalışanlarımız ve İl 
Başkanlarımız katıldı.

Toplantı sendikamız uzmanı Seda AL-
TUN’un açılışıyla, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 15 
Temmuz şehitlerimiz, Afrin şehitlerimiz ve 
vatanımız için canını feda eden tüm şehit-
lerimiz ile iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 
emekçilerimiz için saygı duruşu ve İstiklal 
Marşıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız 
Baki GÜLBABA;

“Artık batılı paradigmanın sonu gelmiştir. 
Bu ülke bu devlet ve bu millet insanlık hiz-
metinde kıyamete kadar kalacaktır. En son 
ocak sönmeden bu vatan bölünmeyecek bu 

bayrak inmeyecek bu ezan susmayacaktır. 
Biz bir sendika ve emek örgütüyüz ama ön-
celikle biz bu ülkenin çocuklarıyız. Ya istiklal 
ya ölüm diyen bir milletin evlatlarıyız. O ne-
denle vatanımız her şeyin üzerindedir. Sen-
dika olarak üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getirmenin heyecanıyla çalışmaları-
mızı yürütüyoruz. Bu bağlamda 24 Haziran 
seçimlerinin de ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Biliyorsunuz ki “emeğe sadakat şerefimiz-
dir” sloganımızı tescil ettirdik. Sloganımızı 
tescil ettirmekle kalmayıp bu sloganın derin 
anlamının gereğini yapacağız. Bizim sendi-
kamız bir aidat sendikası değildir. Bizim 
üyelerimizin sendikamız ile ilişkisi aidatla 
ilişkilendirilemez. Bizim sendikacılığımızın 
kendine has bir onuru ve kimliği var. Biz 
hep emek demeye vatan demeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Çalışanlar üzerindeki ağır vergi yüküne de 
vurgu yapan Genel Başkanımız TBMM’nin 
bu konuda adil bir çözüm bulması gerekti-
ğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Başkanlar Kurulumuza teş-
rif eden Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanımız Sayın 
Muharrem ÖZKAYA yaptığı 
konuşmasında;

Sendikamız 27 Nisan 2011 
tarihinde kurulurken Hak-İş 
in tüm sendikalarının deste-
ğiyle kurulmuştur. O tarihte 
barajımızın ve paramızın 

olmadığı zor koşullarda bir tek dürüstçe ve 
emeğe sadakatlice üyelerimizle birlikte yol 
yürüme sözümüzle yola koyulduk.

Sizinle bir araya gelerek eski günleri yad et-
mek sadece bir nostalji değil ileriye dönük 
adımlarınız ve hedeflerinizi belirlemek ko-
nusunda önemlidir. Kısa bir süre içerisinde 
inanılmaz bir mesafe aldınız ve Hak-İş’in 2. 
Büyük sendikası oldunuz. Buradan tüm teş-
kilatımızı tebrik ediyor yolunuz açık olsun 
diyorum” dedi.

Toplantıda söz alan tüm İl Başkanlarımız il-
lerinde yaşanan sorunlara ilişkin tespitlerde 
ve çözüm önerilerinde bulundular.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu tarafın-
dan İl Başkanlarımıza ve sendika çalışan-
larımıza hem kadro sürecinde gösterdikleri 
özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı 
hem de sendikamızın 8. Kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla teşekkür plaketleri takdim edil-
di. Başkanlar Kurulumuz sonuç bildirisinin 
açıklanması ve toplu fotoğraf çekimleriyle 
sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  
Temsilciler Meclisi Ankara Ayaş’ta 
Gerçekleştirildi

Ankara Ayaş Prestige Thermal Hotel’de 
gerçekleştirilen “Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilciler Meclisi Toplantısı”na Öz-Büro-İş 
sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Ge-
nel Başkan Yardımcıları Celal Karaca, Remzi 
Karataş ve Adem Gündoğan, Ankara 1 No’lu 
şube Başkanı Alper Gökçek, Şube Sekreteri 
Burça Yıldız, Şube Mali Sekreteri Tuğrul Ay-
dın, sendikamız çalışanları ve ülke genelin-
deki işyeri sendika temsilcileri katıldı.

Temsilciler Meclisinin açılışında konuşan 
Genel Başkanımız Baki Gülbaba; Sendikal 
mücadelenin en zor ama en onurlu halkası 
iş yeri sendika temsilcileridir. Bu nedenle biz 
temsilciler meclisi toplantılarını başarılı bir 
sendikal mücadele için çok önemsiyoruz.

Konuşmasına Öz Büro İş Sendikasının iki 
kırmızı çizgisi vardır.  İki vazgeçilmezi vardır. 
Biri emek, biri vatan. Küresel emperyaliz-
min ve onun yerli işbirlikçilerinin kurguladığı 
dünya düzenine itirazımızı, hatta isyanımızı 
yükseltmek en temel sorumluluğumuzdur, 

Başkanlar Kurulumuz, kuruluş 
YılDönümünde Ankara’da Toplandı

ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI



173SENDİKALARIMIZDAN  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2018

Başkanlar Kurulumuz, Sendikamızın 8. Ku-
ruluş yıl dönümü olan 27 Nisan 2018 tarihin-
de Ankara/Ayaş’ta toplanmıştır. Ülkemizin 
ve çalışma yaşamının gündeminin müza-
kere edildiği Başkanlar Kurulu toplantımızın 
ardından aşağıdaki konuların üyelerimiz ve 
kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

1- Taşeron çalışanlarına kadro sürecinin en 
başından beri, Hak-İş Konfederasyonumuz 
üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine 
getirmiş, kamuda ikinci sınıf insan muame-
lesi gören ve insan odaklı olmayan taşeron 
sistemine karşı tek başına mücadele etmiş 
ve başarılı olmuştur.

2-  Öz Büro İş Sendikası olarak; hiçbir sen-
dikanın yapmadığını yapmış ve Şubat 2017 
tarihine kadar Yüksek Hakem Kurulundan 
çıkan sözleşmelere rağmen hiçbir taşeron 
işçisinden üyelik aidatı almamıştır. Şubat 
2017 tarihinden sonra ise, bugün aidat al-
mayacağı şovunu yapan başka konfederas-
yon sendikaları gibi işçinin bir günlük brüt 
yevmiyesinin %80’i aidat almak yerine aidat 
miktarını işçinin bir günlük brüt yevmiyesi-
nin %50’si olarak belirlemiştir.

3- Kadroya geçen bütün işçiler şunu çok 
iyi bilmektedir ki; Sözde sendikalar taşeron 
meselesine taş koyarken Hak-İş/ Öz Büro İş 
bu meseleye baş koymuş, işçiyi aidat maki-
nesi olarak değil, bir işçi bile olsa her iş yeri 
için toplu iş sözleşmesi mücadelesi vererek 
insanı en yüce, emeği en kutsal değer ola-
rak kabul etmiş ve diğer sendikaların aksine 
“Emeğe Sadakati Şeref” bilmiştir.

4- Ancak emeğe katkısı olmayan bu sendi-
kaların, kadroya geçiş işleminin tamamlan-
dığı 02 Nisan 2018 tarihinden sonra, sanki 
kamuda kadroya geçen üyeleri varmış gibi, 
aidattan feragat ettikleri şovunu yapmaları 
emek hırsızlığıdır. Bu açıklamaların işçiye 
katkı amacıyla değil, saltanata dönüştürdük-
leri sendikacılıklarının artık sona yaklaştığını 
ve emek odaklı sendikacılığı benimsemiş 
güçlü örgütlenmelere zarar verme amacıyla 
yapıldığı açıktır.

5- Kadroya yeni geçen yüz binlerin en büyük 
beklentisi olan Kamu Çerçeve Protokolüyle 
özlük haklarının iyileştirilmesi, ayrımcılığın 
ortadan kaldırılarak yeni çalışma koşulları-
nın düzenlenmesi ve geleceğe dair umutla-
rının korunabilmesi için, art niyetli sendika-
lara puslu hava yaratan, mevzuattaki boşluk 
ortadan kalkana kadar kadroya geçen mev-
cut üyelerimizden ve Öz Büro İş ailesine yeni 
katılacak bu kapsamdaki üyelerimizden 2 
Nisan 2018 tarihinden itibaren aidat alınma-
masına karar verilmiştir.

6- Yeni kazanımımız olan promosyon konu-
sunun işçi lehine bir yorumla ele alınmasını, 
sürecin sendikamız temsilcileriyle paylaşıl-
masını tüm yetkililerden bekliyoruz. Ayrıca 
iş yerlerimizdeki iş elbisesi, nöbet, çalışma 
süreleri vb. konuların diyalog kültürüyle 
çözülmesini kaliteli hizmet ve çalışma barı-
şının olmazsa olmazı gördüğümüzün bilin-
mesini istiyoruz.

7- Taşeron sorununu kadro sonucuyla çö-
zen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ER-
DOĞAN’a tüm emekçiler, tüm üyelerimiz, 

tüm kurumlarımız, tüm halkımız ve büt-
çemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor 
Cumhurbaşkanımızın Beştepe’deki İstihdam 
Şurasında ifade ettiği “taşeron sorununu 
kadroyla çözdük şimdi sırada ücret iyileştir-
mesi var” talimatının gereğini tüm yetkililer-
den bekliyoruz.

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
12 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan, kadroya 
geçen ancak Toplu İş Sözleşmesi olmayan 
işçilerin ücret ve sosyal haklarını düzenleyen 
toplu iş sözleşmesini sanki bu iş yerlerinde 
sendikal süreç bitti gibi algılanması bir yanıl-
samadır. Süreç bütün kurallarıyla ve kurum-
larıyla işlemektedir. Bu anlamda sendikamız 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza 
yazılı bir müracaatla durumun açıklığa ka-
vuşturulması talebinde bulunmaya karar 
vermiştir.

9- Kadro kazanımımıza rağmen kapsam dı-
şında kalan tüm emekçiler için kamuda tek 
bir taşeron işçisi kalmayana kadar mücade-
lemiz devam edecektir. Sabırla ve inanarak, 
bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de ba-
şarıyla sonuçlandıracağız. Dili, dini, cinsiyeti, 
rengi ne olursa olsun, tüm insanların göz-
yaşları aynıdır. Öz Büro İş bu onurlu müca-
delesine kararlı bir şekilde ve sonuç alıncaya 
kadar devam edecektir.

10- Emeğe sadakati şeref bilen sendikamız 
tüm emekçileri sözde sendikalara karşı bi-
linçli olmaya, örgütlü gücümüzün devamı 
konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir.

ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

diyerek devam eden Ge-
nel Başkanımız Kültür 
ve turizm Bakanlığı’n-
daki sorunların çözümü 
konusunda Bakanlık ve 
DÖSİMM yetkilileriyle 
“endüstriyel ilişkiler ku-
rulu “ nun kurulması ve 
sorunların, beklentilerin, 
zaman içinde ortaya çı-
kan yeni durumların bu kurulda değerlen-
dirilerek çözümünü çok önemsediklerini 
belirtti. Genel Başkanımız sözlerine, sendi-
kamızın özgün ve farklı felsefesini en güzel 
şekilde ifade eden “emeğe sadakat şerefi-
mizdir.” söyleminin Türk Patent Enstitüsü 
tarafından tescil edilmesinin önemine vurgu 
yaparak sözlerini ülkemizin ve çalışma ya-

şamının içinde bulunduğu genel süreçle ilgili 
değerlendirmelerle sonlandırdı.

Temsilciler Meclisimizin bundan sonraki 
bölümünde söz alan Şube Başkanımız Al-
per Gökçek şube olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndaki üyelerimizin sorun ve bek-
lentilerini en seri şekilde çözüme kavuştur-
ma çalışmalarını anlattı: Yüzlerce sorunun 

şube tarafından nasıl çö-
züldüğünü örnekleriyle 
paylaştı. Daha sonra yaz 
döneminde tüm Kültür 
Çalışanlarının katılım-
larıyla gerçekleştirmeyi 
düşündükleri yaz dönemi 
etkinlikleri konusunda 
Temsilciler Meclisini bilgi-
lendirdi. Bütün Türkiye’yi 

birleştirdik, bütün üyelerimizi kucakladık ve 
geleceği en güzel şekilde kurguladık” sözle-
riyle konuşmasını sonlandırdı. 

Temsilciler Meclisinin bu aşamasında söz 
alan iş yeri sendika temsilcilerimiz kendi iş 
yeri ve bölgelerindeki üyelerimizin düşünce, 
görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı vesilesiyle Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, makamını üyemiz Ayla 
Billik’in 6.sınıfa giden oğlu Emir Efe Billik’e 
devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nda Genel Başkanımız Değirmenci ve 
Genel Yönetim Kurulumuz, Termikel’de alın 
teri döken üyelerimizin çocuklarını ve ailele-
rini Genel Merkez binamızda ağırladı.

Genel Başkanımız Değirmenci, geleneğe 
uyarak koltuğunu, aynı zamanda üyemizin 
çocuğu olan, Yüzüncü yıl İmam Hatip Ortao-
kulu öğrencisi 11 yaşındaki Emir Efe Billik’e 
bıraktı.

Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun da koltuğunu, üye-
miz Gülizar Boynuuzun’un oğlu 
3. sınıf öğrencisi İsmail Boynu-
uzun’a devrederken, Genel Teş-
kilatlanma Sekreterimiz Recep 
Akyel, üyemiz Burhan Demir’in 
kızı 4.sınıf öğrencisi Nisa Ecrin 
Demir’e, Genel Eğitim Sekre-
terimiz Ferhan Öner, üyemiz 
Hacer Şimşek’in oğlu 2.sınıf 
öğrencisi Yunus Emre Şimşek’e 
koltuğunu teslim etti.

Etkinlikte, Ankara Bölge Başkanımız Hüse-
yin Cansu ve örgütlü olduğumuz Termikel 
işyeri baş temsilcimiz Zafer Yılmaz da hazır 
bulundu.

Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci, 
Genel Merkezimize gelen çocuklar ve aile-
leriyle tek tek tokalaşarak, onlarla sohbet 
etti. 

1 günlüğüne genel başkanlık koltuğuna otu-
ran Emir Efe’ye, “Genel Başkan oldunuz, bir 
emriniz var mı?” diye soran Değirmenci’ye, 
Emir Efe, işçilerin haklarını tam manasıyla 
alması için yapılan çalışmaların artarak de-
vam etmesini istedi.

Hem İşçiyim Hem De İşçi 
Çocuğuyum

Buluşmada,  çocuklara büyüyünce hangi 
mesleği yapacaklarını soran Değirmenci, 
‘Astronot, İnşaat Mühendisi, Bilim İnsanı ve 
Futbolcu” cevaplarını almaktan dolayı büyük 
mutluluk duydu. 

Çocuklara “İşçi babanın işçi oğluyum. Ça-
lışarak bugünlere geldim. İnanıyorum ki, 
sizler de büyüdüğünüzde ülkemize ve insa-
nımıza hayırlı hizmetlerde bulunacaksınız. 
Derslerinizi ihmal etmeyin. Çok çalışın, asla 
pes etmeyin. ”dedi. Değirmenci, çocuklara 
üniversiteyi kazanmaları durumunda tüm 

eğitim masraflarının, Çelik-İş 
Sendikası olarak karşılaya-
caklarının da müjdesini verdi.

Çocuklara Hediye Verdi

Görüşmenin sonunda Genel 
Başkanımız Değirmenci, ço-
cuklara ve ailelerine tek tek 
hediye vererek, fotoğraf çek-
tirdi. 

Değirmenci, çocuklara tablet 
bilgisayar hediye ederken, ai-
lelere de sendikamızın duvar 
saatini ve çantasını hediye etti.

DEĞİRMENCİ, ÇOCUK BAYRAMINDA 
KOLTUĞUNU ÜYEMİZİN ÇOCUĞUNA BIRAKTI

ÇELİK - İŞ SENDİKASI
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Sendikamız Çelik-İş’in Türkiye Metal Sana-
yicileri Sendikası(MESS) ile yürüttüğü Grup 
Toplu İş Sözleşmesi(TİS) üyelerimiz için bir-
çok kazanım elde edilerek anlaşmayla so-
nuçlandı. Sendikamızın taslağında yer alan 
ve olmazsa olmazlarımız olarak açıkladığı-
mız; ‘sözleşmenin iki yıllık olması, çekme 
zammı, seyyanen zam ve kıdeme dayalı 
zam’ başlıklarının hepsi imzaladığımız söz-
leşmede yer aldı.

MESS sözleşmesiyle ilgili olarak açıklama-
larda bulunan Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, ‘Üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinleyerek, sahanın nabzını 
tutarak ortaya koyduğumuz taslağımızdaki 
maddelerin hemen hemen hepsi sözleşme-
de yer aldı. Kazanımlarla dolu bir sözleşme 
imzaladık. 

Sözleşmemiz üyelerimiz başta olmak üzere 
tüm metal işçilerine, sendikamıza ve ülke-
mize hayırlı olsun” diye konuştu. “MESS ile 
TİS için masaya oturduğumuz günden bu-
güne aradan geçen 4 aylık sürede üyeleri-
mizle birlikte büyük bir mücadele örneği 
sergiledik” diyen Genel Başkanımız Değir-
menci, “Masada bizler, sahada üyelerimiz 
dik durdu. Ne sahada ne de masada asla 
taviz vermedik. Hakkımız olanı yüksek ses-
le dile getirmekten çekinmedik. Her zaman 
sözleşmemizin arkasında olduğumuzu ifa-
de ettik. Grevin ertelenmesine, ülkemizin 
içinden geçtiği kritik sürece rağmen iyi bir 
sözleşme imzaladık. Üyelerimiz bu sözleş-
meyi sonuna kadar hak ediyorlardı. Sözleş-
memiz üyelerimize analarının ak sütü gibi 
helal olsun. Bizlerle beraber olarak, bizlere 
güç veren, bizlerden desteğini esirgemeyen 
tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Alın 

terlerinin karşılığını aileleriyle, sevdikleriyle 
güzel günlerde harcasınlar” dedi.

Sözleşme İki Yıllık Olacak

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren 
Değirmenci, açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Başından bu yana sürekli dillendirdiği-
miz bir şartımız vardı. O da sözleşmenin iki 
yıllık olmasıydı. Öyle de oldu. Sendikamızın 
teklifi doğrultusunda sözleşmemiz 2 yıllık 
olmuştur.”

Saat Ücretleri 9 Lira Çekildi

Sendikamızın teklifi doğrultusunda 
31.08.2017 tarihinde saat ücretleri 9 TL’nin 
altında olan üyelerimizin ücreti 9 TL’ye çe-
kilecek. 

Her Yıl İçin Saat Ücretlerine 
10 Kuruş Kıdem Zammı

Sözleşmemizin en önemli maddelerinden 
olan kıdem zammında da önemli bir kaza-
nım elde edildi. Bu kapsamda 01.01.2018 
tarihinden itibaren 1 tam yılını doldurmuş 
herkese, her kıdem yılı için 0,10 TL kıdem 

zammı uygulanacaktır. Bu uygulama 15 yıl 
ile dolayısıyla 1,50 TL ile sınırlandırılmıştır. 
Örneğin 10 yıllık bir işçi arkadaşımız kıdem 
zammıyla 1 lira saat ücretine zam alacaktır.

Üçlü Zam Uygulamasıyla 
Yüzde 24’lük Artış Yakalandı

Üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için 
1,60 TL seyyanen ücret zammı uygulana-
caktır. Çekme, kıdem ve seyyanen uygu-
lanacak olan üç aşamalı zam ile birlikte 
üyelerimizin ücretlerinde yüzde 24’lük bir 
artış sağlanmıştır. Sosyal haklar hariç ol-
mak üzere, bir yılını dolduran yani kıdemden 
yararlanan bütün üyelerimiz, en az 510 lira 
olmak üzere, 930 liraya kadar değişen mik-
tarlarda zam alacaktır.

Sosyal Haklarda 
Yüzde 23’lük Artış Sağlandı

Sosyal haklara aldığımız zam oranı yüzde 
23’ü bulmuştur. Bunun getirisi aylık yüzde 
1,68, parasal değeri ise 50 lira 91 kuruştur. 
Böylece, sosyal yardım zammıyla birlikte 
aldığımız tüm zam oranlarını, yani çekme, 
seyyanen ve kıdemi topladığımızda zam 
oranımız yüzde 26,31 olmuştur. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
ve Yeni İzin Hakkı

Ücret zamlarının yanı sıra idari bazı konular-
da da sendikamız üyelerimiz için kazanım-
lar elde etmiştir. 

Yıllık getirisi 480 lira olan tamamlayıcı sağlık 
sigortası kabul edilmiştir. Ayrıca, postabaşı 
tazminatı, kendi ücretinin yüzde 8’ine yük-
selmiş olup, üyelerimizin eşlerinin anne ve 
babalarının vefatında üç günlük izin hakkı da 
sözleşmemizde yer almıştır.”

MESS SÖZLEŞMEMİZ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI
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Tarİhİ bİr anlaşmaya İmza attık! 
Çaykur'da mevsİmlİk İşçİler artık
180 gün çalışacak

öz gıda - iş sendikası

Çaykur ile Öz Gıda İş Sendikası arasında im-
zalanan ek protokol ile Çaykur’da çalışan 9 
bin 500 mevsimlik işçinin çalışma süreleri, 
120 günden 180 güne yükseldi. Hak-İş Kon-
federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Şahin, “Bugün bir anlamda tarihi bir anlaş-
maya imza atıyoruz. Bu kampanya döne-
miyle beraber Çaykur'da çalışan mevsimlik 
işçilerimiz artık 180 gün çalışacaklar” dedi.

Çaykur İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde ya-
pılan protokol imza törenine Genel Başka-
nımız Mehmet Şahin, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, ÇAYKUR Genel Müdürü 
İmdat Sütlüoğlu, Genel Başkan Yardımcımız 
Tevfik Ali Hançeroğlu, Öz Doğu Karadeniz 
Rize Şube Başkanımız Sultan Murat Kara-
dağ, Şube Başan Yardımcısı Habip Çakıroğ-

lu, ÇAYKUR yetkilileri ve basın mensupları 
katıldı.

Bugün Tarihi Bir Anlaşmaya 
İmza Atıyoruz

İmza protokolünde konuşan Genel Başka-
nımız Mehmet Şahin, 2007 yılında mevsim-
lik işçilere verdikleri sözü tuttuklarını belir-
terek, şunları söyledi:

“Bugün bir anlamda tarihi bir anlaşmaya 
imza atıyoruz. Öz Gıda İş Sendikası olarak 
2007 yılında başladığımız örgütlenme faali-
yetlerimizde o gün arkadaşlarımıza bir söz 
vermiştik. 5620 sayısı yasada azami süre 
olarak belirtilen 5 ay 29 güne kadar sizi ça-
lıştırmak hedefimiz olacak demiştik. 2017 
yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülü-
ğünde yapılan taşeron, geçici ve mevsimlik 

işçilerimizi kapsayan devrim niteliğinde bir 
değişiklik yapıldı. O kapsamda mevsimlik 
ve geçici işçilerimizin de çalışma süreleri 9 
ay 29 güne kadar uzatıldı. Hedefimiz her za-
man şuydu; işçi arkadaşlarımıza nasıl daha 
fazla imkan sağlayabiliriz. Bunu yaparken 
çayımızı ve Çaykur'umuzu daha güvenli ge-
leceğe taşımak hep birinci önceliğimiz oldu.

Şahin, son yıllarda Çaykur'un yeni hedefler-
le vizyonunu genişlettiğini ve yeni yatırımlar 
yaptığını anlatırken, "Bütün çalışma alanla-
rımız A'dan Z'ye değiştirildi. İşçiler olarak 
bizler daha önce görmediğimiz imkanlara 
kavuştuk." ifadesini kullandı. Genel Baş-
kanımız Mehmet Şahin, şöyle devam etti: 
"Bugüne kadar aslında birçok hak ve imka-
nı karşılıklı görüşerek ve anlayış içerisinde 
elde ettik. Bugün bir anlamda onun taçlan-
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dırılmasını sağlayan protokole imza attık. 
İnşallah bu kampanya dönemiyle beraber 
Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimiz 180 
gün çalışacaklar. 180 günün üzerinde çalış-
ma imkanları da Çaykur'umuz büyüdükçe, 
geliştikçe ve imkanlar arttıkça şüphesiz 
olacaktır. Belki bir gün 9 ay 29 güne de böy-
le bir protokolle imza atarız. İmzalanan bu 
protokolün HAK-İŞ Konfederasyonumuza, 
sendikamıza, ÇAYKUR’a ve işçilerimize ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÇAYKUR’da Çalışan Mevsimlik 
İşçilerimiz Bundan Sonra 
180 Gün Çalışabilecekler

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 
HAK-İŞ ve Öz Gıda-İş Sendikası ile yaptığı-
mız görüşmeler sonucunda bir ek protokol 
imzalamaya karar verdik. Bu düzenlediği-
miz ek protokol ile ÇAYKUR’da çalışan mev-
simlik işçilerimiz bundan sonra 180 gün ça-
lışabileceklerdir. 

Daha önce 120 gün civarında bir çalışma 
oluyordu. Bu protokol ile işçilerimize çok 
önemli bir ek avantajı hep beraber sağlamış 
oluyoruz. 

İmzaladığımız protokolün işçilerimize, böl-
gemize, sendikalarımıza, ülkemize ve ÇAY-
KUR’umuza hayırlı ve uğurlu olmasını te-
menni ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün Tarihi Bir Günü Yaşıyoruz

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, “Bugün imzaladığımız bu 
protokol ile tarihi bir günü yaşıyor, tarihe 
bir not düşüyoruz. ÇAYKUR’un tarihinde ilk 
kez geçici mevsimlik işçilerin 180 gün çalış-
malarını sağlayacak bir noktaya gelmiş ol-
maktan hem ÇAYKUR adına hem çalışanlar 
adına hem de ülkem adına büyük bir mem-
nuniyet duyuyorum. 

180 günlük çalışma şartlarının oluşturul-
ması ÇAYKUR’daki değişimin ve başarının 
bir göstergesidir. Bunun için ÇAYKUR Genel 
Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun 7 yıllık süreç 
içerisinde geliştirdiği projeler, özverili çalış-
maları, ÇAYKUR’u bir dünya şirketi yapma 
konusundaki çabaları büyük ölçüde öneme 
sahiptir” diye konuştu.

Arslan, “Geçici ve mevsimlik işçilerin çalış-
ma sürelerinin 180 güne çıkarılmasının en 
büyük mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanı-
mız Binali Yıldırım’a, Bakanlarımıza ve hü-
kümetimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAYKUR’un Geleceğe Taşınması 
İçin Destek Olmaya Çalıştık

HAK-İŞ’in işçi işveren ilişkilerini rekabet 
üzerine ya da çatışma üzerine değil, uzlaş-
ma ve dayanışma üzerine inşa etmeye ça-
lıştığını belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak ÇAY-
KUR’un geleceğe taşınması, daha verimli ve 
daha kaliteli hizmet vermesi ve her yönüyle 
ÇAYKUR’u Türkiye’nin yıldızı yapacak tüm 
konularda destek olmaya çalıştık” ifadelerini 
kullandı.

Geçici ve Mevsimlik İşçilerimizin 
Elde Ettiği Kazanımları Büyük Bir 
Başarı Olarak Görüyorum

Arslan, “Geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
elde ettiği bu kazanımları ben büyük bir ba-
şarı olarak görüyorum. ÇAYKUR mevsimlik 
işçilerinin geleceklerini ÇAYKUR’da görme-
lerini sağlayacak önemli bir adım attık. Bu-
gün geldiğimiz noktayı çok önemli buluyo-
rum. 

Bundan sonra bize düşen ÇAYKUR’u birlik-
te geleceğe taşımaktır. ÇAYKUR’un başarısı 
için birlikte çalışacağız. 

Çünkü ÇAYKUR’un başarısı bizim başarımız-
dır. İmza protokolünde emeği geçen ÇAY-
KUR Genel Müdürümüz İmdat Sütlüoğlu’na, 
Öz Gıda-İş Sendikamıza, Kamu İşverenleri 
Sendikası Genel Sekreterine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Genel 
Başkanımız Mehmet Şahin, Çaykur Genel 
Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Hak-İş Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 
Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri 
Erhan Polat tarafından imzalandı.
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ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI 18’İNCİ ŞUBESİNİ 
TOKAT’TA AÇTI

öz İplİk - İŞ SENDİKASI

Öz İplik-İş Sendikası, Tokat’ta faaliyet gös-
teren ve birçok ünlü markaya üretim yapan 
CRS Denim Tokat Giyim San. Tic. A.Ş. örgüt-
lenmesinin ardından Tokat İl Başkanlığının 
törenle açılışını gerçekleştirdi.

23 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen açılış 
törenine; Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi Ay, 
Genel Mali Sekreter Engin Doğan, Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri Muzaffer Birdoğan, 
Öz İplik-İş Sendikası Çerkezköy İl Başkanı 
Samet Ceylan, CRS Denim işyeri baştemsil-
cisi İsmail Adıgüzel, işyeri temsilcileri Selim 
Ulaşlı, Özlem Durgut, Dilek Boran, Çorlu/
Sateks işyeri baştemsilcisi Ercan Akkaya, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı sendi-

kaların başkan ve yöneticileri, çeşitli stk’ların 
temsilcileri, Tokat firmalarının önde gelen 
isimleri ve sendika üyesi CRS Denim işçileri 
katıldı.

İl Başkanlığının açılış kurdelası Öz İplik-İş 
Sendikası Genel Başkanımız Murat İnanç ve 
İbrahim Yurtbay tarafından dualar eşliğinde 
kesildi.

Açılışın ardından il başkanlığında  işçilerle bir 
araya gelen Genel Başkan Murat İnanç, açı-
lan Tokat İl Başkanlığının  başta CRS Denim 
işçileri olmak üzere tüm tekstil işçilerine 
hayırlı olmasını diledi. Örgütlenme sürecinde 
azim, cesaret ve kararlılıkla mücadele eden, 
emek veren tüm üyelere ve çalışanlara te-
şekkür etti.

Açılan Tokat İl Başkanlığının Öz İplik-İş Sen-
dikasının 18’nci şubesi olduğunu dile getiren 
Genel Başkan Murat İnanç, “Öz İplik-İş aile-
mizi her geçen gün büyütüyoruz. İşkolu’nda 
liderliğe ilerliyoruz. Üye sayımız 30 binlerde, 
kayıt dışılığın en fazla görüldüğü sektör-
deki diğer sendikaların üye sayılarının her 
geçen gün düştüğü işkolumuzda ailemizin 
dalga dalga büyüyor olmasının haklı guru-
runu yaşıyoruz. Çünkü bu başarı kolay elde 
edilmiyor. Bizler sahadaki arkadaşlarımızla 
beraber ekip olarak gece-gündüz, kolay-zor 
demeden mücadele ediyoruz. İşkolu'nun 
ikinci büyük sendikası olan Öz İplik-İş’in,  
işkolumuzun lider sendikası olma yolunda 
emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini söyle-
yebiliriz” dedi.
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ÖZ İPLİK-İŞ’TEN İKİ 
YENİ PROJE DAHA

Gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle ilklere 
imza atan Öz İplik-İş Sendikası, yürüteceği 
iki yeni proje ile sendikal camiada yine ilkle-
re imza atmaya hazırlanıyor.

Öz İplik-İş Sendikası’nın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi işbir-
liğiyle  yürüteceği "Sendikalarda İş ve Aile 
Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi" İsveç 
İstanbul Başkonsolosluğu tarafından onay-
lanarak kabul edildi. Proje, sendikanın 2016-
2017 yılları arasında İsveç İstanbul Baş-
konsolosluğu’nun finansmanıyla yürüttüğü 
‘Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi 

Projesi’nin devamı niteliğini taşımaktadır. 
19 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 12 
ay sürecek olan proje de  liderlik ve koçluk 
eğitimi alan kadın komite üyelerinin ve kadın 
çalışanların iş ve aile yaşamlarına yönelik 
dengenin sağlanması için desteğe ihtiyaçla-
rı olduğunun tespit edilmesi üzerine ortaya 
çıkmıştır. Projenin amacı, kadınların yaşa-
dıkları iş ve aile çatışmasını ortaya koymak 
ve eğitimlerle iş ve aile yaşamı dengesini 
sağlayarak kadınların karar alma mekaniz-
malarında yer almalarının önündeki engel-
leri kaldırmaktır.

Öz İplik-İş Sendikasının aynı süreç içinde yü-
rüteceği diğer proje ise Norveç Büyükelçiliği 
tarafından finanse edilen “Sosyal Diyalog ve 
Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılma-
sı Projesi”dir. Projeyle işgücü piyasasındaki 
toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler gide-
rilerek kadın istihdamının arttırılması teşvik 
edilecektir. 1 Mayıs 2018 tarihinde kabul 
edilen ve 12 ay sürecek olan projenin genel 
hedefi eğitim ve sosyal diyalog yoluyla ka-
dın istihdamını artırmak, işsizliği azaltmak, 
işsizliği azaltarak ülkemizin ekonomik, sos-
yal ve demokratik gelişimine katkıda bulun-
maktır.

“Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması 

Projesi” ve  "Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın

İstihdamının Arttırılması Projesi"

İNANÇ, KONTV'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDu
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat 
İnanç, 28 Mart 2018 tarihinde KonTV Anka-
ra Temsilcisi ve  Anadolu Yayıncıları Derne-
ği Başkanı Sinan Burhan ile bir araya geldi. 
Ankara Konuşuyor programının canlı yayın 
konuğu olan İnanç, aynı zamanda www.an-
karadanhaber.com haber sitesi Genel Yayın 
Yönetmeni Olcay Eşgi’ye de açıklamalarda 
bulundu. İnanç’ın açıklamalarından bazı ke-
sitler; 

İşçiler, ÖZ İPLİK-İŞ Sendikasını 
Tercih Ediyor

Emek vermeden başarı elde edilmiyor. Biz 
ve ekibimiz her türlü olumsuzluklara ve sal-
dırılara rağmen sektörde diğer rakiplerimize 
fark atan bir büyümeyi gerçekleştirdik. Öz 
İplik-İş Sendikasının büyümesi hormonsal 
bir büyüme değil, büyümesi sahadaki müca-
delesinin karşılığıdır. Kendini donatan, bilgi-
lendiren, eğiten bir ekibin alanda başarılı ol-
masının karşılığıdır. Bu büyüme önümüzde-
ki süreçte de hızla devam edecektir. Çünkü 
bu büyümenin bir alt yapısı var. Şöyle 
ki, 2017 yılında Dokuma ve Deri İşko-
lunda sendikalı olan işçilerin yüzde 71’i 
Öz İplik-İş Sendikasını tercih ediyorsa, 
burada çalışanların kendini bulduğu ve 
en iyi ifade edildiği sendikayız diyebiliriz. 
Bunu biz değil, sektörde çalışan işçiler 
üyelikleriyle ortaya koyuyor. Sektör-
de ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası, çalışanların 
vicdanı olmaya devam ediyor. Bunun 
da karşılığını üye sayısının artmasıyla 
görüyor.

ÖZ İPLİK-İŞ Sektörde Liderliğe 
Koşuyor

Resmi gazetede yayımlanan verilere göre 
tekstil sektöründe 6 ayda 35 bin sigortalı sa-
yısı artmıştır. Bir tarafta sendikamızın tercih 
edilmesi ve büyümesi noktasında başarısı-
nı ortaya koyarken, şunu da belirtmeliyiz ki 
daha çok ulaşacağımız işçi kardeşlerimiz 
var. Sektördeki tüm işçileri Öz İplik-İş aile-
siyle tanıştırma konusunda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Öz İplik-İş Sendikası bu 
azim ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeley-
le, sektörde liderliğe en yakın zamanda ula-
şacaktır. Çünkü Öz İplik-İş Sendikası duruşu 
ve bilgi birikimiyle yerinin birincilik olduğu-
nun farkında ve hak etmektedir.

Taşerona Kadro, Çalışma Hayatında 
Bayram Havası Estirdi

Türkiye’de çalışma hayatıyla ve tekstil sektö-
rüyle ilgili sorunlar bitmiş değil. Ancak 2017 
yılının sonunda çalışma hayatında taşeron 
çalışanlarla ilgili hepimizi sevindiren büyük 

bir gelişme oldu.  Bu gelişmeyi mutlulukla 
karşıladık. 

Kıdem Tazminatı Çözüm Bekliyor

Ancak bizim sektörümüzde kayıt dışı ve ka-
çak işçilik hala devam ediyor.  Genel anlam-
da özel sektörde çalışanlarının kıdem taz-
minatı sorunu var. Kıdem tazminatı sorun 
hala çözülmedi. Öz İplik-İş Sendikası olarak 
sektörümüzün  ve çalışanların sorunlarını 
ilgili yerlere makamlara iletmeye devam 
ediyoruz. 

Gelir Vergisi yönünden Türkiye’de 
Sadece Ücretliler Kendini 
Koruyamıyor

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilen-
diren asgari ücretten vergi kesilmesi konu-
sunda sürekli, akılcı ve gerçekçi bir çözüm 
bulunabilmiş değil.  Vergi yükü çalışanların 
üzerindedir. Vergi yükünün hafifletilmesi 
gerekir. Asgari ücretten vergi alınmaması 
gerekir. 

Bununla ilgili olarak 'asgari ücretlile-
re asgari geçim indirimi ile vergi iadesi 
yapmış oluyoruz’ sözleri de gerçek sos-
yal devlet tanımına uymamaktadır. Ça-
lışanların üzerindeki vergi yükü ile ilgili 
maliye bakanlığına bir kere daha çağrıda 
bulunuyoruz: “Çalışanlar üzerinde ağır 
vergi yükü var. Gelir vergisi mükellefleri, 
giderlerini vergiden düşebiliyor. Çalışan-
lara da, zorunlu giderlerini vergiden dü-
şebilme imkânı verilmelidir."
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GENEL BAŞKANIMIZ DEVLET SERT KOCAELİ'DE

ESKİŞEHİR'DE TEŞKİLATımızla bİr araya geldİk

ÖZ SAĞLIK - İŞ SENDİKASI

Genel Başkanımız Devlet Sert Kocaeli'nde Öz Sağlık - İş Sendikamıza üye olan çalışanlarımızla bir araya geldi.

DEVLET SERT, KONTV'YE 
KONUK OLDU
Genel Başkanımız Devlet Sert, ankaradanhaber.com internet 
sitesinin tanıtım yemeğine katılarak KonTV Çetin Altan'ın sorula-
rını yanıtlayarak, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın faaliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanımız Devlet Sert, Eskişehir'de teşkilatımız ile bir araya geldi. 
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İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZDEN GENEL MERKEZİMİZE ZİYARET

TOKAT'TA İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

Öz Sağlık-İş Genel Merkez Kadın Komİtemİzİn
programına katıldık

Öz Sağlık - İş Sendikamızın Kırşehir, Çorum, 
Zonguldak, Kütahya ve Konya işyeri temsil-
cilerimiz Genel Merkezimizde Genel Başka-
nımız Devlet Sert'i ziyaret etti.

Öz Sağlık-İş Genel Merkez Kadın Komite-
mizin programına katıldık. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle Saray Engelsiz 
Yaşam Merkezinde kalan çocuklarımızın 

yapmış oldukları her biri el emeği göz nuru 
olan hediyelerimizi bu sene pilot bölge ola-
rak seçilen Saray Engelsiz Yaşam Merkezi, 
Çocuk Sitesi, Kız Yetiştirme ve Öğretmen 

Necla Kızılbağ Huzurevindeki kadın üye ar-
kadaşlarımıza Öz Sağlık İş Sendikası yöne-
timi ve Kadın Komitesi olarak takdim ettik.

Genel Başkanımız Devlet Sert 
Tokat'ta kadrolu işçi çalışanla-
rımızla bir araya geldi. Sert, Öz 
Sağlık - İş Sendikasını tercih 
etmelerinden dolayı şükranlarını 
sundu. 

Sağlıklı Büyümeye Devam

Sert ayrıca ASP İl Müdürlüğü'ne 
bağlı kurum temsilcileriyle bir 
araya gelerek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundular.
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GENEL BAŞKAN TORUNTAY: “BAŞKENTRAY 
ANKARAMIZA HAYIRLI OLSUN”

BAŞKAN TORUNTAY’DAN HAYAT KURTARAN ÜYESİNE ÖDÜL 

öz taşıma - İş sendİkası

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay; “Günlük 520 bin yolcunun 
taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı 
olsun. Başkentray ile birlikte Kayaş-Sincan 
arası artık 49 dakikada tamamlanacak” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 Nisan 
2018 tarihinde hizmete açılan Başkentray’ın 
Ankara’ya hayırlı olmasını diledi. Her geçen 
gün büyüyen ve yatırımlarına aralıksız de-
vam eden bir Türkiye gerçeği var diyerek 
sözlerine başlayan Genel Başkan Toruntay; 
“Sincan-Kayaş arasında metro konforunda 
banliyö hizmeti verecek Başkentray; Cum-
hurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ulaştırma 
Bakanımızın gerçekleştirdiği açılışla hizme-
te girdi. Başkentray, başlangıçta 15 dakika-
da bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir 
işletilecek trenlerle günlük 520 bin vatanda-
şımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tamamı engelli vatan-
daşların kullanımına uygun projelendirilen 

bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun da 
olduğunu belirten Toruntay; “Başkentray 
projesinde her şey düşünüldü. Vatandaşları-
mızın rahat ve güvenli seyahat etmeleri için 
her şey eksiksiz bir şekilde tasarlandı ve bu 
proje hayata geçti. 

Proje kapsamında yeni işyerleri de açıldı ve 
istihdam sağlandı. Yani nereden bakarsanız 
bakın büyük bir kazanım söz konusu. Baş-
kentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay 

Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istas-
yonlarından Ankaray’a yolcu aktarmasının 
mümkün olması da ayrı bir kolaylık oldu. 
Ben hem bir vatandaş hem de taşımacılık 
sektöründe lider konumda olan bir sendika-
nın genel başkanı olarak, bu büyük projede 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Musta-
fa Toruntay; “İnsan hayatı her şeyden önemli-
dir. Bu bilinçle çalışan ve hareket eden üyemizi 
tebrik ediyorum” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mustafa Toruntay, 1 Nisan 2018 tarihinde 
EGO otobüsünde fenalaşan bir yolcuyu hasta-
neye yetiştiren üyesi şoför Fevzi Bölükbaşı’nı 

göstermiş olduğu insani davranıştan dolayı 
kutladı ve sendikasına adına hediyesini takdim 
etti. 

Düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Başkan 
Mustafa Toruntay; “İnisiyatif alıp, çok çabuk bir 
şekilde otobüste fenalaşan vatandaşımızı has-
taneye yetiştiren ve bir nevi hayatını kurtaran 
değerli üyemiz Fevzi Bölükbaşı’nı sergilediği 
bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. İn-

san hayatı her şeyden önemli. Güzergahını de-
ğiştirip fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren 
ve gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayan 
arkadaşımız, görevinin bilinci ve ona verilen 
yetkilerin gerekliliği ile hareket etmiş ve bir 
hayat kurtarmıştır. Ben hem şahsım hem de 
sendikam adına kıymetli üyemize teşekkür 
ediyorum” dedi.Etkinlik, sendikanın hediyesi 
olan altınların üyeye takılmasıyla son buldu.
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TORUNTAY: “HER CUMA ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE OLACAĞIZ”

“ERKEN SEÇİM ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

GENEL BAŞKAN TORUNTAY, ANKARA BASINIYLA 
BİR ARAYA GELDİ

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay; “Kadro alamayan işçi kardeş-
lerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrı-
ca alınan erken seçim kararını destekliyoruz 
ve bu süreçte kadroya geçemeyen emekçi-
lerimizin kadro sıkıntılarının giderilmesini 
bekliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, 21 ve 22 Nisan 

2018 tarihlerinde 
Haymana´da An-
kara basınıyla bir 
araya geldi. Düzen-

lenen basın toplantısında Başkan Toruntay; 
kadro dışı kalan işçiler ile ilgili önemli açık-
lamalarda bulundu. 

Kadro dışında kalan işçiler için yoğun mesai 
harcadıklarını ifade ederek açıklamalarına 
başlayan Genel Başkan Toruntay; “Hükü-
metimiz geçtiğimiz yılın sonunda reform 
denilecek bir karar imza attı ve taşeron 
olarak çalışan tam 900 bin emekçimizi kad-
roya geçirdi. Ancak yaklaşık 100 bin civarın-

da emekçi kardeşimiz kadroya geçemedi. 
Bizler de bu konuyu yakından takip ediyor 
ve kadro dışı kalan işçi kardeşlerimizin bu 
mağduriyetinin giderilmesi için yoğun çaba 
sarf ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi alınan bir erken seçim kararı 
var. Biz de Öz Taşıma-İş Sendikası olarak alı-
nan bu erken seçim kararını önemsiyor ve 
yerinde bir karar olduğu için destekliyoruz. 

Erken seçime giderken yeni bir düzenle-
meyle kadro dışı kalan işçilerimizin de se-
çim öncesi kadroya geçirilmesini bekliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Musta-
fa Toruntay, Cuma namazlarını örgütlü olduk-
ları iş yerlerinde kılacak.

Her Cuma bir bölgeyi ziyaret ederek orada 
üyelerimizle Cuma namazını kılacağız diyen 
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mus-
tafa Toruntay; “Bundan sonra her hafta Cuma 
günleri örgütlü olduğumuz iş yerlerindeki 
üyelerimizle bir araya geleceğiz. Her Cuma bir 

bölgemizi ziyaret edecek ve oradaki üyeleri-

mizle Cuma namazımızı kılacağız. Hem üye-

lerimizle beraber olup onlarla sohbet etmek 

hem de hep beraber namazımızı kılmak için 

böyle bir karar aldık” dedi.

Başkan Toruntay ayrıca, namaza sonrası 

üyelerine lokum dağıtarak, ebediyete intikal 

edenler için hayır yapacaklarını belirtti.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Musta-
fa Toruntay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılacağını açıklamasının ardından değerlen-
dirmelerde bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mustafa Toruntay yaptığı değerlendirme; 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın açıklamasıyla ülkemiz 24 Haziran 2018 
Pazar günü sandık başına gidecek. Alınan bu 
karar ülkemize, milletimize ve demokrasimi-
ze hayırlar getirsin. İç ve dış tehditlere karşı, 
ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için 
yoğun çaba sarf edilen bu dönemde, alınan 
erken seçim kararını yerinde buluyoruz. 16 
Nisan’da milletimizin büyük bir teveccühü ile 
Başkanlık Sistemi’ne geçiş için verdiği Evet 

oyları bu dönemde daha da önemli olmuş 
ve neden bu sisteme geçilmesi noktasındaki 
sorulara da kendiliğinden cevap vermiştir. Alı-
nan kararı önemsiyor ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu bir bayrak ve hizmet 
yarışı. İnanıyorum ki; bu süreç hem ülkemizi 
hem de demokrasimizi daha da güçlendirecek 
ve daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkaracaktır” 
ifadelerini kullandı.
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OLEYİS Sendikamızın 13. Olağan Genel Ku-
rulunda yeniden seçilen Vedat Böke baş-
kanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız’ı 12 Ocak 2018 
tarihinde Konfederasyonumuz genel mer-
kezinde ziyaret etti. Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, OLEYİS Yönetimi’nin, büyük bir 
azim ve kararlılıkla sorunların üstüne gitti-
ğini ve geçmişten bu yana birikmiş sorunları 
çözmek OLEYİS’i büyütmek amacıyla elini 
taşın altına koyduğunu söyledi. Bugün OLE-
YİS Sendikamızın başında sorunları çözme 
azmi olan, kararlı ve çalışkan bir ekip var. 

Bu ekibin OLEYİS’i daha da büyüteceğinden 
hiç şüphem yok. OLEYİS’in yeni yönetimini 
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyo-
rum” dedi.

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke 
ise OLEYİS’in sendikal demokrasiye uygun 
ve sağduyulu bir genel kurul yaptığını söy-
ledi. Bu Genel Kurulun kendilerine büyük 
bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Böke, 
“OLEYİS Sendikası olarak delegelerimizden 
ve üyelerimizden aldığımız güçle daha bü-
yük ve güçlü bir OLEYİS hedefini önümüze 
koyduk ve bu amaçla daha fazla çalışacağız. 
Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen 
HAK-İŞ Yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan ve Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız'a hediye taktiminde bulun-
dular.

OLEYİS SENDİKAMIZDAN HAK-İŞ'E ZİYARET

oleyİs sendİkası

İşçi sendikalarının üye sayılarına ilişkin 2018 
Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ 31 
Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. İşçi sendikaları konfederasyonları 
ve üye sayıları incelendiğinde ‘Konaklama 

ve Eğlence işleri’  iş kolunda en 
çok üyeye sahip işçi sendikası 
olarak Oleyis sendikamız 14,322 
üye ile ilk sırada yer aldı. Oleyis 
olarak uzun yıllardan sonra lider 
sendika olması üyelerimiz ve 
genel merkezimizde büyük bir 
sevinç ve gurur yaşattı.

Oleyis Sendikası Genel Başkanı 
Vedat Böke yayınladığı mesajda 
ise sendika üyelerimize teşekkür 

etti. Genel Başkan Böke, “ OLEYİS üyeleri-
nin emeklerine sahip çıkmasından duyduğu  
memnuniyeti ifade ederek tüm üyelerimi-
zin yürek dolusu teşekkürü hak ettiğini dile 

getirdi. Böke, “Sendikamız,  teşkilatlanma 
faaliyetleri kapsamında yürüttüğü etkili ör-
gütlenme çalışmaları sonucunda 30 yılı aş-
kındır ilk defa ‘Konaklama ve Eğlence işleri’ 
iş kolunda yetkili  sendika olduk. Bu başarı 
kuşkusuz tüm emekçi kardeşlerimizindir. 
Emeklerini bize güvenerek teslim eden ve 
emanet ettikleri emeğin koşulsuz savunu-
cusu olacağımızı belirtmek isterim. Bize 
inanan, güvenen üyelerimize teşekkürü bir 
borç biliyoruz. Bu başarı yeni yeni hedeflere 
ufuk açarak, yeni bir başlangıç noktası ola-
rak yönetimimize büyük sorumluluklar yük-
lemiştir. İş kolumuzda sendikasız çalışanları 
emeklerine sahip çıkmaları için sendikamız 
altında güç birliğine davet ediyoruz” dedi.
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ÜYELERİMİZLE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ'NÜ KUTLADIK

SUDANLI SENDİKACILARLA BİRARAYA GELDİK

HAK-İŞ Konfederasyon Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 7. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması programına katılmak için Türki-

ye’nin çeşitli illerinden gelen Oleyis Sendi-
kası kadın komitesi üyelerimizle bir araya 
geldi.

Sendikamızın kadın komitesi tarafından dü-
zenlenen 8 Mart Dünya Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü programına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sendikamızın 
Genel Başkanı Vedat Böke ve yönetim kuru-
lu üyeleri, Oleyis Sendikası Kadın Komitesi 
Başkanı Serpil Açıkgöz ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinden (Şırnak, Erzurum, Bingöl, Malatya, 
Rize, İzmir, Antalya, Çorum, Erzurum, Tokat, 
Isparta, Adana, Mersin ) illerinden gelen ka-
dın komite üyelerimiz  katıldı..

Hak – İş Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
2 Nisan 2018 tarihinde sendikacılık eğitimi 
için Türkiye’ye gelen Sudan İdari Hizmetleri 
ve Turizm Çalışanları Sendikası Genel Baş-
kanı Alghalı Mohamed Suliman Karaum 
başta olmak üzere  Genel Başkanımız Vedat 
Böke, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Şube Başkanlarımız ve Kadın Komitemiz  ile 
yemekli programda bir araya geldi.

Programda konuşan Arslan, “Sudan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) hem 
sudan için hem de Afrika için çok önemli bir 

örgüttür. SWTUF, Afrika’da son derece etkili 
ve önemli bir konuma sahiptir” dedi.

Arslan, “Misafirimiz olan Sudan İdari Hiz-
metleri ve Turizm Çalışanları Sendikası dev-
let idaresinde ve turizm sektöründe faaliyet 
gösteren güçlü bir sendikadır. Bu sendikanın 
bütün yöneticileri ve teşkilat yapısıyla bura-
da olması bizim için son derece önemlidir” 
diye konuştu.

Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı Alghalı Mohamed 

Suliman Karaum, “Dev bir konfederasyon 
olan HAK-İŞ, sadece Türkiye çapında değil, 
bütün dünya çapında faaliyet göstermekte-
dir. HAK-İŞ’in bizi sendikacılar olarak misa-
fir etmesi, tüm Sudan’ı takdir ettiği anlamına 
gelmektedir. Biz bundan büyük bir onur duy-
maktayız. Bunu bir madalya olarak görüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Karaum, “İnşallah Sudan halkıyla Türk halkı 
tek vücut olarak birlikte olacaklardır. Birlikte 
çalışacaklardır” diye konuştu.

Sendikamız Genel Başkanı Vedat Böke bir 
selamlama konuşması yaptı. 

Böke, Sudan İdari Hizmetleri ve Turizm Ça-
lışanları Sendikası ile olan ilişkileri geliştir-
mek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
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ZEYTİNDALI OPERASYONU'NA DESTEK
SENDİKAMIZDAN VATAN SAVUNMASINA “10 BİN TERÖRİSTE KARŞI 10 BİN 
KAHRAMAN GÖNÜLLÜ İŞÇİ” SLOGANIYLA DESTEK

ÖZ AĞAÇ - İŞ sendİkası

Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşla-
rından olan HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 
Öz Ağaç-İş Sendikası, Suriye’nin kuzeybatı-
sında Afrin bölgesinde güvenlik ve istikrarı 
sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup 
teröristlerine karşı, dost ve kardeş bölge 
halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere 
başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’na “10 
Bin Teröriste Karşı 10 Bin Kahraman Gönül-
lü İşçi” sloganıyla destek oldu.

Öz Ağaç-İş Sendikası Yönetimi, temsilcileri 
ve üyeleri ile “10 Bin Teröriste Karşı 10 Bin 
Kahraman Gönüllü İşçi” sloganıyla başlattığı 
vatan savunmasına gönüllü oluyoruz imza 
kampanyası ile her daim Mehmetçiğimizin 
yanında olduklarını basın açıklaması ile du-
yurdu.

Başlatılan destek kampanyası için açıklama 
yapan Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan 
Vekili Av. Tuncay Dolu, “10 Bin Teröriste Kar-
şı 10 Bin Kahraman Gönüllü İşçi” sloganıyla 

başlattıkları imza kampanyası ile her zaman 
devletimizin ve askerimizin yanında her tür-
lü mücadeleye gönülden hazır olduklarını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Er-
doğan’ın Başkomutanlığında başlatılan Ope-
rasyonun, bölgeye barışı getirmesi ve sınır 
güvenliğimizin sağlanması amacıyla önem 
arz ettiğine değinen Tuncay Dolu, “Hiç şüp-
hesiz ki, şanlı Türk Ordusu o bölgede ve yedi 
cihanda barışı ve istikrarı sağlayacak kudre-
te sahiptir. Bizler de Mehmetçiğimizin dua-
larımızla destekçisiyiz. Ancak, dost düşman 
herkes bilsin ki her Türk vatan evladı için 
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Biz 
bu anlayışla doğduk bu anlayışla vatan için 
düşünmeden canımızı ve malımızı veririz. 
İnancımız şudur ki; ‘’Ölürsek şehit, kalırsak 
gaziyiz’’ diyerek “Bir Sivil Toplum Kuruluşu 
olarak 10 bin üyemizle her daim devleti-
mizin yanındayız ve destekçiyiz” ifadelerini 
kullandı.

Öz Ağaç-İş Sendikası olarak başlattığımız 
vatan savunmasına gönüllü oluyoruz imza 
kampanyasına, sendika üyelerimizin tama-
mı imza vererek destek oldu.

SENDİKAMIZ DOĞTAŞ, KELEBEK MOBİLYA ve AKTÜL KÂĞIT İLE YENİ
DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkez Yöne-
timi ile Çanakkale ve Düzce’de kurulu bu-
lunan DOĞTAŞ- KELEBEK Mobilya ve Sa-

karya’da kurulu bulunan AKTÜL Kağıt A.Ş 
arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 
görüşmeleri sona erdi.

Görüşmeler neticesinde Sendikamız ile 
DOĞTAŞ-KELEBEK Mobilya ve AKTÜL Kağıt 
A.Ş arasında üyelerimiz adına kazanımlarla 
dolu Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkez Yöneti-
mi olarak imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri-
nin üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Örgütlenme Faaliyetlerimiz Hızla 
Devam Ediyor, Sendikamız Büyüyor

Örgütlenme çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdüren sendikamız, Mobilya sektörünün 
en önemli bölgelerinden olan Bursa İne-
göl'de bir ilki gerçekleştirerek örgütlenmeye 
başladı. İnegöl'de kurulu bulunan MOBİPAN 
A.Ş ile 1.dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 
görüşmelerine başlayan Sendikamız ayrıca 
Gebze ve Tuzla’da kurulu bulunan KURİŞ En-
tegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş için de ÇSGB’den 
yetki tespitini alarak örgütlenme sürecine 
girerek işkolunda büyümeye devam ediyor.
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Sendikamız “Kadın İşçilere Özel 
Düzenlemeler” Kitabını Çıkararak
Farkındalık Yarattı
Türkiye’de ve tüm dünyada kutlanan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü sendikamızda kut-
ladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıy-

la Sendika Genel 
Merkez Yönetimi-
miz, kadın üyele-
rimiz için bugüne 
özel hediye çanta 
dağıtarak üyeleri-
mizin kadınlar gü-
nünü kutladı. Üye-
lerimize hediyeleri 
çalıştıkları fabrika-
larda dağıtıldı.  Ay-

rıca HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da 

düzenlediği Kadınlar Günü kutlamasına da 

Türkiye’nin her tarafındaki kadın üyelerimiz 

ile birlikte katılım sağlayarak bu özel günü 

kutladık. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Mer-
kez Yönetimi olarak başta kadın üyelerimiz 
olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar 
Gününü kutlarız. Öz Ağaç-İş Sendikası Ya-
yınları bir ilki daha gerçekleştirerek Kadın-
lar gününde değerli kadın üyelerimize ve 
emekçi kadın çalışanlara armağan olarak 
Kadın çalışanlarının hukuki haklarının an-
latıldığı “Kadın İşçilere Özel Düzenlemeler” 
kitabını yayımladı. Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Tuncay Dolu ve Sendikamızın Hukuk 
Müşaviri Av. Tuğçe Taştan’ın güncel hukuk 
kurallarına göre yazdığı kitabımız herkesin 
rahatlıkla anlayabileceği sadelikle soru ce-
vap şeklinde yazıldı ve tüm kadın üyelerimi-
ze ulaştırıldı. 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK
KADIN ÜYELERİMİZE BU GÜNE ÖZEL ÇANTA DAĞITTIK

SENDİKAMIZ “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ ETKİNLİKLERİ” İLE SOSYAL 
FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Sendikamızdan Kimsesiz 
Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Öz Ağaç-İş Sendikası sendikacılığın 
gerektirdiği sosyal faaliyetlerini de 
hız kesmeden sürdürüyor.  Sendika-
mız "Biz Büyük Bir Aileyiz Etkinlikle-
ri" kapsamında 23 Nisan dolayısıyla 
kimsesiz çocukların yanındaydı. 

Düzce Gölyaka ilçesindeki 15 Tem-
muz Şehitleri Kültür Parkı'nda, 
Sendikamız tarafından düzenlenen 
"Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kap-
samında sevgi evlerinde ve koruyu-
cu ailelerle yaşayan çocuklar piknik 
yaptı. Kardeşlik sloganı ile düzen-
lenen etkinlikte, çocuklar ok atma 
heyecanı yaşadı, birlikte top oynadı. 
Genel Merkez Yönetimimizin dü-
zenlediği organizasyona çocukları-

mız ve koruyucu ailelerin yanı sıra 
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, HAK-
İŞ’e bağlı bazı sendika yöneticileri, 
siyasetçiler, bürokratlar ve etkinliği-
mize katkıda bulunan DOĞTAŞ-Ke-
lebek Mobilya ve ÜLKER A.Ş yöne-
ticileri katıldı. Etkinliğimize basının 
ilgisi de yoğundu.

Diyarbakır Merkez Çelik 
Üyelerimiz İle Yaza Merhaba 
Pikniğinde Buluştuk

Öz Ağaç-İş Sendikası Diyarbakır 
Merkez Çelik çalışanlarımız yaza 
merhaba pikniğinde buluştu. Diyar-
bakır'da düzenlenen pikniğe Genel 
Merkez Yönetimimiz de katılarak 
çalışanlarımızı mutlu günlerinde 
yalnız bırakmadı. Üyelerimiz gönül-
lerince eğlenerek stres attı.
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İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK Sendi-
ka Genel Merkezimizi ziyaret ederek Genel 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
mevcut sistem ve İşçi yapımızın geleceğine 
yönelik hasbıhalde bulundular.

Kadro sevincini yaşayan işçilerimiz ile 
mağduriyet yaşayan işçilerimizin sevinci 
ve hüzünlerini vekilimize aktaran genel 
başkanımız, sürecin hayırlısı ile mutlulukla 
nihayete erdirilmesini arzu ettiklerini iletti.

Vekilimize ziyaretlerinden dolayı ve dert-
lerimizle hemhal olmasından ötürü bütün 
işçilerimiz adına şükranlarımızı iletiriz.

ENERJİ-İŞ SENDİKAMIZIN DOĞU ANADOLU BÖLGE BAŞKANLIĞI 
BÜNYESİNDE ÜYELERLE BULUŞMA TOPLANTISI TERTİP ETTİK

İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ 
Metİn 
KÜLÜNK'den
SENDİKAMIZA 
ZİYARET

ENERJİ - İŞ sendİkası

25 Şubat 2018 Erzurum Enerji İş 
Sendikası Doğu Anadolu Bölge 
Başkanlığımızın öncülüğünde dü-
zenlenen programımızda üyele-
rimiz için düzenlediğimiz moral, 
motivasyon gecemize katılım sağ-
layan değerli dava arkadaşlarımı-
za, kardeş sendikalarımızın şube 
başkanları, işyeri temsilcileri ile 
unutulmayacak bir gece yaşadık. 
Programımızın sonunda yapılan 
çekilişle üyelerimize çeşitli hedi-
yeler taktim ettik. Bu programda 

emeği geçen başta Erzurum Bü-
yükşehir Belediye Başkanı  Meh-
met Sekmen'e ve bütün ekibine 
şükranlarımızı arz ederiz. HAK-İŞ 
Konfederasyonu İl Başkanı Erol 
Aksakal'a, Enerji İş Sendikamızın 
Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ze-
kai Özer'e ve dava arkadaşlarına 
sonsuz şükranlarımızı arz ederiz.

Sendikanın İşçisi Değil, İşçilerin 
Sendikası Enerji İş Sendikası ola-
rak yarınlarımızı kıymetli üyeleri-
miz ile hep birlikte inşa edeceğiz.
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kktc Kamu - Sen 27. olağan genel kurulu
gerçekleştİ

KKTC KAMU - SEN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Ka-
mu-Sen) Genel Kurulu’nda Metin Atan’ın 
yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından 
Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Ka-
mu-Sen Başkanlığı’na yeniden seçilen Metin 
Atan, üyelere teşekkür etti:

Duruşumuzu sürdüreceğiz

Kamu-Sen Genel Kurulu’nda yeniden Baş-
kanlığı’na seçilen Metin Atan “Öncelikle 
beni bu göreve layık gören bütün yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi. Ka-
mu-Sen’in bu ülkenin en önemli sendikala-
rından biri olduğunu söyleyen Atan, özelde 
kamu çalışanlarının, genelde ise tüm çalı-
şanların haklarının korunması için verdikleri 

mücadeleyi yükseltme kararlılıklarının de-
vam edeceğini vurguladı.

“Böyle önemli bir sendikaya bir dönem daha 
başkan olarak seçilmek benim için onurdur. 
Kamu-Sen olarak ilkeli duruşumuzdan hiçbir 
zaman vazgeçmeyip her zaman üyeleriyle 
bire bire muhatap olarak çalışanlarla da hü-
kümetle de sosyal diyalog içerisinde sorun-
ları çözme yoluna giden bir sendika olduk” 
diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçme-
yeceğimizi, doğrunun yanında olup, yanlışın 
her zaman karşısında olacağımızın herkesin 
bilmesini isterim. Beni bu göreve tekrar layık 
gören herkese çok teşekkür ederim” dedi.
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ECE HOLDİNG İLE SÖZLEŞME YENİLEDİK

TURKUAZ SERAMİK İLE SÖZLEŞME YENİLEDİK

MEHMET 
ŞAHİN’DEN 
SENDİKAMIZA 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

ÖZ TOPRAK - İŞ SENDİKASI

Türkiye ve dünya seramik sektöründe 
önemli markalar ile yarışan ECE HOL-
DİNG ile üç yılı kapsayan sözleşme 

yeniledik. Çorum’un önemli bir değeri 
olan ECE HOLDİNG sürekli artan çalı-
şan sayısı ile hızla büyümeye devam 

ederken sendikamız ile yapılan söz-
leşme ile de çalışanlarına duyduğu 
saygıyı da perçinlemiş oldu.

Türkiye’nin seramik sektöründe 
öncü ve yenilikçi firmalarından Kay-
seri de faaliyet gösteren 1.000 ça-
lışanı ile dünya markaları arasında 
yer alan, tasarımları ile Türkiye ve 
dünya pazarında  'Cerastyle'  mar-
kasıyla ciddi bir yere sahip TURKU-
AZ SERAMİK ile sözleşme yeniledik. 
Üç yıllık olan ve kapsadığı konular 
ile hak kazanılan ödemeler ve maaş 
zamları ile işçilerin memnuniyetini 
kazanan sözleşmenin imza aşama-

sına işçileri temsilen katılan iş yeri 
sendika temsilcileri de bu memnu-
niyeti imza aşamasında yenilediler. 
İmza törenine sendikamızı temsilen 
TİS görüşmelerini de yürüten Genel 
Başkan Yardımcısı Yüksel KILIÇAS-
LAN katılırken işvereni temsilen 
Turkuaz Seramik Genel Koordina-
törü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kür-
şat Noyan ÖZKAYA, Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf ÖZKAYA ve Personel 
Müdürü Mehmet Öcal katıldı. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendi-
kası Genel Başkanı Sayın Mehmet 
Şahin 2. Olağan Genel Kurul sonra-
sı yönetim kurulumuza hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Yönetim Kuru-
luna yeni hizmet döneminde başa-
rılar dileyen Şahin ile ziyaret sonrası 
hatıra fotoğrafı çekildi.

ÖZ TOPRAK - İŞ SENDİKAMIZIN 2. OLAĞAN GENEL
KURULU'NU GERÇEKLEŞTİRDİK
ÖZ Toprak iş sendikası olarak 25/03/2018 
tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulu ile 
güven tazeledik. Genel Başkanlığa yeniden 
Metin Özben, Genel Başkan Yardımcılıkları-
na yeniden Yüksel Kılıçaslan ve Zeki Özyol 
seçildi.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen 
genel kurulumuzda bizi yalnız bırakmayan 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Sayın Mahmut Arslan, sendikalarımızın 
değerli başkanları ve vekaleten gelen yöne-
ticilerine, çok kıymetli işçi kardeşlerimize, 
Divan başkanlığımız yapan HAK - İŞ Kon-

federasyonu Genel Sekreteri Sayın Osman 
Yıldız, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Meh-
met Ali Kayabaşı ve Katip Üyesi Sayın Ze-
keriya Koca'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Genel kurulumuza ev sahipliği yaptığı için 
HAK –İŞ Konfederasyonu ve çalışanlarına 
şükranlarımız sunuyoruz.

İşçi kardeşlerimizin hakları ve emekleri için 
onlardan güç alarak verdiğimiz mücadele-
ler ile yolumuza emin adımlarla ve daha da 
büyüyerek, güçlenerek devam etmek ve iş 
kolumuzun en büyük sendikası olmak he-
defindeyiz.
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sudan'da sendİkal temaslarda bulunduk

ÖZ İLETİŞİM - İŞ SENDİKASI

Sudan İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’na (Swtuf) Bağlı 
Sudan Genel Enformasyon, Kültür 
ve İletişim Çalışanları Sendikası Ziyareti
Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (SW-
TUF- Sudanese Workers' Trade Union Federati-
on) bağlı Sudan Genel Enformasyon, Kültür ve 
İletişim Çalışanları Sendikası’nın daveti, işbirliği 
anlaşmalarının imzalanması ve ikili çalışmalar 
çerçevesinde; 8 – 14 Mart 2018 tarihleri arasında 
Sudan’a ziyaret gerçekleştirildi. Sudan ziyaretin-
de sırasıyla;
Sudan’ın başkent Khartoum’un beldelerinden 
Omdurman’da bulunan Sudan TV Uydu Uplink 
Merkezi ve Radyon Yayın Dağıtım Merkezi, 
Sudan’ın başkent Khartoum’un beldelerinden 
Omdurman’da bulunan Sudan TV (Sudan Natio-
nal Broadcasting Corporation-SNBC),

Sudan Medya Bakan Yardımcısı (Sudan TV’nin 
bağlı olduğu bakanlık ve bakan yardımcısı), 
Sudan-Türkiye İlişkilerinden Sorumlu Cumhur-
başkanı Yardımcısı, 
Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SW-
TUF- Sudanese Workers' Trade Union Federa-
tion) Genel Merkezi, 
Türkiye Cumhuriyeti Sudan Büyükelçisi Dr. İrfan 
Neziroğlu, 
Sudatel Telecom Group’a bağlı Sudatel Teleko-
münikasyon Akademisi ve Direktörü, 
Sudatel Bilgi Merkezi ve e-devlet Bilgi Merkezi 
(Sudatel Data Center (SDC) and e-Government 
Data Center), 
Sudatel Telecom Group ziyaret edildi. Sudatel 
Telecom Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Sudatel 
Genel Müdür Yardımcısı ayrıca PMO, 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı (Mi-

nistry of Communications and Information Te-
chnology), 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı, 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına 
bağlı Ulusal Bilgi Merkezi E-Devlet Departmanı, 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına 
bağlı Ulusal Bilgi Merkezi / Ulusal Telekomini-
kasyon Şirketi 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na 
bağlı Ulusal Bilgi Merkezi / Ulusal Telekomini-
kasyon Şirketi Ulusal Dijital Sertifikasyon Kuru-
mu, 
Sudan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na 
bağlı Ulusal Bilgi Merkezi / Ulusal Posta Hiz-
metleri Kurumu ziyaret edildi.
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KUVEYT İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NA (KTUF) BAĞLI 
KUVEYT İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI ZİYARETİ
Kuveyt İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na 
(KTUF - Kuwait Trade Union Federation) bağlı 
Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası’nın daveti, 
işbirliği anlaşmalarının imzalanması ve ikili ça-
lışmalar çerçevesinde; 13 – 17 Nisan 2018 ta-

rihleri arasında Kuveyt’e ziyaret gerçekleştirildi. 
Kuveyt ziyaretlerimiz kapsamında;

Kuveyt İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KTUF - 
Kuwait Trade Union Federation),

Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası, 

Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Ayşe 
Hilal Sayan Koytak ziyaret edildi.








