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onfederasyonumuz HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar, faaliyetler, alınan ka-
rarlar ve uygulamalara ilişkin haber, bildiri, afiş ve broşürlerin yer aldığı 
dopdolu bir HAK-İŞ Dergisi ile yeniden karşınızdayız. 

Dergimizin bu sayısında, Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz tarihi 1 Mayıs 
kutlamasından, 1 Mayıs hazırlık çalışmalarına, Dünya Kadınlar Günü do-

layısıyla düzenlediğimiz HAK-İŞ V. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasından, Başkanlar 
Kurulu toplantılarımıza ve aldığımız kararlara, Taşeron ve Mevsimlik işçilik konusu başta 
olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulara ilişkin pek çok faaliyetimiz 
yer alıyor. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, her yıl ayrı bir ilde 1 Mayıs kutlama kararımıza uygun 
olarak, bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü Sakarya’da binlerce emekçinin 
yoğun katılımıyla kutladık. Daha önce Konya, Kayseri ve Karabük’te olduğu gibi bu yıl da 
Sakarya’da tarihi nitelikteki kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını büyük bir coşkuyla gerçekleş-
tirdik. 

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri unutmadık. 39 yıl önce Taksim’de yaşanan katli-
amın failleri bulununcaya kadar HAK-İŞ olarak takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade 
ettik. 

1 Mayıs’ta terör saldırılarında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andık. Ellerimizi 
semaya açtık, şehitlerimizin ruhu için dualar ettik. Al bayraklarımızla, birlik ve beraber-
liğimizin sembolü İstiklal Marşımızla alanları doldurduk.  HAK-İŞ olarak, ülkemizin ve 
milletimizin gücüne ve potansiyeline güveniyor, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü 
zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz. 

1 Mayıs’ta Sakarya’dan taleplerimizi gür bir şekilde haykırdık.  “Taşeron İşçilerine Kadro 
istiyoruz, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz, Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet diyoruz, Yeni Anayasa istiyoruz” dedik. Alanlardan haykırdığımız talep-
lerimizi aynı zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekilleri-
miz, Siyasi Parti Genel Başkan ve temsilcileri ile de paylaştık. Söz konusu faaliyetlerimize 
ilişkin ayrıntıları dergimizde bulacaksınız. 

HAK-İŞ olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, “HAK-İŞ 5. Kadın Emeği Bu-
luşması”nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhterem eşi Emine Erdo-
ğan, çok sayıda bakan ve milletvekili, 81 ilden gelen binlerce kadın üyemiz ve 33 ülkeden 
gelen kadın sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Kadınlar Gününde binlerce 
kadın üyemizle birlikte taşeron, mevsimlik, geçici ve kampanya işçilerinin sorunlarını 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza iletme fırsatı bulduk. 
“Sendikal Hayata Katkı ve Katılımı için Eğitim” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kadınlar 
günü etkinliğimize ilişkin ayrıntıları ilerleyen sayfalarda bulacaksınız. 

HAK-İŞ’in yayın dönemimiz içerisindeki faaliyetlerini ve sendikalarımıza ilişkin haberleri 
Dergimizde ayrıntılı olarak bulacaksınız. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in faaliyetlerini an-
lık olarak www.hakis.org.tr adresindeki internet sitesinden, facebookta www.facebook.
com/hakiskonfederasyonu ve twitterda https://twitter.com/hakiskonf adreslerinden ta-
kip edebilirsiniz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bu 
yıl 1 Mayıs’ı 95 yıl önce, toprakları 
işgal edilmiş bir milletin emeği ve 
alınteriyle ayağa kaldıran, asil mil-
letin varoluşunda emek ve alınte-
rini akıtmış muhteşem bir şehir-
de, Sakarya’da kutladık. 1 Mayıs 
2016’da, HAK-İŞ’in emek yürüyüşü, 
emekçilerin uygarlık misyonuyla 
sanayi ve tarımın şehri Sakarya’da 
yükseldi. 

Bütün renkleriyle, bütün sesleriy-
le alanları dolduran, hakkını ara-
yan, hakkına sahip çıkan, insanlık 
onurunun saygın temsilcileri, yiğit 
emekçi kardeşlerimizle birlikte 
Sakarya’dan ve tüm Türkiye’den 
emeğin, alınterinin gerçek değerine 
kavuşmasını istedik. Küreselleşen 
dünyada adil bir paylaşım, kavga-

sız, çatışmasız ve barış için de bir 
yaşam isteğimizi dile getirdik. Terö-
rü lanetledik, kardeşliğe evet dedik. 

HAK-İŞ olarak, “üretimden gelen 
gücümüzü” alınterimizle yoğurup, 
“hakça paylaşım” için Sakarya’da 
alanlardaydık. Kadını-erkeği, gen-
ci-yaşlısı, çocuğu-engellisi binlerce 
HAK-İŞ mensubu emekçi tarihte ilk 
defa Sakarya’da tarih yazdı, destan 
yazdı. Sakarya 1 Mayıs’ta emek ve 
alınteriyle buluştu. HAK-İŞ ile bir-
likte alanları dolduran, coşkulu, he-
yecanlı ancak bir o kadar da vakur 
bir şekilde alanları dolduran binler-
ce emekçiye, HAK-İŞ mensupları-
na bir kez daha teşekkür ediyorum. 

“Taleplerimizi Sıraladık”

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

Sakarya’dan örgütSüz, 
sendİkasız, sahİpsİz 
kardeşlerİmİze 
seslendİk, “örgütlü 
ol, sendıkalı ol, 
güçlü ol” dedİk. 
emeğİn ve emekçİlerİn 
önündekİ bütün 
engellerİn kalkmasını, 
örgütlenmelerİnİn 
önünün açılmasını 
İstedİk. 

BaşkandanBaşkandan

1 MAYIS’TA 
TALEPLERİMİZİ 
HAYKIRDIK
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Sakarya’dan örgütsüz, sendikasız, sahipsiz kardeşlerimize 
seslendik, “örgütlü ol, sendikalı ol, güçlü ol” dedik. Emeğin 
ve emekçilerin önündeki bütün engellerin kalkmasını, örgüt-
lenmelerinin önünün açılmasını istedik. Kamuya daha çok 
kadrolu işçi alınmasını, gerçekçi bir norm kadro sistemi oluş-
turulmasını talep ettik. Gelir adaletsizliğine itiraz ettik, sos-
yal koruma ve sosyal devlet talebimizi güçlü bir şekilde dile 
getirdik. İşsizlik ve yoksulluğun son bulması, insan onuruna 
yaraşan iş ve ücret talebimizi yineledik. Angaryaya dönüşen 
fazla çalışmalara çocuk işçiliğine karşı olduğumuzu bir kez 
daha Sakarya’dan haykırdık. Daha iyi bir sosyal güvenlik sis-
temi, kıdem tazminatının güvence altına alınmasını, güvence-
siz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıtdışı istihdamın ve 
iş kazalarının engellenmesini istedik. Taşeron ve mevsimlik 
işçilerin, geçici işçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların, en-
gellilerin emeklilerin ve işsizlerin sorunlarının çözülmesini 
istedik. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taşeron sorununun çözümü 
için büyük bir mücadele yürüttük. Sayıları dahi net olarak bi-
linemeyen taşeron işçilerinin yaşadıkları sorunlar ve uğramış 
oldukları haksızlıkların çözümü konusunda Cumhurbaşka-
nımız, Başbakanımız, Bakanlarımızla görüşmeler yaptık, ra-
porlar sunduk.

“Taşeron İşçilerin İşçi Kadrosuna 
Geçirilmesini İstiyoruz”

HAK-İŞ’e bağlı Sendikalarımız, 25 Ocak 2014 tarihinde An-
kara’da Türkiye’nin her yerinden gelen yaklaşık 5 bine yakın 
taşeron işçisi ile bir kampanya başlattı. “Seni sendika korur. 
Hakkın bize emanet” teması üzerinden başlatılan kampanya 
ile bütün Türkiye’de çalışanların yoğun bir şekilde E-devlet 
üzerinden sendikalarımıza üye olmalarını sağladık. 

HAK-İŞ olarak, Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan 27 ilde, 9 işko-
lunda, 85 işyerinde toplam 5.250 kamu taşeron işçisi ile yüz 
yüze görüşme/anket uygulaması ile gerçekleştirilen “Taşe-
ron İşçisi Gerçeği” araştırması yaptık.

Konfederasyonumuz ve sendikalarımızın yürüttüğü çalışma-
lar sonucunda taşeron işçilerin örgütlenmelerinin önü açıl-
mış ve toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmuş, başta kıdem 
tazminatı hakları olmak üzere pek çok hakları garanti altına 
alınmıştır. Ancak yeterli görmedik kadro talebimizi her daim 
dile getirdik. Bu mücadelemizin sonucunda Ak Parti Hükü-
meti tarafından asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmadan kamu-
da taşeron olarak çalışan bütün işçilerin kadroya alınacağı 
yönündeki açıklamaları bir müjde olarak kabul ettik. Ancak 
ilk açıklamanın ardından yapılan açıklamalar teşkilatımızda 
büyük bir kafa karışıklığına ve üzüntüye sebep olmuştur. İşçi 
mi memur mu ne olduğu tam belli olmayan bir statü ile kar-
şı karşıya kalan taşeron çalışanların umutları ve heyecanları 

büyük ölçüde törpülenmiştir. HAK-İŞ olarak, taşeron işçilerin 
işçi kadrosuna geçirilmesini, kamudaki statü karmaşasına 
son verilmesini istiyoruz. 

Kamu reformundan ve kamudaki 4A, 4B, 4C, 657 gibi statü 
farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların 
tartışıldığı bir dönemde, taşeron çalışanlar için kamuda yeni 
bir statü oluşturulmaya çalışılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 
Sistemin bu şekilde hayata geçmesi durumunda var olan so-
runlara yeni bir sorun daha ilave edilmiş olacaktır. Sistemin 
bu şekilde hayata geçirilmesi durumunda taşeron çalışanlar, 
sosyal güvenlik ve emeklilik hakları işçi olarak devam ede-
cek, ancak ücret zamları konusunda da devlet memurlarına 
yapılan zamlar dikkate alınacaktır.

Çalışanların serbest toplu sözleşme hakları ve ikramiye gibi 
sosyal hakları ellerinden alınırken, işçi mi memur mu tam 
belli olmayan arada bir statü getirilmektedir. Kamuda 4C gibi 
statülerden kaynaklanan sorunlarımız varken, yeni bir sorun 
alanını da maalesef buraya ilave etmiş oluyoruz. Taşeron iş-
çilere yönelik kararlar alınırken, taşeronları örgütleyen Kon-
federasyonlarla görüşülmemesini büyük bir sosyal diyalog 
eksikliği olarak görüyoruz. 

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda yürütülen ça-
lışmalar neticesinde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak 
şuana kadar yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla dü-
zenlemenin kamuda yeni bir karmaşa yaratacak nitelikte ol-
duğu görülmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kamu-
da kangren haline gelen taşeron sorununa çözüm ararken, 
yeni bir karmaşa yaratılmaması gerektiğine inanıyoruz. 

“Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunlarının Çözül-
mesini İstiyoruz”

Çalışma hayatının temel sorunları ele alınıp, projeler üretilir-
ken sosyal diyalog ıskalanmamalıdır. Bugüne kadar Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sorunlar sosyal diya-
log mekanizmalarında masaya yatırılmıştır. Üçlü danışma 
kurulu toplantılarında getirilen düzenlemelerde bazı değişik-
likler yapılsada nihai noktada doğal olarak hükümetin teklifi 
kanunlaşıyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, önerinin şekillenmesinde 
yer almak istiyor, açıklanan bu öneri kapsamında taşeron 
işçilerle birlikte mevsimlik ve geçici işçilerin durumunun da 
çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Öncelikli olarak 
taşeron işçilerin toplu iş sözleşmelerinin bir an önce anlaş-
ma ile sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü taşeronlarla toplu iş 
sözleşmelerinin imzalanması, sürecin sağlam temelde ge-
lişimini sağlayacaktır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, baş-
ta taşeron işçiler olmak üzere geçici ve mevsimlik işçilerin 
kadro sorununun çözümü konusunda her platformda bu işin 
takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.





AYAĞA KALKTI

'TA1 mAYıs
sAkArYA
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H
AK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü emek-
çi kenti Sakarya’da on binlerce emekçinin katılımıyla 
kutladı.

HAK-İŞ’in “Taşeron Çalışanlara İşçi Kadrosu İstiyoruz”, 
“Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Çözülsün”, “Te-
röre Hayır, Kardeşliğe Evet” ve “Yeni Anayasa” slogan-

larıyla Sakarya Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği 1 Mayıs Mitingi, 
yine on binlerce emekçinin coşkusuna sahne oldu. Alanda "Şehitle-
rimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" pankartı ve dev bir Türk bayrağı 
asıldı.

Emekçilerin Kent Meydanı’na sığmadığı mitingde sloganlar atıldı, 
şarkılar söylendi, halaylar çekildi, horonlar tepildi; güvercinler uçu-
ruldu, birlik mesajları verildi. 

Alanı dolduran Konfederasyonumuza bağlı, HİZMET İŞ, ÖZ FİNANS 
İŞ, ÇELİK İŞ, ÖZ GIDA İŞ, ÖZ BÜRO İŞ, ÖZ İŞ, ÖZ ORMAN İŞ, ÖZ İPLİK 
İŞ, ÖZ TAŞIMA İŞ, ÖZ AĞAÇ İŞ, ÖZ SAĞLIK İŞ, OLEYİS, ENERJİ İŞ, ÖZ 
GÜVEN SEN, LİMAN İŞ, KKTC KAMU SEN, MEDYA İŞ, ÖZ TOPRAK 
İŞ, ÖZ İLETİŞİM İŞ, ÖZ PETROL İŞ, ÖZ MADEN İŞ ve ÖZ İNŞAAT İŞ 
Sendikalarımızın Genel Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri ile onbin-
lerce emekçi alanı renklendirdi. Alanı dolduran onbinlerce emekçi, 
halaylar çekti; horonlar tepti, talep ve isteklerini ellerindeki pan-

1 mAYıs
2016 Sakarya

HAK-İŞ’TEN
SAKARYA’DA
İLk kİTLEsEL 1 mAYıs
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kartlarla, üzerlerindeki yazılı tişörtlerle ve sloganlarıyla kamuoyu ile 
paylaşma imkanı buldu.

Taleplerimizi Haykırdık

1 Mayıs Mitingimizde “Kıdem Tazminatı Güvencemizdir, İnadına Sen-
dika İnadına HAK-İŞ, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz, İnsanca Üretim 
İnsanca Yaşam, Emek-Barış-Özgürlük, İşçi Sendika Omuz Omuza, 
Taşerona Kadro, Emek-Ekmek-Sendika, Varım, Çünkü Örgütlüyüm, 
Sivil Anayasamız Nerde Kaldı, Ucuza Çalıştırmak Ucuzluktur, Mob-
bing'e İsyanımız Var, Patronun Seneliği Yoksa, İşçininde Mevsimliği 
Olmamalı, Güvencesiz Çalışmak İstemiyoruz, Sendikalı Ol, Sözleş-
meli Ol, Taşerona Hayır, Sözleşmeye Evet, Sorunlar Peş Peşe Gelir 

Biz Yan Yana Dururuz, Geçiçi İşçiye Kadro İstiyoruz, Darbe Anayasa-
sı Değil Halkın Anayasasını İstiyoruz, Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye, 
Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın HAK-İŞ, HAK-İŞ Hakkımızın Teminatıdır, 
İş, Ekmek, Özgürlük, Güvenceli İş ve Güvenceli Yaşam, Sendikalı Ol 
Güvende Ol, Hakkımız HAK-İŞ'e Emanettir, Emeğinin Karşılığını İs-
tiyorsan HAK-İŞ'li Ol, Teröre Hayır Kardeşliğe Evet, Kadınlar Kurban 
Değildir” şeklinde taleplerimizi içeren sloganlar atıldı, dövizler taşın-
dı. Mitinge, barış, kardeşlik, coşku, heyacan ve sevinç damga vurdu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 
Atatürk Bulvarı’ndan kortej halinde Kent Meydanı’na kadar yürüdü. 
Genel Başkanımız Arslan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz caddeyi dol-
duran emekçileri selamlayarak miting alanına girdi. 
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bütün renkleriyle,  bütün 
sesleriyle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına sahip çıkan, in-
sanlık onurunun yiğit ve saygın temsilcilerini HAK-İŞ adına sevgi ve 
muhabbetle selamlayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günlerini 
kutladı.

“Selâm olsun bu toprakları değerleriyle sulayan ruh kahramanla-
rına. Selam olsun Kurtuluş Savaşına damgasını vuran şehirlerimi-
ze, güzel ülkemize. Emeği ile geçinenlere, ülkemiz için alınteri dö-
kenlere selam olsun. Samsun’dan Ankara’ya, Şırnak’tan Edirne’ye, 
Van’dan Aydın’a, Rize’den Antalya’ya, ülkemizin tüm emekçilerine 
selam olsun” şeklinde seslenen Arslan, ülkemizin yanı sıra, dünya-
nın bütün emekçileri ve mazlumlarını da unutmadı: Arnavutluk’tan, 
Azerbaycan’a; İran’dan Brezilya’ya; Sudan’dan Portekiz’e; Bulgaris-
tan’dan, Kuzey Kıbrıs’a; Malezya’dan, Somali’ye; Japonya’dan, Ruan-
da’ya, Pakistan’dan Kosova’ya tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs’ını 
kutlayan Arslan, Mısır’da, Filistin’de, Suriye’de,  Orta Afrika’da zulme 
uğrayan mazlum, mağdur ama başı dik kardeşlerimizi de muhab-
betle selamladı.

Sakarya’nın yanı sıra İstanbul, Kahramanmaraş, Çanakkale ve diğer 
kentlerde 1 Mayıs’ı kutlayan emekçileri de selamlayan Arslan, bütün 
1 Mayıs kutlamalarının Sakarya’daki gibi görkemli, coşkulu, heye-
canlı ve barışçıl geçmesini temenni etti.

Arslan, fabrikalarda, madenlerde,  tersanelerde, barajlarda ve şan-
tiyelerde bir dilim ekmek uğruna hayatlarının baharında aramızdan 
ayrılan emeğin onurlu temsilcilerini de rahmetle andı.

1 Mayıs’ı, küreselleşen dünyada adil bir paylaşım ve kavgasız bir 
yaşam istedikleri için Sakarya’da kutladıklarını ifade eden Arslan, 
Sakarya’nın tarihsel önemine vurgu yaptı.

Arslan, “95 yıl önce, toprakları işgal edilmiş bir milleti emeği ve alın-
teriyle ayağa kaldıran, bu asil milletin varoluşunda emek ve alınteri-
ni akıtmış muhteşem bir şehirdeyiz. Bağımsızlık tarihimiz açısından 
Sakarya ne ise; emeğimizin bağımsızlığı ve onurunu korumak için 
de Sakarya odur. 13 Eylül 1683 günü Viyana’da başlayan geri çe-
kilmemiz 238 sene sonra bu topraklarda, Sakarya’da durdurulmuş-
tur. 1 Mayıs 2016’da bugün, HAK-İŞ’in Emek Yürüyüşü, emekçilerin 
uygarlık misyonuyla Sakarya’da yükseliyor. Sakarya 1 Mayıs’ı böyle 
karşılıyor. Sakarya 1 Mayıs’a böyle kucak açıyor. Sakarya 1 Mayıs’ta 
ayağa kalkıyor. HAK-İŞ’in “ERDEMLİ SENDİKAL İNŞA”sının temel 
harcının yoğrulduğu Sakarya’dayız. Emeğin, alınterinin gerçek de-
ğerine kavuşmasını istediğimiz için Sakarya'dayız. Bugün sadece 
Sakarya'da değil, HAK-İŞ olarak bütün Türkiye’de alanlardayız” dedi.

“Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, Güçlü Ol”

Bugünü Susturulsa da konuşan, durdurulsa da yürümeye devam 
eden emekçilerin Sakarya’da konuştuğu, geleceğe yürüdüğü gün 
olarak değerlendiren Arslan, “Bugün Emekçilerin Sakarya’da çe-
likten bir örgü gibi kaynaştığı gündür. Davalarına, haklarına, alın 
terlerine sahip çıktıkları gündür. 1 Mayıs’ta, emekçilerin bu muh-
teşem gününü anlamlı kılan, Hz. Mevlâna’nın 8 asır önceden bize 
seslenen, çağlar ötesi şu mesajını hatırlıyoruz: ‘Ekmeği… Ekmeği 
öğrendim…  Daha sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi ge-

1 mAYıs
2016 Sakarya

ARSLAN, DÜNYANIN BÜTÜN EMEKÇİLERİNİ SELAMLADI
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rektiğini öğrendim. Sonra da ekmeği hakça 
paylaşmanın bolca üretmek kadar önemli ol-
duğunu öğrendim.’ İşte bu ruha muhtacız. Bu 
mesajın aydınlığına muhtacız. Hz. Mevlâna’nın 
emeğe verdiği değer’e muhtacız. ‘üretim-
den gelen gücümüzü’ alınterimizle yoğurup, 
“hakça paylaşım” için Sakarya’dayız. Yine bize 
“Bir pergel gibi olmayı” öğreten, bir ayağımızı 
“değerlerimiz”de sabitleyen, diğer ayağımızla 
tüm dünya emekçilerini kucaklamayı, on-
larla bütünleşmeyi öğütleyen HAK-İŞ olarak 
Sakarya'dayız. Sakarya’dan örgütsüz, sendi-
kasız, sahipsiz kardeşlerimize sesleniyorum,  
'Ne olursan ol, yine gel’,  ‘örgütlü ol, sendikalı 
ol, güçlü ol’ diyoruz” diye konuştu.

Talepler Sıralandı

Arslan, emeğin ve emekçilerin önündeki bü-
tün engellerin kalkmasını, özgür iradeleriyle 
örgütlenmelerinin önünün açılmasını istedi.

Taşeron işçilerle verilen kamu hizmetinin 
gene onlarla kadrolu olarak verilmesini talep 
eden Arslan,  itiraz ve taleplerini şöyle sıraladı: 
“Kamudaki Statü Karmaşasına Son Verilme-
lidir. Şu anda statü karmaşasıyla tedirgin edi-
len taşeron işçilerin endişelerin giderilmesini, 
kadrolu daimi işçi olmalarını istiyoruz. Taşe-
ron işçiler, Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile aile-
leri daha fazla mağdur edilmemelidir. Kamu-
ya daha çok kadrolu işçi alınmasını, gerçekçi 
bir Norm Kadro Sistemi oluşturulmasını talep 
ediyoruz. Gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. 
Sosyal koruma ve sosyal devlet diyoruz.  İş-
sizlik ve yoksulluğun son bulması için, insan 
onuruna yaraşan iş ve ücret talebi için alanlar-
dayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmalara, 
çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için alan-

1 mAYıs
2016 Sakarya
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1 mAYıs
2016 Sakarya

lardayız. Daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve fırsat 
eşitliği için buradayız. Kıdem tazminatımız güvence altına alınsın is-
tiyoruz. Güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıtdışı istih-
damı kabul etmiyoruz. İnsanı, emeği ve çalışanı önceleyen ekonomi 
politikaları istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbing’in ön-
lenmesini istiyoruz. Toplumsal bir yara haline gelen çocuk istisma-
rına, Kadına Yönelik Şiddete ve cinayetlere son verilsin, kadınların 
her alanda istihdamı sağlansın diyoruz. Engellilerin topluma etkin 
olarak katılmasını istiyoruz. Mesleki eğitimin güçlendirilmesini ta-
lep ediyoruz. İş kazaları son bulsun, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
artırılsın istiyoruz.”

İş Kazaları Son Bulsun

İş kazaları son bulması için Devlete, Hükümete ve işverenlere ses-
lenen Arslan, “İşyeri işçinin yuvasıdır, yuvasını koruyun. İş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerini artırın. Örgütlenmenin, sendikalaşmanın önü-
nü açın.  İşçilerin canı pahasına çalışmasının önüne geçin. İşçi kar-
deşlerime sesleniyorum:  İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyun, 
canınızı tehlikeye atmayın.  Önlemler alınmıyorsa bunu, ilgili yerlere 
bildirin, yerine getirilmiyorsa canınızı tehlikeye atacak şekilde çalış-
mayın” çağrısında bulundu.

Güçlü Mesajlar Verildi

Örgütlenmenin toplumsal barışın, birlikteliğin ve demokrasinin te-
mel taşı olduğunu fakat bunun idrak edilemediğini belirten Arslan, 
“Sendikalar öcü değil, rakip değil, düşman değildir. Sendikalar eme-
ğin temsilcisi, çalışma hayatının ortaklarıdır. İşverenler önyargılarını 
terk etmelidir” dedi.

“Güçlü Demokrasi İçin Sivil Bir Anayasa İstiyoruz”

“HAK-İŞ olarak, 40 yıldır Hak, Adalet ve Demokrasinin mücadele-
sini verdik. Demokrasiden yana tavrımızı lafla değil icraatlarımızla 
ortaya koyduk. Darbelere, muhtıralara, operasyonlara ve bütün an-
tidemokratik müdahalelere karşı dimdik ayakta durduk” diye konu-
şan Arslan, “Yaşanan bütün darbelere ve darbe girişimlerine, ope-
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rasyonlara, demokrasi dışı müdahalelere karşı Türkiye 
demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Onun 
için “Daha Güçlü Demokrasi için Yeni, sivil bir Anayasa” 
diyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize ve 
bu ülkenin geleceğine güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Karabağ İçin Destek Çağrısı

HAK-İŞ olarak, “Ortadoğu, Afrika ve Asya başta olmak 
üzere dünyanın neresinde olursa olsun, savaşa, çatış-
maya ve soykırımlara son verilmesini istiyoruz” diyen 
Arslan, insani ve vicdani tüm ilke ve değerler yok sayı-
larak, başta Suriye, Filistin, Irak, Doğu Türkistan, Myan-
mar olmak üzere bütün dünyanın gözleri önünde yaşa-
nan insanlık dramı ve katliamları kınadı. Arslan, “İşgale 
hayır diyoruz. Karabağda’ki işgale hayır diyoruz. Hepi-
nizi işgale dur de imza kampanyasına davet ediyoruz. 
Biz, HAK-İŞ olarak, Hz. Mevlana’nın söylediği gibi  ‘Bu 
dünyaya, ayırmaya, bölmeye, Parçalamaya gelmedik. 
Biz, parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları top-
lamaya, insanlar arasında köprü olmaya geldik’ anlayı-
şını eksen aldık. Bu anlayışımız doğrultusunda, ezilen 
ve susturulmak istenen bütün masum ve mazlum in-
sanların yanında olduğumuzu ve olmaya devam edece-
ğimizi haykırıyoruz. Çünkü tüm dünyanın mazlumlarına 
karşı borcumuz var” dedi.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

14 |  HABERLER

1 mAYıs
2016 Sakarya

Nerede bir hüzün, zulüm, haksızlık varsa HAK-İŞ’in, zalimlerin, çağ-
daş firavunların, nemrutların karşısında İbrahim gibi, Musa gibi dur-
maya devam edeceğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

“Çünkü bizim iddiamız var, davamız var, derdimiz var. Bugün bütün 
emekçilere ulaşma zorunluluğumuz var. Örgütlenemeyen bütün 
emekçilerin üzerimizde hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kısacası 
alınteri akıtan bütün emekçi kardeşlerimi, Sakarya’dan, 1 Mayıs ala-
nından, sendikalı olmaya davet ediyorum. Tüm işkollarındaki sen-
dikalarımız ile sizleri kucaklamaya, sizlerin sorunlarını çözmek için 
mücadele etmeye HAK-İŞ olarak varız.”

Arslan’dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Arslan, Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynanarak huzurumuzu boz-
maya çalışanlara karşı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Terörü lanetleyerek her türlüsüne karşı olduklarını belirten Arslan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörün bir an önce son bulmasını isti-
yoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde 
terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata 
geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Sakarya'dayız. Bu va-
tan topraklarında varlığımızı sabit ve anlamlı kılan, bağımsızlığımızı 
çiğnetmediği gibi, emeğimizin de onurunu çiğnetmeyen Sakarya’nın 

şahsında, tüm Anadolu emekçilerine şairin diliyle sesleniyorum: ‘Yol 
O’nun Varlık O’nun gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün Ayağa 
kalk Sakarya!’”

“ŞAHİN TALEPLERİMİZİ HAYKIRIYORUZ”

Genel Başkan Yardımcımız, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve 
1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Şahin hoşgeldiniz konuş-
ması yaptı.  Şahin Türkiye’de ve Dünyanın her köşesinde, hak mü-
cadelesi için alanları dolduran bütün emekçileri selamladı ve başarı 
dileklerinde bulundu. Şahin, "HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamaların-
da; 'Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin 
Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz, Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
diyoruz, Yeni Anayasa istiyoruz' sloganlarıyla gerçekleştirdiğimiz 
1 Mayıs kutlamalarının hepimize Türkiye ve Sakarya’ya hayırlı ol-
masını diliyoruz. Muhteşem kalabalığı oluşturmak için, sesini güçlü 
duyurmak için Kent Meydanına akın etmenizden dolayı takdir ve te-
şekkür ediyoruz. Buradan 1 Mayıs’ta alanlarda olan, mesai yapmak 
zorunda olduğu için olamayan bütün emekçileri selamlıyorum. Bu-
gün Sakarya'da güzel bir programı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 
Taleplerimizi haykıracağız. Sesimizi duyuracağız. 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma gününüz kutlu olsun” dedi. 
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Sendikalarımızın Başkanları Alanı Selamladı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın konuşması öncesinde, sendi-
kalarımızın genel başkanları tek tek platforma davet edilerek, alanı 
selamladı. Sendika Başkanlarımız, Genel Başkanımız Arslan’ın ko-
nuşması sırasında platformda yerini aldı. 

Kimler Katıldı? 

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Sakarya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve 22-23, Dönem Ak Parti Milletvekili 
Hüseyin Tanrıverdi, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ka-
tıldı. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu bir selamlama ko-
nuşması yaptı. Toçoğlu, “En kritik dönemlerde ülkemizin geleceğine 
sahip çıkan HAK-İŞ üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ar-
tık 1 Mayıs kaosun değil, kardeşliğin adıdır. Artık kara günler geride 
kaldı. Ben bu meydanda 1 Mayıs’ı bahane ederek ülkesine zarar ve-
renleri görmüyorum, ben burada Anadolu’nun milli iradesini görü-
yorum. Rabbim yolunuzu açık etsin” dedi. 

Kent Meydanı’ndaki coşku ve heyecana, Türkiye sevdalısı bütün Sa-
karyalılar da ortak oldu. 1 Mayıs Mitingi, İstiklal Marşı ve Saygı Duru-
şu ile başladı.  Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Yusuf 
Ziya Hünerli’nin Kuran-ı Kerim Tilaveti ve 1 Mayıs duası için eller 
semaya açıldı. Vatan savunmasında ve iş kazalarında şehit düşenler 
için dualar okundu. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının mehter marşları, 
Öz Gıda-İş Sendikası Folklor Ekibinin gösterisi büyük bir coşkuyla 
izlendi. Mitingde Grup Yürüyüş de bir konser verdi. Grup Yürüyüş’ün 
seslendirdiği şarkılar farklı anlar yaşattı. Kent Meydanı’nın hınca 
hınç dolduran on binler coşkulu şarkılara eşlik etti.

1 Mayıs Bildirisi Okundu

Mitingde Recep Bişkin ve Sümeyra Uzun tarafından HAK-İŞ’in 1 Ma-
yıs bildirisi okunarak, demokrasi, barış, yeni anayasa, soysal devlet 
ve özgürlüğe vurgu yapıldı.

Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılması ve insanı merkeze 
alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisinin 
talep edildiği bildiride, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, gü-
vencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-
kisi kurmaya, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itirazlar dile 
getirildi.

Bildiride, göçmen sorunu ve çevreye de dikkat çekilerek, “Başta 
Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet ortamından 
kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, 
sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini; 
üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunması, orman, su 
yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi insanlığın ortak değer ve 
miraslarının ticaretleştirilmemesini ve korunmasını istiyoruz” denildi.
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1 Mayıs, Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü 
İçerisinde Kutlandı

HAK-İŞ’in 32 ilden gelen üyeleriyle Sakarya’da ger-
çekleştirdiği 1 Mayıs kutlaması, her zaman olduğu gibi 
bu yılda kavga, çatışma ve hesaplamadan uzak, kar-
şılıklı anlayış, barış ve kardeşlik içerisinde, bayram ve 
şölen havasında, yine tarihi bir kutlamaya sahne oldu. 

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü programı beyaz güvercinlerin salıverilmesi, ren-
garenk balonların uçurulması ve konfetilerin saçılma-
sı ile son buldu. 

YASİN HATİPOGLU’NDAN 1 MAYIS MESAJI 

1 Mayıs Programı 
Tertip Komitesi Başkanlığına!...

Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Rahatsızlığım 
sebebiyle fiilen iştirak edemedim. Hissiyatımı me-
sajımla arz ediyorum…

Selam ve muhabbetlerimle…

“HAK-İŞ, dünden bugüne demokrasinin, demok-
ratikleşme çabalarının ve demokrat sivillerin her 
girişiminde taraf olmuş…”;toplumun vicdanı olmayı 
ilke edinmiştir…”

“Beşli çetenin”,ikbal ve istikbalini “emir-komuta” 
zincirine teslim etmiş kimi kurum ve kuruluşun 
“kölelik” anlayışına karşı en ciddi tavrı koymuştur.

Bütün meselelere “HAK” nokta-i nazarından yak-
laşan ve “HAK” ölçüleriyle çözüm üreten “HAK-İŞ” 
konfederasyonunun kurucularından ve genel baş-
kanlarından olmam en büyük bahtiyarlığımdır.

“HAK-İŞ’in bu isimle anılmasına katkısı olan, bu 
muhterem ismin lekelenmeden idamesine katkı 
sağlayan, başta Genel Başkan olmak üzere,  her 
kademe çalışanına teşekkür ederken merhum Er-
bakan hocamızı da rahmetle anıyorum...

Çalışmalarınızın hayra vesile olmasını C. Allah’tan 
niyaz ederim…

Selam ve dua…”
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1 Mayıs'ta, “Türkiye'nin sanayi ve tarım şehri Sakarya’dayız. 
1 Mayıs’ı Sakarya’da hep birlikte kutluyoruz. 

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamalarında; 

- Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz, 
- Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz, 
- Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet diyoruz, 
- Yeni Anayasa istiyoruz. 

Sakarya'da, 81 ilde ve bütün Türkiye'deyiz. 

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, Yeniden 
Büyük Türkiye’nin ve adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgür-
lükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Anayasa için, saygın iş için, 
insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam de-
mokratik bir Türkiye için alanlardayız. 

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâ-
kim kılınması için alanlardayız.

HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşit-
lik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2016’da Sakarya başta olmak 
üzere tüm yurtta alanlardayız. 

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanları-
mızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentileri-
mizin karşılanması için alanlardayız. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalı-
şanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. 

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, 
özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmaya, kayıt dışı 
ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için buradayız. 

Taşeron işçilerin kamuya kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. 
Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin 
biran evvel bağıtlanmasını istiyoruz. 

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için alan-
lardayız. Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız. 

İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş 
kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma or-
tamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin mücadele 
edilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. 

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygu-
lamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır 
olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz. 

Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücret-
lilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden 
ve refah artışından hakettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, 
daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.  

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını başta su 
kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve 
denizler gibi insanlığın ortak değer ve miraslarının ticaretleştirilme-
mesini ve korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. 
Kayıtdışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz. 

Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk 
istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini is-
tiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini isti-
yoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını 
istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin is-
tiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasının 
sağlanmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın te-
meli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi 
politikalar istiyoruz. 

Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. 
“Candan cana giden en büyük sadaka” anlayışıyla organ bağışının 
yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

Başta Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet orta-
mından kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygu-
lanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştiril-
mesini istiyoruz. 

Dünyanın, diktatör yönetimlere ve teröre dayalı zorunlu göç sarmalını 
birlikte ele almasını ve çözmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında 
mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demok-
rasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını 
nefretle kınıyoruz. 

Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polisleri-
mize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce 
yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımı-
za Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz. 

Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne 
karşı olduğumuz için buradayız. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurum-
larıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve 
etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak 
için Sakarya'dayız. 

Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabala-
rına,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı 
olduğumuz için alanlardayız. 

Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik 
ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. 

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; SAKARYA’DAN 
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 

HAYKIRIYORUZ.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE 
VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

Bizler, Türkiye'nin işçileri, kamu görevlileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, 
meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlardayız.

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

1 mayis bİLDİRİSİ
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KONFEDERASYONU

1 mAYıs
2016 Sakarya

hayır

evet

teröre

kardeşliğe

aNayaSa
yeNi

taşeroN

iStiyorUZ
işÇi kadroSU
ÇalışaNlara

SorUNları
ÇöZÜlSÜN

mevSimlik
geÇici ve

işÇileriN

1 mayis AFİŞİMİZ
2016
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 
“TAŞErON ÇALıŞANLArA İŞÇİ kADrOsU İsTİYOrUZ, 

GEÇİCİ VE mEVsİmLİk İŞÇİLErİN sOrUNLArı ÇÖZÜLsÜN, 
TErÖrE HAYır, kArDEŞLİĞE EVET VE 

YENİ ANAYAsA”
SLOGANLARIYLA 

TÜrkİYE’NİN kÜLTÜrEL VE ÖNEmLİ sANAYİ kENTLErİNDEN 
Bİrİ OLAN sAkArYA'DA kUTLUYOr. 

HAk-İŞ OLArAk, 
EMEK MÜCADELESİ VEREN,

FARKLILIKLARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN,
DAHA GÜÇLÜ, DAHA ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İÇİN 

ALINTERİYLE ÜRETEN,
YERYÜZÜNÜN BÜTÜN MAZLUM VE
MAĞDURLARININ YANINDA OLAN

TÜRKİYE SEVDALISI BÜTÜN SAKARYALILARI
1 MAYIS COŞKUSUNA,

HEYECANINA ORTAK OLMAYA,
1 MAYIS’I BİRLİKTE KUTLAMAYA DAVET EDİYORUZ.

KONFEDERASYONU

Tarih: 1 Mayıs 2016  Saat: 09:00
Yer: Sakarya Kent Meydanı

hayır

evet

teröre

kardeşliğe

aNayaSa
yeNi

taşeroN

iStiyorUZ
işÇi kadroSU
ÇalışaNlara

SorUNları
ÇöZÜlSÜN

mevSimlik
geÇici ve

işÇileriN

KONFEDERASYONU

1 mAYıs
2016 Sakarya
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan 
başkanlığında, İstanbul İl Temsilcisi ve Konfederasyonumu-
za bağlı sendikalarımızın Başkan, Yönetici ve Üyelerinden 
oluşan temsili heyet ile Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de 
hayatını kaybedenleri andı. Ardından Taksim Anıtı’na HAK-
İŞ 1 Mayıs çelengi bırakıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 
30 Nisan 2016 tarihinde, HAK-İŞ’in Sakarya’da gerçekleş-
tireceği 1 Mayıs kutlamaları öncesinde Taksim’de bir dizi 
etkinlikte bulundu. Arslan ve beraberindekiler önce 1 Mayıs 
1977’de hayatını kaybedenlerin anısına kazancı yokuşuna 
karanfil bıraktı ardından Taksim anıtına çelenk bıraktı. Ars-
lan, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

HAK-İŞ’TEN
TAKSİM ANITINA
ÇELENK
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 “39 yıl önce Taksim’de yaşanan katliamın failleri bulununcaya kadar 
HAK-İŞ olarak bunun takipçisi olacağız. Taksim’de yaşanan katliamı 
unutmadan, unutturmadan 1 Mayıs’ı kutlamaya devam edeceğiz. 
1980 darbesinden sonra 1993 yılında Taksim Meydanı’na ilk çıkan 
Konfederasyon HAK-İŞ’tir. Bu yıl da 1 Mayıs’ı Sakarya’da işçilerimiz, 
emekçilerimizle kutlayacağız. Emekçilerin birlik ve dayanışma gü-
nünde çalışanlarımızın sorunlarını HAK-İŞ olarak alanlarda yüksek 
sesle haykıracağız. Ülkemizin bütün meydanları 1 Mayıs alanı olduğu 
anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. 1 Mayıs birlik mücadele ve daya-
nışma gününü hem 1977 yılında burada kaybettiğimiz emekçilerimizi 
saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların yakınlarının acılarını bir kez daha 
paylaşıyoruz. Burada yaşanan katliamın faillerinin bulunmasını için de 
hükümete ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma günümüz kutlu olsun. Bütün emekçilerimizin sorunlarının 
çözüldüğü kardeşliğimizi, dayanışmamızın öne çıktığı, terörün ve te-
rörizmin yaşanmadığı yeni bir Türkiye diliyoruz.”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mayıs öncesinde HAK-İŞ'e 
bağlı Sendikaların İstanbul Şube Başkanı ve yöneticileri ile 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin hazırlık çalışma-
larını değerlendirmek üzere biraraya geldi. Arslan, HAK-İŞ’in Sa-
karya’nın yanı sıra 81 ilde kutlamalar yapacağını, bu kapsamda 30 
Nisan 2016 tarihinde Saat 11.00'da Kazancı Yokuşunda anma yapı-
lacağını ve anıt çelenk bırakılacağını söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın başkanlığında 28 Nisan 2016 
tarihinde HAK-İŞ İstanbul İl Temsilcisi Orhan İlhan ve HAK-İŞ'e bağlı 
sendikaların İstanbul İl Temsilcileri, Şube ve Bölge başkanları ve yö-
neticileri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, 1 Mayıs’ın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olduğunu 
belirterek, 1 Mayıs’ın bu ruha uygun olarak kutlanmasının önemine 
dikkat çekti. Arslan, “1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günün-
de, birlik ve dayanışma ruhunu öne çıkarıyoruz. Sorunlarımızın altını 
çizmek, çözüm önerilerimizi ortaya koymak için 1 Mayıs’ta alanlar-
dayız, Sakarya'dayız 1 Mayıs’ın bu anlayış içinde kutlanmasının an-
lamlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in uzun yıllardır 1 Mayıs’ın korku, gerilim, kaos ve gergin-
lik günü olmaması konusunda yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden 
Arslan, “HAK-İŞ 1 Mayıs’ın normalleştirilmesi ve yasaklı alanların 
açılması konusunda, uzun yıllar süren ciddi bir mücadele vermiştir" 
dedi. HAK-İŞ'in özellikle Taksim üzerindeki gölgenin kaldırılması 
için yoğun mücadele verdiğini ve bu mücadelenin sonucunda Tak-
sim'in kutlamalara açıldığını, ancak daha sonra inşaat nedeniyle 
kutlamalara kapatıldığını kaydetti. HAK-İŞ'in ülkemizdeki bütün 
alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğünü ve buna uygun olarak Tak-
sim,  Ankara, Karabük, Kayseri ve Konya'da çok başarılı ve tarihi 
kutlamalar yaptığını ifade etti.

HAK-İŞ'in bu 1 Mayıs'ı “Türkiye'nin sanayi ve tarım şehri" Sakarya’da 
"Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz. Geçici ve Mevsimlik İşçilerin So-
runları Acilen Çözülsün istiyoruz. Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet di-
yoruz. Yeni Anayasa istiyoruz" sloganlarla kutlayacağını belirterek, 
bütün isçi ve emekçileri Sakarya'ya davet etti.

HAK-İŞ’in Sakarya’nın yanı sıra 81 ilde kutlamalar yapacağın be-
lirten Arslan, bu kapsamda İstanbul’da da kazancı yokuşunda bir 
anma programı yapılacağını ifade etti. Arslan, "30 Nisan 2016 tari-
hinde Saat 11.00'da Kazancı Yokuşun 1 Mayıs 1977'de kaybettik-
lerimizi anacak ve Taksim Anıtına çelenk bırakacağız. Ardından da 
Sakarya'ya geçip 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirileceğiz" dedi.

Arılan, "HAK-İŞ olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün bir an 
önce son bulmasını istiyoruz. Bunun için anlarda olacağız. Hakları-
mız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, Yeniden Büyük Türki-
ye’nin ve adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılım-
cı, sivil ve demokratik Yeni Anayasa için, saygın iş için, insanca hayat 
için alanlarda olacağız. Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, 
güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi kurmaya, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itirazları-
mızı dile getireceğiz" dedi.

Çalışanların ve HAK-İŞ'in başta taşeron geçici ve mevsimlik işçiler 
olmak üzere önemli sorunları ve talepleri bulunduğunu belirten 
Arslan, “Bizim söyleyecek sözümüz, ortaya konulacak görüşlerimiz 
var” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ emeği ile geçinen tüm çalışanlarımızı ve halkımızı 1 
Mayıs’ı barış ve coşku içinde kutlamak için Sakarya Kent meydanına 
çağırmaktadır. 1 Mayıs birlik, dayanışma ve emek gününüz şimdi-
den kutlu olsun” dedi.

ARSLAN'DAN İSTANBUL'DA
1 mAYıs TOPLANTısı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadını, erkeği, genci, yaşlısı 
bütün Sakaryalıları Pazar günü Kent Meydanında yapılacak olan 1 
Mayıs Kutlamalarına davet etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Şahin, Ali Cengiz Gül ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız ve HAK-İŞ İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, sendika üyelerimiz 
vatandaşlara karanfil dağıttı ve HAK-İŞ’in Sakarya Kent Meydanında 
yapacağı 1 Mayıs kutlamalarına davet etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ve beraberindekiler 26 Nisan 2016 tarihinde Sakarya’da 

HAK-İŞ İl Temsilciliği önünde toplanarak, vatandaşlara ve esnafa 
karanfil dağıtarak 1 Mayıs kutlamalarına katılım çağrısında bulundu.

Arslan, 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Sakarya Kent meydanında 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslan, "1 Mayıs'ları 1 
Mayıs'a uygun olarak, birlik anlayışıyla her yıl ihya ediyoruz. Bu yıl 1 
Mayıs'ı Sakarya'da kutlayacağız. Bölgedeki diğer illerden de buraya 
katılacak arkadaşlarımızla Pazar günü bu meydanda bütün ülke-
ye, dünyaya önemli mesajlar vereceğiz. Ülkemizin yeterince sorun 
stokları var" dedi.

Sakarya halkıNa
hak-iş’teN

1 mayıS daveti
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HAK-İŞ’in 1 Mayıs toplantılarında kardeşlik ortamının olduğunu 
belirten Mahmut Arslan, "Başta yeni anayasa olmak üzere, pek 
çok temel konularda görüşlerimizi Sakarya'daki Kent Meydanı'n-
dan hem ülkemize, hem de dünyaya haykırmak istiyoruz. Türküler 
söyleyeceğiz, yeri gelecek ağıtlar yakacağız. 1 Mayıs'ı farklı bir şe-
kilde kutlamanın çabası içinde olacağız. Eleştirilerimizi yapacağız, 
hükümete ve işverenlere yönelik. Bizim alanlarımızda çatışma 
olmaz, bizim alanlarımızda askerimize, polisimize saldırı olmaz. 
Bizim alanlarımızda kardeşlik türküleri söylenir" diye konuştu. Mi-
tinglerde artık TOMA'ları ve gaz bombalarını görmek istemedikle-
rini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"1 Mayıslar'ın üzerindeki bu kaosun, 1 Mayıs'ları gerginlik günü 
olarak kutlamak isteyen, sadece TOMAları, suları, copları, gazları 
gördüğümüz 1 Mayıs'ları artık Türkiye'de istemiyoruz. Ülkenin bü-
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tün alanlarını 1 Mayıs alanı olarak görüyoruz. Bütün işçiler bu kutla-
mayı barış içinde yapabilmelidir. 1 Mayıs'ı belli alanlara hapsederek, 
belli alanları mabetleştirerek, kutsayarak 1 Mayıs'ın içinin boşaltıl-
masına Hak-İş olarak karşıyız. Türkiye'nin hangi sorunu varsa bu 
meydandan yüksek sesle haykıracağız. Teröre karşı durduğumuzu, 
terörizme karşı nereden, kimden hangi anlayışla olursa olsun, terö-
rün her türlüsüne karşı olduğumuzu göstereceğiz."
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Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli

Adapazarı Belediye Başkan Vekili Erol Aydın Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Şahin ve Ali Cengiz Gül ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, HAK-İŞ İl Temsilcisi Mesut Gökdemir ve HAK-İŞ’e üye sen-
dikaların yöneticileri HAK-İŞ’in Sakarya’da yapacağı 1 Mayıs kutla-
maları öncesinde, 26 Nisan 2016 tarihinde Sakarya’da çeşitli temas-
larda bulundu. Arslan ve beraberindekiler, Sakarya Vali Yardımcısı 
Mehmet Zeki Koçberber, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman 

Dişli, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye 
Başkan Vekili Erol Aydın ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü 
ziyaret ederek, HAK-İŞ’in 1 Mayıs çalışmaları hakkında bilgi verdi.

HAK-İŞ’in Sakarya’da kavgadan, gürültüden uzak, barış ve kardeş-
lik havasında kutlama gerçekleştireceğini belirten Arslan, belediye 
başkanlarını ve valiyi HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamasına davet etti.

arSlaN’daN 
Sakarya’da
1 mayıS 
Ziyaretleri Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sakarya’daki 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi. 
Arslan, HAK-İŞ’in Sakarya’da büyük ve görkemli 
bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştireceğini belirte-
rek, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini HAK-İŞ’in 
1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Nisan 2016 
tarihinde Sakarya’daki 60’ın üzerindeki sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ile akşam yemeğinde birara-
ya geldi. HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarının kavga 
etmek yerine barışçıl bir ortamda geçirilmesi için 
büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, her yıl Ana-
dolu’nun bir ilinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti-
rilmesi kararına uygun olarak HAK-İŞ’in bu yıl 1 
Mayıs’ı Sakarya’da gerçekleştireceğini ifade etti. 
Sakarya’daki sivil toplum kuruluşlarının önemine 
ve birikimine dikkat çeken Arslan, STK temsilcile-
rini HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

hak-iş’teN Sakarya Stk’larıNa
1 MAYIS DAVETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üye-
leri, Ankara’da medya temsilcileriyle sohbet toplantısında biraraya 
geldi. Arslan, HAK-İŞ’in bu yıl 1 Mayıs’ı “Taşeron Çalışanlara İşçi 
Kadrosu İstiyoruz, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Çözülsün, 
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet ve Yeni Anayasa” sloganlarıyla Sakar-
ya’da kutlayacağını söyledi.

Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Ali Cengiz Gül, Mustafa To-
runtay ve Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile birlikte medya 
temsilcileri ile 25 Nisan 2016 tarihinde sohbet toplantısında biraraya 
geldi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ayrıca İstanbul’da Kanal 7 
ve Ülke Tv, Sabah, ATV ve A Haber, Yeni Akit, Yeni Şafak ve Tv Net ile 
Doğuş Medya Gruplarını ziyaret ederek yöneticileri ile görüş alışve-
rişinde bulundu. 

Arslan, Ankara’da düzenlediği sohbet toplantısında, 1 Mayıs Günü 
kutlamalarının değişik illerde devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin 
81 ilinde bu kutlamaları devam ettirmek istediklerini dile getirdi. 
Arslan, “Bu yıl Sakarya’da inşallah 1 Mayıs’ta Kent Meydanı'nda 
olacağız. 32 ilden konfederasyonumuza bağlı üyelerimiz bu bölge-
ye gelecekler. Diğer iller kendi buldukları yerlerde 1 Mayıs Gününü 
etkinliklerle gerçekleştirmiş olacak” dedi.

HAK-İŞ’in 1 Mayıs öncesinde cumartesi günü 
Taksim’de Kazancı yokuşuna 37 yurttaşın anı-
sına karanfil bırakarak anma toplantısı gerçek-
leştireceğini ifade eden Arslan, 1 Mayıs’ta ise 
Sakarya’da kitlesel kutlama gerçekleştirileceği-
ni kaydetti. Arslan, “İstanbul’daki kutlama prog-
ramını bu vesile ile Sakarya’da gerçekleştirmiş 
olacağız. Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs etkinlik-
lerinin barış içinde, bir kavga, çatışma, hesap-
laşma, restleşme noktasından uzak, karşılıklı 
anlayış ve hoşgörü içerisinde, uygun görülen 
ve müsait olan alanlarda 1 Mayıs Günü etkinlik-
lerinin kutlanmasının daha doğru olacağını dü-
şünüyorum. Bizim gibi düşünmeyenler olabilir, 
biz bunlara saygı duyarız. Bizim yaptığımız daha 
zahmetli ama doğru olan olduğunu düşünüyo-
ruz” diye konuştu.

“Kıdem Tazminatı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 1 
Mayıs çalışmalarının yanı sıra gazetecilerin çalışma 
hayatının gündemine ilişkin sorularını da yanıtla-
dı. Arslan, “Ne hükümet tarafından, ne de başka 
bakanlık tarafından konfederasyonumuza kıdem 
tazminatı ile ilgili bir taslak, bir tasarı, bir öneri şu 
ana kadar ulaşmamıştır. Bu tartışmaları biz de 
medya üzerinden takip ediyoruz. Çeşitli çalışma ve 
hazırlıklardan bahsediliyor, şu ana kadar önümüze 
bu 'hükümetin kıdem tazminatı ile ilgili taslağıdır' 
şeklinde bir çalışma gelmedi, sadece Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kıdem 
tazminatı ile ilgili bir sunum yaptı. Slaytlarla sunum 
üçlü danışma üyelerine gösterildi. Ama herhangi 
bir taslak, bir öneri, teklifler önümüze sunulmadığı 
için karşı öneri hazırlama imkanımız olmadı. Çünkü 
önümüzde bize ulaştırılan bir teklif yok” dedi.

“Taşeronlaşma Sürdürülebilir Olmaktan Çıktı”

Gündemdeki taşeron konusuna ilişkin soruları da yanıtlayan Arslan, 
taşeron sisteminin artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. 
Arslan, şunları kaydetti:

“Sistemin sürdürülebilirliği ortadan kalkmış, kamu maliyesi açı-
sından büyük bir yüke dönüşmüş, emekçiler açısından gerçekten 
kendilerini mutlu hissetmedikleri ve hemen hemen hiçbir haklarını 
alamadıkları bir sistem olduğunu mutsuz olan herkesin uygun ol-
madığını gören bu sistemin de Türkiye’de emekçilere de haksızlık 
olduğunu düşündük. O yüzden biz kamudaki taşeron uygulamasını 
bugünkü haliyle derhal sona erdirilmesini bu sistemin çöpe atılma-
sını ve burada çalışan bütün emekçilerin kamuda kadrolu işçi olarak 
istihdam edilmesi talebimizi uzun zamandır sürdürmekteyiz.”

Tüm emekçilerin ve basın mensuplarının 1 Mayıs’ını kutlayan Ars-
lan, çalışanları HAK-İŞ ile birlikte Sakarya’da alanlara çıkmaya davet 
etti.

medya temSilcileriyle  1 MAYIS BULUŞMASI



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

36 |  HABERLER

HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs Hazırlık Komi-
tesi Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin’in 
başkanlığında, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa 
Toruntay ve Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 
ile sendikalarımızın yönetici ve uzmanlarının katılı-
mıyla 1 Mayıs’tan aylar önce çalışmalarına başladı 
ve yoğun bir tempoda çalışmaları organize etti. 

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, HAK-
İŞ’in 1 Mayıs coşkusunu Anadolu’ya taşımak 
konseptine uygun olarak bu yıl da 1 Mayıs kutla-
malarının Türkiye’nin önemli bir sanayi ve tarım 
kentlerinden Sakarya’da gerçekleştirileceğini söy-
ledi. Şahin, 1 Mayıs’ı Sakarya’da geniş katılımla 
coşkulu, heyecanlı, sorunların tartışıldığı ve HAK-
İŞ Konfederasyonu’na yakışır şekilde kutlamayı 
amaçladıklarını söyledi. 

Geçen yıllarda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamala-
rının ayrıntılı olarak değerlendirildiği Komitede, bu 
yıl gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs kutlamalarına 
ilişkin HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın görüş ve 
önerileri alındı.

1 MAYIS haZırlık komiteSi toPlaNdı

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ve ITUC AP Genel Sekreteri Noriyuki Suziki, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü kutlayan bir mesaj gönderdi. 

ıtUc’taN
hak-iş’e 1 mayıS meSaJı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Ahmet Davutoğlu ve siyasileri HAK-
İŞ’in Sakarya’da gerçekleştireceği 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma günü kutlamalarına 
davet etti. Arslan, davet mektubunda şun-
ları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu yıl 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama-
larını Sakarya'da gerçekleştireceğimiz et-
kinliklere içtenlikle davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak,  daha önce Karabük, Kayse-
ri, Ankara ve Konya'da yaptığımız gibi bu yıl 
da tarım ve sanayi açısından da Türkiye’nin 

gelişmiş illerinden biri olan Sakarya'da 
emekçilerin yoğun katılımıyla tarihi nitelik-
te 1 Mayıs kutlaması gerçekleştireceğimize 
olan inancımız tamdır.  

1 Mayıs dünya ve Türkiye emek hareketi 
için önemli bir gündür. Avrupa’da, çalışanlar 
tarafından 1889 yılında uluslararası çalışan 
günü olarak kabul edilen 1 Mayıs, bugün 
166 ülkede kutlanmaktadır. 

Türkiye’de 1 Mayıs’ın 2008 yılında “Emek ve 
Dayanışma Günü”, 2010 yılında resmi tatil 
ilan edilmesi, yine 2010 yılında PTT tarafın-
dan 1 Mayıs hatıra pulu bastırılması, 1 Mayıs 
kutlamalarının normalleşmesine, toplumda 

yerleşmesine, kavga, kan ve çatışma zemi-
ni olmaktan çıkarılmasına katkı sağlamıştır. 

Geçmiş yıllarda Siyasi Parti ve STK temsil-
cileri, Bakanlar, Başbakan Yardımcıları ve 
Başbakanlar 1 Mayıs kutlamalarına; kimi 
zaman mesaj yollamak, kimi zaman da biz-
zat katılmak suretiyle iştirak etmişlerdir. Bu 
yıl da HAK-İŞ olarak; hem Türkiye hem de 
dünya zemininde kardeşlik, barış ve daya-
nışmaya katkı sunma hedefiyle ve bayram 
coşkusuyla Sakarya'da gerçekleştireceği-
miz “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” 
kutlamalarına katılımınızı diler, saygılarımızı 
sunarız.

cUmhUrBaşkaNı, BaşBakaN ve SiyaSilere 1 mayıS daveti

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR
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HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamaları TRT Haber, 
A Haber, NTV, Ülke Tv, Kanal A, CNN Türk, 
Habertürk  gibi pek çok haber kanalında 
geniş yer buldu. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 1 Mayıs günü ile 1 Mayıs öncesi ve 
sonrasında yayınlara katılarak Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamaları 
hakkında bilgi verdi. 

Milli Gazete’nin her yıl 1 Mayıs için hazır-
ladığı Çalışma Hayatı ekinin bu yıl 6. Sayısı 
yayınlandı. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet 
Şahin, Settar Aslan ve Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız’ın açıklamaları 1 Mayıs özel 
ekinde yer aldı. 

1 mayıS kUtlamalarımıZ 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 

Sakarya’da gerçekleştirdiği 1 Mayıs 
kutlamaları yazılı ve görsel basın ile 
sosyal medyada geniş yer buldu. 

yer BUldU
BaSıNda geNiş 
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TARİH KURULUŞ YER FAALİYET AÇIKLAMA 

2015

2015

 HAK-İŞ+MEMUR-SEN KONYA MİTİNG KONYA’DA GENİŞ KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TAKSİM BAŞTA OLMAK 
ÜZERE PEK ÇOK İLDE 1 MAYIS 1 MAYIS 
BİLDİRİMİZ OKUNDU VE KUTLAMALAR 
YAPILDI 

HAK-İŞ tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on binlerce işçiyle birlikte büyük 
bir coşkuyla Konya Kent Meydanı’nda tarihi bir 1 Mayıs kutlaması 
gerçekleştirdi. İstanbul İl Temsilciliğimiz de Kazancı Yokuşu’na karanfiller 
bıraktı, Taksim’de anıta çelenk koydu ve 1 Mayıs bildirimizi okudu. 

2014 HAK-İŞ KAYSERİ 

TAKSİM 

MİTİNG KAYSERİ’DE GENİŞ KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İSTANBUL TAKSİM’DE 
BİLDİRİ OKUNDU VE 81 İLDE DE KUTLAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on 
binlerce işçiyle birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otopark 
alanı üzerinde miting yaptı. Aynı zamanda İstanbul İl Temsilciliğince 
Kazancı Yokuşuna karanfil bırakıldı, 1 Mayıs bildirisi okundu ve 
Taksim’de anıta çelenk konuldu. 

2013 HAK-İŞ KARABÜK 

TAKSİM 

MİTİNG KARABÜK’TE GENİŞ KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İSTANBUL TAKSİM’DE 
BİLDİRİ OKUNDU VE 81 İLDE DE KUTLAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on 
binlerce işçiyle birlikte Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 
miting yaptı. Aynı zamanda İstanbul Taksim’de de anıta çelenk 
konuldu, bildiri okundu. Taksim’e çıkarak, anıta çelenk koyan ve bildiri 
okuyan tek örgüt HAK-İŞ oldu, çatışmadan uzak, barışçı bir kutlama 
gerçekleştirildi. 

2012 HAK-İŞ+ MEMUR-SEN HAK-İŞ ve MEMUR-SEN 

ANKARA TANDOĞAN 

MEYDANI, 
TÜRK-İŞ ve 

T. KAMU-SEN BURSA 

DİSK-KESK İSTANBUL 

MİTİNG, HAK-İŞ 

ANKARA'NIN YANI SIRA 

BURSA BAŞTA OLMAK 
ÜZERE, 81 İLDE İL TEMSİLCİLİKLERİ 
ARACILIĞIYLA KUTLAMA YAPTI. 

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on 
binlerce işçiyle birlikte sel oldu Tandoğan’a aktı. Rengârenk 
bayrakları, balonları, 1 Mayıs maskotları ve taleplerimizi içeren 
dövizlerimizle, sloganlarımızla Tandoğan Meydanına renk kattık. 
Mitinge ÇSGB Bakanı Faruk Çelik de katıldı. 

2011 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, MEMUR-
SEN, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 
TEB 

TAKSİM MİTİNG HAK-İŞ on binlerce üyesiyle katıldığı mitingin, en renkli, disiplinli, 
coşkulu ve belirleyici grubu oldu. 

2010 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK, 

MEMUR-SEN, KAMU-SEN, 
KESK 

TAKSİM MİTİNG HAK-İŞ'in on binlerce üyesiyle katıldığı miting, 

yaşanan küçük provokasyona rağmen başarıyla 
tamamlandı. HAK-İŞ, mitingin en örgütlü; renkli ve coşkulu grubu 
oldu. 

2009 HAK-İŞ TAKSİM MİTİNG HAK-İŞ daha önce 1993 yılında çıktığı Taksim'e 

tekrar çıktı. Taksim'de miting yapılabileceğini kanıtladı. 

2008 HAK-İŞ ANKARA TANDOĞAN 

MEYDANI 

MİTİNG HAK-İŞ tek başına Ankara'da 50.000 işçi ile 

miting yaptı. 

2007 HAK-İŞ İllerdeki Ortak 

Kutlamalara Katılındı 

 1 Mayıs Bildirileri yayınlandı. 

2006 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK ve EP 

ANKARA TANDOĞAN 
MEYDANI 

MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra EP bileşenleri de 
kutlamalara geniş katılım gösterdi. 

2005 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 

KESK 

İSTANBUL KADIKÖY MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonları 

1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı. 

2004 HAK-İŞ ANKARA DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

ZİYARET Genişletilmiş Bakanlar Kurulu Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül'ü ziyaret ederek 1 Mayıs'ın tatil olması talebini bir 
kez daha dile getirdi. 

2003 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 
KESK 

İST. ŞİŞLİ ABİDE-İ 
HÜRRİYET 
MEYDANI 

MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs'ı ortak mitingle 
kutladı. 

2002 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK ve EP 

ANKARA TANDOĞAN 
MEYDANI 

MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra 
EP bileşenleri de kutlamalara katılım gösterdi. 

2001 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 
KESK 

İST. ŞİŞLİ ABİDE-İ 
HÜRRİYET 
MEYDANI 

MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonları 
1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı. 

2000 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 

KESK 

İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ 

HÜRRİYET MEYDANI 

MİTİNG HAK-İŞ ayrıca Ankara'da da Öz İplik-İş 

Sendikasının yeni binasının açılış töreni 
gerçekleştirdi. Açılışı Çalışma Bakanı Yaşar 
Okuyan yaptı. 

1999 HAK-İŞ + KAMU-SEN, 
MEMUR-SEN ve TİEC 

HAK-İŞ GENEL 
MERKEZİ 

GENİŞ KATILIMLI SALON 
TOPLANTISI 

HAK-İŞ, Memur ve Emeklilerin de katılımıyla kutladı. 

1998 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 

KESK 

İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ 

HÜRRİYET MEYDANI 

MİTİNG İşçi ve Memur Konfederasyonları 

1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı. 

1997 HAK-İŞ ANKARA MİLLİ 

KÜTÜPHANE SALONU 

GENİŞ KATILIMLI SALON 

TOPLANITSI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik 

de katılarak işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı. 

1996 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 

KESK 

İSTANBUL KADIKÖY MİTİNG HAK-İŞ ayrıca Karabük'te "1 Mayıs'ın 110. 

Yıldönümünde Yeni Sendikal Yaklaşımlar ve 
Özelleştirmede Karabük Modeli" konulu bir panel 
gerçekleştirdi. 

1995 HAK-İŞ ANKARA ASKİ 

TESİSLERİ 

PANEL "Türkiye Gerçeği ve Emeğin Rolü" konulu panel, 

geniş bir katılımla yapılmıştır. 

1994 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve 

Demokrasi Platformu 
içinde yer alan Kamu 
Çalışanları Sendikaları 
Platformu 

İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ 

HÜRRİYET MEYDANI 

MİTİNG Bütün işçi kuruluşları ile meydanlarda coşkulu 

kutlama yapılabileceği gösterilmiştir. 

1993 HAK-İŞ TAKSİM MİTİNG: HAK-İŞ 
TAKSİM'İN YASAKLI OLDUĞU YILLARDA 
BÜYÜK BİR MÜCADELE SONUCU 
TAKSİM'E ÇIKMAYI BAŞARDI. 

TAKSİM TABUSUNU TEK BAŞINA YIKARAK 1 
MAYIS'I KAMU VİCDANINDA AKLAMA YÖNÜNDE EMSALSİZ BİR 
GİRİŞİMDE BULUNDU. 

1992 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ANKARA 
KARAYOLLARI 
GENEL MDL. 
SALONU 

GENİŞ KATILIMLI SALON 
TOPLANTISI. HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve DİSK "1 MAYIS GÜÇ BİRLİĞİ 
ORTAK BİLDİRİSİ" YAYIMLADI. 

SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, ÇSGB Batanı 
Mehmet Moğultay (SHP), Devlet Bakanı Şerif Ercan (DYP), Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın (SHP) da katıldı. Üç 
konfederasyon 1 Mayıs’ın birlikte kapalı salonda da 
kutlanabileceğini ispatlamıştır. 

1991 HAK-İŞ DEDEMAN OTELİ PANEL  "1990 SONRASI YAPILANMANIN 

EMEK ÜZERİNDEKİ SİYASİ, İKTİSADİ ve 

SOSYAL ETKİLERİ" 

HAK-İŞ 1 Mayıs'ın kapalı salonda kutlanacağını 

göstermiştir. 

1990 HAK-İŞ HAK-İŞ Genel Merkezi 1 Mayıs düzenlenen bir basın toplantısı ile kutlandı 
 

2016 SAKARYA MİTİNG, SAKARYA’DA ONBİNLERCE 
EMEKÇİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
TAKSİM BAŞTA OLMAK ÜZERE 81 İLDE 
KUTLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

HAK-İŞ üye sendikaları ve onbinlerce emekçiyle birlikte  
Sakarya Ayağa kalktı, tarihi bir 1 Mayıs kutlamasına sahne oldu. 
Genel Başkanımız Arslan Başkanlığında, 30 Nisan 2016 tarihinde 
Kazancı Yokuşunda anma yapıldı ve Taksim Anıtına çelenk bırakıldı.

HAK-İŞ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız ve 
Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız ve HAK-İŞ Sakarya Teşkilatı 1 Mayıs öncesinde Çe-
lik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Başkurt Motor’a giderek grevde-
ki işçileri ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindekiler Sakarya’nın 
Arifiye İlçesi’nde bulunan Başkurt Fabrikası’nda sözleşmede ücret 
artırımı yapılmaması üzerine 29 Mart 2016 tarihinde greve çıkan 
işçileri 26 Nisan 2016 tarihinde ziyaret etti. Arslan, burada yaptığı 
konuşmada, işçilerin kararı üzerine greve çıkıldığını belirterek, “Çok 
uzun zaman geçmeden çalışanlarımızın taleplerini dikkate alınma-
sını fabrikadaki grevin sona ermesini istiyoruz” dedi. 

HAK-İŞ’in ve Çelik-İş Sendikası’nın fabrikanın işlemesinden ve 
üretimin devam etmesinden yana olduğunu belirterek, “Ama aynı 
zamanda burada çalışan insanların emeklerinin, alın terinin karşı-
lığının da şartların en iyisini zorlayarak verilmesini istiyoruz. Bu da 

en doğal hakkımız, bunun için evet bugüne kadar bir grev devam 
etti, HAK-İŞ olarak hiçbir yerde amacımız greve çıkmak değildi, 
hiçbir yerde fabrikalarda üretimi durdurup fabrikaları işlemez hale 
getirmek gibi bir niyet ve düşüncemiz asla yoktu. Ama haklarımızın 
verilmemesi durumunda ve bizim taleplerimizin karşılanmaması 
durumunda da bu hakkı sonuna kadar kazanmaktan da çekinme-
yiz” dedi. 

Grevin sonunda hem işverenin hem işçilerin kazanması için oturup 
müzakere yapılması gerektiğini söyleyen Arslan, “Her şey bitmiş 
değil yeni başlamıştır. Bugün yaptığımız faaliyetler ve çalışmalar 
grevin bir an evvel sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Grevin başladığı 
andan beri sendikamızın gösterdiği çabayı takdirle karşılıyoruz, iş-
verenin de aynı çaba içerisinde bu sorunun çözümüne katkı verme-
sini istiyoruz. İnşallah bu sözümüz karşılık bulur arkadaşlarımızın 
beklediği toplu sözleşmeye kavuşuruz ve işletmemizde de üretim 
devam etmiş olur” diye konuştu. 

HAK-İŞ’TEN BAŞKURT İŞÇİLERİNE ZİYARET
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Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Yönetim 
Kurulu, Üye Sendikaları-
mızın Genel Başkanları, 
Kadın Komitesi Başkan 
ve 81 İlden gelen kadın 
temsilcilerimiz ile 33 ül-
keden gelen sendikacılar, 
28 kişinin hayatını kay-
bettiği terör saldırısının 
meydana geldiği Ankara 
Merasim Sokak’ta karan-
fil bıraktı.

HAK-İŞ’in “Uluslararası V. Kadın 
Emeği Buluşması”na katılmak 
üzere Ankara’da buluşan binlerce 
kadını temsilen, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan başkanlığın-
daki bir heyet, patlamanın yaşan-
dığı Merasim Sokak’a karanfil bı-
rakarak şehitlerimizi andı. HAK-
İŞ’in “Uluslararası V. Kadın Emeği 
Buluşması” öncesinde Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, Genel Başkan Yardım-
cılarımız ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Sendikalarımızın 
Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Kadın Komitesi 
temsilcilerinden oluşan bir heyet 7 Mart 2016 sabahı patlamanın ya-
şandığı Merasim Sokak’ta buluştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada şun-
ları kaydetti:

“8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Etkinliklerimiz kapsamında binlerce 
kadın üyemiz bugün Ankara’da. Bugün öğleden sonra yapacağımız 
etkinlik öncesinde 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen saldırı 
sonucu hayatını kaybeden 28 şehidimizi anmak için burada toplan-
dık. Acımız büyük ancak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef 
alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik hain saldırıların ülkemizin 
huzurunu bozmaya asla muktedir olamayacağını bugün binlerce 
kadınla birlikte bir kez daha haykıracağız.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, terörün son bulduğu, kardeşlik; hu-
zur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve 
dünya umut ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin 
devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele 
konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine ina-
nıyoruz.

HAK-İŞ olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör sal-
dırısını nefretle kınıyor, Allah’tan bir daha bu tür acılar yaşatmama-

sını diliyorum. Şehitlerimize Yüce Allah’tan Rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı, yaralılarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileğinde 
bulunuyoruz.”

Konuşmasının ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-
İŞ temsilcileri patlamanın meydana geldiği alanda şehitler için dua 
ettikten sonra karanfil bıraktı. 

kadıNlar  TERÖRÜ KINADI
hak-iş’li
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5. Uluslarası kadın Emeği Buluşması Etkinlikleri çerçevesinde Arna-
vutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, 
Eritre, Gürcistan, İran, İtalya, Ürdün, Kenya, Kuveyt, Kosova, Make-
donya, Malavi, Moldova, Moritanya, Karadağ, Fas, Nepal, Pakistan, 
Nijerya, Ruanda, Senegal, Zambiya, Uganda ve KKTC başta olmak 
üzere 33 farklı ülkeden çok sayıda sendikacı konuk katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız ile 6 Mart 2016 tarihinde HAK-İŞ’in 5. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan uluslararası konuk 

sendikacılarla akşam yemeğinde biraraya geldi. HAK-İŞ’in ulusla-
rarası emek hareketleriyle birlikte mücadele etmeyi önemsediğini 
ve bu doğrultuda iş birliklerini geliştirdiğini kaydeden Arslan, konuk 
sendikacılara, birlikte ortak çalışmalar yapma çağrısında bulundu.

Genel Başkanımız Arslan, 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasına 
gelirken geçirdiği kaza sonucu vefat eden Cezayir’li Sendikacı Abla 
Süleymani’ye Cenab’ı Allah’tan rahmet, yaralanan Maghraoui Yami-
na ve Nassira Ghozlane’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti. 

arSlaN, 
UlUSlararaSı SeNdika 

temSilcileriyle 

Biraraya geldi
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
“Uluslararası V. Kadın 
Emeği Buluşması”na üyesi 
bulunduğumuz Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) ile Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) temsilcileri başta 
olmak üzere dünyanın değişik 
coğrafyalarında yer alan 33 
ülkeden çok sayıda sendika 
temsilcisi kadın katıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çalışan kadınların kadın olma-
larından kaynaklanan sorunları olduğunu belirten Arslan, “Kadın-
lar söz sahibi olmayı sadece evde değil, meydanlarda da göster-
melidir” dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şubesi tarafından 3 
Mart 2016 tarihinde düzenlenen Kadınlar Günü Programında ko-
nuştu. Kadınlara yönelik kötü uygulamaların ciddi bir şekilde tar-
tışılması gerektiğini ve bunun da feminist bir yaklaşımın dışında 
milli ve yerli değerlerle yapılması gerektiğini belirten Arslan, bu 
anlayış doğrultusunda Hak-İş ve sendikalarımızın kadınların so-
runlarını çözmeye yönelik adımlar attığını anlattı. Arslan, “Kadın-
ların karşılaştığı sorunların çözümü için canla başla çalışıyoruz. 
Kadınların mutlaka çalışma hayatına girmeleri gerektiğini dü-
şünüyoruz. Hak-İş olarak bu konuda ciddi bir farkındalık ortaya 

koyduk. Kadınların yaşadıkları sorunların çözümünde 
olsun, kadına yönelik politikaların geliştirilmesinde ol-
sun öncü bir rol üstlendik” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yaptığı ko-
nuşmada kadınlara eşit fırsatlar verilmesi gerektiğini, 
kadınlara eğer bulundukları yerde eşit fırsatlar veril-
mesi halinde hedeflerine ulaşabildiklerini söyleyerek, 
yöneticilerin de fırsat eşitliğini gözetmesi gerektiğini 
vurguladı. Kadınların sosyal hayatlarını, ekonomik ha-
yatlarını geliştirmek adına yapmış oldukları projeleri 
anlatan Ak, örf, adet, gelenek ve dinen kadınlar hak 
ettikleri yerde olsalar da onları engelleyenlerin oldu-
ğunu, kendileri düşen görevin de o engelleri kaldırmak 
olduğunu ifade etti.

200’ü aşkın kadın ve davetlinin katıldığı programda 
Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komite Başkanı Fatma 
Yavuz, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Ko-
mite Başkanı H. Yüsra Erilli Kurumlu ve Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanı Recep Dere de birer konuşma yaptı.

“kadıNlar meydaNlarda da 

SöZ SahiBi olmalı”
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HAK-İŞ’in “Kadınların Sendikal Hayata Katkı ve Katılımı İçin Eğitim” 
sloganıyla 7 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği “Ulus-
lararası V. Kadın Emeği Buluşması”na Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere 
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Sema Ramazanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletvekilleri, bürokrat, 
sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Sendikalarımızın Genel 
Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ulusal ve uluslararası sendi-
kal hareketten kadın temsilciler ile 81 ilden binlerce HAK-İŞ’li kadın 
katıldı. HAK-İŞ’in “Uluslararası V. Kadın Emeği Buluşması”na üyesi 
bulunduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile Ulus-

lararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsilcileri başta olmak 
üzere dünyanın değişik coğrafyalarında yer alan 33 ülkeden çok sa-
yıda sendika temsilcisi kadın katıldı.

Erdoğan HAK-İŞ’li Kadınlara Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadını, 'başında örtü var, 
başında örtü yok' diye ayrıma nasıl tabi tutarsın? Yani 'başında örtü 
varsa kadın değil, başında örtü yoksa kadındır', böyle bir tanımlama 
olabilir mi? Yıllarca bu ülkede bu yapıldı. Eğer başında örtü varsa 
üniversiteye, okullara, devlet dairelerine, işe almadılar, yoksa aldı-
lar. Ayrımcılığın ta kendisi bu, bunu yaptılar. İşte bunu biz değiştirdik. 
İnsan olduğu için değer verdik, giyiminden kuşamından dolayı değil”  
dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
VE MUHTEREM EŞİ TEŞRİF ETTİ

“HAK-İŞ’Lİ KADINLAR ANKARA’DA BULUŞTU”

HAK-İŞ üyesi binlerce kadın, Dünya Kadınlar Gününde Ankara’da 
buluştu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron-mevsimlik-geçici 
ve kampanya işçilerinin sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’a kürsüden iletme fırsatı buldu.

5. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI
HAK-İŞ 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'den Suriye için gelecek destekle ilgili 
olarak, “3 milyar avro destek vereceğiz dediler, 4 ay geçti hala vere-
cekler” dedi. Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Brüksel’de 
olduğunu anımsatarak, “Sayın Başbakan şu anda Brüksel'de. Te-
menni ederim ki bu parayı alarak döner. Bakın bir taraftan 'mülte-
ciler gelmesin' diyorlar. Tamam da mültecileri biz göndermiyoruz 
ki, bak denizden geliyorlar. Bunların birçoğu da maalesef ölüyorlar. 
Biz şu ana kadar sadece denizlerden 100 bine yakın mülteciyi bot-
larımızla kurtardık. Ama diğerleri botları şişleyerek onların ölümü-
ne neden oldular. Farkımız bu. Biz insana böyle bakıyoruz, onlar ise 
öyle bakıyorlar” diye konuştu.

“Sömürge düzenine rıza göstermeyeceğiz”

“Altı zenginlik, üstü sefalet kaynayan Afrika'daki sömürge düzeni 
çok daha ağır bir şekilde bugün Suriye'ye ve tüm Ortadoğuya, Kuzey 
Afrika'ya uygulanmak isteniyor” diye konuşan Erdoğan, “Biz buna 
asla rıza göstermeyeceğiz. Celladına aşık kurbanların ihanetine 
rağmen bölgede kurulmak istenen bu düzene karşı sonuna kadar 
mücadele edeceğiz” dedi.

“Bu ülkede, parlamentoya girip de hala terör estirenlere karşı ben, 
parlamentodaki diğer siyasi partilerin, bunlar hakkında atılması ge-
rekli adımları geciktirmeden atmalarının gereğine inanıyorum” diye-
ne Erdoğan, konuşmasına “Anayasa, yasalar ortada. Bunların yap-
tığı özgürlükçü bir mücadele değildir. Bütün bunların bedeli, silahla 
parlamentoya girmek değildir. Siz silahla mı girmek istiyorsunuz? O 
zaman buyurun Anayasanın, yasalarının amir hükümleri ortadadır, 
bunun gereğini yaparız, iş olur, biter. Geldin, girdin parlamentoya, 
demokratik şekilde mücadeleni ver, sözle, kalemle ver ama 'silahla' 
dersen kusura bakma” diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl dünyanın her yerinde zalimlere 
karşı mazlumların safındaysak, adalet için onurları, haysiyetleri, 
hakları için mücadele eden tüm kadınların da sonuna kadar yanın-
dayız” dedi.

Erdoğan, insanoğlunun kendi geleceği ve bekası için kadına hak et-
tiği değeri vermek zorunda olduğunu belirterek, “Kadına haksızlık 
eden tüm insanlığa haksızlık etmiş olur” dedi.

Erdoğan, “Bugün ülkemizde örgütlenme modeli batıya dayansa dahi 
ilhamını tarihimizden ve medeniyetinden alan bir sendika anlayışına 
ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” dedi.

Kadın istihdamı oranlarından da bahseden Erdoğan, 2004 yılında ka-
dın istihdamının yüzde 20 olduğunu, 2014 yılı sonunda ise bu oranın 
yüzde 30'u geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti:
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“Veriler güncellendiğinde bu oranın üçte birlik düzeye ulaştığını gö-
receğimize inanıyorum. Bu gelişmeler kadın istihdamı konusunda 
uygulamaya geçirilen teşviklerin sonuç vermeye başladığını göste-
riyor. Benzer gelişmeyi kadınların siyasete katılımlarında da görü-
yoruz. 1 Kasım seçimleriyle oluşan Mecliste kadın oranı 81 millet-
vekili ile yüzde 15'e yakındır. 2002 meclisinde bu oran yüzde 4.5 bile 
değildi.”

Arslan’dan Kadınlara: “Birlikte Mücadele Edelim 
Çağrısı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün büyük HAK-İŞ ailesi 
olarak tarihi bir buluşmaya şahitlik ediyoruz” diyerek başladığı ko-
nuşmasında bu buluşmanın HAK-İŞ davası için yeni bir başlangıç, 
yeni bir tazelenme, yeni bir merhale olduğunu söyledi. Arslan, bu 
başlangıcın en önemli mimarlarının her türlü zorluğu göze alarak 
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yollara düşüp Ankara’ya gelen HAK-İŞ’li kadınlar olduğunu söyledi. 
Arslan, bu tarihi buluşmaya tanıklık eden uluslararası sendikal ha-
reketin temsilcilerini de selamladı.

Arslan, terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle 
andığı konuşmasında, şunları kaydetti:

“Evet acımız büyük, yüreklerimiz yanıyor, ocaklara ateşler düşüyor, 
evlatlarımızı kaybediyoruz. Ancak bütün bunlar olsa da ülkemizi 
savunacak gücümüz, irademiz, inancımız, azmimiz daha da arta-
rak büyümekte. Bizi esas üzen ise içimizdeki hainlerin iftiralarına, 
yalanlarına itibar eden sözde müttefiklerimizin uluslararası toplu-
mun ve uluslararası üst örgütlerimizin çifte standart tutumlarıdır. 
Bu iki yüzlü yapıları nefretle kınıyorum. HAK-İŞ olarak devletimizin 
terörizmle yaptığı mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve 
desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine 
kasteden hainlerin hesapları, tuzakları geçmişte olduğu gibi bugün 
de boşa çıkarılacaktır. Türkiye olarak bugün dünden daha güçlüyüz. 
Bu gerçeği bütün dünya böyle bilmeli, buna göre davranmalı. ”

Genel Başkanımız Arslan, 8 Mart’ın bütün kadınların özellikle de 
emekçi, kadınların seslerini yükseltecekleri, emeğin onuru ile duruş 
gösterecekleri bir gün olduğunu belirterek, “Emeğin vicdanı olan ka-
dınların bu onurlu gününü yürekten kutluyorum” dedi. “Emeğin onur 
kalesi, HAK-İŞ’in” bugünlere gelmesi için mücadele eden HAK-İŞ’li 
kadınları minnet ve şükranla andığını ifade eden Arslan, şunları kay-
detti:

“HAK-İŞ’li kadınların ortaya koydukları onurlu duruşları, samimi ça-
baları, erdemli bir sendikal inşanın önünü açacaktır. HAK-İŞ’in her 
alanda olduğu gibi kadın sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm 
önerilerinde de özgün bir duruşu vardır.

Erkeği erkek, kadını kadın yapan tüm özelliklerin ortadan kaldırıldı-
ğı, özgürleşmeyi kadın bedeni üzerinden ifade eden modern para-

digmalar ne yazık ki zahire odaklanmış durumdadır. Oysa kültürel, 
dini, ahlaki boyutunu unutmamak, batına yönelmek kadim gelene-
ğimizin bir gerçeğidir.”

Medeniyetimizin kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve istismarı 
reddeden kadın ve erkeği beraber gören, kadınların mücadelesini 
hak mücadelesi bilen kadim bir anlayışa sahip olduğuna dikkat çe-
ken Arslan, bu anlayışın tarih boyunca zaman zaman gerileyip, zayıf 
düşse de hep var olduğunu kaydetti.

Medeniyetimizdeki kadın mücadelesine Bacıyan-ı Rum bugünkü adı 
ile Anadolu Kadınları Birliği ve onun lideri Fatma Bacıyı örnek olarak 
gösteren Arslan, bu günün dünyasında da Fatma Bacılara çok ihti-
yaç duyulduğunu söyledi.

Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Filistin, Gazze, Mısır, Suriye ve 
Hocalı’da yaşanan savaş ve saldırılarda kadınların yaşadığı drama 
dikkat çeken Arslan, “AB ülkeleri ve Amerika'nın kısaca bütün dün-
yanın gözleri kör, kulakları sağır olmuşken bu topraklar, bu ülke tek 
başına Irak’tan Suriye'den gelen kardeşlerine kapılarını, sofralarını 
açmıştır. Tıpkı Ensar’ın muhacirlere yaptığı gibi. Ülkeme, milletime 
insanlık adına teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ülkemizde, bölgemizde, kü-
remizde bütün olup bitenlerin farkında olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti:

“Her zaman her yerde sürekli tekrar ettiğimiz gibi buradan da bü-
tün dünyaya haykırıyoruz. Ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün 
mazlumlarına HAK-İŞ olarak borcumuz var. Borcumuzu ödemek 
için bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Rabbim 
bize yardım edip gücümüzü artırsın. Mazlumlara borcumuzu öde-
meyi nasip etsin.

Biz şuna inanıyoruz; HAK-İŞ'in büyümesi Türkiye'nin büyümesidir. 
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HAK-İŞ'in güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesidir. HAK-İŞ'in güçlen-
mesi bütün mazlumların güçlenmesidir. HAK-İŞ'in gücü erdemli bir 
sendikal inşaanın önünün açılmasıdır. Yeni bir dünyanın kuruluşu-
nun ilk işaret fişeğidir. HAK-İŞ'li kadınlar bu kutlu yürüyüşün öncü-
sü, emek hareketinin vicdanı, sendikal hareketin yarınlarıdır.”

HAK-İŞ’in kadın çalışmaları hakkında da bilgi veren Arslan, HAK-
İŞ’in kadın konusunda farkındalık oluşturacak çok özgün projelere 
imza attığını, ancak tüm bunlara rağmen çözülmesi gereken hala 
çok fazla sorun bulunduğunu söyledi. Arslan, “Bütün dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de kadın olmak, çalışan kadın olmak, eş ol-
mak, anne olmak, sendikacı kadın olmak çok fazla bedel ödemekle 
mümkün olabilmektedir. Bütün bu zorluklara göğüs gerip bu kutlu 
yürüyüşümüzde bize yol arkadaşlığı yapan tüm HAK-İŞ'li kadınlara 
selam olsun” dedi.

Hergün daha fazla emekçi kadın HAK-İŞ'le buluştuğunu, 2012 yı-
lında yüzde 7 olan kadın üye oranımız 2016 yılı başında yüzde 23.3'e 

yükseldiğini belirten Arslan, “Buradan HAK-İŞ’li 
olan ya da olmayan bütün kadınlara sesleniyo-
rum, gelin hep birlikte gür bir sesle “Gücümüz 
Örgütümüzdür” diyelim. HAK-İŞ’te HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarda örgütlenelim. Kadın-erkek, 
genç-yaşlı omuz omuza mücadele edelim. Gele-
ceğimizi birlikte inşaa edelim” dedi.

“Taşeron-Mevsimlik-Geçici ve 
Kampanya İşçilerin Sorunları”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşe-
ron-mevsimlik-geçici ve kampanya işçilerinin 
sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a iletti. Arslan, şunları kaydetti:

“Taşeron konusunda da önemli adımlar atıldı. 
Bütün bu adımlar için Cumhurbaşkanımız olarak 
size ve AK Parti Hükümetine teşekkür ediyoruz.

Ancak taşeron işçiler için hala pek çok sorun devam ediyor. Yerel 
yönetimlerde, üniversitelerde, bazı kamu kurumlarında örgütlen-
me sorunları devam ediyor. TİS imzalamada çok fazla engellerle 
karşılaşıyoruz. Taşeron işçilerin en büyük hayali kadro talepleri 
artarak devam ediyor. İnşallah sizlerin her zaman olduğu destek-
lerinizle taşeron işçilerin kadrolarına kavuşacağına inanıyoruz.

Ormanda çalışan geçici işçilerin kadro taleplerinin 
karşılanmasını istiyoruz.

ÇAYKUR işçisinin kampanya süresi ve kampanya dışında boşta ge-
çen süreleri konusundaki taleplerinin dikkate alınarak çözüme ka-
vuşturulmasını istiyoruz.

İnşallah en kısa zamanda bu taleplerimiz hakkında gerekli adımla-
rın atılarak sorunların çözümünü hep birlikte gerçekleştiririz.”
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Yavuz: “Hedefimiz Yüzde 50 Kadın Oranına Ulaşmak”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü”nü marjinal söylemlere sıkıştırılmış bir gün olarak 
değil, gerçekten kadınlık onurunun, kadınlık değerinin yeniden ha-
tırlandığı bir gün olarak kabul ettiğini söyledi. Yavuz, “Onun için 81 
ilden 7 bin kadın emekçiyle buradayız, birlikteyiz. Onun için de, eme-
ğe adanmış kadınların çabalarını, gözyaşlarını kutsal biliyoruz” dedi. 
HAK-İŞ’in kadın odaklı çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, “Bu 
çabalar doğrultusunda ve her yıl düzenli olarak olarak yaptığımız 
HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında kadın çalışmaları anketi sonuçları-
na göre 2009 yılında yüzde 2 olan üye sayımızı 2016 yılında yüzde 
23'e yükselttik. Elbette kadın üye oranlarımızın daha ileri seviyelere 
gelmesi için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve bunun 
içinde 2023 yılı için hedeflediğimiz yüzde 50 kadın üye sayısına ulaş-
mamızın bir ödevimiz olduğunu biliyoruz” dedi.

Taşeron İşçisi Güngör, İşçilerin Taleplerini 
Cumhurbaşkanına İletti

Toplantıya Bolu’dan katılan taşeron işçisi Hacer Güngör de bir ko-
nuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugüne kadar yaptığı çalış-
malardan dolayı teşekkür eden Güngör, şunları kaydetti:

“Taşeron işçiler olarak sendikalara üye olma ve toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkını elde ettik. Ancak, hala çözüm bekleyen sorunlarımız 
var. Taşeron işçiler olarak Yasal hakkımız olan Toplu İş Sözleşmele-
rimizin biran önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konuda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Toplu İş Sözleşme-
lerimizin sonuçlanması için uğraşıyor. Toplu iş sözleşmelerimizin 
imzalanması konusunda daha önce olduğu gibi şimdi de yardım-
larınızı esirgemeyeceğinize inanıyorum. Çok sıkıntıdayız. Toplu iş 
sözleşmelerimizin sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz. Taşeron 
işçilerden başka içi 
yanan, sizlerden 
destek bekleyen ar-
kadaşlarımız da var. 
Hem memleketim 
Bolu’dan biliyorum 
hem de burada dı-
şarda arkadaşla-
rımla da konuştum. 
Ormanda ve çay 
fabrikalarında geçi-
ci ve mevsimlik işçi 
olarak çalışan arka-
daşlarım yılın yarı-
sında çalışamıyor. 
Evine ekmek geti-
remiyor. Mevsimlik, 
geçici ve kampanya 
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işçilerinin sorunlarının çözümü için desteklerinizi bekliyoruz. Bu ar-
kadaşlarımızı unutmayacağınızı biliyoruz ve size duacıyız. Ayrıca ka-
yıtdışılığın ızdırabını yaşayan arkadaşlarımın sıkıntılarını da sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bir de arkadaşlarımın teşekkürlerini iletmek 
istiyorum. Hilton’da toplu sözleşmeye kavuştukları için arkadaşla-
rım size teşekkürlerini iletmemi istediler. Son bir şey daha söyle-
mek istiyorum. Ülkemizi terör belasından temizlemenizi bekliyoruz. 
Artık terör nedeniyle analar ağlamasın, acı çekmesin 
istiyoruz.”

Toplantıda ETUC Konfederasyonu Sekreteri Montser-
rat Mir de bir konuşma yaptı. Mir, Türkiye’nin Suriyeli 
mülteciler konusunda yaptığı çalışmalardan övgüyle 
bahsetti. Mir, ETUC’un çalışma hayatında kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması konusunda yürüttüğü çalışma-
lar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan ve Suruç kampında yaşayan mülteci kadınları 
temsilen bir grup da katıldı. Kadınları Temsilen, Kürt 
Feride Zeydem, Arap Gazve Hac Hasan ve Türkmen 
Hayfa El Mustafa bir konuşma yaptı.

Suruç kampından gelen ve yöresel kıyafetler giyen altı 
çocuğun yer aldığı Mülteci Çocuk Korosu Türkçe, Kürt-
çe ve Arapça “Hepimiz Kardeşiz” şarkısını söyledi.

“Uluslararası V. Kadın Emeği Buluşması”nda konuşmalardan önce 
TRT Sanatçısı Selma Geçer ve ekibinin söylediği şarkı ve türkülerle 
salondakiler renkli dakikalar yaşadı.

Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşine mer-
hum annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafı hediye etti. Toplantı 
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron konusunun çözü-
mü konusunda atılan adımı olumlu bulduğunu, ancak şuana kadar 
yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla düzenlemenin kamuda 
yeni bir karmaşa yaratacak nitelikte olduğunu söyledi. Arslan, “Ka-
muda kangren haline gelen taşeron sorununa çözüm ararken, yeni 
bir karmaşa yaratılmamalıdır. Sorunlar ve çözümler bizimle birlikte 
sosyal diyalog yoluyla tartışılmalı ve kararlaştırılmalıdır” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, önerinin şekillenmesinde 
yer almak istiyor, açıklanan bu öneri kapsamında taşeron işçilerle 
birlikte mevsimlik ve geçici işçilerin durumunun da çözüme kavuş-
turulmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başta 
taşeron işçiler olmak üzere geçici ve mevsimlik işçilerin kadro so-
rununun çözümü konusunda her platformda bu işin takipçisi olaca-
ğımızı ifade etmek istiyoruz” dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 
taşeron işçilere kadro düzenlemesine ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu. 

“Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 22 Mart 2016 tarihli AK Parti 
TBMM Grup Toplantısında asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmadan 
kamuda taşeron olarak çalışan bütün işçilerin kadroya alınacağı 
müjdesini vermiştir. Söz konusu açıklama, HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, öteden beri dile getirdiğimiz “taşeron sisteminin sürdürüle-
bilir olmadığı” ve “taşeron sisteminin iflas ettiğine” yönelik tespitleri-
mizin haklılığının teyidi olmuştur. Konfederasyonumuzun kapsamlı 
ve haklı mücadelesinin sonunda nihai olarak da Başbakanımızın 
“Dışarda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak” yönündeki açık-
lamaları da kamuda taşeron anlayışı ve sisteminden vazgeçilmesi 
önemli bir gelişme olmuştur. 

Toplumun birçok kesimini derinden ilgilendiren taşeron sorunu-
na ilişkin Sayın Başbakan tarafından açıklanan “kadro müjdesini” 
büyük bir memnuniyetle karşılamakla birlikte, Sayın Başbakanın 
açıklamasının ardından Sayın Maliye Bakanı tarafından yapılan açık-
lamalar, büyük bir kafa karışıklığına ve üzüntüye sebep olmuştur. 
İşçi mi memur mu tam belli olmayan arada bir yerde statü ile karşı 
karşıya kalan taşeron çalışanların umutları ve heyecanları büyük öl-
çüde törpülenmiştir. 

Kamu reformundan ve kamudaki 4A, 4B, 4C, 657 gibi statü farklı-
lıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tartışıldığı bir 
dönemde, taşeron çalışanlar için kamuda yeni bir statü oluşturul-
maya çalışılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Sistemin bu şekilde ha-
yata geçmesi durumunda var olan sorunlara yeni bir sorun daha 
ilave edilmiş olacaktır. Sistemin Maliye Bakanı’nın açıkladığı şekilde 
hayata geçirilmesi durumunda taşeron çalışanlar, sosyal güvenlik 
ve emeklilik hakları işçi olarak devam edecek, ancak ücret zamları 
konusunda da devlet memurlarına yapılan zamlar dikkate alınacak.

Çalışanların serbest toplu sözleşme hakları ve ikramiye gibi sosyal 
hakları ellerinden alınırken, işçi mi memur mu tam belli olmayan 
arada bir statü getiriliyor. Kamuda 4C gibi statülerden kaynaklanan 
sorunlarımız varken, yeni bir sorun alanını da maalesef buraya ila-
ve etmiş oluyoruz. Taşeron işçilere yönelik kararlar alınırken, taşe-
ronları örgütleyen Konfederasyonlarla görüşülmemesini büyük bir 
sosyal diyalog eksikliği olarak görüyoruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taşeron sorununun çözümü için 
büyük bir mücadele yürüttük. Sayıları dahi net olarak bilinemeyen 
taşeron işçilerinin yaşadıkları sorunlar ve uğramış oldukları hak-
sızlıkların çözümü konusunda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 

Bakanlarımızla görüşmeler yaptık, raporlar sunduk. HAK-İŞ’e bağlı 
Sendikalarımız, 25 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da Türkiye’nin her 
yerinden gelen yaklaşık 5 bine yakın taşeron işçisi ile bir kampanya 
başlattı. “Seni sendika korur. Hakkın bize emanet” teması üzerin-
den başlatılan kampanya ile bütün Türkiye’de çalışanların yoğun bir 
şekilde E-devlet üzerinden sendikalarımıza üye olmalarını sağladık. 

HAK-İŞ olarak, Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan 27 ilde, 9 işkolunda, 
85 işyerinde toplam 5.250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze görüş-
me/anket uygulaması ile gerçekleştirilen “Taşeron İşçisi Gerçeği” 
araştırması yaptık. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızın yürüt-
tüğü çalışmalar sonucunda taşeron işçilerin örgütlenmelerinin önü 
açılmış ve toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmuş, başta kıdem taz-
minatı hakları olmak üzere pek çok hakları garanti altına alınmıştır.

“Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Çözüme 
Kavuşturulmalı” 

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda yürütülen çalışma-
lar neticesinde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak şuana kadar 
yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla düzenlemenin kamuda 
yeni bir karmaşa yaratacak nitelikte olduğu görülmektedir. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, kamuda kangren haline gelen taşeron so-
rununa çözüm ararken, yeni bir karmaşa yaratılmaması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Çalışma hayatının temel sorunları ele alınıp, projeler üretilirken sos-
yal diyalog ıskalanmamalıdır. 64. Hükümet işbaşına geldikten son-
ra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sorunlar sosyal 
diyalog mekanizmalarında masaya yatırılmıştır. Ancak çözüm öne-
risi nihai noktada Hükümet tarafından tek taraflı bir şekilde ortaya 
koyulmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, önerinin şekillenme-
sinde yer almak istiyor, açıklanan bu öneri kapsamında taşeron iş-
çilerle birlikte mevsimlik ve geçici işçilerin durumunun da çözüme 
kavuşturulmasını talep ediyoruz. Öncelikli olarak taşeron işçilerin 
toplu iş sözleşmelerinin bir an önce anlaşma ile sonuçlanmasını is-
tiyoruz. Çünkü taşeronlarla toplu iş sözleşmesinin imzalanması, sü-
recin sağlam temelde gelişimini sağlayacaktır. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak, başta taşeron işçiler olmak üzere geçici ve mevsimlik 
işçilerin kadro sorununun çözümü konusunda her platformda bu 
işin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.”

“Milletvekillerini Bilgilendirme Toplantıları 
Düzenledik”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Özel İstihdam Büroları, Kıdem Taz-
minatı ve Taşeron işçilik başta olmak üzere çalışma hayatının gün-
deminde bulunan konulara ilişkin Konfederasyonumuzun görüş ve 
önerilerini sunmak ve değerlendirmelerinizden yararlanmak üzere 
çalışma hayatını yakından takip eden milletvekilleri ile 28 Mart 2016 
tarihinde yemekli bir toplantıda Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te bi-
raraya geldik. 

Raporlar Sunduk

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Taşeron düzenlemesine ilişkin ra-
porlar hazırlayarak kamuoyu ve milletvekilleri ile paylaştık. Taşeron 
sistemine ilişkin itirazlarımızı ve getirilmek istenilen düzenlemeler 
konusundaki önerilerimizi ilettik. 

hak-iş’teN hÜkÜmetiN taşeroN dÜZeNlemeSiNe itiraZ
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Giriş

Kamuda kangren halini almış olan taşeron sisteminin Sayın 
Başbakanın talimatıyla asıl iş- yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın 
ortadan kaldırılacak olması önemli bir adımdır. HAK-İŞ olarak 
bu durumu çalışma hayatı açısından olumlu buluyor ve destek-
liyoruz.

Kamu kurumlarına bağlı işyerlerinde yıllardır taşeron şirketler-
de çalışan işçilerin bugünden sonra da işçi statüsünü koruyarak 
çalışmalarına devam etmelerini talep ediyoruz. Taşeron işçileri-
nin işçi statüsünde çalışmalarına devam etmelerini sağlayacak 
düzenlemelerin ne şekilde olacağı ile ilgili hususların, başta işçi 
konfederasyonları olmak üzere sosyal taraflarla görüşülmesi-
nin ve sonrasında konunun yasalaşma sürecinin başlatılmasının 
yerinde olacağına inanıyoruz.

İtiraz ve Öneriler

1.  Şu anda yürürlükte olan 6552 sayılı kanunla kamuda taşeron-
lar yanında çalışan işçilere sendikalı ve toplu sözleşmeli olma 
hakkı tanınmış, kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafın-
dan ödenmesi benimsenmiş olmasına rağmen bugün önerilen 
özel sözleşmeli personel statüsü ile çalışanların serbest toplu 
pazarlık ve işçi sendikalarına üyelik hakları ellerinden alın-
maktadır.

2.  Hatta yüz binlerce taşeron işçisinin halen devam etmekte olan 
toplu sözleşme süreci, getirilmek istenen özel sözleşmeli per-
sonel statüsü ile tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

3.  Taşeron işçilerinden özel sözleşmeli personel statüsüne geçe-
bilmeleri için mevcut kıdem tazminatı ve diğer işçilik hakların-
dan vazgeçmeleri istenmektedir. Açıkçası, 6552 sayılı kanunla 
verilen haklar yeni statü ile çalışanların elinden geri alınmak-
tadır.

4.  Yapılmak istenen düzenleme işçi sendikalarının örgütlenme 
özgürlüğüne müdahale niteliğindedir. Bu müdahale sonucun-
da, HAK-İŞ Konfederasyonu üyelerinin yansım (220.000 üye-
sini) kaybetmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonuna üye sendi-
kalardan 5’i üyelerinin tamamını ve toplu sözleşme imzalama 
ehliyetini kaybetmektedir.

5.  6552 sayılı kanun gereğince yüz binlerce işçinin toplu iş söz-
leşmelerinin imzalanması hususunda Sayın Başbakanımız 
tarafından 23 Ekim 2015 tarihinde yapılan HAK-İŞ Genel Kuru-
lunda yetkililere talimat verilmiştir. Ne yazık ki Sayın Başbaka-
nımızın talimatına rağmen toplu iş sözleşmeleri bugüne kadar 
imzalanamamıştır. Konfederasyonumuz taşeron işçilerin toplu 
iş sözleşmelerinin bir an önce imzalanmasını talep etmektedir.

6.  Taşeron işçiler, kadro ve iş güvencesi ile refah seviyelerinin 
yükseltilmesini istemektedir. Ancak yeni öneri incelendiğin-
de taşeron işçilerin bekledikleri güvence ve refah seviyelerin 
oluşması mümkün görünmemektedir.

7.  Hükümetin, bir yandan 657 sayılı kanunda kamu personel 
reformu ile çalışanların statülerinde yeknesaklık sağlamaya 
çalışırken, diğer yandan yüz binlerce çalışanı mağdur edecek 
şekilde yine aynı kanun çerçevesinde yeni bir statü oluşturmak 
istemesi çelişki doğurmaktadır.

8.  Taşeron işçilerin, kıdem ve kazanılmış haklar gibi mevcut işçi-
lik haklarından vazgeçmek karşılığında özel sözleşmeli perso-
nel statüsüne geçirilmek istenmesi anayasal güvenceler, ILO 
normları ve Avrupa Sosyal Şartıyla birebir çatışmaktadır.

9.  Kadro çalışmaları sırasında üçlü danışma mekanizması işle-
tilmemiş, çalışanlar, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal 
taraflar sürece dahil edilmemiştir.

10.  63. Hükümet döneminde, 2015 yılında karayollarında çalışan 
binlerce taşeron işçisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sürekli 
işçi kadrolarına geçirilmişken, bugün yüz binlerce taşeron işçi-
sinin 657 sayılı kanuna tabii özel sözleşmeli personel statüsü-
ne geçirilmek istenmesi ciddi bir çelişkidir.

11.  Kamu kurumlarında yıllardır taşeronlar yanında çalışan işçiler, 
statü değişikliğiyle, işçi olmaktan çıkarılmak istenmektedir. 
Bunun sonucunda,  kamuda taşeronlar yanında çalışan işçi-
lerin, Anayasanın 53. Maddesi ile garanti altına alınan ve 6356 
ve 6552 sayılı Kanunlardan doğan serbest toplu pazarlık ve işçi 
sendikalarına üyelik haklarına son verilmek istenmektedir. Bu 
yönde yapılacak düzenleme, Anayasanın 53. ve 128. Maddele-
rine, Avrupa sosyal Şartına, ILO’ nun 98 sayılı Sözleşmesine ve 
198 sayılı tavsiye kararına uygun olmayacaktır.

12.  Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde çalışanlar yönünden yapıl-
mak istenen düzenleme, var olan durumdan ileri olmakla bir-
likte, çalışanların ve Konfederasyonumuzun taleplerini karşı-
lamamaktadır.

13.  Ayrıca Konfederasyonumuz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı arasında imzalanan 04/06/2015 tarihli Kamu Top-
lu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşması Protokolünde taahhüt 
edilmesine rağmen; 5620 sayılı kanuna tabii olarak çalışan 
mevsimlik ve geçici işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bugüne 
kadar müspet bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum, kamu-
da 5 ay 29 gün süreyle çalışması sınırlandırılan geçici ve mev-
simlik işçilerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir. Söz 
konusu Protokol çerçevesinde taahhüt edilen düzenlemelerin 
ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

14.  Sonuç olarak, gerek kamuda çalışan taşeron işçilerinin işçi 
statüsünde kamu kurumlarında istihdamı, gerekse 5620 sa-
yılı kanuna tabii işçilerin sorunlarının yukarıda dile getirdiğimiz 
itiraz ve önerilerimiz doğrultusunda, sosyal diyalog çerçeve-
sinde sosyal taraflarla görüşülmesi yoluyla çözüme kavuştu-
rulmasını talep etmekteyiz.

taşeroN işÇileriNiN öZel SöZleşmeli PerSoNel StatÜSÜNe 
geÇirilmeSiNe ilişkiN hak-iş koNFederaSyoNU'NUN itiraZ ve öNerileri
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu sivil top-
lum kuruluşları, 17 Ocak 2015 tarihinde ortak bir açıklama yaptı. 
Ortak açıklamada, “Özellikle üniversitelerimizde çalışan akade-
misyenler de dâhil toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerini ifade 
ederken birleştirici bir dil kullanmaya özen göstermeleri son derece 
büyük bir önem taşıyor” denildi. HAK-İŞ, TZOB, TESK, TÜRK-İŞ, ME-
MUR-SEN, KAMU-SEN, TİSK ve TOBB’un yaptığı ortak açıklamada 
şunlar kaydedildi:

“Bizler Türkiye’nin üreticileri, esnafları, çiftçileri, müteşebbisleri, ça-
lışanları olarak, son dönemde ülkemizin birlik ve beraberliğini ze-
deleme boyutuna ulaşan tabloyu büyük bir dikkat ve endişeyle takip 
ediyoruz.

Bu çerçevede, ülkemizi saran terör olaylarından, artan can kayıpla-
rından son derece rahatsızız.

Bugün geldiğimiz noktada artık mesele, maalesef Türkiye’nin sos-
yal yapısını tahrip eden, vatandaşlarımızın birbirlerini anlamalarını 
imkânsız hale getiren yeni bir boyuta vardı.

Özellikle üniversitelerimizde çalışan akademisyenler de dâhil toplu-
mun tüm kesimlerinin düşüncelerini ifade ederken birleştirici bir dil 
kullanmaya özen göstermeleri son derece büyük bir önem taşıyor.

Elbette hiçbir devlet teröre taviz veremez.

Elbette hiçbir devlet kendi sokaklarında güvenlik güçleri haricinde, 
silahlı unsurların dolaşmasını kabullenemez. Elbette hiçbir devlet 
kendi vatandaşlarının günlük yaşamlarına teröristler tarafından mü-
dahale edilmesini kabul edip, hareketsiz kalamaz.

Devletin amacının vatandaşlarımızın en temel haklarını korumak, 
onların yaşamını bir an önce normale çevirmek olduğunun hep bir-
likte farkında olmalıyız.

Türkiye olarak terörün her türlüsüne karşı ortak bir tavır göstermeli, 
teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz.

Tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da bir çağrımız var:

Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuz bu 
günlerde aklıselim içinde ve sükûnetle birlikte hareket edelim. Biz-
leri tahrik etmek isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim.

Kurumlarımızı yıpratan taraflı yorumlardan ve temelsiz suçlamalar-
dan kaçınalım.

Bizler devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde her 
türlü zorluğun üstesinden geleceğine dair sarsılmaz bir inanca sa-
hibiz.

Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz, terörün sosyal yapımızı 
tahrip etmesine fırsat vermeyeceğiz.”

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK, MÜSİAD, TİM, TOBB 
ve TÜSİAD tarafından Asgari Ücret Teşviki 
konusuna ilişkin olarak ortak bir açıklama 
yapıldı. Ortak Açıklamada şunlar kaydedildi.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2016 
yılında uygulanacak asgari ücreti belirle-
mesinin ardından ortaya çıkan gelişmeler, 
ülkemiz kamuoyunca yakından takip edil-
mektedir. Ülkemizin işçi ve işverenlerini 
temsil eden çatı örgütleri olarak, yeni asgari 
ücret üzerinden işçinin ve işverenin prim 
yüklerinin azaltılması yönünde Hükümeti-
mizce benimsenen yaklaşımı memnuniyet-
le karşılıyoruz.

Bununla birlikte, söz konusu ödemele-
re Hükümetimizin bütün bütçe kısıtlarına 
rağmen yapacağı katkının, çalışanların ta-
mamına veya daha büyük bölümüne yay-
gınlaştırılması konusunda Sayın Başbaka-
nımızın ve ilgili Bakanlarımızın hassasiyet 
göstereceklerine de inanıyoruz.”

aSgari Ücret koNUSUNda ortak aÇıklama

Stk’lardaN terörÜN her tÜrlÜSÜNe karşı  ortak aÇıklama
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KARANFİL BIRAKTI
STK’LAR MERASİM SOKAĞA
HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türki-
ye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) ön-
cülüğündeki sivil toplum kuruluşları, An-
kara’da 17 Şubat 2016 tarihinde yaşanan 
terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil 
bıraktı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkan-
lığında HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan 
ve yöneticileri ile TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, 
TZOB, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TİSK, 
TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, TBB, TÜR-
MOB, TEMAD gibi sivil toplum kuruluşları-
nın başkan ve yöneticilerinden oluşan ka-
labalık bir heyet katıldı. Hain saldırıda şehit 
olanların anısına, saldırının gerçekleştiği 
mekâna karanfil bırakıldı ve dualar okundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye - AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hu-
lusi Akar’a taziye ziyaretinde bulundu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Orgeneral Akar’a Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere hain saldırılar 
sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Hak’dan Rahmet, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı ve kederli ailelerine sabır, yaralılara 
da acil şifalar dileğinde bulundu.

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti Ankara’da 17 Şubat Çar-
şamba günü meydana gelen terör saldırısı sonrası, 19 Şubat 2016 tarihinde 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Sekreteri Bülent 
Pirler ve Türkiye Kamu-sen Genel Sekreteri Mehmet Özer katıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR’A TAZİYE ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye - AB Karma İsti-
şare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri ile birlik-
te Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluş-
ların temsilcileri 13 Ocak 2016 tarihinde Sayın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, ziyarete katılarak, ülke gündemi ve 
çalışma hayatının temel problemlerine ilişkin görüşlerini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Görüşmeye, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kon-
federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Baş-
kanı Yağız Eyüboğlu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Sekreteri Hikmet Yavuz Yiğit katıldı.

tÜrkiye-aB kik Üyeleri 
cUmhUrBaşkaNı erdoğaN ile görÜştÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindeki he-
yet, Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile 27 
Nisan 2016 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 
öğle yemeğinde, diğer işçi ve memur konfederasyonlarının 
temsilcilerinin de katılımı ile bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili 
Hüseyin Öz katıldı.

Toplantıda, Genel Başkanımız taşerona kadro düzenleme-
si, geçici ve mevsimlik işçiler ve özel istihdam büroları ile 
ilgili sorunları ve taleplerimizi Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu'na iletti.

ARSLAN, DAVUTOĞLU İLE ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu KKTC 
Kamu-Sen sendikamızın ev sahipliğinde Kıbrıs’ta 
gerçekleştirildi. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, KKTC’de 25 Ocak 
2016 tarihinde gerçekleştirilen HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulu açılış toplantısında yaptığı konuşmada, KK-
TC'nin, Türkiye ve HAK-İŞ için önemli olduğunu söy-
ledi.

HAK-İŞ'in, adada Türkiye'nin garantörlüğünde bir 
çözümden yana olduğunu vurgulayan Arslan, Kıb-
rıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı, iki bölgeli, iki kurucu 
devletten oluşan, egemenliğini ve eşitliğini de bu iki 
kurucu devletten eşit alan federal çözümü destekle-
diklerini dile getirdi.

Arslan, AB ve batı tarafından KKTC'ye uygulanan 
çifte standartlı izolasyonlarının derhal kaldırılması, 
çözümün daha fazla geciktirilmemesi için müzake-
relerden sonuç alınması yönünde adımların atılması 
gerektiğini belirtti.

Kıbrıs'ta "Türklerin uzlaşmaz, Rumların ise barış isteyen taraf oldu-
ğu" yönündeki propagandalarının gerçekliğinin bulunmadığına dik-
kati çeken Arslan, Annan Planı'nda da görüldüğü gibi samimiyetle 
barış ve sorunun çözümü isteyen tarafın KKTC olduğunu bildirdi.

Türkiye tarafından hayata geçirilen Su Temini Projesi ile KKTC'nin 
suya kavuştuğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu projenin tarihi olduğu kadar stratejik önemi var. Bu adadaki ba-
rışın sağlanmasında da çok önemli bir misyonu yerine getireceğin-
den hiç kuşku yok. Adaya suyun gelmiş olması çok önemli. Suyun 
ortak değer olduğunu unutmamak gerekiyor. HAK-İŞ'in suyla ilgili 
hassasiyeti yüksektir. Türkiye'den sadece HAK-İŞ'e bağlı sendikalar 
Dünya Su Formu'nda yer alıp, mücadelelerini uluslararası alanda 
sürdürmektedir. Suyun ticarileştirilemeyeceği, su konusundaki te-
mel yaklaşımımızdır. Çünkü su insanlığın ortak değeridir."

Türkiye'nin en başarılı kamu kuruluşlarının, belediyelerin su ve 
kanalizasyon idareleri olduğuna dikkati çeken Arslan, KKTC'de su 
dağıtımı alanında, Ankara, İstanbul, Konya'daki su ve kanalizasyon 
idaresi gibi etkin bir kuruluşun yararlı olacağını dile getirdi.

Arslan, HAK-İŞ'in, KKTC'den bağlı sendikası bulunan iki konfede-
rasyondan biri olduğunu söyledi. Özel sektörde sendikal örgütlülü-
ğün eksikliğine dikkati çeken Arslan, KKTC'deki bütün çalışanları 
sendikalı olmaya davet etti.

"Fitneci ve Yıpratıcı Yaklaşımlara Hep Karşı Olduk"

Türkiye'de KKTC'yi yük olarak görenlerin, KKTC'de dış güçlerin de 
etkisiyle Türkiye'nin adadaki varlığından rahatsızlık duyanların bu-
lunduğunu dile getiren Arslan, bu anlayışlara karşı olduklarını ve 
dış güçlerin bu yöndeki propagandalarına karşı uyanık davranılması 
gerektiğini belirtti.

İki kardeş halk arasına sokulmak istenen fitneci ve yıpratıcı yak-
laşımların karşısında durmaya devam 
edeceklerini anlatan Arslan, ortak tarihi 
ve geleceği olan iki ülkenin birbirinden 
kopamayacağını vurguladı.

HAK-İŞ'in 12. Genel Kurulu'nda "Tüm 
mazlumların HAK-İŞ'ten alacağı bulun-
duğu, konfederasyonun da tüm maz-
lumlara borçlu olduğu" yönünde tarihi bir 
karar aldıklarına işaret eden Arslan, sı-
nırlı güç ve imkanlarına rağmen bu karar 
doğrultusunda dünyanın dört bir yanında 
güzel işler yaptıklarını bildirdi.

Arslan, sendikal anlayışlarını dünyada 
bir yerlere taşımak gibi misyonlarının 
bulunduğunu, bunun karşılığını görmeye 
başladıklarını, Türkiye'de ideolojik davra-
nan sendikaların üye kaybettiğini, kendi-
lerinin ise yenilerini kazandığını söyledi.

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU  KKTC’DE TOPLANDI
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"AB'nin Samimiyetsiz Yaklaşımlarını Kökten 
Reddediyoruz"

HAK-İŞ'in Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecini desteklediğini, bu 
konuda elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Arslan, şunları 
kaydetti:

"Türkiye'nin AB sürecinin, AB tarafından maksatlı ve ikiyüzlü yak-
laşımlarla geciktirildiğinin farkındayız. AB'nin hiçbir altyapısı ol-
madığı halde, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, Türkiye'nin, 
İngiltere'nin garantörlüğü çerçevesinde meseleye bakmadan, salt 
Türkiye'yi cezalandırmak için Güney'i AB'ye alması tarihi bir hatadır. 
Adadaki çözümün gecikmesinin en önemli nedenlerinden biri budur. 
Dolayısıyla AB bir taraftan Türkiye'yi 60 yıldır kapıda bekletirken, di-
ğer taraftan hiçbir altyapısı olamayan, ne ekonomik ne siyasi ne de 
yönetsel olarak hiçbir şekilde AB'ye yaklaşamayacak ülkeleri arka 
arkaya üye yapmaktadır. 'Türkiye'yi hazmetmek zor' diyorlar. Evet, 
bütün mesele bu. Konjoktürel gelişmeler oluyor, Suriye sorunu, 
hiç sorunu hemen AB sürecini hızlandırıyor. Yeni bir kısım fasıllar 
açılmaya çalışılıyor. O kadar göstermelik ve çocukça ki bu durum, 
bunun farkında olmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak AB sürecini sa-
mimi olarak istiyoruz. AB'nin değerlerinin emekçiler için ülkemizin 
bugünkü mevzuatının ilerisinde olduğunun farkındayız. Buna karşı 
AB'nin samimiyetsiz yaklaşımlarını da kökten reddediyoruz."

Arslan, AB'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'yi yalnız bı-
raktığına dikkati çekerek, sığınmacı sorunun tüm dünyanın sorunu 
olduğunu, bunun görmezden gelinerek çözülemeyeceğini dile getirdi.

"HAK-İŞ Haksız Yere Töhmet Altına Bırakılmak 
İsteniyor"

"Terör örgütü PKK ve onun uzantısı olarak gördükleri HDP'nin Türki-
ye'yi tekrardan 90'lı yılların karanlığına çekmek istediğini" ifade eden 
Arslan, bir grup akademisyenin bu çabaları destekler nitelikteki bil-
dirisinin de asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bildiriye imza atanların "savaş çığırtkanlığı yaptığını ve kan istediği-
ni" kaydeden Arslan, bildirinin Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır 
olduğunu vurguladı.

Çalışma hayatının da çözüm bekleyen önemli sorunları bulunduğu-
na dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Binlerce taşeron işçinin sözleşmesi hala sonuçlandırılmadı. Bu ko-
nudaki girişimlerimiz devam ediyor. Geçici işçilikteki 5 ay 29 gün sı-
nırının kaldırılmaması nedeniyle zorluklar yaşanıyor. Bunun dışında 
esnek çalışma ve kıdem tazminatıyla ilgili yapılmak istenilen düzen-
lemeler konusunda çalışmalarımız var. Kıdem tazminatı konusunda 
kafalar karıştırılmaya çalışılıyor. 

HAK-İŞ, haksız yere töhmet altına bırakılmak isteniyor. Kıdem taz-
minatı konusunda HAK-İŞ'in temel yaklaşımı, var olan sorunların 
ortadan kaldırılması, kazanılmış hakların geriye götürülmemesi 
şartıyla yeni bir modeldir. Bunu gerçekleştirmek için de çabalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz."
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Özkardaş: “HAK-İŞ KKTC’De Çözüm Sürecine Her 
Zaman Katkı Vermiştir”

KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, HAK-İŞ’in Tür-
kiye’nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olduğunu söyleyen Özkar-
daş, Türkiye çalışma hayatında en etkili ve çalışma hayatının günde-
mine damga vuran bir konfederasyona bağlı olmaktan duydukları 
gururu belirtti. HAK-İŞ’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve KKTC 
Kamu Sen’e verdiği önemi belirten Özkardaş; “Yurt içinde ve yurt dı-
şında sürekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ta olası 
bir çözümle ilgili Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik noktasındaki bir 
çözümü için uğraş veren bir konfederasyondur. HAK-İŞ Kıbrıs’ta 
sürdürülen çözüm sürecine her zaman destek ve katkı vermiştir” 
dedi. Kıbrıs’ta su kaynaklarının tükendiğini ve adanın suya olan ih-
tiyacını belirten Özkadaş Türkiye’den gelen suyun önemine dikkat 

çekti. “Adamıza gelen hayat suyunu, barış suyunu adamıza getiren 
Türkiye’ye minnettarız” dedi. Suyun özeleştirilmemesi gerektiğinin 
altını çizen Özkardaş “Suyun özelleştirilmesine Kamu Sen olarak 
kesinlikle karşıyız. Su ve suyun idaresi kamuda olmalıdır. Kesinlikle 
özele verilmemelidir ve devredilmemelidir” dedi.

Toplantıya katılan KKTC İçişleri ve Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Hayati Sarper Özdağ’da bir konuşma yaptı. HAK-İŞ Başkan-
lar kurulunu Kıbrıs’ta yapılmasından duydukları memnuniyeti dile 
getiren Özdağ; “Sendikalar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Emeğin korunması ve geliştirilmesi için mücadeleleri çok önemli-
dir. Toplantınızı Kıbrıs’ta yapmanızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür 
eder, bu toplantının sendikal hareketinize katkı sağlayacağını umar, 
başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Ku-
rulu, KKTC Temasları kapsa-
mında KKTC Başbakanı Ömer 
Kalyoncu’yu 26 Ocak 2016 ta-
rihinde ziyaret etti. 

Arslan ve beraberindekiler ay-
rıca KKTC eski Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat’ı ziyaret etti. 

HAK-İŞ’TEN KKTC BAŞBAKANINA ZİYARET
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1.  HAK-İŞ 40 Yaşında: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in 13. 
Olağan Genel Kurulu ve 40. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin 
büyük bir başarıyla ve yaklaşık 8 bin işçinin  katılımıyla büyük bir 
görkemle gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade 
eder. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, başta Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak 
üzere siyasi partisi temsilcilerinin, yabancı sendika temsilcile-
rinin ve yoğun protokolün HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 13. 
Olağan Genel Kurulu ve 40. Yıl etkinlikleri açılış törenine katılımı, 
topluma ve çalışanlara mesajlarını HAK-İŞ kürsüsünden ver-
mesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in 40 yıllık 
tarihinde Türk çalışma hayatının, toplumun ve uluslararası sen-
dikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden 
büyük bir onur duymaktadır. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 iş 
kolunun tamamında sendikal örgütlenmesini tamamlamış, üye 
sayısını artırarak büyük ve güçlü bir işçi örgütü haline gelmesin-
den duyduğu memnuniyeti ifade eder. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, yeni faaliyet döneminde üye sendi-
kalarımızın örgütlenme çalışmalarını yaygın ve etkin bir şekilde 
devam ettirerek, nicel olarak büyümesi; kurumsal kapasite ve 
politika açısından güçlenmesi yönündeki çalışmaların devam 
edeceğinin altını çizmiştir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ İl Temsilciliklerinin güçlen-
dirilmesine devam edilmesini ve Kadın Komitesi, Gençlik Ko-
mitesi, Kültür-Sanat Komitesi, Engelli Komitesi ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği komitelerinin kurulmasını memnuniyetle karşıla-
maktadır. Başkanlar Kurulumuz, il temsilciliklerimizin ve daimi 
komitelerimizin kurumsal yapı içerisinde etkin bir şekilde yer 
almasını önemli görmektedir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ’in 13. Olağan Genel Kurulun-
da, HAK-İŞ'in vizyonunu ve 2015-2019 yol haritasını ortaya ko-
yan 68 kararın her birini özümseyerek ve içini doldurarak hayata 
geçirilmesinin önemine dikkat çeker. 

2.  KKTC’deki Müzakere Sürecinde Sendikaların Rolü: HAK-İŞ Baş-
kanlar Kurulu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin kapsamlı bir 
politika geliştirilmesini, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını ta-
lep eder. 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, KKTC’deki müzakere sürecinde sendikaların 
rolü, taşeron çalışma, mevsimlik ve geçici işçi sorunu, kıdem tazminatı, esnek çalışma, 

özel istihdam büroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışması, 1 Mayıs 
Kutlamaları ve Yardım Kampanyaları gündem maddeleri ile 25 Ocak 2016 tarihinde Kıbrıs’ta 

KKTC Kamu-Sen Sendikamızın ev sahipliğinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

25 OCAK 2016 / Lefkoşa, KKTC

SONUÇ BİLDİRİSİ
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 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kıbrıs’ta iki halkı siyasi olarak eşit 
kabul eden, iki kurucu devlete dayalı federal bir çözümden ya-
nadır. Kıbrıs’ta çözüme önem ve öncelik vermekle birlikte mev-
cut durumu geriye götürecek bağlayıcı söylem ve girişimlerden 
kaçınılmalıdır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin aktif dış politikasına denk 
düşecek şekilde gerek ayrı olarak gerek Kıbrıs’ta muhtemel bir 
çözümden sonra KKTC’nin güçlendirilmesi konusunda destek 
ve girişimlerin sürmesine inanır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, KKTC’ye yönelik uluslararası izolas-
yonların bir an önce kaldırılması için Türkiye’nin aldığı aktif rolün 
devam etmesi gerektiğini yineler. 

 HAK-İŞ, Kıbrıs’ta yaşanan müzakere sürecinin aktif olmasını, 
diyalogun canlı tutulmasını medeni olmanın ve güvenin adresi 
olarak görmekte ve bu durumdan memnuniyet duymaktadır. 

 Sendikal mücadelenin temel bileşeninin müzakereler olduğunu 
düşünen HAK-İŞ, farklı çözüm önerilerine rağmen, belli ilkeler 
çerçevesinde Kıbrıs’ı birleştirecek bir siyasi yapıyı oluşturmanın, 
müzakerelerin temel hedefi olduğunun farkında olmakta ve 
bu hedefin önemle altını çizmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 
HAK-İŞ destek vermekte ve desteğini sürdüreceğini ifade et-
mektedir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, sürdürülen müzakerelere ve iki lide-
rin 11 Şubat 2014 tarihinde imzaladıkları mutabakat metninde-
ki ilkelere tam destek vermektedir. HAK-İŞ, Kıbrıs’ta, iki halkın 
eşitliğine dayalı, iki bölgeli, iki kurucu devletten oluşacak, ege-
menliğini ve eşitliğini bu iki kurucu devletten eşit olarak alacak, 
Federal bir çözümü desteklemektedir. Bulunacak çözüm, AB’nin 
birinci hukuku olmalı ve Türkiye’nin garantörlüğünü içermelidir.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Halkının bütünlüğünü ve 
güvenliğini teminat altına almayan hiçbir çözümün kabul edil-
memesi gerektiğini vurgular.

3.  Taşeron İşçilerin Toplu İş Sözleşmelerinin İmzalanması Acilen 
Sağlanmalıdır: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, işçilerin sendi-
kalaşmasının anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın işçiler tara-
fından kullanılması durumunda işverenler tarafından işten çıka-
rılamayacaklarına yönelik güçlü bir iradenin ortaya konulmasını 
talep ediyoruz. 

 Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında kamuda çalışan alt 
işveren/taşeron işçilerinin tamamını kapsayacak şekilde söz-
leşme imzalanmaması halinde, toplu iş sözleşmeleri, Yüksek 
Hakem Kurulu kararı ile imzalanacaktır. Bu halde, toplu iş söz-
leşmeleri ile verilen ekonomik ve sosyal haklar, Hükümet tara-
fından ödenmesine rağmen, işçiler nezdinde, bu haklar, Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından verilmiş gibi bir algı ortaya çıkacaktır. 
Bu algının oluşmaması amacıyla, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-
rak Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanabilmesi için gerekli adım-
ların atılmasını beklemekteyiz.

4.  Geçici İşçilerin Sorunları Çözülmelidir: 21 Nisan 2007’de yürürlü-
ğe giren 5620 sayılı Kanun ile hem kamuda geçici işçi çalıştırıl-
masına büyük bir kısıtlama getirilmiş hem de 2007 yılına kadar 
12 ay çalışma imkanına sahip olan geçici işçilerin çalışma süresi 
6 ay ile sınırlandırılmıştır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, bu düzenleme nedeniyle kad-
rosuz işçilerin yılın sadece 5 ay 29 gününde çalıştırılması ve yılın 
diğer yarısında işsiz kalmaları nedeniyle büyük bir mağduriyet 
yaşandığı görüşündedir. 

 Emeklilik, malullük gibi konularda da çok ciddi sıkıntılar yaşa-
yan bu işçilerin sıkıntılarının giderilmesi ve çalışma hayatında 
huzurun sağlanması açısından HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-
rak gereken mücadeleyi vermekteyiz. Orman Genel Müdürlüğü, 
ÇAYKUR ve belediyelerde çalışan geçici ve mevsimlik olarak 
çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için 5620 sayılı 
Kanunda düzenlemelere gidilmesi gerektiği vurgusunu bir kez 
daha yapmaktayız.

5.  Kıdem Tazminatı Hususunda Kazanılmış Haklar Korunmalı ve 
Kıdem Tazminatı Yeni Güvencelerle Geliştirilmelidir: HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, Kıdem Tazminatı konusunda istisnasız her bir 
çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizlik-
lerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesini talep etmekte-
dir. Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanma ve alma konu-
larında yaşadıkları sorunun çözümü için bu hakkın garanti altına 
alınması gerektiğine inanmaktadır. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
Kıdem Tazminatı konusunda bir fon oluşturulması yönündeki 
tartışmaların yapıcı bir anlayışla sürdürülmesine inanmaktadır. 
Kıdem Tazminatı Hususunda Kazanılmış haklar Korunmalı ve 
Kıdem Tazminatı Yeni Güvencelerle Geliştirilmelidir.

6.  Güvenceli Esneklik, Sosyal Diyalog Yoluyla Tartışılmalıdır: HAK-
İŞ Başkanlar Kurulu, İşsizlikle mücadele çerçevesinde işgücü 
piyasasına ilişkin sosyal politika önerilerinin sadece “esnek ça-
lışma düzenlemeleri” ekseninde tartışılmasının eksik bir bakış 
açısı olduğu kanaatindedir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, sosyal güvenlik ve güvence 
boyutu hala tam olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen yeni 
esnek çalışma modellerinin uygulamaya konmak istenmesini 
yanlış buluyoruz. İnsana yakışır iş perspektifiyle düzenlenmiş, 
sosyal güvenlik bağlantısı kurulmuş “güvenceli esnek çalışma” 
modelleri, işgücü piyasasına girişte zorluklar yaşayan kadınlar 
ve gençlerin, doğum nedeniyle işgücü piyasasından uzun süre 
uzak kalan kadınların dezavantajını gidermek amacıyla tam za-
manlı istihdama zorunlu bir alternatif olarak değil zorunlu bir 
“tercih” olarak ve geçici bir araç olarak değerlendirilmelidir.

7.  Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişki-
sinde Bulunmasına Yönelik Düzenlemeler İş Piyasasında Kaos 
Yaratacaktır: İş ve işçi bulmaya aracılık yapmak üzere özel istih-
dam bürolarının kurulması konusu zaten 4857 sayılı İş Kanunu 
ile yürürlüğe girmiştir. Ancak bu büroların aracı kurum olma ni-
teliğinden çıkarılarak doğrudan işverenmiş gibi çalışmaları ko-
nusuna gelirsek; HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, konu ile ilgili 
olarak ülkemizde yapılmak istenen yasal düzenlemeleri kabul 
etmemiz mümkün değildir. 

 Avrupa Birliğinin 19 Kasım 2008 tarih ve 2008/104/EC tarihli yö-
nergesi incelendiğinde ülkemizde bu konuda hazırlanan kanun 
teklifleri ile bir alakasının bulunmadığı görülecektir. 

 Ancak çalışmalar tamamlanır ve gerçekten Yönergeye uygun 
uygulamanın hayata geçebileceği konusunda kendimizi hazır 
hissedersek o zaman bu uygulamayı da tartışma noktasına ge-
lebiliriz. 
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8.  Mülteciler İçin Uygulanabilir, Sürdürülebilir Ulusal ve Uluslara-
rası Politikalar Geliştirilmelidir: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, sığın-
macılar ile yerel halk arasında farklı dil, kültür ve yaşam tarzın-
dan kaynaklanan sorunlar yaşandığına dikkat çeker. Bu neden-
le sığınmacıların kayıtlı çalışma, eğitim ve sağlık imkanları da 
dahil bulundukları toplum ile uyumlaştırma faaliyetlerine önem 
verilmesine vurgu yapar. Bunlar yapılırken %10 kriterine uyul-
malı ve Türkiye’deki örgütlü yapıya zarar verilmemelidir. HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu uyumlaştırma sürecinin başarılı yönetilmesi 
durumunda uzun vadede Türkiye’nin toplumsal zenginliği ve çok 
kültürlü yapısının gelişmesine katkı sağlayacağına inanır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm göçmen ve sığınmacıların insani 
bir yaşam sürmeleri için teşkilatı ile birlikte, tüm küresel ve böl-
gesel mekanizmalarda yer alacak ve bu konudaki çalışmalarını 
sürdürmeye devam edecektir.

9.  Terör ve Şiddetin Biran Önce Son Bulmasını İstiyoruz: HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, terörün her türlüsüne karşıyı olduğunu vur-
gular. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin devleti, milleti ve 
kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda 
daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancını 
vurgular.

 Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını nef-
retle kınayan HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, hain saldırılarda hayatı-
nı kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan Rahmet, milletimize ve 
ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğin-
de bulunur. 

 HAK-İŞ Başkanlar kurulu, terör saldırıların amacının, ülkemi-
zin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası 
ve kaos ortamı yaratmak olduğuna dikkat çekerek, milletimizi 
ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsız-
lık ortamı yaratmaya çalışanlara prim verilmemesinin önemine 
dikkat çeker. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, terörün ve şiddetin biran önce son 
bulması, terör mağduru halkın dikkate almasını, kardeşlik, hu-
zur ve güven ortamının egemen olması için, toplumun bütün ke-
simlerinin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması ve Türkiye’nin 
barışçıl bir geleceği için katkı yapması gerektiğine inanır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, sivil toplum kuruluşlarının, akade-
misyenlerin, bireylerin, kurumların ve halkın bu barışçıl gelece-
ği kurmak için sağduyulu çalışmalar yapması ve katkı vermesi 
çağrısında bulunur. 

10. Akademisyenlerin Barış Karşıtı Bildiri Yayınlaması Ürkütücü: 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, kendilerini ‘barış için akade-
misyenler’ olarak adlandırılan ve ‘barış’ adı altında barış karşıtı 
bir bildiriye imza atan akademisyenleri kınıyoruz. Toplumun fi-
kir ve kanaat önderleri olması gereken akademisyenlerin barış 
karşıtı bir bildiri yayınlaması ürkütücüdür. Bu akademisyenler, 
geçmiş dönemin alışkanlıklarıyla hareket etmekte, ‘barış’ adı 
altında, devletini ve devletin güvenlik güçlerini suçlu ilan etmek-
tedir. Toplumun gerçeklerinden bihaber olan, toplumda kutup-
laşmalara neden olan, terör örgütünü ve terör örgütünün yaptık-
larını, şehitlerimizi, ailelerini ve çocuklarını görmezden gelen bu 
bildiriye imza atan akademisyenleri gerçekleri görmeye davet 
ediyoruz. 

11. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve HAK-İŞ Kutlama Programı: 
HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar günü dolayısıyla Ankara’da “Sendikal Harekete Katkı ve 
Katılım İçin Eğitim” ana temasıyla 5. Kadın Emeği buluşması için 
çalışmalarımız büyük bir hızla başlamıştır. 8 Mart Dünya Kadın-
lar günü, son dört yıldır olduğu üzere bu yılda günün anlam ve 
önemine uygun olarak etkin ve yoğun bir katılımla kutlanacaktır. 

12. HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışması: HAK-İŞ Konfederasyonu Baş-
kanlar Kurulu, çeyrek milyona yaklaşan üyesiyle Türkiye’nin 
büyük işçi konfederasyonu olan HAK-İŞ’in, klasik sendikacılık 
anlayışı yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyet göster-
mekte ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm 
sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular. 

 İşçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” bir sesi olmayı amaçla-
yan HAK-İŞ, sendikal alanda yenilikçi bir anlayışın öncüsü olma 
iddiasındadır. 

 Bu sendikacılık anlayışına uygun olarak Kültür ve Sanat Komi-
tesiyle güçlenen HAK-İŞ, Emek temasıyla ve “Kısa Film Uzun İş” 
sloganıyla 2012 yılında başladığı Kısa Film Yarışmasının bu yıl 
beşincisini ve uluslararası katılımla ve “emek fotoğrafı” katego-
risiyle daha da zenginleştirerek gerçekleştirecektir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasının Kül-
tür Bakanlığı ile ortaklaştırılmasının yarışmanın gelenekselleş-
tirilmesi açısından önemine işaret eder. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, emeğin sanata 
yansıması açısından amatör de olsa üye sendikalarımızın, üye-
lerine, teşkilat mensuplarına ve uluslararası işbirliği içerisinde 
bulundukları sendikalara yarışmayı duyurmaları ve katılmaları 
konusunda teşvik etmelerinin önemine dikkat çeker. 

13. HAK-İŞ’ten Dünya Mazlumları İçin Bağış Hesabı: HAK-İŞ Baş-
kanlar Kurulu olarak; dünyadaki tüm mağdur ve mazlumlara 
yardım eli uzatmaya devam edeceğimizi, onlarla dayanışma 
içerisinde olacağımızı bir kez daha teyit ederiz. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, MEMUR-SEN, İHH ve TÜRK 
KIZILAY'ı ile Terör Mağdurları için "Merhamet Tırları Yola Çıka-
cak, Hendek Mağduru ve Bayırbucak Türkmen Kardeşlerimize 
Ulaşacak” sloganıyla başlattığımız ve bir aya yaklaşan bağış 
çalışmamıza hız kazandırmak istiyoruz. Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ tarafından yardım faaliyetlerimizin daha organize ve 
güçlü şekilde yapılabilmesi için bir yardım kampanyamıza tüm 
teşkilatımızın katılımını bekliyoruz. 

 HAK-İŞ Konfederasyonunun Bağış Hesabının bilgileri: HAK-İŞ 
Konfederasyonu, Ziraat Bankası, Akay Şubesi, Hesap No: 0760 
5994340-5012 IBAN No: TR62 0001 0007 6005 9943 0405 12

14. 1 Mayıs Kutlamaları: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu yıl da 1 Mayı-
sı etkin bir şekilde kutlama kararlılığını ortaya koymuştur. HAK-
İŞ, 1 Mayısı; barışçıl ve etkin olarak, şablonlardan uzak bütün 
sendikal örgütlerle ve emekçilerle hep birlikte kutlama karar-
lılığını ortaya koymuştur.  

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın Anadolu’nun bir şehrinde 
odak olarak kutlanması geleneğinin bu yıl da bir başka bir ilde 
sürdürülmesi talebini vurgulamıştır. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
1 Mayıs’ın ülkemizin her iline ve köşesine yaygınlaştırılması ko-
nusunda kararlı politikaların sürdürülmesini talep etmiştir. 

62
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu 16 Sivil 
Toplum Kuruluşu’nun tam destek verdiği Türkiye Anayasa Platfor-
mu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Yeni 
Anayasa İçin Hep Birlikte” temalı programını 28 Ocak 2016 tarihinde 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra programa, Baş-
bakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, İçişleri Ba-
kanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Memur-Sen Onursal 
Başkanı ve TBMM Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Milletve-
killeri, “Türkiye Anayasa Platformu” Yürütme Kurulu’nda yer alan 
HAK-İŞ, Memur-Sen, Anadolu Platformu, ASKON, Birlik Vakfı, Ci-
hannüma, Ensar Vakfı, HUDER, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve 
Medeniyet Hareketi, MÜSİAD, ÖNDER, TGTV, TÜMSİAD, TÜRGEV ve 
platforma destek veren 300’ü aşkın STK’nın temsilcileri katıldı. Top-
lantıya HAK-İŞ’i temsilen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Sen-
dika Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika üyelerimiz katıl-
dı. Platform adına konuşmayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
yaptı.

Yalçın: “Yeni Anayasa, “Devlet Bildirisi” Değil “Millet 
Bildirgesi” Olmalı”

Yalçın, Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni Anayasa”nın yapılış ve 
yazılış sürecinde millet adına ses vermek, fikir üretmek amacıyla 
kurulduğunu vurguladı. Yalçın, “Bizler, Türkiye’nin çalışma hayatının, 

“YENİ ANAYAsA İÇİN HEP BİrLİkTE”
TÜRKİYE ANAYASA PLATFORMU TOPLANDI
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fikir dünyasının, sermaye kesiminin, sanat, kültür ve spor camiala-
rının temsilcileri, gençleri, kadınları, yaşlıları, emeklileri, engellileri 
olarak ülkemizin yakın dönemdeki en önemli hedefinin Yeni Ana-
yasa yapmak olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, Yeni Anayasa ko-
nusunda duyarlılığı artırmak, birikimimizi ortaklaştırmak, sivil akla 
dayalı görüş, öneri ve kaynak oluşturmak için Türkiye Anayasa Plat-
formunu kurduk” dedi.

Platformun, yüzlerce sivil toplum kuruluşundan oluştuğunu hatırla-
tan Yalçın, Türkiye Anayasa Platformu olarak;  Yeni Anayasa süreci-
ne öncülük yapmak istediklerini ifade etti. Yeni Anayasa’nın “devlet 
bildirisi” değil “millet bildirgesi” olması gerektiğine inandıklarını be-
lirten Yalçın, “Sivil akılla, özgürlük kalemiyle ve demokrasi mürek-
kebiyle yazılmış yeni bir anayasanın bu ülkedeki her bireyin hakkı 
olduğuna inanıyoruz. Neden Yeni Anayasa istiyoruz, sürecin asli öz-
nesi millet olsun diyoruz? Çünkü 82 Anayasası, derin devletin millet 
iradesini kamulaştırma belgesidir. 82 Anayasanın ruhunda vesayet, 
derin devlete esaret vardır. Millet de millet iradesi de yoktur. Mevcut 
anayasa, bu yönüyle milletin ya da temsilcilerinin değil, cuntacıların 
ve atadıklarının eseridir. Bu anayasanın otuz yılı aşkın süredir varlı-
ğını sürdürüyor olması, hepimiz için herkes için bir demokrasi ayıbı-
dır. Türkiye Anayasa Platformu’nun üyesi kuruluşlar olarak bizler, 
geçtiğimiz dönemde Yeni Anayasa üzerine sayısız çalışma yaptık. 
Hatırlanacağı üzere Mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurul-
du. Bütün siyasi partiler bu Anayasa’yı değiştirerek yeni bir Anayasa 
hediye etmeyi millete vaad ettiler. Sonuç, söylenmedik söz, yapıl-
madık eleştiri, getirilmeyen öneri, geliştirilmeyen yöntem kalmadı 
fakat bir arpa boyu yol da alınmadı” diye konuştu.

“HAK-İŞ, 1992’de Anayasa Kurultayı Yaptı”

“Siyasi partiler uzlaşıyı sağlayamadı ama 2010 Anayasa Referandu-
mu’nda millet ‘Yetmez ama Evet’ diyerek uzlaşmayı sağladı” diyen 
Yalçın, “Bugün, Türkiye Anayasa Platformu olarak, mevcut anaya-
sa için milletin otuz yıldır söylediğini daha gür bir sesle söylüyoruz 
‘Artık Yeter’. 1992’de gerçekleştirdiği Anayasa Kurultayı’yla milletin 
darbe anayasasına tepkisini yüksek sesle dile getiren, ferman Ana-
yasasını kapsamlı şekilde masaya yatıran sivil toplum kuruluşları-
mızdan biri Hak-İş’tir. Türkiye Anayasa Platformu’nun diğer üyeleri 
de 82 Anayasasına yönelik itiraz ve isyanlarını, Yeni Anayasa’ya dair 
tekliflerini farklı şekilde dile getirdiler. Yeni Anayasa yapım süreci-
ni başlatmanın, Yeniden Büyük Türkiye sürecinde hızla yol almanın 
derdindeyiz. ‘Biz uzlaşamayız’ öğrenilmiş çaresizliğinden kurtulmak 
için bu defa ‘Hep Birlikte’ diyoruz. Yeniyi konuşurken kırmızıçizgiler, 
ideolojik refleksler, ilkeler üzerinden ‘Hayır, olmaz’  cevabı üretmek 
yerine ‘ortak değerler’, ‘evrensel ilkeler’, ‘temel hak ve özgürlükler’, 
‘insan ve onuru’ üzerinden ‘Evet, olabilir’ uzlaşması, yakınlaşması 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bozdağ: “Mevcut Anayasa Toplumsal Sözleşme Değil 
Darbe Sözleşmesidir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mevcut Anayasa`nın darbe sözleşme-
si olduğunu belirterek, “Milletin kendisini hür hissettiği demokratik 
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bir ortamda milletin temsilcileriyle millet adına normal bir dönemde 
yapılacak yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. 1982 Anayasası, Danış-
ma Meclisi tarafından yapılmıştır. Danışma Meclisinin bütün üyeleri, 
Milli Güvenlik Kurulu tarafından seçildiği halde 177 Anayasa mad-
desinin 125 i,16 geçici maddenin de 12 si Milli Güvenlik Konseyi ta-
rafından bizzat bir kez daha değiştirilmiştir. Akredite Anayasa Ko-
misyonu üyeleri genel kurul üyelerinin yaptıkları yetmemiş onlara 
güvenmeyenler doğrudan kendi elleriyle Anayasayı yapmayı tercih 
etmişlerdir. O nedenle mevcut Anayasa bir toplumsal sözleşme de-
ğil esasında bir darbe sözleşmesidir” diye konuştu.

Erdoğan, “Platformu Oluşturan STK’lar Her Türlü 
Teşekkürü Hak Ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Anayasa Platformu çatısı altında 
bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşu; HAK-İŞ Konfederasyonu, 
Anadolu Platformu, ASKON, Birlik Vakfı, Cihannüma Derneği, Ensar 
Vakfı, HUDER, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Ha-
reketi, Memur-Sen, MÜSİAD, ÖNDER, Türkiye Gönüllü Teşekküller 
Vakfı, TÜMSİAD ve TÜRGEV’in yöneticileriyle, üyeleriyle, gönüllüle-
riyle her türlü şükranı, her türlü teşekkürü ve takdiri hak ettiklerini 
ifade etti.

Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” çağ-
rısının, şu ana kadar yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşu tarafından 
desteklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayının kısa 
süre içinde, çok daha yüksek rakamlara ulaşacağına inandığını; bu-
nun ise ülke genelinde milletin birliğine bir çağrı olduğuna inandığını 
kaydetti.

“Millet Kükrediği Zaman, Önünde Ne Bentler Ne De 
Dağlar Durabilir”

Erdoğan, bu meselenin, herhangi bir kurumun veya herhangi bir 
şahsın değil, bizatihi milletin meselesi olduğunu dile getirdi. Yeni 
anayasa konusuna, milletin değerlerini yaşatma noktasında hassa-
siyet sahibi sivil toplum kuruluşlarının öncülük etmesinin, rastgele 
bir durum, bir tesadüf olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Millet, kendi meselesi olan yeni anayasa talebine, kendisini 
temsil eden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahip çıkıyor. Ondan 
dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasiye inanan herkesin, mille-
tin talebine saygılı olması gerekir. Her kim ki millete sırtını döner, 
millete rağmen yol yürümeye kalkarsa, akıbeti hüsran olur. Bakınız 
merhum Akif, İstiklal Marşımızda milletin gücünü nasıl ifade ediyor: 
‘Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, en-
ginlere sığmam, taşarım’ Millet kükrediği zaman, onun önünde ne 
bentler durabilir, ne de dağlar durabilir” dedi.

“Millî ve Yerli Olan Her Meselede Cumhurbaşkanı 
Olarak Ben De Varım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa meselesinin de, milletin 
böyle güçlü bir talebi haline dönüştüğüne dikkat çekti. Bu toplan-
tının, artık meselenin göz ardı edilemeyecek, ertelenemeyecek, 
ötelenemeyecek, baştan savılamayacak bir seviyeye ulaştığını gös-
terdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöy-
le devam etti: “Milletimiz, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla artık 
konuya el koymuştur. Bu tür toplantılarla, çalıştaylarla, arama kon-
feranslarıyla tüm kesimleri içine alan, tüm kesimlerin ihtiyaçlarını 
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ve beklentilerini yansıtan yeni anayasa süreci hızla olgunlaşacaktır. 
Yeni anayasa çalışmalarına emeği geçen ve geçecek olan herkese 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu mesele millîdir, bu 
mesele yerlidir. Millî olan her meselede, yerli olan her meselede 
‘Cumhurbaşkanı’ olarak ben de varım bunu açıkça söylüyorum. Bu 
güne kadar kurulan anayasaların hepsi ithaldir. Yerli değildir ve ithal 
ürünlerle yönetildik. İthal mantıklar bize hâkim oldu. Şimdi biz yerli-
ye ve millîye dönmeliyiz.”

“Mevcut Anayasa Millete Karşı Güvensizliğin Eseri Bir 
Metindir”

“Tabi biz yeni anayasa dedikçe birileri bundan çok ciddi anlamda ra-
hatsız oluyor. Yeni anayasadan rahatsız olanlar mevcut anayasadan 
memnun demektir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rine şöyle devam etti: “Halbuki mevcut anayasa yıllar içinde yapılan 
tüm tadilatlara rağmen hâlâ 1960 ve 1980 darbelerinin ruhunu taşı-
yan millete karşı güvensizliğin eseri bir metindir. Eskilerin güzel bir 
sözü var, ‘tatbiki mümkün olmayanın ıslahı da mümkün olmaz’ diye. 
Mevcut Anayasa da sürekli değiştirilmesine rağmen ıslahı mümkün 
olmayan bir metin durumundadır. Esasen mevcut Anayasanın kur-
duğu siyasi ve idari düzen, işte 13 yıl bu ülkeyi yöneten partinin ve 
kadronun çok işine gelir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa meselesinin en başından 
beri, Başbakanlığının ilk dönemlerinden itibaren bu kadro tarafından 
gündeme getirildiğini, güçlü bir şekilde de talep edildiğini sözlerine 
ekledi.

“Her Platformda Yeni Anayasa Konuşuluyor, 
Tartışılıyor”

İşe asıl sahip çıkması gereken muhalefetin ise tam tersi bir tutum 
içinde olduğunu gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bilindiği gibi 2011 seçimlerinin ardından bu konuda ciddi bir adım 
attık. Meclis’te yüzde 60’lık çoğunluğu oluşturuyor olmamıza rağ-

men, grubu bulunan her partinin eşit katılımıyla bir komisyon oluş-
turulmasını temin ettik. Amacımız, mümkün olan en geniş katılımlı 
anayasa metninin ortaya çıkmasını sağlamaktı. Fakat diğer partiler 
anayasa metni oluşturmak için değil adeta anayasa metni oluşma-
sını engellemek gayesiyle hareket ettikleri için bu komisyonun ça-
lışmaları akamete uğradı. Peki, bu durum milletimizi yeni anayasa 
talebinden vazgeçirdi mi? Hayır. İşte seçimler yapıldı. 7 Haziran, 1 
Kasım, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeni anayasayı konuştuğumuz 
zaman meydanlar kükrüyordu. Niye? Çünkü mevcut Anayasa veya 
anayasalar bu vücuda dar geliyordu dar, artık bunu kaldırmıyor. İşte 
bugün burada olduğu gibi milletimizi temsil eden her platformda 
yeni anayasa meselesi konuşuluyor, tartışılıyor, gündemde tutulu-
yor. Artık burada yapılması gereken yeni anayasa çağrılarına kulak 
tıkayan, oyalayıcı, topu taca atıcı tavırlar yerine, samimi bir şekilde 
tekliflerin ortaya konulmasıdır” diye konuştu.

Yeni anayasa ne kadar geniş temsil kabiliyetine sahip bir yapı ta-
rafından inşa edilirse, uygulamasının da o derece güçlü, o derece 
gerçekçi olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için 
gerek Meclis’te temsil edilen diğer partilerin, gerekse farklı görüş-
lere, düşüncelere sahip kesimlerin sesi olan sivil toplum kuruluşla-
rının yeni anayasa sürecine dâhil olmalarını özellikle beklediklerini 
kaydetti.

“Türkiye Modeli Anayasa Hazırlama Başarısını Ortaya 
Koyabilmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hani zaman zaman diyorum ya Türk 
tipi başkanlık, bunu diyorduk ya, işte bu konuda da Türkiye modeli 
anayasayı hazırlama başarısını ortaya koyabilmeliyiz. Ya bu millet 
içinden bir anayasa yazabilecek, yapabilecek kadro bugüne kadar 
hazırlayamadı mı?” dedi. Bir sivil toplum kuruluşu üyesinin “Millet 
hazır” ifadelerini kullanması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Millet hazır da, ben elitim diye geçi-
nenler, siyasetçiler buna tam hazır değil; sıkıntı burada, sıkıntı bura-
da. Yoksa millet hazır, millet zaten meydanlarda hep kükrüyor, bunu 
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bekliyor. Bize göre milleti merkeze alan, insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın ilkesiyle ifade ettiğimiz kadim yönetim geleneğimize yaslanan 
bir anayasa Türk tipi anayasadır.”

Yeni anayasa çalışmalarında üzerinde en çok tartışılacak hususlar-
dan birinin, hiç şüphesiz güçler ayrılığı konusu olacağını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen yasama organı olan Meclis’imiz 
gazi bir meclistir, kurucu bir meclistir. Yasama organı olan meclisin 
asli alanına yoğunlaşmasını bir defa sağlamalıyız. Dolayısıyla bu hu-
susta çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Hukukun üs-
tünlüğü konusunda da hiç birimizin itirazı olamaz. Ha kanunların üs-
tünlüğü derseniz orada itirazlar olur, onu söyleyeyim, ama hukukun 
üstünlüğünde kimsenin itirazı olamaz. Yargı organlarıyla yasama 
ve yürütme arasında eskiden beri süre gelen sıkıntıların temelinde 
mevcut anayasanın, güçlerin uyumunu değil, çatışmasını esas alan 
anlayışı vardır. Yeni anayasanın ruhu çatışma yerine uyum ve denge, 
birbirilerini yıpratma yerine birbirlerini destekleme mantığıyla oluş-
turulduğunda bu sıkıntı kendiliğinden ortadan kalkacaktır” dedi.

“7 Haziran ve 1 Kasım Seçimleri Sonrası Yaşananlar”

“7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bu konuda bedelini hâlâ 
ödediğimiz bir tereddüt yaşandı mı? Yaşandı” diye konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Her taraf kan gölüne döndü mü? Döndü. Niye? 
İşte açık ortada, hemen şöyle bir koalisyon zemini ortaya çıktı, 
bunu fırsat bilen yamyamlar ülkemizi kan gölüne döndürdü. Baş-
kanlık sistemi sağladığı mutlak istikrar ortamı ile Türkiye’yi bu tür 
sıkıntılardan, risklere koruyabilme özelliğine sahiptir, onun sigorta 
sistemleri çok daha güçlüdür. Milletin seçtiği başkanın görev süresi 
boyunca ne hükûmet krizi, ne seçim, ne de benzeri ani bir makas 
değişikliği söz konusu olmayacağı için orta ve uzun vadeli program-
ların kararlılıkla uygulaması kolaylaşacaktır. Tamamen başkanın 
sorumluluğunda işleyecek yürütmenin, özellikle bu yürütmenin yü-
künden kurtulacak yasama ve yargı organları da kendi görevlerini 
çok daha titizlikle yerine getirme imkânına kavuşacaklardır” dedi.

“Devlet İçinde Devlet Kurmaya Çalışanların Başlarına 
Dünyayı Yıkarız”

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarının birtakım kesimler 
tarafından kasıtlı olarak üniter yapıyla, ülke bütünlüğüyle, millî bir-
likle, ilişkili hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Halbuki biz ne diyo-
ruz? Tek millet diyoruz; hangi kökenden ve meşrepten olursa olsun 
-şu anda 79 milyona nüfusumuz hamdolsun yaklaştı- tek millet. 
Ardından ne diyoruz? Tek bayrak; rengini şehidimizin kanından alan 

bayrağımızda başka bir bayrak asla bu semalarda dalgalanamaz di-
yoruz. Üçüncüsü ne diyoruz? Tek vatan; 780 bin kilometrekare vatan 
toprağı üzerinde herhangi bir operasyona, herhangi bir ameliyata 
asla göz yumamayız diyoruz. Dördüncü ne diyoruz? Tek devlet; adı 
ve söylemi ne olursa olsun hiçbir devlet, paralel devlet veya paralel 
yapı, bunlara izin vermeyiz, veremeyiz. Nasıl sözde cemaat adı al-
tında devlet içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı 
dar ediyorsak, özerklik adı altında, özyönetim adı altında devlet için-
de devlet kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına yıkarız; bunun 
böyle bilinmesi lazım. Biz bu şekilde tek millet, tek bayrak, tek va-
tan, tek devlet derken, meseleyi bölünme, parçalanma edebiyatıyla 
ele alanlar, açık söylüyorum, kesinlikle art niyetlidir, hatta bölücü-
nün başta gidenidir; bunu böyle biliniz.”

“Bu Memleket Sahipsiz Değil”

Bu topraklarda millî ve yerli olan ne varsa, kim varsa, hepsinin de 
başımızın üzerinde yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Aynı şekilde ülkemizin ve milletimizin karşısında kim varsa, 
ne varsa onunla mücadele etmek de bizim namus borcumuzdur, 
bunun böyle bilinmesini istiyorum. Çünkü bu memleket sahipsiz 
değil, bu devlet dikkat edin, altını çiziyorum köksüz değil. Bu millet 
balık hafızalı değil. Emanetçisi olduğumuz değerlerin kıymetini çok 
iyi biliyoruz. Arif Nihat Asya ne diyor? “Şehitler tepesi boş değil, top-
rağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgâr 
bekliyor. Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin. Türbesi ya-
kışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim 
demiş meçhul asker diye.” Bizim ecdadımızın yattığı toprak belli, 
tuttuğumuz bayrak belli. Allah’ın izniyle dalgalanmak için bekleyen 
bayrağımızı rüzgârsız bırakmayacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin 
fedakârlıklarının hakkını verecek, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştı-
racak, 2053 ve 2071 vizyonumuzu hayata geçireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye Anayasa Platfor-
mu’na, platformu oluşturan ve destek veren tüm sivil toplum kuru-
luşlarına şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Yeni anayasa için ortak değeri insan onuru, ortak hedefi güçlü ve 
büyük Türkiye olan herkese yaptıkları çağrıya milyonların karşılık 
vereceğine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş-
masını şu sözlerle tamamladı: “Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sev-
giniz, dostluğunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun, sağlıcakla kalın diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konuşmasının ardından Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan ve Platform üyesi STK temsilcileri ile toplu 
fotoğraf çektirdi.
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 29 Nisan 2016 tarihinde 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’yi ma-
kamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Mehmet Şahin, Settar As-
lan, Mustafa Toruntay ve Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 
geçtiğimiz aylarda kalp ameli-
yatı olan Devlet Bahçeli’ye geç-
miş olsun ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ’TEN BAHÇELİ’YE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Şubat 2016 tarihinde Başba-
kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Ars-
lan, 64. Hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü 
görevini üstlenen Kurtulmuş’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca 
Arslan, Çalışma Hayatının genel sorunları ile ilgili Kurtulmuş’a bir 
rapor sundu.

HAK-İŞ’ten Bakanlara Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 2 
Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sena Ramaza-
noğlu, 7 Mart 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 10 
Mart 2016 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makam-
larında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

ARSLAN’DAN KURTULMUŞ’A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş’ı ziyaret ederek, HAK-İŞ’in taşeron ve geçici işçilerin 
sorunları ve çözüm önerileri hakkındaki görüşlerini aktardı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Şubat 2016 tarihinde 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ı makamında ziyaret etti. Zi-
yarete Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Toruntay ve 
Cengiz Gül ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 64. Hükümette Ekonomi 
Bakanlığı görevini üstlenen Elitaş’a hayırlı olsun dileğini iletti. 
HAK-İŞ’in taşeron ve geçici işçilerin sorunları ve çözüm öne-
rileri hakkındaki görüşlerini aktaran Arslan, çalışma hayatını 
yakından ilgilendiren düzenlemelerin bu ülkenin büyümesi-
ne ve gelişmesine emeğiyle katkı veren işçilerin talepleri de 
dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan, çalışma hayatının sorunlarına ilişkin HAK-İŞ görüş 
ve önerilerini içeren bir raporu Elitaş’a sundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Öz-
dağ, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret 
etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Top-
lum ve Halklar İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 2 Mart 2016 
tarihinde ziyaret ederek, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Şahin ve Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız ile görüştü. ziyarete Ak Parti Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları 
Mustafa Kabakçı ve Nevzat Yanmaz da katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Özdağ ve 
beraberindeki HAK-İŞ’i ziyaretlerinden dola-

BAKAN ELİTAŞ’A TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU ANLATTIK

AK PARTİ’Lİ ÖZDAĞ’DAN HAK-İŞ’E ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçi sendikaları kon-
federasyonları HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK genel başkanlarıyla 
25 Mart 2016 tarihinde çalışma yemeğinde bir araya geldi. 
Toplantıda, örgütlenme, esnek çalışma, kiralık işçilik ve taşe-
ron düzenlemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katıldığı 
yemekte CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve TBMM 
Grup Başkanvekili Özgür Özel de hazır bulundu. 

KONFEDERASYON BAŞKANLARı KILIÇDAROĞLU İLE 
BİRARAYA GELDİ
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yı teşekkür etti. HAK-İŞ’in kuruluş felsefesinden vazgeçmeden, o 
felsefeyi bugüne taşıyarak zor zamanda, zor süreçlerle mücadele 
ederek bugünlere geldiğini belirten Arslan, “40 yıllık bir tarihimiz var 
ama bu tarih büyük bir mücadelenin öyküsüdür. Hem değerleriniz-
den vazgeçmeyeceksiniz, hem yerli ve milli kalacaksınız. Hem de 
büyüyüp sorunları çözeceksiniz. Hepsi birarada zor. Elhamdülillah 
biz bu zorluğu aşarak buralara geldik. Daha da devam edeceğiz” 
dedi. HAK-İŞ’in her alanda ülkemize çalışanlara destek olmaya de-
vam edeceğini ifade eden Arslan, “Biz ülkemizdeki bütün sorunla-
ra çözüm üretebilen bunu yaparken de ülke bütünlüğünü, barışını, 
kardeşliğine zarar vermeyecek çözümler ve buna yönelik adımlar 
atmayı da temel bir felsefemiz olarak kabul ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in büyümesini Türkiye’nin büyümesi, HAK-İŞ’in başarısını 
Türkiye’nin başarısı olarak gördüğünü söyleyen Arslan, “HAK-İŞ bu-
gün 450 bine yaklaşan üyesiyle, 20 işkolunda kurulmuş 22 sendika-
sıyla, 40 yıllık tarihiyle gerçekten Türk demokrasisinin çok önemli 
temel kurumlarından bir tanesidir. Ülkesini seven herkesin de ortak 
adresiyiz” dedi.

HAK-İŞ’in üye sayısının çok ötesinde büyük bir aile olduğunu anlatan 
Arslan, “Bu da bize büyük bir sorumluluk veriyor. Bu sorumlulukla 
hareket ediyoruz. İnşallah HAK-İŞ, çizgisinden vazgeçmeden; he-
deflerinden, ilkelerinden, değerlerinden 
vazgeçmeden bu istikamette devam 
edecek. Hayallerimiz var, hayalleri ger-
çekleştirmek için derdimiz var. Hedefle-
rimize yürümek için terleyeceğiz, mü-
cadele edeceğiz. Ama bu istikametten 
asla ama asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Özdağ, “Sendikacılıkta Zirve Bir 
Yerdeyiz”

HAK-İŞ’ten “Sendikacılıkta zirve bir yer-
deyiz, HAK-İŞ’teyiz” diye bahseden Öz-
dağ, HAK-İŞ’in geçmişten bu yana de-
mokrasinin, işçilerin haklının ve hakkın 
yanında durarak, bir duruş sergilediğini, 
omurgalı sendikacılığın nasıl yapılacağı-
nı göstermiş bir kuruluş olduğunu söy-
ledi. Özdağ, “Çok eski yıllardan bu yana 

sendikacılık tarihinde iz bırakmış olan bir 
sendikal kurum. Vesayetçilere karşı baş-
kaldırısıyla tanıyoruz. Hak arama mües-
sesesini meşru, hukuki zeminlerde yap-
masıyla biliyoruz kendilerini” dedi. Özdağ, 
Türk demokrasisine ve Türkiye’de sivil 
toplumun daha çok gelişmesine, işçilerin 
özlük haklarından başlayarak ekonomik, 
sosyal, siyasi haklarını alma noktasındaki 
mücadelelerinde HAK-İŞ’in yanında ol-
duklarını belirterek şunları kaydetti:

“Kendilerine gerek Türk demokrasisine 
yaptıkları katkılardan dolayı, gerekse sen-
dikal anlamda yaptıkları katkılardan dolayı 
teşekkür etmek için buradayız. İnşallah 
bundan böyle HAK-İŞ Türkiye’nin demok-
rasisine, fikir hürriyetine, teşebbüs hürri-
yetine, inanç hürriyetine katkıda bulunma-
ya devam edecek. İşçi kardeşlerimizin de 
daha iyi sosyal, ekonomik şartlarda çalış-

masını ve aynı zamanda daha iyi şartlarda yaşamalarını temin etme 
konusunda katkıda bulunmaya devam edecek inşallah.

Nerede bir sosyal, ekonomik bir problem varsa HAK-İŞ’i orda gö-
rüyoruz. Güneydoğu Anadolu’da terör faaliyeti olur, HAK-İŞ orada 
baş kaldırıyor, bayrak oluyor, üniter yapıyı savunuyor. Nerede bir 
aksayan kanun, iş kazası varsa bakıyoruz TBMM’de HAK-İŞ’i görü-
yoruz. Soma’da HAK-İŞ’i görüyoruz. Çevre duyarlılığında HAK-İŞ’i 
görüyoruz. Bu nedenle kendileri başarılı sendikacılık nasıl yapılıyor 
onu gösteriyorlar. Değerlere saygılı, milli bütünlük içerisinde sen-
dikacılık yapan bir kurum. Kendilerine bundan sonraki yapacakları 
faaliyetlerde başarılar diliyorum.

Kendileriyle gerek duygusal gerek değerler konusunda bir birlikteli-
ğimiz var. Geçmişten geleceğe uzanan ülkülerimizde birlikteliğimiz 
var. Ziyaretlerimize ilk HAK-İŞ’ten başladık. Bugün burada olmak-
tan onur duyuyorum. İnşallah haklı mücadelelerinde Ak Parti olarak 
Genel Merkez olarak yanlarında olacağız. Birlikte Türkiye’yi özgür 
yapacağız. Biz biliyoruz ki gerçek demokrasiler sivil toplum kuru-
luşlarının çokluğuyla olur. Ne kadar çok STK olursa her etnik her 
mezhepsel, ideolojik yapıdan platformlar çoğalırsa gerçek demok-
rasi orada inşaa edilir.”
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mayıs 2016 tarihinde HAK-İŞ’i 
ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Settar Aslan, Mehmet Şahin ve Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız ile görüştü. Arslan, HAK-İŞ’in uluslararası ilişki-
lerdeki rolü ve Azerbaycan’da Dağlık Karabağ için başlatılan imza 
kampanyasına HAK-İŞ tarafından verilen destek hakkında bilgi ver-
di.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “uluslararası ilişlerdeki aktif rolü 
ve insani konulardaki hassasiyetinden ötürü HAK-İŞ’e teşekkür edi-
yoruz” dedi.

Çavuşoğlu: “Hak-İş’in Yaptığı Çalışmalar Bizlere Güç 
Veriyor”

HAK-İŞ’in yaptığı çalışmaları takdirle izlediğini ifade eden Çavuşoğ-
lu, “Dışişleri Bakanlığı olarak yurtdışındaki faaliyetleriniz, yurtdışın-
daki muhataplarınızla kurduğunuz yakın ilişki ve işbirliği, uluslara-
rası örgütler nezdinde yaptığınız çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. 
Gerçekleştirdiğiniz bu çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir 
ediyoruz” dedi.

Özellikle insani konuklarda HAK-İŞ’in büyük bir hassasiyet göster-
diğinin altını çizen Çavuşoğlu, “yurtdışındaki mazlumlara yönelik 
yaptığınız çalışmalar, insani yardımlar ve duruşunuz gerçekten bize 
de güç veriyor. İnsanı yardım ve yurtdışındaki mazlumların vicdani 
sesi olmakta bizim dış politika olarak da devlet olarak da hükümet 
olarak da önceliğimizdir. Sizlere özellikle bu yaptığınız çalışmalar ve 
verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızın 
devamını gönülden diyorum” dedi.

Arslan’dan Çavuşoğlu’na Stk’lara Olan İlgisinden 
Dolayı Teşekkür 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Dışişleri Bakanımızı HAK-İŞ 
Konfederasyonunda ağırlamak bir ayrıcalık. Yoğun dış politika gün-
deminizin ve çalışmalarınızın arasında bize vakit ayırmanız ve ça-
lışmalarımızı yakından takip ederek konfederasyonumuzu ziyaret 
etmenize HAK-İŞ adına teşekkür ediyoruz” dedi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
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Uluslararası ilişkilerin devlet tarafından yürütülen diplomatik tarafı 
olmasının yanında bir de sivil tarafı olduğuna değinen Arslan, Ça-
vuşoğlu’nun Bakanlığı döneminde özellikle sivil toplum kuruluşları 
ve sendikalarla yakından ilgilenmesinin, çalışmaları yakından takip 
etmesinin ve STK’ları teşvik etmesinin Türk dış politikasında yeni ve 
umut verici bir durum olduğunu ifade etti.

“Hak-İş Olarak Uluslararası İlişkilere Özel Bir 
Yer Ayırıyoruz” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfede-
rasyonunun uluslararası ilişkilere özel bir yer ayırdığını 
vurgulayarak, HAK-İŞ’in ITUC üyesi ve genel kurulunda 
olduğunu, ETUC ve PERC icra kurulunda olduğunu, bu 
sebeple HAK-İŞ’in bütün dünyayı kendine faaliyet alanı 
olarak gördüğünün altını çizdi.

Avrupa konseyinin almış olduğu kararın hayata ge-
çirilmesi için Türkiye’nin sivil toplum olarak başlattığı 
özellikle Dağlık Karabağ işgaline son kampanyasında 
gelinen noktayı gurur verici olarak değerlendiren Ars-
lan, “kampanya için konfederasyonumuzun bütün sen-
dikalarını harekete geçirdik. Üyelerimize ve temsilcile-
rimize doğrudan ulaştık. HAK-İŞ’in başkanlar kurulunu 
da geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

topladık ve burada da güçlü bir mesaj verdik. Pazar günü Sakarya 
da Türkiye’nin bu yılki en geniş katılımlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü kutladık. Konuşmalarımızda kampanyaya katılımı teşvik 
ettik. Dağlık Karabağ’da gerçekleşen işgalin son bulması konusun-
da, kısa zaman içerisinde gerçekleşen bu büyük sivil inisiyatifi ve 
milli duruşu da gurur verici olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başkan Danışmanı-
mız Yahya Düzenli 18 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu'na taziye ziya-
retinde bulundu.

Arslan, Dr. İrfan Neziroğlu'nun babasına Allah'tan rahmet, ailesi-
ne başsağlığı temennisinde bulundu.

ARSLAN, TBMM GENEL 
SEKRETERİ İRFAN NEZİROĞLU'NA 
TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve Genel Başkan Da-
nışmanımız Yahya Düzenli, 18 
Mayıs 2016 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Erbay Kücet'i maka-
mında ziyaret ederek hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Arslan, TBMM Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı gö-
revine atanan Erbay Kücet'i 
yeni görevinden dolayı tebrik 
ederek çalışmalarında başa-
rılar diledi.

ARSLAN'DAN ERBAY KÜCET'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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HAK-İŞ’TEN BAKAN BERAT ALBAYRAK’A ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’a  ziyarette bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Set-
tar Aslan ve A. Cengiz Gül ile Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 12 
Mayıs 2016 tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ı 
makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Şahin ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 18 Mayıs 
2016 tarihinde Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kı-
nık'ı makamında ziyaret etti.

Arslan, Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevine getirilen Dr. Kerem 
Kınık'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, bugüne kadar yürütmüş 
olduğu Türk Kızılayı Genel Başkan Vekilliği görevindeki başarılı ça-
lışmaların Genel Başkanlık döneminde de artarak devam edeceğine 
olan inancını belirtti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, 18 Ma-
yıs 2016 tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret ederek 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Çelebi, HAK-İŞ olarak bugüne kadar sakatlar ve engellilere ya-
pılmış  olan her türlü destekten dolayı Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'a teşekkür ederek, Türkiye Sakatlar Konfederasyo-
nu'nun gerçekleştirmiş olduğu faaliyet hakkında bilgi verdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek, sakat ve engelli kardeşlerimizin toplumda 
görünürlüğünü sağlamak adına gerçekleştirilen tüm çalışmala-
ra HAK-İŞ olarak destek verildiğini, bundan sonraki çalışmalar-
da da üzerimize düşen her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

HAK-İŞ'TEN TÜRK KIZILAYI'NA ZİYARET

TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU BAŞKANI 
YUSUF ÇELEBİ'DEN HAK-İŞ'E ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Süleyman Soylu başkanlığında 6 ve 29 Ocak 2016 tarihlerinde 
toplanan Üçlü Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, toplantının gündeminde bulunan güvenceli es-
neklik, özel istihdam büroları, uzaktan çalışma, kıdem tazminatı ve 
taşeron konusunda HAK-İŞ’in görüş ve önerilerini anlattı.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcımız Mehmet Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra 
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ 
Hukuk Müşavirleri ve uzmanlarımız katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, toplantının açı-
lışında yaptığı konuşmada, “Çalışma hayatının tüm unsurları dahil 
olmak üzere özellikle gelecek dönemde reform yapma zorunluluğu 
olduğumuz önümüzde duruyorsa gerek insanımızı merkeze alan 
reformlarımızı gerçekleştirmek, gerek ülkemizin üretim, istihdam 

açısından adımları atabilecek kabiliyeti, reformları geliştirmek ve 
olması elbette ki katılımcı demokrasinin, müzakerenin en önemli 
ayağını burada samimiyetle getirmektir” diye konuştu. 

Türkiye’de kayıt dışı ile ilgili mücadeleyi devam ettireceklerini söyle-
yen Soylu, “Diğer taraftan da meslekleşmeyi, ara teknik elemanı ve 
mesleki etkinliği ortaya koymanın bizim için önümüzdeki döneme 
ait ulusal istihdam stratejimizin bir parçası olduğunu ifade ediyoruz. 
Kadın, genç ve engelli istihdamı konusunda politikalarımızın 2023 
yılına kadar güçlenerek devam etmesi lazım. Eğitim ve istihdam 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmek konusunda bir değerlendirmeyi or-
taya koyma zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı. 

2015 ve 2019 yılı arası eylem reformlarını açıklayan Bakan Soylu, 
“Çalışma hayatımızda hem ulusal istihdam stratejimizi ortaya ko-
yacak adımları gerçekleştirebilmek hem de çalışma hayatında 1 
Kasım seçimlerinde millete vaat ettiğimiz reformları bu masa etra-
fında tekrar konuşulması bu toplantının amacıdır” dedi.

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANDI

ARSLAN, KARDEMİR KARABÜKSPOR’UN 
SÜPER LİG KUTLAMASINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs 2016 tari-
hinde Kardemir Karabükspor’un Spor Toto Süper Lig’e 
yükselmesi adına düzenlenen kutlamalara katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kardemir Karabüks-
por’un PTT 1.Lig’in son haftasında deplasmanda Göz-
tepe’yi yenerek bir yıl aranın ardından Spor Toto Süper 
Lig’e tekrar çıkma sevinci yaşayan futbolcular, taraftar-
lar ve Karabük halkı ile bir araya geldi.

Arslan, Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun 
Tankut ve futbolcuları tebrik ederek, yeni sezonda başa-
rılarının artarak devam edeceğine olan inancını ifade etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2016 tarihinde Siyasal-
lılar Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve 
HAK-İŞ Örneği” konulu toplantıya katılarak siyasal öğrenci ve me-
zunları ile bir araya geldi. 

Toplantıda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederas-
yonunun kurumsal yapısı, sendikal hareketteki önemi, endüstriyel 
ilişkiler sisteminde HAK-İŞ’in rolü ile çalışma hayatındaki sorunlar 
ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.

ARSLAN, SİYASALLILAR VAKFI TOPLANTISINA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak yaptığı açıklamada, “Gençle-
rimiz yarınlarımızın güvencesidir. Türkiye sahip olduğu genç nüfus 
dolayısıyla büyük bir avantaja sahiptir ve bu avantajı iyi kullanma-
lıdır” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere 
yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği 
gençlerimiz yarınlarımızın güvencesidir. Dünya ülkelerinin mevcut 
durumları düşünüldüğünde genç nüfusa sahip olmak Türkiye için 
büyük bir avantajdır. Ancak bu avantajı kullanabilmek için çok ça-
lışmak ve buna uygun politikalar üretmek gerekmektedir. Eğitimli, 
yeniliklere açık, kendine güvenen ve gelişmiş Türk gençliği Türkiye’yi 
başarıya taşıyacaktır. Türkiye, hedefi olan modern ve çağdaş bir ülke 
seviyesine güçlü ve özgür bireylerle ulaşacaktır.

Gençlerin sorunlarının çözümü için yeni modelleri ve fikirleri orta-
ya çıkaracak, gençlerin de içerisinde yer aldığı ortam ve imkânları 
yaratmamız gerekiyor. Gençliğin enerjisine ve yeteneğine güvenme-
liyiz. Gençliğin bilinçli yetiştiğinden hareketle, kendilerine artan bir 
sorumluluk vermeliyiz. Gençliğin gerek ulusal ve gerek yerel düzey-
de karar mekanizmalarına katılımlarını sağlamalıyız. Bu kapsamda, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerin her alandaki sorunlarının 
çözümüne sosyal diyalog yoluyla daha büyük katkılar sağlayacağına 
inanıyoruz.

Özellikle spor alanında gençlerimize tanınan imkânlar arttırılmalı, 
Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden genç sporcula-
rımıza destek sağlanmalı, zeki çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek 

üzere gerçekleştirilen çalışmalara hız ve ivme kazandırılmalıdır. Tür-
kiye’nin adını altın harflerle tarihe kazıyan birçok madalya ve ödülle 
ülkemizin şanlı bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran 
gençlerimize hak ettikleri değer verilmelidir.

HAK-İŞ olarak, bir ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma potan-
siyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş ve istihdama 
kazandırılmış genç insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Gençlerin 
sorunlarını önemsiyor ve önceliyoruz. Bu bağlamda son yıllarda 
HAK-İŞ olarak proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal 
mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve ge-
lecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve 
örnek proje çalışmalarına imza atarak birçok ilki gerçekleştiriyoruz. 
Bu çalışmalarımızda gençleri odak noktaya koyuyoruz.

Geleceğimiz olan gençliği, kötü alışkanlıklardan korumak için ön-
lemler alınmalıdır. Amacımız geçmişine ve değerlerine saygılı, sor-
gulama gücüne sahip gelecek vizyonu olan gençler yetiştirmek 
olmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikalarımız bu kap-
samda sorumluluk almakta, önemli çalışmaları hayata geçirmek-
tedir.

HAK-İŞ olarak, başta üniversite gençliği olmak üzere gençlerle ya-
kın bir ilişki ve işbirliği içerisindeyiz. Konfederasyonumuz ve bağlı 
sendikalarda yılda en az elli üniversite öğrencisi ile staj programları 
çerçevesinde aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

HAK-İŞ olarak genç kadın ve erkekleri sendikal hareketin geleceğin-
de önemli belirleyiciler olarak görüyoruz. Gençliğin örgütlülüğünün 
artırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmaları gerektiğine inanıyo-
ruz. Çünkü gençliğin örgütlenmesi toplumun her yönüyle örgütlen-
mesinin önünü açacaktır.

ARSLAN: “TÜRKİYE GENÇ NÜFUS 
AVANTAJINI İYİ KULLANMALIDIR”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ermeni işgali altındaki Dağlık 
Karabağ Topraklarında işgalin son bulması için uluslararası farkın-
dalık oluşturmayı hedefleyen imza kampanyasına Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in destek verdiğini, sendikalarımızın bu konuda önemli 
çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Sendikalarımıza verdikleri des-
tekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “Tek Millet, iki devlet” olduğunu, derin kar-
deşlik bağları ile birbirine bağlı olduğunu anımsatan Arslan, bu so-
rumluluğun gereği olarak bütün üyelerimize kampanyaya imzala-
rıyla destek vermesi konusunda çağrı yaptı. Arslan, “Üyelerimiz ta-
rafından verilecek her imza ve destek Azerbaycan topraklarını işgal 

eden Ermenistan’ın kınanması, ABD ve Avrupa 
Konseyi’nin olaya duyarsız kalmaması açısından 
son derece önem taşımaktadır” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Azerbay-
can’da Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım 
Derneği’nin, Dağlık Karabağ ve bölgeye komşu 
diğer toprakların Ermenistan işgal politikalarına 
dair Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 
(AKPM) 2085 sayılı raporuna ilişkin karara resmi 
bir cevap verilebilmesi amacıyla Beyaz Saray’a 
“Adaletin Sağlanması ve Büyük Facianın Önlen-
mesi Adına” başlıklı dilekçe ile çağrıda bulundu-
ğunu anımsattı.

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ toprak-
larında işgalin son bulması için uluslararası 
farkındalık oluşturmayı hedefleyen imza kam-
panyasına Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in des-
tek verdiğini ifade eden Arslan, sendikalarımıza 
gerek web siteleri, gerekse sosyal medya he-
sapları ile kampanyanın yayılması konusunda 
verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Arslan, sendikalarımıza üye bütün işçilerin kampanyaya katılımının 
uluslararası alanda farkındalık yaratılması ve Azerbaycan’ın davası-
na sahip çıkılması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, 
üyelerimize kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Kampanyaya www.isgaledurde.com internet sitesindeki linke tıkla-
yarak katılabilirsiniz. 

Katılımcıların, linkte bulunan ad, soyad ve mail bölümlerini doldur-
duktan sonra mail adreslerine gelen onay postasına mutlaka cevap 
vermesi gerekiyor.

AZERBAYCAN DAVASINA DESTEK ÇAĞRISI
ARSLAN’DAN ÜYELERİMİZE 
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Azerbaycan’da kardeş Azerbaycan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (AHİK) işbirliğinde gerçekleştirildi. Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki dost 
ve kardeş ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dayanışma 
ve kardeşliğin ihya edilmesi açısından toplantıların önemine değindi. 
Arslan, HAK-İŞ’in Dağlık Karabağ davasında Azerbaycan’ın yanında 
olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 15 Nisan 2016 tarihinde Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de toplandı. Başkanlar Kurulu Toplantısı öncesinde, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ Başkan-
lar Kurulu, Şehitlik ve Haydar Aliyev’in Kabrini Ziyaret etti. Ziyare-
te AHİK Genel Başkanı Settar Mahbeliyav ve Türkiye Cumhuriyeti 
Azerbaycan Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Na-
mık Ata katıldı.

Şehitlik ziyaretinde ardından HAK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 13. 
Olağan Genel kurulunun ardından ilk Başkanlar Kurulunu Kıbrıs’ta 
gerçekleştirdiğini, ikincisini Azerbaycan’da gerçekleştirdiğini söyle-
di. Arslan, HAK-İŞ’in Başkanlar kurulunun Azerbaycan’da gerçek-
leştirilmesinin bir millet iki devlet anlayışının tipik bir göstergesi 
olduğunu kaydetti.

Arslan, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ Topraklarında işga-
lin son bulması için uluslararası farkındalık oluşturmayı hedefleyen 
imza kampanyasına Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in destek verdi-
ğini, sendikalarımızın bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü 
belirterek, Sendikalarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “Tek Millet, iki devlet” olduğunu, derin 
kardeşlik bağları ile birbirine bağlı olduğunu anımsatan Arslan, bu 
sorumluluğun gereği olarak bütün üyelerimize kampanyaya im-
zalarıyla destek vermesi konusunda çağrı yaptı. Arslan, "Verilecek 
her türlü destek Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın 
kınanması, ABD ve Avrupa Konseyi’nin olaya duyarsız kalmaması 
açısından son derece önem taşımaktadır” dedi.

Arslan, Baskanlar Kurulu toplantisinda Türkiye ve Azerbaycan ile 
ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin sendikaların rolü, taşeron 
çalışma, mevsimlik ve geçici işçi sorunu, asgari ücret, kıdem taz-
minatı gibi çalışma hayatının önemli gündem maddelerinin ve Hak-
İş'in Sakarya'da gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin de-
ğerlendirmeler yapılacağını ve önemli kararlar alınacağını kaydetti.

AHİK Genel Başkanı Settar Mahbeliyav, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
kardes iki ülke olduğunu belirterek, "Bizi bölmeye kimsenin gücü 
yetmez" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçi Müsteşarı Meral Barlas, Azer-
baycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı Bakan Yar-
dimcisi İdris İsayev de birer selamlama konusmasi yapti.

Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Arslan, konuşmacılara 
hediye takdim etti. 

Genel Başkanımız Arslan başkanlığındaki Hak-İş Başkanlar Kurulu, 
AHİK Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Başkan Settar Mehbaliyev ile 
bir araya geldi.

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU AZERBAYCAN’DA TOPLANDI
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HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye ve Azerbaycan ile ulusal ve uluslararası sorunlarda 
sendikaların rolü, taşeron işçilerin kamu kurum ve kuruluşları bünyesine atanmaları ile ilgili yaşanan son 

gelişmeler, mevsimlik ve geçici işçi sorunu, kıdem tazminatı, esnek çalışma, özel istihdam büroları, 1 Mayıs 
Kutlamaları ve HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışması gündem maddeleri ile 15 Nisan 2016 tarihinde Azerbaycan’da 

Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (AHİK) işbirliğinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

15. Azerbaycan’ın Haklı Davasına Destek Çağrısı

 Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği, 
Dağlık Karabağ ve bölgeye komşu diğer toprakların Erme-
nistan işgal politikalarına dair Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’nin (AKPM) 2085 sayılı raporuna ilişkin karara resmi bir 
cevap verilebilmesi amacıyla Beyaz Saray’a “Adaletin Sağlan-
ması ve Büyük Facianın Önlenmesi Adına” başlıklı dilekçe ile 
çağrıda bulunmuştur. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Ermeni işgali al-
tındaki Dağlık Karabağ topraklarında işgalin son bulması için 
uluslararası farkındalık oluşturmayı hedefleyen imza kampan-
yasına destek vermekten duyduğu mutluluğu ifade eder. 

 Türkiye ve Azerbaycan’ın derin kardeşlik bağları ile birbirine 
bağlı olduğuna dikkat çeken HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu 
sorumluluğun gereği olarak bütün üyelerimize kampanyaya 
imzalarıyla destek vermesi çağrısında bulundu. 

18 Nisan 2016 / Bakü, AZERBAYCAN
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 Kampanyaya katılımının uluslararası alanda farkındalık yara-
tılması ve Azerbaycan’ın davasına sahip çıkılması açısından 
son derece önemli olduğunu vurgulayan HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulu, üyelerimiz tarafından verilecek her imza ve desteğin 
Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın kınanması, 
ABD ve Avrupa Konseyi’nin olaya duyarsız kalmaması açısın-
dan son derece önem taşıdığına dikkat çekti. 

 Kampanyaya www.isgaledurde.com internet sitesindeki linke 
tıklayarak katılmak mümkün. Katılımcıların, linkte bulunan ad, 
soyad ve mail bölümlerini doldurduktan sonra mail adreslerine 
gelen onay postasına mutlaka cevap vermesi gerekiyor.

16.  Taşeron İşçilerinin Özel Sözleşmeli Personel Statüsüne 
Geçirilmesine İlişkin HAK-İŞ Konfederasyonu'nun İtiraz 
ve Önerileri Dikkate Alınsın

 Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, 22 Mart 2016 tarihli AK 
Parti TBMM Grup Toplantısında, asıl iş-yardımcı iş ayrımı ya-
pılmadan kamuda taşeron olarak çalışan bütün işçilerin kamu 
kurumları bünyesine alınacağını açıklamıştır. 

 Söz konusu açıklama, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, öteden 
beri dile getirdiğimiz “taşeron sisteminin sürdürülebilir olma-
dığı” ve “taşeron sisteminin iflas ettiği” hususlarına yönelik tes-
pitlerimizin haklılığının teyidi olmuştur. Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in kapsamlı ve haklı mücadelesinin sonunda nihai 
olarak da Başbakanımızın “dışarda kalan tek bir taşeron işçisi 
kalmayacak” yönündeki açıklamalarıyla, kamuda taşeron an-
layışı ve sisteminden vazgeçilmesi çalışma hayatı için önemli 
bir gelişme olmuştur.

 Kamuda kangren halini almış olan taşeron sisteminin Sayın 
Başbakanın talimatıyla asıl iş- yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın 
ortadan kaldırılacak olması önemli bir adımdır. HAK-İŞ olarak 
bu durumu çalışma hayatı açısından olumlu buluyor ve des-
tekliyoruz.

 Ancak, daha sonra Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal tarafın-
dan, taşeron işçilerin işçi statüsünden çıkartılarak yeni bir statü 
ile çalışacaklarına dair yapılan açıklamalar, beklentileri karşı-
lamamıştır. Başbakanımızın açıklamasından sonra üyelerimiz 
ve tüm taşeron işçiler nezdinde oluşan sevinç, yerini üzüntü, 
endişe ve hayal kırıklığına bırakmıştır.

 HAK-İŞ olarak talebimiz, tüm taşeron işçilerin sendikal hak-
lara sahip “kadrolu işçi” olarak çalıştırılmasıdır. Ancak, Maliye 
Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor ki;  

 Kamu kurum ve kuruluşlarında 4 A, 4 B, 4 C, 657 gibi statü 
farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tar-
tışıldığı bir dönemde, Taşeron çalışanlar için kamuda yeni bir 
statü oluşturulması varolan sorunlara yeni sorunlar ilave ede-
cektir.

 Söz konusu açıklamalara ilişkin itiraz ve önerilerimizi şu şekil-
de sıralayabiliriz: 

- Şu anda yürürlükte olan 6552 sayılı kanunla kamuda taşeron-
lar yanında çalışan işçilere sendikalı ve toplu sözleşmeli olma 
hakkı tanınmış, kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafın-
dan ödenmesi benimsenmiş olmasına rağmen, bugün öneri-
len “özel sözleşmeli personel” statüsü ile çalışanların serbest 
toplu pazarlık ve işçi sendikalarına üyelik hakları ellerinden 
alınmaktadır.

- Hatta yüz binlerce taşeron işçisinin halen devam etmekte olan 
toplu sözleşme süreçleri, getirilmek istenen özel sözleşmeli 
personel statüsü ile tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

- Taşeron işçilerden özel sözleşmeli personel statüsüne geçe-
bilmeleri için mevcut kıdem tazminatı ve diğer işçilik hakların-
dan vazgeçmeleri istenmektedir. Açıkçası, 6552 sayılı kanunla 
verilen haklar yeni statü ile çalışanların elinden geri alınmak-
tadır.

- Yapılmak istenen düzenleme, işçi sendikalarının örgütlenme 
özgürlüğüne müdahale niteliğindedir. Bu müdahale sonucun-
da, HAK-İŞ Konfederasyonu üyelerinin yarısı (220.000 üyesini) 
kaybetmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikalar-
dan 5’i üyelerinin tamamını ve toplu sözleşme imzalama eh-
liyetini kaybetmektedir.

- 63. Hükümet döneminde, 2015 yılında karayollarında çalışan 
binlerce taşeron işçisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sürekli 
işçi kadrolarına geçirilmişken, bugün yüz binlerce taşeron işçi-
sinin 657 sayılı kanuna tabi özel sözleşmeli personel statüsüne 
geçirilmek istenmesi ciddi bir çelişkidir.

- Kamu kurumlarında yıllardır taşeron şirketlerde çalışan işçiler, 
statü değişikliğiyle, işçi olmaktan çıkarılmak istenmektedir. 
Bunun sonucunda,  kamuda taşeronlar yanında çalışan işçile-
rin, Anayasanın 53. Maddesi ile güvence altına alınan ve 6356 
ve 6552 sayılı Kanunlardan doğan serbest toplu pazarlık ve işçi 
sendikalarına üyelik haklarına son verilmek istenmektedir. Bu 
yönde yapılacak düzenleme, Anayasanın 53. ve 128. Maddele-
rine, Avrupa Sosyal Şartına, ILO’nun 98 sayılı Sözleşmesine ve 
198 sayılı tavsiye kararına aykırı olacaktır. 

- Taşeron işçilerin, kıdem tazminatı ve kazanılmış haklar gibi 
mevcut işçilik haklarından vazgeçmek karşılığında özel söz-
leşmeli personel statüsüne geçirilmek istenmesi anayasal 
güvenceler, ILO normları ve Avrupa Sosyal Şartıyla birebir ça-
tışmaktadır.

- Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde çalışanlar yönünden yapıl-
mak istenen düzenleme ise, var olan durumdan daha iyi ol-
makla birlikte, çalışanların ve Sendikalarımızın taleplerini tam 
olarak karşılamamaktadır. Talep ve beklentimiz, belediyeler ve 
il özel idarelerinde taşeron şirketlerde çalışan işçilerin beledi-
yelerin sürekli işçi kadrolarına atanmasıdır.

17. Geçici İşçilerin Sorunları Çözülmelidir

 21 Nisan 2007’de yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun ile hem 
kamuda geçici işçi çalıştırılmasına büyük bir kısıtlama getiril-
miş hem de 2007 yılına kadar 12 ay çalışma imkanına sahip 
olan geçici işçilerin çalışma süresi 6 ay ile sınırlandırılmıştır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, bu düzenleme nedeniyle 
kadrosuz işçilerin yılın sadece 5 ay 29 gününde çalıştırılma-
sı ve yılın diğer yarısında işsiz kalmaları nedeniyle büyük bir 
mağduriyet yaşandığı görüşündedir. 

 Emeklilik, malullük gibi konularda da çok ciddi sıkıntılar yaşa-
yan bu işçilerin sıkıntılarının giderilmesi ve çalışma hayatında 
huzurun sağlanması açısından HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-
rak gereken mücadeleyi vermekteyiz. 
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 Konfederasyonumuz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
arasında imzalanan 04/06/2015 tarihli Kamu Toplu İş Sözleş-
mesi Çerçeve Anlaşması Protokolünde taahhüt edilmesine 
rağmen; 5620 sayılı kanuna tabii olarak çalışan mevsimlik ve 
geçici işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bugüne kadar müspet 
bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum, kamuda 5 ay 29 gün 
süreyle çalışması sınırlandırılan geçici ve mevsimlik işçilerin 
yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir. HAK-İŞ Başkan-
lar Kurulu olarak, söz konusu Protokol çerçevesinde taahhüt 
edilen düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep et-
mekteyiz.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Orman Genel Müdürlüğü, 
ÇAYKUR ve belediyelerde çalışan geçici ve mevsimlik olarak 
çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için 5620 sayılı 
Kanunda düzenlemelere gidilmesi gerektiği vurgusunu bir kez 
daha yapmaktayız.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, gerek kamuda çalışan taşe-
ron işçilerinin işçi statüsünde kamu kurumlarında istihdamı, 
gerekse 5620 sayılı kanuna tabii işçilerin sorunlarının yukarıda 
dile getirdiğimiz itiraz ve önerilerimiz doğrultusunda, sosyal 
diyalog çerçevesinde sosyal taraflarla görüşülmesi yoluyla çö-
züme kavuşturulmasını talep etmekteyiz.

 Kıdem Tazminatı Hususunda Kazanılmış Haklar Korunmalı ve 
Kıdem Tazminatı Yeni Güvencelerle Geliştirilmelidir: HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, Kıdem Tazminatı konusunda istisnasız her 
bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adalet-
sizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesini talep 
etmektedir. Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanma ve 
alma konularında yaşadıkları sorunun çözümü için bu hak-
kın garanti altına alınması gerektiğine inanmaktadır. HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatında kazanılmış hakların 
korunmasını ve yeni güvencelerle geliştirilmesini istemekte-
dir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kıdem Tazminatı konusunda bir 
fon oluşturulması yönündeki tartışmaların yapıcı bir anlayışla 
sürdürülmesine inanmaktadır. 

18. Güvenceli Esneklik, Sosyal Diyalog Yoluyla Tartışılmalı-
dır

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, İşsizlikle mücadele çerçevesinde 
işgücü piyasasına ilişkin sosyal politika önerilerinin sadece 
“esnek çalışma düzenlemeleri” ekseninde tartışılmasının eksik 
bir bakış açısı olduğu kanaatindedir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, sosyal güvenlik ve güven-
ce boyutu hala tam olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen 
yeni esnek çalışma modellerinin uygulamaya konmak isten-
mesini yanlış buluyoruz. 

 İnsana yakışır iş perspektifiyle düzenlenmiş, sosyal güvenlik 
bağlantısı kurulmuş “güvenceli esnek çalışma” modelleri, iş-
gücü piyasasına girişte zorluklar yaşayan kadınlar ve genç-
lerin, doğum nedeniyle işgücü piyasasından uzun süre uzak 
kalan kadınların dezavantajını gidermek amacıyla tam zamanlı 
istihdama zorunlu bir alternatif olarak değil zorunlu bir “tercih” 
olarak ve geçici bir araç olarak değerlendirilmelidir.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, esnekliğin güvencesinin garanti al-
tına alınmasını temel şart koşar. 

19. Özel İstihdam Bürolarına İlişkin İtiraz ve Önerilerimizin 
Dikkate Alınmasını İstiyoruz

 İş ve işçi bulmaya aracılık yapmak üzere özel istihdam büro-
larının kurulması konusu zaten 4857 sayılı İş Kanunu ile yü-
rürlüğe girmiştir. Ancak HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, bu 
büroların aracı kurum olma niteliğinden çıkarılarak doğrudan 
işverenmiş gibi çalışmalarına ilişkin yapılmak istenen yasal 
düzenlemelere ilişkin önemli itirazlarımız bulunmaktadır. 

 HAK- İŞ Konfederasyonu, ister siyasal iktidardan isterse iş-
verenden gelsin, istihdamı artırmaya, iş hukukunun koruma 
şemsiyesi altına herhangi bir nedenle giremeyen kayıt dışı çalı-
şanların iş hukukunun koruması altına almaya, çalışma hayatı 
ile aile hayatını birbiriyle uyumlu hale getirmeye yönelik her 
türlü faaliyetin yanındadır. Ucuz işçiliğe, örgütlenme özgür-
lüğüne, kazanılmış haklara yönelmemiş, güvenceli esneklik 
istihdama da karşı değildir. Ancak şuanda gündemde bulu-
nan ilgili tasarının tam olarak tartışılmadığı, sosyal tarafların 
düşüncelerini yansıtmadığı, ucuz işçiliğe neden olacağı, örgüt-
lenme özgürlüğünü kısıtlayacağı ve kazanılmış haklara yönelik 
olması gibi nedenlerle çeşitli itirazlarımız bulunmaktadır. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu, meşru ve masum amaçlar arkasına 
gizlenmiş esnek çalışma modellerinin, işçilerin mevcut kaza-
nımlarının boşa çıkartılması, daha ucuz işgücü sağlanması, 
zaten zayıf olan sendikal örgütlenmenin daha da zayıflatılması, 
iş güvencesi veya kıdem tazminatı hükümlerinin arkasından 
dolanılması suretiyle işçilerin zarara uğratılması amaçları için 
birer araç olarak kullanılmasının, esnek çalışma modelleri ile 
ikincil ve ötelenmiş bir işçi sınıfının oluşturulmasının kesinlikle 
karşısında olduğuna dikkat çeker. Bu konuda, benzer şekilde 
esneklik amacıyla ihdas edilmiş olan Alt İşverenlik uygulaması 
ve bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar dikkate alındığında, 
bu yöndeki endişelerimizin haklılığı da ortadadır. 

 Getirilecek her türlü esnek çalışma modelinde, yukarıda sa-
yılan hususların kırmızı çizgilerimiz olduğuna dikkat çeken 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, söz konusu tehlikeleri bertaraf 
eden ve işçi sınıfının refahına, istihdamın artırılmasına yönelik 
her türlü adımın da yanında olacağına vurgu yapar. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, gerek 181 sayılı ILO sözleşmesi ge-
rekse 2008/104/EC sayılı AB direktifi ve üye ülke uygulamaları 
ekseninde itirazlarımızın dikkate alınarak tasarıda gerekli de-
ğişikliklerin sosyal taraflarca tekrar değerlendirilmesini talep 
eder.

20. Daha Demokratik, Daha Özgür, Yeni Sivil ve Demokratik 
Bir Anayasayı Hayata Geçirilmeli

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin demokratikleşme yo-
lunda attığı adımlara ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin des-
teğini ifade eder. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 
yeni; sivil ve demokratik bir Anayasa talebini daha güçlü bir 
şekilde dile getirmektedir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türki-
ye’nin daha demokratik, daha özgür, yeni sivil ve demokratik 
bir anayasayı biran önce hayata geçirmesine ilişkin talebini bir 
kez daha ifade etmektedir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de 
aralarında bulunduğu 16 Sivil Toplum Kuruluşu’nun tam des-
tek verdiği Türkiye Anayasa Platformu başta olmak üzere yeni 
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Anayasa konusunda yürütülen çalışmaları, toplumun bütün 
kesimlerinin beklentilerini ortaya koyması açısından son dere-
ce olumlu bulmakta ve bu çalışmaların biran önce yeni anaya-
sa ile sonuçlanmasını beklemektedir. 

21. Terörün Biran Önce Son Bulmasını İstiyoruz

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, terörün her türlüsüne karşı oldu-
ğunu vurgular. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin devleti, 
milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele ko-
nusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine 
olan inancını vurgular.

 Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını 
nefretle kınayan HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, hain saldırılarda 
hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan Rahmet, mil-
letimize ve ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş 
olsun dileğinde bulunur. 

 HAK-İŞ Başkanlar kurulu, terör saldırıların amacının, ülkemi-
zin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası 
ve kaos ortamı yaratmak olduğuna dikkat çekerek, milletimizi 
ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsız-
lık ortamı yaratmaya çalışanlara prim verilmemesinin önemi-
ne dikkat çeker. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, terörün ve şiddetin biran önce son 
bulması, kardeşlik, huzur ve güven ortamının egemen olması 
için, toplumun bütün kesimlerinin daha soğukkanlı ve sağdu-
yulu olması ve Türkiye’nin barışçıl bir geleceği için katkı yap-
ması gerektiğine inanır.

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, sivil toplum kuruluşlarının, akade-
misyenlerin, bireylerin, kurumların ve halkın bu barışçıl gele-
ceği kurmak için sağduyulu çalışmalar yapması ve katkı ver-
mesi çağrısında bulunur. 

 Terörün olduğu yerde üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde 
huzur olmaz. Terörden en fazla çalışma hayatı etkilenmektedir. 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, kardeşçe yaşamayı, toplumsal baz-
da, etnik kimlik, mezhep ve dini farklılıklarımızı zenginliğimiz 
sayar. Terörle mücadeleyi bunlardan ayrı tutar. Teröre yardım 
ve yataklık edenlerin hukuk devleti çerçevesinde en ağır şekil-
de cezalandırılmasını ister. 

22. 1 Mayıs Kutlamaları

 HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü 
“Taşeron Çalışanlara İşçi Kadrosu İstiyoruz, Geçici ve Mevsim-
lik İşçilerin Sorunları Çözülsün, Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
ve Yeni Anayasa” sloganlarıyla Türkiye’nin kültürel ve önemli 
sanayi kentlerinden biri olan Sakarya'da Kutluyor. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin kültürel ve önemli sana-
yi kentlerinden biri olan Sakarya'da daha önce Konya, Kayseri 
ve Karabük ve Ankara’da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun 
katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi hedef-
lemektedir. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, etkin 1 Mayıs kut-
lanmasına büyük önem atfetmekte ve Türkiye'nin kültürel ve 
önemli sanayi kenti olan Sakarya'da büyük bir katılımla gör-
kemli bir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama kararlılı-
ğını ortaya koymaktadır. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, emek mücadelesi veren, farklılıkla-
rıyla barış içinde yaşayan, daha güçlü, daha özgür bir Türkiye 
için alınteriyle üreten, yeryüzünün bütün mazlum ve mağ-
durlarının yanında olan Türkiye sevdalısı bütün Sakaryalıları 1 
Mayıs coşkusuna, heyecanına ortak olmaya, 1 Mayıs’ı birlikte 
kutlamaya davet ediyoruz.

23. Mülteciler İçin Uygulanabilir, Sürdürülebilir Ulusal ve 
Uluslararası Politikalar Geliştirilmelidir

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, sığınmacılar ile yerel halk arasın-
da farklı dil, kültür ve yaşam tarzından kaynaklanan sorunlar 
yaşandığına dikkat çeker. Bu nedenle sığınmacıların kayıtlı ça-
lışma, eğitim ve sağlık imkanları da dahil bulundukları toplum 
ile uyumlaştırma faaliyetlerine önem verilmesine vurgu yapar. 
Çünkü şuanda mülteciler, Türkiye’de kayıtsız olarak çalıştırıl-
maktadır. Biran önce bir düzenleme yapılarak, mültecilerin ka-
yıtdışı çalışmasının önüne geçilmelidir. Bunlar yapılırken yüzde 
10 kriterine uyulmalı ve Türkiye’deki örgütlü yapıya zarar veril-
memelidir. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu uyumlaştırma sürecinin 
başarılı yönetilmesi durumunda uzun vadede Türkiye’nin top-
lumsal zenginliği ve çok kültürlü yapısının gelişmesine katkı 
sağlayacağına inanır. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm göçmen ve sığınmacıların in-
sani bir yaşam sürmeleri için teşkilatı ile birlikte, tüm küresel 
ve bölgesel mekanizmalarda yer alacak ve bu konudaki çalış-
malarını sürdürmeye devam edecektir.

 HAK-İŞ, mültecilerin toplumsal uyumlarını sağlamak amacıy-
la göçmen konusu ve beraberinde getirdiği sorunlara ilişkin 
projeler uygulamaktadır. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu göçmen 
konusuna ilişkin projeler uygulayıp geliştirme yönündeki ka-
rarlılığını bir kez daha ifade eder. 

24. HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışması

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin büyük 
işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, klasik sendika-
cılık anlayışı yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyet 
göstermekte ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dö-
nüşüm sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular. 

 İşçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” bir sesi olmayı amaç-
layan HAK-İŞ, sendikal alanda yenilikçi bir anlayışın öncüsü 
olma iddiasındadır. 

 Bu sendikacılık anlayışına uygun olarak Kültür ve Sanat Komi-
tesiyle güçlenen HAK-İŞ, Emek temasıyla ve “Kısa Film Uzun 
İş” sloganıyla 2012 yılında başladığı Kısa Film Yarışmasının bu 
yıl beşincisini uluslararası katılımla daha da zenginleştirerek 
gerçekleştirecektir. 

 HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasının 
Kültür Bakanlığı ile ortaklaştırılmasının yarışmanın gelenek-
selleştirilmesi açısından önemine işaret eder. 

 HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, emeğin sanata 
yansıması açısından amatör de olsa üye sendikalarımızın, üye-
lerine, teşkilat mensuplarına ve uluslararası işbirliği içerisinde 
bulundukları sendikalara yarışmayı duyurmaları ve katılmaları 
konusunda teşvik etmelerinin önemine dikkat çeker. 



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

83HABERLER  |

hiZmet-iş 
38. YAŞINI 

kUtladı
Hizmet-İş Sendikamız, 38. Yıldönümü etkinliklerini yoğun bir prog-
ramla gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 38. Yıldönümü etkinlikleri, 22 
Ocak 2016 tarihinde yoğun bir programla gerçekleştirildi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş mensuplarının yoğun katılım gösterdiği 38. Yıl 
Etkinliklerine emek dünyasının yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum 
örgütleri, bilim ve sanat camiası ile medya temsilcileri yoğun ilgi 
gösterdi.

Başkanlar Kurulu ve Genel Merkez Komitelerinin toplantılarıyla 
başlayan etkinlikler kapsamında 38. yıl vesilesiyle Gala Yemeği ve-
rildi.

38. Yıl Gala Yemeği programı Hizmet-İş’in tanıtım filmi gösterimi ve 
Gökler Köyü Ekibi'nin halkoyunları gösterisiyle başladı.

Gala Yemeğine Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı AK Parti Eski Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Eski 
Başbakan Yardımcımız Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 
TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
Hak-İş Kadın Komitesi Eski Başkanı, Ak Parti Ankara Milletvekili Jü-
lide Sarıeroğlu, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Vedat Bilgin, 
Aydın Ünal, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Ak 
Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kızılcahamam Belediye Başkanı 
Muhittin Güney, Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Üyesi Ali Kolbaşı, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cıları, Genel Sekreteri, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın 
mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Arslan: "Hizmet-İş Milyonlarca Emekçinin Umudu 
Oldu"

Hizmet-İş Sendikamız ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, Gala Yemeği'nde bir konuşma yaptı.

Hizmet-İş Sendikasının kurulduğu dönemin çatışmaların, kaosun 
şehirlerde kol gezdiği, Türkiye’nin zor günleri olduğunu, sendikal 
dünyanın da parçalandığı bir dönem olduğunu kaydeden Arslan, o 
yılların çetin şartlarında kurulan Hizmet-İş Sendikasının kurulduk-
tan bir buçuk yıl sonra da 12 Eylül Darbesi ile karşılaştığını; fakat 
bu zorlu süreçlerden imkanlar dahilinde değil inanmış, ideal sahibi, 
dava sahibi, ihlaslı ve samimi insanların çabası sonucu bugünlere 

gelindiğini vurguladı. Arslan, sendikal mü-
cadeleden asla taviz vermediklerini dile ge-
tirerek, “bugün buralara geldiysek önümüze 
çıkartılan bütün engelleri aşarak geldik. 12 
Eylül’ün ağır faturasını ödedik, zor günler 

yaşadık, sendikalarımız kapatıldı, yargılandık, tam kendimize gelir-
ken 28 Şubat sürecinin ağır faturasını ödedik; ama asla geleceğe ait 
umutlarımızdan vazgeçmedik ve bugünlere geldik” dedi.

Hizmet-İş Sendikasının 38 yıl önce kurulmasıyla sessiz fakat an-
lamlı emek yürüyüşünün başladığını ifade eden Arslan, Hizmet-İş'in 
kısa zamanda bir mıknatıs gibi çekim merkezi oluşturarak, milyon-
larca emekçinin umudu olduğunu söyledi.

Bir taraftan sayısal olarak büyüme devam ederken, diğer taraftan 
yeni sendikal değerler üretilerek, değerlerle sendikacılığın kökleş-
mesi için çaba sarfedildiğini kaydeden Arslan, "Bu çaba ve yerli an-
layışımız umudun kökenidir olmuştur. Bugün 46 şube, 2 bölge ve 15 
il başkanlığı ile ülkemizin en yaygın teşkilat ağına sahibiz. 15 Büyük-
şehir, 26 il, 402 ilçe, 123 belde ve 1000’in üzerinde şirkette örgütlü ve 
yetkili sendikayız" dedi.

“Hizmet-İş, Türkiye’nin İşçi Sendikaları İçerisinde Bir 
Numara”

Arslan, Hizmet-İş'in bir sinerji içerisinde sağlıklı bir şekilde büyüdü-
ğüne vurgu yaptı. Arslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığımız 12. Genel Kurulumuzun tema’sı 
olan “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” diyerek belirlediğimiz he-
defe istikrarlı, güçlü ve emin adımlarla 38. Yaş Günümüzde ulaştık. 
Hani derler ya buğday başağı olgunlaştıkça ve dolgunlaştıkça başını 
eğer. Biz de bugün Hizmet-İş Sendikası olarak Türkiye’nin işçi sen-
dikaları içerisinde, üç konfederasyon da dahil hepsinin sendikaları 
içerisinde bir numara olmuş bir sendika olarak mütevazi olmak da 
zorundayız. Bu seviyenin, bu konuma gelmenin tek bir izahı vardır: 
Samimiyet, irade, duruş ve kararlılık! Diğer bir ifadeyle; hiçbir zaman 
mücadeleden vazgeçmedik! Çünkü mücadeleden vazgeçmek, ha-
yattan vazgeçmek demektir."

Arslan, son bir yılda üye sayısını %60 oranında arttıran tek sendi-
kanın Hizmet-İş olduğuna vurgu yaparak bunun yeterli olmadığını, 
bugün hala 13 milyon sigortalı çalışanın sadece 1 milyon 400bini-
nin sendikalı olduğunu, Hak-İş’e düşen payın da 450bin olduğunu 
söyledi. Çok geniş bir alanda işçilerin sendikasız olduğunu belirten 
Arslan, 13milyon sigortalının içerisinde 160bin üyesiyle Hizmet-İş’in 
çok da fazla öğünmemesi gerektiğini söyledi: “çünkü daha yapılacak 
çok iş var, 160 binleri 260 binlerle ilave etmek zorundayız. Sokağa 
çıktığımızda milyonları arkasına almış Hizmet-İş’i ve Hak-İş’i gele-
ceğe taşıma gayreti içerisindeyiz. Geldiğimiz yeri çok da küçümse-
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memek lazım, gerçekten ciddi 
bir örgütlenme yaptık. Taşeron 
işçilerin örgütlenmesinde Hak-
İş bir numaraya oturdu. Bugün 
200binin üzerinde taşeron işçiyi 
örgütlemiş ve bunların toplu iş 
sözleşmelerini devam ettirme-
ye çalışan bir yerdeyiz” dedi.

Kurucu ve Onursal Genel Baş-
kanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Hizmet-İş Sendikasının 38. 

Kuruluş Yıldönümü için bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu belirterek, buraya gelmenin çok da kolay olmadığını, 
kuruluş yıllarında yaşanılan zorluklara ve katlanılan fedakarlıkları 
hatırlattı ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu. 

Eski Başbakan Yardımcımız Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah 
İşler, Hizmet-İş Sendikasının bugün buralara gelmesi bir başa-
rı öyküsü olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür 
etti. “Azmedince, gayret edince, çaba sarf edince bu başarılar elde 
ediliyor. Bugün çok şükür sendikal anlamında buralara ulaşmanın 
mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hizmet-İş’in Türkiye’nin en 
büyük sendikası konumuna yükselmesi gerçekten çok önemli. Bu 
başarıları gördükten sonra yapılaması gereken tek bir şey kalıyor, 
şükredilerek yola devam edilecek.”

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hizmet-İş’in 
esnaf camı kırmadan, insanların arabası yakmadan, kaldırım taşı 
sökmeden sendikacılığı öğrettiğini söyleyerek erdemli bir sendikal 
inşası ile Türkiye’de sendikacılığı sevimli hale getirdiğini vurguladı. 
“Hizmet-İş Sendikasının Eğitim Bir Sen’in kuruluşuna vesile olması 
dolayısıyla bizim için çok değerli bir yere sahiptir. İlk toplu sözleş-
meye Cuma’yı sizler yazdınız; ama son Cuma’yı toplu sözleşmeye 
Memur-Sen ailesi yazarak tüm ülkede Cuma’nın artık yasal daya-
naklarla teminat altına alındığı bir zemine vesile olduk. Bu birliktelik 
iyi şeylere vesile oldu ve inanıyorum ki daha iyi şeylere de vesile 
olacak.”

Ak Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Hak-İş/Hizmet-İş 
Sendikasının hiçbir şekilde elit bir sendikacılık yapmadığını, her 
daim emekçinin ülke insanın yanında yer alarak demokratik bir sen-
dikacılık yaptığını söylemek mümkün. Bu sadece sendikal anlamda 
değil, Hizmet-İş Sendikası Türkiye’nin bütün değerlerini benimseye-
rek dönüşümüne de katkı sunmaktadır.”

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
Hak-İş/Hizmet-İş Sendikasının kendileri için o yokluk zamanlarında 
Hizmet-İş Sendikasının hem gönlünü hem kapısını hem de on yılla-
rın tecrübesini paylaşarak kendilerine yol göstermesi olarak ifade 
etti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Hak-İş’te çalıştığı dönem 
içerisinde olsun Hak-İş’ten ayrıldıktan sonra olsun emek mücadele-
sine duyarsız kalmadığını belirterek, Hizmet-İş Sendikasının bir okul 
mahiyetinde çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. 

Hak-İş Kadın Komitesi Eski Başkanı, Ak Parti Ankara Milletvekili 
Jülide Sarıeroğlu, Hak-İş ailesine mensup biri olarak çeşitli görev-
lerde bulunduğunu, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikasının da ülkemizin 
parlayan yıldızı olduğunu belirtti. “Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın Hizmet-İş Sendikasını devralarak 38. Kuruluş Yıldönümünde 
Türkiye’nin zirvesine taşımıştır. 

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Hizmet-İş ailesi-
nin bir ferdi olduğunu belirterek bugün milletvekili olarak bir başka 
alanda yine memlekete hizmet etmenin gayreti içerisinde bulundu-
ğunu dile getirdi. Özkaya, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikasının 28 Şubat 
döneminde beşli çeteye karşı duruşunun çok önemli olduğunu ve 
bugün, 38. Yaş Gününü kutlarken bu duruşundan taviz vermediğini 
dile getirdi. 

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sendikal hareketle çok ya-
kın bir şekilde kurduğu temasın Hak-İş’in kadınlara yönelik eğitim 
programı vesilesiyle olduğunu dile getirerek Türkiye’yi dolaştıklarını, 
Genel Başkanımız Arslan ile de bu eğitimlerde tanıştığını ve bundan 
da çok mutlu olduğunu ifade etti. 
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Başkanlar Kuruluna hitaben bir konuşma yapan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, taşeron işçilikle mücadeleyi HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ’in başlattığına dikkat çekerek, taşeronla mücadeleyi bugün-
lere getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Taşeron İşçilik Sisteminden Vazgeçilmesi Hak-İş’in 
Başarısıdır

Arslan, “Kamuoyunun gündeminde taşeron meselesi yokken biz 
birçok yerde taşeron örgütlenmesine başladık. Taşeron işçileri için 
yıllardır mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin sonucunda onlara 
sendika üyesi olma, toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanma, 
kıdem tazminatı haklarını güvence altına alma vb. birçok düzenleme 
yapıldı. Bu düzenlemeler neticesinde başta HİZMET-İŞ Sendikası ol-
mak üzere HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 200 binin üzerinde üye yap-
tık, bu bir örgütlenme rekorudur” dedi.

Taşeron işçilikle mücadeleyi bir kısım haklar elde edilmesi ve taşe-
ron işçilerin üye yapılmasıyla sınırlı tutmadıklarını, çözüm önerileri 
geliştirerek modern kölelik sistemi olan taşeron sistemden vazge-
çilmesi için modeller geliştirdiklerini kaydeden Arslan, “Taşeron sis-
teminin iflas ettiğini ve artık sürdürülebilir bir sistem olmadığını ilgili 
her platformda muhataplarımıza ilettik. Yürüttüğümüz haklı müca-
dele neticesinde gerek yerel yönetimler ve özel idarelerde gerekse 
kamuda taşeron sisteminden vazgeçilmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni Düzenleme Taşeron İşçileri Kazanılmış 
Haklarından Koparıyor

Başbakanın kamuoyuna açıkladığı şekliyle taşeron işçilerin asıl iş, 
yardımcı iş ayrımına bakılmaksızın bütünüyle kamuda istihdam 
edilmesi kararını coşku ile karşıladıklarını, ancak taşeron işçilerinin 
kamuda nasıl istihdam edileceğine dair alınan kararların kendile-
rinde büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verdiğini belirten Arslan, 
şanları kaydetti:

“Bütün taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi olarak atanması baş-
tan beri talebimizdir. 10 yılı aşkın süredir bu talep doğrultusunda 
mücadele verdik. Ancak bugün getirilmeye çalışılan yeni düzenleme 
ile taşeron işçiler sendikalarından kopartılmakta, özel sözleşme-
li personel adı altında kıdem tazminatı haklarından, serbest toplu 
pazarlık yapma haklarından, ikramiye ve sosyal haklarından mah-
rum bırakılmaktadır. Bu düzenlemelere asla rıza göstermiyoruz, bu 
düzenlemenin asla yanında yer almayacağız. Bizim talebimiz tüm 
taşeron işçilerin işçi statüsünde kadrolu olmasıdır. Taşeron işçilerin 
beklentisi de budur. Taşeron işçiler özel sözleşmeli personel statü-
sünde çalışmak istemiyorlar. Biz tarihsel bir yürüyüşün sonunda bu 
haklarımızı talep ediyoruz. Bu talebimiz bize bir bağış olarak değil, 
anayasanın, yasaların, uluslararası sözleşmelerin bize sağladığı bir 
haktır. Dolayısıyla getirilmek istenen düzenlemenin, statünün ta-
mamen karşısındayız ve onun asla bu uygulamanın içerisinde yer 
almaması için bundan sonra da çabamızı sürdüreceğiz.”

Kadro Düzenlemesinde Hak-İş’in Önerilerinin Dikkate 
Alınmasını İstiyoruz

Her zaman mazlumların, mağdurların, haksızlığa ve adaletsizliğe 
uğramışların yanında yer alacaklarını ifade eden Arslan, taşeron 
uygulamasına yönelik düzenlemelerde sosyal diyalog kapılarının 
kapatılmaması gerektiğini, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sunduk-
ları çözüm önerileri ve geliştirdikleri modellerin dikkate alınmasının 
başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’nin geleceği için önemli 
olduğunu söyledi.

Arslan, parlamentonun gündeminde olan özel istihdam bürolarının 
geçici iş ilişkisi kurması konusundaki yasal düzenlemelere de de-
ğindi. Türkiye’deki yapının dikkate alınarak özel istihdam bürolarının 
beş şekilde geçici iş ilişkisi kurabileceğini baştan beri söylediklerini 
ifade eden Arslan, eğer üç işçi konfederasyonu bir araya gelebilir ve 
ortak bir bildiri üzerinde anlaşabilirse ilgili düzenlemenin komisyon-
dan geçtiği şekliyle üzerinde yapılacak değişikliklerde ortak bir mü-
cadele sürdürebileceklerini söyledi. Getirilen önerileri hiçbir zaman 
işin kolayına kaçarak külliyen reddetmediklerini söyleyen Arslan, 
önemli olanın ilgili düzenlemeler karşısında uluslararası alandaki 
uygulamalara bakıp Türkiye şartlarını da dikkate alarak tavır almak 
olduğunu söyledi.

Kıdem Tazminatında Tüm Emekçilerin 
Yararlanabileceği Bir Model İstiyoruz

Arslan, kıdem tazminatı sisteminin sorunlu olduğuna, özel sektörde 
çalışanların yüzde 90’ının bundan faydalanamadığına da işaret ede-
rek, “SGK’nın 2014 verilerine baktığımızda bir yıl içerisinde 14 milyon 
işten çıkış bildirgesi vermiş işverenler. Toplam sigortalı işçi sayımız 
ise 13 milyon 700 bin. Yani bir işçi yılda beş defa işten çıkarılmış. 
Niye? Kıdem tazminatından mahrum bırakılmak için. Dolayısıyla biz 
diyoruz ki, var olan kıdem tazminatı sistemini herkesin alabileceği 
şekilde bir modele dönüştürelim. Kıdem tazminatı konusunda var 
olan kazanılmış haklarımızı geri götürmeden, herhangi bir hak kay-
bı olmadan, eksikliklerinin ve yanlışlıklarının düzeltilerek kıdem taz-
minatından bütün emekçilerin yararlanabileceği bir model istiyoruz” 
diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERİ KAMUDA KADROLU İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMELİ
Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu “Taşeron İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluş-
ları Bünyesine Atanmaları İle İlgili Gelişmeleri De-
ğerlendirmek” üzere 2 Nisan 2016 tarihinde Ola-
ğanüstü Toplandı. Toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan da katıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Mayıs 2016 tarihinde Çuku-
rambar Green Park Hotel’de gerçekleştirilen Öz Finans-İş Sendika-
mızın Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile gerçekleştireceği II. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi İstişare Toplantısına katıldı.

Toplantıya ayrıca, T.C Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Coş-
kun Yusuf, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Settar Aslan, Cengiz Gül ile Konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların genel başkanları, uzmanlar ve Öz Finans-İş Sen-
dikamızın Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nda çalışan temsilcileri ile 
basın mensupları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan açılış konuşmasında, toplu iş 
sözleşmelerinin müzakere aşamalarının yoğun ve meşakkatli bir 

dönem olduğunu, bu dönemlerde üyelerin sendikalarına ve yöne-
tim kurullarına tam destek olarak birlikte, omuz omuza bir daya-
nışma sağlanarak sonuca ulaşılacağını ifade etti. Arslan, Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanana kadar gerçekleşen her aşamadaki olumlu 
ve olumsuz gelişmelerden üyelerin haberdar edileceğinin de altını 
çizdi.

Arslan, gerçekleştirecek olan istişare toplantılarının ardından ha-
zırlanacak olan taslak çalışmasının ve toplu iş sözleşmesinin, Öz 
Finans-İş Sendikamızın üyeleri için başarılı bir şekilde sonuçlandı-
rılacağına olan inancını ifade etti.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın yakın tarihte başarı öykülerine 
yenilerini eklediğini belirterek, ülkemiz için büyük önem ifade eden 

ARSLAN, ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKAMIZIN 
II. DÖNEM TİS İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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bankaların, çalışanlarının da önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. 
Geçtiğimiz günlerde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2800 işçi-
yi kapsayan bir Toplu İş Sözleşmesine imza attığına vurgu yapan 
Arslan,  Öz Finans-İş Sendikamız tarafından gerçekleştirilecek olan 
Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından Öz Finans-İş Sendikamız Genel Başkanı Ah-
met Eroğlu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a hediye takdim etti.

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Coşkun Yusuf, Öz Fi-
nans-İş sendikasının genç bir sendika olmasına rağmen çok önemli 

ve başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, Toplu İş Sözleşmesi 
istişare toplantısının önemli olduğunu belirtti. Coşkun istişare top-
lantısının işçiler, işverenler ve çalışma hayatı için hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.

Öz Finans-İş Sendikamız Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Sendikamız 
yeni bir sendika, sizlerin sayesinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası 
ile TİS’lerimizi imzaladık. Muhtemelen 2016 Temmuz istatistikleri 
açıklandıktan hemen sonra 2’nci Dönem TİS görüşme sürecini de 
başlatmış olacağız. İstedik ki 2’nci dönem TİS’de ne isteyeceksek, ne 
talep edeceksek oturalım 2 gün içinde istişare edelim karar verelim" 
dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz 
İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 
toplantısına katıldı.

Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kuru-
lu, 28 Mart 2016 tarihinde Ankara’da 
Öz İplik-iş Sendikası Genel Merkez 
Yöneticileri ve 14 farklı bölgeden ge-
len şube-bölge-il-ilçe başkanlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 
genelde Türkiye ve çalışma hayatının, 
özelde ise tekstil, hazır giyim ve deri 
sektörünün içerisinde bulunduğu du-
rum ve sorunlar ele alındı. 

"Öz İplik-İş, HAK-İŞ'in Kurucu 
Sendikalarından Biridir"

Arslan, Öz İplik-İş Sendikasının, HAK-
İŞ'in kurucu sendikalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Sendi-
kamız zor bir sektörde örgütlenmeye çalışmaktadır.  Bu iş kolunda 
sendikacılık yapmak çok kolay da değil açıkçası. Çok mücadele etti-
ğinizi biliyorum. Ancak şunu hepimizin bilmesi gerekiyor;  biz bütün 
ülkemizin, bölgemizin ve küremizin mazlumlarına ulaşmak zorun-
dayız.  Başta tekstil sektöründeki bize ihtiyaç duyan,  zor şartlarda 
çalışan, zorlukları aşma noktasında bizden yardım bekleyen insan-
lara ulaşmak zorundayız" dedi.

"HAK-İŞ’i ve Öz İplik-İş’i Güçlendirmeye Çalışıyoruz”

Mağdurların mağduriyetlerinin giderildiği taktirde sendikaya gönül 
verenlerin sayısının da artacağını vurgulayan Arslan, “Niyetimiz 
mazlumların mağduriyetlerini gidermek, hem Öz-İplik-İş'i güçlen-
dirmek hem  HAK-İŞ'i güçlendirmektir. HAK-İŞ'in ve Öz İplik-İş'in 
ilkelerini aynı zamanda dünya sendikal hareketiyle de paylaşmaktır. 
Biz küçük ve basit bir işin içinde değiliz. HAK-İŞ'e bağlı bütün sendi-
kalarımızın her üye artışı HAK-İŞ'in gücünü biraz daha yükseltiyor. 
Aynı zamanda uluslararası sendikal dünyaya vereceğimiz katkılar 
bizleri bir adım daha ileriye taşıyor ve biz dünyaya model olma nok-
tasında da önemli adımlar atıyoruz" dedi.

"Öz İplik-İş Sosyal Diyaloğa Önem Veren ve Yükselişte 
Olan Bir Sendika"

Öz İplik-İş Sendikası'nın sürekli yükselen bir trendle karşı karşıya 
olduğunun altını çizen Arslan, tekstil iş kolundaki sendikal yapıya 
ilişkin şunları söyledi: 

"Öz İplik-İş üye sayısını artırıp, yükselirken, diğer malum sendikala-
rın aşağı doğru bir ivmesinin olduğunu görüyoruz. Burada Öz İplik-İş 
Sendikasının farklı bir sendikacılık anlayışını benimsemesinin öne-
mi çok büyük. HAK-İŞ ailesi olarak, çatışma yerine uzlaşma, kavga 
yerine barış, karşı cephelerde rakip olmak yerine dayanışmayı ve 
sosyal diyalog mekanizmalarını da kullanarak birlikte çalışmayı he-
defleme anlayışına sahibiz. Slogan atmak, bağırıp çağırmak kolay 
ve ucuz bir yoldur. Masada oturmak rakiplerinizde ortak noktada 
buluşup uzlaşabilmek, aynı zamanda üyelerinizin işletme şartlarını 
dikkate alan bir çözümü başarabilmek zordur. Biz bunu başarıyoruz"

"Kıdem Tazminatı İşverenin İnisiyatifine Bırakılmasın"

"Son günlerde tartışılan kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları 
konusunda da değinen Arslan şunları söyledi:

“HAK-İŞ'in kıdem tazminatı ile ilgili politikası çok açık ve nettir. 1976 
yılında konfederasyon kurulurken alınan ilk kararlardan birisi kıdem 
tazminatı fonunun kurulmasıdır. Şimdilerde,  bazıları kendi anlayış-
larına uymadığı için bizim bu anlayışımızın içeriğini çarpıtıyor. 1980 
darbesindeki yaşananları, 12 Eylül sürecinde yaşananları unutama-
yız. Mili güvenlik konseyinin ilk kararlarından biri sendikaları kapat-
maktı. Alınan ilk kararlardan biri kıdem tazminatına tavan getirmek 
oldu. Bu kıdem tazminatına getirilen en büyük sınırlamalardan biri-
sidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,  kıdem tazminatı konusunda 
mevcut kıdem tazminatında erişimi engelleyen sınırlamalar ortadan 
kaldırılmasını ve kazanılmış haklara dokunulmadan daha ileriye ta-
şınmasını istiyoruz.  Bugün kıdem tazminatı alamayanlar alsın, kı-
dem tazminatı almaya hak kazananların önündeki engeller de kaldı-
rılsın. Bu modeli biz Türkiye modeli olarak ortaya koyalım istiyoruz. 
Çalışanlar bir ay da çalışsa 20 yıl da çalışsa, kıdem tazminatını hak 
ettiği gün, işverenin inisiyatifine bırakmadan parasını alması gereki-
yor. Hem özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurması hem de 
kıdem tazminatı konusunda HAK-İŞ, üyelerini üzecek, endişelendi-
recek bir adımı asla atmaz. Biz milyonlarca insanın kıdem tazmina-
tını güvence altına alacak bir model istiyoruz"

"Taşeron İşçiler İçin Ciddi Mücadele Ettik"

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 10 yılı aşkın süredir taşeron mevzu-
sunda büyük mücadele verdiğini dile getiren Arslan, "Mevzuat henüz 
yokken, taşeronlara toplu sözleşme ve sendika hakları yokken biz 
bir karar aldık. Taşeron işçilerin sorunları bizim sorumluluğumu-
zun altında dedik. En fazla üreten ama dışlanan taşeron işçiler için 
mücadele vereceğiz dedik.  Biz örgütlenmeye başladık, altı ay sonra 
kanun çıktı.  Şuanda binlerce toplu sözleşme görüşmeleri bekliyor. 
Şuan taşeron işçileri için farklı bir gündem söz konusu tabi. Ancak 
iyi tarafından bakmak gerekirse, taşeron konusunda tarihi bir karar 
alınmasına vesile olduk diyebiliriz. Her ne kadar memur ve özel söz-
leşmeli statüsünde olsalar da bu işçilerin taşeronlar elinde sömü-
rülmesini, insanlık dışı çalıştırılmasını önüne geçtik” dedi.

ARSLAN, ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI 
BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Şubat 2016 tarihinde Öz Büro 
İş Sendikamızın yeni Genel Merkezinin açılışına katıldı.

Açılışta, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Şahin, Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
Öz Büro İş Sendikamız Yönetim Kurulu, HSYK Üyesi ve Öz Büro İş 
Sendikamız Kurucu Genel Başkanı Muharrem Özkaya, Eski Sağlık 
Bakan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve bağlı sendi-
kalarımızın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile uzmanları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Baki Bey büyük bir sorumlu-
luk aldı, sendikamız büyük bir sorumluluk aldı. İşkolumuzda önemli 
hedeflerimiz var. İnşallah kısa zamanda sendikamızın kendi hizmet 
binasında faaliyetlerini sürdürebileceği bir atılım, bir mücadeleyi 
ciddi şekilde hem HAK-İŞ’in hem de Türkiyenin en büyük sendika-
sı olma imkanı var. Öz Büro İş Sendikamızı gelecekte HAK-İŞ’in ve 
Türkiye’nin en büyük sendikası yapma adına Baki Bey’e başarılar 
diliyoruz. Yarından itibaren hep beraber koşacağız, temmuz ayı is-
tatistiğinde bugünkü rakamların çok üstünde bir rakam bekliyorum. 
Hedefimiz büyük Allah yardımcımız olsun. Tebrik ediyoruz, başarılar 
diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba; “Türkiye de 
sendikal hareketin, hangi kozlarla yapıldığının farkındayız. HAK-İŞ’in 
ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bu ülkenin ve bu ülkenin emekçileri 
için neye tekabül ettiklerinin farkındayız. Sendika felsefemiz ortada, 
pratiklerimiz ortada Öz Büro İş Sendikasını emeğin ve ülkenin hiz-
metinde işkolunun en büyük sendikası. Türkiye sendikal hareketinin 
örnek sendikası yapmak konusunda Rabbimden niyazda bulunuyo-
rum. Bu anlamda elimizden gelen en büyük çalışmayı ortaya koya-
cağımız konusunda son derece kararlıyız, doluyuz. Rabbim utandır-
masın” dedi.

Öz Büro İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı ve HSYK Üyesi Muhar-
rem Özkaya ise memnuniyet ve mutluluğunu dile getirerek, “Büyük 
bir mutluluk, Öz-büro iş HAK-İŞ’ in büyük fedakarlıklar ile kurulan, 
en zor işkolu olan sendikalardan biriydi. Kuruluşundan itibaren ge-
çen o mücadele dolu yıllar, bizim daha çok şey başaracağımızı gös-
teriyor. Bu anlamda yeni yönetim kurulununda bunu aşacak dona-
nıma sahip olduğunu düşünüyorum. Tüm üyelerimize bu sendikaya 
güvenmelerini beraber yürümelerini ve yeni binanın hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.

Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Agah Kafkas; 
“Hayırlı olsun bugün ben gerçekten mutluyum geçmişte uzun yıllar, 

onurla beraber mücadele ettiğimiz bir arkada-
şımızın genel başkanlığında da yönetim kuru-
lunda da beraber bulunduğu bir sendika ve zor 

bir sendika ama ben inanıyorum ki ekip çok büyük bir ekip. Türkiye 
sendikal hareketinin ezberini HAK-İŞ bozmuştur. HAK-İŞ önderli-
ğinde Türkiye’nin emeği ortaya çıktı. Bundan da en mahrum olan en 
zor işkoluydu, Muharrem Bey burada bir ışık yaktı. Allah razı olsun, 
yüreğini koyarak çaba sarf etti. Bayrak iyi yerden devir alındı şimdi 
iyi bir yerde, zor bir işkolunda, ben inanıyorum ki Baki Bey’in değerli 
Mahmut Bey’in değerli önderliğinde bu işkolunda layık olduğumuz 
yere emin adımlarla en kısa zamanda ulaşırız inşallah Allah utandır-
masın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Öz Büro İş Sendikamızın yeni hizmet binası 
dualar eşliğinde açıldı.

ÖZ BÜRO İŞ
SENDİKAMIZ 
Yenİ hİzmet 
bİnasına taşındı
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HAK-İŞ’e bağlı Öz İletişim-İş Sendikası ile Türksat Uydu Haberleş-
me ve Kablo TV İşletme AŞ'deki (TÜRKSAT) çalışanları kapsayan ve 
ilk defa maaşlarda uygulanacak "skala sistemini" de içeren Toplu İş 
Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Hak-İş'e bağlı Öz İletişim-İş Sendikasının örgütlü olduğu TÜRK-
SAT'ta çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni 29 
Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirildi. İmza törenine, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, TÜRKSAT 
Genel Müdürü Ensar Gül, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Nur Güllüoğlu ile Hak-İş'e bağlı sendikaların genel baş-
kanları ve TÜRKSAT çalışanları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, törende yaptığı konuşmada, 
konfederasyon ve sendika için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. 
TİS sürecinden önce örgütlenme aşamasında da bazı farkındalıklar 
gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, “İşçi-işveren ilişkilerine zarar 
verecek bir çatışma hiçbir zaman yaşamadık, ilk günden itibaren 
diyalog mekanizmasıyla sorunları çözdük” dedi.

Arslan, toplu iş sözleşmesi için ciddi bir müzakere süreci yaşandı-
ğını belirterek, TÜRKSAT Genel Müdürü Gül başkanlığındaki ekibin 
ve sendika ile konfederasyon ekibinin çok uzun, yorucu bir süreci 
tamamladıklarını kaydetti. Arslan, “Önümüzde engeller vardı, bu en-
gelleri makul bir şekilde müzakere ederek ve her iki tarafın tatmin 
olacağı bir yerde bitirmeye çalıştık. Bizim Sendikacılığımızın başka 
bir sendikacılık olduğunu anlatmak için TÜRKSAT’ı ileriye taşımak 
için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Arslan, TÜRKSAT'ın dünya çapında bir şirkete dönüşmesinin çok 
önemli olduğunu belirterek, “TÜRKSAT, hizmetleriyle ne kadar öne 
çıkabilirse bizim de çalışanlar olarak buradan ciddi bir şekilde pay al-
mamızı sağlayacaktır. TÜRKSAT başarılı olursa, imkanları, kaynak-
ları geliştirilebilirse buradan en fazla payı da çalışanları alacaktır. Biz 
de bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye söz verdik” dedi. 
Arslan, TÜRKSAT'ta ilk defa uygulanacak olan "skala sistemi" başta 
olmak üzere şirketi geleceğe taşıyacak bütün projelerde birlikte ça-

lışmaya hazır olduklarını ifade etti. Arslan, TÜRKSAT'ı geleceğe ta-
şıma konusunda bir model önerilerinin bulunduğunu söyleyen Ars-
lan, “Sayın Genel Müdürümüz de bize güvendi, bu hedefimize doğru 
yürürken birlikte çalışacağımıza inandı, Toplu İş Sözleşmesini de bu 
çerçevede imzalıyoruz. Kuşkusuz Türkiye'nin en iyi sözleşmesi de-
ğil, aldığımız ücret Türkiye'nin en iyi ücreti de değil ama iş kolunu 
dikkate alırsanız başta Telekom olmak üzere gerçekten hem siste-
matik hem içerik hem kazanılmış bir kısım yeni kazanımlar olarak 
gerçekten özel bir toplu iş sözleşmesi oldu” diye konuştu.

Arslan, “21 yüzyıl sendikacılığı bilimsel aynı zamanda sosyal diya-
log mekanizmalarını en iyi şekilde işleten ve karşımızdaki şirketle 
ilgili tüm verileri değerlendirme yeteneğine sahip yeni bir vizyona 
ihtiyacımız var. Sadece ücretlerimizi zamanında almamız yetmiyor, 
şirketin geleceğe taşınmasında katkı vermeye hazırız. Ama aynı şeyi 
şirketimizin de yapması gerekiyor çünkü sosyal diyalog karşılıklı ta-
rafların bir arada olduğu bir diyalog mekanizmasıdır. Karşılıklı her 
iki tarafında sorunlarını konuşup tartışıp çözüm bulma konusundaki 
iradelerinin ortaya çıkmasıdır. Kendimizi sadece ücretle sınırlandır-
mış sığ bir sendikacılığın ötesinde bu ülkenin birliğini ve değerlerini 
gözeten bir sendikacılığı Türkiye’de geliştirmemiz gerekiyor. Yaşa-
dığımız bütün sorunlara yönelik HAK-İŞ’in söyleyecek sözü ve çö-
zümü var. Bu çözümler ülkenin geleceği açısından önemli şeyler. 
Umarım sizin desteğiniz ve katkılarınızla daha güçlü bir HAK-İŞ inşa 
etmiş oluruz” dedi.

Genel Müdür Gül: “Skala Sistemini Birlikte Yapacağız”

TÜRKSAT Genel Müdürü Gül, TÜRKSAT'ı geleceğe taşımanın çok 
önemli olduğunu ve bunun çalışanlar sayesinde gerçekleşeceğini 
söyledi. Kurumu dünya çapında bir şirket haline getirmek için elle-
rinden gelen çabayı göstereceklerini ifade eden Gül, 4 uyduya sahip 
olduklarını, 2023'e kadar en az 10 uydularının daha olacağını belirt-
ti. Gül, bilişimde birlikte çalıştıkları firmaların projelerini yurt dışına 
ihraç edeceklerini, Türkiye'yi bilişim ve yazılım projeleri ihraç eden 
ülke haline getireceklerini bildirdi.

ÖZ İLETİŞİM İŞ TÜRKSAT’TA TİS İMZALADI
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Gül, “Ücretler konusunda adalet yok, 
geldiğimden beri bunu düzeltmek için 
çaba sarf ediyorum. Toplu İş Sözleş-
mesi'nin sonuçlanmasını bekledik, üc-
retlerin adil olmasını sağlayacak 'skala 
sistemini' birlikte yapacağız. Bunun ya-
pılması gerekiyor. Diyebilirsiniz ki 'Ben 
iyi maaş alıyorum, bana dokunmayın 
kardeşim.' Ama bütün şirketi düşün-
düğümüz zaman adaletin sağlanması 
için bunun yapılması şart” dedi.

Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı 
Güllüoğlu da gerçekleşen sözleşmede 
birçok yeniliğin bulunduğunu belirte-
rek, "Örneğin engelli veya bakmakla 
yükümlü olduğu engelli yakını olan 
arkadaşlarımıza çeşitli izin haklarıy-
la, bazı idari ödemeler getirdik. Artık 
TÜRKSAT rahatlıkla 'Ben engelli dostu 
bir şirketim' diyebilir" ifadelerine yer 
verdi. Güllüoğlu, mobbing konusuna da 
TİS'te yer verildiğini aktararak, sözleş-
meye farklı konularda çeşitli ödemele-
rin eklendiğini söyledi. Konuşmaların 
ardından TÜRKSAT'taki örgütlü çalı-
şanları kapsayan TİS imzalandı.
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HAK-İŞ Konfederasyonu’nun koordinatörlüğünde ve ulusal ve ulus-
lararası ortaklarla yürütülen “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin 
Sosyal Entegrasyonu” Projesi açılış toplantısı Gaziantep’te yapıldı.  
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  HAK-İŞ’in geçmişten bu yana 
göç sorunuyla ilgilendiğini belirterek, "Geçmişte yurt dışındaki Türk-
ler konusunda politikalar üretiyorduk. Şimdi de geçmişin tecrübe-
siyle zorunlu olarak vatanını terk edip ülkemize gelen Suriyeli kar-
deşlerimiz için politikalar üretiyoruz"dedi.

“Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi 
Açılış Toplantısı” 18 Mart 2016 tarihinde Gaziantep’te gerçekleşti-
rildi.  Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Vali Yardımcısı, Kilis 
Belediye Başkanı Hasan Kara, ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan, 
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı A.Cengiz Gül, Sendikalarımızın Başkan ve Yöneticileri 
ile üyelerimiz katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bugünün Çanakkale zaferinin 
101. Yıl dönümü olduğunu anımsatarak,  “Çanakkale Savaşlarının ve 
elde edilen muhteşem zaferin tarihimizde çok özel bir yeri ve önemi 
olduğuna dikkat çekerek, “Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, 
metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılı-
ğının sembolüdür” dedi.

Arslan, son günlerde artan terör olaylarına da dikkat çekerek “Bu-
gün de yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, metanetimizi koru-
yarak cesaretimizi ve umudumuzu kaybetmiyoruz. Devletimiz ve 
milletimizin birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıların üstesinden ge-
leceğine inanıyoruz” dedi.

Arslan, HAK-İŞ’in çalışma hayatının her alanına ilişkin önemli çalış-
malar yaptığını, bu alanlardan birinin de göç ve mülteci konusu oldu-
ğunu kaydetti. Arslan,  HAK-İŞ’in geçmişten bu yana göç sorunuyla 
ilgilendiğini belirterek, "Geçmişte yurt dışındaki Türkler konusunda 
politikalar üretiyorduk. Şimdi de geçmişin tecrübesiyle zorunlu ola-
rak vatanını terk edip ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimiz için po-
litikalar üretiyoruz"dedi.

HAK-İŞ’TEN MÜLTECİLER İÇİN ENTEGRASYON PROJESİ
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve bera-
berindeki heyet 18 Mart 2016 tari-
hinde  Gaziantep’te bulunan Nizip 
Konteyner kentini ziyaret etti.

Genel Başkanımız Arslan, Nizip 
Kaymakamı ve Konteyner Kent 
yöneticilerinden bilgi aldı.  Kampta 
sosyal tesisleri ziyaret etti. Kamp-
ta yaşayan Suriyelilerle görüştü

Arslan, HAK-İŞ’in mültecilerin toplumsal uyumlarını sağlamak için 
neler yapmalıyız kaygısıyla yola çıktığını ve göçmen konusu ve bera-
berinde getirdiği sorunlara ilişkin bir "işaret fişeği" atmak istediğini 
söyledi.

Arslan, HAK-İŞ'in göçmenlere yönelik bir yandan yardım kampan-
yaları yürütürken bir yandan da kalıcı çözümler için çalışmalar yap-
tığını kaydetti.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ’in hayata geçirdiği 
projenin hem ulusal hem uluslararası ortaklarla yürütülecek olması 
nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.   Şahin, bu projelerin ye-
rel bakış açısıyla daha çeşitlendirilerek güçlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.  Şahin, "HAK-İŞ’in bu duruşu için ülkem ve şehrim adına 
teşekkür ediyorum.HAK-İŞ’in, sadece şikayet eden değil, çözüm 

önerileriyle gelen, olaylara çözüm odaklı yaklaşıyor olmasını önem-
siyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis’te yaşayan göçmenlere 
yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan, HAK-İŞ’in projesi kimliğini 
göstererek, işçi konfederasyonları arasında bir ilke imza attığını söy-
ledi.  Özcan, göçmenlerin işgücü piyasasında yaşadıkları sorunlar ve 
çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloglu, Türkiye'de proje 
alanında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.  HAK-İŞ'in öncü ve 
pilot bir projeyi hayata geçirdiğine dikkat çekerek,  HAK-İŞ’e projeye 
sahip çıktığı için teşekkür etti.

HAK-İŞ’TEN NİZİP KONTEYNER KENTİNE ZİYARET
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Ankara’da hazırlanan yardım tırlarının gönderilmesi öncesi ba-
sına açıklama yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ, MEMUR-SEN, İHH ve TÜRK KIZILAY’ı ile birlikte 24 Aralık 
2015 tarihinde, “Merhamet Tırları Yola Çıkacak, Hendekleri 

hak-iş’iN  
merhamet tırlarları yola Çıktı
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun “Merhamet Tır-
ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayır-
bucak’a Ulaşacak” sloganıyla Suriye ve Bayır-
bucak Türkmenlerine yönelik olarak başlat-
tığı yardım kampanyası kapsamında, Hak-İş 
Konya İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası 
Konya Şubesi ile bağlı Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 2 No'lu Şubesi tarafından hazırlanan 
ve içerisinde tonlarca gıda, giyecek ve tıbbi 
malzeme bulunan yardım tırları yola çıktı.

Aşacak, Bayırbucak’a Ulaşacak” sloganıyla bir yardım kampanyası baş-
lattıklarını hatırlatarak, "Bugün bu kampanyamızın devamı niteliğindeki 
yeni bir yardım TIR'ımızı daha yola çıkarıyoruz. Bu yardım TIR'ı, bölge 
üzerinde kirli hesaplar yapanlara bir tokat, dayanışma ve kardeşliğe gü-
zel bir örnektir" dedi.

Arslan, "Terör örgütü PKK'nın başta Diyarbakır Şırnak olmak üzere böl-
genin bazı ilçelerinde başlattığı mahalleleri yaşanmaz hale getirip böl-
ge halkını mağdur etmesi bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Yaklaşık 
200 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Diğer taraftan Esad rejimiyle 
Rusya'nın birlikte gerçekleştirdikleri operasyonların esas amacının Ba-
yır-Bucak Türkmenlerini yok etmek olduğunun farkındayız. Kış ortasın-
da büyük bir dram yaşanıyor. Bu drama hiçbirimiz sessiz kalamayız. Bu 
ülkenin bütünlüğünden yana olanlar, barış ve kardeşlik duygusuyla ku-
şatılmasından yana olanlar, ülkenin geleceğine kasteden hainlere karşı 

bir şeyler yapmak zorundadır. 
Bizler,  hem Güneydoğu hem 
de Suriye'deki kardeşlerimize 
sahip çıkmak için bu kampan-
yayı başlattık. HAK-İŞ olarak, 
ülkemizin, bölgemizin ve yer-
yüzünün bütün mazlumlarına 
borcumuz olduğuna inanıyoruz. 
Bu bizim kongre kararımızdır. 
Bu anlayışımızdan dolayıdır ki, 
bileşenlerimizle birlikte daha 
önce Arakan'da, Pakistan'da, 
Endonezya'da, Filistin'de, So-
mali'deydik. Nerede bir ihtiyaç 
varsa gücümüzün yettiğince 
ulaşmaya çalışıyoruz" diye ko-
nuştu.

Devletin bölge halkı için yaptığı 
düzenlemeleri desteklediklerini 
ifade eden Arslan, "Esas ola-
rak bizim, PKK'yı onaylamayan 

bölge halkıyla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Onlar saygıdeğer 
insanlardır, onları takdirle anıyoruz. Dayanışmamızı  yardımlarımızla da 
göstermemiz gerekiyor" dedi.
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Arslan Suriye ile ilgili de sivil örgütler olarak, yaşanan dramın bit-
mesi için bir taraftan yardım gönderirken, diğer taraftan sivil diplo-
matik görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yardımların büyüyerek filolara dönüşmesini temenni eden Arslan, 
merhamet tırını dolduran HAK-İŞ üyeleri, Keçiörenliler ve Ankara-
lılara teşekkür etti.

Konya’dan Merhamet Tırı 

Konya’da Yardım Tırlarının gönderilmesi amaciyla 16 Mart 20016 
tarihinde Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde önünde düzenlenen 
programa Genel Başkanımiz Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz 
Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ha-
lil Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Kütükçü, Ak Par-
ti Konya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Baran, Selçuklu ve Karatay 
Belediye Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ Konya il Temsilcisi Vacit Sır, 
Memur-Sen, İHH ve Türk Kızılayı temsilcileri, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.

Yardım Tırlarının gönderilmesi öncesi basına açıklama yapan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Ankara’da sivillerin yoğun olarak bu-
lunduğu otobüs durağında gerçekleşen hain terör saldırısını nefretle 
kınadıklarını belirterek, “Hak-İş Konfederasyonu olarak, ülkemizin 
huzur ve istikrarını bozmak, toplumda bir korku ortamı yaratmak 
isteyen şer odaklarının yine iş başında olduklarını görüyoruz. Acımız 
büyük. Türkiye’nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde 
terörle mücadele konusunda daha aktif tutumunu destekliyoruz. 
Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan terör saldırısını nefretle 
kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan Rahmet, aile-
lerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun” dedi.

Arslan, 24 Ocak 2015 tarihinde “Merhamet Tırları Yola Çıkacak, Hen-
dekleri Aşacak, Bayırbucak Ulaşacak” sloganıyla Memur-Sen, İHH 
ve Türk Kızılay’ı ile birlikte başlattıkları yardım kampanyasının de-
vamı niteliğinde, içerisinde tonlarca gıda, giyecek, battaniye ve tıbbi 
malzeme bulunan 4 Yardım Tırını da dayanışma ve kardeşliğin güzel 
bir örneği olarak Konya’dan yola çıktığını söyledi. 

Yardımların büyüyerek filolara dönüşmesini temenni eden Arslan, 
Konya İl Temsilciliğimize Yardım Tır’ını dolduran Hak-İş üyelerine ve 
Konyalılara teşekkür etti. 

Yardım Tırları, basın açıklamasının ardından dualarla yola çıktı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile Ar-
navutluk Kamu Hizmetleri ve Devlet İdareleri Çalışanları Sendikası 
arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde 18-19 Nisan 
2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitim programında Arna-
vutluk’tan gelen sendikacılarla eğitim programında biraraya geldi.

Arnavut sendikacılara çalışma hayatıyla ilgili kanun ve mevzuatlar, 
toplu iş sözleşmesi prosedürleri, taşeron emekçileriyle ilgili geliş-
meler; HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası kurumsal yapısı, komiteleri-
miz, uluslararası ilişkilerimiz, ilkelerimiz ve sendikal çalışmalarımız 
hakkında bilgi verildi.

Arslan: “Sendikal Harekete Yeni Bir Model Sunma 
Gayretindeyiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim programında yaptığı ko-
nuşmada, Hizmet-İş ile Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalı-
şanları Sendikası arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması çer-
çevesinde gerçekleştirilmekte olan eğitim programıyla, işbirliğinde 
yeni bir aşamaya gelindiğini ve bunun kendileri için çok önemli ve 
anlamlı olduğunu belirtti.

Küresel kapitalizmin bütün insanlığı, yeryüzünü kuşattığını, bütün 
dünyayı küçük bir köye dönüştürdüğüne dikkat çeken Arslan, “Böy-
lesi bir zamanda özellikle emekçilerin daha fazla dayanışma içeri-
sinde olması gerekmektedir. Hangi ülke, hangi rejim, hangi yönetim 
olursa olsun bunların hiçbiri tam anlamıyla çalışanları temsil etme-
mektedir. Çalışanları temsil eden tek bur kurum vardır, o da sen-
dikalardır. Emekçilerin sendikalara sahip çıkması, kendilerini sahip 
çıkmaları sonucunu doğurur” dedi.

19 ve 20. yüzyılın argümanları ile hareket eden sendikal kültürün 
21. yüzyılda emekçilerin sorunlarını çözmeye yetmediğini belirten 
Arslan, şöyle konuştu: “HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak bu sendikal 
tecrübeleri yok saymadan, evrensel değerlerle yerel, yerli ve milli 
değerleri bir araya getirerek farklı, özgün ve yeni bir model geliştir-
meye çalışıyoruz. Bu da ancak sosyal diyalog anlayışı ile mümkün 
olabilmektedir. Muhatap aldıklarımız ile aramızda sosyal diyalogun 
hâkim kılınabilmesi için de sorunlarımızı öncelikle çok iyi tespit ede-
bilmeliyiz. Bunlara karşı çözümler getirmek ve muhatabımız olan-
lara karşı bunları en iyi şekilde anlatıp karşımızdakini en iyi şekilde 
ikna ederek geleceği birlikte kurmaya yönelik adımlar atmalıyız. 
Ancak bu yolla geliştirebileceğimiz sendikal modelde hem ülkemizi 
hem çalışanları hem de işverenleri topyekûn kazanabilir.”

Hysnellari: “Çalışanların Hakları İçin Daha Fazla 
Çalışmalıyız

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Entela Hysnellari ise, sendikalar arasındaki işbirliğine vur-
gu yaptı.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş ile 5 yıllık bir kurumsal tanışıklığa sahip ol-
duklarını ve bu süre içerisinde gerek HAK-İŞ gerekse Hizmet-İş’ten 
çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Hysnellari, “Hizmet-İş ile işbirliği 
anlaşması imzaladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu işbirliğine çok 
önem veriyoruz. Bize, Arnavutluk’ta büyük bir sendika olabilmemiz 
için destek verdiniz. Bu eğitim programı için de ayrıca teşekkür edi-
yoruz” dedi.

Sivil Toplum, Demokrasi ve Sendika

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, “Sivil Toplum, Demokrasi ve 
Sendika” konulu oturumda bir sunum yaptı. Yıldız, demokrasinin 
hayata geçirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, 
şunları kaydetti:

“Sorun demokrasi değil, kavramın içinin nasıl doldurulduğudur, 
tutarlılıktır. Darbe isteyenler bile demokrasi adına istiyor. HAK-İŞ 
olarak 41. yaşımıza girdik, bütün süreçlerde demokratik sorunlar-
la karşı karşıya geldik. HAK-İŞ’in sloganlarından biri “Özgür Birey, 
Demokratik Toplum, Örgütlü Türkiye”dir. Bizim için katılımcılık son 
derece önemli. Bunu sağlarsak demokratik açıdan kendimizi test 
etmiş oluyoruz. Demokrasi herkese eşit fırsatların veriliyor olması-
dır. Önemsediğimiz ikinci bir kavram çoğulculuk kavramıdır. Biz ço-
ğulcu bir kültürün ürünü olarak kurulduk ve bunu da savunuyoruz. 
Bunu sağladığımızı da düşünüyoruz. Bütün sivil toplum örgütlen-
melerinde çoğulculuğun hayata geçirilmesini istiyoruz. 

Birinci Oturum: Türkiye Arnavutluk İlişkilerine Sendikal 
Bir Bakış

Açılış konuşmalarından sonra programın sunum bölümünde Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’in yö-
nettiği oturumda, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli “Türkiye 
Arnavutluk İlişkilerine Sendikal bir bakış” konulu sunumunu yaptı.

İkinci Oturum: Küresel Krizler ve Sendikaların Geleceği

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz’ün yönet-
tiği diğer oturumda Öz İplik-İş Sendikası Dış ilişkiler Uzmanı Pınar 
Özcan, “Küresel Krizler ve Sendikaların Geleceği” konulu sunumunu 
yaptı. Sunumunda küresel krizin nedenleri, Türkiye’ye etkileri, krizin 
geleceği ve sendikalara etkisini anlattı.

Üçüncü Oturum: Hizmet-İş’in Kurumsal Yapısı

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’in 
yönettiği oturumda söz alan Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
“Hizmet-İş Sendikamızın Kurumsal Yapısı” konusunda ayrıntılı açık-
lamalarda bulundu. 

Dördüncü Oturum: Türkiye’de İş Hukuku

Hüseyin Öz’ün yönettiği oturumda, Hukuk Müşaviri Av. Oğuz Aksoy 
“Türkiye’de İş Hukuku” konulu sunumunu yaptı. Aksoy “Türk iş kanu-

arSlaN, 
arNavUtlUk’taN
geleN SeNdikacılarla
BUlUştU
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nunda iş güvencesi, 
çalışma süreleri, 
yıllık ücretli izinler, 
kıdem tazminatı, 
işsizlik ödeneği” 
konularında ayrıntılı 
bilgilendirmelerde 
bulundu ve dinle-
yicilerin sorularını 
cevaplandırdı.

Beşinci Oturum: Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi

Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz’ün yönettiği diğer oturumda su-
num yapan Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Ali Kayabaşı “Örgütlenme 
ve Toplu İş Sözleşmesi” konusunda dinleyicilere bilgiler verdi.

Altıncı Oturum: Çalışma Hayatında ve Sendikalarda 
Kadın

Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Entela Hysnellari’nin yönettiği oturumda sunum yapan Hiz-
met-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı ve Dış İliş-
kiler Uzmanı Yusra Erilli Kurumlu, kadınların çalışma hayatında kar-
şılaştıkları sorunlar ve kadınlarla ilgili yasal düzenlemeleri anlattı.

Yedinci Oturum: Mobbing ve Mücadele Yöntemleri

Entela Hysnellari’nin yönettiği diğer bir oturumda sunum yapan Gazi 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi Gizem Yaşar 
Tutar, “Mobbingin genellikle kurumsal olmayan ve ekip çalışmasının 
yapılmadığı yerlerde ortaya çıktığını belirten Tutar, “Mobbing çalışan-
ların verimliliklerini olumsuz etkiler. Çalışanın eskisi gibi değerleri-
ni sergileyememesine sebep olur. Örgüt iklimini etkiler. Ortamdaki 
güven havasını yıktığı için güvensiz bir ortam oluşur” diye konuştu.

Sekizinci Oturum: Türk Sendikal Tarihi

Entela Hysnellari’nin yönettiği oturumda sunum yapan Gazi Üniver-
sitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi Kürşat Tutar, “Türki-
ye’de sendikal hareketin sınırlarını her zaman devlet belirlemiştir. 
Sendikal hareket darbelerle sekteye uğratılmıştır. Darbelerin ya-

şanmadığı son dönemlerde sendikacılık da önemli bir gelişme kay-
detmiştir. Özellikle son yıllarda örgütlenmenin önündeki bir kısım 
engeller kaldırılmış, çalışanların sendikalara üye olmaları basitleş-
tirilmiştir” dedi.

Dokuzuncu Oturum: İşgücü Piyasalarında Esneklik-
Güvenceli Esneklik Tartışmaları

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın yönettiği 
oturumda sunum yapan Sosyal Bilimler Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Merkezi işverenler verimliliği artırmak için 
alt işveren yöntemine başvurmuştur. Ancak sistem daha sonra ça-
lışanları sendikasızlaştırmak ve daha ucuza çalıştırmak için kötüye 
kullanılmaya başlanmıştır. Bugünlerde Hükümet kamuda çalışan alt 
işveren işçilerini özel personel statüsünde çalıştırmak istiyor. Bizim 
önerimiz ise kamuda işçi olarak çalıştırılmasıdır” dedi.

Onuncu Oturum: Endüstri İlişkilerinde Sosyal 
Diyaloğun Önemi

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın yönettiği 
oturumda sunum yapan HAK-İŞ Projeler Koordinatörü Şahin Serim, 
Sosyal diyaloğa Türkiye’de ideolojik olarak bakıldığını ifade ederek, 
“Sosyalist sendikalar sosyal diyaloğa karşılar. ‘Ben işverenle otur-
mam, grev yaparım’ anlayışındalar. Dolayısıyla işverenin sendikaya 
bakışı da olumsuz oluyor. İşimizi, gelirimizi kaybetmemek, üretimi 
devam etmek, kaliteyi artırmak ve düzgün iş için işçi ve işverenin 
birlikte sosyal diyalog içinde olması kaçınılmazdır” dedi.

Onbirinci Oturum: Sosyal Standartlar ve Uluslararası 
Kuruluşlar

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, stan-
dartlaşma eğilimlerinin günümüzde hukuktan ekonomiye, siyaset-
ten eğitime kadar her alanda ortaya çıkmaya başladığını belirterek,  
“Sosyal standartların oluşturulmasıyla, sosyal politikanın amaçları-
na hizmet edilmiş olur. Ayrıca sosyal standartların sağlanması eşit-
lik ve sosyal adaletin sağlanması açısından önemlidir. İşçi, işveren, 
hükümetler, STK’lar gibi aktörler sosyal standartların oluşturulma-
sında ortak yaklaşım içinde yer almaktadırlar” dedi.

Eğitim programı sonunda yabancı heyete sertifika verildi.
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Almanya Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal İşler Başkatibi Gohla, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Başkanımız 
Arslan ile görüştü.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal İşler Başkatibi Ute Gohla’yı 
11 Nisan 2016 tarihinde kabul etti.  Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız ile Dış İlişkiler ve Projeler Uzmanımız Recep Atar hazır bulun-
duğu kabulde,  Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
Çalışma ve Sosyal İşler Başkatibi Ute Gohla, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’i Almanya’ya önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek mül-
tecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu konulu çalışma ziyaretine 
katılmaya davet etti.

Göçmenler ve mülteciler konusunda HAK-İŞ’in özel bir durumu ol-
duğunu belirten Arslan, 15 yıl kadar HAK-İŞ Genel Başkanlığı görevi 
yürüten HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Salim Uslu’nun Almanya’da 
yaşayan bir göçmen işçi ailesinden geldiğini ve HAK-İŞ’in göçmen-
lerin entegrasyonu konusunda yayınlar hazırladığını ve projeler yü-
rüttüğünü aktardı.

Geçmişte Avrupa ülkelerinde 
göçmenlere yönelik uygula-
maların etkisiyle göçmenlerin 
asimilasyonu endişesi doğdu-
ğunu ve bu yönde algı oluş-
tuğunu vurgulayan Arslan 
“HAK-İŞ olarak, ETUC ve ITUC 
nezdindeki çalışmalarımızla 
bu algının giderilmesine çaba 
harcadık; çünkü, biz göçmen-
ler ve mülteciler sorununu 
herşeyden önce insan hakları 
sorunu olarak görüyoruz ve 
onlara ayrımcılık yapılmama-
sı gerektiğini ifade ediyoruz” 
dedi.

Almanya Federal Hüküme-
ti’nin mültecilerin entegras-
yonu içerikli çalışma seyahati 
davetine teşekkür eden Ars-

lan, bu ziyarette Almanya’daki göçmenlerin sosyal entegrasyonu 
odaklı çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin 
dahil edilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Çalışma ve Sos-
yal İşler Başkatibi Ute Gohla, mültecilerin entegrasyonu konusunda 
deneyimli bir ülke olarak Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti ve işgücü piyasası aktörleriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşma 
isteğini belirterek, çalışma seyahati programının içeriğinin işçi ve 
işveren kuruluşlarının görüşleri, önerileri ve beklentileri doğrultu-
sunda belirleneceğini aktardı.

Türkiye’nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak değişen ko-
şullarına çok çabuk adapte olabilen bir ülke olduğunu gösterdiğini 
ifade eden Gohla, HAKİŞ – Almanya Ankara Büyükelçiliği ilişkileri-
nin geçmişi ve derinliğini öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Ziyaret programı, hediyeleşme ve fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

almaNya Çalışma ateşeSiNdeN hak-iş’e Ziyaret

Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) Ge-
nel Başkanı Ahmed Osman Said ve berabe-
rindeki heyet 27 Ocak 2016 tarihinde Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı ziyaret etti. Kon-
federasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız ve HAK-İŞ Uzmanları ziyarette yer aldı.

Ziyarette Türk Sendikal Hayatı ve Somali’deki 
sendikal gelişmeler hakkında karşılıklı fikir 
alışverişi yapıldı. Ziyaret sonunda Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, FESTU Genel Baş-
kanı Ahmed Osman Said’e HAK-İŞ vazosu 
hediye etti.

Somali heyetiNdeN hak-iş’e Ziyaret
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Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, Eritre Ulusal İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonunun (NCEW) düzenlediği “Düzgün İş İçin 
Pratik Öneriler Verilmesi” konulu uluslararası dayanışma forumu-
na katıldı. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin Türkiye'de 
mültecilerin durumu ile ilgili bilgi aktardı.

NCEW'in Uluslarası Dayanışma Konferansı 23-25 Mart 2016 ta-
rihlerinde Eritre'nin başkenti Asmara'da gerçekleştirildi. HAK-İŞ’i 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin ve Dış İlişkiler Birimin-
den Ahmed Halfaya’nın temsil ettiği toplantıya yaklaşık 55 ülkeden 
temsilci katıldı. toplantıda, göç, çalışanların sorunları, istihdam ya-
ratmak, kapasite geliştirme, zorunlu işçilik hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Eritre Dış İlişkiler Bakanı Osman Saleh Mohammed, NCEW'in 
Genel Sekreteri Tekeste Baire, ITUC-AF Genel Sekreteri Kwasi 
Amankwah’ın selamlama konuşmasıyla başlayan toplantıda, 

Ghana Silah Kuvvetleri Üniversitesi 
Dekanı Prof. Vladmir Dnaso sendi-
kaların bölgesel entegrasyonu ve 
birliği ile ilgili sunum yaptı. ITUC-AF 
Genel Sekreteri Kwasi Amankwah 
Afrika Sendikal Hareketleri, riskler 
ve gelecek ile ilgili konuşma yaptı. 
Eritre Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Yemane Gherbremeskel Eritre Eko-
nomi Kalkınma Planı, Sosyal Adalet 
İçin Fırsatlar ve Riskler ile ilgili ko-
nuşma yaptı. Toplantının ikinci gü-
nünde yabancı konfederasyonların 
temsilcileri ILO, ACFTU, COSATU, 
DGB, HAK-İŞ, SWTUF VE UIL Göç-
men işçilerle ilgili sunumlar yapıldı.

Ziyaret esnasında Zaer Tekstil Fabri-
kası ve Bisha Maden sahasına ziya-
ret gerçekleştirildi.

ŞAHİN, ERİTRE ULUSLARARASI 
DAYANIŞMA FORUMUNA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cezayir İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu’nun (UGTA) 60. Kuruluş yıldönümü ve Afrika Sendikalar 
Birliği OATUU 39. İcra kurulu Toplantısına katıldı.

Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (UGTA) 60. Kuruluş yıl-
dönümü ve Afrika Sendikalar Birliği OATUU 39. İcra kurulu Toplantı-
sı  7-10 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OATUU Genel Başkanı Francais 
Atowli ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Arslan, “Biz HAK-İŞ 
olarak, Afrika'daki tüm sendikalar ile irtibata geçip ikili ilişkileri-
mizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitim seminerleri 
düzenliyoruz. Türkiye’deki uluslararası konferanslara meslektaşla-

rımızı davet edip, Türkiye’nin 
sendikal hareketini anlatıp, 
Afrika’daki sendikal hareketi 
tanımaya çalışıyoruz” dedi.

OATUU Genel Başkanı Fran-
cais Atowli, HAK-İŞ’in çalış-
maları hakkında bilgi sahibi 
olduğunu belirterek, “Afrika 
Sendikaları  adına çok teşek-
kür ederim. Son yıllarda hem 
ekonomi hem siyasi hem de 
sendikal düzeyde Türkiye’nin 
çok önemli adımlar attığının 
farkındayız. Afrika’nın sizlere 
ihtiyacı var. Biz OATUU ola-
rak tüm Afrika ve Arap sen-

dikal hareketini temsil etmekteyiz. Bizim Afrika’da somut projeler 
yapmaya ihtiyacımız var” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ayrıca Cezayir İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (UGTA) 60. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine 
katıldı. Arslan, UGTA Genel Başkanı Abdulmajed Sedy Saed görüş-
tük. Ve UGTA kurucusu Aissat İdir'i anma törenine katıldı.

Arslan, Afrika’nın 50’den fazla ülkesindeki üye konfederasyonları-
nı temsilen 90 civarında genel başkan ve genel sekreter ile çeşitli 
uluslararası sendikal örgütlerin temsilcilerinin katıldığı programda 
ikili temaslarda da bulundu.

ARSLAN, CEZAYİR'DE SENDİKAL TEMASLARDA BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar 
Birliği’nin (BSPSH) 25. kuruluş yıldönümü programına katıldı.

Arslan, BSPSH’nin 25-27 Mart 2016 tarihlerinde Tiran’da düzenle-
nen 25. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Toplantıda Arnavut-
luk’taki totaliter rejimin yıkılmasında öncü güç olan sendikal hare-
ketin kahramanlarına vurgu yapıldı. Coşkulu bir atmosferde gecen 
toplantıya çok sayıda ülkeden misafir katıldı. Genel Başkanımız Ars-
lan, Arnavutluk Sendikacılarının 25 yıl önce ülkenin kaderini değiş-
tirmek için nasıl mücadele ettiyse BSPSH’nin de ülkenin bulunduğu 
zor şartlardan çıkması için mücadele verdiğini söyledi.

Arslan, Türkiye ve Arnavutluk ile HAK-İŞ ve BSPSH arasındaki iyi 
ilişkiler ve işbirliğinin öneminden bahsetti. Arslan, sosyal diyalog 
içerisinde yürütülen çalışma ve işbirliğinin her iki ülke için de faydalı 
olacağını kaydetti.

Türkiye’nin son yıllarda terör olayları dolayısıyla yaşadığı acılara 
dikkat çeken Arslan, terörün herhangi bir ayrım yapmadan bütün 
insanları ve ülkeleri hedef aldığını kaydetti. Arslan, “İyi terörist-kötü 
terörist dendiği sürece terör faaliyetlerinin her yere sıçrayacağını ve 
geri dönüşü zor bir hal alacağını ifade etti.

BSPSH 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDIK
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Halfaya, Kuveyt İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (KTUF) daveti üzerine gittiği Ku-
veyt'te sendikal temaslarda bulundu.

7-10 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma ziyare-
tinde Kuveyt İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Salim 
Shebib Alajamy ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Genel Başkan Arslan, görüşmede, HAK-İŞ 
ile KTUF arasındaki ilişkilerin geliştirilme-
sine büyük önem verdiklerini belirterek, 
son yıllarda bu işbirliğini geliştirme yö-
nünde önemli gayret sarfedildiğini kaydet-
ti. HAK-İŞ olarak, Kuveyt’i ilk kez ziyaret 
etmekten mutluluk duyduğunu belirten 
Arslan, bundan sonra HAK-İŞ ile KTUF 
arasındaki ilişkilerin artarak ve ITUC üye-
leri olarak bölgesel bazda geliştirileceğini 
kaydetti. Arslan Kuveytlilerin Türkiye’ye 
yakın ilgisinden memnuniyet duyduklarını 
belirterek, Türkiye ile Kuveyt arasındaki iyi 
ilişkilere dikkat çekti. Arslan, “İki ülke ve iki 
halk hep birbirine destek olmuştur. Son dö-
nemde iki ülke arasındaki siyasi ve ekono-
mik ilişkiler güçlenmiştir. HAK-İŞ ile KTUF 
olarak, bu ilişkinin daha da geliştirilmesine 
katkı vermeliyiz” dedi.

2016 yılı içinde HAK-İŞ ile KTUF ve bağlı sendikaları kapsayan bir 
eğitim seminerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Arslan, Ku-
veyt'teki Türk emekçilerinin KTUF'a bağlı sendikalara üye olmasını 
istedi.

KTUF Genel Başkanı Salim Shebib Alajamy de Kuveyt İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu'nun Körfez ülkelerindeki en eski sendikal 
hareket olduğunu belirterek, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde hala bir sendikal hareketin olma-
dığını, bunun yerine iş komisyonlarının bulunduğunu, bu yapıların 
sendikal yapılara dönüştürülme çabalarının devam ettiğini söyledi.

Yakın bir zamanda Körfez işçi sendikaları konfederasyonunu kura-
caklarını belirten Alajamy, HAK-İŞ'in bilgi ve tecrübesinden yarar-
lanmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda en güçlü ekonomilerden biri haline geldiğine 
dikkat çeken Alajamy, bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Arslan çalışma ziyareti kapsamında Kuveyt Çalışma Bakanlığı Genel 
Müdürü Abdullah El-Mototah ve Kuveyt Kamu Hizmetler Sendikası 
Genel Başkanı Nasır El-Miha ile de görüştü.

HAK-İŞ HEYETİ KUVEYT'TE 
SENDİKAL TEMASLARDA BULUNDU
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Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, HAK-İŞ’i temsilen 
Portekiz Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTP) 13. kongre-
sine katıldı.

Portekiz Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTP) 13. Kong-
resi, 25-27 Şubat 2016 tarihlerinde Portekiz’in Başkenti Lisbon’da 
yapıldı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ adına Genel Başkan Yardım-
cımız Mustafa Toruntay ile Uzmanlarımızdan Recep Atar’ın takip 
ettiği CGTP 13. Olağan Genel Kurulu, 3 günlük yoğun bir program 
ile gerçekleştirildi.

CGTP 13. Olağan Genel Kurulu’nun ilk günü, Kazakistan’dan Brezil-
ya’ya, İngiltere’den Türkiye’ye farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren 
50 kadar işçi ve memur konfederasyonundan yöneticilerin ve uz-
manların katıldığı yarım günlük bir uluslararası konferans düzen-
lendi.

“Çalışanların Birlik ve Mücadelesi, İstihdam, Örgütlenme, Sendi-
kal Haklar, Egemenlik, Sosyal Gelişme” temasıyla gerçekleştirilen 
uluslararası konferansta söz alan akademisyenler ve sendikacılar, 
2008’de patlak veren ekonomik krizin sosyal bir krize dönüştüğüne 
ve ücret kesintileri, ekonomik durgunluk, işten çıkarmalar, işsizlik 
gibi negatif sonuçlarıyla çalışan kesimleri derinden etkilediğine vur-
gu yaptılar.

Dünyadaki gelir eşitsizliğinde yaşanan derinleşmeye dikkat çekilen 
konferansta, Suriye’deki savaş ortamı kaynaklı küresel mülteci kri-

zinde Avrupa Birliği ve üyesi devletlerin mültecilere sınırlarını kapa-
tarak sınıfta kaldığı ifade edildi.

Kongrede, bu trajik tablonun ancak sendikaların yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde çok daha yoğun dayanışma içerisin-
de olmasıyla değiştirilebileceği hususuna vurgu yapıldı.

Uluslararası konferans ve CTGP 13. Olağan Genel Kurulu boyunca, 
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, ETUC Genel Sekreteri 
Luca Vicentini ve CGTP Genel Sekreteri Armenio Carlos’un da arala-
rında olduğu çok sayıda sendikacı ile temaslarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Toruntay, CGTP Genel Sekreteri Armenio 
Carlos’a CGTP 13. Kongresi’ne davetinden dolayı teşekkür ederek, 
kendisine HAK-İŞ armalı bir vazo hediye etti.

CTGP 13.KONGRESİNE KATILDIK
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, ETUC İcra Kurulu toplantısı için 
gittiği Brüksel’de PERC İcra Kurulu toplantısında terör konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, Türkiye’nin terör konusunda 
yaşadığı acıları paylaştığı icra kurulu toplantısının ardından 22 Mart 
2016 tarihinde Brüksel’de bombalar patladı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 21-22 Mart 2016 tarihinde 
Brüksel’de ETUC ve PERC icra Kurulu toplantılarına katıldı. Yıldız, 
21 Mart 2016 tarihinde PERC İcra Kurulu toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin 3 milyon civarında olan büyük bir göç akımını 
başarıyla yönettiğini, bu yönetimin de misafirperverlik şeklinde ol-
duğunu söyledi.

Türkiye ve Türk toplumunun göçmenleri kardeş olarak misafir-
perverlik anlayışıyla karşıladığını ifade eden Yıldız, “Biz sendikalar 
STK’lar ve halk olarak mültecilere karşı olumlu bir söylem içe-
risindeyiz. Türkiye ayni zamanda ülke etrafında yaşanan savaş ve 
çatışmaların negatif etkilerini yaşamakta ve ciddi bir terörizm ile 
karşılaşmaktadır. Dolayısıyla Türkiye ülke içinde ve çevresindeki te-
rörizm ile mücadele etmektedir. Terörist örgütler Türk toplumuna 
bombalar patlatarak büyük bir fatura çıkarmaktadırlar. Bombalarla 
masum insanları, barışı ve güvenliği hedef almaktadırlar. Son altı 
ayda dört ayrı bomba ile 170’e yakın insanı öldürdüler. Büyük şehir-
ler hedef alınmaktadır. Türkiye mülteciler, bombalar ve terör, haklar 
ve özgürlükler olmak üzere üç konuyu ayrı ayrı ele almaktadır.

PERC Başkanının Türkiye’ye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın şahsında sorunu kişiselleştirerek suçlamalarda 
bulunmasını doğru bulmadığını ifade eden Yıldız, “Gazetecilerin tu-
tuklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili değil mahkemelerle 
ilgili bir süreçtir” dedi.

Yıldız, Türkiye’nin göçmenlerin yaşama hakkını güvenceye aldığını 
belirterek, “Biz HAK-İŞ olarak Türkiye’de haklar ve özgürlüklerin ta-
mamen yerine getirilmesi konusunda ciddi bir yaklaşım ve çalışma 
içerisindeyiz. Ancak haklar ve özgürlükleri göçü ve terörizmi tartı-
şırken hatırlamayın. Türkiye göç konusunda model bir ülke olmak-
tadır” dedi.

HAK-İŞ’in 7 Martta dünya kadınlar günü dolayısıyla 7.000 kadın çalı-
şanın katılımıyla büyük ve uluslararası bir toplantı yaptığını anımsa-
tan Yıldız, destek olan ve katılan ülkelere, PERC ve ETUC’a teşekkür 
etti.

Yunanistan Genel 
Emek Konfederasyonu 
(GSEE)’nin 36. Genel 
Kurulu’nda Konfede-
rasyonumuzu Genel 
Başkan Yardımcımız 
Mustafa Toruntay tem-
sil etti.

Yunanistan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE)’nin 36. Genel Ku-
rulu, 17-19 Mart 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 
gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i Genel Başkan Yardımcılarımızdan 
Mustafa Toruntay’ın temsil ettiği kongre gündemini, ekonomik ve 
mali kriz ile bu krizin yol açtığı sosyo-ekonomik sorunlar ve mülteci 
problemi şekillendirdi.

Dış İlişkiler Uzmanlarımızdan Recep Atar’ın da takip ettiği GSEE 
Kongresi, “Sendikalara Katıl; Güçlü Ol: Güçlü Sendikalar Kemer Sık-
ma Politikalarına ve Anlaşmalarına Karşı Duruyor” sloganıyla ger-
çekleştirildi.

17 Mart Perşembe akşamı,  ITUC Başkanı Joao Felicio’nun ve GSEE 
Genel Başkanı  Yannis Panagopoulos’un selamlama konuşmalarıy-
la açılış töreni yapılan kongrenin ikinci günü sabahında protokol ko-
nuşmaları yapıldı; faaliyet raporu okundu ve yeni döneme ilişkin ey-
lem planı sunuldu. İkinci gün öğleden sonra ise Sendikalar ve Sen-
dikalar Açısından Yeni Meydan Okumalar, Eğilimler ve Onlara İlişkin 
Olası Çözüm Önerileri başlıklı bir uluslararası etkinlik düzenlendi. 
Kongrenin son günü, faaliyet raporu, mali rapor ve eylem planı oy-
landı ve GSEE Konfederasyonu temel organları için seçimler yapıldı.

YILDIZ, BRÜKSEL’DE 
TERÖRÜ KONUŞTU

GSEE’NİN 36.KONGRESİNE KATILDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ekonomi Muhabirleri Derne-
ği'nin (EMD) düzenlediği sohbet toplantısında ekonomi muhabirleri 
ile biraraya geldi.  

Genel Başkanımız Arslan, EMD Başkanı Turgay Türker ve dernek 
üyesi ekonomi muhabirleri ile 11 Nisan 2016 tarihinde biraraya gel-
di. Arslan, ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını ya-
nıtladı.

Arslan, “Taşeron sisteminin iflas ettiğini ve artık sürdürülebilir bir 
sistem olmadığını ilgili her platformda muhataplarımıza ilettik. Yü-
rüttüğümüz haklı mücadele neticesinde kamuda taşeron sistemin-
den vazgeçilmiştir” dedi.

Arslan; “Bütün taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi olarak atanma-
sı baştan beri talebimizdir. 10 yılı aşkın süredir bu talep doğrultusun-
da mücadele verdik. Ancak bugün getirilmeye çalışılan yeni düzen-
leme ile taşeron işçiler sendikalarından kopartılmakta, özel sözleş-
meli personel adı altında kıdem tazminatı haklarından, serbest toplu 
pazarlık yapma haklarından, ikramiye ve sosyal haklarından mah-
rum bırakılmaktadır. Bu düzenlemelere asla rıza göstermiyoruz, bu 
düzenlemenin asla yanında yer almayacağız. Bizim talebimiz tüm 
taşeron işçilerin işçi statüsünde kadrolu olmasıdır. Taşeron işçilerin 
beklentisi de budur. Taşeron işçiler özel sözleşmeli personel statü-
sünde çalışmak istemiyorlar. Biz tarihsel bir yürüyüşün sonunda bu 
haklarımızı talep ediyoruz. Bu talebimiz bize bir bağış olarak değil, 

anayasanın, yasaların, uluslarara-
sı sözleşmelerin bize sağladığı bir 
haktır. Dolayısıyla getirilmek istenen 
düzenlemenin, statünün tamamen 
karşısındayız ve onun asla bu uy-
gulamanın içerisinde yer almaması 
için bundan sonra da çabamızı sür-
düreceğiz. Taleplerimiz tüm taşeron 
işçilerin işçi statüsünde kadrolu ol-
masıdır” ifadelerini kullandı.

Arslan; "Ayrıca Konfederasyonu-
muz ile Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı arasında imzalanan 
04/06/2015 tarihli Kamu Toplu İş 
Sözleşmesi Çerçeve Anlaşması 
Protokolünde taahhüt edilmesine 

rağmen; 5620 sayılı kanuna tabii olarak çalışan mevsimlik ve geçici 
işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bugüne kadar müspet bir düzen-
leme yapılmamıştır. Bu durum, kamuda 5 ay 29 gün süreyle çalış-
ması sınırlandırılan geçici ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunları 
daha da derinleştirmiştir. Söz konusu protokol çerçevesinde taahhüt 
edilen düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmek-
teyiz" dedi.

Sohbet toplantısı karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

ARSLAN, EKONOMİ MUHABİRLERİ İLE BULUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Dış İlişkiler Uzmanımız Ah-
med Halfaya 9-10 Mayıs 2016 tarihlerinde Sudan İşçi Sendikaları 
Federasyonu’nun (SWTUF) "Üretimi Güçlendirmek ve Sosyal Di-
yalog, İstikrar ve Barışı Desteklemek" konulu 16. Genel Kuruluna 
katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Kurul'da yaptığı konuşma-
da Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu (SWTUF) ile ikili işbirliğinin 
önemine değindi ve gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin başarılı 

olduğunu ifade etti. Arslan, Sudan İşçi Sendikaları 
Federasyonu'nun Genel Kurulu için gerçekleştiri-
len ziyarette bir dizi temasta bulunuldu.

Genel Başkanımız, Genel Kurul için Sudan'da 
bulunan 18 heyet ile birlikte Sudan Cumhurbaş-
kanı Ömer El-Beşir ile görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmenin ardından, HAK-İŞ heyeti, Dış İlişkiler 
Bakanı Prof. Dr. İbrahim Ghandour ile birebir gö-
rüşme gerçekleştirdi.

Genel başkanımız Mahmut Arslan, Ghandour ile 
gerçekleştirilen görüşmede Sudan İşçi Sendika-
ları Federasyonu (SWTUF) ile ilk kez 2014 yılında 
gerçekleştirilen ikili işbirliği anlaşmasının gün-
cellendiğini ve bu kapsamda 5 eğitim semineri 
düzenlendiğine değindi. Eğitim seminerlerinin 
dördünün Türkiye'de, birinin de Kartum'da ya-
pıldığını aktaran Arslan, Sudan İşçi Sendikalar 

Federasyonu'nun, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun Afrika'daki diğer 
konfederasyonlarla işbirliğini pekiştirmesinde ve ortak programlar 
düzenlemesinde önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ'in Afrika’ya açılan kapısının Sudan İşçi Sendikaları Fede-
rasyonu'nun olduğunu belirten Arslan, bundan sonraki süreçte de 
Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu ile işbirliği faaliyetlerinin devam 
ettirileceğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmelerde, Dış İlişkiler Bakanı Prof. Dr. İbrahim Ghandour Genel 
başkanımız Mahmut Arslan'a Afrika Sendikalar Birliği'ne (OATUU) 
ve Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu'na (SWTUF) vermiş olduğu 
destekler için teşekkür etti.

Ambargo konusunda Sudan'a en çok destek veren ülkenin Tür-
kiye'nin olduğuna dikkat çeken Ghandour, verilen bu destek için 
memnun olduklarını yineledi. Özellikle sağlık alanında verilen des-
teğin çok önemli olduğunu ve Darfour ilinde en büyük Türk hasta-
nesini inşa ederek Türkiye'nin Sudan'a çok önemli bir hizmette bu-
lunduğunu belirtti.

Görüşmelerin ardından, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sudan 
Büyükelçimiz Cemalettin Aydın'ı ziyaret etti.

ARSLAN, SWTUF 16. GENEL KURULUNA KATILDI
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Uganda merkezli Müslüman Konseyler Birliği (UMC) heyeti, Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile görüştü.

Doğu, Orta ve Güney Afrika’da 21 ülkede faaliyet gösteren Müslü-
man Konseyler Birliği (UMC) Genel Sekreteri Haroun Rashid Ka-
sangaki başkanlığındaki heyette, Pearl of Afrika (Afrika’nın İncisi) 
Radyosu Müdürü Bashir Kazibu ve Voice of Afrika (Afrika’nın Sesi) 
Radyosu Editörü Karim Kaliisa yer aldı.

Uganda’da yayın yapan lisanslı 30 TV istasyonu arasında İslami içe-
rikli yayın yapan tek TV istasyonu olan Selam TV Genel Müdürü ve 
UMC Genel Sekreteri Haroun Rashid Kasangaki, ülkesindeki faal 

400’ü aşkın radyo istasyonu arasında sadece 6’sının Müslümanların 
olduğunu ifade ederek “Uganda devleti ve hükümeti ile iyi ilişkiler 
içerisindedir. 40 milyonluk bir kitleye hizmet sunmakta, eğitim mer-
kezimizde gazeteciler ve muhabirler yetiştirmektedir. Hem yayın-
larımızın kalitesini yükseltmek hem de daha geniş kitlelere ulaşa-
bilmek için Türkiye’de Anadolu Ajansı, TRT gibi medya kuruluşları, 
Memur-Sen, HAK-İŞ gibi STK’lar ile işbirliğine gitmek için geldik. 
Heyetimize ve projelerimize gösterdiğiniz alaka için teşekkür eder, 
gelecekte işbirliğimizin gelişmesini arzu ederim” dedi.

Genel Başkanımız Arslan, Uganda’daki konfederasyon ve sektör 
sendikaları ile ilişkiler kurduğumuzu belirterek gelecekte başkent 
Kampala’ya gittiklerinde UMC ve Selam TV’yi ziyaret edebilecekleri-
ni aktardı. Ziyaret için teşekkür eden Genel Başkanımız Arslan, ge-
lecekte UMC ve Selam TV’nin hizmet yelpazesinin genişlemesinden 
memnuniyet duyacağını belirterek başarılar diledi.

Görüşmede, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da, “Toplumlara 
İslâm Dini’nin barış ve kardeşlik dini olduğunu, terörizme karşı dur-
duğunu anlatmalıyız. UMC ve Selam TV yöneticileri olarak sizleri, 
sunduğunuz hizmetler için tebrik ediyoruz. HAK-İŞ olarak 40’ı aşkın 
ülkedeki sendikalar ile ilişkiler yürütüyoruz. Uganda’daki sendikalar 
ile de ilişkilerimiz vardır.  HAK-İŞ olarak bir dizi yayın yapıyoruz.  Tür-
kiye’de, Anadolu Ajansı başta olmak üzere, basın-yayın organlarında 
çalışanlar, Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikası’nın üye-
sidir.  Gelecekte kendi radyo ve TV kanalımız olmasını arzu ediyoruz. 
Taleplerinizi değerlendireceğiz. İşbirliğimizin devamını diliyorum” 
dedi.

UMC HEYETİNDEN HAK-İŞ’E ZİYARET

Genel Başkan Yardım-
cımız Mustafa Toruntay 
12 Mayıs 2016 tarihinde 
Türkiye Engelsiz Yaşam 
ve Sosyal Hizmet Vakfı 
(TEYVAK) tarafından dü-
zenlenen “10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası Paneli-
ne” katıldı.

TORUNTAY, TEYVAK ENGELLİLER HAFTASI PANELİNE KATILDI

HAK-İŞ ENGELLİ KOMİTESİ FİDAN DİKİM TÖRENİNE KATILDI
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 1 Nolu Şube Engelliler Komitesi tarafın-
dan Ankara Sincan’da Terör saldırıları sonucu 
şehit olan askerlerimiz polislerimiz ve vatandaş-
larımız anısına fidan dikim töreni gerçekleştirdi.

Törene, HAK-İŞ Konfederasyonu Engelli Komi-
tesi Başkanı Tamer İnanç İnanır, Başkan Yardım-
cısı Hanifi Karadağ ve Hizmet-İş Sendikası En-
gelli Komitesi Başkan Yardımcıları Ali Gökçegöz 
ile Sefa Aydoğan katıldı.
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“EĞİTİM YOLUYLA BOSNA HERSEK SENDİKALARI, HAK-
İŞ KONFEDERASYONU İŞBİRLİĞİ KÖPRÜ PROJESİ”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (SSSBİH) “Eğitim Yoluyla Bosna Hersek Sendika-
ları, HAK-İŞ Konfederasyonu İşbirliği Köprü Projesi” çerçevesinde 
eğitim seminerinde buluştu.

Eğitim programına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bosna-Her-
sek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
Salih Kruscica, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları-
mız, Settar Aslan, A. Cengiz Gül, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıl-
dız Konfederasyonumuza bağlı sendikaların yöneticileri, uzmanları 
ile Bosna-Hersek’ten gelen sendikacılar katıldı.

ARSLAN: “HAK-İŞ SENDİKAL FAALİYETLERİNİ ULUSAL 
VE ULUSLARARASI ALANDA SÜRDÜRMEKTEDİR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bosna Hersek ile Türkiye iliş-
kilerindeki dayanışmanın daha ileri noktaya taşınması gerektiğine 
inandığını belirterek şunları kaydetti:

“Konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızla temas kurmak istemeleri çalış-
ma taleplerini son derece heyecan verici 
buluyorum. Yapacak çok işimiz var hem 
Bosna’da, hem Türkiye’de. Biz bu ikili 
ilişkileri projeler kapsamında olsun veya 
doğrudan konfederasyonumuz üzerinden 
ya da diğer ülke konfederasyonundan eşit 
iki ortak olarak görüyoruz. Şüphesiz ya-
şadığımız coğrafya ve o ülke içerisindeki 
kaynaklarımız, imkânlarımız farklı olabi-
lir ama biz eşit iki ülke olarak meseleye 
bakıyoruz. Ülkelerimizin içinde bulunduğu 
şartlar farklı olabilir ama biz sonuçta sen-
dikacıyız, birlikte hareket etmemiz gereki-
yor. Bu sorunların üstesinden gelmemiz 
gerekiyor. HAK-İŞ, sendika faaliyetlerini 
bütün iyi niyetiyle hem ülke içinde hem 
de ülke dışında sürdürmektedir. Evrensel 
sendikal değerleri de bir ete kemiğe bü-
ründürerek yeni bir sendikal anlayış orta-

ya çıkarmaya çalışıyoruz”

“SENDİKAL YAPILAR, ÇATIŞMA ÜZERİNE DEĞİL 
DAYANIŞMA ÜZERİNE KURULMALI”

Sendikal yapıların çatışma yerine dayanışmayı öngörmesi gerek-
tiğinin altını çizen Arslan, “Yeni küresel bir sendikal inşayı gerçek-
leştirmemiz gerekiyor. Bu yeni sendikal anlayış bir çatışma üzerine 
değil dayanışma üzerine kurulmalı sorunları güçle değil müzakere 
ile çözmeliyiz. Bir yönüyle yerel ama öbür yönü ile evrensel sendika 
anlayışı hayat geçirmemiz gerekiyor aksi halde 20. yüzyılın sendi-
kacılık sloganları ile 21. yüzyılın sorunlarını çözemeyiz. Bunun için 
bizim yeni şeyler söylememiz lazım yeni şeyler hem sorunlarımızı 
çözmeli hem bizi büyütmeli bizi var edecek bir anlayışı hayata ge-
çirmemiz gerekiyor. Türkiye’de bazı sendikalar bu noktada olduğu 
için geriye gidiyor. Yeni sorunu anlayamıyor, okuyamıyor hala 20. 
Yüzyılın sloganı ile sendikacılık yapıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“HAK-İŞ DEĞİŞİMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR”

HAK-İŞ’in değişimin öncülüğünü üstlendiğini vurgulayan Arslan, şu 
ifadeleri kullandı:

“HAK-İŞ tam burada değişimin öncülüğünü yapmaktadır. Mesajları-
nı bütün emekçilere yönelik veren bir sendikacılık anlayışı yürütme-
ye çalışıyoruz. Dünyada da bunu yapıyoruz. Bütün dünya sendikala-
rını biz önemsiyoruz. Afrikalı sendikacılarla bizim bir işimiz yok, biz 
Avrupalı’yız demiyoruz. Biz Araplar’la işimiz yok demiyoruz. Arap 
sendikalarıyla da oturup konuşuyoruz. Afrika ile de görüşüyoruz. 
Bunu Güney Amerika’ya kadar genişletebiliriz. Balkanlar’da HAK-İŞ 
ile Balkan ülkeleri arasında güçlü bir eğitim programı gerçekleştiri-
yoruz ve hala deva etmekte. Bu nedenle biz bütün dünyada yeni bir 
kısım anlayışları geliştiriyoruz.”

HAK-İŞ’TEN BOSNA HERSEK’Lİ SENDİKACILARA 
EĞİTİM PROGRAMI
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“BOSNA’DA BİRAZ GEÇ KALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Bosna-Hersek ile kurulan ilişkilerde geç kalındığına dikkat çeken 
Arslan, “Aslında Bosna’da biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Daha 
önceleri Bosna Hersek sendikaları ile işbirliğini gerçekleştirmemiz 
gerekirdi. Bu da bizim eksikliğimiz belki ama bizde bir söz vardır, 
zararın neresinden dönerseniz kardır. Biz geç kaldık ama bugün bu-
rada beraberiz” diye konuştu.

KRUSCİCA: HAK-İŞ’İN TECRÜBELERİNDEN 
YARARLANMAK İSTİYORUZ”

Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Baş-
kan Yardımcısı Salih Kruscica, HAK-İŞ tarafından başlatılan köprü 
projesinin önemine dikkat çekerek gerçekleştirilen projeler, işbirliği 
anlaşmaları ve eğitim programları ile sendikal anlamda bir bütünlük 
ve evrenselliğin sağlandığını belirterek, HAK-İŞ’in çalışma hayatın-
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daki yerini bildiklerini ve HAK-İŞ’in tecrübelerinden yararlanmak 
istedikleri ifade etti.

Kruscica, HAK-İŞ ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen proje 
kapsamında Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, gerçekleştirilmekte olan eğitim programının kendileri için 
faydalı olacağını belirtti.

Konuşma sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bosna Her-
sek Sendikalar Konfederasyonu (SSSBİH) Genel Başkan Yardımcısı 
Salih Kruscica’a üzerinde HAK-İŞ logo-
su bulunan bir vazo hediye etti.

UZMANLAR SUNUM YAPTILAR

Açılış konuşmalarının ardından Doç. 
Dr. Erdinç Yazıcı “Türkiye’de Endüstriyel 
İlişkiler”, HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Av. 
Ahmet Serdar Karagöz “Toplu İş Huku-
ku, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri”, 
HAK-İŞ Konfederasyonu Projeler Ko-
ordinatörü Şahin Serim “HAK-İŞ Sos-
yal Diyalog ve Mesleki Eğitim”, HAK-İŞ 
Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı 
“Sendikal İletişim”, HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Yavuz “Sendikal 

Harekette Kadın” konularında, HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız ise SSSBİH Temsilcisi 
Leijla Causevic-Suceska ile “Yeni ve Et-
kin Sendikacılığı İnşa Etmek, Sendikal 
Hedefler ve Strateji” konusunda sunum 
yaptılar. Eğitimin sonunda heyet HAK-
İŞ Genel Merkezini ziyaret etti.

SERTİFİKA DAĞITIMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa 
Toruntay ve Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız’ın katılımı ile gerçekleşti-
rilen akşam yemeğinde Bosna-Hersek 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
heyetine eğitim sertifikaları dağıtıldı.

SSSBiH HEYETİNE İSTANBUL’DA 
EĞİTİM

Projemiz kapsamında 13 Mayıs 2016 
tarihinde İstanbul’da Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ İl Temsilcisi Orhan İlhan 
başkanlığında bir eğitim toplantısı dü-
zenlendi.

HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul 
Şube Başkanları ve şube yöneticile-
rinin de katıldığı eğitim toplantısında, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdür Yardımcısı Gökhan 
Tulay, “Türk Kültür ve Medeniyeti’nde 
İstanbul’un Önemi”; HİZMET-İŞ Sendi-
kası Hukuk Müşaviri Av. Kadir Zorlu, 
“Dava Dosyaları Çerçevesinde İstan-

bul’un Sendikal Hareket Açısından Önemi”  ve Dış İlişkiler ve Proje-
ler Uzmanımız Recep Atar “HAK-İŞ’in Uluslararası İlişkiler Vizyonu 
ve Proje Deneyimi” konularında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda, 
konuk sendikacılara HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın İstanbul’da 
çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Programın son gününde, Bosna-Hersekli sendikacılar, Eyüp Sultan, 
Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi İstanbul’un en gözde tarihi ve turis-
tik merkezlerini ziyaret etme fırsatı buldu.
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ARSLAN’DAN MEMUR-SEN’E: 
“SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZDIR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, MEMUR-SEN’e bağlı Eğitim-Bir-
Sen’in “Örgütlenme” temalı kısa film yarışması ödül törenine katıldı. 
Arslan, “MEMUR-SEN ve Eğitim-Bir-Sen’in başarısı HAK-İŞ’in ba-
şarısıdır” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Şubat 2016 tarihinde ME-
MUR-SEN’e bağlı Eğitim-Bir-Sen’in “Örgütlenme” temalı kısa film 
yarışması ödül törenine katıldı. Törene, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Ankara Mil-
letvekili Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen ve MEMUR-SEN Genel 
Başkanı Ali Yalçın ile uluslararası eğitim sendikalarının temsilcileri, 
Eğitim-Bir-Sen Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve çok sayıda da-
vetli katıldı.

Mahmut Arslan, törende yaptığı konuşmada, “Keşke bu muhteşem 
tabloyu rahmetli Akif İnan görebilseydi. Küçücük dairemizde baş-
layan, uluslararası arenalara giden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen 

mücadelesini, keşke Akif Hocam görebilseydi. MEMUR-SEN’in ve 
Eğitim-Bir-Sen’in başarısı HAK-İŞ’in başarısıdır” dedi.

Dereceye giren filmlerin sahipleri ödüllerini aldı

Konuşmalardan sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma-
da birinciliği ‘On’ filmiyle kazanan Mutlu Kurnalı’ya ödülünü ve pla-
ketini Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş; ikinciliği ‘Hayat Bu’ 
filmiyle kazanan Elif Yüksel’e ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Perşembe’ fil-
miyle kazanan Mert Öner ve Seçkin Gündüz’e ödülünü ve plaketini 
Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Ah-
met Gündoğdu; ‘Tırtılın Yolu’ filmiyle jüri özel ödülüne layık görülen 
Ayşe Nur Topal’a ödülünü ve plaketini Yönetmen Derviş Zaim; ‘Li-
san’ filmiyle mansiyona layık görülen Nurullah Özdemir’e ödülünü 
ve plaketini Malezya Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi 
Başkoordinatörü Shashi Bala Singh; ‘Toprak’ filmiyle mansiyona 
layık görülen Mehmet Topbaş’a ödülünü ve plaketini HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 2016 tarihinde Saadet 
Partisinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 5. Yılı anısına dü-
zenlenen “Savaş Değil Barış, Çatışma Değil Diyalog” paneline katıldı. 
Çok sayıda konuşmacı ve davetlinin yer aldığı toplantıya Sendikala-
rımızın genel Başkan ve yöneticileri de katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erbakan Hocayı rahmetle, mu-
habbetle ve minnetle anarak başladığı konuşmasında, “Türkiye 
çalışma hayatında HAK-İŞ topluluğunun farklı bir yeri var. HAK-İŞ 
Konfederasyonu, rahmetli Erbakan hocamızın bizzat teşvikleriyle, 
himayeleriyle, destekleriyle 1970’li yılların zor ve sıkıntılı dönemin-
de, hocamızın imzasını attığı bir örgüttür. Onu özellikle bu yönüyle de 
rahmetle, muhabbetle ve hürmetle anıyorum” dedi.

Erbakan Hocanın vefatının aynı zamanda 28 Şubat’ın yıldönümüne 
de denk geldiğini anımsatan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak, 28 Şubat 1997 “postmodern” darbesinin 19. Yılında darbeleri, 
muhtıraları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve bu 
tür yollara tevessül edenleri kınıyoruz. HAK-İŞ olarak 40 yıllık onurlu 
tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe ve başka kılıflara bürünmüş 
bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz” dedi.

28 Şubatta emek hareketinin önü kesilmek istendiğini, baskı ve 
korkularla görevlendirmelerle, sivil ve demokratik reflekslerin za-
yıflatıldığını ifade eden Arslan, “Sendikalar, 1990’larda 12 Eylül trav-
masını atlatmış, sivil ve demokratik reflekslere yeniden dönmüşken, 
28 Şubat, sendikaların demokratikleşme, sivilleşme ve güçlü, sivil 
ve bağımsız kurumlar haline gelme çabalarını durdurarak yeniden 
geri çevirmeye çalışmıştır. 28 Şubat sürecinde, sendikalar içerisinde 
ciddi bir ayrım mekanizması kullanılarak kendi otoriter karakterine 
ve anti demokratik anlayışa itaatkar bir sendikal hareket yaratılmak 

istenmiştir. O dönem “TÜRK-İŞ, DİSK, TOBB, 
TESK ve TİSK” gibi kendilerini “beşli çete” 
olarak tanımlayan örgütlerin süreçteki rolleri 
yargı tarafından hala sorgulanmamıştır. “Beşli 
Çete” olayında “çete” boyutunun hukuk önüne 
hala getirilememesi büyük bir eksikliktir. Bu 
hukuki durum, 28 Şubat sürecinin bütün bo-
yutlarıyla hesaplaşılmasının bir gereğidir” dedi.

Arslan, HAK-İŞ’in “Ülkemizde, bölgemizde ve 
küremizdeki bütün mazlumların, bütün hak-
sızlığa uğramışların, zulme uğramışların HAK-
İŞ’ten alacağı olduğu” bilinciyle hareket ettiğini 
belirterek, şunları kaydetti:

“HAK-İŞ olarak da yeni bir dünya için bütün 
gücümüzle, anlayışımızı değiştirerek, yeni bir 
yaklaşım ortaya koyarak sendikal mücade-
leyi bir medeniyet mücadelesine dönüştüre-
rek sendikal mücadeleyi erdemli bir harekete 
dönüştürüp ve yeni bir anlayışla sendikacılığa 
yeni bir soluk getirerek hedeflerimize ve ge-
lecekteki umutlarımızı daha canlı tutmak için 
çaba sarf etmeye devam ediyoruz. İnandığımız 
değerlerimizin etrafında bütün eksiklerimize 
rağmen, bütün hatalarımıza rağmen bu mü-
cadeleyi yükseltmek, yüceltmek ve geleceğe 
taşımak hep beraber hepimizin borcudur.”

ARSLAN, ERBAKAN’I ANMA PANELİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ocak 2016 tarihinde Me-
mur-Sen Konfederasyonu’nun düzenlediği Akif İnan'ı Anma ve 
‘Unutamadığım Öğretmenim' Hatıra Yarışması Ödül Töreni Prog-
ramına katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Memur-Sen 

Kurucu Genel Başkanı ve şair merhum 
Akif İnan’ı Vefatının 16. yılında Rahmetle 
anıyorum” dedi.

Mehmet Akif İnan’ın vefatının 16. yılın-
da düzenlenen toplantıda Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yal-
çın “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, 
bilhassa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
teşkilatının organize ettiği etkinliklerle 
Mehmet Akif İnan anılmakta, düşünce-
leri ve eserleri anlaşılmaya çalışılmakta, 
mücadeleci yönü irdelenmekte ve ör-

neklenmektedir. Bu ayrıcalıklı durum, İnan’ın bir düşünce adamı ol-
manın ötesinde bizzat sahaya inerek düşüncesini örgüt çatısı altında 
somut varlığa ve eyleme dönüştürmesi kaynaklıdır” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Mart 
2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 
tarafından organize edilen Yeni Anayasa ve 
Çalışma Hayatında Sendikal Haklar Konfe-
ransına katıldı.

ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan konferansın modera-
törlüğünü SDE Koordinatörü Murat Yılmaz 
gerçekleştirdi. Konferansta HAK-İŞ Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin birer 
sunum yaptı. Konferans katılımcıların soru-
larına verilen cevaplarla son buldu.

YENİ ANAYASA VE ÇALIŞMA HAYATINDA SENDİKAL HAKLAR KONFERANSI

ARSLAN, ESAM ÇARŞAMBA KONFERANSLARININ KONUĞU OLDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan 2016 tarihinde Ekono-
mik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) her hafta gündem-
deki konuları, uzman ve tecrübeli kişilerle değerlendirdiği Çarşam-
ba Konferansları'nda bu haftanın konuğu oldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Çalışma Hayatının en güncel ko-
nusu olan Taşeron Sisteminin Yapısı ve İşleyişi hakkında genel bir 

değerlendirme yaptı. Arslan "Sembolik taşeron sisteminin çalışma-
dığını gördük, kamudaki taşeron sistemi sürdürülebilir olmaktan 
çıktı" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca ESAM Genel Başkanı Recai Kutan katılarak Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan'a konuşmalarından dolayı tebriklerini 
sundu.

ARSLAN, AKİF İNAN’I ANMA TOPLANTISINA KATILDI
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TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri, 
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle kazanan şirketle-
re verildi. HAK-İŞ’i temsilen ödül törenine Genel Başkan 
Yardımcımız A. Cengiz Gül katıldı.

TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni, 23 
Mart 2016 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleş-
tirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın seçici kurulun-
da yer aldığı TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül 
Törenine Genel Başkan Yardımcımız A. Cengiz Gül katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Dr. Serhat Ayrım’ın da katıldığı törende, finale kalan 
23 şirkete ait kurumsal sosyal sorumluluk projesi içinde 
dereceye giren dokuz şirket ödüllendirildi. Ford Otosan 
Yeniköy Fabrikası “Engelli Dostu Bir Fabrika” Projesi ile 
Büyük Ödül’ü kazandı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman YILDIZ, ÇASGEM’in Kurumsal Ka-
pasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi kapsamında 
yapılan “Paydaş Çalıştayı”na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇAS-
GEM) binasında 18 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa 
Konuk, ÇASGEM’den İsmail Akbıyık ve Kenan Yavuz ile sosyal taraf 
temsilcileri katıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Mehmet 
Barca yürüttü. 

Konfederasyonumuz uzmanlarından Recep Atar’ın da takip ettiği 
çalıştayda katılımcılar, 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde Kapadokya’da 
yapılan çalıştayda ortaya çıkan görüşleri içeren rapor çerçevesinde 
eleştirilerini ve önerilerini paylaştı. Paydaş Çalıştayında söz alan 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, “ÇASGEM’in 60 yıllık geçmişi 

önemli bir birikimdir. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir ku-
rum olan ÇASGEM, çalışma hayatı ve 
toplum açısından referans oluşturacak 
çalışmalar yapabilir. Ulusal mesleki 
yeterliliklere dayalı eğitim modülleri 
oluşturabilir. Her faaliyeti kendi üze-
rine alması, ÇASGEM’i yavaşlatabilir. 
Bu nedenle, üniversitelerle ve ilgili 
kuruluşlarla işbirliğine giderek bazı 
faaliyetlerini yaptırabilir. ÇASGEM’in 
eğitimleri toplum ihtiyaçlarına cevap 
verebilir ve sertifikalandırılabilir ise, 
bu kurumun toplum nezdindeki imajı 
olumlu yönde değişecektir. Sosyal or-
taklar olarak ÇASGEM ile birlikte ortak 
faaliyetler yapabilmeliyiz. Finansman 
açısında katılımcılığı öngören bir yapı 
oluşturulabilir. Gelecekte ÇASGEM’in 
eğitim, araştırma ve politika üretme 
alanlarında çalışmalar yapmasını bek-
liyoruz” dedi. Paydaş çalıştayı, katılım-

cılarından eleştiri, görüş ve önerilerini yazılı bir şekilde proje ekibine 
ulaştırması talebiyle sona erdi.

cengİZ GÜL, TİSK 2015 KSS ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

ÇASGEM’İN PAYDAŞ ÇALIŞTAYINA KATILDIK



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

114 |  HABERLER

mUStaFa Boydak’taN hak-iş’e Ziyaret
Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Boydak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Boydak, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ı 20 Nisan 2016 tarihinde ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun Kayseri’de 4-5 
sendikası ile önemli bir sendikal örgüt-
lenmesi bulunduğunu, bunlardan birinin 
de Boydak Holding olduğunu belirterek, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın örgütlü 
olduğu Kayseri’de endüstriyel ilişkiler 
konularının etkin bir diyalogla yürütül-
mesinden duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.

hak-iş’teN FeyZioğlU’Na Ziyaret
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin ve Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 2 Şubat 2016 
tarihinde Türkiye Barolar Birliği Genel Başka-
nı Metin Feyzioğlu’na iade-i ziyarette bulundu.

Genel Başkanımız ziyarette, 28 Kasım 2015 
tarihinde hain bir saldırı sonucu hayatını kay-
beden Diyarbakır Barolar Birliği Başkanı Tahir 
Elçi için başsağlığı diledi.

Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği (T.KAD-BİR) heyeti HAK-İŞ'i 
ziyaret ederek ''Televizyon Dizileri Analiz Projesi'' kapsamında Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız ve Kadın Komite Başkanımız Fatma Yavuz'a 
proje hakkında bilgi verdiler.

T.KAD-BİR Başkanı Ayşe Serap Şahiner, geleceğimizin teminatı gençleri-
mizin insani ve ahlaki değerlerimiz doğrultusunda yetişirken iradelerine 
etki edebilecek olumsuzlukların boyutunun değerlendirilmesi gerektiğini 
ve bu kapsamda bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, duyarlılık oluşturmak ve çözüm üretil-
mesine katkı sağlamak amacıyla HAK-İŞ’in projeye destek verdiğini kaydetti.

t.kad-Bir'deN hak-iş'e Ziyaret

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 31 Mart 2016 tari-
hinde İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu’nda Sos-
yal Siyaset Konferansları kapsamında “Özel İstihdam 
Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkileri” toplantısına katıldı.

yıldıZ SoSyal SiyaSet 
koNFeraNSıNa katıldı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay ile Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız ve KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ile 
KKTC Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan, Akdeniz Karpaz Üni-
versitesi (AKÜN) Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Erbaş, Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Yörükoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Turgay’ı 
26 Ocak 2016 tarihinde ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta 
Türkiye sermayeli bir eğitim kurumunun olmasından büyük mut-
luluk duyduğunu belirterek, eğitim ve meslek yaşamının bir arada 
olmasına önem veren bir üniversitenin mezunlarının iş yaşamına 
adaptasyon ve aranan diplomalı olacaklarının önemini vurguladı. 
AKÜN'ün ilk mezunlarının yüzde 80 oranında işe girmelerinin öne-
mine de değinen Arslan, yeni kurulmanın, küçük olmanın ve nitelikli 
eğitim almanın eğitim-öğretim yaşamında önemli olduğunu belirt-
ti. Arslan, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin ticari değil de tamamen 
insan yetiştirmeye odaklı olduğunu görmekten son derece mutlu 
olduğunu söyledi.

AKÜN Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Erbaş, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür etti.

HAK-İŞ ile KKTC Kamu-Sen ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasın-
da bir eğitim anlaşması da bulunuyor.

hak-iş’teN karPaZ ÜNiverSiteSiNe Ziyaret

HAK-İŞ Konfederasyonu Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum 
Milletvekili Sayın Salim Uslu beyefendinin annesi Menşure Uslu hanımefendinin 
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. 

Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, Onursal Genel Başkanımız Sayın Uslu başta 
olmak üzere geride bıraktığı tüm yakınlarına, sevdiklerine ve camiamıza sabr-ı ce-
mil niyaz ederim.

Mahmut Arslan
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 15 Ocak 2016 ta-
rihinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkez 
Komite Başkanları ile biraraya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Yavuz, Gençlik Komitesi 
Başkanı Sümeyra Uzun, Kültür-Sanat Komitesi 
Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Komitesi Başkanı Av. Buğrahan Bilgin 
ve Engelli Komitesi Başkanı Tamer İnanç İnanır 
ile bir araya geldi.

arSlaN, geNel merkeZ komite BaşkaNlarıyla Biraraya geldi

BaşSağlığı
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Sözleşme Makamının Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı  Avrupa Birliği Koordinasyon Ve Mali Yardımlar Dai-
resi Başkanlığı olduğu, “Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Prog-
ramı (İKG OP)” kapsamında yer alan “Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla 
İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Artırılması Operasyo-
nu”muz uygulamaya konuldu.

Konfederasyonumuz ile Sözleşme Makamı arasında, 18 Nisan 2016 
tarihinde “Operasyonel Anlaşma” ve ekleri Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan tarafından imzalandı ve 19.04.2016 Salı günü adı geçen 
çatı projemizin hizmet ihalesini kazanan GFA Konsorsiyumu ve ye-
rel ortağı ANKON AŞ yöneticileri ile kilit uzmanlar, Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, Operasyon Uygulama Ekibi’nde görev alacak olan Eş 
Uzmanlarımız Şahin Serim, Murat Onur Sayılan ve Recep Atar’ın da 
hazır bulunduğu tanışma toplantısında,  Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla 
İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Artırılması Operasyo-
numuzun başvuru aşamasından bugüne kadar geçirdiği süreçler ile 
proje uygulama dönemi boyunca yürütülecek faaliyetler genel hat-
larıyla değerlendirildi.

GFA’dan Portfolyö Müdürü Ulrich Theuerkauf, ANKON AŞ’den Ah-
met E. Müderrisoğlu ve Damla Tüzüner ile Proje Kilit Uzmanları Mic-
heal Heatcote (Ekip Lideri), Ramon Vivanco Mugarra (Endüstri İlişki-
leri ve Sosyal Diyalog Uzmanı) ve Hayati Körpe’nin (Eğitim Uzmanı) 
de hazır bulunduğu tanışma toplantısında bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in proje uygulamada başarılı bir işçi 
konfederasyonu olduğunu belirterek “Önemli ve büyük bir projeyi 
daha uygulayacağız. Büyük beklentiler taşıdığımız bu projeye büyük 
önem veriyoruz. Projenin başvuru aşamasından bugüne gelinceye 
kadar çok uzun süre geçti; bu süreçte çok çaba harcadık. Projemizin 
başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Yönetim Kurulumuz adına adı geçen projemizin yürütümün-
den sorumlu olacak Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, 
“Bütçesi, faaliyetleri ve süresi itibariyle büyük ve önemli bir proje” 
olarak nitelendirdiği operasyonumuzun, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyelik ve uyum sürecine somut katkıları olacağını kaydetti ve proje 
ekibine başarılar diledi.

Sıcak karşılama için Genel Başkanımız Arslan ve Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’e teşekkür eden GFA Konsorsiyumu Portfolyö Müdürü 
Ulrich Theuerkauf, “Biz de hizmet ihalesine talip olan bir konsor-

siyum olarak bu projenin sonuçlanmasını sabırla bekledik. Avrupa 
Birliği prosedürleri dikkate alındığında, bu operasyon kısa sürede 
sonuçlandırılarak uygulamaya konulmuş bir proje olarak değerlen-
dirilebilir.  GFA olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yaklaşık 1 ay 
devam edecek başlangıç raporu hazırlık sürecinde hangi faaliyeti en 
iyi şekilde yapabileceğimizi HAK-İŞ yöneticileri ve uzmanları ile bir-
likte planlayacağız” dedi.

Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasi-
telerinin Artırılması Operasyonu”muzu yönetecek Ekip Lideri Mic-
heal Heathcote ise şöyle konuştu: “Bu operasyondan beklentilerin 
farkındayım. Geçmişte, 6 adet AB projesinde ekip lideri olarak görev 
aldım ve Türkiye’de çok sayıda projede çalıştım. Öncelikle HAK-İŞ 
ile proje ortağı MÜSİAD ile ve paydaşlarla görüşerek durum değer-
lendirmesi yapacağız. Destek ekibini oluşturma çalışmalarını hız-
landırdık ve yakın bir tarihte operasyon başlangıç raporu üzerinde 
çalışmaya başlayacağız. Proje uygulama dönemi boyunca da, her 
ay yapılacak yönetim toplantılarında hem yapılan faaliyetleri değer-
lendireceğiz hem de sonraki ayların faaliyet planını güncelleyeceğiz. 
Çok deneyimli bir ekip ve çok güçlü bir konsorsiyum ile birlikte bu 
projeyi yürüteceğiz.”

Toplantıda söz alan Eş Proje Koordinatörü Şahin Serim de, projedeki 
temel faaliyetler ve olası beklenen sonuçları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Toplantı, proje başlangıç toplantısının (kick-off meeting) en yakın ta-
rihte HAK-İŞ Genel Merkezi’nde yapılması temennisiyle sona erdi.

BÜyÜk çatı ProJemiZ  reSmeN Başladı 

Projemizin hizmet ihalesini kazanan 
GFA Konsorsiyumu ve yerel ortağı 

ANKON AŞ yöneticileri ile kilit uzmanlar, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret etti.
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HAK-İŞ MEYEB, belgelendirme kapsamındaki mesleklere ilişkin 
Değerlendirici ekibini genişletmek amacıyla 16-17 Ocak 2016 tarih-
leri arasında Hatay Erzin İSOS Termal Otel'de Değerlendiriciler için 
Eğitici Eğitimi gerçekleştirdi. Söz konusu eğitime eğitici olarak HAK-
İŞ MEYEB İşletme Müdürü Şahin Serim, Kalite Yönetim Temsilcisi 
Rıdvan Günay, HAK-İŞ MEYEB Makine ve Metal Alanı Değerlendiri-
cileri Mehmet Pancar, Mehmet Polat ve Yasın Kocabıyık katıldı.

Söz konusu çalışmada, HAK-İŞ MEYEB Değerlendirici ekibine dahil 
edilmek üzere;

-  Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erhan Akı, Teknik Öğ-
retmenleri İrfan Gönüllü, Önder İnkaya,

-  Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Öğretmeni 
Adem Soysal ve Ömer Faruk Kıvrak,

-  İstanbul Fatih Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Muhitdin Kara, Müdür Yardımcısı Ümit Pehlivan,

-  İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ar-
kın Polat,

- Ankara Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknoloji-
leri Alan Şefi İrfan Baydemir, Teknik Öğretmen Şeref Ünver,

-  Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sel-
çuk Erdem, Metal Teknolojileri alan şefi Mustafa Varol, Makine 
Atölye şefi Metin Basat,

-  İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Demir-
can, Müdür Yardımcısı İbrahim Adıgüzel,

-  Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dür Baş Yardımcısı Sevgin Vatansever, Makina Teknolojileri Alan 
Öğretmeni Sedat Yılmaz,

-  Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Tek-
nolojileri Alan Öğretmeni Selahaddin Adıbelli katıldı.

Eğitim Programı kapsamında İşletme Müdürü Şahin Serim, HAK-
İŞ MEYEB tanıtımı gerçekleştirdi. Ardından Uzman Değerlendirici 

Mehmet Pancar, HAK-İŞ MEYEB bel-
gelendirme kapsamındaki mesleklere 
ilişkin Ulusal Meslek Standartları, Ulusal 
Yeterlilikler ve Ulusal Yeterliliklerde Ta-
nımlı Değerlendirici Ölçütleri konusunda 
katılımcılara bilgi verdi.

HAK-İŞ MEYEB Kalite Yönetim Temsilcisi 
Rıdvan Günay, Kalite Yönetim Sistemi, Sı-
nav ve Belgelendirme Süreçleri ve Sınav 
Yazılımı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

HAK-İŞ MEYEB bünyesinde dört yıldır 
Değerlendirici olarak görev yapan ve 
desteklerini esirgemeyen Makine Alanı 
Değerlendiricileri; Mehmet Pancar ve 
Mehmet Polat, Makine Bakımcı Seviye 
3-4, Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 ve 

Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4-5, Metal Alanı Değerlendiricisi; Yasin 
KOCABIYIK Çelik Kaynakçısı Seviye 3 mesleklerine ilişkin Sınav 
Şartnamelerinde yer alan sınav süreçlerinde dikkat edilmesi gere-
ken hususlar ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki sınav kuralları hakkında 
katılımcılara bilgi verdiler. Bazı sınav örnekleri simülasyon yoluyla 
tanıtıldı.

Eğitimin sonunda İşletme Müdürü Şahin Serim'in kapanış konuş-
masını gerçekleştirdiği Eğitim Programı başarıyla sonuçlandırıldı.

hak-iş meyeB, yeNi değerleNdiriciler iÇiN 
eğitici eğitimi gerÇekleştirdi 
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Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) koordinatörlüğün-
de HAK-İŞ Konfederasyonu, TÜRK-İŞ ve DİSK ortaklığıyla yürütülen  
“Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Sendikal Ör-
gütler Arasında Sosyal Diyalog” Projesi eğitim faaliyetlerine devam 
ediyor. 

“Türkiye ve AB’deki genç işçilerin emek konuları üzerine farkında-
lık ve ilgilerini artırmak için sendika ve konfederasyonlarda gençlik 
yapılarının kurulması ve güçlendirilmesi” amacıyla yürütülen proje 
kapsamında, Türkiye’deki 4 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ) 
4 günlük eğitim semineri ve 4 Avrupa ülkesine (Almanya, Fransa, 
Polonya, İspanya) çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 
uygulanan her bir eğitim seminerine katılan grup takip eden ayda 
Avrupa ülkesine yapılan çalışma ziyaretine de katılmıştır. Böylece 4 
farklı grup, biri Türkiye’de biri Avrupa’da olmak üzere iki farklı etkin-
liğe katılmıştır.

• 27-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara Gordion Otel'de eği-
tim faaliyetleri başlamıştır. Ankara'da gerçekleştirilen eğitimde 
"Emek Piyasasındaki Genç İşçiler: İstihdam ve İşsizlik" konuları 
işlenmiştir. Ankara'da gerçekleştirilen eğitimin ardından eğitime 
katılan gruplar 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Berlin'deki 
eğitime katışmışlardır.

• 15-19 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir 
Otel'de "Genç Kadınlar ve Emek Piyasası" konulu ikinci eğitim 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da gerçekleştirilen eğitimin 
ardından eğitime katılan gruplar 12-16 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında Paris'deki eğitime katışmışlardır.

• 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir Pier Pasaport Otel'de 
"Genç İşçiler ve Sosyal Haklar Farkındalığı" konulu üçüncü eği-
tim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  İzmir'de gerçekleştirilen eğiti-
min ardından eğitime katılan gruplar 22-26 Şubat 2016 tarihleri 
arasında Varşova'daki eğitime katılmışlardır.

• 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında Trabzon Ustapark Otel'de 
"Genç İşçiler ve Sendikalar; En İyi Uygulamalar" konulu dördün-
cü eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Trabzon'da gerçekleştiri-
len eğitimin ardından eğitime katılan gruplar 25-29 Nisan 2016 
tarihleri arasında Madrid'deki eğitime katılmışlardır.

• Beşinci Eğitim 
programı önümüzdeki 
dönemde Adana'da ve 
takip eden ay içerisin-
de Danimarka'da ger-
çekleştirilecektir. 

Türkiye’de gerçekleş-
tirilen her bir eğitime 
3 konfederasyondan 
8’er işçi ile farklı ülke-
lerden 8 işçi katılmış-
tır. Eğitime katılan 8’er 
işçi, takip eden aydaki, 
Avrupa ülkesine yapı-
lan çalışma ziyaretine 
katılmışlardır.

etUc geNÇlik ProJeSi 
FaaliyetleriNe devam ediyor
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından Adana, Antalya, Karaman, 
Tekirdağ, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da Genel Hizmetler, Tekstil, 
Gıda, Orman, Taşımacılık ve Turizm sektörlerini kapsayan “Kadın 
Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi” 7 Martta 81 ilden ve 33 ül-
keden gelen kadın temsilcilerle düzenlediğimiz “HAK-İŞ V. Uluslara-
rası Kadın Emeği Buluşması” toplantısında başlatıldı. 

“HAK-İŞ V. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması”nda protokol ko-
nuşmalarının tamamlanmasının ardından projenin açılış toplantısı 
da gerçekleştirildi. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje ko-
ordinatörü Fatma Yavuz, “HAK-İŞ olarak 2015 yılında Kadın Dostu 
İşyerlerini Belgelendirme Projesi yaptık. Bu HAK-İŞ bünyesinde ya-
pılan pilot bir projeydi. Daha sonra biz bunu ÇASGEM ile ortaklaşa 
görüşerek ortak biz proje hazırlamaya karar verdik; çünkü bizim bu 
projemiz gerçekten büyük yankı uyandırdı” dedi. Proje kapsamında 
yedi il ve 80 işyeri belirlediklerini ifade eden Yavuz, “Genel Hizmetler, 
Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık ve Turizm sektörlerinde örgütlü ol-
duğumuz Adana, Antalya, Karaman, Tekirdağ, Trabzon, Kayseri ve 
Bursa’da toplamda 80 işyerinde biz bu projeyi uygulamaya başlaya-
cağız. Bunun çalışmalarına başladık bu da ilk açılış toplantısı olacak. 
Hedef kitlemiz 160 işveren temsilcisi, 800 işçi temsilcisi olmak üze-
re 960 kişi, her biriyle tek tek yüz yüze mülakatlar yapacağız” dedi. 

Yavuz, projenin temel hedefinin SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yöne-
tim Sistemi Standardını Türk Endüstri Sistemine uyarlamak, illerde 
izleme yapılacak işyerlerini belirlemek ve söz konusu işyerlerinden 
katılan işçi ve işveren temsilcileri ile belgelendirme komitelerini 
oluşturmak olduğunu kaydetti. 

ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, yasaların ve mevzuatın 
bakanlıklarda bürokratlar tarafından bir şekilde hazırlandığını an-
cak, önemli olanın bu yasaların sahada uygulanması olduğunu be-
lirterek, HAK-İŞ’in düzenlediği bu proje ile yasal mevzuatın sahada 
karşılık bulup bulmadığının yerinde inceleneceğini ve bu nedenle 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

“HAK-İŞ İle Proje Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık, “Biz ÇASGEM olarak HAK-İŞ ile 
proje yapmaktan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Akbıyık, ÇASGEM’in HAK-İŞ ile önemli projelere imza attığını belir-
terek, “Bu projeyi de inşallah hep beraber başarıyla bitireceğiz ve 
proje sonucunda gerçekten kadınlarımıza, kadın çalışanlarımıza çok 
iyi sonuçlar doğuracağına eminim” dedi.  

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay; HAK-İŞ’in ka-
dınların çalışma hayatında ve sendikal hayatta yer almaları konu-
sunda önemli projeleri olduğunu ve bu konuda Çalışma Bakanlığı 
ve ÇASGEM ile birlikte önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. 
Toruntay, “Bugün başlayan bu projenin de yine çok değerli kadın 
üyelerimizin sendikal harekete katılımının artırılması, işyerlerindeki 

hak-iş’teN kadıN doStU işyerleriNi 

BelgeleNdirme ProJeSi
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sorunlarının çözülmesi ve toplu sözleşmelerin katılımcı bir anla-
yışla çözülmesi konusunda olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz. 
Bu projenin sağlıklı, başarılı yürüyeceğini yürütüleceğini, başarı-
lı sonuçlar çıkarılacağını düşünüyorum. HAK-İŞ Konfederasyonu 
bugüne kadar yürütmüş olduğu projelerin altından hep başarıyla 
kalkmıştır, hep ilkleri gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğumuz projeler 
yine devam edecek, farklı illerde, farklı sektörlerde bu işi hep birlikte 
yapacağız'' dedi. 

Proje Asistanı Sümeyra Uzun, proje hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Sunumların ve konuşmaların ardından 81 ilden gelen HAK-İŞ kadın 
temsilcileriyle ''Kadın Dostu İş Yeri Çalıştayı'' Kadın Komite Başka-
nı Fatma Yavuz’un Koordinatörlüğünde soru cevap şeklinde devam 
etti. 

Bölgesel Toplantılar Yapıldı 
Trabzon Eğitimleri 

HAK-İŞ ve ÇASGEM ortaklığında yürütülen ''Soyal Diyalog Yoluyla 
Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Projesi''nin Trabzon Belge-
lendirme Komite Toplantısı ve Eğitimi 8-9 Nisan 2016 tarihlerinde 
Trabzon’da gerçekleştirildi. Eğitimlere Çalışma ve Sosyal Güvelik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Köprübaşı Be-
lediye Başkanı Ahmet Tekke, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun 
Yılmaz, HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube 
Başkanı İhsan Bülbül, Öz Orman-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı 
Fikri Bulut ile Hizmet-İş Sendikası ve Öz Gıda-İş Sendikası'nın Trab-
zon ve Rize Kadın Komite Başkanları ve üyeleri katıldı.

 Trabzon'da gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimlerden Hizmet-İş, 
Öz Orman-İş ve Öz Gıda-İş Sendikalarının işçi ve işveren temsilcile-
rinden oluşan toplam 65 kişi yararlandı.

Adana-Antalya Eğitimleri 

“Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Pro-
jesi’'nin Adana ve Antalya Belgelendirme Komite Toplantısı ve Eği-
timleri 19-22 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Adana'da söz konusu eğitimlere HAK-İŞ İl Temsilcisi/Hizmet-İş 
Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, HiltonSA Avu-
katı Osman Önal, Öz İplik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Muzaf-
fer Birdoğan, Öz Oman-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Şahin Ce-
rit, Oleyis Sendikası Doğu Akdeniz Şube Başkanı Ali İhsan Artut, An-
talya'da gerçekleştirilen eğitimlere HAK-İŞ İl Temsilcisi/Hizmet-İş 
Sendikası Antalya Şube Başkanı Murat Pilevne, Oleyis Sendikası 
Genel Mali Sekreteri ve Manavgat Şube Başkanı M. Ali Örs ve Oleyis 
Sendikası Antalya Şube Başkanı Durali Arslan katıldı.

Adana'da gerçekleştirilen Belgelendirme Komite Toplantısı ve Eği-
timlerine, Hizmet-İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş ve Oleyis Sendikala-
rının işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 40 kişi katıldı. 

Antalya'da gerçekleştirilen Belgelendirme Komite Toplantısı ve Eği-
timi kapsamında, Hizmet-İş, Öz Orman-İş ve Oleyis Sendikalarının 
işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 35 kişi eğitimlerden 
yararlanmışlardır.

Ayrıca Adana ve Antalya'da gerçekleşen söz konusu eğitimlere 
Sendikalarımızın Kadın Komite Başkan ve yardımcıları ve üyeleri de 
katılmışlardır.

Karaman-Kayseri Eğitimleri 

HAK-İŞ ve ÇASGEM ortaklığında yürütülen “Sosyal Diyalog Yoluy-
la Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Projesi”nin Karaman ve 
Kayseri Belgelendirme Komite Toplantısı ve Eğitimleri 03-06 Mayıs 
2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Karaman Eğitimlerine, HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası 
Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, Öz Gıda İş Sendikası Ka-
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raman Şube Başkanı Adnan Gürsoy, SGK Karaman İl Müdürü Ser-
dar Fındık, İŞKUR Karaman İl Müdürü Kenan Ateş, Kayseri eğitimle-
rine HAK-İŞ Kayseri İl Temsilcisi / Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı 
Serhat Çelik ve Öz İplik -İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Turgay 
Ulutürk katıldı.

Karaman ve Kayseri’de gerçekleştirilen eğitimlerden Hizmet-İş ve 
Öz Gıda-İş Sendikalarının işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 
40’ar kişilik toplam 80 kişi yararlandı. 

Karaman ve Kayseri’de gerçekleştirilen söz konusu eğitimlere ayrı-
ca Hizmet-İş Sendikası, Öz Gıda-İş Sendikası ve Öz İplik-İş Sendika-
sı’nın Kadın Komite Başkanları ve üyeleri de katıldı.

Tekirdağ-Bursa Eğitimleri 

“Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Pro-

jesi’'nin Tekirdağ-Bursa Belgelendirme Komite Toplantısı ve Eğitimi 
16-19 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ eğitimlerine, HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Öz İplik İş Sendika-
sı Trakya Bölge Başkanı Mehmet Çakır, Öz Gıda İş Sendikası Çorlu 

Şube Başkanı Mahir Tokgöz, Bursa eğitimlerine HAK-İŞ Bursa İl 
Temsilcisi, Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mehmet Keskin ve be-
raberinde Öz Orman İş Sendikası, Öz İplik İş Sendikası ve Öz Gıda İş 
Sendikaları katıldı. 

Tekirdağ’da gerçekleştirilen eğitimlerden Öz İplik İş ve Öz Gıda-İş 
Sendikalarının işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 40 kişi 
yararlandı. Bursa’da gerçekleştirilen eğitimlerden, işçi ve işveren 
temsilcilerinden oluşan toplam 70 kişi yararlandı.

Tekirdağ ve Bursa’da gerçekleştirilen söz konusu eğitimlere ayrıca 
Hizmet-İş Sendikası, Öz Gıda-İş Sendikası, Öz Orman İş Sendikası 
ve Öz İplik-İş Sendikası’nın Kadın Komite Başkanları ve üyeleri de 
katıldı.

Proje kapsamında işçi ve işveren temsilcilerine ''SA 8000 Sosyal So-
rumluluk Yönetim Sistemi Kriterleri, İSG Alanında İş Yerlerinde Ya-
pılması Gerekli Düzenlemeler, Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın, 
Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Kadın, Sendikalar, İletişim ve Sosyal 
Medya konularında HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Uz-
manı Fatma Yavuz, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı ve Basın 
Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı 
ve Proje Uzmanı Sümeyra Uzun, HAK-İŞ Hukuk Müşaviri ve Pro-
je Uzmanı Av. Ahmet Serdar Karagöz, Gazi Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Görevlisi Gizem Yaşar Tutar, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın 
Komite Başkanı ve Mesleki Yeterlilik Uzmanı Eda Güner, Hizmet-İş 
Sendikası Hukuk Müşaviri Kiraz Bilge Akçomak, Oleyis Sendikası 
Kadın Komitesi Başkanı Serpil Açıkgöz, Proje Asistanı Şah Murat 
Büyükçapar, ÇASGEM adına proje ortağı ÇASGEM Genel Başkan 
Yardımcısı ve Proje Eş Koordinatörü Kenan Yavuz, ÇASGEM İSG Uz-
manı Hasan Aydos, ÇASGEM adına Eğitim Uzmanı Münevver Güzel 
eğitimler verildi.

Söz konusu eğitimler katılımcıların görüşlerini ifade ettiği, sorularını 
yönelttiği interaktif bir ortamda gerçekleştirildi.



Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından olan 
HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla başlattığı 
Kısa Film Yarışmasının bu yıl beşincisi gerçekleştiri-
lecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ger-
çekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması başvuruları, 
15 Kasım 2016 tarihinde sona erecek. Yarışmanın bu 
yılki özel temasını ise önceki yıllarda olduğu gibi yine 
“Emek” oluşturuyor. 

Kurmaca, canlandırma ve deneysel  dalında 10 dakika-
yı geçmeyen kısa film çalışmalarının değerlendirileceği 
Kısa Film Yarışması'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 verilecek.

Özel Ödül ise 2 bin 500 TL ile ödüllendirilecek.

Jüri, projeye olumlu katkılarından ötürü, geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi oyuncu, sanatçı ve destekçileri de ödüllen-
dirilecek.

En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönet-
men, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Müzik ve En İyi 
Görüntü dallarında ödül ve özel tasarlanan "ödül plake-
ti" takdim edilecek.

Yarışmada, teşkilatımızdan katılanlara ise Sendikacı 
Gözünden Kategorisinde değerlendirilecek. 

Kısa film yarışmasına başvurular, posta yoluyla  HAK-
İŞ Genel Merkezine (Tunus Caddesi No 37 Kavaklıde-
re / Ankara)  yapılacak. Adayların, kısa filmlerini DVD 
formatında 7 kopya göndermeleri gerekiyor. Başvuru 
formları ise yarışmanın resmi web sitesi olan www.
hakiskisafilm.org adresinde temin edinilebilecek.

Ödüle değer bulunan sanatçı, yapım ve destekçiler, ara-
lık ayı içinde düzenlenecek tören ile ödüllerini alacak.

ARSLAN: 
“EMEĞİ SANATLA BULUŞTURUYORUZ” 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, HAK-İŞ’in 
el emeğiyle, beyin gücünü; zanaatla, sanatı birlikte ele 
alarak yürüttüğü çalışmalarına 2012 yılında yeni bir 
boyut kazandırdığını ve “emeğe saygı” temalı ödüllü 
bir kısa film yarışması düzenlediğini söyledi. Arslan, 
“HAK-İŞ gösterilen yoğun ilgiden ve çıkan ürünlerin 
niteliklerinin üst düzey olmasından cesaret alarak sa-
vunduğu ilkelerin görüntünün dünyasında da karşılık 
bulması için bu yarışmanın her yıl düzenlenmesine ve 
geçmiş yılların tecrübesiyle bu yıl uluslararası alanda 
gerçekleştirilmesine karar verdi. 2014 yılında ilk kez 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarının alındığı kısa 
film yarışmamız bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığının 
katkılarıyla gelenekselleşmesi yolunda devam ediyor. 
Bu birlikteliğin bundan sonra da devam edeceğine ina-
nıyoruz” dedi. 

HAK-İŞ  V.  ULUSLARARASI  KISA FİLM

B A Ş V U R U L A R I  B A Ş L A D I

Yarışması
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitemiz tarafından organize edilen ve 

bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.  



HAK-İŞ
CONTEST 
V. INTERNATIONAL
SHORT FILM 

HAK-İŞ
YARIŞMASI

V. ULUSLARARASI
KISA FİLM

“Respecting Labour”“Emeğe Saygı”

15

2016

Son Teslim Tarihi

NOVEMBER
KasıM

Deadline for Application

/Hakiskisafilm /hakiskisafilm hakiskisafilm.org /HakisKisaFilm

K AT K I L A R I Y L A
WITH CONTRIBUTIONS FROM

TURKISH REPUBLIC CULTURE AND 
TOURISM MINISTRY
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Application will make via to post to the 
AnKArA HAK-İş General Center 

Başvurular posta yoluyla 
AnKArA HAK-İş Genel Merkezi’ne yapılacaktır

HAK-İş KOnFEDErASYOnU
Tunus Cad. No: 37 Kavaklıdere / ANKARA 06680-TÜRKİYE

Tel: 0 312 417 79 00 - 0312 417 80 02
Detaylı Bilgi İçin: www.hakiskisafilm.org

HAK-ıS COnFEDErAtıOn
Tunus Street No: 37 Kavaklıdere  / ANKARA-TURKEY
+90 312 417 79 00 - +90312 417 80 02
For Detail information: www.hakiskisafilm.org  

HaK-İŞ
KONFEDERasYONU

www.hakis.org.tr

HAK-İŞ CONFEDERATION



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

124 |  HABERLER

AB-Çin Yatırım Politikaları ve işçiler için sonuçlar Projesi Kapanış top-
lantısı13 Ocak 2016 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu bina-
sında gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen toplantıya Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı Fulya Pınar Özcan katıldı. Avrupa Parlementosu üyesi Judith 

Kirton Darling’in oturum başkanlığı yaptığı Toplantı’da ETUC konfede-
rasyon sekreteri Liina Carr açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından 
Syndex temsilcisi Marie Meixner ve Fabrice Warneck AB-Çin yatırım 
politikalarının çalışanlar üzerine etkileri, sonuç ve önerilere ilişkin bir 
sunum yaptı.

aB-ÇiN yatırım Politikaları ve işÇiler iÇiN SoNUÇlar toPlaNtıSı

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti, 23-24 Mayıs 
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi toplantısına katıldı. 

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen ve 55 yakın devlet ve hükümet baş-
kanının katıldığı Dünya İnsani Zirvesi'ne 173 ülkeden 10 bin kişi katıldı. toplantıya, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Projeler Koordinatörü Şahin Serim, Uzman 
Sümeyra Uzun ve Uzman Yardımcısı Elif Yıldırım takip etti. İki gün süren zirvede, Tür-
kiye Yan Etkinlikleri çerçevesinde bir dizi program düzenlendi. Zirvenin ilk gününde, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “Suriye Mülteci Krizinde İnsana Yakışır 
İşin Rolü: ILO Deneyimi” konulu program düzenlendi.  

dÜNya iNSaNi ZirveSiNe katıldık

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ve Avrupa İşçi Sendikalar Konfederas-
yonu Kadın komitesini temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Fulya 
Pınar Özcan, Uluslararası Konular, Ticaret ve Uluslararası Gelişmeler 
Daimi komitesine atandı. Komitenin yeni üyeleriyle ilk toplantısı 14 
Ocak 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.

12 farklı ülkeden 25 kişinin katıldığı komitenin başkanlığını ETUC kon-
federasyon sekreteri Liina Carr yaptı. 

Toplantı’da Transatlantik Ticaret ve yatırım ortaklığı (TTIP) anlaşması 
kapsamında Avrupa komisyonu tarafından onaylanan yatırımcılar ve 
devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere kurulacak yeni ve 
şeffaf sistem (yatırım mahkeme sistemi) ve sürdürülebilir büyüme 
konusunda Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonunun pozisyonu 
tartışıldı.

etUc daimi komite toPlaNtıSıNa katıldık
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Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi top-
lantısı 21-22 Nisan 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Top-
lantıya konfederasyonumuz Hak-İş'i temsilen ETUC Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcılığını yürüten uluslararası ilişkiler uzmanı Pınar Öz-
can katıldı. 

17 farklı ülkeden 41 kadın üyenin katıldığı toplantının ilk bölümünde 
ETUC Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı olarak Fulya Pınar Özcan 
toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yaptı. 

Brüksel'de gerçekleşen terör olaylarından sonra birçok kişinin Brük-
sel'e ilk kez geldiğini belirterek, tüm katılımcılara katıldıkları için te-
şekkür etti. 

Pınar Özcan, Gündemin okunmasının ardından sözü Cinsiyet Eşitliğin-
den Sorumlu ETUC Konfederasyon Sekreteri Monserrat Mir'e bıraktı.

Montrerrat Mir, kadın komite üyelerini AB düzeyindeki cinsiyet eşit-
liğine ilişkin önemli ve Avrupa Komisyonunun Yeni Cinsiyet Eşitliği 
Stratejisine ilişkin bilgilendirme yaptı. 

ETUC iletişim Koordinatörü "2016 Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 
hazırlanan "cam duvarları kır" kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Üyelerin kullandığı görsellere ilişkin ve kampanyaya ilişkin bilgi veren 
Danielli Melli, Hak-İş Konfederasyonunun da kampanyayı facebook 
sayfasında yayınlayarak destek veren konfederasyonlardan birisi ol-
duğunu söyledi. Kampanya sloganı ve resmini sosyal medya ve web 
sitelerinde kullanarak destek verenlere teşekkür etti. 

Pınar Özcan, Hak-İş konfederasyonunun 2005 yılında yüzde 5'lerde 
olan kadın üye sayısını yüzde 23'lere taşıdığını kadın üye sayısının art-
tırılması için Hak-İş’in kadınların sendikal harekete katılımının arttırıl-
ması projesini başarıyla tamamladığını Hak-İş’in bu konudaki çalış-
maları sayesinde önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Ayrıca Hak-İş ve bağlı sendikalarının kadınların lider olarak yetiştiril-
mesi, mültecilerin sosyal uyumunun sağlanması, kadın dostu işyer-
lerinin belgelendirilmesi projelerini detaylarıyla anlatan Özcan, “Hak-
İş kadınlara yönelik çalışma ve projelerini hızlandırarak ve arttırarak 
sürdürmekte ve önemli örneklere imza atmaktadır” dedi.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Bahar Okulu ve İcra 
Kurulu 12-13 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda'da gerçekleşti. Top-
lantıya Konfederasyonumuz Hak-İş'i ve ETUC kadın komitesini tem-
silen ETUC Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı ve Öz İplik-İş Sendikası 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan ile Çelik-İş Sendikası Genel 
Başkan Danışmanı M. Onur Sayılan katıldı.

Toplantı ETUC Başkanı Rudy de Leeuw ve ETUC genel sekreteri Luca 
Visentini'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Luca Visentini, bahar oku-
lunun en önemli amacının ETUC eylem planını içinden belirlenmiş 
olan 12 öncelikli konunun tartışılması ve somut eylem planının oluş-
turulması olduğunu söyledi.

Hollanda Sosyal Ekonomik Konsey başkanı Bayan Hamer, FNV Hol-
landa sendikası Başkan Yardımcısı Cathleen Passchier ev sahibi ola-
rak Bahar Okulu katılımcılarına yönelik selamlama konuşması ger-
çekleştirdi. 

ETUC gelecek çalışmalarına ilişkin Diana Filippova ve Avrupa eko-
nomisinin geleceğine ilişkin ekonomist Profesör Michel Aglietta bir 
sunum yaptı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı 
Lodewijck Asscher da toplantıya iştirak ederek, saygın iş konulu bir 
konuşma yaptı.

Pınar Özcan, çoğunluğu kadınlardan oluşan göçmen işçilere ve 
mültecilere yönelik özel bir politika geliştirilmesi gerektiğini, genel-
de göçmen işçiler, özelde ise ev işlerinde çalışan kadınların politika 
dökümanında ele alınması gerektiğini, ev içinde çalışan kadınların ve 
mülteci kampında yaşayan kadınların her tür şiddete, tacize maruz 
kaldıklarını bu konuya dikkati çekmenin önemli olduğunu vurguladı. 

Onur Sayılan da göçmen işçiler konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin 
elini taşın altına koyması gerektiğine dair görüşlerini açıkladı. 

etUc kadıN komiteSi toPlaNtıSı gerÇekleştirildi

etUc Bahar okUlU ve icra kUrUlU gerÇekleşti
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geNel BaşkaNımıZ arSlaN, 
UlUSlararaSı öğreNcilerle BUlUştU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ülkemiz-
de eğitim gören Uluslararası öğrencilerle 
buluştu.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez 
Kültür Sanat ve Gençlik Komitelerinin organizasyonunda, Dün-
ya Etkileşim İnsiyatifi Derneği üyesi olan Türkiye’de eğitim gören 
Uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. 

Programın açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Kültür 
Sanat Komite Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş, sendikanın tari-
hinden, uluslararası ilişkilerinden ve ikili ilişkiler kurduğu ülke-
lerden bahsetti. HİZMET-İŞ sendikası olarak, emek mücadelesini 
her alanda ve her ülkede dayanışma içerisinde sürdürmeye ça-
lıştığını belirterek, “Bugün sizlerle bir araya gelme nedenimizde 
bu. Ben bir çalışan olarak sendikayı hayatımın belirli bir döne-
minde yer işgal eden bir kesit olarak görmüyorum, sendikayı bir 
istikamet olarak görüyorum. Bu istikamet, din, dil ve ırk ayrımı 
yapmadan bütün insanlığın eşit, demokratik ve özgürce yaşama-
sından yana bir istikamettir. Sendika olarak sizleri de bu istika-
metten haberdar etmek istedik ki bundan sonraki buluşmaları-
mızda ortak faaliyetler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Dünya Etkileşim İnsiyatifi Derneği Başkanı Ahmet Karaçalı da 
yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında 
bilgi verirken program için Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
toplantıya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek başladığı ko-
nuşmasında, Dünya Etkileşim İnsiyatifi Derneği’ni tanımaktan 
memnun olduğunu ve iyi ki bu programı düzenlediklerini söyledi.

Arslan, bugün burada sendikacılığın gerginlik, sert grevler, çatış-
malar ve kavgalarının değil insani ilişkiler boyutunu anlatacağını 
belirterek, “Burada olan öğrenci arkadaşlarımızın büyük bir ço-
ğunluğu bizim ilişkilerimizin olduğu ülkelerden geliyor. 

Bizim Uluslararası ilişkilerdeki amacımız küreselleşmenin işçi harekinin 
önünü çıkardığı sorunları aşmak. Küreselleşme ve iletişimdeki ciddi de-
ğişim dünyayı artık küçük bir köye dönüştürdü. Küresel sermaye dünyayı 
kuşatmış durumda girmediği bir iki ülke kaldı Çin’i de sonunda teslim 
aldılar. Küresel sermaye bütün dünyayı etkilemiş durumda bu sermaye 
güçleri kontrol altına aldıkları ülkelere kendi çıkarlarını o ülkenin men-
faatiymiş gibi sunuyor. Biz işçiler sermayenin bütün imkanlarından ya-
rarlanamıyoruz. Bir ülkeden bir ülkeye gitmek istersek vize sorunu ile 
karşılaşıyoruz. Serbest dolaşım hakkı sermayeye hizmetlere verilmiş 
emekçilerin ve işçilerin serbest dolaşım hakkı yok. Dünya emekçileriyle 
dayanışma içiresine giremiyoruz. 1400 yıl önceki kölelik sistemi çağdaş 
olarak devam ediyor. ” dedi.

“HAK-İŞ adı üstünde hak adalet demektir” diyen Arslan, “HAK-İŞ adaletli 
bir dünya, adil bir dünya için mücadele ediyor. Sendikacılığını bunun üze-
rine inşa etmeye çalışıyor, bu çok kolay bir iş değil. Bir genel kurul kara-
rımız var 2011 yılında aldığımız. O genel kurulumuzdaki aldığımız karar; 
ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bütün haksızlığa uğramış sömü-
rülen itilip kakılanların, haksızlığı uğramış bütün mazlumların HAK-
İŞ’ten alacaklı olduğunu ilan ettik. HAK-İŞ olarak mazlumlara borcumuz 
var bu borcumuzu ödemek zorundayız.  Bu bizim kendimizi bağladığımız 
bir hal evet biz yeryüzünün bütün mazlumlarına borçlu olduğumuzu ilan 
ettik. Derisinin rengi, konuştuğu dil inancı bölgesi ne olursa olsun eğer 
bir yerde bir mazlum varsa biz onla beraber olmak zorundayız. Zalim 
zulmeden kim olursa olsun onunda karşısında olmak zorundayız. Bu 
bizim varlık nedenimiz. HAK-İŞ’in varlığı bununla ölçülebilir. O yüzden bi-
zim evrensel bir yaklaşım içerisinde bütün dünya insanlığını kucaklayan 
bu durumumuz bize büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu sorumluluğunda 
gereğini de biz yapmaya çalışacağız, gücümüz neye yetiyorsa imkanla-
rımız neye elveriyorsa bunu yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince 
gücümüz yettiğince” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında soru cevap kısmına geçildi. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan öğrencilerin sorularının yanıtladı. Toplantı sonrası dernek 
üyesi öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek, toplu fotoğraf çekildiler.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sendikamızın eğitim yardımı yaptığı 
öğrenci gençlerle de bir araya geldi.
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SeNdikacılığa kadıN eli

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Bankacılığı en 
güzel şekilde yapan kadın çalışanların, sendikacılığı da güzel bir şekil-
de yapacaklarını söyledi. 

Öz Finans İş Sendikası, Kamu Bankalarında çalışan Kadın çalışanların 
sendikal bilincinin arttırılması, Kadın çalışanlar arası iletişimin arttırıl-
ması ve geleceğin Kadın sendikacılarının yetiştirilmesi için Adana'da 
eğitim programı düzenledi. Programa Adana, Karaman, Kilis, Aksa-
ray, Osmaniye, Hatay, Niğde, Mersin, Konya illerinden Kamu bankası 
çalışanları katıldı. 

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Kadın çalışanla-
rın sendika çalışmalarında aktif olarak görmek istediklerini belirterek, 
"Bankacılık sektöründe Kadın çalışan oranı yüksek olmasına rağmen 
sendikal faaliyette yeterince yer almadığını görüyoruz. Bu eğitim 
faaliyetleri ile kadın çalışanlarımızı sendikacılıkta yer almalarını isti-
yoruz. Sizin varlığınız, sendikamıza güç katacaktır. Bankacılığı güzel 
yapıyorsunuz, sendikacılığı da güzel yapacağınıza eminim. Sendikalı 
olduğumuzu bilirsek hakkımızı almamız kolaylaşacaktır. Öz Finans İş 
Sendikası 39 bin'in üstünde üyesi ile her geçen gün daha da güçlen-
mektedir."

Adana'da 2 gün süren eğitimlerde Çalışma hayatında kadının durumu, 
sorunları, Sendika ve Kadın yasal hakları, Örgütlenme bilinci, İletişim 
ve motivasyon başlıklı eğitimler verildi. 

Programa Ziraat Bankası Çukurova Bölge Koordinatörü Cengiz Uya-
nık, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Murat Tekin, Atıf 
Güdül, Abdulkadir Sağlam, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Şükrü Sarıkan, Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can ve Özel 
Kalem Müdürü Mehmet Hanefi Ceyhan katıldı.

halk ve Ziraat BaNk’ta yılıN 
aNNeleri SeÇildi

Öz Finans-İş Sendikası yönetimince, 4'ü şehit yakını 6 kadın "yılın an-
nesi" ödülüne layık görüldü. 

Öz Finans-İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ödül törenin açılışında yap-
tığı konuşmada, Türk milletinin en kutsal değerlerinden birinin anne, 
diğerinin de vatan olduğunu belirterek, vatanın kıymetini vatansız biri-
nin, annenin kıymetini de annesini kaybetmiş birinin bileceğini söyledi.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır" diyen Eroğlu, "Vatanınız yoksa açlık, yokluk ve yok-
sulluk var demektir. Hürriyetin kısıtlanması hayallerin, umutların sön-
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, TSK Rehabili-
tasyon ve Bakım Merkezi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Eroğlu, 
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı Tuğgeneral Celalettin Ba-
canlı tarafından karşılandı. 

Ziyarette, dünden bugüne TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ko-
nulu bir sunumun gerçekleştirildi. 

Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı Tuğgeneral Celalettin Ba-
canlı, birlik ve beraberliği yansıtan bu ziyaretlerin önemli olduğunu 
ifade etti. 

Gazileri odalarında ziyaret eden Eroğlu, "Bu millet size çok şey borçlu. 
Her biriniz bir parçanızı bu vatan için feda ettiniz. Bizim üzerimizde 
büyük haklarınız var, ödeyemeyiz. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum." 
dedi.

Eroğlu, yurt dışında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yaparken vata-
nın ne olduğunu daha iyi anladığını ifade ederek, "6 ay sonra Türkiye'ye 
döndüğümde toprağımızı secde ederek, öptüm. Şehitlerimiz, Gazile-
rimiz sayesinde bizler bu cennet vatanda huzur içinde yaşıyoruz. Şe-
hitlik, Peygamberlikten sonra gelen en büyük makam iken, gazilik ise 
ondan sonra geliyor. Gazi-
lerimiz bu milletin gönlün-
de ve dinimizce çok büyük 
bir makama sahipler. Siz-
lere bir kez daha teşekkür 
ediyorum." diye konuştu. 

Gaziler, ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile 
getirerek, "Bizler unutul-
duğumuz zaman yaşam 
sevincimizi kaybederiz. 
Ziyaretiniz bizler için büyük 
moral oluyor." diye söyledi. 

Ziyarette Öz Finans İş Sen-
dikası Genel Sekreteri İr-

fan Karatosun, Genel Başkan Yardımcıları Erdem Ayhan, Atıf Güdül, 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sarıkan, 
Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, Özel Kalem Müdürü Mehmet 
Hanefi Ceyhan, İdari Müdür Yunus Söyleyici'de yer aldı. 

Eroğlu, Gazilere çeşitli hediyeler taktim etti. 

mesi demektir. Okul yok, ekmek yok, kısacası dünyada iken mezara 
girmek ve ölmek demektir. Ölüm bütün faniler için, bütün mahlukat 
için yani yaratılmış her şey için kaçınılmaz bir sondur. Bütün ölümler 
acıdır ve kalbimiz acıtır. Ancak canınızı feda ettiğiniz istiklaliniz, bayra-
ğınız vatanınız ve mukaddesatınız ise işte o zaman o ölüm ölümden 
öteye bir değer olur. Vatan savunmasında yaşamını yitiren tüm şehit-
lerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 

TBMM İdare Amiri Salim Uslu da yakın zamanda annesinin yaşamını 
yitirdiğini anımsatarak, bir annenin çocuğuna "kurban olurum" de-
mesinin dünyaya bedel bir söz olduğunu söyledi. Şair Ataol Behra-
moğlu'nun "İki şey asla terketmezmiş insanı; biri yanındaki ana, diğeri 
kalbindeki yara" dizelerini dile getiren Uslu, organizasyondan dolayı 
sendika yönetimine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ise annelerin toplumun 
temel unsuru olduğunu ifade ederek, başta şehit anneleri olmak üze-
re tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. 

Şehitliğin en yüksek mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Şener, 
şehitlerin kanının yerde kalmasına ve vatanın bölünmesine asla izin 
verilmeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sendika yönetimi tarafından "yılın annesi" 
ödülüne layık görülen şehit Mevlüt Öksüzoğlu'nun kızı Ayşegül Ök-
süzoğlu, şehit Onbaşı Uğur Alpsoy'un eşi Başak Alpsoy, şehit polis 
memuru Nurtekin Sevimli'nin eşi Necla Sevimli, şehit Astsubay Üst 
Çavuş Kenan Ceylan'ın annesi Güner Ceylan ile mide kanseri olan ço-
cuğuna hayatta kaldığı son güne kadar fedakarca bakan Halk Bankası 
çalışanı Meltem Yılmaz ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğunu 
da devlet parasız yatılı okulunda okutan Ziraat Bankası personeli Esra 
Yıldırım'a plaketleri verildi.

Ödül töreni sırasında zaman zaman duygusal anlar da 
yaşandı

Programa, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Jülide Sarıeroğlu, Ayşe 
Keşir, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan, Mustafa Torun-
tay, Sendika başkanları,  sendikanın kadın üyeleri ve davetliler katıldı.

eroğlU, gaZileri Ziyaret etti
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ceNgiZ gÜl 
NiZiP'te mÜlteci kamPıNı Ziyaret etti

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun koordinatörlüğünde ulusal ve uluslara-
rası ortaklarla yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal 
Entegrasyonu Projesi Açılış Toplantısı 18 Mart 2016 tarihinde Gazian-
tep Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

HAK-İŞ Projeleri Kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 
düzenlenen toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Vali Yardımcısı, 
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ILO Türkiye Temsilcisi Numan Öz-
can, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül ve 
Hak-İş’e bağlı diğer sendikaların başkan ve yöneticileri ile üyeleri ka-
tıldı.

Arslan, HAK-İŞ’in çalışma hayatının her alanına ilişkin önemli çalış-
malar yaptığını, bu alanlardan birinin de göç ve mülteci konusu oldu-
ğunu kaydetti. Arslan, HAK-İŞ’in geçmişten bu yana göç sorunuyla 
ilgilendiğini belirterek, "Geçmişte yurt dışındaki Türkler konusunda 
politikalar üretiyorduk. Şimdi de geçmişin tecrübesiyle zorunlu olarak 
vatanını terk edip ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimiz için politikalar 
üretiyoruz"dedi.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İŞ’in hayata geçirdiği 
projenin hem ulusal hem uluslararası ortaklarla yürütülecek olma-
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sı nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, bu projelerin yerel 
bakış açısıyla daha çeşitlendirilerek güçlendirilmesi gerektiğini söyle-
di. Şahin, "HAK-İŞ’in bu duruşu için ülkem ve şehrim adına teşekkür 
ediyorum. HAK-İŞ’in, sadece şikayet eden değil, çözüm önerileriyle 
gelen, olaylara çözüm odaklı yaklaşıyor olmasını önemsiyorum" dedi.

Toplantı sonrasında Fatma Şahin ve Sendikamızın Genel Başkanı A.
Cengiz Gül Mültecilerin sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cengiz Gül, Fırat nehri kena-
rına kurulu Nizip Konteyner Kenti’ni ziyaret ederek Nizip Kaymakamı 
ve Konteyner Kent yöneticilerinden bilgi aldı.

TOFAŞ’ta geçen yıl mayıs ayında ‘ek sözleşme’ talebi ile başlatılan ey-
lemler sonrasında Türk Metal Sendikası’ndan istifa ederek Çelik-İş’e 
üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 82 işçimizin iş akdi feshedil-
mişti. TOFAŞ’a karşı işe iade davası açan 82 işçimizden 60 kişinin işe 
iadesi Çelik-İş Sendikası Avukatı Jan Aras Arslan’ın 
da yer aldığı duruşmada karara bağlandı.

Bursa 3, 4 ve 9’uncu İş Mahkemesi’nde görülen da-
vada, 60 işçimizin iş akitlerinin feshinin geçersizli-
ğine ve işe iadelerine, boşta geçen 4 aylık ücret ve 
diğer haklarının ödenmesine ve patronun işçileri işe 
başlatmaması halinde kişilerin kıdemine göre 4-8 
ay arasında tazminat ödemesine karar verildi.

Duruşma sonrasında Sendikamızın Avukatı Jan 
Aras Arslan “İşe iade davasını kazandık. TOFAŞ 
Fabrikası’nın bu çalışanları hukuka aykırı şekilde 
çıkardığı tespit edilmiş oldu. Ancak mahkeme çalı-
şanların sendikal sebeple işten çıkarıldıklarına dair 

karar vermediği için konuyu Yargıtay’a taşıyacağız. Bir kişi sendika 
üyesi ise ve sendikal sebeple işten çıkarıldığını iddia ediyorsa, işe 
iade davasında geçen süre ücreti yanında 1 yıllık sendikal tazminat 
ödemesi yapılır” açıklamasında bulundu.

toFaş işÇilerimiZ işe iade davaSıNı kaZaNdı
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öZ gıda-iş SeNdikaSı 
SıNav ve BelgeleNdirme merkeZi ProJeSi  aÇılışı yaPıldı

Öz Gıda-İş Sendikamız tarafından düzenlenen "Gıda Sektöründe Ye-
terliliğe Dayalı Sınav Ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi" 
açılış toplantısı yapıldı.

Öz Gıda-İş Sendikası, Proje ortağı olan Türkiye Gıda İşverenleri Sen-
dikası (TUGİS), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından des-
teklenen, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
IPA IV. Bileşeni kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın program otoritesi olduğu “Türki-
ye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu 
(IQVET)” hibe programı kapsamında kabul edilen " Gıda Sektöründe 
Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi-
nin açılış toplantısı 22 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantıda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, Avrupa Ko-
misyonu Türkiye Delegasyonu Prof.Dr. Mustafa Balcı, Mesleki Yeterli-
lik Kurumu Daire Başkanı Yaprak Akçay, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Doğan, Yıldız Holding 
Grup Başkanı Şener Astan, Yıldız Holding Endüstri İlişkiler ve İdari İş-
ler Direktörü Ahmet İnce, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Direktörü 
Alper Kantar, Örgen Gıda İşletme Müdürü Çağatay Arıkan, Kalite Mü-
dürü Ali Üyük, Ülker Bisküvi Fabrika Direktörü Muhammed Satılmış, 
İnsan Kaynakları Müdürü Veli Özkorul, Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Ali Rıza Altunel, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İşkur 
Genel Müdürü M.Ali Özkan,  Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları 

ve Şube Başkanlarımız ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. 

Toplantının açılışında projenin sunumu Proje Sorumlumuz Eda Güner 
tarafından gerçekleştirildi. Sunumun ardından protokol konuşmala-
rına geçildi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “1 Mayıs’a giderken, sadece işçilerin so-
runları için değil, ülkemizin genelini ilgilendiren sorunlar için çözüm-
ler ortaya koymak zorundayız.” dedi.

Arslan, Türkiye’de gıda sektöründe çalışan 600 bin işçinin tamamının 
temsiline talip olduklarını vurguladı.

Mahmut Arslan, sınav ve belgelendirme merkezlerinden verilen bel-
gelerin sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliği ile dünya ölçeğinde 
geçerliliği bulunduğunu ve kabul gördüğünü de kaydetti. Başka sen-
dikalara üye olan işçilerinde gelip Öz Gıda-İş sendikasının oluşturduğu 
sınav merkezinde sınava gireceğini belirten Aslan, “Başka sendikala-
rının üyeleri de ve kurumları da, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalı-
şanlar da açacağımız sınav merkezinde sınava girerek belge almak 
zorunda. Bu bizim sendikacılık olarak tüm iş dünyasını kapsayıcılığı-
mızın da bir göstergesidir” dedi.
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Şahin: “Öz Gıda-İş 
Sürdürülebilir ve 
Özgün Yöntemler 
Geliştirme Peşinde”

Öz Gıda-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Şahin, Öz 
Gıda-İş Sendikası’nın ku-
rulduğu günden bu yana 
endüstri ilişkiler sisteminde 
hep alternatif sosyal politi-
kalar üretme girişimi içeri-
sinde, sürdürülebilir, öncü ve 
etkin sendikacılığın peşinde 
olduğunu vurguladı.

“Sendikalar artık 21. yüzyıla 
ait yeni şeyler üretmek duru-
mundadır. Sendikalı yaşamı 
diri tutmak ve güçlendirmek 
için küreselleşmenin önü-
müze getirdiği şartları dik-
kate alarak yeni bir anlayış 
geliştirmenin gerekir” diye 
konuşan Şahin, “Bu ülke he-
pimizin dolayısıyla karşılaş-
tığımız riskler sorunlar aynı, 
el ele verirsek bütün sorun-
larımızı çözeriz diye düşün-
dük, aklımıza, tecrübemize 
güvendik, böyle yapmakla da 
haklı olduğumuzu anladık” 
ifadelerini kullandı.

“Uzun Zamandır 
Gıda Alanında 
Türkiye'nin En Büyük 
Sendikasıyız”

Mehmet Şahin, “Uzun za-
mandır gıda alanında Türki-
ye'nin en büyük sendikasıyız 
ama bu bir şey ifade etmi-
yor. Türkiye'de 500 bin gıda 
alanında örgütsüz işçi var. 
Dünyada gelişimlerin hızı 
baş döndürücü. Kapitalizm 

dünyayı tükenişe götürüyor. Bunun temelinde faize dayalı sistem var. 
Minimum faiz oranı kadar büyümelisiniz. Olmadı küçülüyorsunuz. 
Kaynaklarımızı kullanıyoruz, manevi toplumsal değerlerimizi eko-
nominin konusu haline getiriyoruz. Bir 
büyüme dayatmasıyla karşı karşıyayız. 
Kaynakları da tükettiğimizde ne yapaca-
ğız? Bunlarla ilgili kafa yormalıyız” dedi.  

Öz Gıda-İş olarak sadece sendikacılık 
alanında değil Türkiye'nin tüm sorunları-
na kafa yorduklarını belirten Şahin, “İnsan 
kaynaklarımızın, bunlara katkı verebile-
cek bir kaliteye ulaşması için çabalıyoruz. 
Sendikal harekete ve Türkiye ve dünyanın 
problemlerine fikir üretebilecek bir yapı-
da olmamız mutlaka gerekiyor” dedi. 

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, ülkemizi yeni istih-
dam ve nitelikli işgücü bakımından bekleyen büyük sorunları oldu-
ğunu ifade etti.  Buzbaş, ülkemizde sıkça duyulan istihdam ile ilgili 
önemli noktalara vurgu yaptı. Buzbaş, dünya genelinde işverenin ara-
dığı nitelikli çalışanı, işçinin de işi bulamadığını söyledi. Türkiye'de ise 
ilk iki sırayı alan terör ve istihdam sorunu olduğuna değinen Buzbaş, 
“İstihdam ile eğitim arasındaki ilişki güçlendirilmeli, eğitim ve öğreti-
min kalitesi arttırılmalıdır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz proje İşsizliğin 
azaltılmasına ve nitelikli işçilere ulaşabilmemiz için önemli projedir” 
dedi.  

MYK Daire Başkanı Yaprak Akça, “Ana hedefimiz, vizyonumuz, eğitim 
ile istihdam arasındaki ilişkinin kurulmasına ve nitelikli insan kayna-
ğının oluşmasına öncülük etmektir. Hazırladığımız Uluslararası Mes-
lek standartları ve ulusal yeterliliklerin teknik ve mesleki alanlarda 
MEB ve MYK tarafından eğitim müfredatlarına yansıması, iş dünya-
sının talep etmiş olduğu nitelikleri ve becerilere sahip insan profilinin 
yetişmesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu Prof. Dr. Mustafa Balcı, 
gıda sektöründe yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme merkezi ku-
rulması projesinin istihdam açısından çok iyi bir proje olduğunu, Öz 
Gıda-İş Sendikasının Avrupa Birliği projelerinde çok üstün başarılara 
imza attığını vurguladı.

Avrupa Birliğinin Türkiye'ye sağladığı bu kaynakların bizim öz kaynak-
larımızdan hiç bir farkının olmadığını, insanımızın daha iyi standartlara 
yükselmesi, yaşam standartlarının ve iş hayatındaki standartlarının 
yükselmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Balcı, "Türkiye ça-
lışkan insanların omuzları üstünde yükselir. AB olarak Hak iş ve Öz 
Gıda İş'in başarılarını takdirle izliyoruz. Özelikle mesleki yeterliklerden 
dolayı gösterdiği üstün başarılardan dolayı Hak-İş Konfederasyonunu 
ve üye sendikalarını kutluyoruz. Avrupa yeterlilikler çerçevesi bağla-
mında Türkiye yeterlilikler çerçevesinin kilometre taşları yavaş yavaş 
yerine konuluyor" ifadelerini kullandı.

ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak Çağatay Do-
ğan, program otoritesi olarak ÇSGB'nın, 553 milyon Euro'lık kısmı ta-
mamlanmış, bir kısmı da devam eden 900’den fazla projeyi başarıyla 
denetlediğini vurguladı. Doğan,  “Hibe programı 2.7 milyar Euro'luk bir 
bütçeyle nitelikli işçi gücünün artması ve eğitim ve istihdam arasında-
ki bağın güçlendirilmesi için uygulamaktadır. İşveren yanlış kişiyi işe 
almamış olacak, sigorta primi desteğinden yararlanacak, işçi eksikle-
rini görecek, iş bulması kolaylaşacak ve verimi artacaktır. İş ve beceri 
eşleştirmelerinin daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve gerekli 
iş gücünün daha hızlı bulunmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 

Toplantı konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2016

133SENDİKALARIMIZDAN  |

öZ BÜro-iş SeNdikaSıNdaN 
Sıradışı Bir mÜcadele Sıradışı Bir SöZleşme

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen imza 
törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut 
Arslan, her iki Bakanlığımızın Müsteşarları ve Müsteşar Yardımcıları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, Genel 
Başkanımız Baki Gülbaba, çok sayıda bürokrat, KAMU-İŞ Yöneticileri 
ve 81 ilden gelen işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu imza töreninin 
açılış konuşmasında, “Bugün güzel ve hayırlı bir toplu iş sözleşmesi 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında Çalışan Üyele-
rimiz Adına Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi İçin 
Verdiğimiz Mücadeleden Alnımızın Akıyla Çıktık

imzalamak için buradayız. Süreç, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla, 
güzel bir nokta ile sona ermiştir.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal imza töreninde yaptığı konuş-
mada, “Çalışanlarımızın çoğu, yaptığı iş itibarıyla naif ve estetiği 
hayata yansıtan insanlardır. Bu çerçevede taraflara, emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye’nin 
bunca sorunu içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız 
Sayın Süleyman Soylu’nun büyük inisiyatifi ve Kültür ve Turizm Ba-
kanı’mız Sayın Mahir Ünal’ın büyük desteği ile çalışanlarımızın bek-
lentilerine yakın bir toplu iş sözleşmesi imzalayacağız” dedi.

Öz Büro-İş Sendikamız Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Biraz sonra 
imzalanacak toplu iş sözleşmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığın-
daki üyelerimiz yıllardır ertelenen haklarının bir kısmını elde etmiş 
olacaklar” dedi.
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Kamu ortalama ücretinin altında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
çalışanlarının ücretlerinin en üst noktaya çekilmesini hedeflediğimiz 
anlaşma ile; iyileştirme, seyyanen zam, yol ücreti, ek ödeme, ilk altı 
ay ve ikinci altı ay ücret zammı ve ekonomik kazanımlarla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı emekçilerinin yıllardır mahkûm edildiği düşük 
ücret uygulamasına son verildi.

Toplu İş Sözleşmesi ile elde edilen ekonomik ve sosyal kaza-
nımlar:

İyileştirme;
 5 TL /Gün  
Tüm Üyelerimize

1.Altı ay  %3
2.Altı ay  %3
Tüm Üyelerimize

1.Altı ay 2,60 TL/Gün
2.Altı ay 2,68 TL/Gün
Tüm Üyelerimize

Giyim Ödeneği;
1.Altı ay 12,88 TL/Ay
2.Altı ay 13,27 TL/Ay
Tüm Üyelerimize

Sosyal Ödenek;
235 TL /Ay
Tüm Üyelerimize

Denge Ödeneği;
Eylül: 500 TL
Tüm Üyelerimize

Yol Ödeneği;
1.Altı ay 7,50 TL/Gün
2.Altı ay 7,73 TL/Gün

Yemek Ödeneği;
1.Altı ay 6,26 TL/Gün
2.Altı ay 6,45 TL/Gün

Fazla Mesai %60
Gece Primi %10

İkramiye:112 Gün
Tüm Üyelerimize

Bu sözleşmenin imzalanmasında büyük emeği ve katkısı bulunan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,  Kültür ve 
Turizm Bakanı Mahir Ünal ve Konfederasyonumuz Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’a teşekkür ederiz.

Öz Büro-İş olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan üyeleri-
mizin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için ciddi bir mü-
cadele verdik. Bu başarının her bir evresinde emek ve alınteri var. 
Üyelerimiz adına ortaya koyduğumuz mücadeleden alnımızın akıyla 
çıkacağımız inancını hiç yitirmedik.

Öz Büro-İş olarak; emekçilerin insanca yaşam ve çalışma koşulları-
nın iyileştirilmesi adına beklenti ve taleplerimizi her fırsatta yüksek 
sesle dile getirmeye devam edeceğiz.

Bu sözleşmenin çalışma yaşamına, endüstriyel demokrasiye, ba-
kanlığımıza, tüm üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dili-
yoruz.
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öZ-iş’teN 
taşeroN mÜcadeleSi 

Savunma ve Güvenlik İş Kolunun en büyük sendikası olan ÖZ-İŞ 
Sendikamız, Genel Başkanı Sayın Sedat Sevinç tarafından İş Kolu-
muzda çalışan bütün özel güvenlik görevlilerinin yardımcı iş değil 
- asıl iş statüsünde olması konusunda büyük çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışmalarında hiçbir siyasi parti ayırt etmeden ülke gündeminde 
olan taşeron kanunu ile ilgili olarak, bu güne kadar kurulmuş olan 
diyalog ve görüşmeler neticesinde Özel Güvenliklerin, yardımcı iş 
sınıfında değil asıl işçi statüsüne alınması sağlanmıştır.

Ancak hükümetin açıklamış olduğu Özel Sözleşmeli Personel statü-
sünde kadroya ve kamuya geçmeleri yönündeki talep karşısında, İş 
kolumuzda TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Harb-İş ve Güvenlik İş 
sendikaları ile DİSK Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-Sen Sendika 
yetkilileri tarafından ortak bir çalışma grubu oluşturularak üç top-
lantı gerçekleştirilmiş. Gerçekleşen bu toplantılar sonucunda eylem 
planları belirlenmiş,  ortak bir metin üzerinde anlaşma sağlanarak, 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun 3. maddesinde 
Özel Güvenlik Birimi kurulması maddesinin Savunma Ve Güvenlik İş 
Kolunda faaliyet göstermek üzere birim kurulması şeklinde kanun 
teklifi verilmesi ile ilgili dosya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım’a teslim edilmiş ve TBMM de 
bulunan Milletvekillerine bir mektup gönderilmiş-
tir. Ayrıca il başkanlıklarımız vasıtasıyla da illerde 
bulunan siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine 
de Özel Güvenlik Yasası ve Özel Güvenlik Görevli-
lerinin, bu göreve gelmeleri için yapmış oldukları 
sınav ve silah atışı başarıları ile Güvenlik Soruştur-
maları yapılarak geldikleri ortadadır.

Özel Güvenlik Görevlileri görevleri icabı hiçbir ku-
rumun iş kolu sahasında olmayıp her zaman ken-
di iş kolu ile görevlerini ifa etmektedir. Görevini ifa 
ederken de Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik 
görevlileri gibi kamu düzenini koruyan bir sivil 
toplum örgütüdür.

Bu nedenle Kanunda belirtilen tüm kamuda çalı-
şanların kadroya geçirilmesi son derece doğru bir 

karar olup, Özel Sözleşmeli Personel değil işçi kadrosunda değer-
lendirilmesi için ilk günkü gibi duruşumuzu aynen sergileyeceğimizi 
deklare ettik.

TOPLU SÖZLEŞME VE SENDİKAL 
ÇALIŞMALARIMIZ
KAMU-İŞ ve TUHİS ve yetkilendirme vermeyen  işverenlere, sen-
dikamızı temsilen Genel Sekreter Kadir Sağlam ve Genel Eğitim 
Sekreteri Ömer Öztürk tarafından yürütülen Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmelerinde 60 Günlük yasal sürenin sonucunda anlaşma sağla-
namaması üzerine resmi arabulucu aşamasında da anlaşma sağla-
namaması sonucu Yüksek Hakeme gönderilen 51 iş yeri ve işletme 
ile ilgili toplu iş sözleşmeleri gelmiş olup gelen toplu iş sözleşmeleri 
ile ilgili açıklama metinleri il başkanlarımız vasıtasıyla çalışanlarımı-
za duyurulmuştur. İlkleri başaran sendikamız, Özel Güvenlik İşçileri 
ile yapılan toplantılarda, ileride yapılacak sözleşmelerde daha fazla 
sosyal hak ve ücret alınması konusunda sendikamızın yanında ol-
duklarını beyan etmişlerdir.
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öZ ormaN-iş 2016 yılı 
eğitim SemiNerleriNi tamamladı

13 Mart-26 Nisan 2016 tarihleri arasında Haymana’da 8 grup halin-
de yapılan seminerlere, toplam 2.000 üye katıldı. Hak-İş Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’ın açış 
konuşmasıyla başlayan seminerlerde; Ferdi İş Hukuku ve Toplu İş 
Sözleşmesi, Sendika ve İletişim, Temsilcilerin Görev ve Sorumlu-
lukları, ‘Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım’ ve 
‘Çölleşmeyle Mücadele’ konuları işlendi. Settar Aslan: “Çatışmacılığı 
değil, ‘yozlaşmadan uzlaşmayı’ esas alan bir mücadele yürütüyo-
ruz. Ezenin değil ezilenin yanında yer alıyoruz. Sendikacılığı, emek 
ve insan merkezli yapıyoruz.”

Öz Orman-İş Sendikasının belli aralıklarla yaptığı eğitim seminerle-
rinin bu yılki bölümü, 13 Mart-26 Nisan 2016 tarihleri arasında An-
kara’nın Haymana ilçesinde gerçekleşti. Sendikanın Türkiye gene-
lindeki, toplam 2.000’e yakın İşyeri Temsilcisi, İşyeri Disiplin Kurulu 
Üyeleri ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerinin katıldığı seminerler 8 
ayrı grup halinde yapıldı.

Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik ve Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Çınar koordinasyonunda yürütülen seminerler, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkan Set-
tar Aslan’ın açış konuşmasıyla başladı. Aslan, çağdaş sendikacılığın 

‘bilek gücüyle’ değil ‘bilgi gücüyle’ yapıldığını anla-
tarak, bu yüzden Öz Orman-İş’in, kurumsal eğiti-
me büyük önem verdiğini bildirdi. Öz Orman-İş’in, 
‘erdemli ve değerlere dayalı’ bir sendikacılık an-
layışına sahip olduğunu anlatan Aslan, şunları 
söyledi:

“Hak-İş ve Öz Orman-İş’in anlayışı, çağdaş yön-
temlere dayalı, evrensel bakışla millî değerleri 
buluşturan bir anlayıştır. Dünya emek mirasına 
sahip çıkıyoruz; ama kendi değerlerimizi de yok 
saymıyoruz. Çatışmacılığı değil, ‘yozlaşmadan 
uzlaşmayı’ esas alan bir mücadele yürütüyoruz. 
Ezenin değil ezilenin yanında yer alıyoruz. Sendi-
kacılığı, emek ve insan merkezli yapıyoruz.”

Yeni Anayasa

Türkiye’nin, birçok temel sorunu geride bırak-
mayı başarmasına rağmen, başta terör, işsizlik, kayıtdışılık, vergi 
adaletsizliği, örgütlenme eksikliği, taşeronlaşma ve kamuda kad-
rosuz-geçici işçilik gibi sorunların devam ettiğini ifade eden Settar 
Aslan, bunların çözüm yoluna girmesi için, öncelikle yeni ve de-
mokratik bir Anayasa yapılması gerektiğini söyledi. Tüm partilerin, 
seçmenlerine ‘Yeni Anayasa’ sözü verdiğini hatırlatan Aslan, Yeni 
Anayasanın, Türkiye’ye ‘Başkanlık’ sistemini kazandırmasının isa-
betli olacağını bildirdi. 

Settar Aslan, orman ve tarım emekçilerinin zor doğa ve arazi şart-
larında görev yaptığını hatırlatarak, bu zor koşullar sebebiyle zaman 
zaman iş makinası ve arazöz kazaları yaşandığını, sözkonusu kaza-
lar yüzünden işçilerin mağdur olduğunu söyledi. Aslan, şöyle devam 
etti:

“Hizmet verirken kullandığımız arazözler ve iş makinaları pahalı 
araçlar. Bir kaza ve hasar olduğu zaman, olayın olduğu yere ulaş-
mak bile kolay değil.  Ama bir kaza sonrası hasar tespiti yapılırken, 
sanki asfalt yolda kaza yapmışız gibi rapor tutulabiliyor. Oysa biz as-
falttaki trafikte değil, zor coğrafya şartlarında ve olağanüstü durum-

larda görev yapıyoruz. Dolayısıyla 
kaza raporlarının, sürücü hatası 
üzerine değil, doğa ve arazi şartla-
rı üzerine bina edilmesi lazım. Aksi 
halde, aracı kullanan işçilerimiz çok 
ağır tazminatları ödemek zorunda 
kalmaktadır. Eğer raporlar, arazi 
ve doğa şartlarına göre tutulursa, 
işçi arkadaşlarımız ağır tazminatlar 
ödemekten kurtulabilir.”

Taşeron ve Geçici İşçi Sorunu

Orman Teşkilatındaki geçici işçilik 
sorununun çözümü için, 5620 sayılı 
yasada acilen değişiklik yapılmasını 
ve norm kadro uygulamasına ge-
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çilmesini isteyen Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, taşeron 
işçilerin kadroya alınmasına dair Hükümet kanadından yapılan açık-
lamaların kafa karışıklığına yol açtığını belirterek, şunları söyledi:

“Başbakanın açıklamasına bakıyoruz, herkes kadroya alınacak. Ma-
liye Bürokrasisinden gelen açıklamalara bakıyoruz, kimse kadro 
alamıyor. Çalışma Bakanının konuşmalarına bakıyoruz, çalışanlar 
ile Hükümet arasında sıkışmış gibi görünüyor. Maliye Bürokrasisi, 
adeta Başbakanın sözlerinin içini boşaltıyor. 1 Kasım’dan önce 1 yıl 
çalışmış olmak diyor. Allah’tan korkun; taşeronda kesintisiz bir yıl 
çalışabilen var mı? Kıdem tazminatı ödememek için 11 ayda çıkış 
veriliyor, tekrar giriş yapılıyor. Yetmedi, ben seni imtihana tabi tuta-
cağım, taşerondan istifa edeceksin, kıdem tazminatını yakacaksın, 
yeniden işverene müracaat edeceksin, işveren uygun görürse, şart-
ların tutuyorsa, ben seni işe alıp 3 yıllık sözleşme yapacağım deni-
yor. Yani bu durumda en büyük taşeron devletin kendisi mi oluyor?”

Maliye Bürokratlarının tavrının, “Aslında hiç kimseyi kadroya alma-
yacağız.” anlamına geldiğini ifade eden Settar Aslan, “Diyorlar ki, 
devlete geçince, taşeronla aynı ücreti vereceğiz… Peki, taşerona 
verdiğiniz yüzde 25-30’luk kâr payı nereye gidiyor? Bu para devle-
tin cebinde kalacak. Taşeronu kadroya alırken bile kâr edeceksiniz. 
Devlet, taşerona verirken cömert, işçiye verirken cimri olamaz; tüc-
car gibi davranamaz.” dedi.

Seminer Sunumları

Seminerlerde, Öz Orman-İş hukukçuları Avukat Semih Temiz, Avu-
kat Gizem Bal ve Avukat Mustafa Uslu, ‘Ferdî İş Hukuku’ ve ‘Toplu 
İş Sözleşmesi’ konulu sunumlar yaparak, katılımcı üyelerin hukukî 
konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Öz Orman-İş Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin, seminerler 
kapsamında, ‘Sendika ve İletişim’ konulu birer sunum yaparak, üye-
lere kurumsal mensubiyet, etkili iletişim, insan ilişkileri ve konuşma 
üslubuna dair bilgilendirmede bulundu.

Öz Orman-İş Malî Müşaviri Osman Aslan, seminerlerde, Genel Mer-
kez ile temsilcilikler arasındaki uyum ve ahenkli çalışmanın temeli-
ni oluşturan konuları içeren, ‘Temsilcilerin Görev ve Sorumlulukları’ 
konulu bir sunum yaparak, seminere katılan temsilci ve disiplin ku-
rulu üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Seminerlerdeki önemli sunumlardan biri de iş sağlığı ve güvenliği 
içerikliydi. Bu konudaki sunumları, Acil Akıl Derneği Başkanı, İlk 
ve Acil Yardım Bilim Uzmanı Hasan Basri Kızıldağ yaptı. Kızıldağ, 
‘Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım’ konulu 
sunumlarının ardından, seminere katılan temsilci ve disiplin kurulu 
üyelerinin konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Seminerlerin önemli bir sunum konusu da çölleşme ve buna karşı 
yürütülen mücadele oldu. ‘Çölleşmeyle Mücadele’ başlığı altındaki 
sunumları, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi 
Avcı ile Genel Müdürlükten Daire Başkanı Özlem Yavuz, Şube Mü-
dürleri Mustafa Abdullah Yurtoğlu ve Mediha Haliloğlu gerçekleş-
tirdi. 

Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Çınar’ın da iştirak ettiği Temsilciler Eğitim Seminerleri, ka-
tılımcılara sertifika takdimiyle sona erdi.
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Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, insanlık var ol-
dukça, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörünün de var olacağını 
söyledi. Sektörde istihdam kaybının görüldüğünü, GSYH içinde hane 
halkı harcaması artmayan tek tüketim grubunun hazır giyim-tekstil 
olduğunu belirten İnanç, “Bu sektör geleceğin sektörü. İstihdamın 
can damarlarından biri. Kesinlikle korunmalı” dedi. 

Öz İplik İş Genel Başkanı Murat İnanç, 27 Nisan 2016 tarihinde teks-
til sektörüne ilişkin basın açıklamasında bulundu. İnanç, tekstil ve 
hazır giyim sektöründe istihdam kaybının görüldüğünü ve sektörün 
reel olarak gerilemesinin de istatistiklere yansıdığını söyledi. 2015 
GSYH istatistikleri içinde, reel olarak hane halkı tüketiminde geri-
leyen tek tüketim grubunun giyim ve ayakkabı olduğunu hatırlatan 
İnanç, “Bazen ‘tekstil-hazır giyim düşük katma değerli üretim’ de-
nildiğini , gözden çıkarılabilir olarak vurgulandığını görüyoruz. Sanki 
şirketlerin ileri teknoloji ürün üretmesini tekstil engelliyor! Bu man-
tığı anlamıyoruz. Yıllık 20 milyar Dolar tekstil-hazır giyim-deri ihra-
catı yapıyoruz. İhracatın hızla geriye düşmesi riski var. Peki kaybet-
tiğiniz her bir milyar doların yerine neyi ikame edeceksiniz? Bir de 
tekstil-hazır giyim-ayakkabı sektöründen ‘vazgeçmiş’ bir ülke var 
mı? Küresel markaların hepsi gelişmiş ülkelerin şirketleri ve şirke-
tini satan yok! Elektronik, otomotiv şirketlerini yabancılara satıyorlar 
ama hazır giyim şirketlerini satmıyorlar” dedi. 

İstihdam kaybı Ocak itibariyle yıllık 21 bin kişi

Tekstilin istihdamın can damarlarından biri olduğunu hatırlatan 
Murat İnanç, 2015’te endişe verici işaretlerin görüldüğünü ve en 
fazla istihdam kaybı yaşanan sektör olarak ortaya çıktığını belirtti. 
Tekstil-hazır giyimin, istihdama verdiği toplam katkı yanında, göreli 
olarak kadınların yoğun çalıştığı bir sektör olarak sosyal rol oyna-
dığını da belirten İnanç; “Sektörde yaşanan istihdam kaybı ciddi bir 
işarettir. Sektörün küçülmesinden, zorluklarından kaynaklanan bu 
kayba teknolojik nedenlerle kayıplar da eklenecek. Yine bir kez daha 
binlerce insana kısa vadede hangi alanda iş üreteceksiniz” dedi. 

İnanç, yüksek katma değerli ürünlere geçilmesinin ayrı, tekstil ve 
hazır giyimin ayrı bir değerlendirme konusu olduğunu belirterek, 
“Yüksek katma değerli ürünler üretilsin. Tekstil ve hazır giyim ona 

engel değil. Biz şu anda Türkiye’ye 20 milyar dolar döviz sağlayan ve 
istihdam dostu, üstelik kadınların çalışması nedeniyle ülkenin yapı-
sal bir sorununa olumlu yönde katkı veren bir sektörün korunma-
sından söz ediyoruz. Herkes makine, elektronik cihaz, biyoteknoloji 
üretiyor da, tekstil ve hazır giyimciler mi engelliyor bu insanları?” 
dedi. 

Yeni teknolojiler ve yeni yetenekler için çalışmalıyız 

Murat İnanç, Sanayi 4.0’ın küresel etkisinin görülmeye başlandığı-
nı ve başta tekstil olmak üzere gelişmiş ülkelerin hızla tamamen 
makineleşmiş üretime geçiş için yollar aradığını belirterek: “Hazır 
giyim, ayakkabı ve tekstilde küresel markaların hepsi gelişmiş ül-
kelere ait. Yani tekstilden ‘vazgeçen’ yok. Şimdi o markalar kendi 
ülkelerinde tamamen makineleşmiş üretimle daha rekabetçi hale 
gelebilecek. Fason üretim için emek yoğun olmak yetmiyor. Artık 
teknoloji yoğun olmak ve kendi markanla var olmak zorundasın. 
Bunun için işçilerimizin yeni yeteneklerle donatılması lazım. Öz İp-
lik-İş Sendikası olarak biz işverenlerle birlikte bu yeni döneme uyum 
sağlamak için ne yapılması gerekiyorsa hazırız” dedi. 

İnanç sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Milli ekonomimiz içerisinde özel bir yere ve öneme sahip olan 
Tekstil sektörü için değişimlerin olduğu bir dönemdeyiz. Tekstil, ha-
zır giyim ve deri sektörü; önündeki her türlü olumlu-olumsuz ge-
lişmelere karşın, ülke coğrafyasında tarımdan nakliyeye kadar ül-
kemiz ekonomisinin temel direklerinden biri olmakla beraber, Türk 
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Tekstil sektörü, gerek istihdam, gerek ihracat ve gerekse katma de-
ğer bakımından ülkemiz ekonomisinin temel direklerinden biridir. 
Tekstil sektörü elyaftan başlayarak iplik, dokuma, örme, boya-baskı, 
konfeksiyon ve hazır giyim gibi işlemleri kapsayan emek yoğun bir 
sektördür. İşsizliğin önlenmesinde, kadınların istihdamında, bölge-
sel kalkınma farklarının azaltılmasında, toplumun teşebbüs potan-
siyelinin harekete geçirilmesinde tekstil sektörü başka sektörlerle 
kıyaslanmayacak kadar önemli bir sektördür. 

Bu gerçekler göz önüne alınarak öncelikle tekstil sektörünün ek-
siklikleri ve sorunları biran önce giderilmeli, sektöre sağlıklı bir yapı 
kazandırılmalıdır.  Tekstil sektörü hem büyümeli hem de güçlenme-
lidir. Uzun vadeli bir ulusal tekstil politikası çerçevesinde öncelikler 
tespit edilmeli ve çözümler üretilmelidir"

iNaNÇ: “tekStil geleceğiN SektörÜ”
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torUNtay ve yöNeticilerdeN
işyeri Ziyaretleri 

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Yönetim 
Kurulu üyeleri işyeri ziyaretlerinde bulunarak, üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinlediler. 

Mustafa Toruntay, Fen İşleri Daire Başkanlığına Bağlı ANKAPARK 
çalışanları ve ASKİ Yenimahalle çalışanlarını işyerlerinde ziyaret etti. 

Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları Abdülhakim Çiçekli, Mehmet 
Ali Kayabaşı ve Murat Şimşek tarafından bazı bölgelerdeki iş yer-
lerine ziyaretler  gerçekleştirilmiştir. Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nal-
lıhan, Çayyolu, Polatlı, Haymana, Kızılcahama, Çamlıdere, Kuzey 
Ankara, Kalecik, Bala, Evren, Gölbaşı, Haymana Ve Şereflikoçhisar 
bölgelerinde bulunan BELKA A.Ş. ye bağlı Fen İşleri ve ASKİ ye ait 
iş yerlerine bir dizi ziyarette bulunarak işçilerin taleplerini dinlemiş, 
sendikaya dair güncel ve geleceğe dönük çalışmalar hakkında bilgi 
vermişlerdir.

Kadınlar Gününde Üyelerimizi Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Belka A.Ş. Fen İşleri Cam Bina bölümünde çalışan 
emekçi kadın üyelerimize ziyarette bulunmuş, kadın üyelerimizin 
talep ve görüşlerini dinlemiştir. Sendikamızın Türkiye genelindeki 
bütün üyelerimize 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına yaptırmış 

olduğu hatıralarımız bizzat Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Bölge Ko-
ordinatörlerimiz tarafından emekçi kadınlarımıza dağıtılmakta, bu 
vesile ile bütün üyelerimizin talep ve istekleri dinlenmektedir. Bütün 
üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

ANKARA DA YAŞANAN TERÖR OLAYI VE KAHRAMAN 
ÜYEMİZ

Genel Başkanımız Mustafa Toruntay 5 Nisan 2016 tarihinde EGO 2. 
Bölge İşyerimizi ziyaret etti.

Ziyarette 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Kızılay Güvenpark’ta ger-
çekleşen hain terör saldırısında kendi canını hiçe sayarak yanan 
otobüsten yolcuları kurtaran üyemiz Necati Yılmaz’a şahsı ve sendi-
kamız Öz Taşıma İş adına bir ödül takdim etti.

Ziyarette ayrıca Genel Başkan Yardımcılarımız Abdulhakim Çiçekli 
ve Murat Şimşek de bulundu. 
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Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri 2 No’lu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 
yapıldı. Mevcut Şube Başkanı ve aynı zamanda Genel Başkan Yar-

dımcısı Adnan Kıyak, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Şube 
Genel Kuruluna "Dombra" olarak da bilinen dünyaca ünlü Kazak Sa-
natçı Arslanbek Sultanbekov katıldı.

Sendika toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurula Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Çe-
lik-İş Sendikası Genel Merkez yöneticisi Yunus Değirmenci, Öz 
Ağaç-İş Genel Başkanı Eyüp Karaderili, Kayseri Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Metin Kösedağ ve Dombra şarkısı ile Dünya genelinde 
tanınan Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov katıldı.

Genel kurulda konuşan başkan adayı Adnan Kıyak, yapılan genel 
kurulun milat olduğunu ifade ederek “ Bu seçim sendikal değişim 

ve dönüşümün başlangıcı olacaktır. Öz Ağaç-İş Sendikası bir işçi ha-
reketidir. Sendikamız, mobilya sektöründe çalışanların en güvenli ve 
sağlam çatısıdır. Öz Ağaç-iş Sendikası Dünya ve Türkiye gerçekle-
rinden kopmadan, kendi rayları üzerinde bu anlayış ve zihniyet dö-
nüşümünde katkı sağlamaya devam edecektir” dedi. Genel Kurulda 
üyelerin oylarının tamamını alan mevcut başkan Adnan Kıyak yeni-
den başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri 2 Nolu Şubesi’nde Adnan Kıyak baş-
kan olurken, Savaş Saçmalı, Ömer Demir, Tamer Tunçtan ve Meh-
met Turgut yönetim kurulu listesinde yer aldı.

''ÖZ AĞAÇ SENDİKASI HATIRA ORMANI'' AĞAÇ DİKİM 
TÖRENİ YAPILDI

Ankara Bulvarı ile Anadolu Bulvarının kesiştiği ve Ankara'nın en iş-
lek yerlerinden olan Türk Traktör Kavşağında oluşturulmasına ka-
rar verilen ''Öz Ağaç Sendikası Hatıra Ormanı''nda  fidanlar torakla 
buluştu. Yoğun katılımın olduğu törene Genel Yönetim Kurulumuz 
ile Şube, il başkanlarımız ve baştemsilcilermiz iştirak etti. Piknik 
havasında geçen törende işyerlerinda çalışan üyelerimiz adına baş-
temsilcilerimiz fidan dikimi yaptı.

öZ ağaÇ-iş SeNdikaSı
kaySeri 2 No'lU şUBe geNel kUrUlU yaPıldı
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Oleyis Sendikası ile Hilton Otelleri  (An-
kara, İzmir, Adana ve Mersin)  işyerle-
rinde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık.  
Hilton Otelleri işvereni adına temsilen 
Hakan Özcan, Av. Hüseyin Karataş, 
Av. Osman Önal ile Genel Başkanımız 
Vedat Böke ve Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, Hukuk Müşavirimiz katıla-
rak imza töreni gerçekleştirdik.

oleyiS hiltoN otelleri ile 
SöZleşme imZaladı

30 Nisan 2016’da TEİ-
AŞ İkinci Çalıştayımızı 
HAK-İŞ Konfederas-
yonun da gerçekleş-
tirdik.

TEİAŞ bünyesinde 
bulunan 22 Bölge 
Müdürlüğünün tama-
mına ziyaretlerimizi 
gerçekleştirerek, ku-
rum bünyesinde bini 
aşkın üye mevcudi-
yetine ulaşmış bulun-
maktayız.

Enerji Sektörüne ha-
kim olma mücadelemizde onurlu duruş sergileyen tüm işçi arka-
daşlarımızla birlikte yarınlarımızı şekillendirirken, sosyal bir sendi-
kacılığı da birlikte inşa ediyoruz.

Enerji İş Sendikası olarak kurulduğumuz günden bu yana her za-
man aktif bir mücadele içeresinde olduk. 52 yılın üzerine 2015 Tem-
muz istatistiklerinde ilk defa Enerji sektörümüzün alternatif yetkili 
tek sendikası olmayı başardık. Üyelerimize ve yol arkadaşlarımıza 
ayıracak bir dakikamız bile varsa, o zamanı ailemizden esirgedik.  
Başarımızı; saha da verdiğimiz sınıf mücadelesiyle, işçi arkadaşları-
mızla iç içe ve onların dertleriyle hemhal olarak elde ettik. 

Enerji Sektörünün de faaliyet göstermekte olduğumuz başlıca ku-
rumlarımız; TEİAŞ, EÜAŞ, DSİ, TEDAŞ, TETAŞ, Yenilenebilir Enerji, 

İller Bankası, İSKİ, İGDAŞ, Sulama Birlikleri ve özel sektör çalışanla-
rımızla birlikte yeni sendikal anlayışı birlikte inşa ediyoruz.

Sendikanın İşçisi Değil, İşçilerin Sendikası olarak samimi, şeffaf, il-
keli, erdemli, sosyal, güçlü bir hak mücadelesinin adı Enerji İş Sen-
dikası.

eNerJi-iş SeNdikaSı
teiaş ikiNci Çalıştayı gerÇekleştirdi
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Liman-İş Sendikası PO-
LİPORT Kimya San. ve 
Tic. A.Ş’de yetkiyi aldı. 

Kocaeli Dilovası bölge-
sinde çalışan işçiler hak 
mücadelesi için sendi-
kalı olmanın bir hak ol-
duğunu ve bu bağlamda 
Liman-İş’in mücadele-
de güçlerine güç kata-
cağını dile getirerek ör-
gütlenme çalışmaları-
nın olduğu POLİPORT’ta 

Liman-İş Sendikasına üye olmaya başladı. 

Yetki için gerekli olan yeterli sayıya ulaştıktan sonra Sendika Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki için başvuruda bulundu. 
Başvuru sonucu POLİPORT Kimya San.ve Tic. A.Ş’de yetkiyi Li-
man-İş’e verdi.

İmzaladığı Toplu İş Sözleşmeleriyle tüm 16. İş kolu işçilerinin umu-
du olan Liman-İş Sendikası yeni üyeleriyle umudu daha da yükselt-
meye devam ediyor.

Liman-İş liman, depo ve lojistik iş yerlerinde örgütlenme çalışma-
larını sürdürürken birçok sorunla karşılaştı, bu zorluklar ve engelle-
melere rağmen gücüne güç katan Liman-iş, sendikal mücadelenin 
bir hak olduğunu ve her alanda yükseltilmesi gerektiğini her alanda 
dile getiriyor.

MERSİN VE GEMLİK LİMANI’NDA TARİHE GEÇECEK 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Liman-İş sendikası ile MIP ve GEMPORT limanları arasında yeni dö-
nem TİS’ler imzalandı.

Liman-İş Sendikası, 25.02.2016 tarihinde GEMPORT Gemlik Liman 
ve Depolama İşletmeleriyle, 11.05.2016 tarihinde ise Mersin Ulusla-
rarası Liman işletmeleri A.Ş (MIP) ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Yapılan bu TİS’ler ile sendikacılık tarihinin önemli kazanımları alındı. 
GEMPORT’ta ortalama yüzde 15, MIP’de ise ortalama yüzde 31 ora-
nında zam alındı.

Mersin Limanında yapılan TİS ile kazanılan haklar şu şekilde: “Üc-
retlere ortalama yüzde 31 zam”  “Toplu İş Sözleşmesi ile ücretlere 
ortalama yüzde 31 oranında zam yapılmış olup, ücret adaletsizliğini 
gidermek adına kimi birimlerde yüzde 90’lara varan iyileştirmeler 
yapılmıştır.  Ayrıca işyerinde mevcut bulunan 90 günlük ikramiye 
oranı (3 tam ikramiye)  Sendika Üyelik Teşvik İkramiyesi olarak 120 
güne çıkarılmıştır (4 tam ikramiye). Ayrıca sendikalı işçilere her ay 
68,27 TL oranında sosyal yardım ödemesi yapılması kabul edilmiş-
tir.” 

“Engelli çalışanlar açısından bir ilk: Engelliler gününde ücretli izin” 
Sosyal izinlerde çeşitli iyileştirmeler yapılırken, engelli çalışanlar için 
de bir ilke imza atıldı. Buna göre, ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 
Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü 
ücretli izin olarak kararlaştırıldı.  

KAMU-SEN'in 41. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri 
çerçevesinde, Ulu Önder Atatürk'ün Anıtı, Mücadele 
Liderimiz Dr.Fazıl Küçük'ün kabri, Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Raif Denktaş ve Şehit sendikacıların 
kabirlerleri ziyaret edilerek, çelenk konup anma tö-
renini gerçekleştirmiştir

PoliPort işÇiSi “limaN-iş” dedi
1 39 6

kamU-SeN 41. kUrUlUş yıldöNÜmÜNÜ kUtladı
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Öz İletişim İş Sendikası ile TÜRKSAT arasında toplu iş sözleşmesi 
imza töreni 29 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirildi. İmza törenine, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, TÜRKSAT Genel Müdürü Ensar Gül, Öz İletişim-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, TÜRKSAT Yöne-
ticileri, Hak-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları ve TÜRKSAT 
çalışanları katıldı.

Türksat A.Ş.’de Kadınlar Günü Programı Yaptık

Türksat A.Ş.’de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanları-
na yönelik etkinlik programı düzenlendi.  Programda bütün kadın 
çalışanlarımıza Öz İletişim-İş Sendikası tarafından hediye takdimi 
gerçekleştirildi. 

Programa Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Nur 
Güllüoğlu, Genel Mali Sekreterimiz Fatma Zengin Göktürk, Genel 
Başkan Yardımcımız Osman Arslan ve Genel Disiplin Kurulu Üyemiz 
Av. Musa İhsan Kartal katıldı.

BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI YAPTIK

TÜRKSAT A.Ş. örgütlenme 
çalışmaları sırasında işçi ar-
kadaşlarımıza yapılmasına 
yönelik mücadele verileceğini 
söylediğimiz şekliyle biz Öz 
İletişim-İş Sendikası olarak Öz 
İletişim-İş Sendikası Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası’nı işçi 
arkadaşlarımız ve ailelerinin 
katılımıyla yaptık. 

Öz İletişim-İş Sendikası Ta-
mamlayıcı Sağlık Sigortası 
için sırasıyla Genel Müdürlük, 
Macunköy, Öveçler, Gazi ve 
Ankara Teknopark kampüsleri 

başta olmak üzere bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Toplantıları İMC Brokerlık uzmanları yaparak işçi arkadaşlarımızdan 
gelen sorular cevaplanmıştır.

öZ iletişim-iş SeNdikaSı
tÜrkSat a.ş.’de tiS imZaladı
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Öz Petrol-İş Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2016 ta-
rihinde İstanbul da tam bir bayram havası ve kardeşlik atmosferinde 
gerçekleşti. Sendikamızın değerlerine ve geleneklerine yakışan bir 
kongre olmuştur. İki gün süren genel kurulumuzun ilk günü kong-
re çalışmaları ve seçimler yapılmıştır. İkinci günü ise delegelerimiz 
ve misafirlerimizle İstanbul Boğazı Turu yapılmıştır. Kongremizde, 
emeğe saygı gösterilmesi ve kültürümüze sahip çıkılması adına 

halk ozanlarımız delegelerimize sunumda bulunmuşlar ve keyifli 
anlar yaşanmıştır. 

Örgel Yeniden Başkan 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda Kudret Örgel yeniden 
Genel Başkan olarak seçildi.  Genel Sekreter Hakan Karaman, Ge-
nel Mali Sekreter Uğur Evkuran ve Üye Osman İnci olarak belirlendi. 

öZ Petrol-iş
4. olağaN geNel kUrUlUNU gerÇekleştirdi

TÜRKSAT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ 
ZİYARET ETTİK

Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet 
Nur Güllüoğlu, Genel Mali Sekreterimiz Fatma Zen-
gin Göktürk,  Genel Eğitim Sekreterimiz Şadi Özbin-
göl ve Genel Başkan Yardımcımız Osman Arslan 22 
Mart 2016’da Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğünü ziya-
ret etti.

Yapılan ziyarette hem imzalanan III. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi‘nin değerlendirmesi yapılmış ve aka-
binde de toplu iş sözleşmesi hatırası olarak hazırla-
nan hediyeler bütün Türksat çalışanlarına verilmiştir.

TÜRKSAT A.Ş. İL MÜDÜRLÜKLERİNE 
ZİYARETLER YAPTIK

Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet 
Nur Güllüoğlu, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz 
Ömer Furkan Kesikbaş ve Genel Başkan Yardım-
cımız Osman Arslan Gaziantep, İstanbul Avrupa 
Yakası, Tekirdağ, Edirne, İstanbul Anadolu Yakası, 
Bursa ve Eskişehir İl Müdürlüklerini ziyaret etmiş-
lerdir. Ziyaretlerde imzalanan III. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi‘nin değerlendirmesi yapılmış ve toplu 
iş sözleşmesi hatırası olarak hazırlanan hediyeler 
bütün Türksat çalışanlarına verilmiştir.


