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Editörden...

HAK-İŞ Konfederasyonu 43. Kuruluş Yıldönümünü adına ve büyüklüğüne ya-
kışır bir şekilde kutladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirilen Kuruluş Yıldönümü programında, 
son günlerde ekonomide yaşanan gelişmeler “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konulu bir panel ile masaya yatırıldı. HAK-İŞ 43. Kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla verilen akşam yemeğine bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürok-
ratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile HAK-İŞ Kurucu Başkanları 
başta olmak üzere HAK-İŞ teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin ayrın-
tılı haberleri ilerleyen sayfalarımızda göreceksiniz. 
HAK-İŞ’in 43. Yılında, uluslararası alanda elde ettiğimiz bir başarının daha 
gururunu yaşıyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4. ITUC Kongresi’nde 
yapılan seçimlerde ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Uluslararası sen-
dikal hareketin aktif ve etkin bir üyesi olan Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
ITUC Kongresi kapsamında yürüttüğü faaliyetlere dergimizde ayrıntılı olarak 
yer verdik. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in uluslararası alanda gerçekleştirdiği 7. Ulusla-
rarası Kısa Film Yarışmasını büyük bir katılımla tamamladık. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın Katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışması kapsamın-
da ulusal ve uluslararası alandan sanat ve siyaset dünyası Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in emek temalı kısa film yarışması ödül töreninde biraraya geldi. 
Söz konusu ödül törenimize ilişkin ayrıntılı haberler dergimizde yer alıyor. 
HAK-İŞ olarak çalışma hayatına ilişkin kadroya yeni geçen işçilerin yaşadıkları 
sıkıntılardan, KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınması 
ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerin uzatılmasına, ücret artışlarında enf-
lasyonun dikkate alınmasından asgari ücret tespit komisyonunun yapısının 
değiştirilmesine kadar pek çok konuda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin ay-
rıntıları dergimizin ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz. 
Uluslararası alanda katıldığımız toplantılardan, kadın üyelerimize yönelik ola-
rak yürüttüğümüz proje çalışmalarımıza sendika genel merkez ve şube genel 
kurullarından, toplu iş sözleşmesi imza törenlerine, yardım kampanyalarımız-
dan, yurt içinde ve yurt dışında Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendi-
kalar Birliği tarafından yürütülen çalışmalara dopdolu bir HAK-İŞ dergisi ile 
yeniden karşınızdayız. 
Geçmişin birikimi ve üyelerinden aldığı güçle geleceğe büyük bir azim ve 
kararlılıkla yürüyen, sendikal mücadelede erdem; güven, onur, istikrarın adı 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, daha güçlü, 
daha etkin, daha büyük HAK-İŞ için mücadele etmeye devam ediyoruz. 
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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HAK-İŞ’in 43 yıllık bilgi ve 
birikimiyle, yeni sayımızla 
merhaba diyoruz

Editörden...
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
emek hareketinde yarım yüzyıla 
yaklaşan tarihimize yeni bir sayfa 
daha ekledik. 
Gücünü tarihî derinliğinden 
ve köklerinden alan HAK-İŞ 
Konfederasyonu, 43 yıllık bilgi, 
birikim ve deneyimle geleceğe 
kararlılıkla yürüyen bir dinamizme 
sahiptir. Bütün işkollarındaki 
sendikaları, İl Başkanlıkları, 
KKTC Temsilciliği ve yüzbinlerle 
milyona yürüyen üyeleriyle HAK-
İŞ Konfederasyonu, ülkemizin en 
büyük konfederasyonlarından biridir. 
HAK-İŞ Konfederasyonu, büyük 
bir sorumlulukla yerli ve özgün 
çalışmalarını hayata geçirmekte, 
Türk sendikal hayatının olduğu kadar 
uluslararası sendikal hareketin de 
etkin ve saygın bir aktörü olarak 
yoluna devam etmektedir. HAK-
İŞ’in 43 yıllık onurlu tarihinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, 
43 yıllık onurlu tarihinde; 
kamuoyu oluşturmaya yönelik 
kampanyalarından, sivil toplum 
kuruluşları ve meslek örgütleri ile 
yürüttüğü işbirliği ve dayanışma 
faaliyetlerine, birlikte mücadele 
çağrılarından, ortak eylem 
kararlarına, sendikalarının 
başarılı örgütlenme çalışmaları 

ve sözleşmelerinden, etkin 
grev ve eylemlerine, yoğun 
eğitim faaliyetlerinden; ulusal ve 
uluslararası alanda yürüttüğü 
projelerine kadar çok sayıda örnek 
ve özgün çalışmayı başarılı bir 
şekilde hayata geçirmiştir. 
“Etkin ve Sonuç Almaya Yönelik 
Çalışmaları Hayata Geçiriyoruz” 
Taşeron işçilerin örgütlenmesi 
konusunda yürüttüğümüz 
çalışmalar, Türkiye çalışma hayatı 
açısından ender örneklerden biri 
olmuştur. Kadroya yeni geçen 
işçilerin yaşadıkları sıkıntılardan, 
KİT’lerde kadro kapsamı dışında 
kalan işçilerin kadroya alınması ve 
mevsimlik işçilerin çalışma sürelerin 
uzatılmasına, ücret artışlarında 
enflasyonun dikkate alınmasından, 
ilave tediye ödemelerinde 
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
yapısının değiştirilmesine kadar 
pek çok konuda raporlarımızla, 
mektuplarımızla, görüşmelerimizle, 
imza kampanyalarımızla etkin ve 
sonuç almaya yönelik çalışmaları 
hayata geçiriyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu, kadın, 
gençlik, engelli, kültür sanat, 
iş sağlığı güvenliği ve Kudüs 
komiteleri ile sendikal alanda 
ilkleri hayata geçirmiş, bütün 

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan

HAK-İŞ’İN
Onurlu Mücadelesi'nde 43 Yıl

HAK-İŞ 
Konfederasyonu, 
kadın, gençlik, engelli, 
kültür sanat, iş sağlığı 
güvenliği ve Kudüs 
komiteleri ile sendikal 
alanda ilkleri hayata 
geçirmiş, bütün 
kesimleri kucaklayarak 
bir farkındalık 
oluşturmuş, yeni bir 
vizyon ve ufuk ortaya 
koymuştur. 
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kesimleri kucaklayarak bir farkındalık 
oluşturmuş, yeni bir vizyon ve ufuk 
ortaya koymuştur. 
“Geleceğe Büyük Bir Kararlılıkla 
Yürüyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal 
mücadelede, erdem, güven, istikrar 
ve onurun adıdır. HAK-İŞ olarak, 
ilkelerimizden ve değerlerimizden 
sapmadan, üyelerimizden aldığımız 
güç ve azimle geleceğe büyük bir 
kararlılıkla yürüyoruz. 
Tarihi birikimimiz ve üyelerimize olan 
inancımızla daha güçlü, daha büyük 
bir HAK-İŞ için coşkuyla, ilk günkü 
azim ve kararlılıkla çalışıyoruz ve 
çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü tarih 
ve gelecek bize böyle bir sorumluluk 
yüklemektedir.  
HAK-İŞ, demokrasinin askıya alındığı, 
özgürlüklerin kısıtlandığı, temel insan 
haklarının engellendiği dönemlerde 
susmamış, geri çekilmemiş, 
teslim olmamış, haklı davasından 
vazgeçmemiş ve güçlü bir şekilde 
itiraz etmiştir. İnandığı doğrulardan 
vazgeçmeden, kararlılık azim ve inançla 
hakkı söylemiştir. 
43 yıllık onurlu tarihimizde, Türkiye’ye 
sahip çıktığımız için, hukuka, 
demokrasiye sahip çıktığımız için, 
geleceğimize sahip çıktığımız için, 
emeğimize sahip çıktığımız için, 
emekçilere, mağdurlara, mazlumlara 
sahip çıktığımız için kendimizi feda eden 
bir duruş sergiledik. Zor zamanlarda 
susmadık, saklanmadık, ilkelerimizden 
ve değerlerimizden asla vazgeçmedik. 
Doğru bildiğimiz yoldan asla sapmadık. 
Her şartta doğruları söyledik, daha iyisi 
için mücadele ettik. Bu nedenle zor 
zamanda konuşmanın ne olduğunu iyi 
biliriz. 
“Sorumluluklarımızın Bilinciyle 
Hareket Ediyoruz”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
ülkemize, bölgemize ve küremize karşı 
sorumluluklarımızı biliyor ve insan 
olmanın gereğini yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Tarihimizin bize verdiği 
sorumlulukla medeniyet coğrafyamıza 
olduğu kadar, tüm yeryüzü 

coğrafyasının da vicdanı olmaya, 
mağdur ve mazlumların yanında yer 
almaya gayret ediyoruz. 
HAK-İŞ olarak, yüreğimizle, dilimizle ve 
elimizle; başta Gazze, Kudüs, Yemen, 
Mısır, Suriye, Doğu Guta, Myanmar 
ve Arakan olmak üzere yeryüzündeki 
tüm mağdur ve mazlumların 
yanındayız. Dünyanın neresinde 
olursa olsun yaşanan adaletsizlikleri, 
hukuksuzlukları, soykırımları, 
haksızlıkları, zulümleri, sömürüleri 
ve vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın 
dört bir yanında mazlumların uğradığı 
zulmün son bulmasını, dünyada 
demokrasinin etkin olmasını, adalet ve 
barışın hakim olmasını istiyoruz. 
Hepimizin yakından bildiği, her zaman 
olduğu gibi 2018 yılında dünyanın 
gözleri önünde Kudüs ve Filistin’de 
büyük bir zulüm yaşandı. HAK-İŞ olarak 
Kudüs’ü hiç unutmadık. Özellikle 2018 
yılında Kudüs ve Filistin konusunda 
yoğun çalışmalar yürüttük. HAK-İŞ 
olarak, bundan sonra da Kudüs ve 
Filistin davasını gündemimizde tutmaya 
devam edeceğiz. 
Dünya emek hareketinin saygın ve 
etkin bir üyesi olarak uluslararası 
platformlarda varız. Orta Asya’da, 
Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Afrika’da, 
Uzak Doğu’da Amerika’da ve 
Avrupa’dayız. Dünya sendikal hareketi 
ile yakın işbirliği ve dayanışma 
içerisindeyiz. ILO’nun yanı sıra üyesi 
olduğumuz ITUC ve ETUC ile birlikte 
çalışmaya devam ediyoruz. Biz, 
Türkiye’nin haklar ve özgürlüklerle 
ilgili eleştirilen değil, dünyada örnek 
olan, liderlik yapan bir ülke olması için 
katkı sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim 
bu özverili çalışmalarımızın neticesinde 
ITUC Kongresi’nde yapılan seçimlerde 
ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildik. 
“Çalışanların Güvenini Kazanmaya 
Devam Ediyoruz” 
Üyelerimizin olduğu kadar, emeklilerin, 
işsizlerin, yoksunların, yoksulların 
bütün dezavantajlı grupların HAK-İŞ’te 
hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu 
bilinçle hareket ediyoruz. Biz geçmişten 
aldığımız birikim, azim, kararlılık ve 

sabırla, daha güçlü, daha büyük bir 
HAK-İŞ ve daha büyük bir Türkiye 
için çalışıyoruz. Örgütlü bir Türkiye ve 
örgütleyen bir HAK-İŞ hedefledik ve 
bu hedefimize ulaşmak konusunda 
önemli başarılara imza atıyoruz. Ocak 
ayı itibariyle açıklanan istatistikler HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun çalışanların 
güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir 
şekilde büyümeye devam ettiğini 
göstermektedir. 
“Emeğin Gücüyle Zirveye” 
HAK-İŞ olarak, işçilerin takdirini 
kazanmaya devam etmekten ve 
emeğin gücüyle zirveye yürümekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan 
Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe 
lider olan diğer Sendikalarımız ile barajı 
geçen tüm sendikalarımızı yürüttükleri 
başarılı çalışmalardan dolayı tebrik 
ediyoruz. Yeni dönemde bütün 
sendikalarımızın daha da güçleneceğine 
inanıyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda 
emeği geçen, yaygın ve etkin bir şekilde 
örgütlenme çalışmaları yürüten, HAK-
İŞ’e gönül veren, mücadelesini onurlu 
ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-
İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına 
gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere 
ulaşma mecburiyetimiz olduğunu 
biliyor ve elde ettiğimiz bu başarıyı 
yeni hedefler için bir başlangıç olarak 
görüyoruz. Çünkü açıklanan istatistikler, 
toplam 13 milyon 411 bin 983 işçinin 
sadece yüzde 13.86’sına denk gelen 1 
milyon 859 bin 38 işçinin sendikalara 
üye olduğunu göstermekte ve bize 
yeni sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, sendikasız bütün çalışanları 
sendikalarımızda örgütlenmeye davet 
ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi 
geleceğe taşımak için yeni hedefler 
belirliyoruz, daha fazla örgütlenme 
diyor, yüzbinlerle milyonlara ulaşmak 
istiyoruz. Erdemli, adil ve insan onuruna 
yakışır bir sendikacılık için bütün 
işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi 
HAK-İŞ’e, sendikalarımıza üye olmaya 
davet ediyoruz. 



HAK-İŞ’İN ONURLU
MÜCADELESİNDE

HAK-İŞ 43. Kuruluş Yıldönümü, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
Başkanlığında Yönetim Kurulu 
ve sendikalarımızın başkan ve 
yöneticilerinin katılımıyla 22 Ekim 2018 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
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HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümü programı 
büyük bir coşku ve yoğun katılımla Ankara’da 
gerçekleştirildi.
HAK-İŞ 43. Kuruluş Yıldönümü, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan Başkanlığında HAK-İŞ 
Yönetim Kurulu ve sendikalarımızın başkan 
ve yöneticilerinin katılımıyla 22 Ekim 2018 
tarihinde Ankara’da “İddiamız, Mücadelemiz, 
Hedefimiz Daha Güçlü Daha Etkin Daha Büyük 
HAK-İŞ”, “Emeğin Gücüyle Zirveye”, “Sendikal 
Mücadelede Erdem, Güven, Onur, İstikrar” slo-
ganları ile gerçekleştirildi.
Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yar-
dımcısı Ahmet Erdem, ÇAYKUR Genel Müdürü 
Ekrem Yüce, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
larımız Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa 
Toruntay, Ali Cengiz Gül, HAK-İŞ Genel Sekre-
teri Dr. Osman Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal 
Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin, 
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, HAK-
İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, Hizmet-İş 
Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, milletve-
killeri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları, yöneticileri ve üyeleri ile konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın Ankara 
teşkilatı ve basın mensupları katıldı.

“Bugün Bizim İçin Bir Gurur Günüdür”

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, “81 ilde örgütlü, bütün iş kollarında 
sendikalarını kurmuş 100 binler ve milyonla-
ra yürüyen değerli HAK-İŞ mensupları bugün 
bizim için bir gurur günüdür. 43 yıl önce HAK-
İŞ davasını sırtlayıp, bize emanet eden başta 
kurucularımız olmak üzere bütün emeği ge-
çenleri saygı ve hürmetle selamlıyor, ahirete 
göçenleri de başta Genel Başkanımız Necati 
Çelik olmak üzere her birini rahmet ve şükran-
la anıyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in yürüdüğü yolda değerlerinden, 
inançlarından, ilk günkü hedeflerinden vaz-
geçmeden, kararlılıkla, inançla ve azimle aynı 
istikamette yürümeye devam ettiğini belirten 
Arslan, “Bu yolda yürürken ayağımıza takılan 
taşlar, engeller ve yaşadığımız zorluklar, dar-
beler, muhtıralar ve demokrasiye yönelik teh-
ditler ve bütün bunlara direnerek, bunlarla baş 
ederek bugünlere gelmeyi başardık. HAK-İŞ ilk 
günkü aşkla, heyecanla, misyonunu, değerle-
rini, anlayışını ve hedeflerini kaybetmeden aynı 
istikamette yürümeye devam ediyor. Bu zor-
lukları hep birlikte aştık. Yeri geldi göğsümüzü 
darbelere, ihanetlere siper ettik. İnşallah nice 
43 Yılları birlikte kutlarız” ifadelerini kullandı.
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“HAK-İŞ Olarak Üzerimizde Büyük 
Sorumluluklar Var”

HAK-İŞ olarak üzerimizde büyük sorumluluk-
lar olduğunu ve bu sorumlulukların farkında 
olarak çalışmalara devam ettiğini ifade eden 
Arslan, “Sorumluluklarımızın farkında olarak, 
ancak sorunun değil çözümün tarafı olarak 
geleceği umutla bakalım. Umutsuzluğu, kö-
tümserliği bir kenara iterek, pozitif düşünerek 
bütün bu zorlukları birlikte aşacağız” şeklinde 
konuştu. 

HAK-İŞ olarak büyük bir sorumlulukla ve ka-
rarlılıkla sorunlara çözüm bulma konusunda 
birlikte çalışmaya hazır olduğunu anlatan Ars-
lan, “Bu sosyal modelimizi bütün yönleriyle 
Türkiye’de ve uluslararası alanda paylaşıyoruz. 
Bu sosyal modelin bir gereği olarak bugün bu-
rada Türkiye ekonomisini taraflarıyla, işveren-
lerimizle, hükümetimizle, işçilerimizle birlikte 
tartışmaya ve birlikte bir çözüm bulmaya ça-
lışıyoruz. Kuşkusuz sorunlarımızı konuşaca-
ğız, tartışacağız, itiraz edeceğiz. Taleplerimizin 
karşılanması için ısrar edeceğiz ama bütün 
bunları yaparken hassas davranacağız, kırıp 
dökmeyeceğiz. Yakıp yıkmadan ama kararlı-
lıkla sorunların çözümü konusunda ısrarcı ve 
gerçekten bu konuda samimi bir mücadele or-
taya koyacağız” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in taşeron sorunu başta olmak 
üzere, Türkiye’nin kadim sorunlarının çözü-
münde nasıl kararlılık gösterdiyse inançla, 
vazgeçmeden, geri adım atmadan ısrarla ve 
kararlılıkla mücadele ettiyse bugün yaşanan 
ekonomik krizden çıkma konusunda da üze-
rine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine 
getireceğini söyledi.

“HAK-İŞ, Hak ve Özgürlüklerin 
Savunulmasında Mihenk Taşı Oldu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
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Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun kurulmasının işçiler için 
önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
İşçilerin emeğin, üretimin, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın mimarları olduğunu belirten Sel-
çuk, “Sizler sadece ekonomide değil, demok-
rasimize kattığınız değerlerle de büyük Tür-
kiye'nin mimarları oldunuz. Bakanlık olarak 
bizler, işçi ve işverenler başta olmak üzere tüm 
paydaşlarımızla büyük bir aileyi temsil ediyo-
ruz” diye konuştu.
Bu aile içerisinde HAK-İŞ’in 22 sendikası, 650 
bini aşan üyesi ve temsil ettiği değerlerle 43 
yıldır önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan 
Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “HAK-İŞ, 
ülkemizde her zaman vatan ve millet davası 
güden bir sivil toplum kuruluşu oldu. Kuruldu-
ğu dönemden itibaren Türkiye'nin yaşadığı zor 
dönemlerde sendikal mücadelenin yanı sıra 
hak ve özgürlüklerin savunulmasında mihenk 
taşı oldu. 15 Temmuz'da olduğu gibi tüm ve-
sayet rejimlerine ve darbe heveslilerine karşı 
ilkeli ve kararlı bir duruş sergiledi. İşçi hakları-
nın savunucusu olan, sosyal adalet ilkesinden 
taviz vermeyen HAK-İŞ, demokrasi mücadele-
mizde, insan hak ve özgürlüklerinin korunma-
sında her zaman milletimizin yanında yer aldı. 
Bugün çalışma hayatının iyileştirilmesi, işçi 

haklarının ve sosyal diyaloğun geliştirmesinde 
elde ettiğimiz başarıda da HAK-İŞ'İN katkısı 
var. İşçi ve emekçilerimizin alın teriyle göz nu-
ruyla ülkemizi bugünlere getirdik.”

“Bugün Gururluyuz, Onurluyuz”

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin 
yaptığı konuşmada, “Bugün gururluyuz, onur-
luyuz. 43 yıl önce bugün, 22 Ekim 1976 yılında 
kurulan HAK-İŞ Konfederasyonumuz, ilke-
lerinden, duruşundan taviz vermeden yoluna 
devam ediyor. 43 yıl önce tutuşturulan HAK-İŞ 
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meşalesi bugün koca bir çınar oldu. HAK-İŞ, 
bugün sadece ülkemizin değil, uluslararası 
emek hareketinin de saygın bir üyesi olmuştur. 
HAK-İŞ’in bu seviyelere gelmesinde emeği ge-
çen, ter akıtan tüm dava arkadaşlarımıza se-
lamlar ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.
43. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamın-
da “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” ko-
nulu panel düzenlendi. 

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’in moderatörlüğün-
de yapılan panelde, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Lütfi 
Elvan, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur 
panelde ülke ekonomisine ve son günlerde ya-
şanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde 
bulundular. 
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HAK-İŞ 43. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konulu panel düzenlendi. 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’in moderatörlü-
ğünü yaptığı “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konulu panelde, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkanı 
Yardımcısı Lütfi Elvan, ASKON Genel Başka-
nı Hasan Ali Cesur panelist olarak yer aldı.
Panelde konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, ekonomideki saldırılar ile enf-
lasyonla mücadele kapsamında alınan ted-
birleri desteklediklerini belirtti.
Ekonomik krizlerin ve yüksek enflasyonun 
en büyük mağdurunun işçiler olduğuna dik-
kati çeken Arslan, enflasyonla mücadelenin 
başarıya ulaşması için HAK-İŞ olarak her 
zaman elimizden gelen katkıyı vermeye ha-
zırız” dedi.

“Sorunlar Güçlü Sosyal Diyalog ve 
Toplumsal Mutabakatla Atılacaktır”

Ekonomimizde yaşanan saldırıların güçlü 
sosyal diyalog ve toplumsal mutabakatla 
daha hızlı atlatılacağını belirten Arslan ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Kamu yatırımlarında ve ücretlerde kısıntıya 
giderek bu kriz atlatılamaz. 2008 krizinden 
'al-ver ekonomiye can ver' diyerek çıktığı-
mızı unutmamalıyız. Çalışanlar ve emekliler 
enflasyona karşı korunmalıdır. Bu kapsam-
da, 2019'daki kamu sözleşmeleri ile yeni 
asgari ücret iyi bir fırsattır. Ekonomik sorun-
ların çözümü konusunda hükümetimiz atıl-
ması gereken adımları atarken sosyal taraf-
lar da sadece işverenler değil işçi sendikala-
rıyla da bu programların çalışanlar açısından 
ne anlama geldiğini, çalışanlar için nasıl bir 
çözüm düşündüklerini, hangi hedefleri koy-
duklarını bizimle de paylaşmalarını bekliyo-
ruz. Biz toplumun işçi kesimini temsil eden 
önemli sivil toplum örgütleri ve sendikalar 
olarak bu çözümleri bizimle de konuşarak 
önerilerimiz ve temennilerimizi iletmek is-
teriz. Bunun uygulanması durumunda çok 

önemli bir avantaj elde edilmiş olur.”
Ücretlilerin maruz kaldıkları yüksek vergi 
oranlarının azaltılması talebini dile getiren 
Arslan, İşsizlik Sigortası Fonundan yarar-
lanma şartlarının kolaylaştırılması ve yarar-
lanma süresinin uzatılması gerektiğini söy-
ledi. Arslan, insanı ve emeği merkeze alan 
üretim ve istihdam odaklı büyüme modeline 
geçilmesi gerektiğini kaydederek, “IMF ile 
ayrılan yolların birleşmesini kesinlikle iste-
miyoruz. IMF, işten çıkarma, acı reçeteler ve 
özelleştirme demektir. Türkiye'de olan her 
şeyin ithal edilmesi anlayışını bırakmalıdır. 
Yerli üretime, yerli sanayiye ve yerli ham-
maddeye destek olunmalıdır. Bugün karşı-
laştığımız ekonomik sorunların çözümün-
de hükümetimiz ve bürokrasi, sivil toplum 
ve işverenler herkes bir şeyler çözümler 
gönderiyor, bir kısım kararlar alıyorlar. Orta 
vadeli program, enflasyonla mücadele, 100 
günlük eylem planı gibi sorunları çözmek 
için birtakım adımlar atılıyor. Bunlar atılması 
gereken önemli adımlardır” dedi.

HAK-İŞ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE
EKONOMİ KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Arslan, “HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümün-
de ekonominin önemini dikkate alarak ta-
rafları bir araya getirdiğini işverenlerin, reel 
sektörün bu konuda nasıl bir çözüm düşün-
düğünü ve hükümetin nasıl bir icraat yaptığı-
nı, ekonomi kurmaylarının nasıl bir yaklaşım 
içerisinde olduğunu görmek amacıyla farklı 
görüşleri ortak bir yerde buluşturabilir mi-
yiz amacıyla bu paneli düzenlemek istedik” 
dedi.
İlk defa sendikalaşma oranlarını yükseltmek 
için AK Parti’nin 100 günlük eylem planında 
bir hususun yer aldığını anımsatan Arslan, 
“Hükümetimiz sendikal örgütlülüğün ne an-
lama geldiğinin farkında ve bunu 100 günlük 
eylem planının içine yerleştirmiş bulunmak-
ta. Bu bizim için oldukça sevindiricidir” diye 
konuştu.

“Özel Sektörü Rahatlatacak Adımlar 
Atılması Gerekiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi El-
van, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağ-
lam olduğunu, son dönemde döviz kurunun 
artmasıyla ithalata dayalı üretimde sıkıntılar 
yaşandığını ifade ederek, bu sıkıntılara ban-
kaların sendikasyon kredilerinin yenilenme-
diği yönündeki birtakım algı operasyonları-
nın da eklendiğini söyledi. 
Özel sektörü finansman bakımından rahat-
latacak adımların atılması gerektiğinin dile 
getiren Elvan, “İşletmelerimizin ayakta kal-
ması son derece önemli. Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız, özellikle bankaların sermaye 
yapılarını detaylı olarak çalışıyor, BDDK de 

bu konu üzerinde çalışıyor. Bunlar ortaya 
çıktıktan sonra reel sektörü ayakta tutabile-
cek bir mekanizmayı oluşturacağız. Çünkü 
bizim için reel sektör son derece önemli” 
diye konuştu.

“Ekonomide Son Aylarda  
Enflasyon, Yüksek Faiz ve Cari Açık 
Sorunları Yaşanıyor”

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise 
ekonomide son aylarda yüksek enflasyon, 
yüksek faiz ve cari açık gibi sorunlar yaşan-
dığına işaret ederek, bütün bunların ekono-
mik sorunların piyasaya yansıyan sonuçları 
olduğunu söyledi. Az gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelerin ekonomilerinde ortak bazı 
temel sorunların olduğunu anlatan Cesur, 
bunların kayıt dışılık, ithalata ve yabancı ser-

mayeye bağımlılık, ihracatın düşük olması, 
sermaye yetersizliği, markalaşmanın olma-
ması, ölçek ekonomisinin sağlanamaması 
şeklinde sıraladı.

“Türkiye Sanayisinde 29 Çeyrektir 
Artış Yaşanıyor”

Panel Moderatörü Cumhurbaşkanlığı Sos-
yal Politikalar Kurulu Üyesi Vedat Bilgin de 
Türkiye sanayisinde 29 çeyrektir üretim artı-
şı yaşandığını belirterek, “Sanayi üretimi bir 
önceki döneme göre artmaya devam etti. 
Sanayi üretimi, reel sektör demektir. Türki-
ye'de konjonktürel bir dalgalanma var ama 
reel sektöre bunun yansımaları uzanmamış. 
İktisat politikasını yapanların, bunu reel sek-
töre yansıtmadan çözmesini ümit ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
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43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş 
Yıldönümü dolayısıyla HAK-İŞ Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, 22 Ekim 2018 tarihinde Anka-
ra’da, Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
başkanlığında gerçekleştirildi. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu toplantısına, HAK-İŞ Ge-

nel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, 
Settar Aslan, Mustafa Toruntay, Ali Cengiz 
Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıl-
dız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdo-
ğan Serdengeçti ve konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
katıldı. Toplantıda, ülkemizdeki gündem ve 
gelişmeler, çalışma hayatındaki gelişmeler, 

dünya gündeminde yer alan Filistin meselesi 
ve Kudüs Davası ile HAK-İŞ’in çalışmaları, 
sendikalarımızın örgütlenme faaliyetleri, il 
istihdam ve mesleki eğitim kurulları, HAK-
İŞ’in yürüttüğü projeler, HAK-İŞ MEYEB Sı-
nav ve belgelendirme faaliyetleri konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, aile 
fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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HAK-İŞ'İN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 
43. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNDE BULUŞTU

"
"

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş yıldönü-
mü dolayısıyla düzenlenen törende HAK-İŞ’in kuru-
cuları, eski başkan ve yöneticileri başta olmak üzere 
HAK-İŞ'e emeği geçenler bir araya geldi.  
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende 
HAK-İŞ’in kurucuları, eski başkan ve yöne-
ticileri başta olmak üzere HAK-İŞ'e emeği 
geçenler bir araya geldi.  
HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümü onuruna 
düzenlenen akşam yemeği, 22 Ekim 2018 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirildi.  
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim 
Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah 
İşler, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve 
Sanatkarlar Derneği Başkanı Mahmut Çe-
likus, MEYAD Başkanı İsmail Akgün, TOBB 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
HAK-İŞ Kurucu Başkanları Yasin Hatipoğlu, 
Mustafa Taşçı, Abdulhakim Kaplan, Mehmet 
Asena, Naci Şavata, Recai Nurhan Yavuz, 
İbrahim Ahi, Hakkı Büyükharbut, merhum 
Genel Başkanımız Necati Çelik'in eşi Şermin 
Çelik, Abdulkadir İmamoğlu’nun eşi Cennet 
İmamoğlu, sivil toplum kuruluşlarının baş-
kanları, yöneticileri ve üyeleri, konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile basın mensupları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün, 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kuruluşunun 
43. Yılını kutlamanın heyecanını ve haklı gu-

rurunu yaşıyoruz. Bugün burada tarihe kayıt 
düşerken, emek hareketinde yarım yüzyıla 
yaklaşan tarihimize yeni bir sayfa daha ekli-
yoruz. Bu tarih, hak ve emek mücadelesinde 
HAK-İŞ’in temellerinin atıldığı tarihtir” dedi.

“1976 Yılında Dikilen Fidan, Ulu Bir 
Çınara Dönüşmüştür”

Arslan, “1976 yılında Ankara’da dikilen fidan 
bugün, ulu bir çınara dönüşmüştür. HAK-İŞ 
Konfederasyonu bugün bütün işkollarındaki 
sendikaları, 81 İl başkanlığı, KKTC Temsilciliği 
ve yüz binlerle milyona yürüyen büyük HAK-
İŞ ailesiyle, ülkemizin en büyük konfederas-
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“Bugün, HAK-İŞ 
Konfederasyo-
nu’nun kuruluşu-
nun 43. Yılını kutla-
manın heyecanını 
ve haklı gururunu 
yaşıyoruz. Bugün 
burada tarihe kayıt 
düşerken, emek 
hareketinde yarım 
yüzyıla yaklaşan 
tarihimize yeni bir 
sayfa daha ekliyo-
ruz. 

yonlarından birisidir. HAK-İŞ’in 43 yıllık onur-
lu tarihinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. Onları unutmadık, unutmuyoruz, 
unutmayacağız. Kuruluşumuzdan bu yana 
emeği olan yol arkadaşlarımızdan, başta 
Necati Çelik Başkanımız olmak üzere, hakka 
yürüyen Abdülkadir İmamoğlu, Metin Türker, 
Salim Çeçen, Mustafa Noyan ve Şakir Simit’e 
Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Türk ve Uluslararası  
Sendikal Hareketin Etkin ve Saygın 
Aktörüdür”

HAK-İŞ’in büyük bir sorumlulukla yerli ve 
özgün çalışmaları hayata geçirdiğini anla-
tan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk 
sendikal hayatının olduğu kadar uluslararası 
sendikal hareketin de etkin ve saygın bir ak-
törüdür. 
HAK-İŞ olarak bizim inancımız, hedefimiz, 
iddialarımız, mücadele azmimiz, kararlılı-
ğımız var. Bütün bunlar bize büyük bir güç 
ve motivasyon veriyor. Tarihi birikimimiz ve 
üyelerimize olan inancımızla daha güçlü, 

daha büyük bir HAK-İŞ için coşkuyla, ilk gün-
kü azim ve kararlılıkla çalışıyoruz ve çalışma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Daha Güçlü HAK-İŞ, Daha Büyük 
Türkiye İçin Çalışıyoruz” 

HAK-İŞ’in dünya emek hareketinin saygın ve 
etkin bir üyesi olarak uluslararası platform-
larda yer aldıklarını kaydeden Arslan, “Orta 
Asya’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Afrika’da, 
Uzak Doğu’da Amerika’da ve Avrupa’dayız. 
Dünya sendikal hareketi ile yakın işbirliği ve 
dayanışma içerisindeyiz. Geçmişten aldığı-
mız birikim, azim, kararlılık ve sabırla, daha 
güçlü, daha büyük bir HAK-İŞ ve daha büyük 
bir Türkiye için çalışıyoruz. Örgütlü bir Türki-
ye ve örgütleyen bir HAK-İŞ hedefledik ve bu 
hedefimize ulaşmak konusunda önemli ba-
şarılara imza atıyoruz. Alın teri akıtan bütün 
emekçi kardeşlerimizi, bütün çalışanları sen-
dikalı olmaya, HAK-İŞ’li olmaya davet ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kurucu Başkanları Yasin Hatipoğlu, 
Mustafa Taşçı, Abdulhakim Kaplan, Mehmet 
Asena, Naci Şavata, Recai Nurhan Yavuz, İb-
rahim Ahi’ye HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönü-
mü vesilesiyle plaket takdiminde bulunuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan , HAK-
İŞ Kurucu Başkanı Mustafa Taşçı'ya  Plaket  
takdiminde bulundu. HAK-İŞ Kurucu Başkanı 
Mustafa Taşçı, 43 yıl sonra böyle muhteşem 
bir kuruluş yıl dönümünde sayın genel baş-
kanımızdan beklenen onurlu hareketi gördük  
memnun olduk çok teşekkür ediyoruz dedi.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-
İŞ Kurucu Başkanı Yasin Hatipoğlu’na plaket 
takdiminde bulundu. HAK-İŞ Kurucu Başka-
nı Yasin Hatipoğlu, “Biz çalıştık, biz kurduk 
ama bugünlere büyüterek getiren, başarıyla 
bugünlere getiren kardeşlerim bizden daha 
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"

""1976 yılında Anka-
ra’da dikilen fidan 
bugün, ulu bir çı-
nara dönüşmüştür. 
Bugün bütün işkol-
larındaki sendika-
ları, 81 İl başkanlığı, 
KKTC Temsilciliği 
ve yüz binlerle mil-
yona yürüyen bü-
yük HAK-İŞ ailesi, 
ülkemizin en büyük 
konfederasyonla-
rından birisidir."
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çok teşekküre layık insanlardır. Ben kurucu 
olmanın ötesinde kurduğumuz, emek verdi-
ğimiz teşkilatımıza huzurunuzda çok teşek-
kür ediyorum. HAK-İŞ’i bugünlere getirmek 
başarıların en teşekküre şayanıdır. Gösterilen 
vefadan dolayı teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, “Cum-
hurbaşkanı seçimlerinde Türkiye’yi tekrar 28 
Şubat’a çevirmek isteyenlerin karşısında, 
Türkiye’nin önemli illerinde birlikte ses yük-
selttik ve birlikte millet iradesini önemsedik. 
Buradan taşerondaki başarılarından dolayı 
HAK-İŞ’i bir kez daha kutluyorum. HAK-İŞ 
bugün düzenlediği programla bir vefa örneği 
daha gösteriyor. Bunun için de HAK-İŞ’e tek-
rar teşekkür ediyor, nice 43 yıllara ulaşmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kurucu Başkanı Abdulhakim Kaplan 
plaketini AK Parti Ankara Milletvekili Emrul-
lah İşler tarafından verildi. Kaplan, “Dikilen 
fidanın yeşerdiğini, büyüdüğünü ve meyve 
verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. İnşal-
lah HAK-İŞ Konfederasyonumuz Türkiye’de 
bir numara olacak ve hepimizi sevindirecek. 
Emeğin karşılığını hakkıyla arayan herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.
HAK-İŞ’in 43 yıl önce dikilen bir fidan oldu-
ğunu ve altında pek çok insanın gölgelen-
diğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili 
Emrullah İşler, “Bu anlamlı gecede Başka-
nımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. 
Bir vefa göstererek bütün emeği geçenlere 
plaket takdim etmesi çok anlamlı. HAK-İŞ’e 
Türkiye ile ilgili takındığı onurlu tavrın, ile-
lebet devam etmesini ve bundan sonraki 
hayatında başarılar diliyorum” dedi. HAK-İŞ 
Kurucu Başkanı Salim Uslu’ya plaketini AK 

Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir verdi. Uslu 
konuşmasında, “Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a çok teşekkür ediyorum. HAK-İŞ her 
zaman doğru, dik durdu ve inandığı yola de-
vam etti” dedi.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Bu 
akşam burada gösterilen vefa örneği HAK-
İŞ’e yakışır oldu. Buradan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a ve herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Merhum Genel Başkanımız Necati Çelik adı-
na plaket alan eşi Şermin Çelik konuşmasın-
da “Rahmetli eşimin adına aldığım plaket için 
çok teşekkür ediyorum. HAK-İŞ’e başarılar 
diliyorum” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Mali Sekrete-
ri Abdülkadir İmamoğlu’nun eşi Cennet İma-
moğlu Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
böyle bir gecede bulunmaktan dolayı duy-
duğu mutluluğu ifade etti. HAK-İŞ Kurucu 
Başkanı Hakkı Büyükharbut’a plaketini TOBB 
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Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş 
verdi.
Büyükharput, “Kıymetli kardeşlerim, o 
günkü şartlar altında, zor şartlarda bu işin 
tohumu saçıldı ve yeşerdi. Çok şükür 43. 
yıldönümünde belli bir noktaya gelindi” 
dedi.
HAK-İŞ Kurucu Başkanı Hakkı Büyükhar-
but, “Benim sendikal hayatla tanışmam 
HAK-İŞ ile oldu. HAK-İŞ ile iş kanunlarını 
birlikte çıkardık. Çok güzel işler yaptık. Al-
lah hayırlı uğurlu eylesin. Nice nice yıllara” 
dedi.
HAK-İŞ Kurucusu Mehmet Asena’ya pla-
ketini ESDER Başkanı Mahmut Çelikus 
verdi. HAK-İŞ isminin büyük manalar 
ifade ettiğini belirten Çelikus, “Başkanla-
rımızın verdiği mücadele sadece işçileri-
miz için değil, yerli ve milli olan esnafımız 
için de olmuştur. HAK-İŞ sadece işçilerin 
hak ve menfaatleri için mücadele etmiyor, 
aynı zamanda medeniyet değerlerimizle 
ilgili ne varsa hepsi için çalışıyor. Gittikçe 
de yol alıyorlar” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Kurucu Başkanı Naci Şavata’ya 
plaketini Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın verdi. Şa-
vata’ya, “Bugüne kadar hizmet eden bü-
tün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 
HAK-İŞ geldiği noktada bizleri mutlu edi-
yor” dedi.
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, emek 
örgütlerinin tarihlerine duyduğu saygı 
ve vefa duygusuyla kalkındığını belirte-
rek Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.
HAK-İŞ Kurucu Başkanı Recai Nurhan 
Yavuz’a ödülünü MEYAD Başkanı İsmail 
Akgün takdim etti. 43 yıl önce maddi ve 
manevi birçok zorlukla HAK-İŞ’in kurulu-
şunu gerçekleştirdiklerini anlatan Yavuz, 
“HAK-İŞ’i bu seviyeye getiren Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a ve yöneticileri-
ne teşekkür ediyorum. HAK-İŞ’i daha da 
ileriye de götüreceklerine eminim” diye 
konuştu. HAK-İŞ Kurucu Başkanı İbrahim 
Ahi’ye plaketini HAK-İŞ Onursal Başkanı-
mız Salim Uslu verdi. Ahi konuşmasında 
“HAK-İŞ’i kurarken bugünkü duruma 
geleceğini hiç tahmin edemiyorduk. 1976 
yılında HAK-İŞ’in kuruluşunda bütün tuta-
nakları ben hazırlamıştım. HAK-İŞ’in 43. 
Yaşını kutluyorum” dedi. 
HAK-İŞ’in 43. Kuruluş yıldönümü dolayı-
sıyla düzenlenen tören kurucu başkanla-
rın hep birlikte pasta kesimi ve toplu aile 
fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş 
Yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin 81 ilinden 
gelen HAK-İŞ İl Başkanları Ankara’da buluş-
tu. HAK-İŞ İl Başkanları toplantısı 21 Ekim 
2018 tarihinde Ankara’da, Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleşti-
rildi. 
İl Başkanları toplantısına, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Set-
tar Aslan, Mustafa Toruntay, Ali Cengiz Gül, 

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti ve 81 ilden gelen HAK-İŞ İl Baş-
kanlarımız katıldı.

HAK-İŞ
İL BAŞKANLARI ANKARA’DA BULUŞTU
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Toplantıda Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Teşkilatlan-
madan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Şahin, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız değerlendirmelerde 
bulundu.
Toplantıda, ülkemizdeki gün-
dem ve gelişmeler, çalışma 
hayatındaki gelişmeler, dünya 
gündeminde yer alan Filistin 
meselesi ve Kudüs Davası ile 
HAK-İŞ’in çalışmaları, sendika-
larımızın örgütlenme faaliyet-

leri, il başkanlarının karşılaştığı 
sorunları, il istihdam ve mesleki 
eğitim kurulları, HAK-İŞ’in yü-
rüttüğü projeler, HAK-İŞ MEYEB 
Sınav ve belgelendirme faaliyet-
leri konusunda değerlendirme-
lerde bulunuldu.
Toplantıda söz alan il başkan-
larımız, illerinde yaşadıkları 
sorunlar ve çözüm önerilerine 
ilişkin görüş ve önerilerini sun-
dular.
Toplantı, aile fotoğrafı çekimiyle 
sona erdi.
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1. HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Ku-
rulu 43. Kuruluş Yıldönümünü kutlama-
nın gururunu yaşadığını belirterek şu 
hususların altını çizer: 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Ku-
ruluş Yıldönümünü kutlamanın haklı gururu 
ve onurunu yaşıyoruz.. 43 yıl önceki inşa 
sürecinin bugün heyecanını yaşamaktayız 
ve bugün her zamankinden daha umutlu-
yuz. Bundan 43 yıl önce sendikalarımızın 
bir araya gelerek kurduğu HAK-İŞ, dünden 
daha güçlü, kendinden daha çok emin, ken-
dine daha çok güvenen, geleceğine umutla 
bakan, önemli bir tarihi noktada bulunmak-
tadır.
HAK-İŞ, sıkıntı çeken emekçilerin sığınma 
adresi olmuştur. Bu yüzden dünyanın her 
yerindeyiz.  Çünkü biz HAK-İŞ olarak coğ-
rafyaya ve sınırlara bakmadan, nerede bir 
mağdur ve mazlum varsa onun yanında yer 
almayı ilke edindik.
2. HAK-İŞ İl Başkanları Alanda Hızlı, 
Etkin Ve Yaygın Çalışmalarını Yürüt-
mektedir. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
HAK-İŞ'in hem her işkolunda ve hem de il 
düzeyinde örgütlülüğünü tamamlayarak 
güçlendirme yolunda başarılı çalışmalarını 
memnuniyetle karşılamaktadır. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
HAK-İŞ İl Başkanlarının, çalışma hayatının 
bütün zorluklarına karşın yürüttüğü yoğun 
sendikal mücadelesini takdirle karşılamak-
tadır. 

3. Ekonomik Sorunların Çözülerek Eko-
nomik İstikrarın Tekrar Sağlanması 
Aciliyet Arz Etmektedir. 
Ülkemizde son aylarda içinde bulunduğu-
muz bir ekonomik süreç ve ona bağlı sorun-
ların olduğu bir durum söz konusudur. 
Kısa sürede, ekonomik sorunların artması 
değil, yeniden istikrar sürecine dönme tren-
dini memnuniyetle karşılıyoruz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Konfederasyonumuzun, ekonomik geliş-
meleri yakından takip edip hızlı tepki koy-
masını memnuniyetle karşılamaktadır. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
HAK-İŞ'in ekonomik gelişmeleri, problem-
leri, Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
panelini düzenleyip konuyu ilgili ve yetkin 
taraflarla birlikte tartışmasını son derece 
yerinde ve faydalı bulmaktadır. Bu yaklaşım, 
HAK-İŞ'in her zaman yapıcı ve çözüm üre-
ten sadece tenkit değil teklif üreten yaklaşı-
ma denk düştüğünü göstermektedir. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, bakanlıklarımızın enflasyonla mücadele 
kampanyası başlatmış olmasını önemli bu-
luyoruz. Ancak sendikaların burada bulun-
mamasını bir eksiklik olarak görüyoruz. 
Geçmişte, gerek ekonomik krize ve gerek-
se enflasyona karşı yürütülen mücadele ve 
kampanyalarda, HAK-İŞ ve sendikalar ola-
rak memnuniyetle ve etkin bir şekilde yer 
almıştık.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,  is-
tihdam seferberliğine bu dönem daha büyük 
ihtiyaç olduğunu vurgular.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması 
talebi ve çağrımızı yenileyerek Türkiye’nin bu 
platformdan faydalanmayı daha fazla gecik-
tirmemesini talep eder.
4. Kadroya Geçen Taşeron İşçiler, Süre-
si Uzatılan Geçici ve Mevsimlik İşçiler 
ile Çalışma Hayatının Diğer Sorunları-
nın Çözümü İçin Etkin Mücadeleye De-
vam Edeceğiz: 
HAK-İŞ Genişletilmiş Bakanlar olarak, ta-
şeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin 
başarılmasının sendikal mücadelemizin bir 
nişanı olarak, bu büyük başarının onurunu 
yaşıyoruz. Aynı şekilde geçici ve mevsimlik 
işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasının 
memnuniyetini yaşıyoruz. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ta-
şeron işçilerimizin kadroya geçirilmesinden 
ve geçici ve mevsimlik işçilerin sürelerinin 
uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza 
ve hükümetimize içten teşekkürlerimizi ye-
nilemek istiyoruz.
Biz HAK-İŞ olarak süreçlere, ilerlemeye, ge-
lişmeye olan inancımızı yenilemek istiyoruz. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, bu bağlamda kadro sürecinde ciddi so-
runlar yaşandığını ve bu sorunların zamana 
bırakılmayacağını vurgularız. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
yeni kadroya geçirilen işçilerimiz için özetle 
şu hususların altını çizer:
• Sendikalı oldukları halde onlar için toplu iş 
sözleşmesi yapılmaması,
• Aidat alma imkanının olmaması, alınma-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak 
amacıyla Ankara’da toplanan HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, HAK-
İŞ İl Başkanlıklarının çalışmaları; Türkiye'deki ekonomik durum, Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” 
konulu panel, Türkiye’nin gündeminde bulunan kadroya geçen taşeron işçiler, 
iş sağlığı ve güvenliği, işsizlik başta olmak üzere çalışma hayatının temel 
konuları ile 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişiminin yıldönümü, 
HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film Yarışması, Kudüs ve Filistine Destek, Dünya 
Sendikal Hareketi ile işbirliği gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 22 
Ekim 2018 tarihinde Ankara'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;
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ması sendikalarımızın bu üyelerimize hiz-
met veremez hale gelmesi. 
• Kapsam dışı kalan taşeron işçilerin tama-
mı için Bakanlık ile ortak çalışma yapılarak 
kadro imkanı verilmesi. 
• Bu işçilerin işyerlerinde karşılaştığı farklı 
boyuttaki uyum sıkıntıları sendikalarla ortak 
çalışmalar yapılarak çözümlenmelidir. 
5. İşsizlik İle Mücadelede Etkin Politika-
lara İhtiyaç Bulunmaktadır. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştir-
meye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştır-
maya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye 
devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm 
bulmak amacıyla yeni sistem ya da model 
geliştirilmesini istiyoruz. İstihdam sefer-
berliği gibi politika ve uygulamaları önemli 
bulduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek 
istiyoruz.
6. İş Güvenliği Önlemleri ve Denetimleri 
Arttırılmalıdır: 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, iş 
sağlığı ve güvenliği konusunun son derece 
önemli ve hassas bir konu olduğunun altını 
çizer. Çalışanlarımız, iş kazaları yüzünden, 
denetimsiz işyerlerinde hayatlarının baha-
rında can veriyorlar. Bu bazen madenler 
oluyor, bazen konut-işyeri oluyor, bazen de 
havaalanı inşaatı oluyor, bazen patlamalar 
oluyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bü-
tün proje, çalışma ve tasarıları destekliyor, 
içerisinde aktif olarak rol almak istiyoruz. 
Çünkü artık iş kazalarında insanların öldü-
ğünü görmek istemiyoruz.
İSG konusunda her zaman sorumluluk alı-
yor, katıldığımız her platformda kayıt dışı 
işçi çalıştırmanın ve iş kazalarının ülkemiz 
ve insanlarımız için ne denli tehlikelere yol 
açtığını belirtiyoruz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıkların 
acilen İSG konusunun üzerine gitmelerini 
önemle talep ediyoruz. 
Artık bu kazaları ve kazaların sonucunda 
oluşan ölümleri ve yaralanmaları önleyecek 
daha etkin tedbirler alınmasını istiyoruz. Bu 
konuda milli seferberlik ilan edilmeli, başta 
sendikal örgütlenmenin önünün açılması 
olmak üzere kayıt dışı ile etkin olarak mü-
cadele edilmelidir. Denetimler yerinde, kap-
samlı, objektif ve önleyici tedbirleri hayata 
geçirmeye dönük olarak yapılmalıdır.
7. 15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unut-
turmayacağız, Terörü Kınıyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Tem-

muz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimine 
kararlı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. Türkiye tarihinin en uzun ve en karanlık 
gecesini yaşamamızın üzerinden tam 2 yıl 
geçti ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi 
dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Tem-
muz şehit aileleri ve gazilerimizi yalnız bı-
rakmamak, hainlerin silahlarına, uçaklarına 
bombalarına, tanklarına, tüfeklerine direnen 
milletimizle dayanışma içerisinde olmak ve 
sorumluluk almak için ‘Çatı Davası’ ve ‘Akın-
cı Üssü’ davalarında nöbetlerimize devam 
ediyoruz.  
HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz davalarını daha 
yakından takip etmek amacıyla oluşturulan 
Ankara Platformu kapsamında Sincan Ce-
zaevi Kampüsü önünde kararlılıkla Adalet 
Nöbetleri tutmaya devam ediyoruz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef 
alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyo-
ruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit 
olan askerlerimize, polislerimize, korucula-
rımıza ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan 
rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımı-
za acil şifalar diliyoruz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunla-
ra, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi 
dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine 
karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 
Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur 
ve güven ortamında, birlik ve dayanışma 
içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Te-
rörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. 
Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla 
bir bütün halinde terörle mücadele konu-
sunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata 
geçireceğine inanıyoruz.
8. HAK-İŞ VII. Uluslararası Kısa Film 
Yarışması: 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu, Türkiye’nin en büyük işçi 
konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, 
klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve 
insana dair her alanda faaliyet göstermekte 
ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal 
dönüşüm sürecine katkısını sürdürmekte 
olduğunu vurgular.
HAK-İŞ olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mızın katkılarıyla bu yıl 7.’sini gerçekleştir-
diğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza 
başvurular 15 Ekim 2018 tarihinde sona er-
miş ve 4 bin 104 film ile yine rekor düzeyde 
bir başvuru gerçekleştirilmiştir. Kısa film 
yarışmamız Türkiye ve dünya genelinde bir 
marka olmuş, her yıl yoğun bir ilgiyle kar-

şılanıyor olması memnuniyet vericidir. Yarış-
mamıza katılımın bu denli yoğun olması si-
nema dünyasında emeğe olan duyarlılık, ilgi 
ve saygının her geçen gün daha da artacağı 
konusunda umut vermektedir. 
Kısa Film Yarışmamıza yurt içi ve yurtdışın-
dan film göndererek katılım sağlayan tüm 
film emekçilerine teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.
9. Kudüs Ve Filistin’e Destek İçin Çalış-
malarımızı Daha Kurumsal Olarak Artı-
rarak Sürdürüyoruz. 
Başkanlığını Konfederasyonumuz Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın yaptığı, “Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği” tarafından, yapılan çalışmaları artıra-
rak sürdürüyoruz. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
HAK-İŞ olarak Kudüs ve Filistin'e Destek 
Sendikal Komitesinin kurulması, HAK-İŞ'in 
Kudüs'e olan destek ve mücadelesinin ka-
rarlı, sistematik, somut ve kavramsal olarak 
görmesidir. 
10. Türkiye, Mültecilere Misafirliğindeki 
Yeni İleri Bir Aşama Geçmelidir. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Türkiye'nin başta Suriyeliler olmak üzere 
birçok ülkeden mazlum ve mağdurlara gö-
nülden ev sahipliğine teşekkür eder. 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, mültecile-
re bu güzel ev sahipliğinin bir ileri aşamaya 
geçmesi için etkin, yaygın ve somut politika-
ların geliştirilerek yeni önlemlerin geliştiril-
mesini bekliyoruz. 
11. Türkiye'nin AB İlişkilerindeki Yeni 
Olumlu Atmosferi Önemsiyoruz. 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 
Türkiye'nin AB ile yeni ve olumlu ilişkiler ge-
liştirme atmosferini memnuniyetle karşılar. 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, bu süreçte 
Türkiye'nin sosyal politikaları da güçlendire-
rek sendikal hareketi daha etkin kullanacak 
şekilde hareket etmesini talep ediyoruz. 
12. HAK-İŞ ve Dünya Sendikal Hareket 
İşbirliği 
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-
rak, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun dünya 
sendikaları ve sivil toplum örgütleri arasında 
önemli bir yer edinmiş olması bizim için bü-
yük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu vur-
gulamak istiyoruz. Üyesi olduğumuz ITUC 
ve ETUC'un yanı sıra ILO, G20/L20 gibi bir-
çok ülke konfederasyonu HAK-İŞ saygın ve 
aktif bir süreç ortaya koyarak yakın işbirli-
ğinin onurunu yaşıyoruz. HAK-İŞ Genişletil-
miş Başkanlar Kurulu, Aralık 2018 tarihinde 
yapılacak olan ITUC Dünya Genel Kurulu'na 
başarılar diler. 
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
2019 yılı için net 2 bin 20 TL olarak belirle-
nen asgari ücret hakkında açıklamalarda 
bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirme-
lerde bulundu:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 
yılı için geçerli olan yeni asgari ücreti 2 bin 
20 TL olarak belirlemiş olması önemli bir 
gelişmedir. İşçi-işveren ve hükümet tem-
silcilerinin üzerinde uzlaşarak asgari ücreti 
tespit etmelerini, ülkemizin içinden geçtiği 
zor dönem açısından önemli buluyoruz. Ha-
yırlı olsun.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki; 
Asgari ücret tanımı yanlış olarak kullanıl-
maktadır. Asgari ücret bir ülkede uygulana-

bilecek en düşük, en az ücrettir. Asgari ücret 
belirlenirken asgari ücret tespit komisyo-
nunda işçileri ve işverenleri hükümeti temsil 
edenlerin bu gerçeği kamuoyuna doğru bir 
şekilde anlatmaları gerekmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları-
na işçi adına katılanlar ne yazık ki asgari üc-
reti yoksulluk seviyesiyle, açlık sınırıyla vb bir 
kısım farklı değerlendirmelerle kıyaslayarak 
toplumu, özellikle asgari ücretle çalışan 
milyonlarca insanımızı büyük bir beklentiye 
sokmaktadırlar. Bu temsilciler, kamuoyunu 
yanlış yönlendirerek, biraz da şov hevesle-
riyle kamuoyunu yanıltmaktadırlar. Asgari 
ücretin belirlendiği her dönemde olduğu gibi 
bu dönemde de aynı şeyler tekrar edilmiş-
tir. Tüm işçiler adına komisyona katılan işçi 
temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

masasına 2 bin lira ve en az enflasyon farkı 
hedefiyle oturdular. Her dönemde tekrarla-
nan komedi tekrarlandı ve asgari ücret, 2 bin 
20 lira ile neticelendi.
Toplantılara asgari ücretlileri temsil etmek 
üzere bir hanımefendi kardeşimiz çağrıldı. O 
kardeşimizden asgari ücretle nasıl geçinildi-
ğini anlatması talep edildi. Şimdi komisyon-
da bulunan işçi temsilcilerine sormak isti-
yoruz. 2 bin 20 lira ile bu hanımefendi kar-
deşimizin talebi yerine geldi mi?  Sorunları 
çözülecek mi? Biz asgari ücretle ilgili olarak, 
ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılmadan 
ayaküstü yapılan konuşmalarının ilerde 
sorunlar doğuracağını söylediğimiz zaman 
bundan rahatsız oluyorlar. Milyonlarca asga-
ri ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret 
alındı mı? Kendi yaptığınız araştırmalarla her 
ay yoksulluk, açlık ve aylık gıda harcamaları 
sınırları belirliyorsunuz. Komisyonda oy bir-
liğiyle kabul ettiğiniz bu rakam, bu seviyeleri 
yakaladı mı? Bu yönde kamuoyunu yönlen-
diriyorsunuz. İşçilere umut dağıtıyorsunuz. 
Beklentiyi yükseltiyorsunuz. Sonra da 2 bin 
20 liraya, asgari ücretlilerin yüzde 70-80’inin 
memnun olduğunu söylüyorsunuz. Bu ger-
çekten işçileri temsilen komisyona katılan-
ların bu işi nasıl yanlış yönettiklerini, nasıl 
yanlış bir çizgide gittiklerini göstermektedir.
Ancak her şeye rağmen belirlenen asgari 
ücretin, ülkemiz için çalışanlarımız için iş-
verenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re Sayın Bakanın çaba ve gayretlerini yaki-
nen biliyoruz. Bugüne kadar uygulanan po-
litika, asgari ücretteki zam oranının enflas-
yondaki artıştan fazla olmasıydı. Hatta bazı 
dönemlerde yaşanan enflasyonun çok üze-
rinde asgari ücret artışları sağlanmıştır. Ör-
neğin 2016 yılında net 1.300 lira asgari ücret 
olmuş, yüzde 30 oranında artış sağlanmıştır. 
2017 yılında ise yine enflasyonun üzerinde 
bir artış sağlanmıştır. Bu yıl da kasım ayı iti-
bariyle belirlenen enflasyonun üzerinde bir 
rakam belirlendiği görülmüştür. Bu nedenle 
asgari ücretin belirlenmesine büyük katkı 
sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sa-
yın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Türk İşverenlerinin Başarılarının 
Altında İşçinin Alınteri Vardır”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan 

Asgarİ ücrette yenİ bİr konsepte İhtİyaç var
2019'DA asgarİ ÜCRET 2 BİN 20 TL OLDU
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işverenler için de şunu söylemek gerekiyor. 
İşverenlerimizin asgari ücret tespit komis-
yonu süreci içerisinde 2 bin lira ve üzerin-
deki bir asgari ücretin işletmeler açısından 
rekabet gücünü zorlayacağı, dolayısıyla bu 
konuda ciddi sıkıntılar yaşanabileceği konu-
sunda bazı açıklamaları olmuştur. Buradan 
bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İşveren-
lerimiz, bu ülkenin müteşebbisleri, dünyanın 
yaklaşık 150’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor-
lar. 160 milyar dolarlık yıllık ihracatımız var. 
İşverenlerimiz, ihracatçılarımız dünyanın en 
az 150 ülkesine ürünlerimizi satıyorlar. Dün-
yanın 17. büyük ekonomisine sahibiz. Bütün 
bu başarı öyküsünün içerisinde işçilerin ve 
emekçilerin önemli bir payı vardır. Bu pay-
dan işçilerin de azami düzeyde yararlanma 
hakları vardır. Devletimiz 16 yıldır Türk gi-
rişimcisini vermiş olduğu teşviklerle her 

alanda desteklemiştir. İstihdamı arttırmak, 
bölgesel dengesizlikleri gidermek, Türk 
sanayicisinin rekabet gücünü arttırmak için 
önemli hibeler verilmiştir. Devletimizin ver-
miş olduğu bu hibelerin çoğunluğu istihdamı 
korumak içindir. 
Belirlenen asgari ücretin rekabet gücünü 
korumak endişesiyle işçi çıkarmalarını se-
bep olmamalıdır. Bunu bahane ederek hiçbir 
kimse asgari ücret yüksek çıktı diyerek, işçi 
çıkarmaya, istihdamı azaltmaya, yatırımları-
nı kısmaya ve benzeri bir kısım yollara baş-
vurmaya asla yeltenmemelidirler. Bunun 
yanı sıra, vatanını, ülkesini milletini seven, 
üretim yapan, istihdam ve ihracat yapan, 
canla başla çalışan samimi, dürüst işve-
renlerimize de teşekkür ediyoruz. Özellikle 
asgari ücretin artışından dolayı işletmelerin 
de yükünü hafifletmek için yapılan destek-

lerin devam edecek olmasını da önemli bu-
luyoruz. Bu konuda işverenlerle aynı şekilde 
düşünüyoruz. Hatta bizim talebimiz işlet-
melerde sendikalı olan işyerlerinde indirim-
lerin, vergi indiriminin daha fazla olmasını 
ve sendikal örgütlülüğü teşvik edici bir dü-
zenlemeye dönüştürülmesi gerektiğini talep 
ediyoruz.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
Yeniden Belirlenmeli”

HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun yapısına itirazımız var. Bu komisyo-
nun özellikle işçi temsilcilerinin belirlenmesi 
usulüne itirazımız var. Komisyon çoğulculuk 
ve katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirlen-
melidir. Bu vesileyle belirlenen asgari ücre-
tin başta çalışanlar, işverenlere, hükümeti-
mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

HAK-İŞ 
olarak Asgari 
Ücret Tespit 

Komisyonu’nun 
yapısına 

itirazımız var. 
Bu komisyonun 

özellikle işçi 
temsilcilerinin 
belirlenmesi 

usulüne itirazımız 
var. Komisyon 
çoğulculuk ve 
katılımcı bir 
yaklaşımla 

yeniden 
belirlenmelidir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Olağan 
Genel Kurulu 26 Aralık 2018 tarihinde An-
kara’da gerçekleştirildi. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
katılımlarıyla gerçekleştirilen genel kurula, 
işçi, işveren ve memur konfederasyonları 
ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.
SGK 5. Olağan Genel kuruluna Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Şahin, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, HAK-İŞ Uzmanlarımız, SGK 
Başkanı Selim Bağlı, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar, MEMUR-SEN 
Genel Başkanı Ali Yalçın, İŞKUR Genel Mü-
dürü Cafer Uzunkaya, TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Kudret Önen ve basın mensupları 
katıldı.
Genel kurula hitaben konuşmalarını gerçek-
leştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

yeni belirlenen asgari ücret, emeklilikte 
yaşa takılanlar ve SGK’nın çalışma hayatın-
daki önemi hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.
Genel kurulda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Yeni asgari ücret hayırlı ol-
sun. Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde 
asgari ücretin uzlaşı ile gerçekleştirilmesi 
önemlidir. HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun yapısına itirazımız var. As-
gari Ücret Tespit Komisyonu’nun daha katı-
lımcı, daha çoğulcu, farklı kesimleri de içine 
alan yeni bir anlayışla kurulmasını istiyoruz. 
Bugünkü komisyonun yapısı 1970’li yılların 
bize armağanıdır. Türkiye’de 15 milyon 600 
bin sigortalı işçimiz var. Bunların 1 milyon 
800 bini sendikalara üye. Bizi orada temsil 
eden konfederasyonumuzun üye sayısı 1 
milyona yakın. 1 Milyona yakın kişiyi temsil 
eden bir konfederasyon, 15 milyon 600 bini 
temsilen komisyonda tek başına yer alıyor. 
Bunu daha katılımcı yapamaz mıyız? Daha 
farklı, daha geniş, daha uzlaşmacı bir süreci 
gerçekleştiremez miyiz?” sorularını yöneltti.

“Asgari Ücret Uygulanabilecek En 
Düşük Ücrettir”

Asgari ücretin hangi anlama geldiğinin As-
gari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ka-
muoyuna iyi bir şekilde anlatılması gerekti-
ğini vurgulayan Arslan, “Asgari ücretin Tür-
kiye’deki uygulamaları ve dünyadaki uygula-
maları farklı. Türkiye’deki uygulama, asgari 
ücret eşittir geçim ücreti. Çünkü 8 milyona 
yakın insan asgari ücretle çalışıyor. Dünyada 
asgari ücret uygulanabilecek en düşük, en 
az ücrettir. Bizim ülkemizde 8 milyonu daha 
sonra da 15 milyonu ilgilendiren bir noktaya 
gidiyor. O yüzden asgari ücreti tartışırken, 
eğer bunu geçim ücreti olarak tartışırsanız 
geldiğimiz noktadaki asgari ücret yetersiz 
kalır. Asgari ücretin belirlenmesindeki sis-
temin yeniden oluşturulması gerekiyor. Bu-
nun yolu da örgütlenmekten geçiyor. Asgari 
ücret alan 8 milyon insanı sendikalara, toplu 
sözleşme sistemine dahil edersek, asgari 
ücretin altında insanların ücreti olmazsa, bu 
tartışmalar olmaz” şeklinde konuştu.

ARSLAN, SGK 5. GENEL KURULU'NDA KONUŞTU

ARSLAN: 
“ASGARİ ÜCRET 
UYGULANABİLECEK 
EN DÜŞÜK 
ÜCRETTİR”
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“Örgütlü İşyerlerinde Desteklerin 
Daha Fazla Olmasını İstiyoruz”

Asgari ücretin günümüz şartlarında tespit 
edilmiş olmasını olumlu ancak yeterli bul-
madıklarını söyleyen Arslan, “Örgütlü iş-
yerlerinde desteklerin daha fazla olmasını 
istiyoruz. Ülkesini, vatanını seven, üretim 

yapan, ihracat yapan, istihdam eden, 
büyük fedakarlıklarla üretim yapan 
işverenlere teşekkür ediyoruz. Krizi 
bahane edip konkordato ilan eden, 
hileli iflaslarla işçileri tehdit ederek, 
baskı yaparak, işçilerin haklarını geri 
götürmek, asgari ücretten vazge-
çirmek, işten çıkarma anlayışında 
olanlara karşı da şiddetli bir şekilde 
mücadele etmek gerekiyor” ifadele-
rini kullandı.

“IMF Reçetesinin En Tipik 
Örneği, Emeklilikte Yaşa 
Takılanlardır”

1999 yılında mezarda emeklilik ko-
nusuna Kızılay’da yaklaşık 500 bin 
işçinin katılımıyla karşı çıktıklarını 
anımsatan Arslan, “O yıllarda me-
zarda emeklilik konusundaki itiraz-
larımız, SGK’nın içinde bulunduğu 
şartlar önümüze konularak bizi ikna 
etmeye çalışıldı. İnsanlar daha ön-
ceden işe girmişler, siz diyorsunuz 
ki hayır bu tarihten itibaren sizin 
emeklilik sisteminizi değiştiriyoruz. 
Emeklilikte yaşa takılanların aslında 
karşılaştıkları zorlukları 1999 yılında 
ve sonrasında konuştuk. Emeklilikte 
yaşa takılanlar konusu, IMF reçete-
lerinin bizi hangi noktalara getirdi-
ğinin en tipik örneğidir. Bu sorunun 
nasıl çözüleceğini oturup konuş-
mamız gerekiyor” açıklamasında 
bulundu.

“Kayıt Dışı Çalışmanın Faturasını 
Biz Ödüyoruz”

Konuşmasında kayıtdışı işçilik konusuna 
değinen Arslan, “Üretimde, sanayide, hiz-
met sektöründe kayıtdışı çalışmanın en bü-
yük faturasını biz, çalışanlar ve emekçiler 
ödüyor. Emekli maaşlarımızla ödüyoruz, 

hizmetler anlamında ödüyoruz. Bu durum 
kayıtlı işletmeler için de büyük bir haksızlık 
ve adaletsizliktir. Kayıtdışı işçilik konusunda 
kararlı olmamız gerekiyor. Kayıtdışı işçilik 
konusu kayıtlı işletmeleri ciddi şekilde et-
kileyen ve çözülmesi gereken bir konudur. 
Bu konuda işçi sendikaları olarak üzerimize 
hangi sorumluluk düşüyorsa yapmaya hazı-
rız” diye konuştu.

“İşsizlik Primi Ödeyenler Fondan 
Yararlanamıyor”

İşsizlik sigortası fonundaki kaynakların 
kullanılması konusunda önemli hususlara 
imza attıklarını belirten Arslan, “AK Parti 
hükümeti son 16 yılda işsizlik sigortası fonu 
hakkında ciddi teşvikler verdi. Ancak prim 
ödeyen işçilerin ve işverenlerin, primi öde-
yenlerin bütün bu gelişmelerden hakları yok 
mu? İşverenlerimize kaynaklar ve imkanlar 
veriyoruz. 
Peki çalışanlara ne veriyoruz? İşsizlik si-
gortası fonunun kurulduğu günden bugüne 
kadar ne kapsamında, ne de yararlanma 
şartlarında herhangi bir değişiklik yapıl-
madı. Geçici ve mevsimlik işçilerimizin ça-
lışma süreleri 6 aydan 9 aya çıkarıldı. 9 ay 
çalışıyorlar, diğer dönemlerde çalışmıyorlar. 
ÇAYKUR’daki mevsimlik işçiler ise ancak 
6 ay çalışıyorlar. Çalışmadığı dönemlerde 
işsizlik sigorta fonundan para alamıyorlar. 
Diyorlar ki sizin hizmet hakkınız askıda, siz 
yararlanamazsınız diyorlar. Primi ödeyenler 
bu insanlar. 9 ay boyunca prim ödüyorsunuz, 
ama diyorlar ki mevzuata göre siz bundan 
yararlanamıyorsunuz, kadronuz askıda di-
yorlar. Bu insanlar boşta kalıyorlar ve bu 
primi almak gerçekten çalışanların, prim 
ödeyen insanların hakkıdır. Bunların iyileş-
tirilmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapaca-
ğız? Birlikte çalışarak yapacağız” sözlerine 
yer verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Aralık 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu 
toplantısına katıldı.
Emek Konukevi’nde gerçekleştirilen Öz 
Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kuruluna 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağ-
lık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 
Öz Sağlık-İş Sendikasının illerden gelen 
temsilciler ve basın mensupları katıldı.
2 Bin 20 TL asgari ücretin yetersiz olduğu-
nu vurgulayan Arslan, “Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu asgari ücreti tanımlarken nasıl 
olması gerektiği konusunda asgari ücretin, 
bir işçinin gıda, konut, giyim, ulaşım, kültür 
ve sağlık giderlerini asgari düzeyde karşıla-
yacak ücret olduğunu söylüyor. Ancak bun-
lar 2 bin 20 TL ile karşılanacak şeyler değil. 
Yaşam çok zor ve pahalı” sözlerini kullandı.
“Çalışanları Beklentiye Soktular”
2019 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin 
2 bin 20 TL olarak açıklandığını anımsatan 

Arslan, “İşçi-işveren ve hükümet temsilcile-
rinin üzerinde uzlaşarak asgari ücreti tespit 
etmelerini, ülkemizin içinden geçtiği zor 
dönem açısından önemli buluyoruz. Ancak 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları-
na işçi adına katılanlar asgari ücreti yoksul-
luk seviyesi, açlık sınırı gibi bir kısım farklı 
değerlendirmelerle kıyaslayarak toplumu 
ve asgari ücretle çalışanları büyük bir bek-
lentiye soktular. Yaptıkları araştırmalarla her 
ay yoksulluk, açlık ve aylık gıda harcamaları 
sınırları belirliyorlar. İşçilere umut dağıtıyor, 
beklentiyi yükseltiyor sonra da 2 bin 20 li-
raya, asgari ücretlilerin yüzde 70-80’inin 
memnun olduğunu söylüyorlar. Bu işçileri 
temsilen komisyona katılanların bu işi nasıl 
yanlış yönettiklerini, nasıl yanlış bir çizgide 
gittiklerini göstermektedir” dedi.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 
Yapısına İtirazımız Var”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına 
itiraz ettiklerini belirten Arslan, “Asgari Üc-

ret Tespit Komisyonunun işçi temsilcilerinin 
belirlenmesi usulüne itirazımız var. 1970’li 
yıllardan kalan Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu’nun yapısı değiştirilmeli, çoğulculuk ve 
katılımcı bir yaklaşımla yeniden yapılandırıl-
malıdır. Ülkemizin gerçekleri, çalışma haya-
tının içinde bulunduğu şartlar, işverenlerin 
ve işçilerin şartları dikkate alınarak asgari 
ücretin tespit edilmesi, asgari ücretin mana-
sına ve anlamına uygun bir ücret belirleme 
konusunda daha makul bir noktada bulu-
nulması işverenler açısından daha isabetli 
olacaktır” ifadelerini kullandı.

 “İşverenler Asgari Ücreti Bahane 
Ederek İşçi Çıkarmamalı”

Belirlenen yeni asgari ücretin rekabet gü-
cünü koruma endişesiyle işçi çıkarmalarına 
sebep olmaması gerektiğine dikkati çeken 
Arslan şöyle devam etti: “İşverenlerimiz as-
gari ücretin yüksek çıkmasını bahane ede-
rek, işçi çıkarmaya, istihdamı azaltmaya, 
yatırımlarını kısmaya ve benzeri bir kısım 

ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ BAŞKANLAR KURULUNDA KONUŞTU

“ASGARİ 
ÜCRET TESPİT 
KOMİSYONU’NUN 
YAPISI 
DEĞİŞTİRİLMELİ”
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yollara başvurmaya asla yeltenmemelidir-
ler. Devletimiz 16 yıldır Türk girişimcisini 
vermiş olduğu teşviklerle her alanda des-
teklemiştir. İstihdamı arttırmak, bölgesel 
dengesizlikleri gidermek, Türk sanayicisinin 
rekabet gücünü arttırmak için önemli hibe-
ler verilmiştir. Devletimizin vermiş olduğu 
bu hibelerin çoğunluğu istihdamı korumak 
içindir. İşverenlerimizin de bu hassasiyetle 
hareket etmelerini istiyoruz. İşverenlerin, 
işten çıkarma, üretimi yavaşlatma, konkar-
dota ilan ederek işçilerin haklarından kur-
tulma, hileli iflaslara başvurma gibi ahlaki 
olmayan, ülkemize yakışmayan çalışanları 
mağdur etmeye yönelik davranışta bulun-
malarına karşı sendikaların daha uyanık ve 
dikkatli olması gerekiyor.”

“Sağlık Bakanlığı'nda Yetki Tespiti 
Almak Tarihi Bir Başarıdır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağ-
lık-İş Sendikamızı Sağlık Bakanlığı’nda yetki 
tespitini almasında dolayı kutlayarak, “Öz 
Sağlık-İş Sendikamızı sağlık sektöründe 
kamudaki tek işyeri olan Sağlık Bakanlığı’n-
da yetki tespitini almış olmasından dolayı 
yürekten kutluyorum. Bu başarının Türki-
ye’deki değişimin sendikal alanda nasıl ger-
çekleştiğinin ve bunun nasıl bir demokratik 
devrim olduğunun, bizzat yaşayanları olarak 
farkındayız. Sağlık Bakanlığı’nda yetki tespiti 
alma başarısının büyük bir başarı olduğu, ta-
rihte yeni bir nokta, yeni bir başlangıç olduğu 
zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır” şek-
linde konuştu. 

“Sağlık Bakanlığı’nda HAK-İŞ’in 
120 Bin Üyesi Var”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, 14 Aralık tarihi itibariyle Sağlık Bakan-
lığı ve bağlı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi 
yetki belgesini aldıkları müjdesini vererek, 
“Şu anda Sağlık Bakanlığı’nda HAK-İŞ’in üye 
yaptığı 120 bin üyesi var. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın önderliğinde sağlık ça-
lışanlarını toplu iş sözleşme sürecine dahil 
ettik” dedi.
Yetki tespiti almak için uzun ve zorlu bir 
mücadele gerçekleştirdiklerini anlatan Sert, 
“Bu zorlu mücadele bizlerden desteğini hiç-
bir zaman esirgemeyen Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlı-
ğındaki HAK-İŞ heyeti Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u 
ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığında gerçekleştirilen ziyarette, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, HAK-İŞ Uzman Yardımcısı Mer-
ve Yılmaz, Hizmet-İş Hukuk Müşaviri Oğuz 
Aksoy yer aldı. Basına kapalı olarak gerçek-
leştirilen ziyarette, çalışma hayatının günde-
mindeki konular müzakere edildi.
Görüşmede, 696 sayılı KHK ile kamu kurum 
ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin şirketle-
rine geçişi yapılan işçilerin sorunları, KİT’ler 
başta olmak üzere kadrodan yararlanama-
yan bir kısım alt işveren işçilerinin durumu, 

yanlış işkolu tespitleri, geçici ve mevsimlik 
işçilerin problemleri ve uluslararası temsil 
konuları görüşüldü.
HAK-İŞ heyeti ile bakanlık heyeti arasında 
‘yapıcı çözüm’ arayışları değerlendirilerek, 
çözüm arayışlarına birlikte devam edilmesi-
nin önemine vurgu yapıldı.
HAK-İŞ ve üye sendikaların süreçte daha 
aktif ve etkin rol almalarıyla işyerleri ile üye 
emekçilerle daha yakın iş birliği içerisinde 
bulunmalarının öneminin belirgin olarak an-
laşıldığının kaydedildiği görüşmede, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, süreç içerisinde 
karşılaşılan problemlerin çözümü konu-
sunda her türlü gayretin gösterileceği ifade 
edildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
görüşmede, Sendikalar Kanunu’nun geçici 
6. maddesinin 2. fıkrasının uygulama süre-
sinin uzatılması talebinde bulundu.

Arslan, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, kayıt-
dışı istihdam ile mücadele, asgari ücretle il-
gili taleplerimiz ile kıdem tazminatına ilişkin 
öneri ve eleştirilerimizi gündeme getirdi.
Kamu toplu iş sözleşmeleri ve 696 sayılı 
KHK kapsamında kamu kurumlarının sü-
rekli işçi kadrolarina ve yerel yönetim ku-
ruluşiarının şirketlerinin sürekli işçi pozis-
yonlarına geçen çalışanların, 2019 yılı kamu 
çerçeve toplu iş sözleşmesi protokolüne 
dahil edilmesini ve toplu iş sözleşmeleri-
nin enflasyonun altında kalmayacak şekilde 
güncellenmesini gündeme getiren Arslan, 
sosyal diyalog süreçlerine ilişkin eleştirileri-
ni ve önerilerini paylaştı.
Görüşmede ayrıca, HAK-İŞ heyeti tarafından 
bakan Selçuk’a gündemdeki sorunları ve 
çözüm önerilerini içeren ayrıntılı bir rapor 
sunuldu.

HAK-İŞ HEYETİ,
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’U ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ'TEN ULUSLARARASI alanda
BİR BAŞARI DAHA

Uluslararası sendikal hareketin aktif ve 
etkin bir üyesi olan HAK-İŞ, uluslara-

rası alanda büyük bir başarıya daha 
imza attı. HAK-İŞ Genel Başkanı 

Mahmut Arslan, 4. ITUC Kongre-
si’nde yapılan seçimlerde ITUC 

Başkan Yardımcısı olarak 
seçildi. 4. ITUC Kong-
resi 2-7 Aralık 2018 
tarihlerinde Dani-

marka’nın Başkenti 

Kopenhag’ta gerçekleştirildi. HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri 
ITUC 4. Kongresine aktif olarak katılım gösterdiler. 
4. ITUC Kongresinde 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan 
seçimlerle ITUC’un yeni İcra Kurulu Üyeleri belirlen-
di. Seçim sonucunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
ITUC Kongresi seçimlerinde ayrıca HAK-İŞ Dış İlişki-
ler Uzmanı Merita Yıldız, yeni kurulan ITUC İcra Büro-
su ve Kadın Komitesi üyeleri arasında yer aldı.

ARSLAN, ITUC BAŞKAN 
YARDIMCISI SEÇİLDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Aralık 
2018 tarihinde Danimarka’nın Başkenti Ko-
penhag’ta 4. ITUC (Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu) Kongresine katıldı.
Kongreye Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıl-
dız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ahmet 
Halfaya, Merita Yıldız, Emine Aytekin, Pınar 
Özcan ve Burhan Yıldız eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ITUC 4. 
Dünya Kongresi’ne başarılar dileyerek, ge-
rek kongre hazırlık süreci ve içeriğin hazır-
lanması, gerekse kararların zenginliği konu-
sunda ITUC’un çok başarılı olduğunu belirtti. 

Arslan, Taşeron İsçilerin Kadroya 
Geçirilmesi Nedeniyle Kongrede 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
Teşekkür Etti

Arslan, ITUC 4. Dünya Kongresi’ndeki ko-
nuşmasında şunları kaydetti: 

“ITUC 4. Dünya Kongresi’ne başarılar diliyor, 
bütün katılımcıları Türkiye’den, HAK-İŞ adına 
selamlıyoruz.
ITUC, gerek kongre hazırlık süreci ve içeriğin 
hazırlanması, gerek kararların zenginliği ko-
nusunda, çok başarılı olmuştur. Başta Genel 
Sekreter olmak üzere, ITUC Sekretaryasına 
teşekkür ediyoruz.

“ITUC’un Filistin Yaklaşımını Değerli 
Buluyoruz”

İşçilerin gücünün inşasında, gerçekten, 
ITUC’un büyük bir katkısı ve desteği vardır.  
ITUC, gerektiğinde kuralları bile değiştirecek 
bir güce sahiptir. Katar’daki kefalet siste-
minin değiştirilmesini, kuralların değiştiril-
mesi olarak görüyor ve bunu önemsiyoruz. 
ITUC’un, bağımsız Filistin yaklaşımını, barış 
ve demokrasinin inşası olarak çok değerli 
buluyoruz. Türkiye, 3.5 milyon Suriyeli’ye ev 
sahipliği yapıyor. ITUC hem bu süreci yakın-
dan izliyor, hem de Türkiye’ye desteğini çok 
açık ve samimi bir şekilde yaparak, mülteci-
lere sahip çıkıyor.

ARSLAN, KOPENHAG’TA ITUC 4. DÜNYA 
KONGRESİNDE KONUŞTU
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Aynı şekilde, Rohingyalı müslümanların 
yaşadığı drama karşı, ITUC’un cesur bir şe-
kilde sessiz kalmamasını ve bunu kararla-
rıyla desteklemesini de son derece önemli 
buluyoruz. Ayrıca, HAKİŞ olarak, Myanmarlı 
sendikalarla işbirliği yaparak, sorunun çö-
zümüne katkı sağlama konusundaki teşvik 
ve desteklerinden dolayı ITUC’a teşekkür 
ediyoruz.
Türkiyede sendikal haklar gelişmekte, sen-
dikal hareket de güçlenmektedir. Ancak bu 
süreçte sendikal hareket, zorluklarla kar-
şılaşmaktadır. HAKİŞ olarak, bu zorlukları 
aşabilmek için ciddi bir mücadele vermekte-
yiz. HAKİŞ, kamuda çalışan 1 milyona yakın 
taşeron işçinin, kadro almasını sağlayarak, 

taşeron sorununun çözülmesini başarmıştır. 
T.C. Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz, neoli-
beral dayatmalara karşı bir meydan okuma 
ortaya koyarak, taşeron sistemini sonlan-
dırmış ve bu konuda tarihi bir başarıya imza 
atmıştır.
HAK-İŞ, fıtratta farklılık, haklarda eşitlik an-
layışıyla yola çıkarak, hem kadınların sendi-
kal harekette daha fazla yer almasında, hem 
kadın istihdamının arttırılmasında, hem de 
kadına yönelik her türlü şiddete karşı müca-
delede, başarıyla öncü bir rol oynamaktadır.
“ITUC’un Türkiye’ye Yönelik Yapıcı Yaklaşımı-
nı Önemsiyoruz”
Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada, isimleri 
ne olursa olsun, her türlü terör örgütlerine 

ve terörizme karşıyız. Dünyada barışın tesis 
edilmesi için, sendikalar olarak hep birlikte 
mücadele etmeliyiz.
ITUC, kongre kararlarında, hem teröre kar-
şı, hem de Türkiye’ye yönelik yapıcı ve yol 
gösterici yaklaşımıyla, desteğini bize sami-
mi bir şekilde göstermektedir. Bu desteği 
ve dayanışmayı son derece önemsemekte-
yiz. Kuralları değiştirerek, işçilerin gücünün 
inşasını içeren bütün bu faaliyet, girişim ve 
çalışmalarda, başta Genel Sekreter Sharron 
Barrow’un liderliği olmak üzere, ITUC Sek-
retaryasına teşekkür ediyoruz.
HAKİŞ adına kongreyi saygıyla selamlıyor ve 
başarılar diliyoruz.”
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Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, çalışanların 
kriz dönemlerinde gele-
ceklerini, işlerini, aşlarını 
tehdit altında gördüklerini 
vurgulayarak, “Sorunların 
üstesinden ancak birlik 
ve dayanışma içerisinde 
olursak gelebiliriz. Sadece 
ekonomik sorunların değil 
tüm sorunların üstesinden 
gelebilmenin en önemli 
yolu kenetlenmek, birlik, 
beraberlik ve dayanışma 
içerisinde olmaktır” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 12-13 Kasım 2018 tarihlerinde Tay-
van’da gerçekleştirilen ITUC-AP 16. Bölge-
sel İcra Konseyi toplantısına katıldı.
Arslan’a yurt dışı temaslarında Uluslararası 
İlişkiler Uzmanlarımız Merita Yıldız ile Fulya 
Pınar Özcan eşlik etti.
ITUC-AP 16. Bölgesel İcra Konseyi toplantı-
sında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Türkiye’nin son aylarda ekonomik 
anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini, ülke-
mizde yaşanan ekonomik sorunların çalı-
şanlar üzerinde ağır baskılar oluşturduğunu 
söyledi.

“Sorunların Üstesinden Birlik  
Olarak Gelebiliriz”

Çalışanların kriz dönemlerinde gelecekleri-
ni, işlerini, aşlarını tehdit altında gördüklerini 
vurgulayan Arslan, “Bu sorunların üstesin-
den ancak birlik ve dayanışma içerisinde 
olursak gelebiliriz. Sadece ekonomik so-
runların değil tüm sorunların üstesinden 
gelebilmenin en önemli yolu kenetlenmek, 
birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde 
olmaktır. Bu anlamda hükümetimiz tara-
fından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün 
Mücadele’ kampanyası kapsamında Türkiye 
ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için 
önemli bir çalışma yürütülüyor” dedi.

“Bizlerin Olmadığı Çözümler  
Gerçeklikten Uzak Kalıyor”

Türkiye ekonomisinin daha iyi hale gelme-
si için tüm sosyal tarafların masada birlikte 
oturup konuşmaları, alınabilecek önlemleri 

ve atılacak adımları birlikte müzakere etme-
leri gerektiğini söyleyen Arslan, “İşçi-işve-
ren kesimini ilgilendiren konularda bizlerin 
olmadığı çözümler gerçeklikten uzak kal-
maktadır. Çalışma hayatıyla ilgili atılacak her 
adımda sendikaların bilgisi, katkısı ve des-
teğinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bizler bu noktada her türlü katkı ve desteği 
vermeye hazırız” dedi.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda 
Farkındalık Yaratmaya Çalışıyoruz”

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunun 
uluslararası standartlar niteliğindeki yasa-
larla düzenlenmiş olsa da uygulanırken bir-
takım sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken 
Arslan, “Hükümetimizin iş sağlığı ve güven-
liği konusunda kaygılarımızı giderecek so-
mut ve olumlu adımlar atmasını ve bunları 
kamuoyu ile açıkça paylaşmasını bekliyo-
ruz. HAK-İŞ olarak bu konudaki çalışmala-
rımızı sürdürüyor, katıldığımız toplantılarda 
iş sağlığı ve güvenliği konusunu gündemde 
tutarak bu konuda farkındalık yaratmaya ça-
lışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ITUC ve ETUC’tan Tebrik  
Mektupları Aldık”

Konuşmasında 696 sayılı KHK ile 
taşeron işçilerin kadroya alınması 
konusuna değinen Arslan, 12 yıl 
önce HAK-İŞ Konfederasyonu ön-
cülüğünde taşeron işçilerin kadro 
alması için başlatılan uzun soluklu 
mücadelemizin 2017 yılının sonun-
da başarıya ulaştığını söyledi. 

Taşeron işçilerin kadroya 
alınmasıyla çalışma haya-
tında Türkiye tarihinin en 
büyük reformunun gerçek-
leştirildiği anımsatan Ars-
lan, “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarihinde daha önce 
bu kadar büyük reformla-
rı yaşamadık. Batılılar ve 
küresel güçler sermayenin 
serbestçe dolaşabilme-
si için ‘kamuyu küçültün’ 
‘kamu hizmetlerini özelleş-
tirin’ çağrısında bulunurken 
taşeron işçilerin kadroya 

alınması ülkemizin bütün küresel güçlere 
karşı bir meydan okuması olmuştur. Taşe-
ron işçilerin kadroya alınmasından sonra 
uluslararası alanda üye olduğumuz kuru-
luşlar ITUC ve ETUC’tan tebrik mektupları 
aldık. Bu başarıdan dolayı HAK-İŞ’i ve Türki-
ye’yi tebrik ettiler” şeklinde konuştu.
Taşeron işçilerin kadroya alınması konu-
sunda başta KİT’lerde çalışan işçiler olmak 
üzere düzenleme dışında kalanların ol-
duğunu anlatan Arslan, “Taşeron işçilerin 
kadroya alınması esnasında geçiş sürecin-
den kaynaklı birtakım aksaklıklar oluştu. 
HAK-İŞ olarak bu eksikliklerin bir an önce 
giderilmesi ve işçilerimizin daha fazla zarar 
görmemesi için sorunların bir an önce orta-
dan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.
Arslan, ITUC-AP 16. Bölgesel İcra Konseyi 
toplantısının sona ermesinin ardından top-
lantıya ev sahipliği yapan Çin Emek Fede-
rasyonu’nun 70. Kuruluş Yıldönümünü se-
remonisine katıldı.

ARSLAN: 
SORUNLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELEBİLİRİZ



35HABERLER  |

EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2-7 
Aralık 2018 tarihlerinde Danimarka’nın 
Başkenti Kopenhag’ta gerçekleştirilen 
4. ITUC (Uluslararası Sendikalar Kon-
federasyonu) Kongresi kapsamında 
çeşitli dünya ülkelerinin konfederasyon 
ve federasyon başkanlarıyla bir araya 
gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
Arslan kongrede, ITUC Genel Sekrete-
ri Sharon Burrow, ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder, Filistin PGFTU Konfederas-
yon Başkanı Shaer Said, Bulgaristan 
CITUB Konfederasyonu Başkanı Pla-
men Dimitrov, Arnavutluk Bağımsız 
Sendikalar Birliği (BSPH) Genel Başka-
nı Gezim Kalaja ile bir araya geldi.
Arslan’a görüşmelerde, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ahmet Hal-
faya, Merita Yıldız, Emine Aytekin, Pınar 
Özcan ve Burhan Yıldız eşlik etti.

ARSLAN, ITUC 4. DÜNYA KONGRESİNDE İKİLİ 
TEMASLARDA BULUNDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ara-
lık 2018 tarihinde Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’ta 4. ITUC Kongresi kapsamında 
gerçekleştirilen “Filistin: Sendikal Dayanış-
ma ve Uluslararası Hukuk” konulu panelde 
konuştu.
Panele Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları-
mız Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay ve 
dış ilişkiler uzmanlarımız katıldı.
HAK-İŞ Genel Başkanlığı’nın yanı sıra Ulus-
lararası Kudüs ve Filistine Destek Sendika-
lar Birliği’nin de başkanı olduğunu anlatan 
Arslan, birliğin yaklaşık 50 ülkeden 250’ye 
yakın sivil toplum örgütü ve sendika tara-
fından oluşturulduğunu, birlik merkezinin 
İstanbul olduğunu söyledi. 
Arslan, birliğin yanı sıra HAK-İŞ Konfede-
rasyonu bünyesinde de Kudüs Komitesi 
kurdukları bilgisini verdi.
Filistin konusunda HAK-İŞ’in ulusal ve ulus-
lararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri 
anlatan Arslan, “Bu yıl Cenevre’de Birleş-
miş Milletler Merkezi önünde ABD’nin Tel 
Aviv’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma-
sını protesto etmek ve İsrail’in baskılarını 
protesto etmek için uluslararası bir eylem 
gerçekleştirdik. 30’a yakın ülke eylemimize 
katkı ve destek verdi” dedi. 
İsrail Histadrut Konfederasyonu ile PGFTU 
Filistin Konfederasyonu arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesini önemli bulduklarını söyleyen 
Arslan, “İki ülke ve konfederasyon arasın-

daki bu diyaloğun geliştirilmesini ve barışın 
hakim olmasını önemli buluyoruz” diye ko-
nuştu.
1948 yılındaki Filistin haritasının hatırlan-
masını gerektiğini vurgulayan Arslan, “1948 
yılındaki Filistin haritasına baktığınız zaman 
görüyorsunuz, ortada bir işgal var. Toprak-
ları işgal edilmiş, vatanlarından uzaklaştırıl-
mış, ülkelerinden uzaklaştırılmış insanlar-
dan bahsediyoruz. Devleti elinden alınmış, 
toprakları işgal edilmiş bir halktan bahsedi-
yoruz” ifadelerini kullandı.
2010 yılında Mavi Marmara gemisine dü-
zenlenen saldırı konusuna değinen Arslan, 
“Gazze ambargosunu kırmak için girişim-
de bulunan sivil inisiyatif kapsamında Mavi 
Marmara gemisinde bulunan insanların 

elinde silah yoktu. Ama o insanlara İsrail 
tarafından saldırıldı ve 9 vatandaşımızı kay-
bettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan 1 
tanesi de sendikamızın üyesi Fahri Yıldız’dı. 
Buradan onu bir kez daha rahmetle anıyo-
ruz. Gemide bulunan insanların amacı am-
bargonun haksız ve adaletsiz olduğunu gös-
tererek, Gazze’yi modern bir cezaevine dö-
nüştüren anlayışa karşı sivil bir itirazdı. Ama 
buna bile tahammül edemeyen bir yaklaşım 
sergilendi” dedi.

“Herkesi Kudüs’e ve Filistin’e Davet 
Ediyoruz”

Filistin konusunda dünya sendikal hareke-
tinin daha fazla sorumluluk alması gerekti-
ğini vurgulayan Arslan, “Filistin konusunda 
elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız. 
Bir taraftan Trump, bir taraftan Netenyahu 
oldubittilerle önümüze kabul edemeye-
ceğimiz şeyler koyuyorlar ve bunu kimse 
değiştiremiyor. Onun için İslam İşbirliği Teş-
kilatı’nın aldığı kararlara ve başka kararlara 
baktığımız zaman ABD’nin vetosuyla kar-
şılaşıyoruz. Bu yüzden dünya işçi hareketi-
nin bu konuda daha fazla inisiyatif almasını 
istiyoruz. Herkesi Kudüs’e ve Filistin’e da-
vet ediyoruz. Herkesin oraya gitmesi, orda 
yaşananları görmesi ve onlarla dayanışma 
içerisinde olması gerekiyor. Bu yüzden İsrail 
Histadrut Konfederasyonu ile PGFTU Filistin 
Konfederasyonu arasındaki sivil inisiyatifi ve 
buradaki çalışmalarını destekliyoruz. Biz de 
bu konuda katkı vermeye çalışıyoruz ama 
bunu yaparken Filistin topraklarının işgal 
edildiğini lütfen unutmayalım” dedi.

ARSLAN, ITUC KONGRESİNDE KUDÜS’TE YAŞANAN 
DRAMI ANLATTI
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HAK-İŞ KADIN 
KOMİTEMİZDEN 
4. ITUC KONGRESİNE 
KATILIM

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2-7 Aralık 
2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti Ko-
penhag’ta gerçekleştirilen 4. ITUC Kongresi kap-
samında Afrikalı konfederasyon ve federasyon 
başkanlarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
4. ITUC Kongresi kapsamında Arslan, Malavi 
Sendikalar Kongresi (MCTU) Başkanı Luther 
Mambala, Eritre İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (NCEW) Genel Sekreteri Tekeste Baire, Gam-
bia Konfederasyon Başkanı Momodou Kebba 
Masane, Rusya FNRP Konfederasyonu Başkanı 
Michael Schmakov ile bir araya geldi. Arslan’a 
görüşmelerde, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet 
Halfaya eşlik etti.

ARSLAN, ITUC’TA DÜNYA SENDİKA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Uluslararası İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu (ITUC) 4. 
Dünya Kongresi çerçevesinde 
düzenlenen kadın delegelerin 
katıldığı “kadın” grup toplantısı 
4 Aralık 2018 tarihinde Kopen-
hag’ta gerçekleştirildi. Toplan-
tıya HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin, Ulus-
lararası İlişkiler Uzmanlarımız 
Pınar Özcan ve Emine Aytekin 
katıldı. Toplantıda söz alan Pı-
nar Özcan, HAK-İŞ’in kadınlara 
yönelik faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 
HAK-İŞ’in kadına yönelik şidde-
te karşı öncü bir rol oynadığını 
ifade eden Özcan, ITUC’a kadın 
konusunda gösterdiği duyarlılık 
için teşekkür etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Ara-
lık 2018 tarihinde Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’ta 4. ITUC Kongresi kapsamında 
gerçekleştirilen “Göç, Mülteciler ve İşler” ko-
nulu panelde konuştu.
“Geri Kabul Anlaşmasını Kabul Etmiyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türki-
ye’de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin 
dolar civarında olduğunu belirterek, “Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasında yapılan Geri Ka-
bul Anlaşması var. Geri Kabul Anlaşmasına 
göre göçmenlerin Türkiye’den Batı ülkeleri-
ne gittikleri zaman tekrar geri gönderilme-
si ve Batıya kabul edilmemesi durumu söz 
konusu oluyor. Bunu bir sendikal yapı olarak 
özellikle 4. ITUC Kongresine katılan sendi-
kacılar olarak insanların seyahat etme hak-
kını, insanların bir ülkede kalmama, başka 
bir ülkeye gitme hakkının sınırlandırılmasını 
kabul etmiyoruz ve buna rıza gösteremeyiz” 
dedi.

“Sendikal Hareketin Ciddi Bir Tepki 
Koymasını İstiyoruz”

Türkiye’den daha ilerde ve daha güçlü eko-

nomiye sahip olan Avrupa Birli-
ği ülkelerinin, göçmenlerin ken-
di topraklarına gelmesine razı 
olmadıklarını ve bunun için an-
laşmalar yapıp Türkiye’ye baskı 

yapılmasını kabul etmediklerini kaydeden 
Arslan, “Sendikal hareketin buna ciddi bir 
tepki koymasını istiyoruz. ETUC’un özellik-
le geri kabul anlaşmasının insan haklarına 
aykırı olduğu konusunda açıklamaları var. 
Ama bunlar gerçekten yetersiz. Türkiye’de-
ki 3,5 milyon Suriyeli eğer başka bir ülkeye 
gitmek istiyorsa bunun önündeki engellerin 
kaldırılması gerekiyor. Bu konuda yapılan 
anlaşma uluslararası bir anlaşma gibi tak-
dim ediliyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz 
ve şiddetle kınıyoruz. İnsanların istedikleri 
ülkeye gitme haklarına saygı gösterilmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

“Popülizm Değil Irkçılık, Faşizm ve 
Ayrımcılık Var”

Avrupa’da değişik ülkelerinde yaklaşık 5 mil-
yon göçmen Türk işçi olduğunu anımsatan 
Arslan, “Değişik ülkelerde yaşayan göçmen 
Türk işçilerle yaptığımız görüşmelerde son 
yıllarda açıkça ırkçılık, islamafobi, ayrımcılık, 
‘ülkenize dönün, sizi istemiyoruz’ kampan-
yaları ile karşı karşıya kaldıklarını gördük. 
Bu insanlar 50 yıl önce Avrupa’ya geldiler. 

Almanya, Avusturya, Fransa’ya geldiler ve bu 
ülkelerin kalkınması konusunda büyük emek 
verdiler. Ama bugün onlara ‘geri dönün, sizi 
istemiyoruz’ deniliyor. Bu konuda sendikal 
hareketin daha güçlü ve daha etkin bir şe-
kilde mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü 
burada ayrımcılık, ırkçılık ve islamafobi var. 
Göçmen işçiler bunun gibi insan haklarıyla 
uyuşmayan pek çok sorunla karşı karşıya 
kalıyorlar. Bu insanların sesi de duyulmu-
yor. Kongrede zaman zaman konuşmalarda 
bu kavramların yerine ‘popülizm’ kavramı 
konuyor. Popülizm yapılıyor, Batı’da ‘popü-
lizm’ gelişiyor deniliyor. Bunun adını açıkça 
koyalım bu ‘popülizm’ falan değil, burada bir 
ırkçılık, bir faşizm, bir ayrımcılık var. Burada 
insan haklarına aykırılık var. İnsanların deri-
sinin renginden, inançlarından dolayı ayrım-
cılığa, inançlarından dolayı istenmemesine 
ve onlara karşı pek çok baskıların yapıldığı bir 
tablodan bahsediyoruz. Bunun ismini açıkça 
koymak gerekiyor. Bunu lütfen açıkça konu-
şalım. Ama maalesef bunlar konuşulmak 
istenmiyor. Üstü kapatılıyor, perdeleniyor. 
Popülizm yapılıyor deniliyor. Nedir bu popü-
lizm? Batıda Avrupa’daki partilerin iktidara 
gelenlerine baktığımız zaman açıkça ortada 
sizi istemiyoruz diyorlar. Bu konuda ırkçı ve 
faşizan bir tutum var.”

ARSLAN, ITUC 
KONGRESİNDE GÖÇMEN 
SORUNLARINA DEĞİNDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2-7 Ara-
lık 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’ta gerçekleştirilen 4. ITUC Kongresi 
kapsamında çeşitli ülkelerin konfederasyon 

ve federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek 
ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ITUC kapsa-
mında Arslan, Arnavutluk BSPSH Konfede-
rasyonu Başkanı Gezim Kalaja ve Bangladeş 

BSSF Konfederasyonu Başkanı Tofazzal Hos-
sain ile bir araya geldi. Arslan’a görüşmelerde, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve 
Dış İlişkiler Uzmanımız Merita Yıldız eşlik etti.

ARSLAN, ITUC’TA ARNAVUTLUK VE BANGLADEŞ 
KONFEDERASYON BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

4. ITUC Kongresi 2-7 Aralık 2018 tarihlerinde 
Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’ta ger-
çekleştirildi. Kongrenin sonunda yapılan se-

çimlerde Sharan Burrow yeniden ITUC Genel 
Sekreteri olarak seçildi. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Sharan Burrow’u tebrik 

ederek, kahve fincan takımı hediye etti.
Arslan ayrıca ITUC Eski Genel Sekreter Yar-
dımcısı Jaab Wienen ile görüştü.

ITUC GENEL SEKRETERLİĞİ'NE YENİDEN BURROW SEÇİLDİ
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ITUC 4. Dünya Kongre-
si’nin son gününde ITUC-
AP Başkan Yardımcısı ve 
HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’nu temsilen konuşan 
Fulya Pınar Özcan, Asya 
Pasifik bölgesindeki so-
runları ve HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun bu so-
runlara karşı elde ettiği 
başarıları dile getirdi.

ASYA PASİFİK 
BÖLGESİNDEKİ 
SORUNLAR ELE 

ALINDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Aralık 
2018 tarihinde Danimarka’da Türkiye Cumhu-
riyeti Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’i 
makamında ziyaret etti.
Arslan’a ziyaretinde Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız eşlik etti.

ARSLAN, KOPENHAG 
BÜYÜKELÇİSİ İPEK’İ 
ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, 2-7 
Aralık 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’ta gerçekleştirilen 4. ITUC Genel Kuru-
lunda konuştu.
HAK-İŞ’in gerek ulusal gerekse uluslararası are-
nada çalışma yaşamının aktif ve saygın emekçileri 
olan kadınlara yakışan bir şekilde etkinlikler ger-
çekleştirdiğini belirten Zengin, “ITUC’un kadına ve 
kadın çalışmalarına önem verdiğini biliyor, ITUC-
AP, PERC ve ETUC Kadın Komitelerinde aktif çalış-
malar yapıyoruz. Uluslararası arenada etkin bir rol 
üstlenerek uluslararası alanda kadınlarımıza yöne-
lik eğitim seminerleri düzenliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Fıtratta Farklılık Haklar-
da Eşitlik Diyoruz”

Kadınların çalışma hayatında daha aktif rol alması 
ve çalışma hayatının  kadın odaklı olarak düzenlen-
mesi gerektiğini vurgulayan Zengin, “Kadın çalış-
ma oranı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde 
de artışını sürdürmektedir. Son rakamlara bakıldığı 
zaman kadın çalışma oranı Türkiye’de son 10 yılda 

yüzde 10 artış göstererek %34,6’ya yükselmiştir. 
Biz HAK-İŞ olarak kadın çalışma oranının Avru-
pa seviyeleri olan yüzde 60’lara yükseltilmesi için 
çalışmalar yapıyoruz. Doğum izni, süt izni, çocuk 
bakımı gibi konularda hükümete ve biz sendikacı-
lara daha çok görev düşmektedir. HAK-İŞ olarak 
fıtratta farklılık haklarda eşitlik diyoruz” diye ko-
nuştu. HAK-İŞ’in kadın hakları, toplumsal cinsiyet 
algısı, mobbing, iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
ması konularında üyelerine eğitim verdiğini anlatan 
Zengin, “HAK-İŞ olarak kadınların sendikal hayatta 
daha çok var olması için tüm kademelerde delege, 
temsilci, sendika yönetim-disiplin-denetleme ku-
rullarında görev almaları için sendikal hayatta ka-
dın temsili eğitimi vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kadına Yönelik Şiddet 
Kadınlarımızın Acı Bir Gerçeğidir”

Kadınların dünyanın her bölgesinde cinsiyet ayrım-
cılığı, ücret adaletsizliği ve şiddete maruz kaldığını 
söyleyen Zengin, “Savaşlardan en çok etkilenen 
kadınlarımızdır. Kadına yönelik şiddet her yaştan, 
her öğrenim düzeyinden kadınlarımızın acı bir ger-
çeğidir. Kadına yönelik şiddet dünyada ve Türkiye’de 
yaygın bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Dünya-
da her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete 
maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak 25 Kasım Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadın ve 
erkek üyelerimizle ‘Kadına Şiddete Son’ diyerek 
birlikte ‘Dur’ dedik. Şimdi buradan ITUC delegas-
yonuna sesleniyorum. Cinsiyet eşitliği için, kadına 
yönelik şiddete hayır demek için kadın erkek hep 
birlikte var mısınız?” çağrısında bulundu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANI FATMA ZENGİN,
4. ITUC KONGRESİ'NDE KONUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4-5 Ey-
lül 2018 tarihlerinde Arjantin Mendoza’da 
gerçekleştirilen L20 toplantısına katıldı. Ars-
lan, L20 kapsamında düzenlenen “İklim De-
ğişikliği ve Adil Geçiş” konulu oturumda bir 
konuşma gerçekleştirerek dünyadaki iklim 
değişikliği konusunda önemli değerlendir-
melerde bulundu. 
Arslan, Türkiye’nin iklim değişikliğinin en ağır 
faturalarını ödeyen ülkelerden biri olduğunu 
belirterek, “Bütün bu zorlukların farkında ola-
rak bütün dünya ile ortak bir mücadele oluş-
turursak başarılı olacağız” dedi.

“İklim Değişikliğiyle Mücadele  
Sendikal Bir Yaklaşım Olarak  
Tanımlanabilir”

İklim değişikliğiyle mü¬cadelenin sendikal 
bir yaklaşım olarak tanımlanabileceğini kay-
deden Arslan, “Bu fikir sendikal hareket için 
yerleşik bir araç olarak görülmüştür. Sen-
dikal yaklaşım olarak değerlendirilmesinin 
nedeni herkes için geçim kaynağı ve herkes 
için düzgün iş sağlanabileceği ümidini bize 
verdiği içindir. 
Uluslararası Sendi¬kalar Konfederasyo-
nu’nun (ITUC) 2010 yılındaki kongresinde, 
adil geçiş kavramı oybirliğiyle kabul etmiştir. 
Bu kavramın sendikal bir kavram olarak yer 
alması bizim için önemli bir kazanım, önemli 
bir mücadele alanıdır.  
Adil geçişin ekonomik kalkınma ile değil, 
sosyal adaletle korunmaya odaklanma fikrini 

güçlü bir şekilde destekliyoruz” diye konuştu.

“İklim Değişikliği Küresel Bir  
Sorumluluk İçeriyor”

Her alanda olduğu gibi L20 kapsamında ele 
alınan iklim değişikliği ve adil geçiş konu-
larının gezegenimizin, insanlığın ve işçile-
rin geleceği için önemli bir konu olduğunu 
anlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak bu konunun 
ihmal edilemez, ertelenemez olduğunu ifa-
de ediyor, bunu ortak bir sorumluluk olarak 
görmek istiyoruz. Çünkü iklim değişikliği 
küresel bir sorumluluk içeriyor. Savaşların 
iklim değişikliğinin üzerindeki etkilerinin 
de dikkate alınarak değerlendirilmesini is-
tiyoruz. Ekonomik dengenin korunması için 
bütün insanlığın işbirliği yapması gerektiği-
ni, alternatif enerji kaynaklarının etkin ola-
rak değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının zenginleştirilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çiz-
memiz gerekiyor” dedi.

 “HAK-İŞ Olarak Bilinç Oluşturmaya 
Çalışıyoruz”

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda at-
ması gereken adımlar olduğunun altını çizen 
Arslan, “Ülkemizi ve hükümetimizi bu ko-
nuda yüreklendirmeye, teşvik etmeye çalı-
şıyoruz. Bu konuda HAK-İŞ olarak aldığımız 
kongre kararlarında ITUC’un politikalarına ve 
misyonuna uygun bir şekilde ülkemizde bir 
bilinç oluşturmaya, aynı zamanda ülkemiz 
insanlarının geleceğinin de bu noktada ciddi 

bir şekilde tehdit altında olduğunu ifade ede-
rek onları da uyarmaya çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Arslan’dan İklim Değişikliği İçin 
Dünyaya Çağrı

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir-
çok ülkenin samimi davranmadığına işaret 
eden Arslan, “Bazı ülkelerin kamuoyunda 
başka türlü, gerçekte başka türlü davrandı-
ğını görmekteyiz. Türkiye’yi nükleer santral-
lerin kurulmaması konusunda teşvik eden 
ülkeler var. 
Ama Avrupa’da şu anda 7 tane nükleer sant-
ral inşaatının devam ettiğini biliyoruz. Linyit, 
kömür, termik santrallerin kapatılması konu-
sunda Türkiye’yi teşvik eden AB ülkelerinde 
30’a yakın termik santral inşaatının devam 
ettiğini görünce gelecekle ilgili endişelerimiz 
artmaya başlıyor. Biz Türkiye olarak bütün 
bu iklim değişikliklerinin en ağır faturalarını 
ödeyen ülkelerden biriyiz. Bütün bu zorluk-
ların farkında olarak bütün dünya ile ortak 
bir mücadele oluşturursak başarılı olacağız” 
dedi.

“İklim Değişikliğine Sebep Olanlar 
Sorumluluk Almalı”

Arslan, “Dünyayı en fazla kirletenler, iklim 
değişikliğine en fazla sebep olanlar en fazla 
sorumluluğu almak zorundadır. Bu sorum-
luluklarının gereğinin de hep birlikte yerine 
getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türki-
ye’nin 2023 hedefleri içerisinde özellikle iklim 
değişikliklerinin en aza indirilmesi konusun-
da ciddi adımlar atılmakta, toplumda ciddi bir 
şekilde bilinç oluşturulmaktadır. Bütün bu ik-
lim değişikliği konularıyla birlikte mücadele 
etmemiz gerekiyor. Umudumuzu kaybet-
meden mücadeleye devam edeceğiz. Gele-
cek hepimizin olacak” sözlerine yer verdi.

ARSLAN, ARJANTİN’DE L20 ZİRVESİNDE KONUŞTU
İklİm Değİşİklİğİ İçİn Dünyaya çağrı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4-5 Ey-
lül 2018 tarihlerinde Arjantin Mendoza’da 
L20 toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 
“Göçmen ve Mülteci İşçiler: Uygulamada Eşit 
Haklara Sahip Olmak” konulu oturumunda 
göçmenler ve mülteci işçilerle ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu.
Almanya başta olmak üzere Avusturya, Fran-
sa, Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelere 
yaklaşık 5 milyon Türk göçmen işçinin gitti-
ğini anlatan Arslan, “Göçmen işçilerle yaptı-
ğımız değerlendirmelerde ulusal düzeydeki 
sendikaların hiçbirinde üst düzey sendikacı 
göremiyoruz. Bu konuda entegrasyon, dil ve 
temsilcilik yapmama konusunda isteksizlik 
gibi nedenler söylense de göçmen sendikacı-
ların ulusal düzeydeki sendikalarda daha etkili 
olmaları, sendikal hareketin göçmen karşıtlığı 
ile mücadelesinde önemli bir katkı sağlaya-
caktır. Siyasetçilerin göçmen işçilerin siyasal 
partilerin içerisinde yer alması konusunda 
önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Arslan, 
“ETUC’un, sendikal harekette göçmen işçiliği 
konusunda ortaya koyduğu yeni ağ, kongre 
kararlarıyla beraber  göçmen sendikacı iş-
çilerin üst düzey görev almaları konusunda 
sendikaları teşvik edici bir tutum sergilemesi 
gerekiyor. Çünkü göçmen karşıtlarına karşı 
sendikal hareketin tutumu açık ve nettir. An-
cak göçmen sendikacıların bu ülkelerde üst 
düzey görev almamasını bu mücadelede ek-
siklik olarak görüyoruz” dedi.
Göçmen işçilerin bazı ülkelerde güven sorunu 
yaşadığını kaydeden Arslan, “HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak Avrupa’da çalışan bazı 
göçmen işçilerin birtakım sorunlarını bizimle 

paylaşmak zorunda kaldığını üzüntüyle öğre-
niyoruz. Göçmen işçiler, o ülkelerdeki sendi-
kal hareketle sorunların çözümünü araması 
gerekirken, Türkiye’deki sendikal harekete 
başvurarak sorunların çözümü konusunda 
bizden destek istiyorlar. Bu bir güven sorunu-
nu da beraberinde getiriyor. Göçmen işçilerin 
Avrupalı sendikal harekete olan güvenini daha 
güçlü hale getirmek için neler yapılabilir? 
ETUC’un sendikal ağını son derece olumlu 
buluyoruz. Oluşturulan göçmen sendikal ağını 
destekliyoruz. Bunu daha ileriye taşımak için 
bu konuda işbirliği yapmak istiyoruz” diye ko-
nuştu.

“ETUC’un Daha Fazla İnisiyatif  
Almasını İstiyoruz”

Arslan, “Avrupa Birliği içerisinde yer alan 28 
ülkenin Suriyeli göçmenlerle ilgili takındığı 
tavır son derece üzüntü vericidir. Bu tutumu 
açıkça göçmenlere karşı bir tutum olarak 
görüyor, bu konuda ETUC’un daha fazla ini-
siyatif almasını istiyoruz. Çünkü göçmenler 
çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. 
Bu konuda ETUC’un çalışma yapmasını talep 
ediyoruz” dedi. Arslan, göçmenlerin savaştan 
ve ölümden kaçmak zorunda kaldıklarını be-
lirterek, 1 milyon Suriyeli’nin savaşta hayatını 
kaybettiğini söyledi. Arslan, Avrupa’nın kendi 
üzerine düşen sorumluluklarından kaçarak 
yaşananları görmezden geldiğini belirterek, 
“18 milyonluk Suriye’nin 13 milyonu evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. Şu anda 3,5 milyo-
nu Türkiye’de, 1 milyonu Lübnan’da, 600 bini 
Ürdün’de, 250 bini ise Irak’ta yaşıyor. Türkiye 
bütün bu zorluklara rağmen göçmenlerin so-

runlarını çözmeye çalışmaktadır. Bütün ça-
balara rağmen Avrupa Birliği’nin göçmenlik 
sorunu çözme anlayışının aslında sorumlu-
luktan kaçma anlayışı olduğunu belirtmemiz 
gerekiyor. Kendi ülkelerindeki sorumluluk-
larından kaçtıkları için bu insanları üçüncü 
ülkelere hapsetmek istiyorlar” dedi.

“Daha Fazla Duyarlılık 
Gösterilmeli”

Göçmenler meselesinin insan hakları me-
selesi olarak görülmesi gerektiğine dikkati 
çeken Arslan, “Sendikal hareket olarak bu 
meseleyi Türkiye’nin meselesi olarak de-
ğil, insanlığın bir sorunu olarak görmek ve 
bunun için çalışmak zorundayız. Çünkü bu 

insanlar göçmen olarak temel haklara sa-
hipler. Bu insanlar hayatlarını kurtarmak için 
Türkiye’ye sığındılar. Göçmenlerin çalışma 
izinleri konusunda mevzuat sağlanmasına 
rağmen, istediğimiz seviyede çalışma izinleri 
alınamadığı için binlerce Suriyeli şu anda ka-
yıt dışı çalışmakta. Bu bir insanlık suçudur. Bu 
konuda daha fazla inisiyatif almak zorundayız. 
İşyerlerinde yüzde 10’u geçmeyecek şekilde 
Suriyeli istihdamı konusunda düzenleme yap-
tık ama maalesef bunu hayata geçiremedik. 
Suriyeli göçmenlerin ve diğer göçmenlerin 
çok büyük sorunları var. L20, ETUC ve bütün 
sendikal hareket sadece Suriye’de değil, bü-
tün dünyada göçmenler konusunda daha faz-
la duyarlılık göstermelidir” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ’ten Örnek Proje

HAK-İŞ olarak göçmenlerin entegrasyonu, 
istihdam edilebilirliklerinin artırılması, Türkçe 
öğretilmesi ve istihdam edilmesi konusunda 
yeni bir projenin hayata geçirildiğini belir-
ten Arslan, “Projemiz sürdürülebilir bir proje 
olduğu için projenin çıktıları da son derece 
heyecan verici. Bizim bu projeyi geliştirme-
miz gerekiyor. Bunu uluslararası sendikal 
hareketle birlikte yapabilirsek çok daha iyi so-
nuçlar alabiliriz. Yapmamız gereken çok fazla 
şey var. Ama bunları kendi imkanlarımızla 
sınırlı düzeyde yapabiliyoruz. Göçmenler ko-
nusunda sendikal hareketin dürüstlüğüne ve 
samimiyetine inanıyorum. Bunun için birlikte 
hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye sendikal 
hareketi olarak her türlü işbirliğine hazırız. 
Birlikte çalışmaya hazırız ve birlikte başarabi-
leceğimize inanıyorum” dedi.

ARSLAN: "göçmen ve mültecİ İşçİler konusunda 
daha fazla duyarlılık gösterİlmelİ"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Eylül 
2018 tarihinde Arjantin Mendoza’da ger-
çekleştirilen L20 Zirvesi sırasında T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk başta olmak üzere dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen sendika başkan 
ve temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçek-

leştirdi. Arslan, L20 Zirvesine katılan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve Arjantin Türkiye Büyükel-
çisi Meral Barlas ile bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundu. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, L20 Zirvesine katılan Kana-
da Sendikalar Başkanı Hassan Yussuff, L20 

Toplantı Başkanı ve Arjantin CGT-RA Konfe-
derasyon Başkanı ve Gerardo Alberto Mar-
tinez, Japonya Sendikalar Konfederasyonu 
Rengo Başkanı Rikio Kozou ve Suudi Ara-
bistan heyetiyle ikili görüşmeler gerçekleş-
tirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ARSLAN, L20 KAPSAMINDA İKİLİ TEMASLARDA BULUNDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7-9 Eylül 
2018 tarihlerinde ABD’de grev, ikili işbirliği an-
laşmaları imza törenine katılım gerçekleştire-
rek, ABD Şikago Başkonsolosu olmak üzere 
çeşitli ziyaretlerde bulundu.
HAK-İŞ plaketini Haymarket anıtına asmak 
üzere Amerika’da bulunan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, 7 Eylül 2018 tarihinde Tekstil, 
Otel, Çamaşırhane, Restoran ve yemek hiz-
meti veren yerlerde örgütlü Unite Here Sen-
dikası’nın Chicago genelinde otellerde gerçek-
leştirdiği greve katılarak uluslararası sendikal 
dayanışma örneği gösterdi.
Arslan’a grevde Uluslararası İlişkiler Uzman-
larımız Merita Jegeni Yıldız ve Fulya Pınar 
Özcan eşlik etti. Grevde aktif görev alan Türk 
temsilcilerle bir araya gelen Arslan, Türkiye 
ve Amerika arasında uluslararası dayanışma-
ya daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.  Grev 

yapan işçilerin yürüttüğü mücadeleyle ilgili 
bilgiler alan Arslan, işbirliğinin gelecekte de-
vam etmesi için sendikalar arasında işbirliği 
anlaşmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini 
söyledi.

ABD Sendikalarıyla Anlaşma  
İmzalandı

Arslan, sağlık sektöründe çalışan Hizmet İş-
çileri Uluslararası Sendikası’nı (SEIU- Health) 
ziyaret ederek, SEIU-HEALTH Sendikası Baş-
kanvekili Maggie Laslo ile görüştü.
Amerika’da ve Türkiye’de sendikalaşmanın 
önündeki sorunlar, iyi örnekler ve küresel-
leşmenin sendikalar üzerindeki etkilerinin ele 
alındığı görüşmede Arslan, taşeron işçilerin 
kadroya alınmasında HAK-İŞ’in öncü oldu-
ğunu ve IMF, Dünya Bankası ve Wall Street 
tarafından teşvik edilen özelleştirme yerine 
Türkiye’de tam tersi bir ivmenin yakalanma-
sının küresel güçlerin baskısına en güzel ce-
vap olduğunu söyledi. Görüş alışverişlerinin 
ardından konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş Sendikası ve SEIU–HEALTH arasında 
ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Görüşmenin 

ardından Arslan, SEIU HEALTH üyeleriyle bir 
araya gelerek Türkiye’deki sendikal yapı ve 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun faaliyetlerine 
ilişkin bilgiler vererek soruları cevaplandırdı. 

Transit İşçiler Birliğiyle Anlaşma 
İmzalandı

SEIU Sağlık Sendikası ile gerçekleştirilen an-
laşmanın ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ve beraberindeki heyet Transit 
İşçiler Birliği 308 Numaralı Şubesi Mali Sekre-
teri Deborah Cosey ile bir araya geldi. İki ülke 
arasında geliştirilecek işbirlikleri ve mevcut 
duruma ilişkin bilgilerin paylaşılmasının ar-
dından 300 bin üyesi olan Transit İşçi Birliği ile 
konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendi-
kası arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Chicago Türkiye Başkonsolosu 
Umut Acar’ı Ziyaret 

Arslan ve beraberindeki heyet, Chicago’da 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu 
Umut Acar’ı ziyaret etti Ziyarette, Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ ile Amerika sendikaları 
işbirlikleri ve Türkiye-Amerika ilişkileri hak-
kında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Chicago Kadın Eğitim Merkezini  
Ziyaret 

Arslan, erkek işleri olarak görülen meslekler-
de kadınların çalışabilmesi için eğitim veren 
merkezi ziyaret ederek merkezin yapısına 
ilişkin bilgiler aldı. Arslan burada Konfederas-
yonumuzun kadın konusundaki çalışmalarıyla 
ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencileriyle Bir Araya Geldik

Illionois Üniversitesi Çalışma İlişkileri Bölümü 
öğrencileriyle bir araya gelen Arslan, Türki-
ye’deki sendikacılığa ilişkin bilgilendirmelerde 
bulundu. HAK-İŞ Kadın Komite Başkan Yar-
dımcısı Pınar Özcan da HAK-İŞ Kadın çalışma-
larına ilişkin bilgi verdi.

ARSLAN, AMERİKA’DA TEMASLARDA BULUNDU
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ABD’nin Şikago kentinde yer alan “1 Mayıs 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” sim-
gesi olarak kabul edilen Haymarket Anıtı'n-
da temsil edilen sendikaların arasına HAK-
İŞ Konfederasyonu plaketi de eklendi. 
Şikago’da bulunan Haymarket Anıtı önünde 
düzenlenen törenle HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’nun levhasını sendikaların temsil edildiği 
alana asarak HAK-İŞ ve bağlı sendikaların 
adını ölümsüzleştirdik.
2017 yılında Illionois İşçi Tarihi Kurumu 
(ILHS) işçi konfederasyonlarını ölümsüz-
leştirmek ve yaptıkları başarılı çalışmaları 
onurlandırmak üzere dünyadaki sendikalar 
içinden HAK-İŞ Konfederasyonu’nu seçerek 
onurlandırmıştı. Amerika’da kutlanan İşçi 
Bayramı etkinlikleri vesilesiyle 8 Eylül 2018 
tarihinde Şikago Haymarket'e HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun levhasını asarak HAK-İŞ ve 
bağlı sendikalarının adını ölümsüzleştirdik.
Genel başkanımız Mahmut Arslan, Ameri-

ka ve Şikago'daki sendikaların da katıldığı 
Illinois İşçi Tarihi Kurumu tarafından düzen-
lenen törene katılarak konfederasyonumuz 

adına HAK-İŞ Konfederasyonu’nun levhasını 
(plaque) Haymarket’e astı. Türkiye’nin Şika-
go Başkonsolosu Umut Acar, ILHS Başkanı 

HAK-İŞ VE BAĞLI SENDİKALARININ İSMİ 
1 MAYIS'IN DOĞDUĞU YERDE ÖLÜMSÜZLEŞTİ
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Lary Spivak, ILHS yönetim kurulu üyeleri, 
Uluslararası İlişkiler Uzmanlarımız Fulya 
Pınar Özcan ve Merita Jegeni Yıldız, Illi-
onois Universitesi İşçi İlişkileri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emily Twarog, 
basın mensupları ve çok sayıda katılımcı-
nın bulunduğu törende Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan HAK-İŞ Konfederasyo-
numuzun levhasını (plaque) Hay Market 
Anıtına astı.
Kutlamaya Amerika'daki ve Şikago'daki 
sendikaların temsilcileri de katılarak des-
tek verdiler.
Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, dünya işçi hareketi için 
büyük bir öneme sahip olan anıtta temsil 
edilmenin tüm Türk çalışanlar adına gurur 
verici olduğu ifade etti.

“1 Mayıs’ın Resmi Tatil İlan  
Edilmesinde Katkı ve  
Desteğimiz Var”

1886 yılında emekçilerin 
12 saatlik çalışma süre-
lerinin 8 saate indirilme-
si için insani bir taleple 
meydana çıkarak, bu 
taleplerini yüksek ses-
le ifade ettikleri için çok 
sayıda işçinin yaralanmasına 
ve hayatını kaybetmesine yol açan 
olayların yaşandığını anımsatan Arslan, 
“Dünya işçi tarihi için kara günlerdi. Yaşa-
nan olaylar anısına 1 Mayıs tüm dünyada 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ola-
rak ilan edildi ve 132 yıldır bütün dünyada 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
günü olarak kutlanmaktadır. 
Türkiye’de 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma 
Günü olarak ve resmi tatil olarak ilan edil-
mesinde HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bü-
yük bir katkı ve desteği olmuştur. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Türkiye’de her yıl 
1 Mayıs’ı kitlesel olarak etkinliklerimizle, 
büyük kitlesel katılımlarla birlik, mücade-
le ve dayanışma günü olarak çalışanların 
sorunlarını dile getirdiğimiz, taleplerimizi 
ortaya koyduğumuz gün olarak kutluyo-
ruz. Bu mücadelemizden yola çıkan ILHS, 
yapmış olduğu araştırmalar neticesinde 
HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin de 
ünlü anıta asılmasına karar vermiştir. Bu 
bizim için büyük bir şereftir” açıklamasın-
da bulundu.

 “Adaletsizliklere Karşı Mücadele 
Etmek İçin Yola Çıktık”

Adaletsizliklerin hiç olmadığı kadar art-
tığını, küreselleşmenin, dijitalleşmenin, 

neo liberal politikaların dünyayı yaşanmaz 
hale getirdiğini söyleyen Arslan, “Biz bütün 
bu adaletsizliklere karşı mücadele etmek 
için yola çıktık, savaşlara karşı barışı, göç-
lere karşı dayanışmayı, kayıtdışına karşı 
sendikalaşmayı güçlendirmemiz gereki-
yor. Küreselleşme insanileştirilmek zo-
rundadır” dedi.
Türkiye’nin ayrıca terör örgütleriyle müca-
dele ettiğini belirten Arslan, tüm dünyada 
dayanışmanın ve barışın artması gerek-
tiğinin altını çizdi.
HAK-İŞ ismini bu meydanda ölümsüz-

leştirmenin anlamının çok büyük ol-
duğunu, HAK-İŞ Konfederasyonu’na 
bağlı 700 bin üyenin bu heyecanı ya-
şadığını belirten Arslan, “HAK-İŞ is-
minin burada ölümsüzleşmesinden 
dolayı son derece gururlu ve onurlu-
yuz” dedi.
Programın ardından Arslan, ILHS 

Başkanı Lary Spivak ve beraberindeki 
heyet, ILHS şehit işçilerin gömülü ol-

duğu Illinois Orman Parkı'nda bulunan 
Haymarket Anıtı'nı ve mezarları ziyaret 

ederek işçi hakları uğruna 
hayatını kaybedenler için 
karanfil bıraktı.
Ziyaret esnasında açıkla-
malarda bulunan Arslan, 

“Haymarket olaylarında hak 
mücadelesi uğrunda çıkan 

olaylar sonucu hayatını kaybeden 
sendikacıları saygıyla anıyoruz. Onların 

Genel başkanımız 
Mahmut Arslan, 

Amerika ve Şikago'daki 
sendikaların da 
katıldığı Illinois 

İşçi Tarihi Kurumu 
tarafından düzenlenen 

törene katılarak 
konfederasyonumuz 

adına HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun 

levhasını (plaque) 
Haymarket’e astı.
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başlattığı mücadeleyi daha ileri noktalara 
taşımak için çalışacağız. Bugün bizim için 
tarihi bir gündür. Dünyada barışın hakim 
kılınması, adaletli bir ücretin elde edilmesi, 
sendikal hareketin güçlenmesi ve insanlığın 
kardeşçe, barış içinde yaşaması için müca-
delemizi devam ettireceğiz” dedi.

“HAK-İŞ Konfederasyonu Hak Ettiği 
Yerde Temsil Ediliyor”

ILHS Başkanı Lary Spivak, Haymarket anı-
tının tüm dünyadaki işçiler için taşıdığı öne-

me dikkat çekerek, HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’nun hak ettiği yerde temsil edilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konfede-
rasyonumuza emekleri için teşekkür eden 
Spivak, hazırlanan bronz plaketi Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a takdim ederek, 
HAK-İŞ’in ve Türk sendikal hareketinin adı-
nın sonsuza dek bu meydanda yaşayacağını 
söyledi.
Son 10 yıl içerisinde İsveç, Fransa, Yeni Ze-
landa, Japonya, Irak, Meksika, Kolombiya, 
Amerika, Filipinler gibi pek çok ülkeden 

çeşitli konfederasyon mensupları misafir 
edilmiş ve konfederasyonları adına logo ve 
mesajlarından oluşan levha takdim etmeleri 
sağlanmıştır. 
Amerika ile ilişkilerin olumsuz seyrettiği bir 
ortamda bu dayanışma, ülkemizdeki sen-
dikal hareket için çok büyük bir öneme sa-
hiptir. Türkiye’nin HAK-İŞ Konfederasyonu 
plaketiyle temsil edilmeye başlandığı anıtta 
İsveç, Fransa, Yeni Zelanda, Japonya, Irak, 
Meksika, Kolombiya ve Filipinler de temsil 
ediliyor.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
beraberindeki heyet Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu 
üyeleri ile biraraya geldi. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 
Aralık 2018 tarihinde Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ile kahvaltıda biraraya geldi. 
Kılıçdaroğlu ve Arslan’a, CHP Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş 
ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay ve Cengiz 
Gül ile Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti eşlik etti. Arslan ve Kılıçdaroğ-
lu, kahvaltının ardından basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundular.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile “işçi 
sofrasında” kahvaltı ettiklerini belirterek, 
karşılıklı sohbet etme imkanı bulduklarını 
söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 
beraberindeki heyeti HAK-İŞ’te ağırlamak-
tan memnuniyet duyduğunu belirten Arslan, 
böyle bir ziyaretin çalışma hayatı, çalışanlar 
ve sendikal hareket için hayırlı olması dile-
ğinde bulundu. Arslan, asgari ücretten, ka-
yıtdışı ekonomiye, işsizlikten işsizlik sigor-
tası fonu ve ekonomik gelişmelere ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. 

“Arzu Ettiğimiz Asgari Ücreti  
Gerçekleştirmeyi Umuyoruz”

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, 
“HAK-İŞ olarak öncelikli olarak Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu’nun yapısına itirazı-
mız var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
daha katılımcı, daha çoğulcu, toplumun 
özellikle de çalışanların, işçilerin bütün 
kesimlerle temsil edildiği demokratik ve 
işçilerin ağırlıklı olduğu bir komisyon hali-
ne dönüştürülmesini arzu ediyoruz” dedi. 
Arslan, komisyonun yapısında bu dönüşüm 
sağlanmadan, arzu ettiğimiz asgari ücreti 
elde etme imkanının söz konusu olmadı-
ğını söyledi. Arslan, Asgari Ücret Komisyo-
nu’nun yapısına yaptığı bütün eleştirilerle 
birlikte, gerçekleşen enflasyon rakamlarının 

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NDAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
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üzerinde ve toplumun beklentilerinin karşı-
layacak bir düzeyde belirlenmesi gerektiğini 
söyledi.  Arslan, “İşçi temsilcilerine de bura-
dan başarılar diliyoruz. Arzu ettiğimiz asgari 
ücreti gerçekleştirmeyi umuyor, bekliyor ve 
istiyoruz” dedi. 

“Örgütlenmenin Önündeki  
Engellerin Kaldırılması Lazım” 

Arslan, 2012 yılında yüzde 8’lerde olan sen-
dikal örgütlenme oranının bugün yüzde 
12.8 düzeyinde bulunduğunu belirterek, “15 
milyon 600 bin kayıtlı çalışanımızın olduğu 
bir ülkede 1 milyon 900 bin kayıtlı işçinin 
sendikalı olması gerçekten bizim ülkemize 
ve demokrasimize yakışmıyor. Bunun orta-
dan kaldırılması için örgütlülüğün önündeki 
engellerin kaldırılması lazım” dedi. Arslan, 
sendikal örgütlenmenin hem kayıtdışı istih-
dam ile mücadelede hem de iş kazalarının 
önlenmesi konusunda önemli bir enstrü-
man olduğunu ifade etti. 
İşsizlik sigortasından yararlanma konusun-
da önemli düzenlemeler yapıldığını ancak 
bununla birlikte miktarının da artırılmasının 
önemine değinen Arslan, “Bunların hepsi 
karşılandığı zaman işsizlik sigortasındaki iş-
sizlik ödenekleri bir anlam ifade ediyor” dedi. 
“IMF Demek İşsizlik Demek”
Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkın-
tıların ardından bazı çevrelerin Türkiye’nin 
yeniden IMF ile bir stand-by anlaşması gi-
rişimlerinin başlaması yönünde telkinlerde 
bulunduğunu anımsatan Arslan, “HAK-İŞ 
olarak IMF’nin Türkiye’den gitmesi için 
birçok eylemler yaptık. ‘IMF defol’ dedik. 
IMF’nin yeniden Türkiye’ye gelmesini, Türki-
ye’nin IMF ile yeni bir anlaşma içine girmesi-
ni asla kabul etmiyoruz. IMF demek işsizlik, 

daha çok zulüm, daha fazla fakirlik demek. 
Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek istiyo-
ruz” dedi. 

“Yüksek Enflasyon Dikkate  
Alınmalı”

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla çalış-
ma hayatında büyük bir reformun gerçek-
leştirildiğini ve 1 milyona yakın çalışanın 
kadro sorununun çözüldüğünü anımsatan 
Arslan, “Taşeron konusunda önemli bir adı-
mı gerçekleştirdik. Adalet ve Kalkınma Par-
tisi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Ça-
lışma Bakanımızın gayretleri ile 1 milyona 
yakın arkadaşımızın kadro sorunu çözüldü” 
dedi.
Taşeron çalışanların ücret artışları konu-
sunda sorunlar yaşandığına da dikkat çeken 
Arslan, “Yılbaşı itibariyle kamu sözleşmeleri 
yapılırken taşerondan kadroya geçen arka-
daşlarımızın toplu sözleşmelerinde yüksek 
enflasyonun dikkate alınarak sözleşmenin 
yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” diye 
konuştu.

“ESK Bir An Önce Toplanmalı”

Ekonomik Sosyal Konsey’in 2010 anayasa 
değişikliği ile bir Anayasal bir kurul haline 
getirildiğini, ancak 2009 yılından bu yana 
toplanmadığını anımsatan Arslan, Ekono-
mik Sosyal Konsey’in bir an önce toplanarak 
son günlerde yaşanan ekonomik sorunlara 
ilişkin neler yapılabileceğinin tartışılması 
gerektiğini söyledi. Arslan, ESK ve Üçlü Da-
nışma Kurulu gibi katılımcı organizasyonla-
rın ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı 
sağlayacağını ifade etti. 
Arslan, son dönemde ekonomide yaşanan 
sorunlarla birlikte bazı işverenlerin konkor-
dato ilan ederek işçi çıkardığını ya da işçilerin 

ücretlerini yeniden masaya yatırma niyetin-
de olduğuna dikkat çekerek, “Asgari ücret 
tespitinde işverenlerin korunması konusun-
da destek olunması konusunda hazırız. Ama 
bunları istismar eden çok sayıda firmanın 
konkordato ilan ederek hem işçilerin talep-
lerinden hem de işçilerden kurtulmak hem 
de işçilerin ücretlerini yeniden masaya ya-
tırmak niyetinde olan işverenler var. Bunlar 
iş barışına hizmet etmiyor, bunlar Türki-
ye’nin geleceğine ciddi yaraların açılmasına 
sebebiyet verirler. Son işsizlik rakamlarına 
baktığımızda eylül ayında işsizlik rakamları 
artmış durumda. Bu dönemlerde işverenle-
rin daha sağduyulu davranmaları gerekiyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, “İşçilerin Emeklerinin 
Karşılığını Almalarını İsteriz” 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 
“Sayın başkanımız bizleri HAK-İŞ’te kah-
valtıda ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz. Sofraları zengindi. Tabi bizim en 
büyük arzumuz Türkiye’deki bütün sofra-
ların zengin olması” dedi. Sofraları zengin 
kılan unsurun emek olduğunu söyleyen Kı-
lıçdaroğlu, “Sofraları zengin kılan emektir, 
alın teridir, çalışmadır, üretmedir. Dolayısıy-
la Türkiye’de işçiler çalışıp, alınteri döktüğü 
sürece bütün sofralar zengin olur. İşçi hangi 
sendikayı tercih ederse etsin o bizim soru-
muz değil. Ama işçilerin örgütlenmesini 
bir güç olmasını, çalışmasını, üretmelerini 
ve kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını 
almalarını isteriz. Bizim en büyük arzumuz 
budur” dedi. 
CHP’li belediyelerin ve o belediyelere ait 
şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019’dan iti-
baren asgari ücretin net 2.200 TL olacağını 
kaydeden Kılıçdaroğlu, “Yeni bir belediyeyi 
kazanırsak, Ocak ile Mart arasındaki 2.200 
TL ile belirlenecek asgari ücretin arasındaki 
farkı da işçilerimize ödeyeceğiz. 2200 TL’nin 
altındaki bir asgari ücreti kabul etmiyoruz” 
dedi. 
Anayasada işçilerin sendika kurma ve sen-
dikalara üye olma hakları olduğunu ancak 
Türkiye’de tam tersi yaşandığını ifade eden 
Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’de aylardır sendikalı 
olduğu için işlerine son verilen işçiler var. Bu 
onların anayasal hakkı” dedi. 
Kılıçdaroğlu, “Taşeron konusunda başkan 
beyin görüşlerine katılıyorum. Çalışan işçile-
rin tamamının kadroya alınmasını istiyorum. 
Türkiye’nin bu ayıptan bir an önce kurtulması 
lazım. 21 yüzyılda Türkiye’de herkesin sendi-
kası, herkesin işi, aşı, herkesin hak arama 
talebi olmalıdır. Bizim en büyük arzumuz da 
budur” diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da 
aralarında bulunduğu, Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) heyeti 11 Ekim 2018 
tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziya-
ret etti. CHP Genel Merkezinde gerçekleş-

tirilen görüşmede, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder 

Kahveci ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Er-
han Polat katıldı. Basına kapalı gerçekleşen 
ziyaret sonrası AB KİK Heyeti adına basın 
mensuplarına açıklamada bulunan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile başladıkları ziya-
retlerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 
sürdürdüklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, "Bu seçimlerden sonra 'yeni 
dönem ülkemiz için hayırlı olsun' ziyaretiydi. 
Diğer siyasi partilerimizi de ziyarete devam 
edeceğiz. Bizler Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal hayatının tüm kesimlerini temsil edi-
yoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde hem 
ülke meselelerinde hem Türkiye'nin genel 
meselelerinde farklı kesimleri temsil etme-
mize rağmen her milli meselede ortak ha-
reket etme tavrını geliştirdik. Bu kapsamda 
yeni dönemin hayırlı olması ziyaretiydi bu" 
ifadelerini kullandı.

AB KİK HEYETİNDEN KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan-
vekili Mehmet Şahin’in de aralarında 
bulunduğu, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi (KİK) heyeti 15 Ekim 2018 ta-
rihinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Par-
ti Genel Başkanı Merak Akşener’i parti 
genel merkezlerinde ayrı ayrı ziyaret 
ettiler. Ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyo-
nu Genel Başkanvekili Mehmet Şahin’in 
yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Ön-
der Kahveci, TOBB Genel Sekreteri Mus-
tafa Saraçöz katıldı. Seçimlerden sonra 
yeni dönemin Türkiye’ye hayırlı olması 
temennisiyle daha önce Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarette 
bulunulmuştu.

AB KİK ÜYELERİNDEN MHP VE İYİ PARTİ’YE ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 
Eylül 2018 tarihinde konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in de aralarında bulundu-
ğu AB KİK heyetiyle birlikte Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile çalışma yemeğinde 
bir araya geldi. Yemeğe, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Türkiye AB KİK heyetini oluş-
turan TESK, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, 
TZOB, Türkiye Kamu-Sen’in başkan ve 
temsilcileri katıldı.

AB KİK HEYETİ, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANI'YLA YEMEKTE BULUŞTU

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı 24 Ekim 2018 tarihin-
de ziyaret etti. Aşçı, Genel Başkanımız Arslan’a ba-
basının vefatından dolayı başsağlığı dileğinde bulun-
du. Arslan, ziyaretinden dolayı Aşçı’ya teşekkür etti.

ESKİ GÜMRÜK VE 
TİCARET BAKANI 
CENAP AŞÇI'DAN 
ARSLAN'A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ka-
sım 2018 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız da eşlik etti.

ARSLAN, SAĞLIK 
BAKANI KOCA’YI 
ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP’li 
ekonomi heyetini HAK-İŞ’te ağırladı. CHP’li 
Faik Öztrak, Akif Hamzaçebi, Abdüllatif Şe-
ner ve Veli Ağbaba’dan oluşan ekonomi ma-
sası heyeti, 9 Ekim 2018 tarihinde HAK-İŞ’i 
ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 
ve Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti ile görüştü.

“Sendikal Örgütlülüğün 
Güçlendirilmesi Gerekiyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türki-
ye’nin ekonomide yaşadığı sorunlar toplu-
mun her kesimini etkilediği gibi HAK-İŞ’i de 
etkilemektedir. Bu tür dönemlerde sendikal 
örgütlülüğün güçlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çekmek istiyorum. Sendikal örgüt-
lenme konusunda Türkiye belli bir yükselme 
göstermesine rağmen bugün geldiğimiz 

noktada işçilerin yüzde 12,8’i sendika üyesi-
dir. Bu durumu çözülmesi gereken bir hedef 
olarak görüyoruz” dedi.

“Kayıt Dışı İle Mücadelede Sendikal 
Örgütlülük Önemli”

Toplu sözleşme düzeni ve sisteminin geniş 
kitleleri kapsayacak şekilde yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, 
“Türkiye’nin istikrarı için işsizlik oranlarının 
kabul edilebilir olan yüzde 5’ler seviyesine 
indirilmesi, kayıt dışının en azından OECD 
ortalaması olan yüzde 15’lere çekilmesi biz-
ler için çok önemlidir. Kayıt dışı ve gelir ada-
letsizliğiyle mücadelede sendikal örgütlülük 
önemli bir etkendir” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonun En Büyük Mağduru 
İşçilerdir”

Yüksek enflasyon konusunda ortak bir akıl 
ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen 

Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve baka-
nımız ile yaptığımız görüşmede acilen Üçlü 
Danışma Kurulu’nun toplantıya çağrılması 
talebinde bulunduk. İş Yasasına göre belli 
dönemlerde toplanması gereken Kurulun 
ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiği-
miz bu dönemde toplanmasını ve sorunların 
masaya yatırılmasını istiyoruz. Hükümeti-
mizin enflasyon konusundaki mücadelesini 
destekliyoruz. Çünkü enflasyonun en büyük 
mağduru işçilerdir. Enflasyonla mücadelede 
HAK-İŞ olarak istekli, arzulu ve kararlıyız” 
dedi.

“Emekliler de Enflasyona Karşı  
Korunmalı”

2019 yılında kamu sözleşmelerinin yapı-
lacağını anımsatan Arslan, “Yaklaşık 200 
bin kamu ve 696 sayılı KHK ile taşerondan 
kadroya geçen işçilerin toplu sözleşmesi ya-
pılacak. Sözleşmeler yapılırken yüksek enf-

CHP’Lİ HEYET’TEN HAK-İŞ’E ZİYARET
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lasyonun dikkate alınmasını, özellikle de işçi 
emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında 
korunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Asgari Ücret Konusunda Öneriler

Asgari ücretin yüksek enflasyon, döviz ve 
faiz üçlemi içerisindeki olumsuzluklardan 
kurtarılması gerektiğini ifade eden Arslan, 
şunları kaydetti: “Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonunda sendikal örgütlülüğün olduğu 
işletmelere vergi indiriminin yapılmasını ta-
lep ediyoruz. Özellikle işverenlerin mağdu-
riyetlerinin giderilmesi için yapılanları yeterli 
görmüyoruz. İşletmelerin üzerindeki vergi 
yükünün asgariye indirilmesini ve çalışan-
lara ciddi bir şekilde destek sağlanmasını 
istiyoruz.”
Ekonomik Sosyal Konseyin uzun zamandır 
toplanmamasının büyük bir kayıp olduğunu 
ifade eden Arslan, “Bu konuyu Sayın Cum-
hurbaşkanımıza da arz ettik. En kısa za-
manda Konseyin toplanmasını, şu anda ve 
gelecekte yaşanabilecek sorunların masaya 
yatırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“IMF İle Ayrılan Yolların  
Birleşmesini Kesinlikle  
İstemiyoruz”

IMF-Türkiye ilişkileri konusuna değinen 
Arslan, “HAK-İŞ olarak IMF-Türkiye ilişkileri 
konusunda geçmişten bugüne en çok du-

yarlılık gösteren kuruluşlardan birisiyiz. An-
cak IMF ile yeniden bir anlaşmayı asla kabul 
etmiyoruz. IMF ile ayrılan yolların birleşme-
sini kesinlikle istemiyoruz. IMF ile hüküme-
tin yola devam etmeyeceğini açıklamasını 
bizler de destekliyoruz. Çünkü Türkiye’nin 
IMF’nin politikalarına ihtiyacı yoktur” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Model Önerimiz 
Var”

“Serbest piyasa ekonomisini güçlü ülke-
ler tarafından güçsüz ülkelere dayatılan 
bir reçete olarak görüyoruz” diyen Arslan, 
“HAK-İŞ olarak bir sosyal model önerimiz 
var. İşveren ve işletmelerin her gün daha 
da güçlendiği bir sosyal model hedefini ger-
çekleştirmemiz gerekiyor. Krizlerden ve so-
runlardan kurtulmak için ortak bir anlayışa 
ihtiyacımız var. Çünkü kriz dönemlerinde 
işçiler işini ve aşını ekmeğini kaybediyor. 
Ortak fedakarlık olacaksa herkes fedakarlık 
yapmalı” sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ’ten 43. Kuruluş  
Yıldönümünde Ekonomi  
Konulu Toplantı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in 22 Ekim tarihinde 43. Kuruluş Yıldönü-
münü kutlayacağını belirterek, yıldönümü 
münasebetiyle Türkiye ekonomisinin masa-
ya yatırılacağı bir toplantı gerçekleştirilece-

ğini ifade etti.

“IMF’ye İhtiyaç Yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi 
Masası Genel Koordinatörü Faik Öztrak, 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin bir an önce 
toplanması ve meselelerin uzlaşma içe-
risinde çözülmesi gerektiğini belirterek, 
“Toplumun her kesiminin bu konuda adil 
davranıldığını bilmesi gerekir. HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın da altını dikkatle 
çizdiği gibi önümüzdeki günlerde kamu top-
lu sözleşmeleri gerçekleştirilecek. Eğer enf-
lasyonla mücadele konusunda tüm yük çalı-
şanlara yüklenecekse IMF’ye ihtiyaç yok. Biz 
ülkenin IMF’ye gitmesini asla onaylamıyo-
ruz” dedi. Konuşmasında sendikaların öne-
mine değinen Öztrak, “2008’de ekonominin 
içine düştüğü krizlerin en önemli sebeple-
rinden birisi de sendikalaşmanın eksikliğidir. 
Bu sendikasızlaşmanın nedenini Türkiye’de 
hızla çözmemiz gerekiyor” diye konuştu. 
Öztrak, HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümünü 
kutlayarak, yıldönümü münasebetiyle eko-
nomi konulu özel bir toplantı düzenlemesi 
dolayısıyla tebriklerini iletti.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan tarafından Öztrak’a HAK-İŞ 
armalı bir vazo hediye etti. Hediyeleşmenin 
ardından yapılan toplu fotoğraf çekimi ile 
toplantı son buldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı 24 Ekim 2018 

tarihinde ziyaret etti. Destici, Genel Başka-
nımız Arslan’a babasının vefatından dolayı 

başsağlığı dileğinde bulundu. Arslan, ziya-
retinden dolayı Destici’ye teşekkür etti.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN ARSLAN'A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı 
23 Ekim 2018 tarihinde makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN
FATMA BETÜL SAYAN 
KAYA’YA HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ekim 
2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde görev alan 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, GENÇLİK 
VE SPOR BAKANI 
KASAPOĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 2018 
tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Meh-
met Ersoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Arslan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız eşlik etti.

ARSLAN, İÇİŞLERİ 
BAKAN YARDIMCISI 
ERSOY’U ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalı-
şanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Pro-
jesi” eğitim toplantısı için Trabzon’da bulu-
nan Genel Başkanımız Mahmut Arslan Orta-

hisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i 
25 Ekim 2018 tarihinde makamında ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Trabzon İl 
Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, HAK-İŞ Rize 

İl Başkanı Sultan Murat Karadağ ve berabe-
rindeki heyet eşlik etti.

ARSLAN, ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Mahir Ünal’ı 26 Ekim 2018 
tarihinde makamında ziyaret ederek, hayırlı 
olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN 
MAHİR ÜNAL’A 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti 
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ı, 5 Kasım 
2018 tarihinde makamında ziyaret ederek, ha-
yırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN 
ÇAM’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk başkanlığında 15 Ekim 2018 
tarihinde gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu 
Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Vekili Av. Hüseyin Öz ve Hak-İş Konfe-
derasyonu Uzmanları yanı sıra Sivil Toplum 
Kuruluşları Temsilcileri de katıldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Üçlü 
Danışma Kurulu toplantısında yaptığı ko-
nuşmada şu açıklamalarda bulundu:
“Sayın Bakanım, Değerli Başkanlar ve De-
ğerli katılımcılar, Hepinizi saygıyla selamlı-
yorum.
Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan, 
çok önemli mazereti nedeniyle katılamadığı 
için özürlerini ve selamlarını sunmak istiyo-
rum. 
Sayın Bakanım, Bakanlık görevini üstlen-
menizden sonra bu ilk Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısını düzenleyip bizi davet etmenize 
teşekkür ederiz. 
Sayın Bakanım, Üçlü Danışma Kurulu top-
lantımızın konusunu 'çalışma hayatı' olarak 
belirlemeniz üzere, bize her konuyu günde-
me getirme özgürlüğünü sağlamış oldunuz. 
Konfederasyonumuzun çalışma hayatına 
ilişkin önceliklerini şöyle bir dokun bin ah 
işit kabilinden olmazsa, sıralayarak vurgu-
lamak isteriz;

1. İçinde bulunduğumuz bir ekonomik süreç 
ve ona bağlı sorunların olduğu bir durum 
söz konusudur. 
İnşallah kısa sürede ekonomik sorunların 
artması değil, yeniden istikrar sürecine dön-
mesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu konuda bakanlıklarımızın enflasyonla 
mücadele kampanyası başlatmış olmasını 
önemli buluyoruz. Ancak sendikaların bura-
da bulunmamasını bir eksiklik olarak görü-
yoruz. 
Geçmişte, gerek ekonomik krize ve gerekse 
enflasyona karşı, HAK-İŞ ve sendikalar ola-
rak memnuniyetle yer almıştık.
İstihdama yaptığınız vurguyu destekliyoruz. 
İstihdam seferberliğine bu dönem daha bü-
yük ihtiyaç var.
2. Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması 
talebi ve çağrımızı yenileyerek sunmak isti-
yoruz. 
ESK, temelde hükümetlerin üstünde olma-
yıp, toplum adına sorunlara tercüman olan 
diyalog platformudur. 
Türkiye’nin bu platformdan faydalanmayı 
daha fazla geciktirmemesini talep ediyoruz. 
3. Üçüncü Havalimanı inşaatında yaşanan 
iş kazaları ve ölümlerden üzüntülerimizi ve 
kaygılarımızı ifade etmek istiyorum. 
Bu konu Türkiye’de olduğu gibi uluslararası 
sendikal hareketin de temel bir kaygısı hali-
ne gelmiştir. 

Aslında bu fotoğraf, Türkiye’nin İSG konu-
sunda geldiği olumlu nokta ile uyumlu de-
ğildir. 
Biz 2 yıl önce havalimanı şantiyesi içerisin-
de sosyal taraflar olarak dönemin bakanıy-
la birlikte ‘Sıfır Kaza’ bildirisine imza attık. 
Uluslararası prestijdeki bu eserde, İSG so-
rununun olmayacağı konusunda ümitlen-
miştik. 
Bakanlığımızın bu konudaki kaygıları gide-
recek adımları atacağına ve kamuoyu ile 
paylaşacağına olan inancımızı belirtmek is-
terim. 
Bu vesile ile, İş Kanununun 4. Maddesinde-
ki istisnanın kaldırılmasının önemine dikkat 
çekmek istiyorum.
Hava-taşıma işleri, İş Kanunu dışında bıra-
kılmıştır. Bu kapsamdaki işçiler için “Türk 
Borçlar Kanununun iş sözleşmesine ilişkin 
393 ve diğer maddeleri uygulanır” ifadesi yer 
almaktadır.
Havacılık Kanunun çıkmasının geciktiğini 
dikkate alırsak, uçuş personelinin (pilot, 
hostes, kabin amiri, telsizci gibi) çalışma-
larını düzenleyen acil bir yasama yerinde 
olacaktır.
4. Cumhurbaşkanlığının 5 nolu kararname-
sine ilişkin kaygımızı belirtmek istiyoruz. 
Aynı şekilde bu konu uluslararası sendikal 
hareketin gündeminde olup derin kaygılarını 
ortaya koymaktadır. 

YILDIZ, ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI
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5 nolu kararname temelde kamu kurumları 
için dizayn edildiğini biliyoruz. Bağlamından 
kopuk da olsa, ‘görevden uzaklaştırma’ yap-
tırımının, 'işçi ve işveren meslek kuruluşları' 
ibaresiyle bizleri kapsayacak algısı endişe 
vericidir. 
Türk sendikal hareketi ve sivil toplumu 
gelişirken, uluslar arası sendikal hareket 
platformlarında  bu tür imalarla Türkiye'nin 
suçlanmasını hak etmiyoruz. Bu hususun 
düzeltilmesi için bakanlığımızdan destek 
bekliyoruz. 
Aralık ayında ITUC’un Genel Kurulu var. Bu 
kongrede, yeni bir düzenleme sayesinde 
Türkiye’nin kötü olarak tartışılmasına imkan 
verilmemesini umuyoruz. 
Kongre kararlarını, Türkiye’yi karalayan un-
surlardan ayıkladığımız bir noktada yeniden 
menfi bir duruma düşmemeyi umuyoruz.
5. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunun geçici 6. Maddesi 2. fıkrasının 
uzatılmasını talep ediyoruz. Bu konuda üç 
Konfederasyon olarak ayrı ayrı taleplerimizi 
zat-ı alinize sunmuş bulunuyoruz.
6. Kıdem tazminatı orta vadeli programda 
yer almış. Çok tartışmalı konu, sosyal diya-
log vurgusu önemli. Eğer gündeme gele-
cekse etkin sosyal diyalog ekseninde yürü-
menizi bekleriz. 
7. Kadroya geçen taşeron işçilerin sorunları-
nı ve bu süreçte yaşadığımız sorunları gün-
deme getirmek istiyorum. 
Taşeron işçilerimizin kadroya geçirilmesin-
den dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükü-
metimize içten teşekkürlerimizi yenilemek 
istiyoruz.

Evet, bu bir süreçtir. Biz HAK-İŞ olarak iler-
lemeye, gelişmeye olan inancımızı yenile-
mek istiyoruz. 
Bu bağlamda kadro sürecinde ciddi sorunlar 
yaşıyoruz. Bu sorunları zamana bırakama-
yız. Eğer zamana bırakırsak; 
-hem sendikal hareket, 
-hem sendikalaşma 
-hem kadroya geçen yeni işçilerimiz,
-ve hem de kapsam dışı kalan taşeron işçi-
ler için ağır etki ve hasara yol açmaktadır. 
Yeni kadroya geçirilen işçilerimiz için özetle 
şu hususların altını çizmek isteriz:
Bu çerçevede;
a. Sendikalı oldukları halde onlar için toplu iş 
sözleşmesi yapmıyoruz. 
b. Aidat alamıyoruz. Sendikalarımız bu üye-
lerimize hizmet veremez hale gelmişlerdir. 
c. Kapsam dışı kalanlar için ortak çalışma ile 
bir program geliştirerek kadro imkanı veril-
melidir. 
d. Bu işçilerin işyerlerinde karşılaştığı fark-
lı boyuttaki baskılar, yaygın bir şekilde bize 
ulaşan şikâyetleri oluşturmaktadır. 
Bu hususta yardımlarınızı talep ettiğimizi 
belirtmek isteriz.”
Toplantıda, HAK-İŞ’i temsilen Hizmet-İş 
Sendikamız Genel Başkanvekili Hüseyin Öz 
de söz alarak başta taşeron işçilerin kadroya 
geçiş süreci, bu süreçte yaşanılan sıkıntılar 
ve ardından ortaya çıkan eksiklikler konu-
sunda ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. 
Öz, konuşmasında özetle aşağıdaki raporu 
sundu:
1) Üçlü danışma toplantısını tertip etmiş ol-
manız ve çalışma yaşamında karşılaşmış 

olduğumuz ortak sorunları konuşmak ve 
çözümleri geliştirmek üzere göstermiş ol-
duğunuz çabadan dolayı size ve şahsınızda 
çalışma ekibinize teşekkür ediyoruz.
696 sayılı KHK ile birlikte kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağlı iş yerlerinde ve yerel 
yönetim kuruluşlarına bağlı iş yerlerinde 
çalışmakta olan yaklaşık 850.000 işçi kamu 
kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadro-
larına ve yerel yönetim kuruluşlarının şirket-
lerinin sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmiş-
lerdir.
Bu düzenleme kuşkusuz Türk çalışma ya-
şamı içerisinde gerçekleştirilen en önemli 
ve en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur.
Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza dö-
nemin başbakanına, çalışma bakanına ve 
emeği geçenlere huzurlarınızda ayrı ayrı te-
şekkür ediyoruz.
2) Bu düzenlemeden KİT çalışanları, has-
tane bilgi yönetim sistemi çalışanları kamu 
kurumlarının yemekhane hizmetlerinde ça-
lışanlar kamu kurumlarında araç ve şoför 
teminine dayalı ihalelerde çalışanlar ile 
personel teminine dayalı olmayan ihaleler 
kapsamında çalışanlar yararlanamamıştır. 
Kadro düzenlemesinden yararlanamayan 
çalışanlarımız halen sendikalarımızın ve 
konfederasyonumuzun kapısını çalmaya 
devam etmektedir. Diğer taraftan 04.12.2017 
tarihinde fiilen çalışmayan yedek (joker) 
personellerde kadro düzenlemesinden is-
tifade edememişlerdir.  Bu konuda açılmış 
olan çok sayıda dava bulunmaktadır ve 
mahkemelerce yürütmeyi durdurma kararı 
verilmektedir. Bu nedenle kapsam dışında 
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kalanların kapsama alınabilmeleri için yeni-
den bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyiz.
3) 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarının 
sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim ku-
ruluşlarının şirketlerin sürekli işçi pozisyon-
larına geçirilmiş olan çalışanların ücret ve 
diğer sosyal hakları yüksek hakem kurulu 
tarafından bağıtlanmış olan TİS hükümleri-
ne uygun olarak ödenmektedir. 
Ülkemizde 2018 yılı içerisinde yaşanmakta 
olan yüksek döviz, yüksek faiz ve enflasyon 
baskısı nedeniyle çalışanların ücretlerinin 
satın alma gücünün azaldığı ve YHK kararı 
ile belirlenen ücret ve sosyal hakların yeter-
siz kaldığı bilinmektedir.
Bu nedenle YHK sözleşmesinin günün ko-
şullarına uygun olarak yenilenmesi veya ça-
lışanların ücret ve sosyal haklarının yüksek 
enflasyon karşısında korunması ve günün 
koşullarına uygun hale getirilebilmesi için 
yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 
Bu çerçevede konunun taraflar arasında 
kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve proto-
kolü veya kamu çerçeve protokolü ile ele 
alınması ve düzenlenmesi mümkündür.
4) 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilen 
çalışanlar 6772 sayılı kanun kapsamında 
yılda 52 yevmiye tutarında ilave tediye ala-
bilmektedir. 
Ancak yerel yönetim kuruluşlarının şirketle-
rinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalış-
makta olan işçiler yargı iştirakleri ile oluşan 
teamül gereğince kanunun kapsamında 
olmadıkları gerekçesi ile ilave tediyeden ya-
rarlanamamaktadır.
Bu durum kamu kurumları ile yerel yöne-
tim kuruluşlarında çalışan işçiler arasında 
ve yerel yönetim kuruluşlarının sürekli işçi 
kadrolarında çalışan işçiler ile yerel yöne-
timlerin iktisadi teşekküllerinde çalışan iş-
çiler arasında farklı uygulamaya sebebiyet 
vermektedir. 
Bu husus çalışanları özellikle yerel yönetim 
kuruluşlarının iktisadi teşekküllerinde çalı-
şanları derinden yaralamaktadır. 
Bu nedenle konunun bir an önce gerçekleş-
tirilecek bir düzenleme ile çözüme kavuştu-
rulmasını istiyoruz ve bekliyoruz.
5) 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya ekle-
nen geçici 23. Maddede yer alan düzenleme 
gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına 
bağlı iş yerlerinde çalışmakta olan geçici iş-
çilerin 5 ay 29 günlük çalışma sürelerinin 4 
ay ilave edilme suretiyle 9 ay 29 güne çıkarı-
labilmesi benimsenmiştir.
Ancak yerel yönetim kuruluşlarında geçici 

işçi pozisyonunda çalışmakta olan işçilere 
aynı imkan verilmemiştir. Bu nedenle ça-
lışanlar arasında eşitlik ilkesine uygun bir 
şekilde uygulama yapılabilmesi bakımından 
yerel yönetim kuruluşlarında geçici işçi po-
zisyonlarında çalışanların çalışma süreleri-
nin 9 ay 29 güne çıkarılabilmesi için yeni bir 
düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.
6) 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya ek-
lenen geçici 23. Ve 24 maddeler gereğince, 
kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına 
ve yerel yönetim kuruluşlarının şirketlerinde 
sürekli işçi pozisyonlarına geçirilen işçilerin,  
02.04.2018 geçiş tarihinden önce alt işveren-
ler yanında çalıştıkları işkollarından SGK’ya 
iş yeri tescillerinin yapılması gerekmektedir.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalı-
şanlar başta olmak üzere bir kısım kamu 
kurum ve kuruluşlarına işçilerin işyeri ve 
işkolu SGK tescilleri hatalı bir şekilde yapıl-
mıştır. 
Çalışanların iş kolu ve SGK tescillerinin 
düzeltilmesi için yapmış olduğumuz yazılı 
başvurulara rağmen henüz sonuç alabilmiş 
değiliz.
Bu nedenle konunun kanuna uygun şekilde 
çözümlenmesi hususunu takdirlerinize su-
nuyorum. 
7) 696 sayılı KHK ile 6356 sendikalar ve top-
lu iş sözleşmesi kanununa eklenen geçici 
7.madde ile geçiş süreci sonrasında işçilerin 
tescil edildikleri yeni işyerlerinden yapılan 
bildirimlerinin iptal edilerek 6356 sayılı ka-
nunun 4.maddesine uygun şekilde SGK’ya 
bildirimlerinin yapılması benimsenmiştir.
Bu durum halen işçilerin örgütlü oldukları 
sendikalardan zorunlu olarak ayrılarak geçiş 
sürecinden sonra istemedikleri ve benimse-
medikleri sendikalara zorla üye olmasının 
önünü açmaktadır. 
Bir başka ifade ile çalışanların halen üyesi 
oldukları sendikalarla bağları kanun zoruyla 
kopartılmak istenmektedir. Bu durum ge-
rek çalışanlar bakımından gerekse örgüt-
lü oldukları sendikalar bakımında telafisi 
mümkün olmayan gelişmelerin meydana 
gelmesine, hak kayıplarına ve sendikalar 
arası adeta bir kaosun yaşanmasına sebe-
biyet verecektir.
Bu nedenle daha önce yazılı olarak bildirdiği-
miz üzere 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 
7.maddenin çalışanların sendikal örgütlülü-
ğünü koruyacak şekilde yeniden düzenlen-
mesini maddenin 3.fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasını talep ediyoruz. 
8) 696 sayılı KHK’nın yürülüğe konulduğu 
dönem içerisinde özellikle çalışma ve sos-
yal güvenlik bakanlığı ile sosyal taraflar ara-
sında kadro düzenlemesinin yapılmasına 

ve yaşanmakta olan 
sorunların çözül-
mesine dönük ola-
rak yeterince mü-
zakere yapılama-
dığını ifade etmek 
isterim.
696 sayılı KHK’nın 
yürürlüğe girdiği tarih-
ten sonraki dönem içerisinde çalışanların ve 
örgütlü oldukları sendikaların karşılaştıkları 
temel sorunların giderilebilmesi için bugün 
daha fazla birlikte çalışmaya ve müzakere 
etmeye ihtiyaç bulunmaktadır.
Çalışanların özellikle geçiş sırasında imzala-
mış oldukları ibraname ve sulh sözleşme-
leri gereğince tartışma konusu olan kıdem, 
izin, ücret vb hakları ile ilgili ivedi olarak gi-
derilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Diğer taraftan çalışanların toplu iş sözleş-
mesinden doğan yemek, taşıma yardımları 
başta olmak üzere sosyal yardımların öden-
mesi ile ilgili birçok konuda anlaşmazlık 
bulunmaktadır. Yine çalışanların nakil, terfi, 
tayin veya görevde yükselme hakları ile ilgili 
talepleri bulunmaktadır. 
Çalışanların özellikle 01.01.2019 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari 
ücretten ve doğacak farklardan yararlanıp 
yararlanamayacakları hususunda tartışma-
lar devam etmektedir.
696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya ekle-
nen geçici 23.ve 24.madde düzenlemelerine 
rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarında 
ve yerel yönetim kuruluşlarının iktisadi te-
şekküllerinden çalışanların bir kısmı halen 
YHK’nun sözleşmesinden yararlandırılma-
maktadır. 
Sendikalar 696 sayılı KHK ile 375 sayılı 
KHK’ya eklenen geçici 23.ve 24.maddelerde 
yapılan değişikliklerin yeterli ve gerekli hü-
kümleri içermemesi nedeniyle halen örgüt-
lü oldukları iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi 
yapabilmek amacıyla yetki alamamakta, iş 
yeri sendika temsilcisi atayamamakta, üye-
lerini çalışma yaşamından doğan sorunları 
ile ilgili yeterince temsil edememekte, yine 
üyelerinden aidat alamamaktadırlar. 
Bu durum özellikle kamu kurum ve kuru-
luşları ile yerel yönetim kuruluşlarının ikti-
sadi teşekküllerinde örgütlü olan sendikala-
rın varlığını ve geleceğini dolayısıyla çalışan-
ların geleceğini tehdit etmektedir.
Bütün bu sorunların giderilebilmesi için Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığımız 
bünyesinde bir ortak çalışma ortak grubu 
oluşturulmasını ve sorunların müzakereler 
yoluyla giderilmesi için çaba sarf edilmesine 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ara-
lık 2018 tarihinde AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan’ı, makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileğinde bulundu.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, bera-
berindeki heyetle birlikte 11 Aralık 2018 tari-
hinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i 
makamında ziyaret etti. Ziyaret programında 
Yıldız’a, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın baş-
kan, uzman ve yöneticileri eşlik etti.

ARSLAN'DAN 
KARAASLAN’A 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

HAK-İŞ HEYETİNDEN 
SAĞLIK BAKAN 
YARDIMCISI 
ELDEMİR’E ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğ-
lu’nu 23 Ekim 2018 tarihinde makamında zi-
yaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu

ARSLAN'DAN JÜLİDE 
SARIEROĞLU'NA 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ
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2. TÜRKİYE - SUDAN KADIN BULUŞMASI 
gerçekleştİrİldİ

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 8 
Eylül 2018 tarihinde Sudan’ın Başkenti Har-
tum’da 2. Türkiye-Sudan Kadın Buluşması 
toplantısına katıldı.
Toplantıya HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız’ın yanı sıra, Sudan İletişim ve 
Bilgi Teknolojisi Bakanı Tahany Abdullah At-
tia, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(SWTUF) Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülke-
rim, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, SWTUF Kadın ve Çocuk Sekreteri M. 
İman Ahmet, HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeler 

ve SWTUF Kadın Komitesi üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, “Türkiye ve Sudan nasıl 2 kar-
deş ülkeyse biz de HAK-İŞ ve SWTUF ile 2 
kardeş konfederasyonuz. 1993 yılında baş-
layan ikili ilişkilerimiz bugüne kadar devam 
etmiştir. Bu ilişkilerle birlikte HAK-İŞ ve SW-
TUF olarak çok önemli projeleri gerçekleş-
tirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in kadın konusundaki işbirliğini so-
mut bir projeye taşıyarak Türkiye’deki ka-
dınları Sudan’a getirmesinin büyük bir önem 

taşıdığını ifade eden Yıldız, “Kadın temsilcile-
rimizden özel olarak seçerek oluşturduğu-
muz heyetlerimizi Sudan’a getirip güzel bir 
karma eğitim almalarını sağlamış bulunu-
yoruz. Bugünkü eğitimimizde sendikaların 
kadın yöneticilerinden oluşan bir heyetle bu-
raya geldik” diye konuştu.
HAK-İŞ’in kadınlar konusunda yoğun çalış-
maları sonucunda 10 yıllık bir sürede önemli 
başarılara imza attığının altını çizen Yıldız, 
“HAK-İŞ olarak bugün kadın çalışmalarında 
Türkiye’de zirveye ulaştık. HAK-İŞ’te kadın-
lar artık çok güçlü. Üyesi olduğumuz ulusla-
rarası kuruluşlara da kadın konusunda artık 
örnek teşkil ediyor olmanın gururunu yaşı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Sudan İletişim ve Bilgi Teknolo-
jisi Bakanı Tahany Abdullah Attia, Sudan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel 
Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, SWTUF 
Kadın ve Çocuk Sekreteri M. İman Ahmet 
birer konuşma yaptılar.
Toplantıda, kadınların çalışma hayatındaki 
ve sendikal hayattaki rolü ve öneminin üze-
rinde duruldu. Kadınların çalışma hayatında 
daha fazla ve etkin bir biçimde yer almasının 
önündeki engeller ve bu engellerin nasıl kal-
dırılacağı konuşuldu.
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HAK-İŞ ile Sudan İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (SWTUF) İkin-
ci Kadın Buluşması kapsamında 
Sudan'ın başkenti Hartum'a giden 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 
ve beraberindeki HAK-İŞ Kadın Ko-
mite üyeleri 12 Eylül 2018 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hartum Bü-
yükelçisi İrfan Neziroğlu'nu ziyaret 
etti. Ziyarette, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ile SWTUF arasındaki sen-
dikal işbirliği çalışmaları ve Türkiye 
- Sudan ilişkileri hakkında değer-
lendirmelerde bulunuldu. 
Ziyarete HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin ve HAK-İŞ Kadın Komitesi 
üyeleri ve SWTUF Genel Başkanı 
Yusuf Ali Abdülkerim ve beraberin-
deki SWTUF temsilcileri katıldı. 

HAK-İŞ HEYETİNDEN HARTUM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARET

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 22 Ara-
lık 2018 tarihinde Tanzanya TUCTA Konfede-
rasyonu Genel Sekreteri Dr. Yahya Msıgwya 
ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Toplan-
tıda, Türkiye ile Tanzanya arasındaki sendikal 
faaliyetlerin önemine değinilerek, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha da arttırılması ge-
rektiği vurgulandı. Toplantının ardından Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ilk olarak Tan-
zanya Türkiye Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nu 
ziyaret etti. Büyükelçi ziyaretinin ardından 
Yıldız, başta Tanzanya olmak üzere Afrika ül-
kelerinde çeşitli yatırımlar yapan Yapı Şirketi 
İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Fatih Şan’ı 
ziyaret etti.

YILDIZ, TANZANYA’DA TUCTA KONFEDERASYONU’NU ZİYARET 
EDEREK GENEL SEKRETER MSIGWYA İLE GÖRÜŞTÜ



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

62 |  HABERLER

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 19 Ara-
lık 2018 tarihinde Zambiya Livingstone’da 
“İşin Geleceğine Değer Katmak ve Çalışan-
ların Hakları için Mücadele Etmek, Önceliği-
mizdir” temasıyla gerçekleştirilen 15. ZCTU 
Kongresine katıldı.
15. ZCTU Kongresine katılan Genel Sekrete-
rimiz Dr. Osman Yıldız, Zambiya Devlet Baş-
kan Yardımcısı İnonge Mutukwa Wina ile bir 
araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız kong-
redeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Sayın Başkan, Sayın Kongre Başkanı, Genel 
Sekreter, Sayın ZCTU Yönetimi, Değerli Mi-
safirler, Sayın Delegeler,
Hepinizi HAK-İŞ Konfederasyonu ve Sayın 
Başkanımız Mahmut ARSLAN adına selam-
lıyor ve başarılı bir kongre diliyorum.
Bu kongreye katılmamız için HAK-İŞ'e ya-
pılan bu nazik davet için ZCTU yönetimine 
derinden teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu davet bizi gerçekten onurlandırdı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, tüm imkân-
larla mümkün olduğunca ZCTU ile iyiye 
adanmış, sürekli ve derinleşen ilişkilerden 
çok memnun.
İlişkilerimizdeki somut adımlara gelince, 

bunlar küçük izler olarak düşünülebilir.
Bu küçük izlerin işbirliğimiz için daha büyük 
ve daha geniş bir vizyona sahip olacağını 
umuyoruz.
Genel Sekreter’e, Moscow, ZCTU'nun zengin 
faaliyetleri arasında Kongre faaliyet rapo-
rundaki ilişkilerimizin iyi bir değerlendirme-
si için teşekkür ederim.
HAK-İŞ ve ZCTU yönetimi, Kopenhag'da çok 
yakın bir zamanda tamamlanan ITUC kong-
resinin, yönetim yapılarında bazı sorumlu-
luklar aldı.
ITUC'un gurur verici bir üyesi olarak, 
ITUC-Afrika gibi çok sayıda bölgesel kurulu-
şa da saygıyla ITUC altında işbirliğimizi ulus-
lararası düzeyde sürdüreceğiz.
Bu ITUC kongresi ile ITUC'un saygıdeğer 
kardeşim Genel Sekreter Sharan Burrow'un 
önderliğindeki yeni liderlik altında tüm dün-
yadaki tüm çalışanlar için daha güçlü ve iyi 
bir kolaylaştırıcı olmaya devam ettiğine ina-
nıyoruz.
Tüm dünyada sendikalar olarak biliyoruz ki;
• daha fazla işçi için örgütlenmeyi büyüt-
mek,
• başarılı toplu pazarlık görüşmelerine 
ulaşmak,
• etkili sosyal diyalog yürütmek,

• İşçilerin ücretlerini, maaşlarını ve gelirleri-
ni korumak ve arttırmak,
• kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele,-her 
boyutta kadınları güçlendirmek.
Daha güçlü insan hakları, sendikal haklar, 
göçmen hakları elde etmek zor ve yorucu 
fakat değerli ve onurludur.
Bununla birlikte, bizler bunun bize, sendika-
lara, mücadeleye, amaçlara yönelik çözüm-
lere, başarıya dair iyi örnekler oluşturduğu-
na inanıyoruz.
Bu yüzden biliyoruz ki;
• sendikalar bizi daha da güçlendiriyor
• sendikalar işçi gücünü oluşturur
• sendikalar umut ve gelecek.
HAK-İŞ olarak sendikal mücadele için tam 
umut, inanç, motivasyon ve inanca sahibiz.
HAK-İŞ olarak son zamanlarda 4 kez büyü-
meyi başardık.
Kadınları örgütlenme ve liderlik konusunda 
güçlendirmeyi başardık.
Türkiye'de taşeron işçileri örgütlemeyi ba-
şardık ve dünyadaki neo-liberal politik düze-
ne karşı taşeronluk sistemini sonlandırdık.
Bunları diğerlerinin yanında elde ettik, ku-
ralları değiştirdik. Uzun bir yolumuz olduğu-
nu biliyoruz ama bu uzun yolculuğa çıkmaya 
hazırız. Sendikalar, özel sektör çalışanlarının 
daha hızlı örgütlenmesi için bir sosyal diya-
log modeli geliştirmeli.
Bu yolculukta, politik irademize sahip oldu-
ğumuz her zaman umutlu, iyimser ve güçlü, 
daha güçlü ITUC’a sahibiz ve küresel daya-
nışma ve işbirliğimiz var.
Şimdiden gelecek yıl haziran ayında yapıla-
cak olan kongremiz için ZCTU'yu davet edi-
yorum. 
Bu kongrede büyük Zambiya ve büyük Zam-
biyalı işçiler için büyük başarılar diliyorum” 
dedi.
Konuşmasının ardından Genel Sekreteri-
miz Dr. Osman Yıldız, ZCTU Genel Başkanı 
Chishimba Nkole ve Genel Sekreter Cosmas 
Mukuka'ya HAK-İŞ logolu kahve fincan takı-
mı hediye etti.

YILDIZ, ZAMBİYA’DA 15. ZCTU KONGRESİNE KATILDI
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-
man Yıldız 3 Ekim 2018 tarihlerin-
de Fas’ın Marakeş şehrinde “Arap 
Sendikal Hareketinin Yenilenmesi 
ve Kök Salması” teması altında 
gerçekleştirilen Arap Sendikalar 
Konfederasyonu (ATUC) 2. Genel 
Kuruluna katıldı.
Genel kurula hitaben bir konuş-
ma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, ATUC 
2. Genel Kurulu’nun “Arap Sen-
dikal Hareketinin Yenilenmesi 
ve Kök Salması” sloganının de-
mokratik, güçlü ve bağımsız bir 
sendikal hareket gerektirdiğini 
belirterek, “Hepimiz bunun için çalışıyoruz. 
Sendikal hareketin gündeminde birçok konu 
bulunmaktadır. Bu bağlamda önümüzde 
problemler, konular ve beklentiler bulun-
maktadır” diye konuştu.

“Demokrasi, Barış ve Refah İçin  
Mücadelede Kararlıyız”

HAK-İŞ’in ITUC üyesi bir konfederasyon 
olduğunu anımsatan Yıldız, “HAK-İŞ olarak 
ATUC ve üye sendikaları ile işbirliği ilişkile-
rine sahibiz ve bu ilişkileri daha da arttırma 
konusunda kararlıyız. Sendikal hareket ile 
demokrasi, barış ve refah için mücadelede 

kararlıyız” diye konuştu. 

“Artık Ekonomilere Özel Sektör 
Hakimdir”

Örgütlenmenin büyük önem arz ettiğini ve 
problemlerin çözümüne katkı sağladığı-
nı vurgulayan Yıldız, “Türkiye’de 13 milyon 
kayıtlı işçinin sadece yüzde 12’sini örgütle-
dik. Bu nedenle önceliğimiz özel sektörde 
örgütlenmektir. Çünkü artık ekonomilere 
özel sektör hakimdir. Memurların dışında 
sahip olduğumuz işçi örgütlenme oranı ise 
düşüktür. Aynı şekilde enformal ekonomi ve 
ekonomideki dengesizliklerle de mücadele 
etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

“Mültecilere İyi Bir Gelecek İnşa  
Etmek İçin Birlikte Mücadele  
Etmeliyiz”

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin için 
bir mücadele içerisinde olduklarını vurgu-
layan Yıldız, “Bu mücadeleyi birlikte geliştir-
meliyiz. Türkiye mültecilere ev sahipliği ya-
pan bir ülkedir. Bölgemizde göç ve mülteci 
sorunu var. Mültecilere daha iyi bir gelecek 
inşa etmek için birlikte mücadele etmeliyiz. 
Bölgemizde savaşlar ve terör var. Türkiye 
olarak bunlara karşı mücadele ediyoruz. 
Tüm bu konularda birlikte mücadele etme-
liyiz” dedi.

YILDIZ, FAS’TA 2. ATUC GENEL KURULU’NDA KONUŞTu

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 31 
Ekim 2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu (MYK) 13. Olağan Genel Kurulu’nda MYK 
Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin 
ise Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi. 
MYK 13. Olağan Genel Kurulu’na Aile, Ça-

lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve Bakan Yardımcısı Ahmet 
Erdem’in katılımıyla 31 Ekim 2018 tarihinde 
toplandı. Genel Kurul’da yapılan seçimde 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız MYK 
Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin 
ise Yönetim Kurulu yedek üyesi oldu.

YILDIZ, MYK YÖNETİMİNE YENİDEN SEÇİLDİ
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 26 
Eylül 2018 tarihinde Cezayir’de Afrika Sen-
dikalar Birliği Örgütü (OATUU)’nun 41. Genel 
Kurul toplantısına katıldı.
Yıldız, genel kurul kapsamında gerçekleş-
tirilen OATUU'nun “Barış, Güvenliğin Sağ-
lanmasında Sendika ve Üçlü Yapının Rolü” 
Uluslararası Sendikal Sempozyumuna ka-
tılarak burada genel kurula hitaben bir ko-
nuşma gerçekleştirdi.
Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) 
ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(UGTA) tarafından genel kurula davet edil-
mekten duydukları memnuniyeti dile getiren 
Yıldız, “OATUU'yu 41. Genel Kurulunda barış 
ve üçlü yapı konularını seçmesinden dolayı 
kutluyorum” dedi.
Barışın, yaşamı sürdürmenin temel şartı 
olduğunu vurgulayan Yıldız, “Uluslararası 
alanda, milletler arasında ve işyerlerinde 
barışı formüle etmek istiyoruz. Ayrıca iş ba-
rışına da ihtiyacımız var. İşyerinde barış, güç-
lü bir bağımsız sendikal hareket gerektirir” 
diye konuştu.

“Sendikacılığın Temel İlkesi, Barışı 
Barındıran Dayanışmadır”

Yıldız, “Barışın savunucuları sendikalar ve 
sendikacılardır. Sendikacılığın temel ilkesi, 
barışı barındıran dayanışmadır. Yoksulluk, 
hoşgörüsüzlük, ayrı toplumlar, sendikal ya-
pının güçlü bir şekilde karşı karşıya olduğu 
savaşları ateşlemesinin çok önemli neden-
leridir” dedi.
Türkiye’nin DAEŞ, PKK, FETÖ, PYD gibi bir-
çok terör örgütü ile karşı karşıya olduğunu 
anlatan Yıldız, “Sendikalar ve toplumlar ola-
rak hem kavramsal hem de kurumsal ola-
rak teröre karşı durmalıyız. Bazıları teröriz-

me karşı kavramsal olarak karşı durmakta, 
ancak terör örgütlerini kınamakta yetersiz 
kalmaktadır. Ancak terörizm ve terörist ör-
gütler arasında kınanması gereken bir boş-
luk olmamalı” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in son yıllarda başarılı bir şekilde 
taşeron işçileri örgütlemeyi başardığını an-
latan Yıldız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
taleplerimize dayanarak yasayı onaylaması 
sayesinde kamuda çalışan taşeron işçilerin 
düzenli işçi statüsüne dönüştürülmesi başa-
rıyla sonuçlanmıştır. Bu hareket, dünyadaki 
neoliberal eğilime karşı güçlü bir rüzgârdır” 
dedi. 
Yıldız, “HAK-İŞ olarak önceliklerimizden bir 
başkası da serbest piyasa ekonomisi ile ya-
şadığımız için özel sektörde örgütlenmektir. 
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kayıtlı çalışan 
var. Ancak örgütlü işçiler, kamu görevlile-
ri dışında 2 milyondan azdır. İşçilerin yüzde 
80'ini oluşturan özel sektörde işçileri örgüt-
lemeliyiz. Sosyal diyaloğa dayalı olarak, üçlü 
yapı doğrultusunda politikalar geliştirmeli-
yiz. Bu politikayla sendikalarda kadın örgüt-
lenmeyi arttırmayı başardık” diye konuştu.
HAK-İŞ’in uluslararası alanda faaliyet göste-
ren kuruluşlardan birisi olan ITUC’un üyesi 
olduğunu belirten Yıldız, “ HAK-İŞ olarak OA-
TUU ile 1990'ların ortalarından beri dostluk 
ve dayanışma temelinde iyi ilişkilerimiz var. 
Güçlü bir sendikacılık, demokrasi, barış ve 
refah için el ele çalışmaktan onur duyuyo-
ruz” dedi.
Yıldız konuşmasının sonunda 2019 yılında 
gerçekleştirilecek olan OATUU’yu UGTA’yı 
ve bütün katılımcı konfederasyonları HAK-İŞ 
14. Olağan Genel Kurulu’na davet etti.
Toplantının ardından karşılıklı olarak hediye 
takdiminde bulunuldu.

YILDIZ, OATUU 41. GENEL KURULUNA KATILDI
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HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından bu yıl 
yedincisi gerçekleştirilen uluslararası kısa 
film yarışmasına Türkiye’den ve uluslararası 
alandan rekor düzeyde başvuru oldu. HAK-
İŞ VII. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, 
202’si Türkiye’den olmak üzere 128 ülkeden 
4.104 film yapımcısı katıldı. Yarışma kapsa-
mında ulusal ve uluslararası alanda iki kate-
goride 11 dalda toplam 60 bin TL’nin üzerin-
de ödül verilecek.
Ödül töreni, sanat ve siyaset dünyasından 
çok sayıda ünlü ismin katılımıyla 29 Kasım 
2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Törende 
Bangladeş'ten Letonya'ya, Filipinler'den 
İran'a, Estonya'dan  Gana'ya, İngiltere'den 
Kırgızistan ve Hindistan'a kadar yurt dışın-
dan ve  yurt içinden sinema dünyasına emek 
verenler bir araya gelecek. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıy-
la bu yıl yedincisini gerçekleştirilecek olan 
Emek temalı Kısa Film Yarışmasına ilişkin 
olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kültür Sa-
nat Komitemiz tarafından yürütülen HAK-İŞ 
Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın bu yıl 
yedincisini Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
da katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Yarışma 
ile ‘Emek’ konulu filmlerin sayısının artırıl-
masını ve bu alanda ‘emek veren’ yapım-
cıların biraraya gelebileceği bir platformun 
oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl yedincisini 
gerçekleştireceğimiz yarışmamızın dünya 
genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir 
ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. 

Kısa Film Yarışmamıza başvurular 15 Ekim 
itibariyle sona ermiş ve yarışmamıza 202’si 
Türkiye’den olmak üzere 128 ülkeden top-
lam 4.104 film yapımcısı başvuruda bulun-
muştur. Yarışmamıza, Hindistan’dan 473, 
İran’dan 346, Amerika’dan 344, İtalya’dan 
192, Fransa’dan 170, Brezilya’dan 163, İs-
panya’dan 162, Rusya’dan 131 ve İngilte-
re’den 128 filmle katılım sağlanmıştır. Yarış-
mamıza Estonya, Gana, Bangladeş, Leton-
ya, Filipinler, Hindistan, İran, İngiltere, Kır-
gızistan, Arjantin, Kore, Meksika, Uganda, 
Japonya, Endonezya, Çin, Nijerya, Kolombi-
ya, Venezüella, Nepal, Afganistan, Belarus, 
Malta, Uruguay, Tayland, Singapur, Kongo, 
Tanzanya, Camerun, Costa Rica, Porto Rica, 
Malavi, Burundi, Senegal ve Mali gibi dünya-
nın dört bir yanından katılım olması ve ortak 
noktasının emek olması dünya çapında bir 
kısa film yarışması olduğumuzun kanıtıdır. 
Biz, bir emek meşalesi yaktık ve bugün bu 
meşalenin altında binlerce yapımcı ve yönet-
men bir araya geldi. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in uluslararası 
alanda düzenlediği Kısa Film Yarışmasına 
2016 yılından bu yana 15 bine yakın film ya-
pımcısı ve yönetmeni başvuruda bulundu. 
Bu kapsamda Azerbaycan, Cezayir, Belçika, 
Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Rusya, 
Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD,  
Kazakistan, Ürdün, Arnavutluk, Irak ve 
İran’dan yapımcı, yönetmen ve oyuncular ül-
kemize davet edilerek ödülleri takdim edildi. 
Ödül 60 Bin TL’nin Üzerinde 
Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası 
alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin 
TL’yi aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan filme 

10.000 TL, ikinci olan film 5.000 TL, üçüncü 
olan film 2 bin 500 TL veriyoruz. Ayrıca 2.500 
TL Necati Çelik Özel Ödülü, 1.000’er TL de En 
İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, en İyi 
Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En 
İyi Müzik ve En İyi Görüntü Ödülü veriyoruz. 
Yarışmada ayrıca Sendikacı Gözünden kate-
gorilerinde belirlenecek eserlere de 1.000’er 
TL ödül ve özel tasarlanan ‘ödül plaketi’ tak-
dim ediyoruz. 
HAK-İŞ olarak, emeği bilgi, sanat ve kül-
türle buluşturmak, insan emeğinin sanat-
sal alandaki çalışmalarına bir farkındalık 
kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda 
emin adımlarla yürüyoruz. HAK-İŞ VII. Ulus-
lararası Kısa Film Yarışmasını da başarıyla 
ve rekor bir başvuruyla sonuçlandırmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Sinema alanında 
faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmen-
lere, oyunculara, kısacası sinema emekçile-
rine yarışmamıza göstermiş oldukları ilgi-
den dolayı teşekkür ediyoruz.
Kültür Sanat Komitemiz tarafından yarış-
manın başladığı ilk günden itibaren yapılan 
değerlendirmeler, başvuruların sonuçlan-
masıyla zirve noktasına ulaştı ve yoğun 
bir çalışma sonucunda ödül alan yapımlar 
belirlendi. Ödüllerini almak üzere Bang-
ladeş'ten Letonya'ya, Filipinler'den İran'a, 
Estonya'dan Gana'ya, İngiltere'den Kırgızis-
tan ve Hindistan'a kadar sinema dünyasına 
emek verenler Türkiye’ye gelecek.
Ödül töreni, 29 Kasım 2018 tarihinde Hilton 
Garden Inn Otel'de Saat:15.00'de başlaya-
cak. Ödül Törenine, sanat ve siyaset dün-
yasından çok sayıda ünlü ismin katılımı ile 
gerçekleştirilecek.”
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HAK-İŞ tarafından 
bu yıl yedincisini 
gerçekleştirilen 
“Emeğe Saygı” 
temalı Uluslararası 
Kısa Film 
Yarışması Ödül 
Töreni, 29 Kasım 
2018 tarihinde 
Ankara'da 
gerçekleştirildi.

sİnema ve sanat
dünyası hak-İş'te
buluştu
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Sinema ve sanat dünyası HAK-İŞ 7. Ulus-
lararası Kısa Film Yarışmasında buluştu. 
202’si Türkiye’den olmak üzere 11 kate-
goride filme ödülün verildiği, 120 ülkeden 
4 bin 104 filmin başvuru yaptığı yarışma-
ya yurt içi ve yurt dışından yüksek katılım 
dikkat çekti.
HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
da katkılarıyla bu yıl yedincisini gerçekleş-
tirdiği “Emeğe Saygı” temalı Uluslararası 
Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 29 Ka-
sım 2018 tarihinde Ankara Hilton Garden 
Inn Otel’de gerçekleştirildi. 
Ödül törenine Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, TBMM Başkanvekili ve CHP 
Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Mil-
letvekili Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, 
Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekre-
teri Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel 
Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Onursal Baş-
kanı ve TBMM Eski İdare Amiri ve Çorum 
Eski Milletvekili Salim Uslu, Hizmet-İş 

Onursal Başkanı ve AK Parti Manisa Eski 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü 
Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı 
Necmettin Akben, Türkiye Gaziler ve Şe-
hit Aileleri Vakfı Lokman Aylar, merhum 
Genel Başkanımız Necati Çelik'in eşi Şer-
min Çelik, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
genel başkanları ve yönetim kurulu üye-
leri, HAK-İŞ Kültür, Sanat Komite Başkanı 
Birsen Çiçek Odabaşı ve basın mensupları 
katıldı. Sanat dünyasından ise ünlü yönet-
menler Mesut Uçakan, Ulvi Alacakaptan, 
İsmail Güneş, ünlü oyunculardan Ahmet 
Yenilmez, Yusuf Sezgin, Hacı Ali Konuk, 
M. Emin Kadıhan, Yüksel Ünal, Fatih Kü-
çük’ün katılımlarıyla renk kattığı törene 
ayrıca, ödüllerini almak üzere Estonya, 
Fransa, Gana, Bangladeş, Letonya, Fili-
pinler, Hindistan, İran, İngiltere, Kırgızis-
tan’dan sinema dünyasına emek verenler 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise gönderdiği telgraf ile HAK-İŞ VII. 

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül 
Törenine ilişkin tebrik ve başarı dileklerini 

sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından gönderilen telgrafta şu 
ifadeler yer aldı: “HAK-İŞ VII. Uluslararası 

Kısa Film Yarışması Ödül Törenine 
davetiniz için teşekkür ediyorum. HAK-İŞ, 

ülkemizde, çalışma hayatının yanı sıra 
toplumsal sorunlara yaklaşımı ve çözüm 
yolları arayışıyla önemli çalışmalara imza 
atmaktadır. HAK-İŞ’in el emeğiyle beyin 
gücünü, zanaatla sanatı birlikte ele alan 
değerli çalışmalarından biri olan ‘Emeğe 

Saygı’ temalı kısa film yarışmasında 
ödül almaya hak kazanan sanatçılarımızı 

tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.”

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’DAN
TEBRİK MESAJI
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Ödül törenimizin açılışında aziz şehitleri-
mizin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal 
Marşının ardından Kültür Bakanlığı Devlet 
Halk Dansları topluluğu tarafından Türki-
ye’nin çeşitli yörelerinden geleneksel halk 
oyunları gösterisi sergilendi.

“Emeğin ve Emekçinin Sesi Sizin 
Hayallerinizle Beyaz Perdeye  
Düşüyor”

Ödül töreninde konuşan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak bir 
hayalimiz vardı. Bu hayalimiz emeğin 
sinema ve sanat dünyasındaki yansıma-
sını görmek ve emeğin sanat dünyasın-
daki temsilini arttırmaktı. Bu heyecanla 
ve umutla 2012 yılında yola çıktık. Bugün 
bu hayalimizin gerçekleştiğini görmek-
ten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Dünyanın dört bir yanından, 120 ülkeden 
4 bin 104 yönetmenin dikkatini çeken bir 

kısa film yarışması düzenliyor olmak bizi 
gelecek için çok umutlandırıyor. HAK-İŞ 
olarak, hayallerini gerçeklerle bezeyip 
bize gösteren sinema dünyasının kıymetli 
temsilcilerini gönülden kutluyoruz. Eme-
ğin ve emekçinin sesi emekçilerimizin 
hayalleriyle birleşerek beyaz perdeye dü-
şüyor” dedi.  

“Bütün Eserlerde Emekçilerin  
Sanata Düşen Alınteri ve  
Hüneri Var”

Emekçilerin ürettikleriyle sanata değer 
kattığını, kültür ve medeniyet coğrafyamı-
za baktığımızda bütün eserlerde emekçi-
lerin sanata dönüşen alınteri ve hünerinin 
olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyaya 
örnek teşkil eden tarihî şehirler, ulu ma-
betler, külliyeler, tarihî köprüler, kervan-
saraylar, hanlar, çarşılar, bedestenler 
emekçilerin yoğun çaba ve emekleriyle 
hayat bulmuştur” dedi.

“Tüm Sanat Dallarında Emeğin 
Öne Çıkarılması Gerektiğine İna-
nıyoruz”

HAK-İŞ olarak, sendikacılığın sadece 
toplu sözleşme ve ücret sendikacılığı ile 
sınırlı olmadığına inandıklarını belirten 
Arslan, “Üyelerimize ve tüm kamuoyuna 
karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz 
olduğuna vurgu yapıyoruz. Sosyal so-
rumluluklarımızı yerine getirmenin araç-
larından birisi olan kısa film yarışmaları 
düzenliyoruz. Sendikal harekete örnek 
teşkil edecek bir yapılanma için başta 
film çalışmaları olmak üzere tüm sanat 
dallarında emeğin öne çıkarılması gerek-
tiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmaları-
mızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Sendikal mücadelenin bu tür çalışmala-
rımızla daha da güçlendirileceğine, daha 
tahkim edileceğine inanıyoruz. HAK-İŞ 
kısa film yarışmasını geleneksel hale 
getirmekle sendikal harekete önemli bir 
sanat damarı açıyoruz. Bu tür faaliyetleri-
miz sendikal dünya için özendirici, sanat 
dünyası için de teşvik edici bir etki yapa-
caktır diye düşünüyoruz” dedi.
“Gelin Birlikte Sanat ve Sanatçı 
İçin Mücadele Edelim”
Konuşmasında sanat sektörünün sorun-
larına değinen Arslan, “Sinema sektörü 
ve son yıllarda yoğunlaşan dizi sektörü 
başta olmak üzere sanat sektöründe ça-
lışan emekçilerin sorunlarını biliyoruz ve 
bu sorunların çözümü 
konusunda her türlü 
girişime hazırız. Top-
lumsal sorunlara ka-
muoyunda farkındalık 
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oluşturmak için ayna tutan sanatçıları-
mızı, kendi sorunlarının çözümü için sen-
dikalara, örgütlenmeye, HAK-İŞ’e davet 
ediyoruz. Gelin birlikte sanat ve sanatçı 
için mücadele edelim” çağrısında bulun-
du.

“Kudüs Sorunu HAK-İŞ’in En  
Temel Gündemidir”

HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film Yarış-
ması Ödül Töreni’nin BM’in 1978 yılında 
Uluslararası Filistinlerle Dayanışma Günü 
olarak ilan edilen 29 Kasımda gerçekleş-
tirildiğini hatırlatan Arslan, “29 Kasım bu 
yüzden önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak 
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek 
Sendikalar Birliği Başkanlığını yürüt-
mekteyiz. O nedenle Filistin sorunu, Ku-
düs sorunu HAK-İŞ’in en temel gündem 
maddelerinden birisidir” dedi.
Filistin’in işgal altında olmasından duy-
dukları üzüntüyü dile getiren Arslan, “Bu-
radan bir kez daha işgal altındaki toprak-
larda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin 
en kısa zamanda bağımsız ve özgür bir 
Filistin devletini kurmalarını arzu ediyo-
ruz. Filistin halkına dayatılan baskıların, 
haksızlıkların ve zulümlerin Gazze’yi açık 
bir hapishaneye dönüştüren İsrail’in yap-
tıklarını bir kez daha buradan protesto 
ediyor, lanetliyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ İlkelerinin Sanat  
Dünyasında Karşılığını Bulmayı 

Hedefledik”

HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Toruntay, HAK-İŞ Kısa 

Film Yarışması’nın 7. 
yılında gelişerek, daha 

çok yönetmene ve ülkeye ulaşarak bü-
yümeye devam ettiğini belirterek, “HAK-
İŞ’in savunduğu ilkelerin sanat dünya-
sında da karşılığını bulmayı hedefledik. 
Emek şemsiyesi etrafında toplanmış de-
ğerli sinema sanatçılarına yarışmamıza 
vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Her yıl emek temalı filmler üretilmesinin 
hem HAK-İŞ açısından hem de dünya ça-
pında farkındalık oluşturulması açısından 
önemili olduğunu vurgulayan Toruntay, 
“Emek hareketinin, ulusal ve uluslarara-
sı platformlarda farkındalığını arttırmak 
amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şe-
kilde gerçekleştirdik. Uluslararası alanda 
gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmasını 
büyük bir başarıyla tamamlamış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Emek Temalı Filmlerin  
Sayısının Artmasından Mutluluk 
Duyuyoruz”

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başka-
nı Birsen Çiçek Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür 
Sanat Komitesi olarak, Uluslararası Kısa 
Film Yarışmamızın yedincisini büyük bir 
başarıyla tamamlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 7 yıldır büyük bir azim ve ka-
rarlılıkla çalışıyor, daha iyiye ve daha gü-
zele ulaşmak için mücadele ediyoruz. Ya-
rışmamıza her geçen yıl daha yaratıcı ve 
yenilikçi filmlerin katılmasından ve daha 
da önemlisi “emek” temalı filmlerin sayı-
sının artmasından mutluluk duyuyoruz” 
dedi.

“Yarışmamıza 120 Ülkeden 4 Bin 
104 Katılım Oldu”

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi ve yarış-

ma ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde 
Türkiye’den 202 film yapımcısının başvu-
ruda bulunduğu yarışmaya, Hindistan’dan 
473, İran’dan 346, Amerika’dan 344, İtal-
ya’dan 192 ve diğer ülkelerden 2 bin 547 
film olmak üzere toplam 4 bin 104 filmin 
katıldığı bilgisini veren Odabaşı, “Yarış-
mamıza uluslararası alanda İspanya’dan 
Filipinler’e, Fransa’dan Venezüella’ya, Le-
tonya’dan Sudan’a, Arjantin’den Kore’ye, 
Meksika’dan Uganda’ya, Japonya’dan 
Kolombiya’ya Endonezya’dan Malta ve 
Belarus’a, Camerun’dan Malavi, Burundi 
ve Senegal’e kadar 120 ülkeden katılım 
oldu” şeklinde konuştu.

“Emekçiler HAK-İŞ Kısa Film  
Yarışmasında Bir Araya Geldiler”

Dünyanın dört bir yanından kısa film ya-
pımcı ve yönetmenlerinin emek temalı 
kısa film yarışmasında buluştuğunu söy-
leyen Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: 
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“Üreten, çabalayan, yarına şekil veren bü-
tün emekçiler HAK-İŞ’in Kısa Film Yarış-
masında bir araya geldiler. HAK-İŞ olarak, 
dünyanın dört bir yanında var olan emeği 
beyaz perde aracılığıyla bir kez daha gör-
me şansımız oldu. Dünyanın her yerinde 
emeğin ve emekçilerin sorunları aynı. 
Filmleri izlerken emekçilerin yaşadığı 
sorunları bir kez daha derinden hissettik. 
Kimi ülkelerin çocuk işçiliğiyle kimisinin 
yoksullukla, kimisinin çevre felaketleriyle 
mücadele ettiğini yakından gördük. İş ka-
zaları ve kadın hakları gibi ülkelerin yaşa-
dıkları sorunlara şahit olduk. Savaşların 
başta çocuklar olmak üzere insanların 
hayatında neden olduğu yıkımlara beyaz 
perde aracılığıyla tanıklık ettik.”
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, 
emeğin beyaz perdede temsilini görmek 
amacıyla çıkılan yolda HAK-İŞ teşkilatı-
nın da desteklendiğini belirten Odabaşı, 
“Sendikacı gözünden kategorisinde üye-
lerimizin beyaz perdeye yansıttığı emeği 
görüyor, her yıl üyelerimizden daha fazla 
film gelmesinden büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.

“Örnek ve Özgün Çalışmaları 
Hayata Geçiriyoruz”

Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür Sanat Komi-
tesi olarak, örnek ve özgün çalışmaları 
hayata geçiriyoruz. Geçen yıl Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain 
darbe girişimine karşı yürüttüğü çalışma-
ları bir belgeselde toplayarak, tarihe not 
düşmüştük. Bu yıl da özgün bir çalışmayı 
hayata geçirdik. İşçilere HAK-İŞ’i sorduk, 
işçilerin gözünden HAK-İŞ’i anlattık” diye 
konuştu.

“Sadece Kısa Film Yarışması 
Yapmıyoruz”

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak 
sadece kısa film yarışması yapmadıkla-
rını anlatan Odabaşı, “Tiyatro ve sinema 
gösterilerinden, kitap ve bilimsel içerikli 
dergimiz ile eğitim amaçlı yayınlarımızın 
hayata geçirilmesine kadar pek çok alan-
da faaliyet gösteriyoruz. HAK-İŞ Kültür 
Sanat Komitesi olarak, Genel Başkanı-
mız, Yönetim Kurulumuz, Sendikalarımız 
ve binlerce üyemizin desteğiyle geleceğe 
emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kul-
landı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ‘Emek’ temalı 
HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film Yarış-

masında ödüle layık görülen eser sahip-
leri ödülleriyle buluştu. 120 ülkeden 4 
bin 104 filmin başvuru yaptığı yarışmada 
ulusal ve uluslararası alanda ayrı ayrı 11 
kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden 
kategorisinde ödül verildi.

“Bugün Benim İçin de  
Özel Bir Gün”

Uluslararası dalda Necati Çelik Özel Ödü-
lü’nü Bangladeş’ten “Monia’nın Rüyaları” 
filmi kazandı. Yönetmen Mahadi Hasan’ın 
ödülünü Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sa-
rıeroğlu ile Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan birlikte verdiler.
Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada, 
“Sanat dünyamızın çok değerli sanatçıları 
ve temsilcileri bugün benim için de özel 
bir gün. Başlangıcına şahitlik ettiğim ve 
bundan 7 sene önce çok sayıda film izle-
diğim ve arkasında çok büyük bir emek 

olduğunu iyi bildiğim bu organizasyonda 
olmam gerektiği ve buradaki sanatçı-
larımıza duyduğum saygımdan dolayı 
katılmak istedim. Necati Çelik Ödülü’nü 
vermek benim için çok anlamlı. Gerçek-
ten bu ödül HAK-İŞ’in ne kadar vefalı ol-
duğunu gösteren bir ödül. İlkleri yapmak 
zordur. Yedinci senesinde gelenekselleş-
me yolunda sağlam adımlarla ilerliyorlar 
ve inşallah çok uzun yıllar gelenekselleşir 
ve bu süreçler devam eder. 4 bin 104 film 
başvurusu gerçekten rekor bir başvuru. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” 
dedi. 
Mahadi Hasan da yarışmanın temasının 
emek olmasının çok anlamlı olduğunu 
belirterek, “Bana bu ödülü layık gördük-
leri için HAK-İŞ Konfederasyonu’na ve 
Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Programda konuklara sürpriz yaparak 
bir şiir okuyan Oyuncu Ahmet Yenilmez, 
HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film Yarış-
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ması’nın 29 Kasım Filistin Halkıyla Ulus-
lararası Dayanışma Günü ile aynı güne 
denk gelmesinin anlamına vurgu yaparak 
sahnede Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i 
Aksa” şiirini okudu.

“Yarışan Film Sayısının Binlerle 
İfade Edilmesi Dünyada Ender 
Görülecek Olaylardan Birisidir”

Yarışmada İsrail’in Filistin’de uyguladı-
ğı zulmü ve Filistin halkının çaresizliğini 
anlatan “Roof Knocking” filmi En İyi Film 
Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Sina 
Salimi’ye ödülü TBMM Başkanvekili ve 
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök verdi. 
Gök konuşmasında, “TBMM Başkanımız 
Binali Yıldırım’ın özellikle HAK-İŞ Konfe-
derasyonu’na, tüm konuklara, ödül alan 
sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese 
sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum. 
Çok etkilendiğimiz bir etkinlikte hep be-
raber bulunuyoruz. Bu etkinlikte HAK-İŞ 
Konfederasyonunun Emeğe Saygı te-

masıyla düzenlemiş olduğu ödül töre-
ninde yarışan film sayısının binlerle ifade 
edilmesi belki dünyada ender görülecek 
olaylardan bir tanesidir. Dünyanın pek çok 
yerinden sanatçıların belki Türkiye’yi tanı-
madan yarışmaya katılmak istemelerinin 
böylesine organize edilmesi ve başarılı 
bir rekor başvuruya ulaşılmasından do-
layı öncelikle HAK-İŞ Genel Başkanı ve 
emeği geçen herkes alkışlanmayı gerek-
tiriyor” dedi. Gök, “Emeğe saygı önemlidir 
ve emek en yüce değerdir. İçimiz her za-
man emekten yana olanlarla, emeği için 
yaşayanlarla emekleriyle beraber hayata 
tutunmaya çalışanlarla beraber atıyor. Ya-
rışmanın düzenlenmesinde emeği geçen 
herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Filistin Hepimizin Davasıdır”

Uluslararası alanda birincilik ödülü alan 
“Roof Knocking” filmiyle Filistinde yaşa-
yan kardeşlerimizin her gün artan dram-
larına tanık olmanın üzüntüsünü yaşa-

dıklarını belirten Gök, “Filistin hepimizin 
davasıdır. Müslüman kardeşlerimiz orada 
yalnız değildirler. Türkiye’de istisnasız bü-
tün siyasi partilerin hepsi Filistin halkının 
yanındadır ve Filistin’le dayanışma konu-
sunda bütün partiler arasında ortak bir 
dayanışma vardır” şeklinde konuştu.
Sina Salimi konuşmasında, Filistin’de ya-
şanan dramı bütün dünyaya göstermek 
üzere bu filmi çektiklerini belirterek, “Bu 
film ile dünyanın birçok ülkesinde, yaşa-
nan bu dramı göstermeye çalıştık” diye 
konuştu.

“Bu Güzel Etkinlikte Emek Sarf 
Eden Herkese Hürmetlerimi  
Sunuyorum”

Uluslararası En İyi Film İkincilik Ödülü 
“Wheatman” filmiyle Marguerite Impe-
ratori’ye Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın tarafından takdim etti. Yalçın ko-
nuşmasında, “Bu güzel etkinlikte katkıda 
bulunan ve emek sarf eden, filmlerde ter 
döken tüm arkadaşlarıma hürmetlerimi 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. Margu-
erite Imperatori ise ödül almaktan dolayı 
çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyerek, 
“Bu onura bizleri layık gördüğünüz için te-
şekkür ediyorum” dedi.

“Bu Etkinliği Emek ve Emekçiye 
Verilen Değer Açısından Çok 
Değerli Buluyorum”

Uluslararası En İyi Film Üçüncülük Ödülü 
ise “The Deep Place” filmine verildi. Ödül, 
Lindsay Branham ve Andrew Michael El-
lis adına filmin oyuncusu Mawuko Kuad-
zi’ye HAK-İŞ Onursal Başkanı ve TBMM 
Eski İdare Amiri ve Çorum Eski Milletve-
kili Salim Uslu tarafından takdim edildi. 
Uslu, “Bu güzel etkinliği emek ve emek-
çiye verilen değer açısından çok değerli 
buluyorum. Burada bulunan sanatçıların 
alkışlanacak yüceltilecek insanlar oldu-
ğunu düşünüyorum. Sanatçı arkadaşla-
rımızla burada birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum” dedi.

“Etkilenmemek Mümkün Değil”

Yarışmada Uluslararası En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü ise “Just Go” filminde rol 
alan engelli erkek oyuncu Aleksandrs Ro-
nis’e verildi. Ödülünü Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’dan alan Ronis “Herkese 
çok teşekkür ederim. Burada olmaktan 
çok mutluyum” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Ar-
kadaşımızın oynadığı filmi izleyince et-



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

72 |  HABERLER

kilenmemek mümkün değil. Arkadaşı-
mızın filmde hırsızların yakalanmasında 
göstermiş olduğu azimden dolayı takdir 
ediyorum” dedi.

“Birçok Ülkeden Filmin Yarıştığı 
Projede Bulunduğum İçin  
Mutluyum”

Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 
“Roof Knocking” filmi ile Sameera Ela-
sır’ın oldu. Elasır’ın ödülünü Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü 
Erkin Yılmaz verdi. Yılmaz konuşmasın-
da, “Sinemanın birleştirici rolüyle birçok 
ülkeden filmin yarıştığı böylesine güzel 
bir projede bulunmaktan mutluluk du-
yuyorum. Böylesine önemli bir etkinliğe 
imza attığı için Sayın Mahmut Arslan’a 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Same-
era Elasır ise “Bu film Filistin’de yaşanan 
drama dikkat çekmek için yapılmıştı. Bu 
dram halen devam ediyor ve bunu bizle-
rin tüm dünyaya göstermesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ Sanata Sahip 
Çıkmaktadır”

Uluslararası En İyi Yönetmen Ödülü ise 
“The Complicated Dance To The Wheell 
Of Life” filmi ile Arjanmar Hernandez Re-
beta’ya gitti. Rebeta ödülünü Hizmet-İş 
Onursal Başkanı ve AK Parti Manisa Eski 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi tarafından 
aldı. Tanrıverdi konuşmasında, “Konfede-
rasyonumuzu tebrik ediyor ve kutluyo-
rum. Bir toplumun geleceği o toplumun 
kültürüne ve sanatına bağlı kalmasına 
bağlıdır. Geleceğimizin teminat altına 
alınması noktasında HAK-İŞ böylesi kül-
türel etkinliği ortaya koyarak sanata sa-
hip çıkmaktadır” dedi. Rebeta ise ödül için 

konfederasyonumuza teşekkür ederek, 
“Filmimizde çalışma hayatındaki güçlük-
leri dile getirmek istedik. Filmimiz birçok 
festivalde gösterildi ve Türkiye’de ödüle 
layık görüldüğü için teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Sanatı Destekleyen  
Konfederasyonumuz Sağ Olsun 
Var Olsun”

Uluslararası En İyi Kurgu Ödülü ise “Exist” 
filmi ile Karim Faeghiyan’a teslim edil-
mek üzere Payam Shadnyea’ya verildi. 
Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Gü-
zel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nec-
mettin Akben’den alan Shadneyea “Filmi-
mizi ödüle layık gördüğünüz için teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Akben konuşmasında “HAK-İŞ Konfe-
derasyonumuzu böylesine önemli bir 
etkinliği sürdürülebilir bir şekilde devam 
ettirmesinden dolayı şükranlarımı sunu-
yorum. Kültür Bakanlığının bir yöneticisi 
ve her şeyden önce bir sanatçısı olarak 

emeğe saygı duyan ve sanatı destekle-
yen bir konfederasyonumuz olduğu için 
mutluluk duyuyorum. Sağ olsunlar var 
olsunlar” dedi.

“HAK-İŞ’in Böyle Güzel Bir  
Organizasyonu Gerçekleştiriyor 
Olmasından Dolayı Çok  
Mutluyum”

Uluslararası En İyi Görüntü Yönetmeni 
Ödülü ise “Bakyt” filmi ile Almaz Supa-
taev’e verilmek üzere Meerim Dogdur-
bekova aldı. Dogdurbekova’ya ödülünü 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Meh-
met Şahin takdim etti. Şahin konuşma-
sında, sinema ile ilgili yaşadığı anılardan 
bahsederek, “Ben bir sinema meftunu-
yum. Fakülte yıllarında film kuyrukların-
da uzun saatler beklediğimi hatırlıyorum. 
O günlerden bugünlere gelince HAK-İŞ 
Konfederasyonumuzun böylesine güzel 
bir organizasyonu gerçekleştiriyor olma-
sından dolayı çok mutluyum” dedi. Supa-
taev de “Kırgızistan’dan selamlarımız var. 
Her şey çok güzel. HAK-İŞ’e çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
Ulusal kategoride ise En İyi Görüntü Yö-
netmeni Ödülüne “Savrun” filmi ile Can 
Akbulut layık görüldü. Akbulut’a ise ödü-
lünü Yönetmen Ulvi Alacakaptan verdi. 
Alacakaptan konuşmasında “Gelecek 
sene inşallah Allah ömür verirse ben ti-
yatroda 50 yaşımı kutlayacağım. Önceden 
bende burada jüri üyesiydim. Herkese te-
şekkür ediyorum” dedi. 
Can Akbulut ise yarış-
mada emek sarf eden 
herkese bu vesile ile 
teşekkür etme imkanı 
bulduklarını söyledi.
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“HAK-İŞ, Sinemayı Sevdirmek 
İçin Böylesine Güzel Bir Etkinlik 
Düzenliyor”

Ulusal kategoride “Bakış” filmi ise En İyi 
Müzik Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Murat 
Acar’a teslim edilmek üzere Yönetmen 
Mustafa Ateş’e verildi. Yönetmen Mustafa 
Ateş ödülünü yönetmen İsmail Güneş’ten 
aldı. Güneş, “Ülkemiz 80 milyon ama 60 
milyon insanımız sinema salonu gör-
memiş. HAK-İŞ Konfederasyonu sine-
mayı sevdirmek için böylesine güzel bir 
etkinlik düzenliyor” dedi. Murat Acar ise 
konuşmasında yeni filmlerde görüşmek 
üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Saygınlık ve Adalet İçinde  
Çalışmalarımızı Yürüttük”

En İyi Kurgu ödülü “Karanlıktan Aydın-
lığa” filmi ile Fatih Kaynarca ve Ozan 
Seza Gültekin’e verildi. Ödülünü Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’dan alan 
Gültekin, konuşmasında “Bu ödüle layık 
görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. 
Filmimiz bir farkındalık oluşturmak için 
çekildi” diye konuştu. Genel Sekreteri-
miz Dr. Osman Yıldız ise “Bütün saygınlık 
ve adalet içinde bu çalışmaları yürüttük. 
Sadece biz değil Genel Başkanımız ve 
yönetim kurulu üyelerimiz de bu filmleri 
izleyerek karar verdiler. Konfederasyo-
numuz için, emekçiler için yarışmamızın 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
En İyi Senaryo Ödülü “Bedel” ile Harun 
Sağlam’a verildi. Ödülünü HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mustafa Torun-
tay’dan alan Sağlam, “Uluslararası alanda 
gerçekleştirilen böyle bir organizasyonda 
olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve çok 
heyecanlıyım” diye konuştu. Toruntay ise 
“Bu filmi izlerken çok heyecanlandım. 

Bu filmde çok etkilendik. Bu güzel orga-
nizasyonda sizlerle bizleri buluşturduğu 
için Mahmut Arslan başkanımıza ve teş-
kilatımıza çok teşekkür ediyorum. Daha 
çok sayıda filmin gelmesiyle daha çok 
mutlu olacağız. Hepimize hayırlı olsun” 
dileklerinde bulundu.

“HAK-İŞ Büyük Bir Başarıya 
İmza Attı”

En İyi Yönetmen Ödülü ise bu yıl “Ömürlük 
Göç” filmi ile Şenol Çöm’e verildi. Şenol 
Çöm ödülünü Usta Oyunca Ahmet Yenil-
mez’den aldı. Yenilmez konuşmasında 
“Hamdolsun insanı insan yapan vefadır. 
Allah ekmeksiz koysun ama insanı ve-
fasız etmesin. Sanatla şuyuz buyuz ama 
Allah’a hamdolsun. HAK-İŞ Konfederas-
yonumuz uluslararası katılımla büyük bir 
başarıya imza attı” diye konuştu. 
Ulusal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü bu yıl 
“Son İyi Günler” filmi ile Hanife Çiftçi’ye 
gitti. Çiftçi’ye ödülünü AK Parti Halkla 
İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatoş Gürkan 

takdim etti. Gürkan, “HAK-İŞ Konfederas-
yonu sadece emeğe saygı konusunda de-
ğil her konuda hassas bir konfederasyon. 
Tüm hassaslıklarından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bu kısa film yarış-
ması bugün binlere ulaştıysa bu büyük bir 
başarı. Burada Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ı ve Kültür ve Sanat Komitesi 
Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı’yı tebrik 
ediyorum” dedi. 
Ulusal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Toka” 
filmi ile Mustafa Erdi Atılgan’a verildi. Atıl-
gan’a ödülünü oyuncu Yusuf Sezgin verdi. 
Sezgin, “HAK-İŞ’e sinema adına yaptık-
larından dolayı çok teşekkür ediyor, sev-
giler sunuyorum ve devamını diliyorum” 
dedi. Atılgan konuşmasında emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti. Ulusal kate-
goride Necati Çelik Özel Ödülü ise bu yıl 
“Mavi Yarın” filmine verildi. Ödülü Numan 
Ayaz’a rahmetli Necati Çelik’in Eşi Şer-
min Çelik takdim etti. Ayaz konuşmasın-
da, “Herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Emekle ilgili animasyon bir film üretil-
mesi çok zor. Umarım bu yarışma festival 
şeklinde devam eder” diye konuştu. 

“HAK-İŞ Çok Mükemmel Bir  
Yarışma Düzenledi”

Ulusal En iyi Film Üçüncülük Ödülü “Ha-
yat Nöbeti” filmi ile Peyami Sefa Altıntaş’a 
Yönetmen Mesut Uçakan tarafından tak-
dim edildi. 
Uçakan, “HAK-İŞ çok mükemmel bir 
yarışma düzenledi. Bu ödül kazananı ve 
kazandıranı da teşekkür ediyorum” dedi. 
Altıntaş ise konuşmasında “Böylesine gü-
zel bir ödülü almak bizler için onur verici. 
Buradan tüm jüri üyelerimize ve konuk-
larımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
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“Burada Olmak Benim İçin  
Bir Onur”
En İyi Film İkincilik Ödülüne ise “Karton 
Kutu” filmi layık görüldü. Merve Çirişoğ-
lu Çotur’a ödülü HAK-İŞ Onursal Başkanı 
ve TBMM Eski İdare Amiri ve Çorum Eski 
Milletvekili Salim Uslu tarafından verildi. 
Çirişoğlu, “Filmimi ödüle layık görüldü-
ğü için HAK-İŞ’e çok teşekkür ediyorum. 
Burada olmak benim için bir onur” diye 
konuştu.
En İyi Film Birincilik Ödülü ise bu yıl “Kum 
Saati” filmini çeken İbrahim Demirkan 
ve Erkan Erkanat’a takdim edildi. Erka-
nat konuşmasında “Filmimizde emekçi 
kardeşlerimizin sorunlarını yansıtmaya 
çalıştık. HAK-İŞ konfederasyonu Genel 
Başkanına çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Demirhan ise sinemanın kollektif bir iş 
olduğunu ve filmi ekip halinde çekerek bu 
başarıyı yakaladıklarını belirtti. 
Sendikacı Gözünden kategorisinin bir 
ödülü “İşçilerin Gözünden HAK-İŞ” adlı 
film ile Birsen Çiçek Odabaşı ve Arif Ça-
tal’a verildi. Birsen Çiçek Odabaşı ve Arif 
Çatal ödülünü oyuncu Hacı Ali Konuk’tan 
aldı. Konuk yaptığı konuşmada, “Kültür 
gittiği her yeri yeşillendiren bir damla 
gibidir. Burada kitle iletişim araçlarını 
kullanan HAK-İŞ Konfederasyonu’na 
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Birsen Çiçek Odabaşı ise ödülü Arif Çatal 
ile birlikte aldıklarını belirterek, “Biz bu 
filmimizde üyelerimize HAK-İŞ’i sorduk 
ve onların dilinden HAK-İŞ’i anlatmaya 
çalıştık. Ödülümüzü daha büyük ve daha 
güçlü HAK-İŞ için HAK-İŞ ailesi adına alı-
yor, teşekkür ediyoruz” dedi.
Sendikacı Gözünden kategorisinde “Ka-
dın Hayattır” filmi ödüle layık görüldü. 
Semra Yeşilyaprak ödülünü HAK-İŞ Ge-
nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’dan aldı. 
Yeşilyaprak konuşmasında, “Burada çok 
emek var, çok güzel bir program. Burada 
bulunan tüm sanatçılarımıza ve yönetici-
lerimize çok teşekkür ediyorum. Hayatın 
her noktasında emek vardı. Emekte kadın 
da vardı. 
Emeğimiz ödüle layık görüldü için gurur 
duyduk teşekkür ediyorum” dedi. HAK-
İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ise 
“Sendikacı Gözünden kısmında yer alacak 
filmlerimizin sayılarının artmasını istiyo-
ruz. İnşallah bu kategorideki daha çok 
film yer alır” diye konuştu.
Sendikacı Gözünden kategorisinde ödül 
alan bir diğer film ise “Emeğin Yareni 
Çay” filmi oldu. Recep Dere ve Mustafa 

Yılmaz’a ödülünü HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay tarafından 
takdim edildi. Dere, “Konfederasyonumu-
zun Genel Başkanı Mahmut Arslan’a çok 
teşekkür ediyorum. Bu ödülü Hizmet-İş 
Sendikası adına alıyorum. Kısa filmleri-
mizde yer alan tüm oyuncular kendi yö-
neticilerimiz ve üyelerimizden oluşmak-
ta. Buradan tüm yöneticilerimize teşek-
kür ediyorum” dedi. 
Sendikacı gözünden kategorisinde “Bir 
Damla Kan Bir Can” filminin ödülü Murat 
Erbaş’a verildi. Erbaş’ın ödülü Yönetmen 
İsmail Güneş tarafından takdim etti.
Engel(siz)siniz filmi Sendikacı Gözünden 
kategorisinde ödül alan bir diğer film 
oldu. Kadir Sağbazar ve Hanifi Karadağ 
tarafından çekilen filmin ödülünü Kısa 
Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Sidar 
Serdar Karakaş verdi.
“Önce Emek” isimli filmle yarışmaya katı-
lan Muhammet Çelen’e ödülünü Kan Film 

Festivali Direktörü Ali Kılıç verdi. Sendi-
kacı Gözünden kategorisinde “Bedel” adlı 
film ödül aldı. Şenol Aydoğdu ödülünü 
Oyuncu Mehmet Emin Kadıhan’dan aldı.
Halil Büyükyıldırım’ın hazırladığı “Bi Çay” 
filmi ise Sendikacı Gözünden dalında ödü-
le layık görülen bir diğer film oldu. Büyük-
yıldırım ödülünü Oyuncu Fatih Küçük’ün 
elinden aldı.
“EGO’suz bir EGO Şoförü Hikayesi” ile 
yarışmaya katılan Umut Emre Çınar ise 
ödülünü oyuncu Yüksel Ünal’dan aldı.
Sendikacı gözünden kategorisinde “Dün-
yanın En Güzel Bisikleti” filminin ödülü 
Bilal Altunbaş’a verildi. Altunbaş’a SETEM 
Başkanı Mehmet Güleryüz verdi. Ödül tö-
reninin ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan tarafından programa katılan 
sanatçılara HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa 
Film Ödül Töreni anısına heykelcik ve pla-
ket hediye edildi.
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ULUSAL

İBRAHİM DEMİRKAN
EN İYİ FİLM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “KUM SAATİ” 

MERVE ÇİRİŞOĞLU ÇOTUR 
EN İYİ FİLM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “THE BOX”

PEYAMİ SEFA ALTINTAŞ
EN İYİ FİLM ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “HAYAT NÖBETİ”

NUMAN AYAZ 
NECATİ ÇELİK ÖZEL ÖDÜLÜ “BLUE TOMORROW”

MUSTAFA ERDİ ATILGAN
EN İYİ ERKEK OYUNCU “TOKA”

HANİFE ÇİFTÇİ
EN İYİ KADIN OYUNCU “SON İYİ GÜNLER”

ŞENOL ÇÖM
EN İYİ YÖNETMEN “ÖMÜRLÜK GÖÇ”

HARUN SAĞLAM
EN İYİ SENARYO “BEDEL”

FATİH KAYNARCA - OZAN SEZA GÜLTEKİN
EN İYİ KURGU “KARANLIKTAN AYDINLIĞA”

MURAT ACAR
EN İYİ MÜZİK “GLANCE”

CAN AKBULUT
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ “SAVRUN”

ULUSLARARASI

SİNA SALİMİ
BEST FİLM AWARD “ROOF KNOCKİNG” 

MARGUERITE IMPERATORI AND TEAM
SECOND FİLM AWARD “WHEATMAN”

LİNDSAY BRANHAM-ANDREW MİCHAEL ELLİS
THİRD FİLM AWARD “THE DEEP PLACE”

MAHADİ HASAN
NECATİ ÇELİK SPECİAL AWARD “DREAM OF MOİNA”

ALEKSANDRS RONİS
BEST ACTOR İN A LEADİNG ROLE “JUST GO”

SAMEERA ELASIR
BEST ACTRESS İN A LEADİNG ROLE “ROOF KNOCKİNG”

ARJANMAR HERNANDEZ REBETA - BEST DİRECTOR 
“THE COMPLİCATED DANCE TO THE WHEEL OF LİFE”

ATHİTHYA KANAGARAJAN
BEST SCREENPLAY “DREAMS”

KARİM FAEGHİYAN
BEST EDİTİNG “EXİST”

DAN POWELL
BEST MUSİC “THE WOODWORKER”

ALMAZ SUPATAEV
BEST CİNEMATOGRAPHY “BAKYT”

SENDİKACI GÖZÜNDEN

BİRSEN ÇİÇEK ODABAŞI
ARİF ÇATAL
“İŞÇİLERİN GÖZÜNDEN HAK-İŞ”

SEMRA YEŞİLYAPRAK
“KADIN HAYATTIR”

RECEP DERE
MUSTAFA YILMAZ
“EMEĞİN YARENİ ÇAY”

MURAT ERBAŞ
“BİR DAMLA KAN BİR CAN”

KADİR SAĞBAZAR
HANİFİ KARADAĞ
“ENGEL(SİZ)SİNİZ”

MUHAMMET ÇELEN
“ÖNCE EMEK”

ŞENOL AYDOĞDU
“BEDEL”

HALİL BÜYÜKYILDIRIM
“Bİ ÇAY”

UMUT EMRE ÇINAR
“EGO’SUZ BİR EGO 
ŞOFÖRÜ HİKAYESİ”

BİLAL ALTUNBAŞ
“DÜNYANIN EN 
GÜZEL BİSİKLETİ”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve Ka-
dın Komite üyeleri ile birlikte 22 Kasım 2018 
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi önünde 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” sebebiyle bir basın açıkla-
ması yaptı. 
HAK-İŞ Genel Merkezi önünde yapılan açık-
lamaya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile 
çok sayıda HAK-İŞ Kadın Komite üyeleri ve 
basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ olarak kadına şiddetin her türüne, 
baştan bu yana karşı olan ve bunun önlen-
mesi konusunda sadece konuşan değil, 
bunun gereğini yerine getirmeye çalışan bir 
yerde durduklarını belirten Arslan, “Şiddeti 
sadece fiili şiddet olarak görmüyoruz. Psi-
kolojik, cinsel ve daha pek çok adını saya-
madığımız şiddet yöntemlerinin her birine 
karşıyız” diye konuştu.

“Şiddeti Sadece Fiili Şiddet Olarak 
Görmüyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, açıkla-
masında şunları kaydetti: 
“Kadına şiddet konusunda yürütülen etkin-
liklere bir yenisi ilave etmek ve bu çalış-
maları kamuoyuyla paylaşmak, gündeme 
getirmek ve şiddetin önüne geçilmesi hu-
susundaki gösterilen çabalara bir yenisini 
eklemek için böyle bir program tertip ettik. 
HAK-İŞ olarak kadına şiddetin her türüne, 
baştan bu yana karşı olan ve bunun önlen-
mesi konusunda sadece konuşan değil, 
bunun gereğini yerine getirmeye çalışan bir 
yerde duruyoruz. Şiddeti sadece fiili şiddet 
olarak görmüyoruz. Psikolojik, cinsel ve 
daha pek çok adını sayamadığımız şiddet 
yöntemlerinin her birine karşıyız.
Kadınların yaşadığı coğrafya, inançları ve 
yaşam tarzı gözetmeksizin bütün dünyada 
şiddet görüyorlar. Ne yazık ki kadına şid-
deti, kadını katletmeye kadar götürülen bir 
ülkenin insanıyız. Bütün dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin 
her boyutunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Peki 
bu konuda ne yapmalıyız? HAK-İŞ olarak 
kadına şiddete karşıyız derken ne yapılması 
gerektiğinin de cevabını ortaya koymamız 
gerekiyor. Öncelikli olarak HAK-İŞ üyesi ka-
dınlarımızı sendikalarda güçlendirmek, et-
kin hale getirmek ve sendikal mücadelenin 
içerisine dahil etmek ve sendikal mücade-
lede liderlik anlamında yeni hedeflere doğru 
onları sevk etmeye çalışıyoruz.
Bütün emekçi kadınları HAK-İŞ’e üye ol-
maya davet ediyoruz. Sendikalarda kadınlar 
kendilerini daha rahat ifade edebilir ve ken-
dilerine daha rahat alanlar açabilirler. 

“Kadın Komitemizle Çığır Açtık”

HAK-İŞ olarak kadın komitemizle çığır açtık. 
Ancak bütün bunlara rağmen, hem ülke-
mizde hem de dünyamızda şiddetin devam 
ediyor olması yeni adımlar atmamıza, yeni 
çözümler bulmamıza bizi mecbur bırakıyor 
ve zorluyor. O yüzden kadınlar, bu şiddetin 
mağduru olanlar ve bu şiddete maruz ka-
lanlar, her türlü şiddetin faturasını ödeyen 
kadınlar bu sorunları tek başlarına çöze-
mezler.

“Kadın ve Erkeği Fıtratta Farklı, 
Haklarda Eşit Olarak Görüyoruz”

Kadına şiddet sorununun çözümünde sade-
ce kadının değil, kadınla birlikte erkeklerin-
de mücadele etmesi gerekiyor. Kadınların 
ve erkeklerin ayrışmadığı, birlikte bu soru-
nu çözme konusunda beraber çalıştığımız 
bir yapıyı inşa etmeliyiz. Biz HAK-İŞ ailesi 
olarak kadın ve erkeği fıtratta farklı, haklar-
da eşit olarak görüyoruz. Haklarımız eşitse 
uğradığımız haksızlıklara ve şiddete karşı, 
ayrımcılığa karşı mücadele ederken hak-
larımızı talep ederek bunu yapacağız. Bunu 

HAK-İŞ ÜYELERİ KADINA ŞİDDETE HAYIR DEDİ
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yapmanın yolu da öncelikli olarak örgütlen-
meden geçiyor. Hem örgütleyeceğiz, hem 
de örgütleneceğiz. HAK-İŞ’te örgütlenece-
ğiz, HAK-İŞ’li sendikalarımızda daha fazla 
kadın üyemizle, daha fazla kadın sendikacı-
mızla geleceği inşa edeceğiz.

“Meseleyi Yalnızca 25 Kasım  
Kadına Şiddet Günü Olarak  
Görmüyoruz”

Sendikalarda etkin görevler alarak, sendi-
kacılığın her alanında kadın elinin değdiği 
bir HAK-İŞ geleceğe güvenle bakan, gele-
ceği güvenle inşa eden bir HAK-İŞ olacak-
tır. Onun için biz meseleyi sadece 25 Kasım 
kadına şiddete karşı bir gün olarak değil, 
bütün bir yılı kadınla ilgili çeşitli etkinlikleri-
mizi gerçekleştirerek yapıyoruz. 
Onun için bu etkinliklerimizi 
bundan sonra da çeşitli 
vesilelerle gündemde tut-
maya kararlıyız. Bugü-
nün kadına her türlü 
şiddetin reddedildiği, 
kadınlarla tam bir 
dayanışma içerisinde 
geleceği birlikte inşa 
etme kararlılığımızı bir 
kez daha buradan ifade 
ediyor, hepinize şiddetsiz 
bir gün ve bir yıl diliyorum.”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin ise Kadın Komitesi tarafından hazır-
lanan bildiriyi okudu. Bildiride şu görüşlere 
yer verildi:
“HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ Kadın 
Komitesi olarak 25 Kasım “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 
sebebiyle şiddete hayır demek için toplan-
mış bulunuyoruz.

Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milli-
yet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan 
ve son bulması için çaba sarf edilen kadına 
yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim dü-
zeyinden, her gelir düzeyinden, medeni du-
rumu ne olursa olsun kadınların maalesef 
acı bir gerçeğidir. 
Birleşmiş milletler kadına yönelik şiddeti, 
cinsiyete dayanan, kadını inciten, kadına za-
rar veren fiziksel, cinsel, psikolojik ve ruhsal 
hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, top-
lum içerisinde ya da özel yaşamında baskı 
uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak 
kısıtlanmasına neden olan her türlü davra-

nış olarak tanımlamaktadır.
Uluslararası bağlayıcılığı olan ve ülkemi-
zin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne 
göre, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, 
ekonomik zarar veya ıstırap veren veya ve-
rebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her 
türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, 

zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yok-
sun bırakma kadınlara yönelik şiddet olarak 
kabul edilmektedir.
Kadına yönelik şiddet maalesef dünyada ve 
Türkiye’de varlığını sürdürmektedir. Dünya-
da her üç kadından biri erkekler tarafından 
fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıl-
maktadır. 
Öldürülen kadınların %38’inin faali eşleridir.
Her 6 kadından biri beraberliği bittikten son-
ra da şiddet görmektedir.
Avrupa Birliği’nde 28 ülkede gerçekleştirilen 
araştırmaya göre kadınların %11’i cinsel, 
%43’ü duygusal şiddete maruz bırakılmak-
tadır. Türkiye’de 2014 yılında yapılan aile içi 
şiddet araştırmasına göre kadınlar, yaşamı-

nın herhangi bir döneminde eşinin fizik-
sel şiddetine, %12’si cinsel şiddete, %44 
‘ü duygusal ve %30’u ekonomik şiddete 

maruz bırakılmaktadır.
Şiddet, kadınları, erkekleri ve çocuk-

ları farklı biçimde etkilemekte-
dir. Dünyada fiziksel ya da cinsel 
şiddete maruz kalan kadınların 
%42’isi bu şiddet nedeniyle yara-
lanmıştır.
Babalarının annelerine şiddet 

uyguladığına şahit olan erkekler 
eşlerine ve çocuklarına şiddet uy-

gulama eğilimi göstermektedir.
Şiddet yaşanan ailelerde yetişen çocuklarda 

çekingenlik, hırçınlık içene kapanıklık gibi 
olumsuz davranışlar daha yaygın görül-
mektedir.

Bugün Kadına Yönelik Şiddete  
Hayır Demek İçin Bir Aradayız 

HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir top-
lumsal sorun niteliğinde olan, son dönem-
lerde artarak, daha görünür bir hal alan, 
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vicdanları kanatan kadına yönelik bu şiddeti, 
insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, 
kabul edilemez buluyoruz.
Bu çerçevede son dönemde daha da yoğun-
laşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum 
kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal 
medyanın bu konuyu kamuoyunun günde-
minde tutma konusunda gösterdikleri çaba-
lardan memnuniyet duyuyoruz.
Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradık-
ları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, 
gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, 
resmi makamlara ve sivil toplum kuruluş-
larına daha yoğun şekilde başvurduklarını, 
şikâyette bulunduklarını görüyoruz.
Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve 
güven vermiştir. “Doğal” ya da “Kaçınılmaz” 
olmayan kadına yönelik şiddetin son bulma-
sı için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. 
Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır to-

lerans” yaklaşımı, bir devlet politikası haline 
gelmelidir. Yapılan Çalışmaların daha cay-
dırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve 
politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mü-
cadele çalışmalarının kararlılıkla devam et-
mesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesim-
lerin sorumluluk alması gerektiğine inan-
maktayız. İnsan onuruna yakışır hayat için 
özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel 
yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara 
karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar 
olarak da sorumluluğumuzdur. 
HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine 
getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulun-
maktadır.
HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçi-
lerin sorunlarına çözüm üretmekte ve kadın 
emeğinin verimliliği ve saygınlığına örnek 
olmaktadır. Kadınlarımızın emek odaklı 

etkinlikleri çalışma hayatımızın yüz akı ni-
teliğindedir. Bizim medeniyetimizde, bizim 
kültürümüzde ve bizim inancımızda kadınlar 
baş tacıdır, eli öpülesidir, kadın hem toplu-
mun hem de ailenin temelidir.
İçinde yaşadığımız toplumun bütün bireyle-
rine ve aileye zarar veren ve negatif yönde 
etkileyen kadına yönelik şiddetin artık haya-
tımızdan tamamen çıkması için devlet, özel 
sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek 
fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim.
Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! 
Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz. HAK-İŞ 
ailesi olarak şiddete maruz kalan tüm ka-
dınların yanındayız ve yanında olmaya da 
devam edeceğiz. İçinde yaşadığımız toplu-
mun bütün bireylerine ve aileye zarar veren 
kadına yönelik şiddetin artık hayatımızdan 
tamamen çıkması için şiddetten arınmış bir 
dünya umut ediyoruz.”
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 11 
Ekim 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçe-
sinde gerçekleştirilen Yenilikçi Yöntemlerle 
Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendi-
rilmesi Projesi’nin eğitimine katıldı.
Toplantıya,  Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Tekirdağ İl Başka-
nı Cüneyt Aydın, Medya-İş Sendikası Genel 
Sekreteri Sezai Ballı, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın il başkanları, şube 
kurul yöneticileri, komite başkanları ve ba-
sın mensupları katıldı.

Eğitim toplantısına HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Zen-
gin, Proje Uzmanları Elif Yıldırım, Mert Tezer, 
eğitimciler Dr. Nuran Halise Belet, Dr. Neşe 
Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Av. 
Kiraz Bilge Akçomak Süren ve Rahim Ala-
dağ katıldı.
“HAK-İŞ, Türk ve Dünya Sendikal Hareketi-
nin Değerli ve Saygın Bir Üyesidir”
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun 50 yıla yakın bir sü-
redir ilkeli, kararlı ve onurlu sendikal hare-

keti devam ettirdiğini, birçok ilki geliştirdiğini 
ve devamlı daha ileriye gittiğini belirterek, 
“HAK-İŞ, Türk ve dünya sendikal hareketinin 
değerli ve saygın bir üyesidir” dedi.

“HAK-İŞ, Edirne’den Kars’a Kadar 
Emek ve Gönül Bağı Kurmuştur”

HAK-İŞ’in 1976 yılından günümüze kadar 
çok zor süreçleri atlatarak geldiğini anımsa-
tan Yıldız “HAK-İŞ milli ve manevi değerlere 
sahip çıkmış, yerel ile küreseli birleştirmeyi 
başarmış ve bugün takdir edilen bir yapıya 
kavuşmuştur” diye konuştu. HAK-İŞ’in faa-
liyetleri, sosyal diyalog mekanizmalarındaki 
temsiliyeti ve kanun yapma süreçlerinde-
ki aktif rolüne değinen Yıldız, Ekim ayında 
gerçekleştirilecek Kuruluş yıldönümü et-
kinliklerinden bahsederek, “Bütün emekçi-
leri HAK-İŞ’te örgütlenmeye davet ediyoruz. 
Kalpten kalbe bir mücadeleyi birlikte geliş-
tiriyoruz. HAK-İŞ, Edirne’den Kars’a kadar 
emek ve gönül bağı kurmuştur” ifadelerini 
kullandı.
Yıldız, HAK-İŞ’in AB, G20 ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı gibi uluslararası arenadaki aktif ve 
etkin rolü konusunda bilgilendirmelerde bu-
lundu.
HAK-İŞ’in kadın konusundaki çalışmalarını 
anlatan Yıldız, “HAK-İŞ, kadın konusunda 
büyük bir atılım yapmıştır. Bütün süreçlere 

YILDIZ: “BÜTÜN EMEKÇİLERİ HAK-İŞ’TE 
ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ekim 
2018 tarihinde Öz İletişim-İş Sendikamızın 
davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kuveyt İle-
tişim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı 
Nasser Alazımı ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı Öz İletişim-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası yönetim 
kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyaret programında Türkiye’de ve Kuveyt’te 
iletişim alanında faaliyet gösteren sendikalar 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

ARSLAN, KUVEYT’Lİ SENDİKACILARI KABUL ETTİ
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hitap etmekle birlikte, pozitif düşünceyle 
kadın konusuna eğilim gösteriyoruz. Kadın 
üyelerimizi, yöneticilerimizi güçlendirmek 
için eğitimlere ağırlık veriyoruz. Çünkü eği-
timin önemli bir argüman olduğuna inanıyo-
ruz” diye konuştu.
Yıldız, konuşmasının sonunda tüm katılımcı-
lara eğitimden üst düzeyde fayda sağlama-
ları temennisinde bulundu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin proje kapsamında 5’inci eğitim için  Te-
kirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunduklarını be-
lirterek, “Kadınların çalışma hayatında yaşa-
dıkları sorunlar var. Bu sorunların çözümü 
için kadınlarımızın kapasitelerinin geliştiril-
mesi son derece önemlidir. HAK-İŞ, yıllar-
dan beri önemli etkin projeleri ve faaliyetleri 

büyük bir titizlikle gerçekleşti-
riyor” şeklinde konuştu.
Kadın komitesi faaliyetlerinin, 
faaliyetten öteye geçerek artık 
zirvesel boyutlarda gerçekleş-
tirildiğine dikkati çeken Zen-
gin, “Bu faaliyetlere sadece ka-
dınlar değil erkekler de yoğun 
bir katılım gösteriyor” dedi.
Zengin, eğitimlere büyük 
önem verdiklerini ve eğitim-
lerden heyecan duyduklarını 
belirtti ve “İş ve aile yaşamını 
uyumlaştırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda farkındalık yaratmak için alanın-
da uzman hocalarımızla çalışıyor, üyelerimiz 
için en güzelini en faydalısını yapmaya çalışı-

yoruz” dedi. HAK-İŞ Tekirdağ İl Başkanı Cü-
neyt Aydın da 2 gün boyunca devam edecek 
olan eğitimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınaca-
ğını söyledi.
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HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 20 
Eylül 2018 tarihinde Van’da gerçekleştirilen 
Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eği-
tim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin eğiti-
mine katıldı.
Van’daki eğitim toplantısının açılışına Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, 
HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, 
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Fazıl Tamer, Ak Parti Kadın Kolları İl Başka-
nı Havva Duran, Van Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, 
Vaski Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 

Hülya Talay, Ak Parti Tuşba Kadın Kolları 
Başkanı Hacer Sevgin Altın, Ak Parti İpekyo-
lu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Ak 
Parti Edremit Kadın Kolları Başkanı Yüksel 
Karaca, konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın il başkanları, yöneticileri ile ko-
mite başkanları ve basın mensupları katıldı.
Eğitimin açılış toplantısında HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü 
Fatma Zengin ile proje uzmanlarından Elif 
Yıldırım, Mert Tezer, eğitimcilerden Dr. Nu-
ran Halise Belet, Dr. Neşe Yıldız, Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın, Av. Kiraz Bilge 
Akçomak Süren ve Rahim Aladağ da hazır 

bulundu.
Eğitim programının açılışında konuşan Ge-
nel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun yarım asrı geride bı-
rakmak üzere olduğunu ve bu süreçte Türk 
sendikal hareketinin ve uluslararası sendi-
kal hareketin önemli bir aktörü olduğunu 
belirtti.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50 yıla yakın 
süredir ilkeli, kararlı, onurlu sendikal ha-
reketi devam ettirdiğini, birçok ilkeyi geliş-
tirdiğini ve bu ilkeler çerçevesinde devamlı 
daha ileriye adım attığını vurgulayan Yıldız, 
“HAK-İŞ olarak, sloganların ötesine geçe-
rek, projeleri, özgün çalışmaları hayata ge-
çirdik” dedi.
Yıldız, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 
HAK-İŞ kuruluş yıldönümü faaliyetlerinden, 
HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası arenada 
etkin ve aktif rolünden,  HAK-İŞ’in tüm fa-
aliyetlerinin artık zirvesel olarak kutlandığını 
anlattı.
HAK-İŞ’in kadınlar konusunda öncülük et-
tiğini ve kadınların çalışma hayatında, sen-
dikal harekette, toplumsal yaşamda daha 
çok yer almaya başladığını belirten Yıldız, 
“Büyüyen ve Güçlenen Türkiye’nin en önemli 
mihenk taşı kadınlardır. Kadın üyelerimizin 
daha çok güçlenmesini ve toplumun her 
kademesinde daha fazla yer almalarını isti-
yoruz. Bu anlamda Van’daki sendikalarımız-

YILDIZ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN VAN EĞİTİMİNE KATILDI

"HAK-İŞ SENDİKAL HAREKETİN ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜDÜR"
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da kadın üyelerimizin oranında son yıllarda 
ciddi artışlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin ise, yaptığı konuşmada projenin içeriği 
hakkında bilgi verdi. 8 ilde yapılması plan-
lanan eğitimlerin ilk ikisini Yozgat ve Aydın 
illerinde başarıyla tamamladıkları anlatan 
Zengin, son eğitimi, yoğun talep üzerine Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşti-
receklerini söyledi.
Konuşmasında HAK-İŞ’in uluslararası are-
nadaki çalışmalarına değinen Zengin, HAK-
İŞ Kadın Komitesi’nin geçtiğimiz haftalarda 
Sudan’ın kadın temsilcileri ile gerçekleştir-
dikleri eğitim programından bahsederek, 
Sudan’da kadınlara yönelik çalışmaları ya-
kından takip ettiklerini söyledi.
HAK-İŞ’in son yıllarda gerçekleştirdiği kadın 
projelerinin kapsamı hakkında bilgi veren 
Zengin, projelerden çıkan sonuçların analiz 
edilerek kadınların toplumsal cinsiyet eşitli-

ği konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarının 
tespit edildiğini açıkladı.
HAK-İŞ koordinatörlüğünde, 2018 yılı itiba-
riyle yürütülmekte olan bu projenin daha 
önce yürütülmekte olan projelerin devamı 
olduğunu, toplumsal cinsiyet algısı ve kap-
samının, iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
masının, bireyler için karar mekanizmaları 
ve iletişim becerilerinin ve çalışma hayatın-
da kadın haklarının önemli konular olduğu-
nun altını çizdi.
HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, iki 
gün sürecek olan toplantıda kadınların eği-
tim yoluyla güçlendirilmesi konusunun eni-
ne boyuna ele alınacağını söyledi.
Programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Van Kadın 
Kolları Başkanı Havva Duran ile Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Ço-
vaz birer selamlama konuşması yaptılar.
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Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların 
Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin 
üçüncü eğitimi 27-28 Eylül 2018 tarihinde 
HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda 
gerçekleştirildi.
Açılış programında HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti bir konuş-
ma yaptı. Konuşmasında eğitim için Kah-
ramanmaraş’ta olmaktan duydukları mem-
nuniyeti ifade eden Serdengeçti, HAK-İŞ’in 
faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bu-
lunarak, “HAK-İŞ Türkiye’nin ve uluslararası 
sendikal camianın saygın bir üyesidir” dedi.
Serdengeçti, HAK-İŞ Yönetim Kurulunda 
alınan karar gereği gerçekleştirilen toplantı-

larda 15 Temmuz’u unutmamak ve unuttur-
mamak için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmasında, HAK-İŞ’in Kuruluş Yıldö-
nümü etkinlikleri hakkında bilgi veren Ser-
dengeçti, “Ekim ayında güzel bir programla 
yıldönümü etkinliğimizi gerçekleştirileceğiz” 
dedi. Konuşmasının sonunda, tüm katılımcı-
lara başarılar dileyen Serdengeçti, eğitimin 
faydalı olması temennisinde bulundu.

“Kadınlar Güçlenirse Toplum  
Güçlenir”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, proje kapsamında dördüncü eğiti-
mi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Proje illerindeki eğitimlerden önemli 

çıktılar elde ettiklerini belirten Zengin, HAK-
İŞ ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Çalışma hayatında kadının rolünün önemine 
değinen Zengin, “Kadınlarımız eğitim yoluy-
la güçlendirilmelidir. Kadınlar güçlenirse, bir 
toplum güçlenir” dedi.
Konuşmasında iş ve aile yaşamının uyum-
laştırılması konusuna da değinen Zengin, 
kadın ve erkeklerin eğitimlerde birlikte yer 
almasının önemli olduğunu vurguladı.
Eğitimin açılışında konuşan HAK-İŞ Kahra-
manmaraş İl Başkanı Ömer Çınar, HAK-İŞ 
İl Başkanlığı olarak Kahramanmaraş’ta bu 
eğitime ev sahipliği yapmaktan duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, sendikal müca-
delede kadınların her zaman yer alması ge-
rektiğine söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Züver Çetinkaya, sendikacılık 
anlayışının günümüzde çok önemli bir boyu-
ta taşındığını söyleyerek, işçi ve işverenlerin 
toplu iş sözleşmelerini birlikte oluşturmala-
rının önemine dikkati çekti. Çetinkaya, prog-
ramın hayırlara vesile olmasını dileğinde 
bulundu.
İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce, 
çalışma hayatında milli seferberliğin 2. faslı-
na devam edildiğini ve bu kapsamda büyük 
sorumlulukları olduğunu belirterek, kadın 
ve gençler için teşvikler olduğunu söyledi. 
Yüce, programın hayırlara vesile olmasını 
diledi.

SERDENGEÇTİ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN KAHRAMANMARAŞ EĞİTİMİNE KATILDI

"15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"
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AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Cesur, hak ve hukuk konusun-
da kadınlara faydalı olmayı hedef aldıklarını 
söyledi. Kadınların sorunlarının olduğunu 
belirten Cesur, bu sorunların çözülmesi ha-
linde kadınların çok daha önemli işlere imza 
atacaklarını söyledi.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı, 
Kapsamı ve Mobbing” Eğitimi

Açılış konuşmalarının ardından projenin mo-
dül eğitimlerine geçildi. Projenin modül eği-
timlerine, konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası, Öz 
Büro-İş Sendikası, Öz-Güvensen Sendikası, 
Öz İplik-İş Sendikası ve KKTC Kamu-Sen’e 
üye kadın ve erkek katılımcılardan oluşan 
60 kişi katıldı. Birinci günün ilk eğitimi Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eği-
timci hoca tarafından katılımcılara, “Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mob-
bing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran 
Halise Belet, eğitim sonunda katılımcıların 
kendisine yönelttiği soruları cevaplandırarak 
eğitimini tamamladı.

“Cinsiyet Eşitliği Alanında  
Uluslararası Referanslar” Eğitimi

Birinci günün ikinci eğitimi ise, Karabük Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tara-
fından “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası 
Referanslar” konusunda verildi. 
Dr. Neşe Yıldız eğitimde, toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede 
kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerin 
ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 

kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmaları-
nın var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
ILO, BM, AB gibi uluslararası kuruluşların 
toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, 
antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgele-
rini, tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, 
Eylem Planları’nı katılımcılara anlattı. Yıldız, 
eğitim sonunda kendisine yöneltilen soruları 
cevaplandırarak eğitimi tamamladı.
Üçüncü eğitim, HAK-İŞ Uzmanı Elif Yıldı-
rım tarafından "Sivil Toplum ve Sendikal 
Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları 
ve Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" ko-
nularında gerçekleştirildi. Yıldırım eğitimde, 
sivil toplum ve sendikal harekette gönül-
lü faaliyetlerin önemini ve sosyal diyalog 
kavramını anlattı. Yıldırım, HAK-İŞ Konfe-
derasyonu'nun sendikal mücadeledeki yeri 
ve önemini, ulusal ve uluslararası sosyal 
diyalog mekanizmalarında temsil edildiği 
komiteleri, konseyleri ve kurulları katılım-
cılarla paylaştı. Ayrıca, HAK-İŞ'in sendikal 
harekette kadına verdiği değer ve HAK-İŞ'li 
kadınların yer aldığı sendikalardaki temsil 
durumlarına değindi.

“İş ve Aile Yaşamının  
Uyumlaştırılması” Eğitimi

Birinci günün öğleden sonraki bölümün-
de, “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” 
konu başlığındaki eğitim, Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın tarafından gerçekleştiril-
di. Eğitim sunumunda, kadınların iş ve aile 
yaşamlarının uyumlaştırılmasında yaşanan 
sıkıntıları ve çözüm önerilerini anlatan Özay-
dın, Türkiye’deki kadın profiline ilişkin bilgile-
ri katılımcılara aktardı.

"Toplu İş Sözleşmelerinde  
Müzakere Teknikleri" Eğitimi

Öğleden sonraki son eğitim ise, Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın tarafından "Toplu 
İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri" 
konusunda yapıldı. Katılımcılar işyerlerinde 
karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular 
yönelttiler. Özaydın, tüm soruları cevapladı 
ve katılımcıları hakları konusunda bilgilen-
dirdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından bi-
rinci günün eğitimi tamamlandı.

“Çalışma Yaşamındaki Kadın  
Hakları ve Hukuksal  
Referanslar” Eğitimi

İkinci günün ilk eğitimi ise; Hizmet-İş Sen-
dikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren 
tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın 
Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında 
verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları 
gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma 
süreleri gibi konularda karşılaştıkları sorun-
larla ilgili olarak birtakım sorular yönelttiler. 
Süren, tüm soruları cevapladı ve katılımcıları 
hakları konusunda bilgilendirdi.
Günün son eğitimi Kişisel Gelişim Uzmanı 
Rahim Aladağ tarafından "İletişim Teknikle-
ri" konusunda gerçekleştirildi. Eğitime tüm 
katılımcılar interaktif bir şekilde katıldı. Eği-
time yoğun ilgi gösteren katılımcılar iletişim 
teknikleri ve davranış kuralları konusunda 
kapsamlı bilgiler edindiler. Günün sonunda 
tüm katılımcılara Katılım Sertifikası ve çanta 
hediye edildi. Sertifika töreninden sonra eği-
time katılan tüm katılımcılarla toplu fotoğraf 
çekilerek Kahramanmaraş’taki eğitimler 
başarıyla tamamlandı.



89HABERLER  |

EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

ARSLAN, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN TRABZON EĞİTİMİNE KATILDI

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi 
Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yo-
luyla Güçlendirilmesi Projesi” Trabzon eğitim 
toplantısı, 25 Ekim 2018 tarihinde Trabzon’da 
gerçekleştirildi. Programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ah-
met Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletveki-
li Bahar Ayvazoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü 
Yardımcısı Mehmet BAŞ, Trabzon Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 
Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, HAK-İŞ Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı 
Kaplan, ORBEL A.Ş. Yönetim Müdürü Sezgin 
Yılmaz, HAK-İŞ İl Başkanları, kadın üyeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

“Biz Büyük Bir Aileyiz”

Program açılışında konuşan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Karadeniz’in özel şehri 
Trabzon’da olmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, “2018 yılında HAK-İŞ 
olarak 43. Yılımızı kutladık. İlk günkü hedef-
lerimizden sapmadan aynı heyecanla, aynı 
istikamette daha da güçlenerek büyümenin 
gururunu yaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 160 bin 
kadın üyemiz var. 700 bin üyesi ve 81 ilde ör-
gütleri bulunan, her iş kolundaki sendikala-
rıyla yüzbinlerden milyonlara yürüyen büyük 
bir aileyiz” dedi.
Arslan, “Geçici ve mevsimlik işçilerin özel-
likle ÇAYKUR’da kangrene dönüşen çalışma 
sürelerinin artırılması konusunda 2007’den 
bu yana yürüttüğümüz çalışmalarla önemli 
bir aşamayı daha gerçekleştirdik. 5 ay 29 gün 
çalışan geçici mevsimlik işçilerin 9 ay 29 gün 
çalışma imkanlarını sağlayan bir kararname 
hayata geçti. Ancak bunun yeterli olmadığını 
biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda ekonomide yaşanan sıkın-
tılara da değinen Arslan, “Döviz, faiz ve enf-
lasyon üçgeninde yaşadığımız olağanüstü 
dönemde dövizdeki yükseliş, enflasyonun 
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hızla artması ve faizlerin yükselmesi denge-
leri alt üst etmiştir. HAK-İŞ olarak baştan beri 
söylediğimiz: “Hükümetimiz, sendikalar, iş-
verenlerimiz ve çalışanlar olarak birlikte ça-
lışalım. Eğer bir karar alınacak ve düzenleme 
yapılacaksa, yasa çıkarılacaksa bunu beraber 
yapalım. Bizim de görüşlerimiz alınsın. Siyasi 
iktidarın yasama yetkisi var ama bizim gö-
rüşlerimiz ve taleplerimizin de buraya dahil 
edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Sendikalaşma oranının arttırılması kararının 
hükümetin son dönemlerdeki en önemli ka-
rarlarından birisi olduğunu söyleyen Arslan, 
“HAK-İŞ olarak biz sorunlarımızı konuşarak, 
müzakere ederek ve masaya taşıyarak bir-
likte çalışmak istiyoruz. HAK-İŞ’i özgün kılan 
da bunlardır. Sokaklarda gürültü çıkarmadan, 
kavga etmeden, konuşarak, sosyal diyalog 
mekanizması içerisinde sorunlarımızı çöz-
mek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşçi Çıkarmayı Asla Kabul  
Etmiyoruz”

Çalışanların gelecek korkusu yaşamadan, 
işini, aşını, ekmeğini kaybetmemesi için el-
lerinden gelen bütün desteği vermeye hazır 
olduklarını belirten Arslan, “Akıllarına ilk gel-
diğinde işçi çıkarmayı, onların geleceklerini 
yok etmeyi kolay bir çözüm anlayışı olarak 
görmeyi asla kabul etmiyoruz” dedi.
“Gövdemizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”
“Sorunların çözümü noktasında, gerekirse 
elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya 
hazırız” diyen Arslan, “İşletmelerde ayakta 
kalırken çalışanları, emekçileri koruma an-
layışından vazgeçmemeliler. Böyle yaparsak 
bütün bu sorunları kolaylıkla aşarız” diye ko-
nuştu.

“Kadınlar Bizim Başımızın Tacıdır”

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, “Kadınlar bizim 
başımızın tacıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu-
muzun 43. Yıldönümünü tebrik ediyorum. 
Milli ve yerli dediğimiz zaman ülkemizin 
menfaatleri ve geleceği için her zaman ül-
kesinin yanında olan bir anlayış sergileyen 
HAK-İŞ Konfederasyonumuzu takdir ediyo-
ruz. Konfederasyonumuzun kadın haklarının 
korunması konusunda yaptıkları çalışmalar 

takdire şayandır. Bu güzel organizasyonu Ka-
radeniz’de ve Trabzon’da yaptıkları için kendi-
lerine teşekkür ediyorum” dedi.
“Kadını Güçlendiren, Ülkesini Güçlendirir”
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğ-
lu ise konuşmasında “Bizler her zaman ka-
dını güçlendiren, ülkesini güçlendirir ilkesiyle 
hareket etmekteyiz. Temel hedefimiz kadının 
iş hayatındaki etkin rolünü artırmaktır. HAK-
İŞ Genel Başkanımıza ve yöneticilerimize 
böyle güzel bir programı gerçekleştirdikleri 
için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın Dostu İşyeri Ödülü Alan Bir 
Belediyeyiz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, Ortahisar Belediyesi’nde 195 kadın ça-
lışanları olduğunu belirterek “Ortahisar Be-
lediyesi olarak kadın dostu işyeri olarak ödül 
almış bulunuyoruz. Yeni belediye binamızda 
çalışanlarımız için kreş açtık. Aynı zamanda 
bütün çalışanlarımızın sendikalı olması bizle-
re gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

“Sendikacılık Emek İsteyen 
Bir Görevdir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalış-
ma Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Baş, 
“Hem çalışan kadınlarımız için hem de sen-
dika temsilcileri ve yöneticilerimiz için değer-

lendirilmesi gereken ve asla ihmal edilme-
mesi gereken bir programı gerçekleştiriyo-
ruz. Sendikacılık emek isteyen bir görevdir. 
43 yıllık bir mücadelenin sonunda HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz sendikalarıyla birlikte 
bu noktalara ulaştı. HAK-İŞ için mücadele 
eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” sözlerine yer verdi.

“160 Bin Kadın Üyemiz Bulunuyor”

Fatma Zengin, “Türkiye’nin 7 bölgesinde ya-
pacağımız eğitim projemiz devam ediyor. Ka-
dınlar olarak hayatın her alanında var olmak 
istiyoruz. HAK-İŞ olarak 160 bin kadın üyemiz 
bulunmakta. Bir kadın olarak, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı olarak Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a ve yöneticilerimize bizle-
rin sorunlarına yöneldikleri ve bu sorunların 
çözümü noktasında yoğun çaba sarf ettikleri 
için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
HAK-İŞ Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kap-
lan’da “İki gün boyunca sürecek olan eğitim 
programımızın katılan tüm arkadaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Trabzon Vali-
si Yücel Yavuz’un, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a Trabzon Spor’un formasını hediye 
etti. Ayrıca HAK-İŞ Rize İl Başkanı Sultan Mu-
rat Karadağ’da Başkanımız Mahmut Arslan’a 
hediye takdiminde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi Yöntem-
lerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güç-
lendirilmesi Projesi” kapanış toplantısında 
konuştu. Arslan, HAK-İŞ’in Türkiye ve çalış-
ma hayatı için herhangi bir yararı olmayan 
tartışmaların ve kavganın içine çekilmek is-
tendiğini belirterek, “Biz bu kavgaya girme-
yeceğiz. HAK-İŞ, istikrarlı bir şekilde ve ger-
çekten inanarak çıktığı bu yolda büyümeye 
devam ediyor. Güçlenmeye devam ediyor. 
Ama onlar kaybediyor. Yeni hedeflere, yeni 
istikametlere yürüyerek, yeni başarıları hep 
birlikte inşallah gerçekleştireceğiz” dedi. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi 
Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yo-

luyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 
Türkiye’nin 7 ayrı ilinde (Kahramanmaraş, 
Trabzon, Van, Aydın, Çorlu/Tekirdağ, Diyar-
bakır, Yozgat) kadın çalışanların eğitilmesiy-
le sona eren projenin kapanış toplantısı, 11 
Aralık 2018 salı günü Ankara’da gerçekleşti-
rildi. Programa, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ça-
lışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, 
Cumhurbaşkanı Danışmanı Fatima Gülhan 
Abushanab, MEYAD Başkanı İsmail Akgün, 

TÜGVA Başkanı Lokman Aylar, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e 
bağlı il ve şube başkanları, sendikalarımızın 
kadın komitesi başkan ve yardımcıları ile ba-
sın mensupları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk-İş 
Başkanı Ergün Atalay’ın Fransa’daki sarı ye-
leklilerle ilgili yaptığı açıklamaların basında 
eleştirilmesinin ardından yaptığı açıklama-
larda HAK-İŞ’i hedef almasına ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.  Konfederasyonların 
birbirinin rakibi olduğunu, ancak birbirinin 
düşmanı olmadığını ifade eden Arslan, Ata-
lay’ın konuyu döndürüp dolaştırıp HAK-İŞ’e 
dayamasını “üzücü” olarak nitelendirdi. 

“HAK-İŞ’i Suçlamak Büyük  
Talihsizlik”

Atalay’ın açıklamalarına ilişkin HAK-İŞ’in 
herhangi bir değerlendirmede bulunmadı-
ğını, ancak kamuoyunda tartışmalara neden 
olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
“Bu tepkiler karşısında özür dilemek yerine 
bu tepkilerin arkasında HAK-İŞ’i aramak, 
HAK-İŞ’i ve Memur-Sen’i suçlamak ger-
çekten büyük bir talihsizlik. HAK-İŞ Konfe-
derasyonu böyle bir şey yapacaksa genel 
başkanı ile çıkar basın toplantısında bunu 
yapar. Eleştirmek gerekirse eleştiriyoruz. 
Ama onların ifade ettiği gibi bir tetikçilik bize 
yakışmaz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 
15 Temmuz’da genel başkanı olarak benim 

ARSLAN “YENİ BAŞARILARI HEP BİRLİKTE 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”
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Çin’de olmamı başka bir şekilde yorumlaya-
rak suçlamalarını anlamak mümkün değil. 
15 Temmuz gecesi biz L20 toplantıları için 
Çin’deydik. DİSK vardı, Türk-iş Genel Baş-
kanının da L20 başkanı olarak orada olması 
gerekiyordu. Buradan soruyorum. Niye yok-
tunuz siz? L20 toplantısında biz oradaydık, 
ülkemiz adına oradaydık, çalışanlar adına 
oradaydık, siz niye yoktunuz? Bunun yerine 
bizi 15 Temmuzda Çin’de olmakla suçluyor. 
Çin’deydim ancak saat 10.30’dan itibaren 
oranın saatiyle 03.30’da biz ayaktaydık. Ül-
kemizdeki sendikalarımızı, konfederasyo-
numuzu başta Genel Başkan Vekilimiz ve 
Genel Sekreterimiz olmak üzere harekete 
geçirdik. Genel Başkan Vekilimiz ve Genel 
Sekreterimiz Kızılay meydanındaydı. 5 üye-
mizi şehit verdik o gece biz. 100 üyemiz gazi 
oldu. HAK-İŞ meydanlardaydı. HAK-İŞ’i suç-
lamak için bunları yapmak gerçekten büyük 
haksızlık. 27 Nisan e-bildirisini biz Medine’de 
havaalanında öğrendik. Sabah hemen geldik 
ve Sayın Cemil Çiçek’in açıklamasının sonra-
sında 27 Nisan e-bildirisine itiraz ettik. HAK-
İŞ’i suçlamak yerine kendi hatalarını, kendi 
eksikliklerini ortaya koysalar daha iyi değil 
mi? HAK-İŞ olarak biz şunları yapmadık. 12 

Eylül darbecilerine biz Bakan vermedik. 12 
Eylül’ü yapanlarla biz kol kola olmadık. 12 
Eylül darbesini yapanların yıllar sonra da 
olsa mahkemelerde yargılanması için HAK-
İŞ müdahil oldu ve mahkemelerde onlardan 
hesap sormak için vardı. Ama onlar beraber 
çalıştılar, onlara bakan verdiler. Darbeciler-
le birlikte bütün geleceğimizi kararttılar. 28 
Şubat süreci olmasaydı ben başkan ola-
mazdım diyor. 28 Şubat süreci nice ocakları 
söndürdü. Nice acıları, ateşe döndürdü. 28 
Şubat sürecinden medet ummak, o sürecin 
arkasında durmak yazıklar olsun. Biz HAK-
İŞ olarak, 28 Şubat sürecine, o post modern 
darbecilere karşı mücadele ettik. Bizi Genel-
kurmay Karargahına çağıracak cesaretleri 
yoktu. Ama onları çağırdılar çete kurdurdular 
ve 5’li çete ile seçilmiş hükümeti, demokra-
tik Meclisi tasfiye etmek istediler. Biz bunları 
yapmadık. Biz demokrasiden, özgürlükten, 
haklardan yana yer aldık. Milli iradenin ar-
kasında durduk. 15 Temmuzda durduğumuz 
gibi. Tarihi başarılarla, gururlarla HAK-İŞ’e 
yönelik suçlamalar yapmak yerine kendini-
zi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Neden 
bunları söylediniz, neden bunların arkasında 
durmak veyahut özür dilemek yerine HAK-

İŞ’i suçluyorsunuz hakikaten üzülüyorum.”

“Sanki Onların Hiyerarşik Emrinde 
Çalışıyoruz”

Arslan, Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu toplanmadan önce asgari ücretle 
ilgili yaptığı açıklamalara “2 bin lira rakamı 
ayaküstü söylenmiş bir rakam. Daha ciddi 
hazırlanarak söylense iyi olurdu” yönünde 
ufak çaplı bir eleştiride bulunduğunu an-
cak Türk-İş’in kıyameti kopardığını söyledi. 
Arslan, “Sanki HAK-İŞ bunların hiyerarşik 
emrinde çalışıyor. Biz ona mı soracağız ne 
isteyeceğimizi. Asgari Ücret Tespit Komis-
yonunda olanlar bizimle hiçbir şeyi paylaş-
mıyorlar ve bizim önerilerimizden rahatsız 
oluyorlar. Nedir bu kıskançlık, nedir bu çe-
kememezlik anlamıyorum” dedi. HAK-İŞ’in 
mesnetsiz ve merhametsiz bir şekilde suç-
lanması karşısında üzüntülerini ifade eden 
Arslan, “Keşke Sayın Atalay bunları konuş-
mak yerine milletin önüne çıkıp bu ifadele-
rim maksadı aşan ifadelerdir, ben böyle bir 
şeyi temenni etmedim deyip özür dileseydi 
mesele biterdi” dedi. 

“Yeni Başarıları Hep Birlikte  
Gerçekleştireceğiz” 

HAK-İŞ’in her konuda olduğu gibi bu konu-
da da sorumlu hareket etmeye dikkat etti-
ğini ancak zorla sahaya çekilmek istendiğini 
söyleyen Arslan, “HAK-İŞ’i bir şekilde kav-
ganın içine taşımak istiyorlar. Biz bu kavga-
ya girmeyeceğiz. Ülkemize ve çalışma ha-
yatına bir yararı olmayan bu kavganın içinde 
olmayacağız. Ama kavgadan medet uman-
lar bir gün mutlaka kaybedecekler, kaybedi-
yorlar. HAK-İŞ, istikrarlı bir şekilde ve ger-
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çekten inanarak çıktığı bu yolda büyümeye 
devam ediyor. Güçlenmeye devam ediyor. 
Ama onlar kaybediyor. Yeni hedeflere, yeni 
istikametlere yürüyerek, yeni başarıları hep 
birlikte inşallah gerçekleştireceğiz” dedi. 

“Kadına Yönelik Çok Proje  
Yapmanın Gururunu Yaşıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
olarak Türkiye’deki işçi ve memur konfede-
rasyonları arasında kadına yönelik en çok 
proje yapan Konfederasyon olmanın guru-
runu yaşadıklarını belirterek, “Bunu yeterli 
bulmuyoruz daha da artırmamız gerekiyor. 
Yaptığımız projeleri her yıl daha da geliştir-
mek istiyoruz. Ulusal düzeyde olduğu gibi 
uluslararası alanda da HAK-İŞ’li kadınları 
daha ileri taşımak için büyük bir çabamız 
var” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde yapı-
lan ITUC 4. Kongresinde HAK-İŞ’in uluslara-
rası alanda büyük başarılar elde ettiğini de 
hatırlatan Arslan, HAK-İŞ’li kadınların ITUC 

Kongresinde yürüttüğü çalışmalar ve sonra-
sında aldıkları görevler hakkında bilgi verdi. 
Tüm emekçi kadınları HAK-İŞ’te buluşmaya, 
HAK-İŞ’li olmaya davet eden Arslan, yürütü-
len projede kadınlarla birlikte erkeklerin de 
eğitimlere katılmasının memnuniyet verici 
olduğunu hatırlattı. Arslan, “Birlikte çalışa-
cağız ve birlikte sendikacılık alanında kendi-
mizi geliştireceğiz, kendimizi ifade edeceğiz 
ve daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

“Sendikalarımızın Çabalarını  
Önemsiyorum”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, ekonomik, 
sosyal ve kültürel anlamda gelişmek ve 
güçlenmek için özellikle kadın çalışanlara 
yönelik gerçekleştirilen projelerin önem arz 
ettiğini söyledi. Ergezen, “Kadınlarımızın ça-
lışma hayatlarında daha etkin, daha üretken, 
daha verimli ve aynı zamanda daha mutlu 
olmalarını sağlamak için sendikalarımızın 

çabalarını önemsiyorum. İş sahasında böyle 
program ve destekler bizi onurlandırıp güç-
lendiriyor” diye konuştu.

“Kamu ve STK’larımızla Ortak  
Çalışmalar Yürütüyoruz”

Kadınların çalışma hayatının her kademe-
sinde etkin bir rol üstlenmesiyle ülkelerin 
ekonomileri, büyümeleri ve kalkınmalarının 
süreklilik kazandığını belirten Ergezen, “Ka-
dın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların 
sermayeye erişimini kolaylaştırmak ama-
cıyla kamu kurumlarımız ve STK’larımızla 
ortak çalışmalar yürütüyoruz. HAK-İŞ kon-
federasyonumuzun uyguladığı bu proje de 
çalışan kadınlarımızın ihtiyaçları tespiti ve bu 
ihtiyaçlara çözüm getirilmesinin hedeflendi-
ğini görüyoruz. Bakanlık olarak, kadınların 
aile ve iş yaşamı dengesine yönelik sorun-
ların çözümüne katkıda bulunan bu tür pro-
jelere daima önem veriyor ve destekliyoruz” 
dedi.



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

94 |  HABERLER

“Önceliğimiz İş ve Aile Uyumu”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, proje hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Zengin, “HAK-İŞ olarak, önceliğimiz 
aileyi koruyarak, ailelerimizi güçlü tutarak, 
iş ve aile uyumunu sağlıklı zemine oturt-
maktır. 
Anne, eş ve iş kadını olma misyonunu birlik-
te yüklenen kadınlarımızın,  iş ve aile hayatı 
arasında dengenin sağlıklı bir şekilde kurul-
ması için çalışma yapılması gerekmektedir. 
Kadın kendi yetenekleriyle, becerileriyle ve 
kadının alacağı yetkinlikleriyle itibar gördü-
ğünde eşiyle, çocuklarıyla ve sosyal çevre-
siyle de daha sağlıklı bir iletişim kuracaktır” 
dedi. Kadının güçlü olduğu bir toplumda ai-
lenin de güçlü olacağını vurgulayan Zengin, 
“Sendikacı olarak bizlere düşen görev, ka-
dınların çalışma hayatını aileyi de koruyacak 
ve güçlendirecek şekilde düzenlemektir” 
diye konuştu.

“700 Bin Üyemize ve Ailelerine  
Karşı Sorumluluğumuz Var”

HAK-İŞ’e kayıtlı kadın üye sayısının 165 bine 
ulaştığı bilgisini veren Zengin, “Başta kadın 
üyelerimiz olmak üzere, 700 bin üyemiz, ai-
leleri ve çalışanlar için yapmamız gereken 
görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Yo-
lumuz uzun ve meşakkatli. Eşit haklar, eşit 
işe eşit ücret hakkı, ayrımcılığın uygulanma-
ması, kadınların çalışma koşullarının adaletli 
bir şekilde düzenlenmesi, işyerinde terfi için 
fırsat eşitliği tanınması, anneliğin korun-
ması, annelerin sosyal haklardan yararlan-
maları önceliğimizdir” değerlendirmesinde 
bulundu. Proje uzmanı Elif Yıldırım, “Proje 
eğitimlerinden toplamda 570 kişi faydalandı. 
Eğitimlere kadın ve erkek üyelerimiz ortak 
katıldı. Projemize yoğun talepten dolayı çok 
mutluyuz” şeklinde konuştu. Program, proje 
eğitmenlerine verilen teşekkür belgesi tak-
dimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Programın sonunda eğitimcilere teşekkür 
belgesi takdim edildi. Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş 
Ergezen ve Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan tarafından Eğitimci Dr. Nergis Damalı’ya 
teşekkür belgesi takdim edildi. Cumhurbaş-
kanı Danışmanı Fatima Gülhan Abushanab, 
tarafından Eğitimci Doç. Dr. Mehmet Merve 
Özaydın’a teşekkür belgesi verildi. Eğitimci 
Dr. Nuran Halise Belet teşekkür belgesini 
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayva-
zoğlu’nun elinden aldı. Proje Asistanı Elif 
Yıldırım teşekkür belgesini Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder’den aldı. Eğitimci Av. 
Kiraz Bilge Akçomak Süren’e teşekkür bel-
gesini Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
takdim etti. Program sonunda Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş 
Ergezen’e çiçek takdim etti. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi AK Parti Kahra-
manmaraş Milletvekili ve Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili 
Habibe Öçal’ı ziyaret etti. Ziyarette HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin 
ve konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın kadın komitesi üyeleri yer aldı. 
Görüşmede HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Zengin, kadın üyelerimizin so-
runları ve çalışma hayatındaki kadınların 

yaşadıkları sorunlar hakkında bilgilendir-
melerde bulundu. Zengin, HAK-İŞ tarafın-
dan 8 ilde yürütülen “Yenilikçi Yöntemlerle 

Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlen-
dirilmesi Projesi” eğitimleri hakkında bilgi 
verdi.

HAK-İŞ KADIN 
KOMİTESİ'nden
ÖÇAL'A ZİYARET
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilik-
çi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” eğitimi  1 
Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır'da gerçek-
leştirildi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, SGK Diyarbakır İl Müdürü 
Reşat Merttir, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 
Ahmet Dinç, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Zengin, HAK-İŞ İl Başkanları, kadın 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ Çok Büyük Sorumluluklar 
ve İnisiyatifler Aldı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan yaptığı 
konuşmada, “Diyarbakır hem bölgenin mer-
kezi, hem de Türkiye’nin en önemli, etkin ve 
stratejik illerinden bir tanesidir. O zaman Di-
yarbakır’da bizim daha etkin ve daha güçlü 
olmamız gerekiyor. Diyarbakır’da HAK-İŞ’in 
gücü Türkiye’nin gücüdür. Hiçbir konfede-
rasyon bu bölgede yok iken HAK-İŞ vardı. 
Biz bölgenin hassasiyetlerini, yaşadığı tec-
rübeleri, sorunları ve sıkıntıları bizzat göre-
rek ve onlarla muhatap olarak sorunların 
çözümü için HAK-İŞ olarak elimizi değil, 
gövdemizi taşın altına koyduk. HAK-İŞ böl-
gede barış olsun, kardeşlik olsun, terör yok 
olsun diye çok büyük sorumluluklar ve inisi-
yatifler almıştır” diye konuştu.

“HAK-İŞ, Mücadelenin Adıdır”

Arslan, bu etkinliği başka toplantılarla da 
destekleyeceklerini belirterek, “22 Ekim’de 

43. Kuruluşumuzu kutladık. HAK-İŞ, 43 yıllık 
bir tarihi yürüyüşün, bir mücadelenin adıdır. 
Bütün işkollarında sendikalarını tamamla-
mış, her ilde örgütlenmiş, yüzbinlerle mil-
yonlara yürüyen konfederasyonumuz, kadın 
konusunda da özgün, özel ve kadınları bü-
tünüyle bünyesinde kucaklayan bir anlayışı 
temsil etmektedir” dedi.
670 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi 
konfederasyonlarından birisi olan HAK-
İŞ’in sorumluluklarından ve hedeflerinden 
vazgeçmeden yürümeye devam ettiğini 
sözlerine ekleyen Arslan, “Ülkemizde kadın 

olmanın, anne olmanın, eş ve çalışan kadın 
olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Özellikle kadın çalışanlara karşı HAK-
İŞ’in büyük sorumlulukları var. Bu anlayışla 
ve hassasiyetle hareket ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“Bütün Kadın Emekçileri HAK-İŞ’e 
Davet Ediyoruz”

Kadınları çalışma hayatında daha da güç-
lendirecek ve öne çıkaracak, onları daha da 
kendilerine güvenen bir noktaya taşıyacak 
projeler yürüttüklerini belirten Genel Başka-

ARSLAN, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN DİYARBAKIR EĞİTİMİNE KATILDI

"çok büyük sorumluluklar ve İnsİyatİfler aldıK"

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı 23 Ekim 2018 
tarihinde ziyaret etti. Özcan, Genel Başka-
nımız Arslan’a babasının vefatından dolayı 
başsağlığı dileğinde bulundu. Arslan, ziyare-
tinden dolayı Özcan’a teşekkür etti.

ILO TÜRKİYE 
DİREKTÖRÜ ÖZCAN’DAN 
ARSLAN’A ZİYARET
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nımız Mahmut Arslan, “Bütün kadın emek-
çileri HAK-İŞ’te toplanmaya davet ediyoruz. 
Çünkü mücadelenin en meşru ve etkin yol-
larından birisi sendikalı olmaktır. Kendinizi 
daha güçlü ve korunaklı hale getirmenin 
yolu sendikalardan geçiyor” hatırlatmasın-
da bulundu. HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar 
hakkında da bilgiler veren Arslan, “HAK-İŞ 
zulme, haksızlıklara ve adaletsizliklere kar-
şı adalet ve hukuk demektir. HAK-İŞ olarak 
bunun için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bü-
tün bunların özünde samimiyet ve dürüstlük 
var. Bizler, ülkemizin bütün insanlarını ku-
caklayacak bir vizyonu ve bakış açısını tem-
sil ediyoruz” dedi.
“Buradaki Büyük Fotoğrafa Bakmak Lazım”
Taşeron konusunda da HAK-İŞ’in yürüttüğü 
çalışmalara değinen Arslan, HAK-İŞ olarak 
verilen mücadelede kimseyi ayırmadıklarını 
ve ayrım yapmadıklarını da sözlerine ekledi. 
Arslan, “Biz 1 milyona yakın işçimizi kamu-

nun işçisi yaptık. Herşey bitti mi hayır! Şunu 
unutmayalım. Merdivenler basamak basa-
mak çıkılır. Buradaki büyük fotoğrafa bak-
mak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“HAK-İŞ Bizim En Büyük  
Paydaşlarımızdan Birisidir”

Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır  İl Mü-
dürü Reşat Merttir, “Projenizin hayırlı ve ba-
şarılı geçmesini temenni ediyorum. Yarım 
asırlık bir çınar olan HAK-İŞ’in Genel Başka-
nı olarak sizleri ilimizde ağırlamaktan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. İşçi, işveren ve 
kamu işbirliğinin önemli olduğunu biliyoruz. 
HAK-İŞ bizim en büyük paydaşlarımızdan 
birisidir. Sizlerle uyumlu bir işbirliğinin sür-
dürülebilmesi için her zaman işbirliğine ve 
istişareye açığız. Çalışan kadın eksenli bu 
projenin Türkiye için önemli olduğunu bili-
yoruz” dedi. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Zengin yürütülen proje hakkında 

bilgiler verdi. Zengin, ”Projemiz 7 bölgede 
ve Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek. Projemize 
gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum. 
Biz bugün burada bir tohum atacağız. HAK-
İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun 
bütün mazlumların ve emekçilerin yanın-
dayız. Çocuk bakım sorunu günümüzde ya-
şanan en büyük sorunlardan birisi. Bunun 
çözümü için çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç’te 
konuşmasında projenin Diyarbakır’da ger-
çekleştiriliyor olmasından dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını ifade ederek, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın üstün çalışma ve gayretleri sonucu 
Türkiye’de kamuda çalışan 1 milyonu aşkın 
taşeron çalışan işçi kadrosuna kavuşmuş-
tur. Başkanımıza bu gayretlerinden dolayı 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi. 
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Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eği-
tim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin beşin-
ci eğitimi 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konfederasyo-
numuza bağlı Kamu-Sen Sendikamızın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Eğitim toplantısına HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Zen-
gin, Proje Uzmanları Mert Demir, Elif Yıldırım, 
Eğitimciler Dr. Nuran Halise Belet, Dr. Neşe 
Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Av. 
Rukiye Demiryürek ve Rahim Aladağ katıldı.
Eğitimin açılış programında konuşan HAK-İŞ 
Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serden-
geçti, HAK-İŞ’in 670 bin üyesiyle Türkiye'nin 
en etkin konfederasyonlardan birisi olduğu-
nu ve HAK-İŞ’e bağlı 22 sendikanın faaliyet 
gösterdiğini anlattı. Kadınların hem özel sek-

törde hem de kamu sektöründe yaşadıkları 
sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Serdengeçti 
“Kadınlara uygun iş imkanları yeterli düzeyde 
oluşturulamıyor. Bu konunun çözülmesinde 
sendikalarımıza önemli görevler düşüyor” 
dedi. Kadınların kapasitelerinin eğitim yoluy-
la güçlendirilmesi noktasında ve sorunlarının 
çözülmesinde HAK-İŞ’in örnek bir konfede-
rasyon olduğunun altını çizen Serdengeçti, iki 
günlük eğitim programının başarılı geçmesi 
temennisinde bulundu.
Seminerin açılışında konuşma yapan Ka-
mu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, “Türki-
ye’de örnek bir sendika olarak gösterilmek 
bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” diyerek 
başladığı konuşmasında, Kamu-Sen Yönetim 
Kurulu’nda kadınların yüzde 50’lik kesimde 
olmasının kendileri için çok önemli olduğu-
nu söyledi. Atan, “HAK-İŞ Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a bu konuda bize verdiği 
destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Umarım bir dahaki sefere bu konuları daha 
geniş kitlelere hitap edebileceğimiz şekilde 
seminerler düzenleriz. Herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
Atan, “Türkiye'de 2008'de yüzde 24,5 olan ka-
dın çalışan sayısı 2018'de yüzde 34,5'e yük-
seldi. Avrupa seviyeleri olan yüzde 60'a çık-
ması için çalışmalar yapıyoruz. Kadın hem eş 
hem de iş kadını misyonunu birlikte yükleni-
yor. Kadının bireysel varlığının yok olmaması 
için hem sahada eğitim veriyoruz hem de 

saha analizi yapıyoruz. Raporlar hazırlayarak 
gerekli yerlere ulaştırıyoruz. Sonuçlarını ki-
tap haline getirip yayımlıyoruz. Birçok kitleye 
kadın sorunlarını bu şekilde ulaştırmış oluyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, “Kıbrıs’ta bir ilki yaşattığımız için gurur 
duyuyorum. Türkiye’de kadınların sendikalar-
da daha etkin rol alabilmesi için 81 ili kapsa-
yan bir proje yapılıyor. Kamu-Sen bu konuda 
bir rol modeldir. Kadınların Kamu-Sen’de 
çok etkin olduğunu görüyoruz. Yetişmiş ka-
dınların aktivitelerini görüyoruz. Bu yüzden 
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’ı tebrik 
ediyoruz. Kamu-Sen’i Türkiye’de bu yönün-
den dolayı örnek gösteriyoruz. HAK-İŞ ola-
rak haklarda eşitlik önceliğini benimsiyoruz” 
şeklinde konuştu.
Kadınları toplumsal cinsiyet ve mobbing ko-
nularında bilinçlendirdiklerini belirten Zengin, 
“Çoğu insan mobbing’e maruz kalıyor ama 
mobbing’in ne olduğunu bilmiyor. Kadının 
kendisine yapılan şeyin suç olduğunu anla-
masını sağlıyoruz. Farkındalık oluştuğunda 
artık insanlar kendisine yapılan olumsuz 
davranışlara dur diyebiliyor” ifadelerini kul-
landı.
Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekre-
teri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı 
Ayşe Özdemirağ, Kamu-Sen’in çözüm viz-
yonu olan, bağımsız olarak izlenen etkili bir 
sendika olduğunu, kadın sorunlarında araş-
tırmalar yaparak çözümler bulmaya çalışan, 

SERDENGEÇTİ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA 
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN kıbrıs EĞİTİMİNE KATILDI

"KADINLARA UYGUN İŞ İMKANLARI OLUŞTURULAMIYOR"
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Meclis’te önerilerde bulunan, toplumsal cin-
siyet eşitliğinin önemine inanan bir sendika 
olduğunu söyledi. 
Kadın üyelerinin Yürütme Kurulunda yüzde 
50 oranında olduğunu belirten Özdemirağ, 
“Toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yarat-
ma anlamında birçok eylemde bulunuyoruz. 
Bu organizasyonun Kamu-Sen’de yapılma-
sı bizi çok onurlandırmıştır. HAK-İŞ’e bize 
gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Kadın erkek arasında 
süre gelen eşitsizlik anlayışı birçok problem 
doğurmaktadır. Bu sorun 21’inci yüzyılın en 
önemli sorunlarından birisidir. Halk sorunun 
önlenmesi için ilk adımın kadın toplumsal 
cinsiyet eşitliği kuralları konusunda şu anda 
eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şiddet yerine 
sevgi dolu günler için elimizden gelen her ça-
lışmayı yapacağımızı kamuoyuna bildirmek 
isterim” dedi. Açılış konuşmalarının ardından, 
Kamu-Sen üyelerinin yoğun olarak katılım 
sağladığı projenin modül eğitimlerine geçildi.
Birinci günün ilk eğitimi Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Be-
let tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca 
tarafından katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konu-
sunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, 
eğitim sonunda katılımcıların kendisine yö-
nelttiği soruları cevaplandırarak eğitimi ta-
mamladı.
Birinci günün ikinci eğitimi, Karabük Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından 
“Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Refe-
ranslar” konusunda verildi. Dr. Öğretim Üye-
si Neşe Yıldız eğitiminde; toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede 
kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden ve 

tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 kap-
samında cinsiyet eşitliği çalışmalarının var 
olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, BM, 
AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal 
cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmala-
rını, sözleşmelerini, bildirgelerini, tavsiye ka-
rarlarını, Strateji Belgelerini, Eylem Planlarını 
katılımcılara aktardı. Yıldız, eğitimin sonunda 
kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak 
eğitimi tamamladı.
Günün üçüncü eğitimi, HAK-İŞ Uzmanı Elif 
Yıldırım tarafından "Sivil Toplum ve Sendikal 
Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve 
Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" konularında 
gerçekleştirildi. Elif Yıldırım eğitiminde, sivil 
toplum ve sendikal harekette gönüllü faali-
yetlerin önemini, sosyal diyalog kavramını 
anlattı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sendi-
kal mücadeledeki yerini ve önemini, ulusal 
ve uluslararası sosyal diyalog mekanizmala-
rında temsil edildiği komiteleri, konseyleri ve 
kurulları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, HAK-
İŞ'in sendikal harekette kadına verdiği değere 
ve HAK-İŞ'li kadınların yer aldığı sendikalar-
daki temsil durumlarına değindi.
Hizmet-İş Sendikası Avukatı Rukiye Demir-
yürek katılımcılara Türkiye’deki “Çalışma 
Yaşamındaki Kadın Hakları ve Hukuksal 
Referanslar” konusundaki hukuki haklarını 
anlattı.  Demiryürek’in sunumunun ardından, 

KKTC’den Av. Suna Amca tarafından KK-
TC’deki kamu sektöründe çalışanların hakları 
konusunda bir sunum gerçekleştirildi.
Eğitimin ikinci gününde, Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın tarafından “İş ve Aile 
Yaşamının Uyumlaştırılması” konusunda ger-
çekleştirildi. Eğitim sunumunda, kadınların 
gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe 
iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında 
yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini anla-
tan Özaydın, Türkiye’deki kadın profiline iliş-
kin bilgileri katılımcılara anlattı.
Kişisel Gelişim Uzmanı Rahim Aladağ tara-
fından "İletişim Teknikleri" konusunda eğitim 
gerçekleştirildi. Eğitime tüm katılımcılar in-
teraktif bir şekilde katıldılar. Eğitime yoğun 
ilgi gösteren katılımcılar iletişim teknikleri ve 
davranış kuralları konusunda kapsamlı bilgi-
ler edindiler. Günün sonunda tüm katılımcıla-
ra "Katılım Sertifikası" ve çanta hediye edildi.
Sertifika töreninden sonra ise, 2 günlük eğiti-
me katılan Kamu-Sen üyeleri ile birlikte toplu 
fotoğraf çekimi yapıldı. 
Toplu fotoğraf çekiminin ardından Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eğitim programı 
başarıyla tamamlandı.
Zengin Kıbrıs Ada Tv’ye Konuk Oldu
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, Kıbrıs’ta yayın yapan Kıbrıs Ada Tv’nin 
canlı yayın konuğu oldu.
Zengin programda, HAK-İŞ’in ve HAK-İŞ Ka-
dın Komitesinin çalışmaları, faaliyetleri ve 
yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından yürütülen 
‘Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eği-
tim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ni hak-
kında açıklamalarda bulundu.
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HAK-İŞ olarak MEMUR-SEN, İHH, Deniz 
Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD ile birlikte Ye-
men’deki insani drama “dur” demek için “Ye-
men İnsanlığı Bekliyor” temasıyla başlatılan 
yardım kampanyasına destek verdik. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ka-
sım 2018 tarihinde “Yemen İnsanlığı Bekli-
yor” yardım kampanyası kapsamında dü-
zenlenen basın toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Türk 
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, 
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 
İHH Başkan Yardımcısı Sait Demir, Deniz Fe-
neri Ankara Koordinatörü Hamit Kunt ve si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Yardım kampanyası ilk aşamada 200 bin 

TL'lik bağış ile başlatıldı.

“Yemenli Kardeşlerimize Bizim  
Borcumuz Var”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
olarak, atasözümüzün gereğini yerine ge-
tirmek için sorumluluğumuzu bir kez daha 
hatırladık. "Karanlığa küfretmektense, bir 
mum yak, daha iyidir" biz bir şeyler yapmak 
zorundayız. Konfederasyonumuzun Genel 
Kurul Kararıyla üzerimize verilen sorumlu-
luk, ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bü-
tün mazlumlarının HAK-İŞ’ten alacaklı oldu-
ğu kararıdır. Bugün başlatılan bu kampanya 
da bu sorumluluğumuzu bize hatırlatıyor. 
Yemenli kardeşlerimize bizim borcumuz 
var. Bu borcumuzu ödeyeceğiz” açıklama-
sında bulundu.

“Uluslararası Alanda Yemen  
Konusunu Gündeme Taşıyacağız” 

Yüzyıl önce başka bir felaketin içinde olan 
Yemen’in bugün başka sorunlarla karşı kar-
şıya olduğunu vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ 
olarak üye olduğumuz Uluslararası Emek 
Konfederasyonları ITUC ve Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu ETUC ve diğer fede-
rasyonlarla birlikte bu konuyu gündeme ta-
şıyacağız. ITUC kongresindeki katılımcılara 
Yemen konusunda duyarlılığı arttırma konu-
sunda bir dizi girişimlerde bulunacağız” dedi.
“Yemen İnsanlığı Bekliyor” kampanyasının 
içerisinde AFAD, Kızılay, İHH gibi önemli 
yardım kuruluşlarının bulunmasını çok an-
lamlı bulduğunu söyleyen Arslan, “Bu kam-
panyanın gereğini inşallah hep birlikte ya-
pacağız. Yapmamız gerekenler kamuoyunu 
bu konuda daha geniş bir şekilde bilgilendir-
mek, onların duyarlılığını daha çok artırmak 
ve Yemenli kardeşlerimizle dayanışma içeri-
sinde olmaktır. Bunu yapmak için çaba sarf 
edeceğiz” diye konuştu.

“Derdimiz Yemen’de Yaşanan 
İnsani Krizdir”

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Ye-
men’de yaşanan çatışmaların zannedildi-
ğinden ‘daha karmaşık’ bir hesabın ürünü 
olduğunu belirterek, “Bu hesabı anlatmak 
için Yemen’in stratejik önemine, yeraltı kay-
naklarına örneğin altın ve petrol rezervlerine 
ilişkin uzun uzadıya cümleler kurmayaca-
ğım. Bizim derdimiz orada yaşanan insani 
krizdir. Onun için birinci dereceden İslam 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YEMEN İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI
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İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir Yemen Ba-
rış Grubu oluşturularak devletler bazında 
inisiyatif alınmasını öneriyoruz. Öte yandan 
sivil toplum kuruluşları da sivil alanda ini-
siyatif alarak çatışmanın durdurulması için 
güçlü bir kamuoyu oluşturmalıdır” şeklinde 
konuştu. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İb-
rahim Altan, kendilerine verilen bağışların 
tamamının bir sorumluluk verdiğini belirte-

rek, programın kendilerine cesaret verdiğini 
söyledi. Yardım kampanyalarının hayırlı bir 
şekilde sonuçlandırılmasını temenni eden 
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğ-
lu, Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş, 
yoksulluk, hastalık gibi birçok olumsuz etki 
yarattığını belirtti. Palakoğlu, yardıma muh-
taç herkes için tüm sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Dramın acı şekilde hissedildiği Yemen'de 
can çekişildiğini söyleyen İHH Başkan Yar-
dımcısı Sait Demir, “İnsanlar kuru ekmeğe 
muhtaç hale gelmiş durumda. İHH olarak 
bölgede çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Deniz Feneri Ankara Koordinatörü Hamit 
Kunt, bu tür toplantılarda maddi gelirden çok 
uyandırdığı farkındalık duygusunun daha 
önemli olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada, bölgemizde ve tüm 
dünyada yoğun olarak insan hakları ihlali 
yaşandığına dikkat çekerek, “Savaşlar ve ar-
dından ortaya çıkan kıtlık insanların yaşam 
hakkını tehdit etmektedir. Açlık, hastalık 
ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen’de 
bütün dünyanın gözleri önünde bir dram 
yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler başta 
olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve in-
sanlık Yemen için harekete geçmelidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirme-
lerde bulundu: “’İnsan haklarının anayasası’ 
olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu tarafından kabul edilişinin yıldönümü 
olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günün-
de, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada 
insan hakları ihlallerinin hala önemli oran-
da yaşanmış olmasını büyük bir üzüntü ile 
karşılamaktayız. Ortadoğu’da; Filistin’de, 
Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Su-
riye’de, Irak’ta Doğu Guta’da,  Myanmar’da, 

Arakan’da, Ukrayna’da, Doğu Tür-
kistan’da bombalar patlamakta, si-
vil halk ve çocuklar can vermekte, 
doğdukları toprakları terk etmeye 
zorlanmakta, insanlar kaçırıl-
makta, masum insanlar sorumlu 
olmadıkları çatışmaların bedelini 
ağır bir şekilde ödemektedirler.
Dünyanın pek çok bölgesinde ha-
len devam eden savaşlar, eko-
nomik, sosyal ve siyasal sömürü 
ve baskılar insan haklarına olan 
ihtiyacın her geçen gün daha da 
arttığını göstermektedir. İnsanların yaşama 
hakkı elinden alınmakta, açlık ve yoksulluk 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, kitlesel 
göçler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde 
olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımla-
rı, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir 
yanında mazlumların uğradığı zulmün son 
bulmasını, dünyada demokrasinin galip gel-
mesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyo-
ruz. Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşı-
ya kalan Yemen halkı bütün dünyanın göz-
leri önünde büyük bir dram yaşamaktadır. 
HAK-İŞ olarak, Yemen’de yaşanan insanlık 

dramına dur demek için MEMUR-SEN, İHH, 
Deniz Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD ile birlik-
te “Yemen İnsanlığı Bekliyor” sloganıyla bir 
yardım kampanyası başlattık ve kampanya-
mız devam ediyor. Başta üyelerimiz olmak 
üzere bütün Türkiye’yi ve insanlığı Yemen 
halkı ile dayanışmaya davet ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, Yemen başta olmak üzere 
pek çok ülkede savaş ve beraberinde ge-
tirdiği insanlık dramına karşı Birleşmiş Mil-
letler başta olmak üzere, uluslararası kuru-
luşların harekete geçmesini ve öncelikle in-
sanların yaşam hakkının garanti edilmesini 
talep ediyoruz.”

10 aralık dünya İnsan hakları günü

ARSLAN, "İNSANLIK YEMEN İÇİN HAREKETE GEÇMELİDİR"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği olarak 14 Aralık 2018 tarihinde Lüb-
nan Cumhurbaşkanı Misel Avn ve Meclis 
Başkanı Nebih Berri’yi ziyaret etti. 
Arslan, ziyaretinde Lübnan halkının Filistin 
ve Suriyeli mültecilere vermiş olduğu büyük 
desteğin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Avn 
ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Arslan, “Lübnan Cumhurbaşkanının ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma girişiminden 

sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından toplanan İslam İktisadi 
İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılan 16 devlet 
başkanından birisi olmasını takdirle karşılı-
yoruz” dedi.

“Lübnan-Türk Halklarının Kardeşliği 
Bizler İçin Çok Değerli”

Avn, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği’nin gerçekleştirmiş oldu-
ğu ziyaretten dolayı onur duyduklarını belir-

terek, “Türkiye’nin bölgedeki önemi ve Lüb-
nan-Türk halklarının kardeşliği bizler için 
çok değerli. Filistin davası için STK’lar olarak 
bu davayı anlatmak, yürüttüğünüz çalışma-
lardan ve etkin rol oynamanızdan dolayı siz-
lere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arslan: “Kendisini Tanımaktan  
Dolayı Onur Duydum”

Arslan, Cumhurbaşkanı Avn görüşmesinin 
ardından Meclis Başkanı Nebir Berri’yi zi-
yaret etti. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’da Nebih Berri ismini gençlik yıllarından 
beri çok sık olarak duyduğunu ve kendisiyle 
tanışmaktan dolayı çok onur duyduğunu 
ifade etti. Berri konuşmasında, “Filistin’in 
bu halde olmasının sebebi başta Filistinliler 
olmak üzere parçalanmış Müslümanlardır. 
Her alanda Filistin davasına hem siyaset 
hem de STK’lar sahip çıkmalı” dedi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ziya-
retlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti 
ve uzmanlarımız eşlik etti. 

ARSLAN, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI MİSEL AVN VE 
MECLİS BAŞKANI NEBİH BERRİ İLE BİRARAYA GELDİ 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği ziyaret programı içerisinde 14 Aralık 
2018 tarihinde Beyrut Valisi Ziyad Şebib ve 
Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani ile bi-
raraya geldi.

 “Kısa Zamanda Çok Önemli  
İşler Yaptık”

Arslan, ikinci ziyareti Beyrut Belediye Baş-
kanı Cemal İtani’ye yaptı. Ziyarette birliğin 
çalışmaları hakkında bilgiler veren Arslan, 
“3 yıl önce kurduğumuz birlik, kısa zamanda 
çok önemli işler gerçekleştirdi. Temel ama-
cımız, bütün dünya emek hareketini Filistin 
davası hakkında bilgilendirmek ve dayanış-
maya çağırmak” dedi.

“Beyrut’a Filistin Caddesi Yakışır”

Arslan, Beyrut’ta Filistin Caddesi olmadığına 
dikkat çekerek, “Beyrut’a bir Filistin Caddesi 
yakışır. Lübnan 500 bin Filistin’liye ev sahip-
liği yapıyor. Filistin Caddesi sadece Filistinli-
leri değil tüm insanları sevindirir ve onlara 
manevi bir destek olur” dedi.
Görüşmelerde sorunun tek kaynağının İs-
rail’in işgal politikası olduğuna dikkat çeken 
Arslan, “Bu mücadeleyi sonuna kadar götü-
receğiz. Filistin sadece Arapların değil, tüm 
insanlığın sorunudur. Kudüs sadece Müs-
lümanlar için değil, Hıristiyanlarında kutsal 
şehridir” diye konuştu.

“Sizleri de Konferansa Davet  
Ediyorum”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2019 yı-
lında Filistin konusunda büyük bir konferans 
düzenleyeceklerini de belirterek, “Kudüs İçin 
Hep Birlikte teması ile yapılacak olan konfe-
ransımızın ana amacı dünya emek hareketi-
nin dikkatini Filistin’e çekmek ve bazı eylem 
kararları almaktır. Sizleri de konferansa da-
vet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arslan, Vali Ziyad Şebib İle 
Biraraya Geldi

Arslan, Beyrut Valisi Ziyad Şebib ile bira-
raya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde 

bulundu. Şebib ziyaretten dolayı çok mutlu 
olduklarını belirterek, “Bu sabah hem mutlu 
hem de umutluyum. Çünkü Filistin sorunu 
sizin gibi önemli STK’lar tarafından sahip-
leniyor. Siyonizmin hiçbir geleceği yoktur. 
Lübnan’da her türlü dini inanç özgürce be-
raber yaşamaktadır. Doğrusu da budur. Biz 
Lübnan olarak Filistin halkının her zaman 
yanındayız” dedi. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'a ziyaretlerde Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Filistin ve Kudüs Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti ve uzmanlarımız eşlik etti.

ASLAN’DAN BEYRUT'A FİLİSTİN CADDESİ TALEBİ

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği İcra Kurulu toplantısı için 
Beyrut’ta bulunan Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan, 13 Aralık 2018 tarihinde Türki-
ye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçisi Hakan 
Çakıl'ı ziyaret etti. Genel Başkanımız Mah-

mut Arslan'a ziyaret sırasında Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin ve Kudüs 
Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti ve  uzmanlarımız eş-
lik etti. 
Mahmut Arslan, Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin Dayanışması Sendikalar Birliği’nin ça-
lışmaları hakkında Büyükelçi Hakan Çakıl’a 
bilgiler verdi.
Hakan Çakıl da görüşmede, Filistin konu-
sunda hükümetlerin yaptığı çalışmalarla 
yetinmeyip, STK’lara da bu konuda büyük 
görevler düştüğünü belirterek, gerçekleş-
tirilen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini 
bildirip, başarılar diledi.

ARSLAN'DAN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ ÇAKIL'A ZİYARET
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ARSLAN, LÜBNAN TABİPLER ODASI BAŞKANLIĞI VE 
DOKTORLAR SENDİKA BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği ziyaretleri kapsamında 16 Aralık 2018 
tarihinde Lübnan Tabipler Odası Başkanlığı 
ve Doktorlar Sendika Birliği’ni ziyaret etti.

“Bağımsız Filistin’e Kadar Bize 
Uyumak Ağır Gelir”

Mahmut Arslan, Lübnan’da bulunmaktan 
çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bir-
lik üyeleri kendi memleketlerinde önemli 
görevler üstlenmişler. Fakat Kudüs dava-
sı gönüllü yapılan bir dava. Bizler de 3 yıl 
önce başladığımız bu yolda devam ediyo-
ruz. Lübnan’da önemli temaslarda bulun-
duk. Lübnan'da ciddi bir Kudüs hassasiyeti 

var. Filistin ve Kudüs tüm insanlığın sorunu. 
HAK-İŞ olarak, ITUC ve ETUC’unda üyesi-
yiz. ITUC 160 ülkede 360 konfederasyonu 
kapsayan uluslararası bir kuruluş. Başta 
üyelerimiz olmak üzere, Kudüs meselesini 
herkese anlatmalıyız. Ziyaretlerimizde Trab-
lusşam’da bir Mevlevi tekkesini ziyaret ettik. 
Ben Hz. Mevlana’nın memleketindenim. Ge-
lecek hafta da onun vefat yıldönümü. Herkes 
konuşuyor ama ne yapacağımız önemli. Ba-
ğımsız ve özgür Filistin’e kadar bize uyumak 
ağır gelir. Bunun için imkanlarımızı ve kay-
naklarımızı birleştirelim” dedi.
Konuşmasında ABD’nin büyükelçiliği-
ni Kudüs’e taşımasına da değinen Arslan, 
“ABD’nin oldu bitti ile büyükelçiliğini Kudüs’e 

taşımasını protesto ediyoruz. Bu sorunu çö-
zen bir girişim değildir. İyi niyetli bir girişim 
hiç değildir. Mücadelemiz bağımsız ve özgür 
Kudüs oluncaya kadar devam edecektir” 
şeklinde konuştu.

“Başkanlarımıza Selam Olsun”

Lübnan Tabipler Odası Başkan Yardımcısı 
Omer Atiyya yapmış olduğu konuşmada 
“Sendikalar her kesime açık olmalı. Sadece 
kendi alanlarında değil, toplumsal sorunlar-
la da ilgilenmeli. Bu nedenle ilk kıblemiz Ku-
düs ve Filistin ile de ilgileniyoruz. Türkiye’den 
gelen heyete ve sayın başkanlarımıza zulme 
karşı olan tutumlarından dolayı selam ol-
sun” dedi.

“HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e  
Teşekkür Ediyorum”

Lübnan Tıp Doktorları Sendika Birliği Genel 
Sekreteri Abdullah Obediad konuşmasında, 
“Sendikacıların sosyal sorumlulukları da 
var. Çalışmaları sınır ötesine taşımak için bu 
yapıyı kurduk. Çok şükür ki Lübnan’da avu-
katlar, mühendisler ve doktorlar bir araya 
gelerek Filistin’e Destek Birliği’ni kurdular. 
Türkiye bu yapının kurulmasında büyük kat-
kılar verdi. HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’e bura-
dan çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ziyaret-
lerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanış-
ma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti ve uzmanlarımız eşlik etti
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlı-
ğındaki, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Des-
tek Sendikalar Birliği’nin Lübnan ziyaretleri 
devam ediyor. Arslan, 14 Aralık 2018 tarihinde 
Lübnan İşçi Sendikaları Genel Başkanı Bisare 
El Esved’i ziyaret etti.

“Karanlığa Kızmaktansa Mum  
Yakmak Lazım”

Arslan, Lübnan’da ki tüm STK’lardan bu bir-
liğe destek vermesini beklediklerini ifade 
ederek, “Ortadoğu’nun en demokratik sendi-
kacılığı Lübnan’dadır. Karanlığa kızmaktansa 
mum yakmak lazım. Dün geride kaldı. Yarın 
henüz gelmiş değil, asıl olan bugün ne yapa-
cağımızdır. Hepimiz irtibatta olduğumuz ulus-
lararası sendikal camialara bu davayı anlat-
malıyız. Bizler önce ülkemizde sonra ulusla-
rarası üst kuruluşlarda bu sorunu anlatmaya 
devam edeceğiz” dedi.

“Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü 
Başarılı Olmalıdır”  

“Hâlâ ulaşamadığımız yerler var” diyerek ko-
nuşmasını sürdüren Arslan, “Elbette karşı-
mızda dünyanın en güçlü birlikleri var. Ama 
unutmayalım ki firavunlar da güçlü idi. Biz 
birlik olursak, bu güçlerin kartondan aslan 
olduklarını göreceğiz. Tüm birlik üyeleri ola-
rak bu meseleyi gündemin birinci maddesi 
olarak güncel tutmalıyız. Dünyanın en uzun 
demokratik mücadelesi Filistin’de veriliyor. 
Büyük geri dönüş yürüyüşü başarılı olmalıdır. 

Siyonist devlete bunun hesabı sorulmalıdır. 
Bu toplantının hedeflerine ulaşması için biz 
bu mücadeleye devam edeceğiz. Tüm dost-
luklara rağmen, Lübnan halkının, STK’ların, 
devletlerimizin bu kutsal davaya verdikleri 
destek için teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

“Filistin Bizi Birleştiriyor”

Ziyaretin her iki taraf içinde çok yararlı geçti-
ğini belirten El Esved, “Filistin bizi birleştiriyor. 
Tüm Müslümanlar olarak bu davaya sahip 
çıkmalıyız. Bağımsız ve özgür Filistin, Filis-
tin halkının hakkıdır. İsrail varken bu bölgeye 
hiçbir zaman istikrar gelmez. Yıllarca masa-
da oturduk onlarla lakin bir sonuç alamadık. 
İsrail ancak kaba güçten anlıyor. İntifadan 

başka çaremiz yok” dedi. El Esved, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a birliğin bu davayı 
farklı platformlara taşımasından ve Filistinli-
ler’in sesini tüm dünyaya duyurmasından do-
layı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ars-
lan, “Bugün Lübnan İşçi Konfederasyonu’nda 
olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
El Esved’in Filistin davasına vermiş olduğu 
destekten dolayı kendisine teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'a ziyaretlerde Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Filistin ve Kudüs Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanımız Hüseyin 
Tanrıverdi, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıl-
dız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti ve uzmanlarımız eşlik etti. 

ARSLAN, LÜBNAN İŞÇİ SENDİKALARI GENEL 
BAŞKANI BİSARE EL ESVED İLE BİRARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın Lüb-
nan ziyaretleri devam ediyor. Uluslararası 
Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birli-
ği olarak Lübnan'da çeşitli temaslarda bu-
lunan Arslan'ın son durağı sınırda bulunan 
İsrail işgalindeki Filistin toprakları oldu. 

"İsrail'e Lanet Yağdı"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, işgalci 
İsrail'in Filistin halkına yönelik yürüttüğü 
acımasız ihlaller karşısında Filistin ve Ku-
düs'e destek için burada olduklarını belirte-
rek tüm dünyanın bu işgale dur demesinin 
zamanının geldiğini ifade etti.

"Şehitlerimize Fatihalar 
Gönderiyoruz"

Arslan yapmış olduğu konuşmada, "Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar 
Birliği olarak desteğimizi devam ettireceğiz. 
Hep birlikte buradan 'Yaşasın Filistin' diyo-
ruz. Buradan Filistin'de şehit düşmüş bütün 
kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet diliyo-
rum. Bütün şehitlerimiz için buradan fatiha-
lar okuyoruz" diye konuştu.

"Kahrolsun İsrail"

15 Aralık 2018 tarihinde Türkiye'nin yanı sıra 
Ürdün, Lübnan, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, 

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN İSRAİL SINIRINDA

ARSLAN, İSRAİL'İ PROTESTO EYLEMİNE KATILDI
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Moritanya, Filistin ve Senegal'den de üyele-
rin bulunduğu Uluslararası Kudüs ve Filis-
tin'e Destek Sendikalar Birliği heyetinin dü-
zenlediği protesto eylemi büyük bir katılımla 
gerçekleştirildi.
Sınırda İsrail'i protesto için gelen topluluk İs-
rail aleyhine "Kahrolsun İsrail, Kudüs Bizim-
dir, Bizim Kalacak" sloganları attılar. Arslan, 
sınırda düzenledikleri protesto eylemi son-
rası işgal altındaki topraklar ve genel durum 
hakkında Lübnanlı yetkililerden bilgi aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a Lüb-
nan ziyaretinde Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 

Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti ve uzmanlarımız eşlik etti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulus-
lararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendi-
kalar Birliği olarak Lübnan’da ziyaretlerini 
sürdürüyor. Arslan, 14 Aralık 2018 tarihinde 
Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı 
ziyaretinin ardından Lübnan Parlamentosu 
siyasi parti temsilcileri ile biraraya geldi.

“Kudüs İçin Hep Birlikte”

Düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, 
“Kudüs İçin Hep Birlikte” teması ile 3 yıl önce 
yola çıktık ve önemli mesafeler aldık. Gele-
cek yıl İstanbul’da 3. Konferansımızı yapa-
cağız. Biz birlik olarak Müslüman olmayan 

ülkelere de açılmak istiyoruz. Birliğimizin 
tek amacı var o da özgür ve bağımsız Filis-
tin. Topraklarından zorla çıkartılan Filistinli 
kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmesi-
ni istiyoruz. Ortada büyük bir sorun var. Biri-
leri İsrail’e dur demeli. Sizler yıllarca Filistinli 
kardeşlerimize sahip çıktınız. Buradan sizle-
re ve Lübnan halkına şükranlarımızı sunu-
yoruz. İstanbul’da yapmayı düşündüğümüz 
konferansımıza da hepinizi davet ediyorum” 
diye konuştu.
Parti temsilcileri, kurulan birliğin Filistin da-
vasına yeni bir açılım getireceğini belirterek, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı ITUC 
Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçil-
mesinden dolayı tebrik ettiler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ziya-
retlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti 
ve uzmanlarımız eşlik etti. 

ARSLAN, LÜBNAN PARLAMENTOSU SİYASİ PARTİ 
TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim 
2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği İcra Kurulu toplantısına katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Kudüs Ko-
mitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeç-
ti, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız Mustafa 
Şişman ile uzmanlarımız katıldı. Toplantıya 
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sen-
dikalar Birliği’ne üye konfederasyonların 

yöneticileri de katıldı Toplantıda Uluslararası 
Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Bir-
liğine farklı ülkelerden konfederasyonların 
dahil edilmesi, Kudüs ve Filistin davasının 
ve konfederasyonların tüm her toplantısında 
dile getirilmesi kararlaştırıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu bünyesinde kurulan Kudüs 
Komitesi hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. 
HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komite-
si Başkanı Hüseyin Tanrıverdi İstanbul'da 
devam eden 10. Beytülmakdis Kanaat Ön-

derleri Forumuna katılarak burada HAK-İŞ 
adına bir konuşma gerçekleştirdi. Tanrıverdi, 
konuşmasında Mescid-i Aksa’nın sadece 
Filistinlilerin meselesi değil, tüm ümmetin 
meselesi olduğunu belirterek, Filistin'e ba-
rış gelmediği takdirde Ortadoğuya barışın 
gelemeyeceğini söyledi. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, 
HAK-İŞ bünyesinde kurulan Kudüs Komi-
tesi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, 
HAK-İŞ’in her toplantısında Filistin ve Kudüs 
davasının gündeme getirildiğini anlattı.

ARSLAN, ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİNE DESTEK 
SENDİKALAR BİRLİĞİ İCRA KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDI

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
İcra Kurulu toplantısı 13 Aralık 2018 tarihinde Beyrut’ta 
yapıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında 
düzenlenen toplantıda tüm üyeler 3. Büyük Filistin Konfe-
ransı’nın İstanbul’da yapılmasına karar verdiler. Birlik üye-
leri Filistin davasının birlik üyesi sendikaların bulundukları 
ülkeler başta olmak üzere üye oldukları üst uluslararası 
kuruluşlarda da etkin bir şekilde anlatılmasını ve yeni üye-
ler katma noktasında ortak çalışmalar yürütülmesi konu-
sunda fikir birliğine varıldı.

"BÜYÜK FİLİSTİN KONFERANSI İSTANBUL’DA YAPILACAK"
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ bünyesinde 
kurulan Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, 1 Kasım 2018 tarihinde Filistin 
Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı zi-
yaret etti. Ziyarete HAK-İŞ Filistin ve Kudüs 
Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Erdoğan Serdengeçti ve uzmanlarımız 
katıldı. Ziyarette HAK-İŞ Konfederasyonu 
Kudüs Komitesi Başkanı Tanrıverdi, HAK-İŞ 
Konfederasyonu bünyesinde kurulan Kudüs 
Komitesi hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Tanrıverdi, “Herkesin aklına Mescid-i 
Aksa denildiğinde Kubbetüs Sahra geliyor. 
Biz bu yanlış anlamayı önlemek için Müba-
rek Mescid-i Aksa’yı gösteren bir çalışma 
yaptık” dedi.
Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın, 4 Haziran 2018 tarihinde 
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sen-
dikalar Birliği Başkanı olarak Cenevre’de 
bulunan Birleşmiş Milletler binası önündeki 
kırık sandalye meydanında ABD Büyükelçili-

ği’nin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail devletinin 
Filistinlilere katliam uygulamasını protes-
to ettiğini hatırlattı. Tanrıverdi “Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birli-
ği’mizin başkanlığını HAK-İŞ Konfederasyo-
numuzun değerli başkanı Mahmut Arslan 
üstlendi. Başkanımız Mahmut Arslan aynı 
zamanda Hizmet-İş Sendikası’nın da genel 
başkanıdır. Hizmet-İş Sendikası Türkiye’nin 
en büyük sendikasıdır” dedi. Tanrıverdi, Mes-
cid-i Aksa’nın sadece Filistinlilerin meselesi 
değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu be-
lirterek, Filistin'e barış gelmediği takdirde 
Ortadoğu’ya barışın gelemeyeceğini söyle-
di. Tanrıverdi, “HAK-İŞ bünyesinde bulunan 
üyelerimize bilgiler vermek, güncel konuları 
onlara aktarmak ve Filistin’e karşı duyarlılığı 
diri tutmak amacıyla böyle bir komite oluş-
turduk. Filistin sürekli dünya gündeminde 
olan bir nokta. Herkesin gözü orada. Orada 
gözü olanların hevesleri oraları yok etmek. 
Biz gözümüz gibi orayı koruyacağız. İnşallah 
bağımsız Filistin devleti oluşana kadar bu 

mücadelenizde bizlerde sizin yanınızdayız. 
Orası bütün Müslümanların ortak mekanı-
dır.” diye konuştu.
Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Musta-
fa gerçekleştirilen ziyaretten dolayı büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek, “Filis-
tin halkına ve davamıza karşı attığınız her 
adımdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 
Siz bu işbirliğinin temelini attınız bizlerde 
izinizden gidiyoruz. Her zaman iki ülkenin, 
iki halkın arasındaki ilişkilerin gelişmesi için 
çalışıyoruz. Son olarak bu komitenin kurul-
ması ve şubelerin açılması çok güzel ve çok 
değer verdiğimiz bir adım. İşbirliği için her 
zaman bizler de hazırız. Yaptığınız her çalış-
ma bizler için hayırlı ve faydalı olacaktır. Bu 
ziyaretinizden dolayı hem sizlere çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Görüşme sonrasında Kudüs Komitesi Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin Ankara Bü-
yükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya Mübarek Mes-
cid-i Aksa alanını gösteren bir tablo hediye 
etti.

HAK-İŞ KUDÜS KOMİTESİ’NDEN FİLİSTİN 
BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE NEZAKET ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği olarak 16 Aralık 2018 tarihinde Trab-
lusşam’da bulunan Nusretul Aksa Derne-
ği’ni ziyaret etti.

“Bu Bütün İnsanlığın Davası”

Arslan konuşmasında, “Bu birlik kendi ülke-
lerinde çok güçlü teşkilatları olan STK’lar-
dan oluşmaktadır. Herkes gönüllü olarak bu 
hareketin içindedir. Ancak zor bir süreçtir. 
İmkanlarımızı ve dualarımızı birleştirmemiz 
gerekiyor. Bu sadece Filistinlilerin değil, bü-
tün insanlığın davası” diye konuştu.
Arslan, Kudüs’ün bütün Müslümanları bir-
leştirdiğini ifade ederek “Kudüs asırlardır 
kardeşliğin ve barışın merkezi olmuştur. 
Bizim sorumluluklarımız daha fazla. Kudüs 
işgal altındayken, biz uyuyamayız. 2017 yı-
lında yapılan Kudüs toplantımızda bir bayan 
arkadaşımız bize bir mesaj göndermişti. Bu 

mesaj özellikle Türkiye’de bulunan Müslü-
manlaraydı” dedi.

“Artık Gelme Vaktiniz Gelmedi mi?”

Gelen mesajı oradaki konuklara da okuyan 
Arslan: “Dedeleriniz 100 yıl önce Kudüs’ü 
terk eti. Çok zorlandık. Çok şeylerimizi kay-
bettik. Ama imanımızı ve ümidimizi kaybet-
medik. Artık gelme vaktiniz gelmedi mi? 
Artık gelin” demişti. İşte bu yüzden bizim 
birinci gündemimizin Kudüs olması lazım. 
Sorunun aslında cetvelle çizilen haritalarda 
ve İsrail’in bitmek bilmeyen hırsından ol-
duğunu anlatmak gerekiyor. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nda 55 ülke ve 1,5 milyar Müslü-
man var. Her sendikamız kendi ülkesinde 
kendi hükümetine baskı yapmalı ve onları 
yönlendirmeli. Herkes Filistin konusunda 
aynı şeyleri düşünüyor. Zor şartlar altında 
yaşayan Filistinli kardeşlerimizle daha fazla 
ilgilenmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Kudüs Bizim Onurumuzdur”

Nusretul Aksa Derneği’nin çalışmalarını 
takdirle karşıladıklarını da sözlerine ekleyen 
Arslan, “Selahaddin’in nesline sahip çıkın. 
Kudüs bizim onurumuzdur. İnanıyorsanız 
muvaffak olursunuz. Yanı başında olupta, ilk 
kıblesine gidemeyen Müslümanları görünce 
çok üzüldüm” dedi.
Dernek Başkanı Mahmut Musa, dernek ola-
rak sosyal yardım hizmetleri verdiklerini ve 
bilhassa Filistinli yetim çocuklarla ilgilendik-
lerini ve Lübnan’da yaklaşık 500 bin Filistinli 
mültecinin bulunduğu belirtti. Musa, “Kutsal 
bir dua için buraya geldiniz. Ne mutlu size. 
Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ziyaret-
lerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komi-
tesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti 
ve uzmanlarımız eşlik etti. 

ARSLAN’DAN, NUSRETUL AKSA DERNEĞİ’NE 
ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Aralık 
2018 tarihinde Niğde Belediye Başkanı Rifat 
Özkan’ı makamında ziyaret etti.   
Belediye binası önünde işçilerin coşkulu te-
zahüratları ve alkışlarıyla karşılanan Arslan, 
personelle tek tek selamlaştı. 
Ziyarette konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Hizmetlerinden dolayı Niğde 
Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a çok te-
şekkür ediyorum. HAK-İŞ olarak büyük bir 
aileyiz. Taşeron işçilerimizin sendikal hak-
larının sağlanması, bu mücadelede bizlerle 
beraber olmaları için verdiğiniz desteğe ay-

rıca teşekkür ediyorum. Siyasette görevler 
baki değildir. Önemli olan görevlerimizin 
sırasında en iyisini yapmaktır. Kısa zamanda 
Niğde’ye imzanızı attınız. Arkadaşlarımızın 
gönlüne girdiniz. Bu insanları bu soğukta 
kimse dışarıya çıkaramaz. Kimse bu şekilde 
gönülden tezahürat yaptıramaz. Bunlar ger-
çekten sizi sevdikleri için o yüzden hizmetle-
rinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan,“Niğde 
halkımız, çalışanlarımız adına tekrar hoş-
geldiniz. İşçi kardeşlerimizin taşerona geçiş 
süreçlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 

iradesini ortaya koymasından sonra ilk söz-
leşme size ve bize nasip oldu. İşçi kardeş-
lerimizin sosyal haklarını alamamaları ger-
çekten bir ızdırabtı. HAK-İŞ, işçinin yanında. 
Arkadaşlarımız da özveriyle çalışıyorlar. 
Taşerondan kadroya geçen 500’e yakın işçi 
kardeşlerimiz yaz-kış demeden gayretle ça-
lışıyorlar. Hizmet-İş Sendikası Niğde’de açık 
ara birinci sendika oldu. Bizde bundan dolayı 
çok mutluyuz” diye konuştu. 
Ziyaret programı Belediye Başkanı Özkan’ın 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a günün 
anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi. 

ARSLAN’DAN NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN’A ZİYARET   
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Eylül 
2018 tarihinde Erzurum Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında 
ziyaret etti. Arslan’a ziyaretinde HAK-İŞ Er-
zurum İl Başkanı Erol Aksakal ve şube yö-

netimi eşlik etti. Arslan Erzurum temasları 
kapsamında HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlı-
ğında düzenlenen temsilciler toplantısına 
katıldı. Programa Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Erzurum İl 

Başkanı ve konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın Erzurum Şube ve İl başkanları 
katıldı.
Arslan programda gündeme ve çalışma ha-
yatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Arslan programın ardından konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Erzurum 
Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Ebru Se-
ven’in düğününe katıldı.

ARSLAN, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI SEKMEN’İ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ekim 2018 
tarihinde Karaman İli Sarıveliler Belediye Başkanı 
Hayri Samur’u makamında kabul etti. 

ARSLAN, 
SARIVELİLER 
BELEDİYE BAŞKANI 
SAMUR’U AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Ka-
sım 2018 tarihinde Denizli İli Pamukkale 
Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’i maka-
mında kabul etti. Ziyarette karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu

ARSLAN, PAMUKKALE 
BELEDİYE BAŞKANI 
GÜRLESİN’İ KABUL 
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ekim 
2018 tarihinde Niğde Belediye Başkanı Rifat 
Özkan’ı makamında kabul etti.
Görüşme karşılıklı hediyeleşme ile sona 
erdi.

ARSLAN, NİĞDE 
BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZKAN’I AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık 
2018 tarihinde Karaman Belediye Başkan 
Yardımcısı Duran Kabaağaç’ı makamında 
kabul etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Kabaağaç tarafından Ars-
lan’a el yapımı özel Ok-Yay Seti hediye edildi. 

ARSLAN, KARAMAN 
BELEDİYE BAŞKAN 
YARDIMCISI 
KABAAĞAÇ’I KABUL 
ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kol-
ları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ü 31 Ekim 
2018 tarihinde ziyaret ederek, hayırlı olsun 
dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN 
BÜYÜKGÜMÜŞ’E 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Genel Sekreteri ve AK Parti Ankara Millet-
vekili Fatih Şahin’i, 5 Kasım 2018 tarihinde 
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun di-
leğinde bulundu.

ARSLAN'DAN 
ŞAHİN’E HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Kasım 2018 
tarihinde Niğde İli Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat’ı 
makamında kabul etti.

ARSLAN, BOR
BELEDİYE BAŞKANI 
ERAT’I AĞIRLADI
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HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut 
ARSLAN yaptığı yazılı açıklamada, “Birleş-
miş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze 
ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında 
kesintiye gitme kararı aldığını açıkladı. Bu 
kararla Filistinliler açlığa ve ölüme mahkum 
edilmekte, yaşam hakları ellerinden alın-
maktadır. BM’nin insanların yaşam hakkını 
gasp eden bu kararını kınıyor, derhal geri 
almasını istiyoruz” dedi. 
HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut 
ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti:

“Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği yaklaşık 50 ülkeden 250’ye ya-
kın sivil toplum örgütü ve sendika tarafından 
oluşmakta ve birlik merkezi İstanbul’da bu-
lunmaktadır. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak, 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının, 
Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardım-
larında kesintiye gitme kararını kınıyoruz.
Birleşmiş Milletler gibi dünyada ortak refah 
düzeyi, gelişmişlik ve asgari yaşam stan-
dardının garanti edilmesi gibi konularda 
kalkınma hedefleri açıklayan uluslararası bir 
kuruluşun bu kararı, Filistin halkını açlık ve 
ölüme mahkum edecektir. Gazze ve Batı Şe-

ria’da yaşayan binlerce Filistinliyi doğrudan 
etkileyecek bu kararla Filistinlilerin yaşam 
hakları ellerinden alınmaktadır. BM’nin in-
sanların yaşam hakkını gasp eden bu kara-
rını kınıyor ve geri almasını istiyoruz. 
Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde bir 
işgal yaşanmaktadır. Toprakları işgal edil-
miş, vatanlarından uzaklaştırılmış, mağdur 
ve mazlum bir halk bulunmaktadır. Şimdi 
de gıda yardımlarında kesintiye gidilmesiyle 
Filistin halkı açlıkla mücadele etmek zorun-
da bırakılmakta, adeta cezalandırılmaktadır. 
BM kim adına hareket etmektedir? BM ki-
min BM’sidir? Filistin halkına karşı neden 
kör ve sağırdır? BM’nin yaşadığı bu akıl ve 
vicdan tutulmasından biran önce kurtulma-
sını temenni ediyoruz. 
HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği olarak, Filistin da-
vasının insanlığın davası olduğuna inanıyo-
ruz. Asırlardır kardeşliğin ve barışın merkezi 
olan toprakların işgal edilmesi ve bu toprak-
larda yaşayan halkın baskı ve zulümle, şim-
di de açlıkla karşı karşıya bırakılması kabul 
edilemez. 
Uluslararası kuruluşları, bütün ülkeleri ve 
dünya sendikal hareketini, Filistin konusun-
da duyarlı olmaya, BM’nin Filistinlileri açlıkla 
cezalandırmaya yönelik bu kararına ‘dur’ 
demeye ve Filistin halkının yaşadığı baskı ve 
zulmün son bulması için harekete geçmeye 
davet ediyoruz.”

“FİLİSTİNLİLERİN YAŞAM HAKKI GASP EDİLİYOR”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Ekim 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Çelik-İş Sendikamızın 14. Olağan Genel Ku-
rulu’na katıldı.
Genel Kurulda Divan Başkanlığı Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, divan üyesi görevi 
ise Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ta-
rafından yürütüldü.
Ankara’da gerçekleştirilen Çelik-İş Sen-
dikası 14. Olağan Genel Kuruluna Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu 
Onursal Genel Başkanı ve AK Parti Eski Ço-
rum Milletvekili Salim Uslu, Sanayi ve Tica-
ret Eski Bakanı Mehmet Dönen, TBMM Eski 
Başkanı Mehmet Ali Şahin, konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile Çelik-İş Sendikası delegeleri 
katıldı.

“HAK-İŞ Değerlerine En Güzel Sahip 
Çıkmanın Örneği Çelik-İş 
Sendikası”

Genel kurula hitaben konuşmalarını gerçek-
leştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Çelik-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşünde 
HAK-İŞ olarak birlikte yaptığımız, geleceğe 

ışık tutacak olan tarihi mücadele azmini ve 
yaptığımız çalışmaların gururunu yaşıyoruz. 
Çelik-İş sendikamızda yoğun bir dayanışma 
ve çalışma arzusu ile önemli çalışmala-
ra imza attık. HAK-İŞ ile beraber olmanın, 
HAK-İŞ’in değerlerine sahip çıkmanın ve 
birlikte yürümenin en güzel örneğini Çelik-İş 
sendikamızda görüyoruz” dedi.

“Bizim Olmadığımız Yerde Adalet 
Yoktur”

1,5 milyona yakın emekçinin HAK-İŞ ve Çe-
lik-İş bünyesinde toplanması için çaba gös-
terilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Bizim 
olmadığımız yerde adalet yoktur. Onun için 
HAK-İŞ’in bütün iş kollarındaki sendikaların 
en büyük sendikalar olması ve bütün işçi-
leri HAK-İŞ bünyesinde yer alarak birlikte 
mücadele etmeye davet etmek hedefimiz 
olmalı"  ifadelerini kullandı.
Çelik-İş 14. Olağan Genel Kurulunda yaşa-
nan büyük coşku ve heyecanı takdirle kar-
şılayan Arslan, “HAK-İŞ’e ve Çelik-İş Sen-
dikasına böylesine sahip çıkmanızı görmek 
bizleri onurlandı. Çelik-İş Sendikamızın üye 
sayısını 100 binlere ve daha ileriye taşımak 
sorumluluğundayız. Biz birlikte daha güçlü-
yüz” diye konuştu.

“HAK-İŞ’i Tüm Dünyaya En İyi  
Şekilde Tanıtmak ve Anlatmak  
Zorundayız”

Çelik-İş Sendikasının HAK-İŞ’i geleceğe ta-
şıma konusunda büyük destekleri olduğunu 
anlatan Arslan, “Bütün sendikalarımızın bu 
istikametteki çalışmalarına HAK-İŞ olarak 
büyük destek vereceğiz. HAK-İŞ’in farklı 
sendikacılık anlayışını uluslararası topluma 
taşımak ve bu konuda üzerimize düşeni 
yapmak zorundayız. HAK-İŞ’i bir dünya sen-
dikal örgütü, saygın bir sendika olarak tüm 
dünyaya en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak 
zorundayız” sözlerine yer verdi.

“Krizleri Aşmanın Yolu Birlikte  
Mücadeleden Geçiyor”

Yaşanılan ekonomik krizin sonuçlandırılma-
sı ve bu krizden çıkmak için HAK-İŞ olarak 
her dönemde olduğu gibi yine üzerlerine dü-
şen sorumluluğu yerine getirmekte kararlı 
olduklarını vurgulayan Arslan, “Bu krizleri 
aşmanın yolu birlikte mücadeleden geçiyor. 
Hükümetimizle, işverenlerimizle, sendika-
larımızla, STK’larımızla birlikte bu krizden 
çıkmamız mümkün. Bunu hep birlikte başa-
racağımıza inanıyorum” dedi.

ARSLAN, ÇELİK-İŞ SENDİKAMIZIN
14. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI
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Anayasal bir kuruluş haline getirilen Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin ivedilikle toplantıya çağrıl-
ması talebinde bulunduklarını, Üçlü Danışma 
Kurulunun bir an önce toplanması talebini ye-
nilediklerini belirten Arslan, “Çalışma Bakanı-
mız Üçlü Danışma Kurulunu toplantıya çağırdı. 
Asgari ücretin, toplu iş sözleşmelerinin kriz 
dönemlerinde klasik olan yöntemlerin aksine 
yeni anlayışla sonuçlandırılması gerekmekte-
dir. Emeklilerimizin toplu iş sözleşmelerinin 
enflasyonun üstünde sonuçlandırılması gerek-
mektedir. Asgari ücretin beklenilenin üstünde 
gerçekleştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye Çaresiz Değildir”

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, “Türkiye’nin varlığını devam ettirebilmesi 
için bizler HAK-İŞ ve Çelik-İş olarak söz verdik. 
Türkiye çaresiz değildir. Mazlumların ve kimse-
sizlerin duası bu milletledir. Çalışanların sıkın-
tılarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin 
karşılanması için mücadele veriyoruz. Milletini, 
devletini, vatanını gözünden sakınan işçilerimi-
zin sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturul-
masını devletimizden bekliyoruz” dedi.
Çalışma hayatında birtakım sorunların bulun-
duğunu belirten Değirmenci taleplerini şu şekil-
de sıraladı: “Toplu sözleşme masalarında elde 
ettiğimiz ücretlerin enflasyona kurban edilme-
sini istemiyoruz. İş sahalarının arttırılması için 
devletimizden süreklilik arz eden bir seferberlik 
başlatmasını bekliyoruz. İşsizliğin düşürülmesi 
zorunlu hale gelmiştir. İşçinin geleceği işverene 
bırakılmamalı, işten çıkarmalar zorlaştırılmalı-
dır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldı-
rılmalı, işçiler işverenlerin insafına terk edilme-
melidir. Sendikalaşmanın kapısı ardına kadar 
açılmalıdır.”

“HAK-İŞ ile Çelik-İş Omuz Omuza Yolu-
na Devam Etmektedir”

“Gecemizi gündüze katarak, kar kış demeden 
sahalarda ve masalarda işçilerimiz için müca-
delemizi aralıksız devam ettiriyoruz diyen De-
ğirmenci, “Çalışma hayatı için artık vazgeçilmez 
hale gelen HAK-İŞ ile Çelik-iş omuz omuza yo-
luna devam etmektedir” dedi. HAK-İŞ Onursal 
Genel Başkanı Salim Uslu, HAK-İŞ’in ve Çelik-İş 
Sendikasının tarihi geçmişi hakkında hatırlat-
malarda bulundu. Uslu, “Karabük’teki eylem-
lerin, yürüyüşlerin her birisinde emeğimiz ve 
katkımız olmuştur. Çelik-İş ile HAK-İŞ’in birleş-
mesinde önemli çalışmalar yaptık. Bugün geldi-
ğimiz noktada yarına daha güvenle bakmak için 
elimizden geleni yapmalıyız. Değerlerimizle var 
olduk ve geliştik. Verdiğimiz mücadele sayesin-
de yarınlara dair umutlarımız var. Genel kurulun 
hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ekim 
2018 tarihinde Ermenek İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından Karaman Ahmet 
Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Ermenek Değerleriyle Buluşuyor” Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katı-
larak lise öğrencilerle bir araya geldi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hasan Açıkgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
yöneticileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve  
İlçedeki liselerin  son sınıf öğrencileri katıldı.  
Arslan öğrencilere, HAK-İŞ’in yurt içinde ve 

yurt dışında göstermiş olduğu faaliyetleri, 
yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

ARSLAN, 
KARAMAN’DA 
ÖĞRENCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, beraberindeki HAK-İŞ Van İl Başkanı ve 

beraberindeki heyetle birlikte üyemiz Gazi 
Erdal Arpa’yı ziyaret etti.

HAK-İŞ Kadın Komitesi, HAK-İŞ Yenilikçi 
Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yo-
luyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 
Van Eğitimi öncesinde 19 Eylül Gaziler günü 
dolayısıyla gazi üyemiz Erdal Arpa’yı ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Arpa, 2004 yılında Belediyede görev yaptığı 
esnada terör örgütü tarafından belediyenin 
aracına düzenlenen bombalı saldırı sonu-
cunda gazi olmuştu.

HAK-İŞ KADIN 
KOMİTESİ’NDEN 
GAZİ ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 10 Ekim 
2018 tarihinde Kızılcaha-
mam’da konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikası tarafından dü-
zenlenen Şube Personeli 
Hizmet İçi Eğitim Semi-
neri’nde konuştu.
Arslan, “İnandıklarımızı, 
hayallerimizi sendikal 
mücadele ile gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de emanete 
doğru sahip çıkmaya, 
doğru şeyler yapmaya 
çalışıyoruz” dedi.
Büyük bir davanın yükünü sırtlarında 
taşıdıklarını ifade eden Arslan, HAK-
İŞ’in istikameti ve değerlerinde her-
hangi bir sorun olmadığını belirtti.

“Sarsılmaz İlkelerimiz, 
Vazgeçilmez Değerlerimiz 
Var”

Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası olarak hassa-
siyetlerimizden dolayı büyüyoruz. 
Sarsılmaz ilkelerimiz, vazgeçilmez 
değerlerimiz var. Bunlardan vazgeç-
meyeceğiz. Değerlerimizi koruyaca-
ğız” dedi.

“Üyelerimizin Hakkını Korumak  
Adına Onlardan Vekalet Aldık”

Sendikaların, üyelerin haklarını korumak 
için var olduğunu ve üyeler tarafından veri-
len temsil yetkisinin emanetine doğru sahip 
çıkılması gerektiğini belirten Arslan, “Bura-

da görev yapmanın büyük bir sorumluluğu 
ve vebali var. Bizler emanetçiyiz. Kanalizas-
yon tıkandığı zaman gövdesiyle birlikte girip 
orayı temizleyen, eksi 30 derecede suları 
akıtan, yangından yangına koşan, yollarımızı 
temizleyen işçilerin emanetçisiyiz. Mahke-
me-i Kübra’yı düşünerek çalışmalıyız. Bü-
yük sorumluluğumuz var. İşimiz zor, çünkü 
insana hizmet ediyoruz. Üyelerimizin hakkı-

nı korumak adına onlar-
dan vekalet aldık, onların 
hakkını korumaya ve 
geliştirmeye çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Personellerimiz 
Sendikacı Olarak da 
Yetişiyor”

Arslan, çalışan perso-
nelin kuralla uymasını 
ve HAK-İŞ değerlerine 
sahip çıkmasını istedi. 
Sendika personellerinin 
yanlışa asla müsamaha 
göstermemesi gerektiği-
ni belirten Arslan, temsil 

ettiğimiz yüz binlerce üyemiz var. 
Personellerimiz onlara karşı güzel 
tavır içinde olmalı, kurallara uymalı, 
işine sahip çıkmalıdır” dedi.
Personelin kişisel gelişimine katkı 
verdiklerini kaydeden Arslan, “Tüm 
personelimizin yeni kurslara katıl-
masını, yüksek lisans yapmasını, 
kitap okumasını, kendini geliştirme-
sini ve alanında uzmanlaşmasını is-
tiyoruz. Kendini geliştirmek isteyen 
personelimize fırsat sunuyor, kat-
kıda bulunuyoruz. Personellerimiz 

farklı işler yaparken aynı zamanda sendika-
cı olarak da yetişiyor” diye konuştu.

Arslan, Personellere Gümüş  
Madalyon Hediye Etti

Arslan, konuşmasından sonra eğitim semi-
nerine katılan şube personellerine konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 
40. Yılı anısına gümüş madalyon hediye etti.

ARSLAN: "İNANDIKLARIMIZI, HAYALLERİMİZİ SENDİKAL 
MÜCADELE İLE GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



119HABERLER  |

EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın üyesi olarak Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) 
taşeron işçi olarak çalışan işyeri temsilci-
leriyle bir araya geldi. Toplantıya, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin 

Öz, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti’nin yanı sıra Türkiye’nin 25 ayrı 
ilinden gelen DHMİ İşyeri temsilcileri katıldı.
Temsilciler, çalıştıkları havalimanlarında ta-
şeron işçi olarak çalışmanın zorluklarını an-
latarak taleplerini dile getirdiler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, işyeri 

temsilcilerinin sorunlarını dikkatle dinleye-
rek bütün temsilcilerin sorularını cevaplan-
dırdı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 
sayılı KHK kapsamı dışında kalarak kadro 
alamayan başta KİT’lerde çalışanlar olmak 
üzere bütün taşeron işçilerle ilgili HAK-İŞ’in 
yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirme-
lerde bulundu. 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. 
Hüseyin Öz, toplu iş sözleşmesi hükümleri, 
işçilere verilen yemek yardımı, yol yardımı, 
yıllık izin başta olmak üzere yaşanılan so-
runlar hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantıda 
dile getirilen hususların bir rapor halinde 
Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe ileteceklerini 
belirtti.

ARSLAN, DHMİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİYLE BİR 
ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 
Aralık 2018 tarihinde konfederasyonu-
muza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın An-
kara 7 Nolu Şube Başkanı Mustafa Genç 
ve yönetim kurulu üyelerini makamında 
kabul etti.

ARSLAN, HİZMET-İŞ 
ANKARA 7 NOLU ŞUBE 
YÖNETİMİNİ KABUL 
ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Kasım 
2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Öz Çelik-İş Sendikası ile Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. arasında İstanbul’da düzenlenen 
6. Dönem toplu iş sözleşmesi imza törenine 
katıldı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, THY Teknik A.Ş adına Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Aycı, Teknik A.Ş Genel 
Müdürü  Ahmet Karaman, yönetim kurulu 
üyeleri ve Öz Çelik-İş Sendikamızın yöneti-
cileri,üyelerimiz katıldı.
Arslan , " 8 bin üyemizin hak ve menfaatle-
rinin korunup geliştirilmesi için altına imza 
attığımız toplu iş sözleşmemiz, tüm tarafla-
ra hayırlı olsun. Uzun istişareler ve çalışma-
lar sonucu, bugün uzlaşmayla sonuçlanan 
toplu iş sözleşmemizin, sosyal ve maddi 
kazanımlarla dolu olmasından dolayı duy-
duğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri 
olan İstanbul Havalimanının hizmete girdi-
ği bir dönemde, karşılıklı diyalog içinde, bu 
sözleşmeyi imzalamış olmaktan da ayrı bir 
mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu Sözleşme, Aynı Zamanda Yeni 
Havalimanı Projesini de  
Taçlandırmıştır

Bugün Teknik AŞ, hem ülkemizde hem de 
uluslar arası alanda saygın ve kar eden bir 
kuruluş haline geldiğini belirten Arslan, 
"'Hava yolunun halkın yolu’ olması nokta-
sında önemli bir görev üstlenen başta THY 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Yö-
netim Kurulu üyeleri ile  THY Teknik AŞ’de 
çalışan üyelerimize teşekkür ediyoruz.  Bu 
başarı hikâyesinde, THY Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Aycı ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Teknik AŞ. yöneticileri kadar, Teknik AŞ. 
çalışanı üyelerimizin de payları büyüktür" 
diye konuştu. Arslan, "Milyonlarca kişinin 
hava yollarını tercih ettiği bir dönemde, Tek-
nik AŞ çalışanı üyelerimizin önemi, net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır.  Bu doğrultuda 

Teknik AŞ’yi verimli ve kar edebilir bir sevi-
yeye ulaştıran üyelerimizin, büyütülen pas-
tadan hakkına düşen dilimi alabilmesi için 
var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam 
ediyoruz" şeklinde konuştu.
Arslan, imzalana sözleşmenin, Teknik 
AŞ’deki iş barışı ve huzurun teminatı olaca-
ğını, üyelerin refah seviyelerini daha da artı-
racağını,  Türkiye’nin yükselen değeri Teknik 
AŞ’nin gücüne güç katacağını belirti. 

Bu Sözleşme, Özçelik-İş’imiz Ve 
HAK-İŞ’imizin Gurur Kaynağı  
Olacaktır

Arslan, " Bu vesileyle Toplu İş Sözleşmesinin 
masa başında sonuçlandırılması için gayret 
sarf eden, emek veren, büyük bir sosyal 
diyalog anlayışı ile görüşmeleri yürüten ve 
sonuçlandıran başta THY Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Aycı ve Yönetim Kurulu üye-
leri ile Teknik AŞ. yöneticileri olmak üzere 
üyelerimize, işyeri temsilcilerimize, Sendi-
kamızın genel başkanı ve yönetim kurulu 
üyelerine ve Havacılık şubemize teşekkür 
eder, şükranlarımı sunarım" dedi.

Çalışana Hakkını Teri Kurumadan 
Teslim etmek Lazım

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 
imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz Türki-
ye'nin endüstri hayatına örnek teşkil edecek 
bir ortak çalışma ve pazarlık süreci yaşandı-
ğını ifade eden Aycı, yönetimde ana düstur-

larının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" oldu-
ğunu vurguladı.
Toplu iş sözleşmesinde Hak-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan'ın işçi taleplerini vakur 
bir şekilde ortaya koyduğunu, daha sonra 
orta yolu bulacak iradenin ortaya çıktığını 
dile getiren Aycı, "Çalışana hakkını teri ku-
rumadan teslim etmek lazım. İşte asıl olan 
budur. Biz çalışana hakkını teri kurumadan 
teslim etme gayretinde bir yönetim anlayı-
şındayız. Özellikle son dönemdeki gelişme-
leri çok iyi yorumluyoruz. Çok iyi anlıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dün-
yadaki havalimanları içinde, bugüne kadarki 
ölçütlerini, normlarını ve çıtasını yükselten, 
pek çok açıdan bakıldığında en büyük hava-
limanlarından bir tanesini inşa ettik, ham-
dolsun. Çok kısa bir sürede çok büyük bir 
vizyon, çok zor bir coğrafyada, oranın adeta 
yeniden inşa ve imarıyla yeni evimize, yuva-
mıza kavuştuk." diye konuştu.

ARSLAN, THY TEKNİK A.Ş. TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 26 Kasım 2018 tarihinde Kon-
federasyonumuza bağlı Medya-iş 
Sendikası Genel Başkanı Türker 
Çeltik ve yönetim Kurulu üyelerini 
ziyaret etti.
Medya-İş Sendikası yeni genel 
merkez hizmet binasını ziyaret 
eden Arslan, hayırlı olsun dileğin-
de bulundu.  
Arslan, Medya-İş Sendikası Genel 
Başkanı Türker Çeltik ve yönetim 
kurulu üyeleriyle medya  sektö-
rüyle ilgili karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulundu.

ARSLAN, MEDYA-İŞ SENDİKASI'NI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Eylül 2018 
tarihinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede-
rasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurul toplantı-
sına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katı-
larak konuşma yaptığı programa, TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ARSLAN,  TESK 20. GENEL KURULUNA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Eylül 
2018 tarihinde Karaman Sarıveliler İlçesi 
Göktepe Beldesinde bulunan Göktepe Yatılı 
Bölge Ortaokulu’nda kurulan Z Kütüphane 
ve Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkoku-

lu’ndaki anasınıfı açılışına katıldı. Açılışa Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, 
Sarıveliler Kaymakamı Emrah Uzun, Sarıve-
liler Belediye Başkanı Hayri Samur, Göktepe 
Belediye Başkanı Osman Talay, İl Milli Eği-

tim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve Sarıveliler 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan 
katıldı.

ARSLAN, KARAMAN’DA OKUL KÜTÜPHANESİ 
AÇILIŞINA KATILDI

Genel Başkanımız  Mahmut Arslan,  20 Ara-
lık 2018 tarihinde Anadolu Ajansının (AA) 
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan , Anado-
lu Ajansı  foto muhabirlerinin yurt içinde ve 
yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Ars-
lan, "Haber" kategorisinde tercihini Mustafa 
Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" başlıklı 
fotoğraf ,"Yaşam" kategorisinde İlhami Çe-
tin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğraf , "Spor" 
kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. 
yıl dönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün 
çektiği "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğraf ol-
mak üzere üç kategoride  Yılın Fotoğraflarını 
oylama  tercihini kullandı.

"AA çok önemli 
işlere imza atıyor"
Arslan, Uluslarara-
sı Kudüs ve Filistin'e 
Destek Sendikalar Bir-
liği Başkanı görevini de 
yürüttüğünü anımsata-
rak, gönlünden geçenin 
"Yılın Fotoğrafları" içe-
risindeki bütün Filistin 
fotoğraflarını oylamak 
olduğunu söyledi.
Bu fotoğrafların her 
birinin Filistin'de yaşanan acıları yansıttığını 
belirten Arslan, başkenti Kudüs olan bağım-
sız ve özgür Filistin için verilen mücadelele-

rin önemine değindi. AA'nın çok önemli işle-
re imza attığını dile getiren Arslan, "Gökyü-
zünden Türkiye" çalışmasının da bunlardan 
biri olduğunu belirtti.

ARSLAN, ANADOLU AJANSI'NIN 
"YILIN FOTOĞRAFLARI" 
OYLAMASINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim 
2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası tarafından Emek Konu-
kevi’nde düzenlenen Kadın Komitesi Proje 
Yönetim Döngüsü (PCM) Eğitim Programına 
katıldı.
Arslan, eğitim projesinin önemine değine-
rek, “Bu eğitimin sonunda her bir arkadaşı-
mız kendisini bir proje uzmanı olarak yetiş-
tirsin ve bizim için özgün, kendi bulunduğu 
bölgede farkındalık oluşturmak için yeni pro-
jelere imza atabilsin” diye konuştu.

“Üyelerimiz İçin Kreş Projesi’ni Başlattık”
Emekçi kadınların çalışma hayatından kop-
madan, çalışma hayatında kendisini ifade 
edip, çalışma hayatında kalarak çocuk sahibi 
olmalarını desteklediklerini belirten Arslan, 
“Sendikamızın kendi kaynakları ile üyeleri-
mizin çocukları için kreş projesini başlattık. 
Kadın üyelerimiz çocuklarını güven içerisin-
de sendikamız kreşine bırakarak çalışma 
hayatından kopmadan ve ekonomik olarak 
büyük bir bedel ödemeyeceği yeni bir sistemi 
oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kadın Üye Sayımız Giderek  
Artıyor”

Arslan, kadın üye sayısının giderek arttığını 
hatırlatarak, “HAK-İŞ’te 2011 yılından itiba-
ren yaptığımız çalışmalarda kadın üye oranı-
mız yüzde 2’lerden yüzde 25’lere ulaşmıştır. 
Daha fazla kadın emekçinin çalışma haya-
tında ve HAK-İŞ’te yer alması için çaba sarf 
edeceğiz” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Elimizden Gelen 
Katkıyı Vermeye Hazırız”

Yaşanan ekonomik saldırıların çalışanlar 
üzerinde oluşturduğu ağır baskıların farkın-
da olduklarını belirten Arslan, “Döviz, faiz, 
enflasyon gibi ekonomik hedeflerdeki olum-
suz gelişmeler en fazla çalışanları ve bizleri 
tedirgin etmektedir. Çalışanlar kriz döne-
minde geleceklerini, işlerini, aşlarını tehdit 
altında görmektedir. Birlik ve dayanışma içe-
risinde bu saldırılara karşı birlikte mücadele 
etme anlayışını destekliyoruz. Başta enflas-
yonla mücadele olmak üzere bütün bu ortak 
yapılabilecek hedeflerin, orta vadeli ekono-
mik hedeflerin, 100 günlük eylem planının 
ve enflasyonla mücadele hedeflerini HAK-İŞ 
olarak destekliyoruz ve elimizden gelen kat-
kıyı da vermeye hazırız” dedi.

“Asgari Ücret Konusunda  
Beklentilerimiz Var”

Asgari ücret konusuna da değinen Arslan 

ARSLAN: “KRİZİN FATURASININ ÇALIŞANLARA 
ÇIKARILMASI HİÇ ADİL DEĞİL”
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sözlerini şöyle sürdürdü: “Asgari ücret yılbaşı 
itibariyle yenilenecek. Enflasyonist baskılar, 
yüksek enflasyon, yaşadığımız hayat pahalı-
lığı, fiyatlardaki inanılmaz yükselişlerin kar-
şılığı olarak asgari ücretin de bunları karşı-
layabilecek düzeyde belirlenmesini istiyoruz. 
Yılbaşı itibariyle gerçekleşecek olan kamu 
sözleşmelerinde de kamu sözleşmelerinin 
ruhuna uygun olarak enflasyonun üzerinde 
bir ücret zammı ve diğer haklarda sözleşme-
lerin sonuçlandırılmasını ve çalışma hayatın-
da yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan 
kaldırmaya yönelik temel bir bizim açımız-
dan düzenleme olacaktır”

 “İthalat Çılgınlığından  
Vazgeçmeliyiz”

Türkiye’nin birçok ürünü dışarıdan ithal et-
tiğine dikkat çeken Arslan, “Türkiye’de olan 
hemen hemen her şey en basitinden en 
önemlisine kadar Türkiye’de üretilen ve Tür-
kiye’de var olan her şeyin ithal edilmesi anla-
yışını şiddetle reddediyoruz. Daha ucuz daha 
kolay diye her şeyi dışarıdan ithal ederseniz 
böyle bir döviz çılgınlığı ile de yerle bir olur-
sunuz. O yüzden üreticilerimiz, ihracatçıları-
mız, Türkiye’de üretim yapanlar ve Türkiye’de 
para kazananlar, Türkiye’de iş sahibi olanlar 
artık ithalat hastalığından vazgeçmeliler. Tabi 
ki dünyada hiçbir şeyi ithal etmeyeceğiz de-
miyoruz. Ama Türkiye’de en basitinden en 

gerçekten herkesin kullandığı ürünlerin ta-
mamının ithal edilmesinin mantığını anlaya-
mıyoruz” diye konuştu.
Döviz kullanarak yapılacak olan bütün har-
camaları kısabilecek yeni modellere ihtiyaç 
duyulduğunu belirten Arslan, “Bunun yolu 
da yerli üretime, yerli sanayiye ve yerli ham-
maddeye destek olmamızdan geçiyor” dedi.

“Oturup Her Konuyu Konuşmaya, 
Tartışmaya Hazırız”

Arslan, “HAK-İŞ olarak müzakere etmekten, 
masada olmaktan asla kaçmayız. Ama yeter 
ki masada birlikte oturup birlikte konuşalım 
ve birlikte çalışalım. HAK-İŞ’in olmadığı, bi-
zim bulunmadığımız platformlarda bizim 
adımıza yapılan düzenlemelerin hiçbirisini 
makul ve kabul edilebilir bulmuyoruz. Ça-
lışma hayatına yönelik, ekonomiye yönelik, 
yaşadığımız bu sıkıntılı sürece yönelik atıla-
cak her adımdan sosyal taraf olarak çalışan-
ların ve işçilerin de mutlaka bilgisi, katkısı ve 
desteği aranmalı. Biz bu konuda elimizi değil 
gövdemizi taşın altına koymaya hazırız” diye 
konuştu.

“Ekonomik ve Sosyal Konsey Acilen 
Toplanmalı”

Ekonomik ve sosyal Konsey’in acilen top-
lanması gerektiğini hatırlatan Arslan, “Sayın 
cumhurbaşkanımızı ziyarette de ifade ettik. 

2009 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal 
Konsey toplanamıyor. 2010 yılında referan-
dumla Konsey Anayasal bir kurum haline 
getirildi. Gerçekten çokda hayırlı bir işti. Ama 
Anayasal kurum haline getirdiğimiz 2010 
dan bu yana ne yazık ki Ekonomik ve Sosyal 
konseyi toplayamıyoruz. Bunun bir an önce 
toplanmasını arzu ediyoruz” temennisinde 
bulundu.

“İşten Çıkarmalara Karşıyız”

Arslan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-
mızın özellikle üçlü danışma kurulunu tam 
da bu süreçte toplantıya çağırıp yine bu so-
runları üçlü danışma kurulunda tartışmaya 
ve konuşmaya devat ediyoruz. 
Bütün bu platformlarda aslında sosyal taraf-
ların bu konudaki önerileri, teklifleri varsa 
itirazlarını alıp kamuoyunun önüne birlikte 
bir görüntü, fotoğraf verebilmemiz gerekiyor. 
Bunun için de biz sorumluluğumuzdan vaz-
geçmiyoruz. Bu konudaki samimiyetimizi 
ortaya koyarak birlikte çalışmaya ve birlikte 
çözümler üretmeye varız” dedi.
İşletmelerin kriz nedeniyle işçi çıkarmalarına 
şiddetle karşı çıktıklarını sözlerine ekleyen 
Arslan, “Bunun yerine işletmelerin rahatla-
tılacağı, işletmelerin krizlerin zorluklarını gi-
derebileceği, çözümlerin üretilip, çalışanların 
işini kaybetmeden işyerlerinde istihdamda 
kalmalarını hedefliyoruz ve istiyoruz. 
Bu konudaki yapılacak olan düzenlemelere 
HAK-İŞ olarak sıcak bakıyoruz. İşletmelerin 
vergi yükünün azaltılması, borçlarının ban-
kalar tarafından ödenebilecek noktaya taşın-
ması, var olan yasal bir kısım eksikliklerin 
giderilmesini desteklemeye devam edece-
ğiz” dedi.

“Krizin Faturasının Çalışanlara  
Çıkarılması Hiçte Adil Değil”

Uzun yıllardır Türkiye’de benzer sorunlar ya-
şadığını ve böyle zamanlarda herkesin aklı-
na ilk gelen şeyin işçi çıkarmaları olduğuna 
dikkat çeken Arslan, “Artık bundan vazgeçil-
meli. Bu krizlerin uykularımızı kaçırmasının 
nedeni bu. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız 
bir krizin faturasının çalışanlara çıkarılması 
hiçte adil değil. Onun için burada sorunluluk 
sahibi olanlar, işverenler, hükümet ve çalı-
şanları birlikte bu sorunun çözümü için çaba 
sarf etmeye devam etmeliyiz. 
Biz bu konuda gereken katkı ve desteği ver-
meye hazırız. Yeter ki bu konuda ortak bir 
anlayışı hayata geçirelim” açıklamasında bu-
lundu. Yapılan konuşmaların ardından eğitim 
programına katılanlara Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan tarafından eğitim sertifika-
ları verildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ekim 2018 
tarihinde tamamlandığında dünyanın en büyük ha-
valimanı olarak tarihe geçecek olan İstanbul Yeni 
Havalimanı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştiri-
len açılış törenine dünyanın çeşitli ülkelerinden ge-
len çok sayıda devlet başkanı katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, açılışı gerçek-
leştirilen İstanbul’un yeni havalimanının ülkemize 
ve vatandaşlarımıza hayırlı olması dileğinde bu-
lundu. Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en 
büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni 

Havalimanı'nın ilk etabının 
açılışına dünyanın dört bir 

yanından gelen 50'nin 
üzerinde üst düzey 

konuk şahitlik 
etti.

ARSLAN, İSTANBUL’DA YENİ 
HAVALİMANI AÇILIŞINA KATILDI

Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
5 Aralık 2018 tarihinde konfederasyonumuza ge-
len İŞKUR Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcıları 
ekibini HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.
Heyeti kabul eden Genel Sekreter Yardımcımız 
Serdengeçti, HAK-İŞ’in çalışmaları, projeleri hak-
kında heyeti bilgilendirerek, HAK-İŞ’in çalışma 
hayatına vermiş olduğu katkılar konusunda açık-
lamalarda bulundu.
Ziyaret programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.

İŞKUR UZMAN YARDIMCILARI HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Kasım 
2018 tarihinde Çaykur Genel Müdürü Ekrem 
Yüce'yi makamında ziyaret ederek hayırlı ol-
sun dileğinde bulundu.
Arslan’a ziyaretinde HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Şahin, Öz Gıda-İş Sendi-
kası Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ Rize 
İl Başkanı Sultan Murat Karadağ, Rize Şube 
Yönetimi, Kadın Komitesi ile birlikte Çaykur 
Genel Müdürlüğü görevine atanan Ekrem 
Yüce'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde 
bulundular.

“10 Milyonluk Büyük Bir HAK-İŞ 
Ailesiyiz”

Ziyaretin ardından Çaykur tarafından düzen-
lenen basın toplantısında konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Rize'yi ve Çay-
kur’u ziyaret etmekten memnuniyet duydu-
ğunu belirterek, “Çaykur bizim açımızdan 
hem ekonomik anlamda Doğu Karadeniz 
Bölgesinin temel girdisi, hem de konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in en büyük sendika-
larından birisi olan Öz Gıda-İş Sendikamızın 

en önemli işyerlerinden olması sebebiyle 
çok değerlidir. Böylesine önemli bir kuruluş-
ta yetkili olmak, bu kuruluşun geleceğinde 
etkin roller üstlenmek bizim için büyük bir 
gurur kaynağıdır” dedi.
700 bine yakın HAK-İŞ üyesi ve aileleriyle 
beraber yaklaşık 3,5 milyon HAK-İŞ’linin 
gönüllüleriyle beraber 10 milyona ulaşan 
büyük bir HAK-İŞ ailesiyiz. HAK-İŞ ailesi 
olarak çayların Çaykur’dan olması ve Çay-
kur çayını içmelerini tavsiye ve teşvik ediyo-
ruz. Kendimizle beraber bütün çevremizde 
Çaykur’un daha fazla tüketilmesi, Çaykur 
ürünlerinin kamuoyunda daha fazla yaygın-
laşması konusunda da kendimizi sorumlu 
bir vatandaş ve sendikacı olarak görüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

“Çaykur Model Olmalı”

Kamu kurumlarının özelleştirilmesi, tasviye 
edilmesi değil yeniden ihya edilmesi, güç-
lendirilmesi konusunda Çaykur’un model 
olması temennisinde bulunan Arslan, “Bu-
güne kadar bunu başardık. Çaykur’un bir 
kamu kuruluşu olarak üreticisiyle, tüketici-

siyle ve çalışanlarıyla beraber bölgenin stra-
tejik bir kamu kurumu olduğu konusunda 
mutabakatımız var. Çaykur’a sahip çıkmak 
sadece sözde değil bizzat uygulamalarda da 
olmalı. Biz her yerde Çaykur’un tabelasını, 
Çaykur’un logosunu görmek istiyoruz” diye 
konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Şahin, “Konfederasyonumuz, sendikamız 
ve Çaykur'da çalışan işçiler adına Ekrem Yü-
ce’yi yeniden Çaykur Genel Müdürlüğünde 
görmekten son derece mutluyuz. Kendisi 
çayı ve Çaykur’u iyi bilen çok deneyimli bir 
bürokratımızdır. İnşallah bundan sonra da 
yine birlikte aynı anlayışla yola devam ede-
ceğiz” dedi. Çaykur Genel Müdürü Ekrem 
Yüce, HAK-İŞ heyetinin ziyaretinde duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Yüce, Kasım ayı 
sonunda kampanya ve denge primlerinin 
ödeneceği müjdesini verdi.

HAK-İŞ’TEN ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ YÜCE’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Kasım 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Adana Şubesi 6. 
Olağan Genel Kuruluna katıldı. 
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Adana İl Başkanı 
Abdurrahman Yücel, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Adana Şube Başkanı Uğur Çift-
çi, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğ-
ru, konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş Sen-
dikası İskenderun, Gaziantep, Kahraman-
maraş, Tarsus ve Şanlıurfa Şube başkanları, 
delegeler ve basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ’in Büyümesi Türkiye’nin 
Büyümesidir”

Genel kurula hitaben konuşmalarını gerçek-
leştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak bu yıl 43. Yaşımızı gururla 
ve onurla kutluyoruz. 43 yıl önce yola çı-
karken hangi dava için yola çıkmışsak aynı 
davanın hizmetkarları olarak bugün kararlı-
lıkla ve azimle aynı yolda yürümeye devam 
ediyoruz. Geçen 43 yılda hiçbir zaman eğilip 
bükülmedik, duruşumuzdan ve kararlı yü-
rüyüşümüzden asla taviz vermedik. Bugün 
yüzbinlerle milyonlara yürüyen büyük bir ai-
leyiz. Günden güne daha da büyüyor ve güç-
leniyoruz. HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin 
büyümesidir. HAK-İŞ’in büyümesi Türki-
ye’de işçi ve işveren ilişkilerinde hakkaniyetli 

çözümün bulunması demektir” dedi.

“HAK-İŞ, Taşeron Meselesinin  
Çözümünün Anahtarıdır”

Taşeron işçilerin kadroya alınması konu-
sunda HAK-İŞ olarak büyük bir mücadele 
verdiklerini belirten Arslan, “Taşeron ko-
nusunda verdiğimiz büyük mücadele bü-
yük başarımızı getirmiştir. HAK-İŞ, taşeron 
meselesinin çözümünün anahtarıdır. Büyük 
fotoğrafı iyi görelim. Yapılan düzenlemede 
kadroya alınan arkadaşlarımızı saymaz-
sak Türkiye’nin belediyeleri, özel idareleri, 
üniversiteleri, KİT’ler ve bakanlıklar dahil 
toplam kadrolu olarak işçi sayımız sadece 

170 bindir. Biz bu 170 bine 1 milyona yakın 
kadrolu işçiyi dahil ettik. 1 milyona yakın 
arkadaşımız kadrolu olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışmaya başladı. Ancak 
KİT’ler başta olmak üzere maalesef bu kap-
samın dışında kalan işçilerimiz oldu. HAK-İŞ 
olarak ayrım yapılmaksızın yeni bir çalışma 
yapılarak KİT’ler başta olmak üzere kapsam 
dışında kalan tüm işçilerin kadro almalarını 
istiyoruz” şeklinde konuştu.
Sendikaların çalışma hayatında önemli bir 
yere sahip olduğunu belirten Arslan, “Sendi-
kasız çalışan tüm işçilerimizi HAK-İŞ’e üye 
olmaya, HAK-İŞ’le birlikte mücadele etmeye 

ARSLAN, HİZMET-İŞ ADANA ŞUBESİ 6. OLAĞAN 
GENEL KURULUNA KATILDI
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davet ediyoruz. Temsil edilemeyen, hakları 
ihlal edilen işçilerle beraber olmalıyız. Onlar 
için gece gündüz demeden çalışacağız. Çün-
kü bütün işçilerin bizden alacağı var. HAK-İŞ 
olarak biz buna inanıyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in sendikalarıyla gün geçtikçe daha 
da büyüdüğünü ve güçlendiğini anlatan Ars-

lan, “Hizmet-İş Sendikası olarak Türkiye’nin 
en büyük sendikasıyız. Ama bu gücümü-
zü sadece Hizmet-İş Sendikamız için değil 
HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikalarımız için kul-
lanıyoruz” dedi.

“Asgari Ücretin Enflasyonun  
Üzerinde Bir Yerde Çözülmesini  
İstiyoruz”

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Arslan, “Asgari ücretin enflasyonun 
üzerinde bir yerde çözülmesini istiyoruz. İşçi 
ücretlerinin arttırılması gerekiyor. İşverenle-
re verilen teşviklere itiraz etmiyoruz. Çünkü 
krize girdikleri zaman işçi çıkarıyorlar. Ver-
gi yükünü azaltalım buna da itirazımız yok. 
Ama biz bütün sorumlulukları işçilerin üze-
rine yıkan anlayışa karşıyız. HAK-İŞ olarak 

biz bunlara karşı mücadele ediyoruz. Asgari 
ücretin yüksek bir oranda gerçekleşmesi 
için çaba sarf edeceğiz. Çünkü taşerondan 
kadroya geçen arkadaşlarımızın ücretleri 
asgari ücretle bağlantılıdır” diye konuştu.
Türkiye ekonomisi hakkında değerlendir-
melerde bulunan Arslan, “Türkiye’nin ban-
kacılık sistemi sağlamdır. Türkiye’nin makro 
ekonomik rakamlarına baktığımız zaman 
orda da bir sorun gözükmüyor. Türkiye eko-
nomisinde şu anda yaşanan dalgalanmanın 
adı uluslararası müdahaledir. Türkiye’yi Su-
riye’de bir çözüme razı etmek için zorlama 
halleridir. Türkiye bunu görmelidir” dedi.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru 
ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ada-
na Şube Başkanı Uğur Çiftçi birer selamla-
ma konuşması yaptılar.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ekim 2018 
tarihinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali 
Özkaya ve Danıştay üyesi, konfederasyonumu-
za bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın Eski Başkanı 
Muharrem Özkaya’nın annesi merhum Zeynep 
Özkaya’nın cenaze törenine katılarak başsağlığı 
dileğinde bulundu.

ARSLAN, ÖZKAYA 
AİLESİNİ YALNIZ 
BIRAKMADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Eylül 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağ-
lı Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanı Mustafa Canpolat ve yönetim 
kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Arslan, 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen 
İstanbul 1 Nolu Şube Genel Kurulu’nda seçi-
len yönetimine başarı dileklerini sundu.

ARSLAN, 
İSTANBUL 1 NOLU
ŞUBE YÖNETİMİNİ 
KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendika-
mız ile Kuveyt Sağlık Hizmetleri Sendikası 
arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ars-
lan, “Kuveyt’teki sendikalarla ilişkilerimizi 
arttırıyoruz. Çünkü iki kardeş halkın ve ül-
kenin birlikte yapabileceği çok şey olduğuna 
inanıyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Sağlık-İş Sendikamızla ikili işbirliği an-
laşması yapmak için Türkiye’ye gelen Ku-
veyt Kamu Çalışanları Federasyonu’na bağlı 
Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı 
Husain Sabıl Alazmi ve beraberindeki yö-
netim kurulu üyeleri Amır Alazmı, Hamoud 
Alazemı, Awadh Albaloud ve Genel Sekreter 
Mohamed Alsedrah’ı HAK-İŞ Genel Merke-
zinde kabul etti. Ziyarette Öz Sağlık-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Devlet Sert ve yönetim 
kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyaret programında konuşan Arslan, Ekim 
ayında Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası 
ile konfederasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş 
Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşma-
sı imzalandığını hatırlatarak, “Öz Sağlık-İş 
Sendikamız ile Kuveyt Sağlık Hizmetleri 
Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması 
imzalanmasından dolayı mutluluk duyuyo-
ruz. Yaptığımız ikili işbirliği anlaşmalarıyla 
Kuveyt’teki sendikalarla ilişkilerimizi arttırı-
yoruz” diye konuştu.
Arslan, Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası’nın Ku-
veyt’in en eski ve en tecrübeli sendikaların-
dan birisi olduğunu belirterek, konfederas-
yonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile 
imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmasının her 
2 sendika için de faydalı ve olumlu sonuçlar 
doğuracağını ifade etti.

 “Kuveyt Emirliği ile Türkiye  
Arasında Köklü İlişkiler Mevcuttur”

Kuveyt Emirliği ile Türkiye arasındaki iliş-
kilerin tarih boyunca olumlu bir çizgide ol-
duğunu anlatan Arslan, “Kuveyt Emirliği ile 
Türkiye arasında köklü ilişkiler mevcuttur. 
Özellikle Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgal 
etmesine karşı Türkiye ciddi bir tavır almış, 
işgalin sona ermesi için çaba sarf etmiştir” 
dedi. Körfez’de sendikal hareketin en köklü 
olduğu ülkenin Kuveyt olduğunu söyleyen 

Arslan, Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyo-
nu’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren 
ITUC’un üyesi olduğunu söyledi. 

“Şehir Hastaneleri Modeli Dünyada 
Bir Örnektir”

Arslan, “Türkiye, son 15 yılda sağlık alanında 
çok büyük bir değişimi ve dönüşümü ger-
çekleştirdi. Sağlık hizmetlerinin hem kali-
tesini yükselttik hem de sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırarak standartları yükselt-
tik. Şehir hastanesi modeli Türkiye için çok 
önemlidir. Bu model aynı zamanda dünyada 
da bir örnektir” dedi.

“İki Kardeş Ülke ve Halk Birlikte 
Çok Şey Yapabilir”

Sağlık hizmetleri konusunda Kuveyt’le nasıl 
bir işbirliği yapılabileceği, eğitim anlamında 
Türkiye’nin sağlık alanındaki değişimi ve 
başarı öyküsünün paylaşılması konularında 
neler yapılabileceği konusunda Öz Sağlık-İş 
Sendikasının deneyimlerinden faydalanma-
ları gerektiğini belirten Arslan, “İki kardeş 
halkın ve ülkenin birlikte yapabileceği çok 
şey olduğuna inanıyoruz. İki kardeş ülke-
nin sendikacılarıyız. Sendika olarak işbirliği 
alanlarını araştırmalı, birlikte neler yapa-
bileceğimiz konusunda birbirimizin tecrü-
belerinden yararlanmalıyız. Bölgenin sen-
dikacılık alanında gelişebilmesi için Kuveyt 
Kamu Çalışanları Federasyonu ile işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Çünkü Kuveyt Kamu 
Çalışanları Federasyonu bölgedeki en eski, 
en güçlü ve tarihsel olarak en tecrübeli fe-
derasyondur. Bunu yapmak öncelikli olarak 

bizim işimizdir. O yüzden bu çalışmaları bi-
zim yapmamız gerekiyor. Bunun için olumlu 
mesajlar vererek hükümetlerimizi güç-
lendirmemiz gerekiyor. Bunları yaparken 
de işçi-işveren çatışması değil uzlaşma ile 
diyalogla sorunlarını çözmeleri gerektiğini 
anlatmak bize düşüyor” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ Uluslararası Alanda Çok 
Güçlü Bir Konfederasyondur”

Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyonu Ge-
nel Başkanı Husain Sabıl Alazmi, “HAK-İŞ 
uluslararası alanda çok güçlü bir konfede-
rasyondur. Bunun için HAK-İŞ Genel Başka-
nı Mahmut Arslan’ın ne kadar çok çaba sarf 
ettiğini biliyoruz” dedi. 

“Bölgesel ve Uluslararası Alandaki 
Tecrübelerimizi Paylaşmak 
İstiyoruz”

Ziyaret amaçlarının Öz Sağlık-İş Sendika-
sı ile Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası arasında 
imzalanan ikili işbirliği anlaşması olduğunu 
söyleyen Alazmi, “Hem bölgesel hem de 
uluslararası düzeydeki birikimlerimizi ve 
tecrübelerimizi paylaşmak istediğimiz için 
buradayız. Bu ikili işbirliği anlaşması çer-
çevesinde sağlık sektöründe ortak eğitim 
programlarımız olacak” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki sendikacılarla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Alazmi, “Türkiye’deki sen-
dikacılar sadece işçilerin haklarını değil aynı 
zamanda ülkenin ilerlemesi ve kalkınması 
için gayret gösteren sendikacılardır. Türk 
halkını son derece takdir ediyor ve kendile-
rine saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ARSLAN, “KUVEYT’TEKİ SENDİKALARLA 
İLİŞKİLERİMİZİ ARTTIRIYORUZ”



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

130 |  HABERLER

Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası’nın Kuveyt’te 
kurulan ilk sendika olduğunu anlatan Alaz-
mi, “Ülkemizde sağlık sektöründe yaklaşık 
5 tane faaliyet gösteren sendika var. Sağlık 
Bakanlığı’ndaki tüm çalışanlar bizim sen-
dikamızın üyesidir. Biz her zaman güçlü bir 
sendika olmaya çalıştık” dedi. 

“İleriye Dönük Neler 
Yapabileceğimizin Kararını Aldık”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, “Öz Sağlık-İş Sendikası ile Kuveyt Sağ-
lık İşçi Sendikası arasında bugün ikili işbirliği 
anlaşmamızı gerçekleştirdik. İkili işbirliği 
anlaşması çerçevesinde biz de Kuveyt’e gi-
derek oradaki faaliyetlerle ilgili ileriye dönük 
olarak neler yapabileceğimizin kararını al-
dık” diye konuştu. Sert, “Öz Sağlık-İş Sendi-

kası olarak zamanla daha da ileriye giderek 
hem HAK-İŞ’i büyüterek hem de sendikamı-
zı büyüterek Türkiye’de yerli ve milli model 

bir sendika olmak için gayret göstereceğiz” 
açıklamasında bulundu.

 HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, 
“Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Kara-

can’ın Sakarya’da silahlı saldırı sonucunda 
hayatını kaybetmesi bizi derinden üzmüştür” 

dedi. HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet 
Şahin, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Abdullah Karacan’ın Sakarya’da fabrika zi-
yareti sırasında uğradığı silahlı saldırı so-
nucunda vefat etmesine ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Lastik-İş Genel Başkanı Rahmetli Abdullah 
Karacan’ın Sakarya’da lastik fabrikası ziya-
reti esnasında uğradığı silahlı saldırı sonu-
cunda yaşamını yitirdiğini büyük bir üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu ve ben-
zeri elim olayların bir daha yaşanmamasını 
temenni ediyoruz.
HAK-İŞ olarak Karacan’a Cenab-ı Hak’tan 
rahmet, ailesi başta olmak üzere DİSK ve 
Lastik-İş Sendikası camiasına, sendikal ha-
rekete ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.”

ŞAHİN, “KARACAN’IN VEFATI BİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR”

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 14 
Kasım 2018 tarihinde Lastik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Koca-
eli’de düzenlenen cenaze törenine katılarak 
başsağlığı dileğinde bulundu. Genel Sekre-
terimiz Dr. Osman Yıldız, Karacan’a Cenab-ı 
Hak’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere 
DİSK ve Lastik-İş Sendikası camiasına baş-
sağlığı diledi. Törene, ayrıca HAK-İŞ Kocaeli 
İl Başkanı Şerafettin Koç ve şube yönetici-
leri ile Sakarya Şube Başkan ve yöneticileri 
katılarak taziye dileklerini sundular. 

YILDIZ, KARACAN’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Zonguldak’taki özel bir maden ocağında ya-
şanan patlamadan dolayı üzüntüsünü dile 
getirerek, “İş kazalarını önlemenin yolu sen-
dikal örgütlülüktür” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ka-
sım 2018 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı Öz Taşıma-İş Sendikamızın 6. Kuruluş 
Yıl dönümü etkinliğine katıldı.
Kuruluş yıl dönümü etkinliğine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, 
Settar Aslan, Mustafa Toruntay, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Ahmet Koca, BELKO Genel Müdürü Recep 
Sivri, Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleri ve kon-

federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Taşı-
ma-İş Sendikamızın 6 yıl gibi kısa bir sürede 
taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası 
olduğunu söyledi.
Arslan, Öz Taşıma-İş Sendikası’nın 6. kuru-
luş yıl dönümünü kutlayarak başarılar diledi.

“İş Kazalarını Önlemenin Yolu  
Sendikal Örgütlülüktür”

Konuşmasında bu sabah Zonguldak’taki 
özel bir maden ocağında yaşanan patlama-
ya değinen Arslan, “Türkiye'nin iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda en iyi mevzuata sahip 
ülkelerden biri olmasına rağmen bir türlü 
kazaların önüne geçilemiyor. Sahip oldu-
ğumuz mevzuata rağmen ölümlerin önüne 
geçemiyorsak ortada ciddi bir sorun var de-
mektir. İnşaat ve maden başta olmak üzere 
birçok sektörde ölümlü iş kazaların önle-
menin en önemli yollarından birisi sendikal 
örgütlülüktür. Örgütlü iş yerlerinde, toplu 
sözleşme düzeni olan iş yerlerinde iş ka-
zalarında ölüm oranı yüzde 1'in altında iken 
örgütlü olmayan, toplu sözleşme düzeninin 
olmadığı yerlerdeki ölümlü iş kazalarının 
oranı ise yüzde 99'dur” bilgisini verdi.

“Her Gün 4 Kişi İş Kazalarında  
Ölmeye Devam Ediyor”

İş kazalarının çalışma hayatının en can alıcı 
sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan 
Arslan, “Maalesef iş kazalarındaki ölümle-
rin önüne bir türlü geçemiyoruz. Evine ek-
mek götürme derdinde olan işçilerimizin iş 
kazalarında hayatını kaybetmesi Türkiye'ye 
yakışmıyor. Şimdi arkadaşlarımızın kömür 
ocağından çıkarılan naaşları başında ağ-
layan, ağıt yakan kadınlar, babasız kalmış 
çocuklar göreceğiz. Biz ülke olarak bunu 
hak etmiyoruz. Maalesef her gün 4 kişi iş 
kazalarında ölmeye devam ediyor. Buradan 
çağrı yapıyorum, gelin bu konuyu sadece 
mevzuat konusu görmeyelim. Hep birlikte 
oturup konuşmamız, tartışmamız ve buna 
ait bir kısım sorumlulukları almamız gereki-
yor, çünkü bir şeylerin eksik ve yanlış olduğu 
ortada” diye konuştu.

ARSLAN: “İŞ KAZALARINI ÖNLEMENİN YOLU 
SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜKTÜR”

ARSLAN, ÖZ TAŞIMA-İŞ sendİKASININ 6. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI
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“Sendikal Hareket, Dinamik  
Bir Harekettir”

HAK-İŞ’in başarısını bütün meselelerde 
adım adım geldiği noktadan daha ileriye 
gitme süreci ve mücadelesine bağlayan 
Arslan, “Sendikal hareket, dinamik bir ha-
rekettir. Durduğumuz yerde durmak değil 
yavaşlarsak bile biliniz ki kaybediyoruz de-
mektir. Hızlı koşmaya hatta koşarken daha 
da hızlanmaya mecburuz. Çünkü değişen, 
hepimizi etkileyen küreselleşme, dijitalleş-
me ve bunların getirdiği zorluklar ve sorun-
lar bizim daha fazla koşmamızı gerektiriyor. 
Onun için gelecekte yapacağımız yenilikleri, 
hedeflerimizi bugünden konuşmamız gere-
kiyor” dedi.
Ülkemizin Avrupa’nın en büyük filosuna sa-
hip olduğunu anlatan Arslan, “Kara, deniz, 
hava başta olmak üzere taşımacılık sektör-
lerinde örgütlenerek dayanışmamızı ve gü-
cümüzü arttırmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 
Antidemokratik Yapısı Değişmeli”

Her yılın Aralık ayında çalışma hayatının 
önemli bir gündemi olan asgari ücret tar-
tışmaları konusuna değinen Arslan, “Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik 
yapısı değişmediği sürece, temsilden uzak, 
çoğulcu yapıdan uzak yapıda devam ettiği 
sürece sağlıklı bir asgari ücret çıkarma şan-
sımız yok. Türkiye'de son 16 yılda içerisinde 
demokratikleşmeye yönelik büyük adımlar 
atıldı ancak Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun antidemokratik yapısı bir türlü değiş-
tirilemedi” dedi.
HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun yapısının değiştirilerek işverenlerin, 
işçilerin ve hükümetin daha demokratik bir 
şekilde temsil edilmesi talebinde bulunan 
Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 

daha çoğulcu bir yapı ortaya koyması ge-
rektiğini ve herkesin üyesi oranında temsil 
edilmesi gerektiğini söyledi. 
Asgari ücret belirlenirken çalışanların enf-
lasyona karşı ezdirilmemesi politikasının 
göz önünde bulundurulması gerektiğini 
söyleyen Arslan, “Enflasyonun yüzde 25 se-
viyesinde olduğu bir dönemde, taşerondan 
kadroya geçen çalışanların 2021 yılına kadar 
sadece yüzde 4 zam vermek doğru değil. 
Yüksek Hakem Kurulu’nun asgari ücret ra-
kamını yüksek tutması gerekiyor” dedi. 

“Azim, Kararlılık ve İnançla  
Çalışarak Bugünlere Geldik”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Ta-
şıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay, 6 yıl önce HAK-İŞ’in desteğiyle 
büyük bir heyecanla kurdukları Öz Taşıma-İş 
Sendikasını azim, kararlılık ve inançla çalı-
şarak bugüne kadar getirdiklerini söyledi.
Toruntay, “6 yıl gibi kısa bir sürede 22 bin 
üyeye ulaşarak taşımacılık iş kolunun en 
büyük sendikası olduk. Sendikayı kurduğu-

muzda taşımacılık iş kolunda 50 yıl önce 30 
yıl önce kurulan sendikalar vardı. Bize ina-
nanların duaları ve destekleriyle bugünlere 
kadar geldik” dedi.

“Sosyal Sendikacılık Anlayışı  
Çerçevesinde Hareket Ediyoruz”

Kuruldukları günden bu yana her zaman ga-
ribin ve mazlumun yanında olmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Toruntay, “Öz Taşıma-İş 
Sendikası olarak sosyal sendikacılık anlayışı 
çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu konuda 
yaptığımız önemli işlerden birisi de eğitim 
yardımlarımızdır. Yaklaşık 3 yıldır sendika-
mız üyelerinin çocuklarına eğitim yardımı 
yapıyoruz. Bugün de yaklaşık bin 900 arka-
daşımıza eğitim yardımı yapıyoruz. Öz Taşı-
ma-İş olarak inandığımız yolda bu işleri yap-
maya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Ahmet Koca, Öz Taşıma-İş Sendi-
kası'nın önemini vurgulayarak, Öz Taşıma-İş 
Sendikası’nın 6. kuruluş yıl dönümünü kut-
ladı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Kasım 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası ile Arnavutluk Kamu 
İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası ara-
sındaki Ortak Sendikal Eğitim Programına 
katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu 
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Viktor 
Hysenllari ile her iki sendikanın uzmanları 
katıldı. Eğitim programının açılışında konu-
şan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, So-
runların çokluğundan ziyade, bunların çözü-
lebilirliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Rakamsal olarak büyümekle birlikte sorum-
luluğun da arttığına işaret eden Arslan, “Esas 
olan nitelik olarak büyük olmak değildir, ne 
yaptığınızdır. Gücümüzü nasıl hizmete dö-
nüştürebiliriz, biz bunun hesabı içindeyiz. 
Bugün eskiye oranla üzerimizde daha fazla 
vebal var. Aşmamız gereken sorunlar var. 
Emekçiler bizden sorunlarının çözülmesini 

istiyor” diye konuştu. Arslan, Hizmet-İş Sen-
dikası ile Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu 
Çalışanları Sendikası arasındaki işbirliğinin 
sekiz yıl öncesine uzandığını anımsatarak, 
ikili işbirliğinin ortak projelerle devam ettiril-
diğini söyledi.
Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışan-
ları Sendikası’nın aldığı sorumlulukla Arna-
vutluk’ta değişime öncülük ettiğini belirten 
Arslan, sendikanın aldığı sorumluluğun Ar-
navutluk’un değişiminin de işareti olduğunu 
söyledi.
Arnavutluk’taki olumlu gelişmelerin Türki-
ye-Arnavutluk ilişkilerini de olumlu yönde 
etkilediğini vurgulayan Arslan, Arnavutluk 
Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendi-
kası’na EPSU ve PSI üyeliği için destek vere-
ceklerini söyledi. FETÖ’nün Arnavutluk’u üs 
edindiğini belirten Arslan, “Maalesef devlet 
kademelerine, diyanet teşkilatına, üniver-
sitelere ve özel sektöre sızmış durumdalar. 
Devlet yetkilileri de bunun farkında ancak 

mücadele için inisiyatif almaktan çekiniyor-
lar. Arnavut kardeşlerimizi uyarıyoruz, FETÖ 
sorunu ciddi bir tehdittir. Türkiye’de kan dö-
kenler, bunu Arnavutluk’ta da yaparlar. Ço-
cuklarınıza sahip çıkın, bu yapıya asla teslim 
etmeyin” uyarısında bulundu. Arnavutluk 
Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendi-
kası Genel Başkanı Viktor Hysenllari de ortak 
eğitim programı ve desteklerinden dolayı Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür 
etti. Küçük bir sendika olmalarına rağmen 
ayakta durabildiklerini ifade eden Hysenllari, 
Arnavutluk çalışma hayatında örgütlenme 
ve aidat toplanması başta olmak üzere pek 
çok sorunla mücadele ettiklerini söyledi. Hy-
senllari, ikili işbirliği ve eğitim programlarını 
devam etmesini dileğinde bulundu.

ARSLAN, ARNAVUT SENDİKACILARIN EĞİTİM 
PROGRAMINA KATILDI
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 20 
Kasım 2018 tarihinde konfederasyonu-
muza bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Arna-
vutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları 
Sendikası arasındaki Ortak Sendikal Eğitim 
Programı için Türkiye’ye gelen heyeti HAK-
İŞ Genel Merkezinde ağırladı. Heyeti kabul 

eden Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’in çalışmaları, projeleri hakkında 
heyeti bilgilendirerek, HAK-İŞ’in kurulduğu 
günden bu yana çalışma hayatına vermiş 
olduğu katkılar konusunda açıklamalarda 
bulundu. HAK-İŞ’in ilkeleri, prensipleri ve 
hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aktif 

bir şekilde yürüttüğünü belirten Yıldız, “Bu 
anlayışla günden günde büyüyor ve güçle-
niyoruz. Türkiye’de güçlü bir sendikal aktör 
ve uluslararası alanda sendikal hareketin 
önemli ve farklı bir sesiyiz” dedi.
Ziyaret programı, toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

ARNAVUT SENDİKACILAR HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı’nda 4 Ekim 2018 tari-
hinde HAK-İŞ İl Başkanı Mustafa Şişman ve HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın şube başkan ve 
yöneticileri, İstanbul Kadın Komitesi Başkanı ve ko-
mite üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda kadın sorunlarına değinildi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
İSTANBUL’DA KOMİTE 
ÜYELERİYLE BULUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
tarafından Balıkesir’in Havran 
ilçesine bağlı Koca Seyit 
Mahallesinde yaptırılacak 
olan sekiz derslikli Hiz-
met-İş Sendikası Koca Se-
yit İlkokulu’nun temel atma 
törenine katıldı.
Törene, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Balıkesir Valisi 
Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 
Balıkesir AK Parti Milletvekille-
ri Mustafa Canbey ve Belgin 
Uygur, Beykent Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Akile Reşide Gürsoy, 

Havran Kaymakamı Şeref 
Aydın, Havran Belediye Baş-
kanı Emin Ersoy, Burhaniye 

Belediye Başkanı Necdet Uy-
sal, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 

Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ Balıkesir 
İl Başkanı Savaş Dal, Hizmet-İş 
Sendikası Uşak, Denizli, Manisa, 

Bursa şube Başkanları, Çanak-
kale, Edirne, Aydın ve İzmir İl 
Başkanları, vatandaşlar ve öğ-
renciler katıldı.

“Şehit ve Gazilerimize 
Borcumuz Var”

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, “Seyit onbaşı büyük bir 
kahramandır. Onu anmak 
ve onun adına bir şeyler 

yapmak da bizim borcumuzdur. Bütün şe-
hitlerimiz ve gazilerimize hem millet hem 
de kurumlar olarak borcumuz var. Borcu-
muzu ödeme sorumluluğumuz var. Bu so-
rumluluğumuzun gereğini yerine getirmek 
için küçük bir adım attık. Temelini attığımız 
okulla ona borcumuzu ödemek istedik” diye 
konuştu.
Türk milletinin inancı ve anlayışı gereği ya-
pılamayacak olanları da yapabilen bir millet 
olduğunu belirten Arslan, “Koca Seyit, Ça-
nakkale Savaşı’nın en kritik döneminde 275 
kg’lık topu tek başına taşıması ve nihayetin-
de o topun ateşlenmesi sonucu İngiliz gemi-
sinin batırılması tarihin akışını değiştiren bir 
olay olmuştur. İşte Koca Seyitler 7 düvelin 
üzerimize saldırdığı bir dönemde imanla-
rıyla, inançlarıyla, sadakatleriyle bu milletin 
kurtuluşunu sağladılar. Onlara borcumuz 
var. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

“Koca Seyit Onurlu Bir Emekçiydi”

Arslan, Seyit Onbaşının emekçi yanına dik-
kat çekti. 
Seyit onbaşının nafakasını odun kömürü 
yapıp satarak kazandığını anlatan Arslan, 
“Koca Seyit hayatının son dönemini zeytin-
yağı fabrikasında hamallık yaparak geç-
miştir. Hiçbir zaman devletten madalya alıp 
maaş almayı düşünmemiştir. O onurlu bir 
yaşamı, hayatının sonuna kadar sürdür-
müştür” ifadelerini kullandı.
Arslan, “Koca Seyit’in hayatının bütün yön-
lerini çocuklarımızın, gençlerimizin, milleti-
mizin tanıması gerekiyor. O bir kahramandır, 
onu anmak ve onun adına bir şeyler yapmak 
da bizim borcumuzdur. Bugün bu borcu öde-

ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKASI KOCA SEYİT 
İLKOKULU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
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mek için buradayız. Onun adına bir okulun 
temelini atıyoruz” diye konuştu.

“Koca Seyit’i Daha Geniş Kitlelere 
Tanıtacak ve Hatırasını  
Yaşatacağız”

HAK-İŞ olarak Koca Seyit’i tanıtma görevi-
ni üstleneceklerini belirten Arslan, şunları 
kaydetti: “Aslında bu okulla beraber HAK-
İŞ’in 700 bin üyesi, 22 sendikası ve milyon-
larca mensubuyla birlikte Koca Seyit’i daha 

geniş kitlelere doğru bir şekilde tanıtacağız. 
Seyit onbaşıyı ülkemize ve dünyaya tanıtma 
sorumluluğumuz da olacak. Onun hayatını 
konu alan bir yayın hazırlayacağız. Yaptıra-
cağımız okul da onun mirasının ebediyen 
yaşaması için bir vesile olacaktır.” Törende 
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve 
Balıkesir Ak Parti Milletvekili Mustafa Can-
bey de birer selamlama konuşması yaptılar. 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 
okulun yapımı ve eğitime 
katkılarından dolayı Genel 
Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a teşekkür etti. 

Okulun Temeli Dualarla 
Atıldı

Yazıcı, “Seyit Onbaşının to-
runlarına bir okul yaptırarak 
onlara bu güzel hediyeyi su-
nan, ülkesine sevdalı, güzel 
düşünen insan Mahmut Ars-

lan’a teşekkür ediyorum. HAK-İŞ’e teşekkür 
ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından okulun temeli, dua-
larla atıldı. HİZMET-İŞ Sendikası Koca Seyit 
İlkokulu’nun, 23 Mayıs 2019’da bitirilmesi 
hedefleniyor. 

Arslan, Seyit Onbaşı'nın Kabrini 
Ziyaret Etti

Arslan, törenin ardından Seyit Onbaşı’nın 
kabrini ziyaret ederek dua etti. Kabir ziyare-
tinin ardından Seyit Onbaşı adına yaptırılan 
müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.



137HABERLER  |

EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB)’nin burslarından yararlanarak Türki-
ye’de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle bir 
araya geldi. YTB’nin Ankara Hamamönü’nde 
bulunan ofisinde 24 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleşen programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra YTB Koordinatörü 
Orhan Ocakdan ve yabancı uyruklu öğrenci-
ler katıldı. Programda öğrencilere hitaben 
konuşmalarını gerçekleştiren Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, öğrencilerden kendi 

ülkelerinde demokrasi ve özgürlüklerin ge-
lişmesi için mücadele etmelerini istedi.

“Ortak Dil, Demokrasi ve 
Özgürlüklerdir”

Arslan, “İnsanların ülkesi, dili, rengi ne olursa 
olsun ortak dili demokrasi ve özgürlüklerdir. 
Yaşam hakkı, çalışma hakkı, ibadet hakkı gibi 
temel haklarımızı güvence altına almak için 
demokrasi ve özgürlüklerin mücadelesini 
vermemiz gerekiyor. Çocuklarımız, gelece-
ğimiz, ülkelerimiz ve dünya için bu mücade-

leye ihtiyacımız var. Bunun bedelleri var ama 
bütün bedellere rağmen durduğumuz yer 
özgürlük olmalıdır” dedi. Özgürlük ve bağım-
sızlığın, sendikal hareketin varlığı için temel 
şartlar olduğunu belirten Arslan, “Özgürlük 
ve bağımsızlığın sağlandığı durumlarda sivil 
toplum örgütü olabilir. Özgürlük ve bağım-
sızlığın olmadığı totaliter ve antidemokratik 
ülkelerde ekonomik kalkınma da olmuyor. 
Özgürlük, mücadele ile elde edilen bir şeydir. 
Bu mücadeleyi sizler üstleneceksiniz” diye 
konuştu. 
HAK-İŞ’in yurtdışındaki sendikalarla işbirliği 
yaparak, bazı sendika çalışanlarının Türki-
ye’de lisans yapmaları, Türkçe ve iş mevzua-
tını öğrenmeleri için katkı verdiklerini anlatan 
Arslan, sendikal ilişkileri geliştirmek için bu 
modeli karşılıklı olarak geliştirmek istedik-
lerini söyledi. Yabancı uyruklu öğrencilerden 
ülkelerindeki sendikalarla tanışmalarını ve 
sendikalarla diyalog içerisinde olmalarını is-
teyen Arslan, “HAK-İŞ olarak her zaman yerli 
ve yabancı uyruklu öğrencilerle diyalog kur-
ma ve onlara katkı verme gayreti içinde ol-
duk. Sendikal harekete ilgi duyan öğrencilere 
her zaman kapımız açıktır” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Bir İrade Ortaya 
Koyuyoruz”

Neoliberalizmin hâkimiyetiyle birlikte dünya-
da hak gaspları, adaletsizlik, açlık, yoksulluk 
ve ölümlerin arttığına işaret eden Arslan, 
“Böyle zamanlarda sendikalara daha çok ih-
tiyaç var. Sorumluluklarımızı erteleyemeyiz, 
bir şeyler yapmak zorundayız. HAK-İŞ olarak 
bir irade ortaya koyuyoruz. Yapabileceğimiz 
şeyleri yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
Öğrencilere sendikal hareket hakkında bilgi 
veren Arslan, öğrencilerin sorularını cevap-
landırdı.

ARSLAN, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ka-
sım 2018 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Gö-
revlileri Sendikası’nın katkılarıyla KKTC’de 
gerçekleştirilen konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkan-
lar Kuruluna katıldı.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcı-
larımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, 
Cengiz Gül, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız ile KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı 
Metin Atan'ın da aralarında olduğu HAK-
İŞ'e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, 
Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi ile Hizmet-İş Sendikası 
Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve 
basın mensupları katıldı.

“Kıbrıslı Türk Kardeşlerimizin  
Mücadelesine Destek İçin  
Buradayız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu toplantısının, dünyaya mesaj vermek 
için KKTC’de yapıldığını söyledi.
Toplantının KKTC’de gerçekleştirilmesinin 
temelindeki amacın işbirliği olduğunu be-
lirten Arslan, “Her zaman KKTC’nin yanında 
saf tuttuk. Türkiye için KKTC, KKTC için de 
Türkiye vazgeçilmezdir. Türkiye’de KKTC’yi 
yavru vatan, KKTC’de de Türkiye’yi anava-
tan olarak görüyorlar. Türkiye ile KKTC’nin 
arasını zehirlemek isteyenlere karşı müca-
dele ediyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin 
mücadelesini yalnız bırakmıyoruz. Bugün 
bunun için buradayız. Bir yurttaş olarak 
KKTC’yi Türkiye’den ayrı görmüyoruz. Tarih 
boyu KKTC mücadelesinin bizim mücade-
lemiz olduğuna inandık. KKTC’nin yaşadığı 
sorunlar bizim sorunlarımız, yaşadıkları gü-
zellikler bizim güzelliklerimizdir. İki devlet 
olmamıza rağmen bir toplumun parçaları-

yız. Kim ne mücadele verirse versin, kimse 
bizi birbirimizden ayıramaz” dedi.
Bazı kesimlerin KKTC davasını yanlış yo-
rumladığına işaret eden Arslan, “Aramıza 
barikatlar kurmayalım. Var olan barikatları 
kaldıralım” dedi.

“KKTC KAMU-SEN İle Dayanışma 
İçindeyiz”

Arslan, “KKTC’de toplanmamızın bir başka 
nedeni de Kıbrıs Kamu-Sen ile dayanış-
ma içindir. Burada HAK-İŞ üyesi KKTC Ka-
mu-Sen var. Toplantımızı bu sendikamızın 
katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Kamu-Sen, 
Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık mücadelesini 
özdeşleştirmiş bir sendikamızdır. Sendika 
genel başkanı ve yöneticilerini hem ulusal 
duyarlılıklarından hem de toplantımıza kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ka-
mu-Sen’le yürümeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Arslan, KKTC’nin 35. Yılını kutladı

Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısını, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı 

olan 15 Kasım’da gerçekleştirdiklerine dik-
kati çeken Arslan, KKTC’nin 35. Yılını kutladı.
Arslan, Kıbrıs’ta kalıcı çözümden yana ol-
duklarını ancak iki toplumun birlikte devlet 
oluşturma hayalinin her gün biraz daha za-
yıfladığını söyledi.

“KKTC İlelebet Yaşasın”

Arslan, “HAK-İŞ ısrarla çözümü savunmuş-
tur. Annan Planı’nı savunmuştur. Uzlaşma 
tek taraflı olmuyor. Karşılıklı olur. Yuna-
nistan’ın, Kıbrıslı Rumların ve uluslararası 
toplumun adil bir barış istemediğini gördük. 
KKTC’nin 35. Yılını kutladığı bu günlerde dili-
yoruz ki KKTC ilelebet yaşasın. Adada yaşa-
yan kardeşlerimizin uluslararası tanınırlığını 
da sağlayacak güçlü bir cumhuriyet olması 
konusunda üzerimize düşen sorumluluğu 
üstlenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Özel Sözleşmeli Personel  
Çözümünü Çöpe Attırdık”

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alın-
masını Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki 
en önemli reformlardan birisi olarak nite-

ARSLAN, KKTC’DE HİZMET-İŞ SENDİKASI 
BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
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lendiren Arslan sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu büyük fotoğrafın içerisinde eksiklikler 
var. Bu eksiklikleri giderme konusunda 
ayrı bir mücadeleyi aynı azim ve kararlılıkla 
sürdürmeye devam edeceğiz. İsteğimiz, ta-
şeronla ilgili Kararnamenin talep ettiğimiz 
bütün yönleri kapsaması şeklindeydi ama 
bu yönde gerçekleşmedi. Bütün eksiklilerine 
rağmen bugün taşeron konusunda geldiği-
miz noktanın ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha vurgulamak isterim. Unutmayın, 
Sayın Ahmet Davutoğlu'nun taşeron işçiler 
için açıkladığı çözüm, 'Özel Sözleşmeli Per-
sonel' statülü çözümdü. Maliye Bakanlığı bu 
çözümün tanıtımına kadar tüm hazırlıklarını 
yapmıştı. Bu bizim için karanlık bir noktaydı. 
Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimizde 
eksiklerine rağmen, hatalarına rağmen biz 
'Özel Sözleşmeli Personel' çözümünü çöpe 
attırdık. Aynı partinin bir başka hükümetiyle 
her şeyi yeniden inşa ettik. Bunu asla unut-
mayalım, bunu unutursak haksızlık ederiz. 
Hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de bu 
konuda mücadele eden arkadaşlarımıza 
haksızlık etmiş oluruz. Biz artık geriye dö-
nülmeyecek bir başarıyı elde ettik. Kamu 
işçiliğini yeniden inşa ettik. Bugün başka bir 
yerdeyiz.”

“Bakan Selçuk İle 4 Saatlik Bir  
Görüşme Gerçekleştirdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ile 4 saati bulan bir 
görüşme yaptıklarını anlatan Arslan, gö-
rüşmede kadroya geçen taşeron işçilerin 
sorunları, kadroya alınmayan taşeron işçiler 
ile geçici ve mevsimlik işçilerin durumunu 
gündeme getirdiklerini söyledi.

“KİT'lerle İlgili Düzenlemenin Doğru 
ve Adil Olmadığını Söyledik”

Bakan Selçuk’a HAK-İŞ’in uzun süredir üze-
rinde çalıştığı çalışma hayatı genel raporu 
ile taşeron konusunda ayrıntılı rapor sun-
duklarını belirten Arslan, şu açıklamalarda 
bulundu:
“Temel olarak taşeron işçilerin Kararname-
de yer alan 3 yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak 
itibariyle değiştirilmesini talep ettik. Kamu 
sözleşmelerine taşeron işçilikten kadroya 
geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşme-
leri kapsamına alınarak yeni bir yaklaşımın 
önünün açılmasını istedik. Kadro alamayan 
kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorunu-
nun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde 
çalışan arkadaşlarımızın bu kapsamın içe-
risine alınarak kamudaki taşeron işçi arka-
daşlarımızla aynı statünün sağlanıp, kadro-
larının verilmesini talep ettik. Bakanlar Ku-

rulu tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron 
işçilerle ilgili getirilen düzenlemenin doğru 
ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini 
ve mevcut kadro kararnamesinin uygulan-
masını istedik. Geçici ve mevsimlik işçilerle 
ilgili gelinen durumun çok önemli olduğunu 
ancak buna belediyelerin de dahil edilmesini 
istedi. Belediyedeki çalışanlar için de ilave 
tediyenin uygulanmasını talep ettik.”

“Kadro Alan İşçilerin Çalışmadığı 
Algısını Bozmak Bize Düşüyor”

Kadroya geçen taşeron işçilerin çalışmadığı 
yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı-
na dikkati çeken Arslan, “Ne yazık ki Sayın 
Bakanımız dahil pek çok kamu görevlisi ve 
siyasetçi bu algıdan etkilenmişler. Taşeron 
işçilikten kadroya geçenlerin yeterince çalış-
madıkları, kamu hizmetlerinin aksadığı şek-
linde bir algı oluşturuluyor. Bunu yapanların 
taşeron işçilerin kadro almasını istemeyen 
çevreler oldukları belli, kızgınlıkları, itirazları 
ve rahatsızlıkları var. Bir kısım çevreler de 
gerçeği görmeden, bilmeden, anlamadan bu 
insanların üzerine haksız bir şekilde gitmeye 
devam ediyorlar. Yetersiz personelin fatura-
sını daha fazla çalışarak yerine getirmeye 
çalışan insanların çalışmadığını söylemek 
büyük bir haksızlıktır. Bu algıyı bozmak bize 
düşüyor” şeklinde konuştu. Arslan Bakan 
Selçuk ile görüşmede, “Asgari ücretin, eko-
nomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabi-
lecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun yapısı dahil bütünüyle ma-
saya yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonunun antidemokratik, işçi-
leri temsilden uzak yapısının daha katılımcı 
bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerileri-
mizi sunduk” ifadelerini kullandı.

“Doğru Söyleyenlerin Sayısı  
Giderek Azalıyor”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, bütün dünyada totaliter ve milliyetçi 
şovenist zihniyetlerin giderek arttığını belir-
terek, “En son Brezilya’da faşist yaklaşımlar 
iktidara geldi. Biliyoruz ki, böyle durumlarda 
gelecekte dünyayı pek hayırlı bir sonuç bek-
lemiyor. Türkiye olarak ne yapmalıyız onu 
düşünmeliyiz. Siyasi anlamda, askeri kapa-
sitemiz anlamında neler yapmalıyız. Dünyaya 
böylece adalet anlayışını haykırabiliriz. Aksi 
takdirde seyrettiğimiz dizilerde herkesi yene-
riz, ama uyandığımızda acı gerçekle yüz yüze 
kalırız. Hepimize daha fazla görev düşüyor. 
Başkalarını eleştirerek bir yere varamayız. 
Bir şey yaparken önce Allah’ın rızasını göze-
teceğiz. Arkadaşlarımız hep iktidarda kalacak 
mı diyeceğiz diye bakmayacağız. Biz hancıyız 
onlar yolcu. Sendikacılığı iktidara gelelim diye 
yapmıyoruz, bir iddia olarak yapıyoruz. Yoksa 
kuru bir uğraştan başka bir şey değil. Doğru-
ları söyleyenlerin sayısı her geçen gün giderek 
azalıyor. Sorumluluk hepimizde. Bazı şeylerde 
niye sıkıntı duyuyoruz diyerek yeni sisteme de 
bu gözle bakıyoruz. Bunun için de fikirlerimizi 
söylememiz lazım. Arkadaşımızın bir yanlışı-
nı söyleyemiyorsak en büyük vebal bizdedir” 
diye konuştu.

“Türkiye ile Et ve Tırnak Gibiyiz”

Konfederasyonumuza bağlı Kıbrıs Ka-
mu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, KKTC’de 
böyle anlamlı bir günde bu toplantının ger-
çekleşmesinin önemini vurguladı. Atan, “Biz 
bugüne kadar bedeller ödedik. Türkiye ile et 
ve tırnak gibiyiz. Nasıl HAK-İŞ ile aynıysak 
Türkiye ile de öyleyiz. Bugüne kadar Türki-
ye’ye bağımlı kaldık, bundan sonra da bağımlı 
kalacağız. Bazı ekonomik sıkıntılarımız olabi-
lir. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız” dedi.
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HAK-İŞ Kadın Komitesi, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) tarafından 6 Aralık 2018 
tarihinde düzenlenen “Çalışma Yaşamında 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlen-
mesi Konferansına” katıldı. 

Konferansa, konfederasyonumuzu temsilen 
Endüstri İlişkiler Uzmanı Elif Yıldırım katıldı. 
Çalışma yaşamında kadına yönelik şiddeti 
sona erdirmek için sosyal tarafların rolü ve 
katkıları konulu panelde konuşan Yıldırım, 

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ve HAK-İŞ 
Kadın Komitesi’nin kadına yönelik şiddet 
konusundaki çalışmalarını, faaliyetlerini ve 
projelerini anlattı.
Programının açılış konuşması ILO Türkiye 
Direktörü Numan Özcan tarafından yapıldı.  
Açılış konuşmalarının ardından; çalışma 
yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi ko-
nusunda ILO’nun faaliyetleri ve çalışma 
standardı belirleme tartışmaları ve uygu-
lanan politikalar ile iyi uygulama örnekleri 
sunumları gerçekleştirildi.
Öğleden sonraki oturumda ise, çalışma ya-
şamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
için işbirliğinin güçlendirilmesi konulu panel 
gerçekleştirildi.
Panel oturumlarından sonra soru-cevap bö-
lümüne geçildi.
Konferans, tüm katılımcıların görüşlerinin 
aktarılması ile sona erdi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ “ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLARA 
YÖNELİK ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ KONFERANSI”NA KATILDI

HAK-İŞ Kadın Komitesi 18 Eylül 
2018 tarihinde HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Zengin baş-
kanlığında toplandı. Toplantıya kon-
federasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın kadın komite üyeleri katıldı. 
Toplantıda HAK-İŞ ve bağlı sendi-
kaların kadın komitesi konusundaki 
faaliyetler hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, 8 Eylül 2018 tarihinde Sudan’ın 
Başkenti Hartum’da gerçekleştirilen 

2. Türkiye-Sudan Kadın Buluşması 
Eğitim programı hakkında bilgi-
lendirme yaptı. HAK-İŞ Dış İlişkiler 
Uzmanlarımız Merita Yıldız ve Fulya 
Pınar Özcan HAK-İŞ olarak üyesi ol-
duğumuz ve yönetimlerinde bulun-
duğumuz ETUC, ITUC ve PERC'un 
yapısı, faaliyetleri ve kararları konu-
sunda bilgi verdi.
HAK-İŞ Projeler Koordinatörümüz 
Recep Atar, proje hazırlama ve yaz-
ma, proje kaynakları ve uygulanma-
sı konusunda bir sunum yaptı.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz İnşaat-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Zekeriya Koca’yı makamında kabul etti.

ARSLAN, 
ÖZ İNŞAAT-İŞ 
BAŞKANI KOCA’YI 
KABUL ETTİ
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Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendi-
kamızın Manisa Şube Başkanı Turan Karanfil 
ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 10 Aralık 
2018 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 1 Aralık 
2018 tarihinde gerçekleşen Manisa Şubesi 
11. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yöneti-
mine başarı dileklerini sundu.
Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Turan Ka-
ranfil, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, 
Manisa Şubesine göstermiş olduğu katkı ve 
destekleri için teşekkür etti.

ARSLAN, MANİSA ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Yozgat Şube Başkanı Ferman 
Zararsız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
10 Aralık 2018 tarihinde Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti.

ARSLAN, YOZGAT 
ŞUBE YÖNETİMİNİ 
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 
2018 tarihinde Konya Eğitim Kültür ve Sağ-
lık Vakfı (KONEV) tarafından düzenlenen Ta-
nışma, Birlik Beraberlik Toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan’ın yanı sıra, KONEV Genel Başkanı Hakkı 

Teke, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 

Ak, AK Parti Konya Milletvekilleri ve çok sa-

yıda bürokrat katıldı.

ARSLAN, KONEV 
TANIŞMA, BİRLİK 
BERABERLİK 
TOPLANTISINA 
KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ara-
lık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen Öz 
Güven-Sen Sendikamızın 2. Olağan Genel 
Kurulu’na katıldı. 
Öz Güven-Sen 2. Olağan Genel Kurulu’na 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, genel başkan yardımcılarımız Mehmet 
Şahin, Settar Aslan, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yö-
netim kurulu üyeleri, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz ve yönetim kurulu 
üyeleri, delegeler, milletvekilleri, sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticileri, 
ilçe belediye başkanları ve basın mensupları 
katıldı.
Genel Kurulda divan başkanlığını konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi yapar-
ken Divanda, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili 

Av. Hüseyin Öz, İnşaat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, Selin Ünal ve Çiğ-
dem Sığırcı yer aldı.

“15 Temmuz’u Unutturmayacağız”

Öz Güven-Sen 2. Olağan Genel Kurulu’nda 
konuşan Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, “HAK-İŞ, onurlu mücadelesini değişik 
faaliyetleri ve değişik başarılarıyla taçlandır-
mış ve hep bir ilerisi için mücadele etmiş-
tir. Zorluklar olmuştur ama güzellikler de 
yaşanmıştır. Darbeler, muhtıralar, tehditler 
ve baskılar HAK-İŞ’i bu yolculuğundan geri 
çeviremedi. 15 Temmuz hain darbesinde ya-
pılan onurlu mücadelede devletine, milleti-
ne, değerlerine ve demokrasiye sahip çıkan 
ve o gece şehit olan arkadaşlarımıza bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitleri-
mizi ve yakınlarını yalnız bırakmadık ve bı-
rakmayacağız. Bu hainlerin en ağır şekilde 

cezalandırılmasını istiyoruz. Sincan Cezae-
vi’ndeki nöbetlerimize de devam ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Maalesef Türkiye’den Başka 
Dostları Yok”

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Bizler sadece 
sendikacılık yapmıyoruz, geleceğimiz için, 
millet iradesi için mücadelemizi devam et-
tireceğiz. Altı haftadır devam eden ve özel-
likle Gazze’de, İsrail işgal devletinin acımasız 
ambargosu altında yaşayan Filistin’liler açık 
hapishanede yaşama mücadelesi veriyor-
lar. Her Cuma günü Gazze’de toplanıp, İsrail 
işgal güçlerine karşı meydan okuyan Filis-
tinliler’e karşı acımasızca saldırıyorlar. Dün 
17 yaşındaki bir kardeşimiz daha şehit oldu. 
230 Filistinli kardeşimiz Cuma günleri yapı-
lan saldırılarda hayatlarını kaybettiler. Maa-
lesef bizden başka konuşan, bizden başka 
bu acıları hisseden yok. Türkiye’den başka 
arkalarında duran kimse de yok” diye ko-
nuştu.

“Türkiye, Tüm Mazlumların 
Duasında”

Lübnan temaslarına da değinen Arslan, 
“Trablusşam’da 15 Temmuz gecesi Lübnan-
lılar bir meydanda toplanıp bizler için, Türki-
ye için dualar ettiler. Duaların sayesinde bu-
günlere geldik. Rabbim ülkemizi muvaffak 
kılsın. Türkiye, dünyadaki bütün mazlumla-
rın duasını alıyor” dedi.
“Adam Gibi Adam Mahmut Başkan, HAK-İŞ 
Seninle Gurur Duyuyor” sloganlarıyla sık sık 
sözleri kesilen Genel Başkanımız Mahmut 

ARSLAN, ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKAMIZIN 
2. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI
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Arslan, Öz Güven-Sen'in dört yıl gibi kısa bir 
süre içerisinde elde ettikleri büyük başarı-
larından dolayı onur duyduklarını sözlerine 
ekledi. 

“Bu İş Yine HAK-İŞ’e Kaldı”

Arslan, “Daha ileriye, daha ileriye yürüme-
liyiz. Yaptığınız her eylemlerde, nöbetle-
rimizde, her etkinliğimizde ne zaman Öz 
Güven-Sen’e ihtiyacımız olduysa her zaman 
yanımızda oldunuz, Allah sizlerden razı ol-
sun. Taşeron işçilerimiz kadrolarını aldılar. 
Bu büyük bir devrim, büyük bir reformdur. 
Bizler taşeron çalışanların her seher vakti 
kalkıpta “Rabbim bizi muvaffak kıl” dualarıy-
la bu başarıları elde ettik. O günleri unuta-
mayız. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız var. 
Onlarında kadro alabilmesi için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Asla vazgeçmek yok. 
Bu iş yine HAK-İŞ’e kaldı. Kamuya geçen 
taşeron işçilerimizin geçiş dönemi inşallah 

2020 yılına kalmayacak. Mücadele edeceğiz 
ve inşallah kazanacağız” diye konuştu.
“8 Milyon, Asgari Ücreti Bekliyor”
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı-
nın değiştirilmesi gerektiğini her defasında 
yetkililere hatırlattıklarını belirten Arslan, 
“Bu yöntem değişmediği sürece arzu etti-
ğimiz bir asgari ücreti elde etme imkanımız 
yok. 8 milyona yakın insanımız bu ücreti 
bekliyor. Bu konu milyonlarca insanı ilgilen-
dirdiği gibi bizleri de ilgilendiriyor. Bizler en 
büyük konfederasyon olursak bu yöntemi 
değiştirebiliriz. 
Komisyonda işsizler, emekliler, işçiler ol-
mak üzere her kesim temsil edilmeli” şek-
linde konuştu.

“4 Yılda Büyük Başarılar Elde Ettik”

Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz 
yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’da hain 
darbeye karşı duran ve şehit olan arkadaş-

larımıza Allah’tan rahmet, yaralı arkadaş-
larımıza da şifalar diliyorum. 15 Temmuz 
gecesi sayın başkanımız Mahmut Arslan’ın 
talimatıyla o gece bütün arkadaşlarımızla 
meydanlara indik. 15 Temmuz’u unutmaya-
cağız, unutturmayacağız. Kuruluşumuzun 
üzerinden 4 yıl geçti ve bugünlere geldik. 
Şu anda üye sayımız 34 bin olmuştur. Ta-
şeronların kadro almasında büyük emek 
göstermiş olan HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Onların çabaları sayesinde emekçilerimiz 
geleceklerine umutla bakmaya başlamış-
lardır. HAK-İŞ gayretleri ile KİT’lerde çalışan 
arkadaşlarımızın da kadroya geçeceklerini 
biliyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a, Öz Güven-Sen Genel Baş-
kanı Ömer Yılmaz tarafından hediye takdim 
edildi.
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Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 20 Aralık 
2018 tarihinde Ankara 
Kızılcahamam’da Konfe-
derasyonumuza bağlı Öz 
Ağaç İş Sendikası Temsil-
ciler Toplantısı’na katıldı. 
Toplantıya Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, Öz Ağaç-İş 
Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp Karaderili, Genel 
Başkan Vekili Av. Tuncay 
Dolu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şube Başkanları 
ve işyeri baş temsilcileri 
katıldı.
Konuşmasında HAK-İŞ’in ilk kuruluş yılla-
rından bahseden ve sendikal harekette ve-
fanın önemine değinen Arslan, “Size tavsi-
yem, sendikamız ne kadar büyürse büyüsün 
geçmişten asla kopmamalıyız. Geçmişimizi 
asla unutmamalıyız” diye konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda 160 ülke ve 350 
tane konfederasyonun üye olduğu 
ITUC’un Genel Başkan Yardımcılığı gö-
revine HAK-İŞ’in getirildiğini hatırla-
tarak, “HAK-İŞ farklı, özgün ve bütün 
dünyayı kuşatan anlayışından dolayı bu 
göreve layık görüldü” şeklinde konuştu.

“Yemen’li Kardeşlerimiz Ölümle 
Burun Buruna”

Arslan, başkanlığını yürüttüğü Kudüs 
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin 

faaliyetlerinden de bahsederek, “Dünyanın 
neresinde bir mazlum varsa HAK-İŞ ora-
da. Suriye kampanyamız devam ediyor. 
Yemen’li kardeşlerimiz ölümle burun buru-
na. Milyonlarca insan ölümle karşı karşıya. 
Yüzbinlerce insan kolera vakasına yakalan-
mış durumda. Ve insanlar, çocuklar ölüme 

terkediliyor. Burayı duy-
mayacak mıyız? Filistin’de 
yaşananlar, Kudüs’te yaşa-
nanları görmeyecek miyiz, 
göreceğiz” dedi.

 “HAK-İŞ’i Daha da 
Büyütmeliyiz”

Türkiye’de 15 milyon 600 
bin kayıtlı işçi olduğunu ve 
bu sayının sadece 1 milyon 
800 bininin sendikalara üye 
olduğunu belirten Arslan, 
“2013 ocak ayında istatis-
tikler yayınlandı. HAK-İŞ’in 
üye sayısı 160 bindi. Evet 
bugün beş yılda 5 kattan 
fazla büyüdük ama toplam 

fotoğrafa baktığımızda halen işin başındayız. 
HAK-İŞ’e 700 binler yakışmaz. 7 milyon ol-
malıyız. HAK-İŞ’i daha da büyütmemiz ge-
rekiyor. Çünkü HAK-İŞ gücünü üyelerinden 
alır” ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun faali-

yetlerini de yakından takip ettiklerini 
hatırlatan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, “Bizim asgari ücretle ilgili bi-
rinci talebimiz yeniden daha katılımcı, 
çoğulcu bir anlayışla, bütün kesimlerin 
temsil edildiği, işçilerin ve emeklilerin 
de ağırlıklı olduğu bir model” dedi.
Programın sonunda Genel Başkanımız 
Arslan’a, Öz Ağaç-İş Genel Başkanı 
Eyüp Karaderili tarafından tablo hediye 
edildi.

ARSLAN, “HAK-İŞ GÜCÜNÜ ÜYELERİNDEN ALIR”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Aralık 
2018 tarihinde Uşak Belediyesi iştiraki İn-
şaat Gıda Taşımacılık Turizm Temizlik İşleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (UTAŞ A.Ş.) 
ile konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamız arasında devam eden toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı.
UTAŞ A.Ş 1. Dönem toplu iş sözleşmesi, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, Uşak Bele-
diye Başkanı Av. Nurullah Cahan, UTAŞ A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullah Furtuna 
ve HAK-İŞ Uşak İl Başkanımız Recep Sor-
kun tarafından imzalandı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah 
Cahan, UTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Seyfullah Furtana, Uşak İl Sağlık Müdürü 
Dr. Sedat Kavas, HAK-İŞ Uşak İl Başkanımız 
Recep Sorkun, konfederasyonumuza bağ-
lı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, 
Uşak Belediyesi Daire Müdürleri, üyelerimiz 
ve basın mensupları katıldı.

“Meydan Okumanın Adı Taşeron 
İşçilere Kadrodur”

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron iş-
çilere kadro verilmesini, uluslararası güçlere 
karşı bir meydan okuma olarak nitelendirdi.
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi uluslararası sermayenin sözcüsü ko-
numundaki kuruluşların Türkiye ve pek çok 
ülkeye, kamunun küçültülmesi yönünde 
baskı yaptığını ifade eden Arslan, “IMF’i 2013 
yılında kovmamızdan önce, Türkiye’den 
başlıca isteğinin başında, kamunun küçül-
tülmesi, kamuya kadrolu işçi alınmaması, 
işçi ve emeklilerin ücretlerinin düşürülmesi 
ve emeklilik yaşının yükseltilmesi geliyordu. 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu baskılara karşı 
bir meydan okuma yaptı. Bu meydan oku-
manın adı taşeron işçilere kadrodur. Bunun 
için kadro düzenlemesi çalışma hayatında 
gerçekleştirilen en büyük reformdur” dedi.

“Türkiye, ITUC Kongresinde Takdir Gördü”
7 Aralık’ta Kopenhag’da gerçekleştirilen 
ITUC kongresinde, işçilerin kamuda çalış-
maları için yapılacak eylemlerin tartışıldığını 
anlatan Arslan, “Türkiye, orada, taşeron dü-
zenlemesinden dolayı takdir gördü, örnek 
bir model oldu” açıklamasında bulundu. 
Arslan, “Emek ve emekçilerin ihmal edildi-
ği, çoğu zaman görmezden gelindiği, uzun 
yıllar bir maraba sistemiyle çalıştırıldığı bu 
makus talihin yenilmesinde Sayın Cum-
hurbaşkanımız, dönemin çalışma bakanı ve 
hükümetimizin büyük emeği var. KİT’ler ve 
bir kısım istisnaların dışında, 1 milyona ya-
kın taşeron arkadaşımızın kamunun kadrolu 
işçi olmasındaki düzenlemeden dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve ekibine bir kez daha 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Arslan’dan Uşak Belediye 
Başkanına Teşekkür

Uşak Belediyesinin, taşeronda çalışan 
emekçilerin sendikalı olması ve belediye 
şirketlerine alınmasında öncülük eden be-
lediyelerden birisi olduğunu belirten Arslan, 
belediye başkanı ve üyemiz emekçilere te-
şekkür etti. UTAŞ A.Ş. çalışanlarına taşeron 
işçilerin kadrolarıyla birlikte toplu iş söz-
leşmelerini gerçekleştirmenin de sözünü 
verdiklerini hatırlatan Arslan, “Bugün bunu 
başarmanın mutluluğunu ve gururunu hep 
birlikte yaşıyoruz. Taşeron düzenlemesi 
gerçekleşmemiş olsaydı bile Uşak’taki ar-
kadaşlarımızı örgütlemiştik, yine onlar adına 
bir toplu sözleşme düzenini yürütüyorduk 
ama belediyenin kendi şirketinde belediye 
işçisi tanımını ne yazık ki gerçekleştireme-
miştik. Bu yüzden taşeron düzenlemesi ta-
rihi bir düzenlemedir” dedi.
Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Ca-
han’ın iyi bir dost, iyi bir belediyeci ve iyi bir 
yol arkadaşı olduğunu ifade eden Arslan, 

ARSLAN, UŞAK’TA TİS TÖRENİNE KATILDI
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“Kendisine HAK-İŞ adına, emekçiler adına 
ve Uşak halkı adına çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“İşçilerin Emeği Bizim İçin 
Kutsaldır”

Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, 
Uşak’ın ilkler şehri olduğunu belirterek, 
“Uşak Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin 
emeği bizim için kutsaldır. Türkiye’ye örnek 
olacak projeler gerçekleştirdik. Bunda bütün 
emekçi kardeşlerimizin UTAŞ’ta çalışan tüm 
personelimizin hakkı ve emeği var. 24 saat 

esaslı çalıştık. Emekçi kardeşlerimizin alın 
terinin karşılığını verdik. Belediyemizin şir-
keti UTAŞ, Uşak’a mührünü vuran bir şirket 
oldu. Bugün burada sendikalı olmanız adına 
güzel bir sözleşme imzalıyoruz. Hayırlı ol-
sun” dedi.

Ücretlerde Yüzde 18 Artış Sağlandı

İki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş söz-
leşmesi hükümleri gereği, üyelerin ücretle-
rinde ilk yıl için yüzde 18, ikinci yıl için yüzde 
8 artış sağlanırken, sosyal haklarda da ar-
tışlar yapıldı.

Arslan, Uşak Kent Parkı Gezdi

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, imza 
töreninin ardından Uşak Belediye Başkanı 
Nurullah Cahan ile birlikte Uşak’ın yeni yeşil 
alanı Kent parkı gezerek devam eden çalış-
malar hakkında bilgiler aldı.

Arslan, Uşak Belediye Başkanı  
Adayı Mehmet Çakın İle Görüştü

Arslan Uşak’ta AK Parti Uşak Belediye 
Başkanı adayı Mehmet Çakın ve AK Parti İl 
Başkanı Fahrettin Tuğrul ile HAK-İŞ Uşak İl 
Başkanlığımızda bir araya geldi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Ka-
sım 2018 tarihinde BENGÜTÜRK TV'de canlı 
olarak yayınlanan Cem Açıkgöz'ün hazırla-
yıp sunduğu “Günün Raporu” programına 
katılarak gündeme ve çalışma hayatına iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN
BENGÜTÜRK TV 
CANLI YAYININA 
KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 
2018 tarihinde Akit TV canlı yayınında 2019 
yılı asgari ücreti hakkında değerlendirmeler-
de bulundu.

ARSLAN, AKİT TV 
EKRANLARINDA 
2019 YILI 
ASGARİ ÜCRETİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 
2018 tarihinde TVNET canlı yayınında 2019 
yılı asgari ücreti hakkında değerlendirme-
lerde bulundu.

ARSLAN, TVNET 
EKRANLARINDA 
2019 YILI 
ASGARİ ÜCRETİNİ 
DEĞERLENDİRDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 1 Kasım 
2018 tarihinde Diyarbakır’da Şehit Remzi 
Sözen’in ailesini ziyaret etti.
Ziyarette, şehidin babası Hacı Sabri Sözen 
ve annesi Beya Sözen ile görüşen Arslan, 
başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Remzi 
Sözen, Bingöl Adaklı’da teröristlerle girilen 
çatışmada 1995 yılında şehitlik mertebesi-
ne ulaşmıştı. Şehit ailesi ziyaretine, HAK-İŞ 
Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Hizmet-İş 

Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kah-
raman, HAK-İŞ Diyarbakır Kadın Komitesi 
Başkanı Melek Şahin, Hizmet-İş Diyarbakır 
Kadın Komitesi Başkanı Sevda Vural, Hiz-
met-İş Diyarbakır il Sekreteri Ramazan Er-
genekon, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı 

Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Çokur ile 
Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı üyesi Gazi 
Atik Tartuk eşlik etti. Ziyaretin sonunda Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit baba-
sı Hacı Sabri Sözen’e üzerinde Türk bayrağı 
işlemesi olan Kur’an-ı Kerim hediye etti.

ARSLAN, ŞEHİT 
REMZİ SÖZEN’İN 
AİLESİNİ ZİYARET 
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Kasım 
2018 tarihinde Adana’da, 15 Temmuz şehit-
leri Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç ile Yunus 
Uğur’un ailelerini ziyaret etti.
İkiz kardeşler Ahmet Oruç ile Mehmet Oruç 
ve Yunus Uğur, Ankara Gölbaşı’nda bulunan 
Özel Harekât Birliği’ne yapılan hava saldırısı 
sonucu birlikte şehit olmuşlardı.
Ziyarette HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdur-
rahman Yücel, Türkiye Gaziler ve Şehit Aile-
leri Vakfı Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi ve 
Hizmet-İş Adana Şube Kadın Komitesi Baş-

kanı Zerrin Yalınız da hazır bulundular.
Arslan, ziyarette ikiz şehitler Ahmet Oruç ile 
Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, şehitlerin 
eşleri ve şehit Yunus Uğur’un dedesi Meh-
met Uğur ile görüşerek taziye ziyaretinde 
bulundu.
Ziyarette konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Şehitlerimize ne kadar sahip 
çıkarsak, geleceğimize o kadar sahip çıka-
rız” dedi.
Üzerinde yaşadığımız toprakların çok pahalı 
olduğunu ve coğrafyamızın ateş çemberi 

içinde bulunduğunu belirten Arslan, “Ulus-
lararası güçler bizi rahat bırakmayacaklar. 
Suriye’nin içinde bulunduğu durum orta-
dadır. Bugün şehit ve gazilerimizin kadrini 
bilmezsek, yarın vatansız kalırız. Bu yüzden 
şehitlerimizi ve onların bıraktıkları emanet-
leri unutmamalıyız” diye konuştu.
Şehitlerimizle gurur duyulması gerektiğini 
ifade eden Arslan, “Onlar bu vatan için, bu 
vatanın geleceği için sorumluluk aldılar, be-
del ödediler. Bu ülke onların sayesinde var. 
Bunun için şehitlerimizle gurur duymamız 
gerekiyor” dedi.
HAK-İŞ olarak şehit ve gazilerimizle doğru-
dan ilgilenme kararı aldıklarını anlatan Ars-
lan, “Şehitlerimizi unutmamaya, unuttur-
mamaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin ailelerini 
ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara ilgiyi 
sadece devlete, şehit ve gazi derneklerimize 
bırakmamalıyız. Hepimiz ziyaret etmeli, biz-
zat ilgilenmeliyiz” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz şehitleri Ahmet Oruç ve Meh-
met Oruç’un babası ile Yunus Uğur’un de-
desi Mehmet Uğur da hatırlanmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek, acıların 
paylaşıldıkça azaldığını söylediler.
Arslan, ziyarette şehit ailesine üzerinde Türk 
Bayrağı işlemesi bulunan Kur’an-ı Kerim 
hediye etti.

ARSLAN, ADANA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN 
EVİNİ ZİYARET ETTİ                 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2018 yı-
lının son gününde Keçiören Belediyesi ÇEV 
TEM şirketinde çalışan temizlik işleri perso-
nelleriyle bir araya geldi.
Keçiören Belediyesi’nin Ovacık’ta bulunan 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen 
programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet-iş 
sendikası Şube Başkanları ve Kadın Komi-
tesi üyeleri ile belediye temizlik işleri perso-
nelleri katıldı. 
Büyük bir coşku ile Arslan’ı karşılayan te-
mizlik işleri çalışanları, genel başkanımıza 
kullandıkları kıyafetten giydirdiler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan prog-
ramda yaptığı konuşmada, Keçiören Beledi-
yesi temiz işleri müdürlüğünde çalışanlarla 
birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, 
“Bu özel akşamda sizlerle beraberiz. Keçiö-
ren Belediye Başkanı Mustafa Ak ile 10 yıldır 
uzlaşma dayanışma ve hoşgörü ile çalıştık. 
Geçici işçilerin kadroya alınması sonrasında 
Türkiye’de önemli bir süreç yaşandı. Bütün 

belediyeler işçilerinin büyük çoğunluğunu 
başka kurumlara gönderirken, Keçiören 
Belediyesi çalışanını elinde en çok tutan be-
lediye oldu. Ayrıca taşeron şirketlerde çalı-
şan arkadaşlarımızın sendikamıza üyelikleri 
noktasında uzun bir çalışma yaptık. Yine o 
dönemde kanun düzenlemesi yapılmadan 
önce çalışanlar sendikalı oldu. Toplu iş söz-
leşmelerimizde hep ileriye doğru yeni adım-
lar atarak sözleşmeler imzaladık” dedi.
“Kadro düzenlemesi ile belediye şirketlerine 
geçenlerin 2020’ye kadar belirlenen şart-
larını iyileştirmek için çabalarımız sürüyor” 
diyen Arslan, “Yeni asgari ücretle birlikte 
önümüzdeki süreçte enflasyonun yine toplu 
iş sözleşmelerimizde uygulanmasını talep 
edeceğiz. Bundan sonra hak edilen ücretleri 
en iyi şeklide almaları konusunda mücadele 
edeceğiz. Sizler 24 saat bu halka hizmet için 
çalışıyorsunuz. Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. 
Önümüzdeki süreçte yeniden taşerondan 
şirketlere geçen arkadaşlarımızın ücretlerini 
bugünkü kadrolu arkadaşlarımızın ücretleri-
ne yaklaştıracağız. İş güvenceniz çok önem-

li. İşimizi bugüne kadar olduğu gibi hakkı ile 
yapalım. Cenab-ı Hak’tan, kazasız, daha ileri 
hakların kazanıldığı, iş barışının sağlandığı ve 
iş güvenliğinin devam ettiği sağlıklı sıhhatli 
ve başarılı bir yıl diliyorum” şeklinde konuş-
tu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 
yaptığı konuşmada, 2019 yılı için mutlu, sağ-
lıklı ve sıhhatli bir yıl dileklerinde bulunarak, 
“Sizler önemli ve zor bir görev üstleniyorsu-
nuz. Bizlerde bunun farkındayız. Sizlerin en 
iyi şartlarda çalışmanız için en iyisini yap-
maya gayret gösteriyoruz. 2018 yılında bele-
diyelerde taşeron olarak çalışanlar belediye 
şirketlerine geçtiler. Bundan sonraki süreçte 
daha iyi şartlara kavuşacaksınız” dedi. Ke-
çiören Belediyesi ÇEV TEM şirketinde çalı-
şan üyelerimiz Genel Başkanımızı Mahmut 
Arslan’a Türk bayraklı bir tablo hediye ettiler. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şırnak 
Uludere Habur mevkiinde teröristler tarafın-
dan önceden yola döşenen el yapımı patlayı-
cının infilak ettirilmesinin ardından yaşanan 
çatışmada 10 Ağustos 2016 tarihinde şehit 
düşen Bayram Kavcı’nın babası üyemiz İzzet 
Kavcı’ya fincan hediye etti.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ta 
Keçiören Belediyesi çalışanı 15 Temmuz ga-
zimiz Mustafa Karamemiş’e sendikamızın 
fincan takımından hediye etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Keçiö-
ren Belediye Başkanı Mustafa Ak, program 
sonrasında Keçiören Belediyesi’ne ait çöp 
toplama kamyonlarını bölgelerine uğurla-
dılar.

Arslan, Üyelerimizle Birlikte Çalıştı

Arslan, ayrıca programın sonunda temizlik 
işleri personelleri ile birlikte poşet sistemi 
ve yer altı çöp konteynır sistemiyle çıkan 
çöplerin toplanmasına bizzat yardım etti.

ARSLAN, YENİ YILA TEMİZLİK İŞÇİLERİ İLE GİRDİ
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Değerli yol arkadaşlarım,
İki bin on sekiz yılını tamamlarken “Ta-
şeron mücadelemizde neredeyiz?” so-
rusuna hep birlikte cevap arayalım.
1- Kitlerde çalışan kadro kararname-
sinin kapsamına alınmayan üyelerimiz,
2- Kamuda çalıştığı halde kapsama 
alınmayan üyelerimiz (yemekhanede 
çalışan, HBYS çalışanları, joker çalışan-
lar, kiralık araç şoförleri, %70 kapsamı-
na girmeyen üyelerimiz)
3- Kararname kapsamına alınan ve 
usulüne uygun olarak kadrolu işçi hak-
kını elde eden üyelerimiz,
4- Yerel yönetimler ve özel idareler ta-
rafından kurulan kam şirketlerine ge-
çişleri yapılan üyelerimiz,
Yıllardır taşeron şirketlerde çağdaş 
köle gibi çalıştırılan cefakâr emekçile-
rin yaşadıkları haksızlıklara dur demek, 
onların en doğal hakları olan kadro 
haklarına kavuşmak adına başlattığı-
mız büyük mücadelede önemli kaza-
nımlar elde ettik.
Bir milyona yakın emekçi kamuda kad-

rolu işçi hakkına kavuştular. Ancak öz-
lük hakları, TİS’ler, sosyal hakları konu-
sunda bir geçiş dönemi süreci başladı. 
Ücret ve sosyal haklarımızın geçiş sü-
recinin tamamlanmasını beklemeden 
kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında 
alınması talebimizi her fırsatta yetkilile-
re iletmekteyiz.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi aşa-
masında da bu talebimizi her fırsatta 
tüm ilgililere, kamuoyuna ilettik, gere-
kenin yapılmasını talep ettik.
Kadro alan üyelerimize 2019 yılı için uy-
gulanacak %4-%4 artışların enflasyon 
oranında artırılmasını yazılı olarak da 
ilgililere ilettik. Bu konunun yeni yılda 
da takipçisi olacağız. Bu konudaki ka-
rarnamenin ilgili hükümlerinin değişti-
rilmesi gerekmektedir.
Kadro kapsamına alınmayan kamu ku-
rumlarının çalışan üyelerimizin de kad-
ro kapsamına alınması talebimizi de 
her fırsatta gündeme taşımaya devam 
ediyoruz.
KİT’lerde çalışan ve kadro alamayan 

üyelerimiz için de yeni bir kampanya 
başlattık ve KİT’ler için çıkarılan ka-
rarnamenin iptali ile KİT’lerde, taşeron 
şirket bünyelerinde çalışan üyelerimize 
kadrolarının vakit geçirilmeden veril-
mesi talebimizi yineliyoruz.
Sendikamıza üye olan, olmayan tüm 
taşeron şirketlerde çalışan kadro ala-
mayan kadro alıp ücret ve sosyal hak-
larına kısıtlama getirilen tüm çalışanlar 
için mücadelemizi büyük bir kararlılık-
la, azimle, umutla sürdürmeye devam 
edeceğiz.
On yıllardır yaptığımız onurlu mücade-
lemizde elde ettiğimiz haklarınızı daha 
ileriye götürmeye azmettik. Yılmadan, 
usanmadan, vazgeçmeden kadro isti-
kametinde yürümeye devam edeceğiz.
Değerli yol arkadaşlarım, bu faaliyetle-
rimizi HAK-İŞ ve Hizmet-İş sitelerinden 
takip edebilirsiniz.
Yeni yılın hedeflerimize bir bir ulaştı-
ğımız bir yıl olması temennisi ile tüm 
üyelerimize selam, saygı ve hürmetle-
rimi sunarım.

ARSLAN'DAN YENİ YIL MESAJI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2 Nolu Şube 
Başkanı Recep Dere, yönetim kurulu ve ko-
mite üyelerini HAK-İŞ Genel Merkezinde 
ağırladı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, 
Hizmet-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep 
Dere ve komite üyeleri tarafından Genel Baş-
kanımızın fotoğraflarından hazırlanmış tablo 
hediye edildi.

ARSLAN, HİZMET-İŞ 
ANKARA 2 NOLU ŞUBE 
YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası (EVSW – 
European Vocational Skills Week) etkinlik-
leri, 6-9 Kasım 2018 tarihlerinde Viyana’da 
gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı 
Avusturya’nın ev sahipliğinde Viyana’da 4 
süren EVSW boyunca, mesleki eğitim ağır-
lıklı bir dizi etkinlik düzenlendi.
Adı geçen etkinliğin üçüncü günü, Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in dahil olduğu Avrupa 
Çıraklık İttifakı (EAfA – European Alliance for 
Apprenticeship) – Yeni Katılanlar İçin Tören 
gerçekleştirildi. 8 Kasım 2018 Perşembe 
öğleden sonra düzenlenen EAfA’ya Yeni Ka-
tılanlar İçin Seremoni adlı programda, AB 
üyesi ve adayı ülkelerden adı geçen platfor-
ma dahil olan kurum, kuruluş ve şirket tem-
silcilerinin imzaları alınarak onların EAfA 
Taahhütlerine, dolayısıyla adı geçen platfor-

ma katılımlarına resmiyet kazandırıldı. 
Avrupa'nın en aktif sosyal ortakları arasın-
da yer alan Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
Avrupa Çıraklık İttifakı (European Alliance 
for Apprenticeship-EAfA) adlı platforma 
katılması yönündeki prosedürler 2018 yılı 
Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. Akabin-
de, Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 06-09 Ka-
sım 2018 tarihlerinde Avrupa Birliği Dönem 
Başkanı – Avusturya’nın ev sahipliğinde 
başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Mes-
leki Beceriler Haftası etkinliklerine davet 
edildi. Viyana’da Konfederasyonumuz HAK-
İŞ temsilcisi Projeler Koordinatörümüz Re-
cep Atar’ın EAfA Taahhüdü imzalamasıyla 
EAfA’ya katılım süreci resmen nihayete er-
dirilmiş oldu.  

Avrupa Çıraklık İttifakı Nedir?

EAfA, 2013 yılı Temmuz ayında Avrupa Sos-

yal Ortakları (ETUC, Business Europe, UE-
APME ve CEEP) ile Avrupa Komisyonu ve 
AB Konseyi arasında imzalanan ortak bir 
deklarasyon ile başlatılmıştır. Bu süreçte, 
ilk deklarasyonu, AB üyesi devletler ile AB 
Konseyi arasındaki ikinci bir deklarasyon 
takip etmiştir. Bu platformun amacı, hükü-
met temsilcilerini, sosyal ortaklar, odalar, 
barolar, mesleki ve teknik eğitim sağlayıcı-
ları, gençlik dernekleri, düşünce kuruluşla-
rı gibi diğer kilit paydaşların temsilcileriyle 
bir araya getirerek Avrupa genelinde staj 
ve çıraklık uygulamalarını yaygınlaştırmak, 
olanaklarını artırmak, kalitesini yükseltmek 
ve hareketliliği güçlendirmektir. Avrupa Çı-
raklık İttifakı (European Alliance for Appren-
ticeship-EAfA) adlı platform, her ne kadar 
Avrupa Komisyonu - İstihdam, Sosyal İşler 
ve İçerme Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
Mesleki Teknik Eğitim, Çıraklık ve Yetişkin 
Öğrenmesi Birimi tarafından yönetiliyor ise 
de onun başarısı ulusal hükümetlerin uygu-
lamalarına, ortakların sözlerine, özellikle de 
paydaşların taahhütlerine ve uygulamaları-
na bağlıdır. Günümüz itibariyle, 27 AB üyesi 
ülkesi, Brexit sürecindeki İngiltere hariç, 5 
AB adayı devlet, 4 EFTA ülkesi olmak üze-
re 46 ülkeden 286 farklı kurum ve kuruluş 
tarafından çıraklık taahhüdü mevcuttur. Bu 
platform sayesinde, 2013 yılından bugüne 
900 bini aşkın staj, çıraklık, mesleki eğitim 
ve işe giriş fırsatları sunulmuş bulunuyor.
HAK-İŞ’i temsilen toplantıya katılan Projeler 
Koordinatörümüz Recep Atar, Avrupa Ko-
misyonu için mesleki eğitim belgeseli çeken 
BBC ekibine yaklaşık 3 dakikalık bir röportaj 
verdi.

AVRUPA ÇIRAKLIK İTTİFAKI’NA ÜYELİĞİMİZ RESMİLEŞTİ
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HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 10 
Kasım 2018 tarihinde konfederas-
yonumuza bağlı Öz Finans-İş Sen-
dikası tarafından düzenlenen ‘Fi-
nans Sektöründe Çalışan Sendikalı 
Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi 
Projesi Eğitim Toplantısı’na katıldık. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 

Fatma Zengin, HAK-İŞ Konfede-
rasyonu Kadın Komitesi’nin çalış-
maları hakkında bilgilendirmelerde 
bulunarak, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
tarafından hayata geçirilen ‘Yenilik-
çi Yöntemlerle Kadın Çalışanların 
Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Pro-
jesi’ hakkında bilgi verdi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK ÖZ FİNANS-İŞ 
SENDİKASI KADIN PROJESİNE KATILDIK

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak Kadın ve 
Demokrasi Derneği tarafından 25 Kasım 
2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdo-
ğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Ailenin 
Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştirilen 

III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesine 
katıldık.
Zirveye HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Zengin ve konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın kadın komitesi üye-
leri katıldı.

Zirvenin ardından Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen III. Uluslararası 
Kadın ve Adalet Zirvesi Gala Yemeğine ka-
tıldık.

HAK-İŞ KADIN KOMİTEMİZDEN III. ULUSLARARASI 
KADIN VE ADALET ZİRVESİ'NE KATILIM



153HABERLER  |

EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

HAK-İŞ Kadın Komitesi İstişare Toplantısı, 
20 Kasım 2018 tarihinde HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Zengin başkanlığında 

HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın Kadın Komitesi Başkanları ve 

üyeleri katıldı. İstişare toplantısında HAK-İŞ 
Kadın Komitesi olarak gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetler ve kadınların çalışma hayatında 
daha aktif olarak yer alması için yürüttüğü-
müz faaliyetler değerlendirildi. 
Toplantıda Öz Ağaç-İş Sendikası Kadın Ko-
mitesi Başkanı Av. Tuğçe Taştan tarafından 
kadınlarımızın çalışma hayatındaki haklarını 
kapsayan ‘Kadınların Yasal Hakları’ konulu 
sunum yapıldı.
Toplantının ikinci oturumunda ise HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların toplu iş sözleşmelerinde 
günümüze kadar kadınlar için kazanılmış 
hakları ve bundan sonra gerçekleştirilecek 
olan toplu iş sözleşmelerinde kadınlarla il-
gili hangi maddelerin konulabileceği konu-
sunda istişare gerçekleştirildi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 20 Kasım 
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağ-
lı KKTC Kamu-Sen tarafından düzenlenen 
‘Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı’na 
katıldık. Konferansa KKTC Kamu-Sen Genel 
Başkanı Metin Atan, KKTC Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve çok sayı-
da kadın üyemiz katıldı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, “Şiddete neden olarak sorunları tespit 
ederek bu şiddetin önüne geçmeye çalışmak 
en önemli görevimizdir. Kadınların şidde-

te karşı korunması, şiddeti uygulayanların 
en ağır şekilde cezalandırılması için HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak sürekli mücadele 
içindeyiz. HAK-İŞ’li kadınlar olarak insanların 
ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünya istiyo-
ruz” şeklinde konuştu.
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, 
KKTC’de yaşanan acı gerçeklere parmak 
basmak ve bunları önleyebilmek adına bu 
konferansları düzenlediklerini belirterek, “Ül-
kemizdeki şiddete yol açan unsurların neler 
olduğunu biliyoruz ve bunların ortadan kaldı-
rılması için meclise bir yasa tasarısı sunduk. 
Yeni tasarılar da sunacağız. KKTC Kamu-Sen 
olarak farkındalık yaratmak için gerekli çalış-
maları yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki 
Çeler, “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik dairemizi 
hayata geçireceğiz. Bunu hayata geçirirken 
dairenin tek başına çalışabilmesi elbette 
mümkün değil. Bütün kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Ülke-
mizde çok farklı vakalar yaşıyoruz. Oluşabi-
lecek bir vakayı oluşmadan önce bilmemiz 
ve önüne geçmemiz gerekiyor. Bu tür olaylar 
etrafınızda yaşanıyorsa bize mutlaka ulaşın. 

Alo183 hattı yıllardır yürürlükte fakat toplum 
bunun tam olarak farkında değil” şeklinde 
konuştu.
Şiddeti önlemenin en önemli yolunun eğitim 
olduğunu ve herkesin görevi olduğunu belir-
ten Çeler, “KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı olarak önce bizim, sonra da bütün 
vatandaşların bu konuda duyarlı olması ge-
rekir. En kısa zamanda yapılacak olan eğitim 
çalışmalarıyla bu tür eğilimleri ortadan kaldı-
racağız” ifadelerini kullandı.
KKTC Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Ko-
mitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Mobbinge, 
aile içi şiddete, çocuk istismarına, şiddetin 
her türlüsüne Kamu-Sen olarak karşı oldu-
ğumuzu ve bununla mücadele edebilmek 
için elimizden gelen her türlü çabayı göste-
riyoruz” dedi.
Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı gibi 
sosyal sorumluluk seminerleri ve konfe-
ranslarla toplumu aydınlatmanın çok önemli 
olduğunu vurgulayan Özdemirağ, “Umarım 
bu yaptığımız çalışmalar toplum nezdinde de 
meyvelerini verir. Bu konferansı yapmamız-
da katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ OLARAK KKTC’DE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİ ÖNLEME KONFERANSINA KATILDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
muhterem babası Osman Arslan, rahat-
sızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane-
de hayatını kaybetti.
Merhum Osman Arslan’ın cenazesi 17 
Ekim 2018 Çarşamba günü öğle nama-
zına müteakip Karaman İli Ermenek İl-
çesi’ne bağlı Tepebaşı Köyü’nde dualar 
eşliğinde defnedildi. Merhum Osman 
Arslan için Tepebaşı Köyünde düzenlenen 
cenaze törenine Arslan’ın ailesi ve yakın-
ları başta olmak üzere siyaset, bürokrasi, 
ve sendikal camiadan çok sayıda temsilci 

katıldı. Cenaze törenine, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Set-
tar Aslan, Mustafa Toruntay, Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcıları Lütfi Elvan, Jüli-
de Sarıeroğlu, Çalışma Bakan Yardımcısı 
Ahmet Koca, MEMUR-SEN Genel Başkanı 
Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Konya İl Temsilci-
si Abdulkadir Tamak, Eğitim ve Öğretim 
Politikaları Kurulu Üyesi ve Eski Millet-
vekili Ahmet Gündoğdu, Eski Milletvekili 
Agah Kafkas, Niğde Belediye Başkanı 
Rifat Özkan, Karaman Belediye Başkanı 

Ertuğrul Çalışkan, Sarıveliler Belediye 
Başkanı Hayri Samur, Güneyyurt Beledi-
ye Başkanı Celil Yağız, Başyayla Belediye 
Başkanı Şerafettin Bulgurcu, Ermenek 
Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Kara-
man Valisi Fahri Meral, Karaman İl Genel 
Meclisi Başkanı Adem Kapar, Ermenek 
Kaymakamı İbrahim Gökmen, Sarıveliler 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağla-
yan, Sarıveliler Kaymakamı Emrah Uzun, 
Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan 
Açıkgöz, Ermenek İlçe Müftüsü Namık 
Karaahmetoğlu, Karaman İl Alay Komu-
tanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, HAK-İŞ 
Onursal Başkanı Salim Uslu, Hizmet-İş 
Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum 
kuruluşlarının başkanları, yöneticileri 
ve üyeleri ile konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, acı 
gününde telefonla, mesajla, sosyal med-
ya aracılığıyla ve bizzat gelerek taziyele-
rini bildirerek acısını paylaşan bütün mil-
letvekillerimize, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcilerine, bürokratlara HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve 
üyelerine, medya mensuplarına ve tüm 
halkımıza gönülden teşekkür etti.

ARSLAN'IN ACI GÜNÜ
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın ağabeyi Hasan Yıldız rahat-
sızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Hasan Yıldız’ın cenazesi 
14 Ocak 2019 günü öğle namazına müteakip Sakarya Hendek Büyük 
Camii’nde dualar eşliğinde defnedildi.
Merhum Hasan Yıldız için düzenlenen cenaze törenine Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Onursal Başkanı ve TBMM Eski İdare 
Amiri ve Çorum Eski Milletvekili Salim Uslu, Sakarya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Adayı Ekrem Yüce, konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ personeli, Yıldız’ın ailesi ve ya-
kınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhuma Allah’tan Rahmet, Genel Sekreterimiz Dr Osman Yıldız 
başta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı di-
leriz.

OSMAN YILDIZ’IN ACI GÜNÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 
Genel Sekreteri Ali Rıza Yılmaz’ın vefat eden 
kayınvalidesinin cenazesine katıldı.

Merhumenin cenazesi 25 Aralık 2018 tari-
hinde Manisa’nın Demirci İlçesinde, Alaca 
Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan cenazeye 
katılarak, Ali Rıza Yılmaz’a başsağlığı dile-
ğinde bulundu.

MAHMUT ARSLAN, 
HİZMET-İŞ GENEL 
SEKRETERİ 
YILMAZ’IN 
KAYINVALİDESİNİN 
CENAZE TÖRENİNE 
KATILDI



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

156 |  SENDİKALARIMIZDAN

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye 
Şampiyonası yapılan sınıflandırmalar son-
rası 14-16 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ 
Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonada 17 
farklı ilden 92'si erkek 26'sı kadın toplam 
118 sporcu yarıştı. Müsabakalar 10 farklı ka-
tegoride gerçekleşen turnuvada derece alan 
Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Engelli Ko-
mite Başkanı Murat Gürbüz erkekler Klasik 
8 de Türkiye 3’üncüsü oldu. Kendisini tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)'nin sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında ve ev sa-
hipliğinde, Güçlü Eller Engelliler Spor Kulü-
bü ile Hak-iş Konfederasyonu ve Hizmet-iş 
Sendikası Engelliler Komitesinin ortak or-
ganizasyonuyla 2-11 Temmuz 2018 tarihin-
de Aydın-Didim'de "Engelli ve Aileleri" için 
Kamp düzenlendi. 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
engelli ve ailelerine 10 günlük tatil imkanı 
sunan TKİ Genel Müdürümüz Ömer Bay-
rak'a, ilgili tüm yöneticilere, idarecilere ve 
katılımcılara ve komitemiz adına teşekkür 
ediyoruz.

Engellİler Masa Tenİsİ Türkİye Şampİyonası Yapıldı

ENGELLİ VE AİLELERİYLE TATİL KAMPI
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ARSLAN, KİT’LERDE ÇALIŞAN 
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, KİT’ler-
de çalışan işyeri sendika temsilcilerimizle bir 
araya geldi. 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yar-
dımcımız Halil Özdemir, Genel Başkan Yardım-
cımız Mehmet Keskin, Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş 
Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş., TRT Ge-
nel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüst-
risi Kurumu, TCDD, Merkez Bankası, Sümer 

Holding A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Et ve Süt 
Kurumu, Türkiye Petrolleri, Türkiye Elektrik ve 
Taahhüt A.Ş. ve PTT Başmüdürlüklerinde ça-
lışan işyeri sendika temsilcilerimiz ile hukuk 
müşavirlerimiz ve teşkilatlanma uzmanları-
mız katıldı.

Arslan: “Taşeron Emekçilere Kadro 
Verilmesi Uluslararası Güçlere Karşı 
Bir Başarıdır”

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “KİT’lerde kadro kapsamı dışında 
kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin 
kadroya alınması yönündeki mücadelemizi 
kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi. Taşeron 

konusunda gelinen noktayı uluslararası bir 
başarı olarak değerlendiren Arslan, 1 milyo-
na yakın taşeron emekçiye kadro verilirken 
70 bin civarında emekçinin kapsam dışında 
tutulmasının bu başarıyı gölgelediğini söyledi. 
Arslan, “Taşerona kadro verilmesi, dünyadaki 
trendin tersine, uluslararası finans kurumla-
rı ve güçlerin dayatmalarına rağmen hayata 
geçirilmiş bir uygulamadır. Taşerona kadro 
hem uluslararası bir başarı hem de cumhuri-
yet tarihinin en kapsamlı reformudur. Ancak, 
70 bin civarında taşeron emekçinin kadro 
kapsamında tutulmasından dolayı bu başarı 
taçlandırılamadı” dedi. KİT’lerde çalışan ta-
şeron emekçilere kadro verilmesinin kamu 
iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin 
olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik 
tablonun oluşacağını belirten Arslan, “Devlet 
taşeron şirkete kâr payı ve KDV ödüyor. Kadro 
verilirse bu ve benzeri ödemeler devletin ka-
sasında kalacaktır. Kadro devlet için karlı uy-
gulamadır” diye konuştu.

“Kadro Alamayan Arkadaşlarımız İçin 
Mücadelemizi Kararlılıkla 
Sürdürüyoruz”

Kadro alamayan emekçilerin sendikalara da-
ğılımına göre, HİZMET-İŞ Sendikamızın 10 bin 
olmak üzere HAK-İŞ üyesi 40 bin emekçinin 
bulunduğunu belirten Arslan, “Taşeron mü-
cadelesini biz başlattık. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
olarak hakkaniyetli ve adaletli olmak duru-
mundayız. Bu arkadaşlarımızı gözetmezsek 
hak da adalet de zarar görür. Bu arkadaşla-
rımız için de kadro mücadelemizi kararlılıkla 
devam ettiriyoruz” dedi. Kadro alamayan 70 
bin civarındaki taşeron emekçinin kadro al-
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NİĞDE BELEDİYESİ’NDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
Sendikamız HİZMET-İŞ ile Niğde Be-
lediyesi arasında sürdürülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. 
Niğde Belediyesi’nde çalışan üyeleri-
mize 2019 yılı için yüzde 29 oranında 
zam verildi.
Niğde İl Başkanımız Gökhan Demir-
cioğlu, yapılan görüşmeler sonucu 
önemli bir ücret artışı sağlandığını be-
lirterek, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
üyelerimizin hakkını savunma yönün-
de yaptığımız çalışmalar kapsamında 
görüşmelerimizi sürdürdük. Bu kap-
samada eski kadrolu üyelerimiz için 
istek ve taleplerimiz oldu. Ek bir pro-
tokol olmasına rağmen sanki yeni bir 
sözleşme taslağı oluşturmuş gibi zam 
aldık ve yeni maddeler ekledik. Beledi-
ye Başkanımız Rıfat Özkan’a teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan’da 
yaptığı konuşmada, daha önce taşe-
rondan kadroya geçen işçilerin ücret 
artırımı ve sosyal haklarıyla ilgili ciddi 
bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, 
“HİZMET-İŞ Sendikası ile bir çalışma 
yaptık. Şartların bugünkü noktaya gel-
mesinde görüşmeler hayati öneme 
sahip. Yeni sözleşmenin hem işçilere 
hem de kurumlara hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” diye konuştu.

mamasının istenmediğini ve bu emekçiler 
üzerinden kadro mücadelesinin yıpratılmaya 
çalışıldığı kaydeden Arslan,  “Bizim dışımızda 
kimsenin sesi çıkmıyor. Bu işi bizim yapma-
mız lazım. Bu mücadeleyi başkalarına bıra-
kırsak olmaz. KİT’lerde çalışan arkadaşları-
mın hak ve hukukunu başkalarının insafına 
bırakamayız. Biz herkese kadro istiyoruz. 
Aksi bir durum ayrımcılıktır.  

"Sorunları Çözmek İçin Bakanlıkla 
Ortak Komisyon Oluşturduk"

Geçiş sürecinde karşılaştığımız sorunları çö-
zebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda ortak 
komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten 
Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun 
geçtiğimiz hafta kurularak çalışmalara baş-
ladığını söyledi.

Taşerondan kadroya geçen ve kadro kapsamı 
dışında kalan emekçilerin ücret artışlarının 
enflasyonun altında olmayacak şekilde ya-
pılması için bir imza kampanyası başlattıkları 
bilgisini paylaşan Arslan, “2016’da YHK ile 
artış oranları belirlendiği zaman enflasyon 
oranları düşüktü. Yüzde 4+4 artış öngörül-
müştü. Ama şimdi TÜFE yüzde 20.30, ÜFE 
yüzde 33.64’tür. Dolayısıyla ücretlerde ye-
niden bir düzenleme yapılması gerekiyor. 
Enflasyona karşı ücretlerimizi korumak için 
bütün arkadaşlarımız dilekçeleri imzalayıp 
göndermelidir. Bu risksiz bir görevdir. Müca-
deleyi birlikte yapalım” dedi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz: “Bütün 
Emekçilerin İş Tanımı Yapılmalı”

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz de 
taşeron emekçilere kadro verilmesini bazı 

kesimlerin içine sindiremediğini söyledi.
Öz, “Taşerona verilen kadroyu sindiremeyen-
ler 70 bin kişiye kadro verdirmeyerek, bunlar 
üzerinden süreci karalamaya, başarıyı gölge-
lemeye çalışıyorlar. Ama bütün bunlara rağ-
men mücadelemizi yılmadan, usanmadan 
devam ettirmemiz gerekiyor. 
Kararlılıkla devam ettirirsek istediklerimiz 
olacaktır. Kazanacağımıza önce kendimiz 
inanmalıyız” dedi. Genel Başkan Vekilimiz Öz, 
kadroya alınan alınmayan bütün emekçilerin 
iş tanımının yapılması gerektiğini söyledi.

Öz, Temsilcilerimizin Sorularını 
Cevaplandırdı

Konuşmalardan sonra Genel Başkan Vekili-
miz Av. Hüseyin Öz, temsilcilerimizin işyerle-
rinde karşılaştıkları sorunları dinledi, soruları 
cevapladı.
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SENDİKAMIZIN BAŞKANLAR KURULU 
ANTALYA’DA YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANDI

Başkanlar Kurulu Toplantımız, 2-5 Kasım 
2018 tarihleri arasında Antalya Özkaymak 
Falez Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Ge-
nel Başkanımız Baki Gülbaba, Genel Yönetim 
Kurulumuz, şube başkanlarımız ve il başkan-
larımız ile sendikamız hukuk müşavirliği ve 
uzmanlarımız katıldı.
Başkanlar Kurulu açılış konuşmasında Genel 
Başkanımız Baki Gülbaba, çalışma hayatının 
güncel sorunları, kadroya geçen işçiler için 
Kamu Çerçeve Protokolü ve gündemdeki 
diğer konulara ilişkin değerlendirmelerini 
aktaran Gülbaba,  “Kadroya geçen üyelerimi-
zin özlük haklarının korunması ve eski/yeni 
4D ayrımcılığının ortadan kalması için Kamu 
Çerçeve Protokolü olmazsa olmazımızdır” 
dedi. Sırasıyla söz alan İl Başkanlarımız kendi 
şehirlerindeki üyelerimizin sorunlarının çö-
zümü hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

TEMSİLCİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI,
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciler Mec-
lisi Ekim ayı toplantısı, Öz Büro-İş Kurucu ve 
Onursal Başkanı Muharrem Özkaya, Sendi-
kamız Genel Başkanı Baki Gülbaba, Genel 
Başkan Yardımcıları Adem Gündoğan, Celal 
Karaca, Remzi Karataş, Öz Büro-İş Sendi-
kamızın Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Alper 
Gökçek ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gö-
rev yapan işyeri sendika temsilcilerimizin 
katılımıyla Antalya Özkaymak Falez Otel’de 
gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız 
Baki Gülbaba “Sendikamızın kurulmasına 
öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı 
işçileri, Öz Büro-İş Sendikasının kalbidir, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine borcu-
muz vardır ve sendikamız bu borcu mutlaka 
ödeyecektir. Sorunlarımız ve taleplerimiz 
belli. Yasalarla, toplu iş sözleşmesiyle ve di-
yalogla çözümlenecek sorunlarımız var. So-
runları masada diyalogla, anlayışla, dostça 
çözelim.” diyerek sözlerini sürdürdü. Antalya 
Özkaymak Falez Otel’de yoğun bir katılım-

la düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilciler Meclisi Ekim ayı toplantısı, işyeri 
temsilcilerinin dile getirdikleri “Vergi dilim-
lerinden kaynaklanan ücret kayıpları, fazla 
mesai, gece ve hafta sonu çalışmaları, yıllık 
izin, maaş promosyonu anlaşması, personel 

eksikliği, zoraki görevlendirmeler, ulaşım, 
lojman gereksinimi“ gibi işyerine özgü çeşitli 
sorunlar ile yeni dönem toplu iş sözleşme-
sinden beklentilerin ayrıntılarıyla tartışılıp, 
fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASIÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI
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Genel Başkanımız Gülbaba ve yönetim ku-
rulu üyelerimiz, il başkanlarımızın aktardığı 
genel ve yerel sorunları dinlediler. Başkanlar 
Kurulu toplantısında bir kısım kararlar alındı. 

Başkanlar Kurulu toplantımız, toplu fotoğraf 
çektirilmesiyle son buldu.
Öz Büro İş Sendikası Başkanlar Kurulu 2-5 
Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da 

toplanarak gündemindeki konuları değer-
lendirmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyu 
ile paylaşılmasına karar vermiştir:

Öz Büro İş Sendikası Başkanlar Kuru-
lu 2-5 Kasım 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da toplanarak gündemindeki 
konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki 
hususların kamuoyu ile paylaşılması-
na karar vermiştir:
1. Gerek ücretlerin yetersizliği gerekse 
yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı ne-
deniyle zaten iyi olmayan ekonomik tab-
lo daha da kötüleşmiştir. Bu nedenle 31 
Ekim 2020 tarihine kadar mevcut ücret-
lerle devam etmemiz mümkün değildir. 
Hükümetimizin Ocak 2019 tarihinde eski 
kadrolu çalışanların Toplu İş Sözleşme-
lerini yenileyeceği gerçeğinden hareketle 
yeni kadroluların da bu sürece dâhil edil-
melerini talep ediyoruz.
2. Başkanlar Kurulumuz ömrünü ülke-
sine, milletine ve insanlığa adamış Sayın 
Cumhurbaşkanımızın istihdam şurasında 
ifade ettiği “taşeron sorununu kadro vere-
rek çözdük şimdi sıra ücretlerin iyileştiril-
mesinde” talimatının ilgililerce yerine geti-
rilmesini yüzbinlerce emekçi sabırsızlıkla 
beklemektedir.
3. Kamuda kadroya geçen üyelerimizin 
diğer kadrolularla aynı Toplu İş Sözleş-

mesi kapsamına alınmaları, çalışma 
barışının ve hukukun gereğidir. Eğer bu 
durum KHK gerekçe gösterilerek göz ardı 
edilirse, kadro hakkının sözde değil özde 
yaşanacağı Kamu Çerçeve Protokolü ol-
mazsa olmazımızdır.
4. Eski/yeni kadrolu ayrımının ısrarla 
sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. 
İş elbisesi, haftalık çalışma süresi, nöbet, 
çocuk ödeneği, fazla mesai, eğitim inti-
bakları, yol ve yemek ödenekleri vb. so-
runların devam ediyor olması hepimizin 
ortak sorumluluğu hatta utancıdır ve hiç 
vakit kaybetmeden bu sorunlar ortadan 
kaldırılmalıdır.
5. Yıllardır kamunun işini yapan ve ku-
rumların vazgeçilmezi oldukları bilinen 
HBYS çalışanları için ilan edilen ancak 
hala gerçekleşemeyen kadro sözünün bir 
an evvel yürürlüğe girmesinin ısrarlı ta-
kipçisi olacağız.
6. Onurlu bir yaşam için örgütlü bir güç 
olmanın tek çıkar yol olduğu bilinciyle; 
ülkemizin tüm emekçilerini, sendika ko-
nusunda daha duyarlı olmaya, emeğin 
birliğine ve mücadeleye zarar veren yapay 
oluşumları dikkate almamaya, emeği is-

tismar eden bu çevrelere karşı durmaya 
davet ediyoruz.
7. Vatanını canından aziz bilen ve işini bü-
tün olumsuzluklara rağmen özveriyle ya-
pan emekçileri, üretim ve hizmet süreç-
lerinin robotu gibi görmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Kadro kazanımını kâbusa 
dönüştüren uygulamaları, eski/yeni 4D 
ayrımını ve çalışanları sıkıntıya sokan iş-
yeri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz.
8. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen 
düşman ülkelerin, dış güçlerin ve onların 
yerli işbirlikçilerinin farkındayız. Bu bağ-
lamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini 50 bin 
üyemizle beraber desteklediğimizi, vata-
nın bölünmez bütünlüğünün ve 80 milyo-
nun kardeşliğinin kırmızı çizgimiz olduğu-
nu bir kez daha herkese ilan ediyoruz.
9. Güçlü bir ekonomi ve ileri düzeyli bir 
demokrasinin en temel dinamiği çalışma 
yaşamının başarısıdır. Bu anlamda eme-
ğin rolünü ve saygınlığını göz ardı eden 
politikaları asla doğru bulmuyoruz. Hü-
kümetimizin süreci Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in önerilerini dikkate alarak dü-
şünmesini arz ve talep ediyoruz.
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GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS DEĞİRMENCİ 
DELEGELERİMİZİN TAM DESTEĞİ İLE GÜVEN TAZELEDİ

Sendikamızın 13-14 Ekim 2018 tarihinde 
yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, delegelerin 
tam desteğini alarak yeniden Genel Başkan-
lığa seçildi.
Tüzük değişikliği ile Genel Başkan Yardımcı-
lığı sisteminin getirildiği Genel Kurulumuz-
da, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
oluşturduğu tek listeyle delegelerimiz san-
dığa gitti.
Seçim sonuçlarına göre Genel Başkanlığa 
Yunus Değirmenci, Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığına Bayram Altun, 
Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığına Recep Akyel ve Eğitim İşlerin-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 
Ferhan Öner seçildi. 
Genel Kurulumuz, 13 Ekim Cumartesi Günü 
Hilton Garden İnn Otel’de gerçekleştirilen 
açılış toplantısı ile başladı. 
Divan başkanlığını Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yaptığı genel kurulumuza delegelerimizin 
yanı sıra, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali 

Şahin, Sanayi ve Ticaret eski Bakanlarından 
Mehmet Dönen, AK Parti Karabük Milletve-
killeri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, TBMM 
eski İdare Amiri Salim Uslu, Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Torun-
tay, Mehmet Şahin, Settar Arslan,  HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Osman Yıldız, Çelik-İş Sen-
dikası eski Genel Başkanları Mehmet Aras 
ve Hikmet Ferudun Tankut, kardeş sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, işveren ve 
işveren vekilleri ile çok sayıda misafir katıldı. 
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan 
Genel Başkanımız Değirmenci, ülke günde-
minden, çalışma hayatına, sendikal konu-
lardan, sendikamızın mevcut durumuna ve 
gelecek ile ilgili hedeflerine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

“Döviz Silahını Devreye Soktular”

“İşte başkan, işte sendika”, “İşçiler seninle 
gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde kürsü-
ye çıkan Değirmenci, “Türkiye’yi bataklığa 
çevirmek için, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık 
kumpasıyla, çukur ve hendek terörüyle, 15 

Temmuz işgal girişimiyle, her türlü yolu ve 
yöntemi deneyenler, şimdilerde döviz sila-
hıyla ülkemizin sonunu getirmeyi hedefle-
mektedirler” diyerek Türkiye üzerinde oyna-
nan oyunlara dikkat çekti. 

 “İki Yıl Önce Nurlu Bir Yola Çıktık”

“Çalışma hayatı için artık vazgeçilmez bir 
hale gelen Çelik-İş’imiz, 650 binden fazla 
üyesi bulanan HAK-İŞ’imizin de desteğiyle, 
hak bildiği yolda, HAK-İŞ ile el ele, omuz 
omuza, yoluna devam etmektedir. İki yıl 
önce, üyelerimizin gönüllerini fethetmek 
hedefiyle, nurlu bir yola, kararlı bir yürüyü-
şe çıktık. İşçiye hizmet ederek, hakkın rı-
zasını kazanmak için, yorulmadan çalıştık, 
yılmadan çabaladık, soluklanmadan koştuk. 
Verilen mücadelenin meyveleri olarak, sen-
dikamız, bugün 45 bin üye sayısını geçerek, 
50 bin üyeye ulaşmayı, hayal olmaktan çı-
karmıştır.  
Şükürler olsun ki, Allah’ın izniyle, sizlerin 
duasıyla, HAK-İŞ’imizin desteğiyle, yetkili ol-
duğumuz bütün işyerlerimizde, huzur ve ba-
rış rüzgârları estiriyoruz. Bu güzel tablonun 

ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI
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bozulmaması için, çalışmalarımızı büyük bir 
cesaretle sürdürüyoruz”

HAK-İŞ Değerlerine Sahip Çıkıldığını 
En Güzel Çelik-İş’te Görüyoruz”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin ar-
dından HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, bir konuşma yaparak, 
“Çelik-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşünde 
HAK-İŞ olarak birlikte yaptığımız, geleceğe 
ışık tutacak olan tarihi mücadele azmini ve 
yaptığımız çalışmaların gururunu yaşıyoruz. 
Çelik-İş Sendikamızda özellikle Yunus De-
ğirmenci’nin genel başkan olmasından iti-
baren yoğun bir dayanışma ve birlikte çalış-

ma arzusu ile çok önemli çalışmalara imza 
attık. Hem İSDEMİR davasının, hem THY 
Teknik AŞ’de ve diğer işyerlerimizdeki bütün 
sorunların çözümü konusunda hiçbir komp-
lekse kapılmadan, hiçbir endişe duymadan, 
bizi, sendikasının bir parçası, bir yönetim 
kurulu üyesi gibi gören değerli kardeşimiz 
Yunus Değirmenci, bu yaptıklarıyla aslında 
Çelik-İş Sendikasına da büyük bir ivme ka-
zandırmıştır. HAK-İŞ ile beraber olmanın, 
HAK-İŞ’in değerlerine sahip çıkmanın ve 
birlikte yürümenin en güzel örneğini Çelik-İş 
Sendikamızda görüyoruz” dedi. 

Sendikamızın Adı ‘Özçelik-İş’ Oldu
Sendikamızın isminin değiştirilmesi Genel 
Kurul gündemine adeta damga vurdu. 
Tadil ve Kararlar Komisyonunca hazırlanan 
ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulan 
Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu rapo-
ru doğrultusunda ve delegelerimizin onayı 
ile sendikamızın adı Özdemir, Çelik, Metal 
ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası, kısa 
adıyla Özçelik-İş Sendikası olarak değişti-
rildi. Yapılan değişiklik delegelerimiz tara-
fından büyük bir memnuniyet ve coşkuyla 
karşılandı. Ayrıca yapılan tüzük değişikliği ile 
sendika Genel Sekreterinin atama yoluyla 
göreve getirilmesi kararlaştırıldı.

“Delegelerimiz Sandığa Sahip Çıktı”

Genel Kurulun ikinci gününde ise sabah er-
ken saatlerde üyelerimiz, sandık başına ko-
şarak oylarını büyük bir heyecanla kullandı. 
Tüm delegelerin oylarını kullanmasının ar-
dından oy sayımına geçildi. Seçim kurulu-
nun açıkladığı sonuçlara göre sendikamızın 
yönetim kadrosu şöyle oluştu:
Genel Başkan:Yunus Değirmenci
Genel Başkan Yardımcısı( Mali) : Bayram Altun
Genel Başkan Yardımcısı( Teşkilatlanma) : 
Recep Akyel
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim) : Ferhan Öner
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
Genel Başkanımız Değirmenci, kürsüye ge-
lerek delegelerimize bir teşekkür konuşma-
sı yapmasıyla Genel kurul sürecimiz sona 
erdi.
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HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI’NDA 
TİS İMZALANDI

Ziraat Bankası ve Hallkbank ile Öz Finans İş 
Sendikası arasında 2019 ve 2020 yılını kap-
sayan sendika üyesini ilgilendiren Toplu İş 
Sözleşmesi imza töreni gerçekleşti. Ziraat 
Bankası ve Halkbank çalışanları Kasım ayı-
nın enflasyonu baz alınarak, Enflasyon artı 
2 ve Enflasyon artı 4 oranında zam ve bazı 
sosyal haklar elde etti 
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet 
Eroğlu, ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir 
yıl olan 2018'de hayal gibi görülen enflasyo-
nun üzerinde alınan zamlardan dolayı "Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Al-
bayrak'a, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz 
Sayın Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel Mü-
dürü Sayın Osman Arslan’a  ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum."dedi. 
Ziraat Bankası çalışanları için Eğitim Bölüm 
Başkanlığında gerçekleşen imza töreninde 
imzaları Öz Finans İş Sendikası Genel Baş-
kanı Ahmet Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası 

Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç, Ziraat 
Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fik-
rettin Aksu, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları 
Bölüm Başkanı Himmet Aksoy attı. 
Halkbank için ise imza töreni İstanbul’da 
gerçekleşti. İmzaları Öz Finans İş Sendikası 
Genel Başkanı Ahmet Eroğlu ve Halkbank 
Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süley-
manoğlu attı. Ziraat Bankası İnsan Kaynak-
ları Bölüm Başkanı Himmet Aksoy Toplu İş 
Sözleşmesinin kazanımları ile ilgili bir su-
num yaptı. Sunumda Aksoy, sendika üyesi 
olan banka çalışanlarına zamlara ek olarak 
aylık 140 lira ek ödeme ve Para Grup Merke-
zinde çalışanlara ise aylık 75 lira ek ödeme 
yapılacağını anlatarak, kazanımları açıkladı. 
Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Baş-
kanı Fikrettin Aksu kısa bir konuşma ya-
parak, "Belli bir refah puanı üzerinden belli 
bir mutabakata ulaştık. İyi bir sözleşme 
olduğunu düşünerek herkese hayırlı uğur-
lu olsun."dedi. 2018 Türkiye ekonomisi için 

oldukça sıkıntılı bir yıl olduğunu anlatan Öz 
Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet 
Eroğlu, "2 defa döviz artışı sıkıntısı yaşandı. 
Sadece döviz artışı ile bu kalmıyor. Yabancı 
paralar değer kazanırken Türk parası değer 
kaybediyor, bunun ile enflasyon artıyor, fi-
yatlar genel seviyesi artıyor, kriz eve kadar 
yansıyor. Maalesef böyle bir dönemde bir 
sendika için toplu iş sözleşmesi imzala-
mak oldukça zor olan bir şey. Ondan dola-
yı enflasyon üstüne bir zam alınmanın zor 
olduğu ve yüzde 7 zam alınacağı yönünde 
üyelerimizden de birçok paylaşım aldık. Biz 
taleplerimizi bankalarımıza ilettiğimizde 
virgül dahi oynatılmadan kabul gördü. Zam 
talebimizi yaptığımızda Genel Müdürümüz 
Sayın Hüseyin Aydın ; sendikanın talebinin 
yerinde ve haklı sebeplere dayandığını ken-
dilerinin de yönetim olarak personel lehine 
hareket ettiklerini belirterek gerekli adımları 
atacaklarını ve her türlü desteği verecekleri-
ni ifade ettiler. Kasım enflasyonu artı 2 hayal 
deniyordu ama bu oran bütün arkadaşları-
mıza uygulanacak. Enflasyon artı 4 ise alt 
grup arkadaşlara yani asistan, güvenlik bi-
rimlerinde çalışanlara uygulanacak. 2 yıllık 
bir sözleşme imzaladık. Gelecek yılda yine 
enflasyon artı 2 olarak uygulanacak. Banka-
mızda, sendikamızda çalışanların lehine bir 
karar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı-
mız Sayın Berat Albayrak'a, Ziraat Bankası 
Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydın'a, 
İnsan Kaynakları Grup Başkanımız Fikrettin 
Aksu'ya, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı 
Sayın Himmet Aksoy'a, Halkbank Genel Mü-
dürü Osman Arslan’a ve katkısı olan herke-
se teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 
“diye konuştu.   

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI
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İstanbul 1 Nolu Şubemİzde 
Bayrak Değİşİmİ

İstanbul I Nolu Şubemizde Bayrak Değişimi
Öz Gıda İş Sendikası İstanbul I Nolu Şube-
mizin 10. Olağan Genel Kurulu’nda görev 
değişimi yaşandı. 
Uzun yıllardır İstanbul I Nolu Şube Başkanlığı 
görevini yürüten şube başkanımız Sadi Yıl-
maz, İstanbul Akgün Otel'de 29 Aralık 2018 
tarihinde yapılan genel kurul ile görevi, Şube 
Başkan Yardımcımız Zeki Toslu'ya devretti. 
İstanbul I Nolu Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu’na Genel Başkanımız Mehmet Şa-
hin’in yanı sıra, genel başkan yardımcılarımız 
Halil Çukutli, Emin Sürücü, Tevfik Ali Hançe-
roğlu, Genel Başkan Yardımcımız Abdulhalik 
Damar, Teşkilatımızın Şube Başkanları ve 

Şube Başkan Yardımcıları, kardeş sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, işveren ve 
işveren vekilleri, delegelerimiz, üyelerimiz 
ile çok sayıda misafir katıldı.
Genel Kurulda Divan Başkanlığını Sendika-
mız Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli 
yaparken divanda, Karaman Şube Başka-
nımız Adnan Gürsoy, Ankara Şube Başka-
nımız Hasan Çiloğlu, Biskot Bisküvi Delege-
miz Anna Cotorabai Tülek ve Ülker Çikolata 
Delegemiz Ümit Aydın yer aldı. 

"Hakkınızı Helal Etmenizi  
Diliyorum"
Yönetim Kurulu adına duygusal bir konuşma 
yapan İstanbul I Nolu Şube Başkanımız Sadi 

Yılmaz, "uzun yıllardır Öz Gıda İş bayrağını 
gururla taşıyorum. Bu çatı altında çalışma 
şansı bulduğum süre içerisinde ekibim ile 
birlikte üyelerimize hizmet etmekten büyük 
memnuniyet ve mutluluk duyduk. Bu seçim-
de adaylığımı koymuyorum. Bu görevler bir 
nevi bayrak yarışıdır, hepinizden hakkınızı 
helal etmenizi diliyorum. Bayrağı devralacak 
arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyo-
rum" dedi. 

"Türkiye Olarak Ekonomik  
Sıkıntılarla Baş Etmeye Çalışıyoruz"

İstanbul I Nolu Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu’nda genel kurula hitaben bir konuş-
ma yapan Genel Başkanımız Mehmet Şahin, 
"Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyası olaylara baktığımızda 
hiç de iç açıcı bir durumla karşı karşıya deği-
liz. Türkiye bugün ekonomik sıkıntılarla baş 
etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bütün çev-
remizde problemler var. Bu problemlerde 
bizleri mutlaka etkiliyor. 2008 krizini teğet 
geçtik. Dünyanın büyük bir kısmı büyük sı-
kıntılar geçirdi. Bugün de hemen hemen aynı 
sıkıntılarla karşı karşıyayız. Büyüme hızımız 
düştü %1,6’ya geriledi. İşsizlik %11’i geçti. 
Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar da sağ-
lıklı değil, düşerken de, çıkarken de birileri 
kazanıyor" dedi. 

"Üretmeden Tüketen Ülkeler,  
Kendilerini Ayakta Tutacak  
Kaynakları Büyüterek 
Geliştiremezler"

Türkiye'nin yeniden üretim ekonomisine 
dönmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "Tür-
kiye ekonomisi sağlıklı büyümüyor, ekono-
mi, inşaat sektöründen, rant sektöründen 
vs. büyümekte, Yani el parasından beylik ya-
pıyoruz. Türkiye'nin üretim gücünün Avrupa 
ülkelerinin ortalamasına ulaşabilmesi için 
üretim ekonomisinin benimsenmesi gere-
kiyor. Üretmeden tüketen ülkeler, kendilerini 
ayakta tutacak kaynakları büyüterek gelişti-
remezler. Yeni yatırımlar rekabet gücümüzü 
artıran üretim ekonomisi için olmalı. Daha 
az tüketeceğiz, daha çok çalışıp daha çok 
üreteceğiz. Türkiye her sıkıntının üstesinden 
gelebilir. Başka şansı da yok zaten" diye ko-
nuştu. 

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
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"Asgari Ücretin Uzlaşı İle  
2 Bin 20 TL Olarak Belirlenmesi 
Önemli Bir Gelişmedir"

Öz Gıda İş Sendikasının genellikle özel sek-
törlerde örgütlü olduğuna dikkati çeken Şa-
hin, "Yaşanan sıkıntıları doğrudan görmekte-
yiz. Bakkala markete alışverişe gittiğimizde 
filemiz eskisi gibi dolmuyor. Dolayısıyla As-
gari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 yılı 
için geçerli olan yeni asgari ücreti daha fazla 
artması yönünde arzu etmemize rağmen 2 
bin 20 TL olarak belirlemiş olması önemli 
bir gelişmedir. İşçi-işveren ve hükümet tem-
silcilerinin üzerinde uzlaşmak asgari ücreti 
tespit etmelerini, ülkemizin içinden geçtiği 
zor dönem açısından önemli buluyoruz. İlk 
defa bir işveren örgütü bu artışı olumlu bul-
du. Bunu da önemli bir gelişme olarak görü-
yoruz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor 
ki; Asgari ücret tanımı yanlış olarak kullanıl-
maktadır. Asgari ücret bir ülkede uygulana-
bilecek en düşük, en az ücrettir. Bir ailenin 
tüm ihtiyaçları 2 Bin 20 TL asgari ücret ile 
karşılanacak şeyler değil, Yaşam çok zor ve 
pahalı" sözlerini kullandı.

 “Asgari Ücret Bahane Edilerek İşçi 
Çıkarılmamalı”

Belirlenen yeni asgari ücretin rekabet gü-
cünü koruma endişesiyle işçi çıkarmalarına 
sebep olmaması gerektiğine dikkati çeken 
Şahin şöyle devam etti: “Bazı işverenleri-
miz asgari ücretin yüksek çıkmasını bahane 
ederek, işçi çıkarmaya, istihdamı azaltmaya 
ve yatırımlarını kısmak gibi bir kısım yollara 
başvurabilirler. Devletimiz işverenlerimi-
zi desteklemeye devam ediyor.  Verilen bu 
desteklerin çoğunluğu istihdamı korumak 
içindir. İşverenlerimizin de bu hassasiyetle 
hareket etmelerini istiyoruz” dedi.

"Ülkenin Üçte Biri Çalışıyor,  
Kazanıyor Bir Kuruş Vergi 
Ödemiyor"

Şah in, ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi 
yükü bulunduğunu belirterek, "Asgari üc-
retle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin ta-
mamının, asgari ücretin üzerinde ücret alan 
işçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarı 
kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasını 
her fırsatta Hak İş olarak dile getiriyoruz. Ül-
kenin üçte biri çalışıyor, kazanıyor bir kuruş 
vergi ödemiyor. Ama gariban işçinin her ay 
maaşından kesiliyor. Talebimiz ve beklen-
timiz, haksız ve adaletsiz durumu ortadan 
kaldıracak, işçiler lehine iyileştirme getire-
cek düzenlemelerin bir an önce yapılması-
dır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul I Nolu Şube Başkanımız 
Sadi Yılmaz'a Huzurlarınızda  
Teşekkür Ediyorum"

İstanbul I Nolu Şube Genel Kurulu’nun Öz 
Gıda İş'in mücadelesine ve ülkemize katkı ve 
destek vermesini temenni eden Genel Baş-
kanımız Mehmet Şahin, Bu bir bayrak yarışı-
dır, hepimiz sizlere daha iyi hizmet vermekle 
mükellefiz. Bu güne kadar sizlere hizmet 
eden başta İstanbul Şube Başkanımız Sadi 
Yılmaz olmak üzere emeği geçenlerin hep-
sine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu 
kongrede aday olacak ve seçilecek arkadaş-
lara şimdiden başarılar diliyorum. Hepinizi 
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" temen-
nisinde bulundu.
Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanımız Sul-
tan Murat Karadağ ve Ankara Şube Başka-
nımız Hasan Çiloğlu da birer konuşma ya-
parak Genel Kurulun hayırlara vesile olması 
yönünde temennilerde bulundular. 

Şube Başkan Yardımcımız ve yeni başkan 
adayımız Zeki Toslu, delegelere hitaben 
yaptığı konuşmasında Türkiye'nin içinde 
bulunduğu durumu ve halkın yaşama bakı-
şını özetledi. İşçilerin içinde bulunduğu eko-
nomik ve sosyal yaşantısı ile işyerlerindeki 
sıkıntıları, yapmayı planladığı icraatları dile 
getiren kısa bir konuşma yaptı.

"Zeki Toslu İstanbul I Nolu Şube 
Başkanı Oldu"

Misafirlerin konuşmalarının ardından se-
çimlere gidildi. Tek liste ile gidilen seçim 
sonucunda Zeki Toslu İstanbul I Nolu Şube 
Başkanı olarak seçildi.
Yeni seçilen şube yönetim kurulu şu şekilde 
belirlendi:
Şube Başkanı : Zeki Toslu
Şube Bşk. Yrd. : Emrah Akın
Şube Bşk. Yrd. : Ünal Saraç
Şube Bşk. Yrd. : Murat Keskin
Şube Bşk. Yrd. : İsmail Akbulut
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İşyerİ Temsİlcİlİğİ Etkİlİ İletİşİm ve 
Lİderlİk Eğİtİmİ Gerçekleştİ

Öz İplik-İş Sendikası tarafından düzenlenen 
“İşyeri Temsilciliği Etkili İletişim ve Liderlik 
Eğitimi” Bolu’da Gerçekleşti
Öz İplik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Ka-
rabük-Kastamonu’da faaliyet gösteren ‘Gür-
men Giyim San. Tic. A.Ş.’, Düzce’de faaliyet 
gösteren ‘Örma Tekstil San. Tic. A.Ş’, ‘Bur-
cu Tekstil San. Tic. A.Ş.’, ‘S.B.S. Tekstil San. 
Tic. A.Ş.’, ‘İstanbul İplik İnşaat A.Ş.’ fabrika-
larında çalışan işyeri sendika baştemsilci, 
temsilci ve kadın komitesi üyelerine yönelik 
düzenlenen “İşyeri Temsilciliği Etkili İletişim 
ve Liderlik Eğitimi” 24-25 Kasım 2018 tarih-
lerinde Bolu’da gerçekleşti.
Eğitim seminerine; Öz İplik-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Murat İnanç, Öz İplik-İş Sendi-

kası Genel Sekreteri Rafi Ay, Öz İplik-İş Sen-
dikası Genel  Teşkilatlanma Sekreteri Engin 
Doğan, Düzce İl Başkanı Telat Örnek, Düzce 
İl Sekreteri Arife Çengel, Karabük İl Başka-
nımız İsmail Coşkun, Karabük İl Ümit Erçin, 
Karabük İl Muhasibi Zeki Akgül, Düzce Şube 
Personeli Okan Örnek, Özel Kalem Melek 
Şahin ve Basın Danışmanı Didem Boztaş 
katıldı.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Sekreteri Rafi 
Ay’ın açılışını yaptığı toplantıda Genel Baş-
kan Murat İnanç bir konuşma yaptı. Semi-
nerin ilk gününde Prof.Dr. Ahmet Selamoğlu 
tarafından katılımcılara ‘İşyeri Temsilciği’ 
eğitimi verildi. Hukuk Müşaviri Av. Selma 
Yağan tarafından ise ‘İş Hukuku’ konusunda 

katılımcılar bilgilendirildi. Seminerin ikinci 
gününde ise ‘İnsanlar arası İlişkiler ve Etkili 
İletişim’, ‘Etkin Dinleme ve Empati’, ‘Müza-
kere ve İkna Becerileri’ eğitimi verildi.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI



EMEĞİN GÜCÜYLE ZİRVEYE...
HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Ocak 2019

167SENDİKALARIMIZDAN  |

öz sağlık-İş sendİKAMIZ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANDI

Sendikamız Başkanlar Kurulu 27 Aralık 
2018 Perşembe günü Emek Konukevinde 
toplandı. Emek Konukevi’nde gerçekleştiri-
len Başkanlar Kurulumuza Konfederasyon 
Başkanımız Mahmut Arslan, İl Başkanla-
rımız, Genel Yönetim Kurulumuz ve basın 
mensupları da katıldı.
T.C Sağlık Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde 
Sağlık işkolunda çalışmakta olan yaklaşık 
19.000 işçinin üye çoğunluğunu sağlayarak 
toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini alma-
yı başaran sendikamız başkanlar kuruluna 
tebriklerini ileten Sayın Arslan;

“Sağlık Bakanlığı’nda Yetki Tespiti 
Almak Tarihi Bir Başarıdır”

Konfederasyon Başkanımız Sayın, Mahmut 
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızı 
Sağlık Bakanlığı’nda yetki tespitini 
almasında dolayı kutlayarak, “Öz 
Sağlık-İş Sendikamızı sağlık sek-
töründe kamudaki tek işyeri olan 
Sağlık Bakanlığı’nda yetki tespitini 
almış olmasından dolayı yürekten 
kutluyorum. Bu başarının Türki-
ye’deki değişimin sendikal alanda 
nasıl gerçekleştiğinin ve bunun na-
sıl bir demokratik devrim olduğu-
nun, bizzat yaşayanları olarak far-
kındayız. Sağlık Bakanlığı’nda yetki 
tespiti alma başarısının büyük bir 
başarı olduğu, tarihte yeni bir nok-
ta, yeni bir başlangıç olduğu zaman 
geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır” 
Kamu yada özel işyerlerinde çalış-
makta olan sağlık ve sosyal hizmet 
işçilerinin üzerimizde hakları vardır, 
onların her mağduriyetinin yanında 

destek olmak ve sorunlarını çözüme ulaştır-
mak için üzerimize düşen görevler vardır ve 
öz sağlık-iş sendikası bu görevleri en iyi şe-
kilde yerine getirecektir, buna olan inancım 
tamdır”ifadelerinde bulundu. 

“Sağlık Bakanlığı’nda Yetki Tespiti 
Almak Tarihi Bir Başarıdır”

Konfederasyon Başkanımız Sayın, Mahmut 
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızı Sağlık Ba-
kanlığı’nda yetki tespitini almasında dolayı 
kutlayarak, “Öz Sağlık-İş Sendikamızı sağlık 
sektöründe kamudaki tek işyeri olan Sağlık 
Bakanlığı’nda yetki tespitini almış olmasın-
dan dolayı yürekten kutluyorum.

“Sağlık Bakanlığı’nda HAK-İŞ’in 
120 Bin Üyesi Var”

Sendikamız Genel Başkanı Sayın Devlet Sert 
yaptığı konuşmada;
14 Aralık tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı ve 
bağlı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yetki 
tespit belgesini aldıkları müjdesini vererek, 
“Şu anda Sağlık Bakanlığı’nda HAK-İŞ’in 
üye yaptığı 120 bin üyesi var. Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın önderliğinde sağlık 
çalışanlarını toplu iş sözleşme sürecine da-
hil ettik” dedi. Yetki tespiti almak için uzun 
ve zorlu bir mücadele gerçekleştirdiklerini 
anlatan Sert, “Bu zorlu mücadele bizlerden 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
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başkan devlet SERT, ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ziyaret programı çerçevesinde Konfederas-
yonumuz Hak-İş Genel Başkanımız Sayın 
Mahmut Arslan tarafından da kabul edilen 
heyet ile yapılan görüşmede açıklamalarda 
bulunan Sayın Mahmut Arslan; Ekim ayın-
da Kuveyt İletişim Çalışanları Sendikası ile 

konfederasyonumu-
za bağlı Öz İletişim-İş 
Sendikası arasında 
ikili işbirliği anlaşması 
imzalandığını hatır-
latarak, “Öz Sağlık-İş 
Sendikamız ile Kuveyt 
Sağlık Hizmetleri Sen-
dikası arasında ikili 
işbirliği anlaşması im-
zalanmasından dolayı 
mutluluk duyuyoruz. 
Yaptığımız ikili işbirliği 
anlaşmalarıyla Ku-

veyt’teki sendikalarla ilişkilerimizi arttırıyo-
ruz” diye konuştu.
Arslan, Kuveyt Sağlık İşçi Sendikası’nın Ku-
veyt’in en eski ve en tecrübeli sendikaların-
dan birisi olduğunu belirterek, konfederas-

yonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile 
imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmasının her 
2 sendika için de faydalı ve olumlu sonuçlar 
doğuracağını ifade etti.

 “Kuveyt Emirliği ile Türkiye  
Arasında Köklü İlişkiler Mevcuttur”

Kuveyt Emirliği ile Türkiye arasındaki iliş-
kilerin tarih boyunca olumlu bir çizgide ol-
duğunu anlatan Arslan, “Kuveyt Emirliği ile 
Türkiye arasında köklü ilişkiler mevcuttur. 
Özellikle Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgal 
etmesine karşı Türkiye ciddi bir tavır almış, 
işgalin sona ermesi için çaba sarf etmiştir” 
dedi. Körfez’de sendikal hareketin en köklü 
olduğu ülkenin Kuveyt olduğunu söyleyen 
Arslan, Kuveyt Kamu Çalışanları Federasyo-
nu’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren 
ITUC’un üyesi olduğunu söyledi. 

Genel Başkanımız Sert, T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç’u zi-

yaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Gö-
rüşmede 26. Dönem Bursa Milletvekili, Aile, 
Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-

rüt Selçuk’un Müşaviri Bennur Karaburun ve 
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Tevfik Hançeroğlu da bulundu.

Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert ve Yö-
netim Kurulumuz AK Parti  Sivil Toplum ve 
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Adana Milletvekilimiz Sayın, Jülide 

Sarıeroğlu’na makamında nezaket ziyaretinde 
bulundular. Yapılan görüşmede Sarıeroğlu'na 
görevlerinde başarılar dileyen Genel Başka-
nımız Sert "Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 

sürecindeki yoğun ve samimi emekleriniz için 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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Öz Orman-İş Sendikası, 15 Temmuz darbe 
girişiminin başladığı andan itibaren, Genel 
Merkez ve Taşra Teşkilatıyla birlikte ‘de-
mokrasi’ ve ‘millî irade’den yana net bir 
tavır koydu. Ülkemizin bağımsızlığına ve 
demokrasimize kasteden 15 Temmuz dar-
be-işgal girişimine karşı yurdumuzun tüm 
köşelerinde başlayan direniş ve demokrasi 
nöbetlerine, Öz Orman-İş Genel Merkez ve 
Taşra Teşkilatı yöneticileri ile üyeleri de ge-
niş katılım sergiledi.
Öz Orman-İş Genel Merkez ve Ankara Şube 
yöneticileri de, üye işçilerle birlikte, Anka-
ra’daki meydanlarda yapılan demokrasi nö-
betlerine katıldı. Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Set-
tar Aslan ve diğer yöneticiler, 21, 22, 27 ve 
31 Temmuz 2016 tarihlerinde Kızılay Mey-
danı’ndaki demokrasi nöbetlerine katılarak, 

nöbetteki vatandaşlara, her defasında 5’er 
bin adet olmak üzere, toplam 20 bin adet 
kumanya dağıttı. Settar Aslan, kumanya da-
ğıtımında eşi Hatice Hanım ve çocuklarıyla 
birlikte bizzat hazır bulundu. 

Haddini Bilmeze Cevap

Ülkemize ve demokrasimize sahip çıktığı-
mız 15 Temmuz sonrasında darbeci hainlere 
karşı alınan tedbirler bağlamında, Türkiye 
hakkında uluslararası mahfillerde karalama 
kampanyası yürüten bir haddini bilmeze, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Or-
man-İş Genel Başkanı Settar Aslan sert bir 
cevap verdi.
Romanya Emekçiler Birliği adlı kuruluşun 
Genel Sekreteri Ciprian Pop, dünya genelin-
de yüzlerce sendikaya bir mektup göndere-
rek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Türkiye hakkında haksız eleştiriler ve it-
hamlarda bulundu. Sözkonusu mektubu Öz 
Orman-İş’e de gönderen bu haddini bilme-
ze, Genel Başkan Settar Aslan, 26 Temmuz 
2016 tarihinde bir mektup gönderdi. İngilizce 
ve Fransızcaya da tercüme edilerek, haksız 
ithamların iletildiği tüm uluslararası sendi-
kalara iletilen mektupta, 15 Temmuz dar-
be-işgal girişimi sırasında yaşananlar anla-
tılarak, şehitlerimiz ve gazilerimiz hakkında 
bilgi verildi.
Aslan, sözkonusu şahsın haksız ve gerçek-
lere aykırı suçlamalarına gereken cevabı 
verdiği mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, kendi varlığına kasteden yabancı 
destekli terör çetelerine karşı haklı ve meş-
ru bir savunma mücadelesi yürütmektedir. 
Bu mücadelenin, çok kısa bir zaman içinde 
başarıyla sonuçlanacağından emin olabilir-
siniz. Esasen Türk Milleti 15 Temmuz gecesi 
meydanlara inerek, devletine kastedenlere 
gereken dersi vermiştir.” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti 
olduğunu ve darbeci teröristlere de hukuk 
çerçevesinde müdahale ettiğini anlatan Set-
tar Aslan, “Türk Milletine, Devletine ve onun 
halk iradesiyle seçilmiş liderine karşı haksız 
ve ağır ithamlarda bulunurken, bu mille-
te ve devlete saldıran darbe heveslilerine 
tek kelime söylemeyişinizden kaynaklanan 
günahlarınızın bağışlanması için siz de dua 
etmeyi unutmayın. Buna gerçekten çok ihti-
yacınız olacak. Yüce Yaratıcı’nın, size hak ve 
adaleti görebilmeniz için ‘basiret’ vermesini 
dilerim.” ifadesini kullandı.

İRADEMİZE SAHİP ÇIKTIK, MEYDANLARI 
BIRAKMADIK

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Or-
man-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 11-19 
Haziran 2016 tarihleri arasında Fransa’nın 
başkenti Paris’te düzenlenen, Tarım Gıda 
Tekstil ve Ticaret İşçileri Sendikaları (UIS) 4. 
Uluslararası Konferansı’na katılarak bir ko-
nuşma yaptı.
Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Güney Ameri-
ka’daki 86 ülkeden yaklaşık 300 sendikacı-
nın katıldığı konferansta, temsilciler; ülke-
lerindeki sektörel sorunları, tarım işçileri-
nin güncel durumlarını ve sendikalar arası 

işbirliği imkânlarını dile getirerek, ayrıca 
Fransa’da devam eden grev ve eylemler ile 
Suriye’de yaşanan insanlık dramına ilişkin 
görüş ve önerilerini aktardılar.
Konferansta bir konuşma yapan Settar As-
lan, Türkiye hakkında kısa bilgiler vererek, 
“Ülkemiz, sanayisiyle birlikte, aynı zamanda 
geleneksel tarımdan modern tarıma hızla 
geçen bir tarım ülkesidir.” dedi. Aslan, ko-
nuşmasında coğrafyamızda yaşanan savaş 
ve terör olaylarına da temas ederek, özetle 
şunları söyledi:

“Bizim ülkemiz, yaklaşık 40 yıldır terörle 
mücadele etmektedir. Bulunduğumuz coğ-
rafyada kan, gözyaşı bir türlü bitmemekte-
dir. Ülkemizin tespitlerine göre; Suriye ve 
Irak’taki terör eylemleri için, dünyanın 145 
ülkesinden insanlar o coğrafyaya gelerek 
terör eylemleri yapmış, masum insanları 
yurtlarından mahrum etmişlerdir. 
Bu anlamda Suriye’den ülkemize sığınan 3 
milyonun üzerinde mülteci bulunmaktadır. 
Mültecilerin yurtlarına dönebilmeleri için, 
koalisyon güçlerinin daha etkili mücadele 
etmeleri gerekmektedir. Tankı, topu, füzesi 
olan bu terör örgütüne destek verenlerin, bir 
gün bu silahların kendilerine dönebileceği 
ihtimalini göz önünde bulundurmaları ge-
rekmektedir.”
Settar Aslan, konferans kapsamında, Kuzey 
Kore Tarım İşçileri Sendikası, Moldova Tarım 
İşçileri Sendikası ve Filistin Tarım İşçileri 
Sendikası başkan ve yöneticileriyle ikili gö-
rüşmeler de yaptı.

Tüm üyelerini son 5 yıldır Grup Ferdi Kaza 
Sigortası ile sigortalayan Öz Orman-İş, son 
3 aylık dönemde, sigorta kapsamına giren 
nedenlerle vefat eden 5 üyesinin varislerine 
sigorta tazminatlarını takdim etti. 27 Aralık 
2015’te geçirdiği trafik kazasında yaşamını 

yitiren, Balıkesir Orman İşletme Müdür-
lüğü işçisi Tunay Çalışkan’ın Ferdi Kaza 
Sigortası tazminatı, 31 Mayıs 2016 tari-
hinde düzenlenen törenle, Öz Orman-İş 
Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin tarafın-
dan, merhumun eşi Zeynep Çalışkan ile 
kızı Elif ve oğlu Enes’e verildi.
20 Şubat 2016’da geçirdiği trafik kazası 
sonucu vefat eden, Marmaris Orman İş-
letme Müdürlüğü işçisi Ergün Yılmaz’ın 
Ferdi Kaza Sigortası tazminatı, 3 Hazi-

ran 2016 tarihinde düzenlenen törenle, Öz Or-
man-İş Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik 
tarafından, merhumun eşi Sinem Yılmaz ile 
çocukları Eylül ve Egemen’e takdim edildi. 30 
Nisan 2016’da orman yangına müdahaleye 

giderken geçirdiği arazöz kazasın-
da vefat eden Aydın Orman İşletme 
Müdürlüğü işçisi Mahmut Atalay’ın 
Ferdi Kaza Sigortası tazminatı, 17 
Haziran 2016’da Yozgat’ta yapılan 
törenle, Öz Orman-İş Genel Teş-
kilat Sekreteri Zeki Sungur Kızıl-
kaya tarafından, merhumun eşi 
Nuray Atalay ile çocukları Mustafa, 
Berkant ve Şevval’e teslim edildi 
14 Mayıs 2016’da çalışırken geçir-

diği iş kazası sonucunda vefat eden Zongul-
dak-Yenice Orman İşletme Müdürlüğü işçisi 
Şevki Yirmibeş’in Ferdi Kaza Sigortası tazmi-
natı, 29 Haziran 2016’da düzenlenen törenle 
Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin 
tarafından merhumun eşi Müzeyyen Yirmibeş 
ile kızı Sibel ve oğlu Sedat’a teslim edildi.
10 Haziran 2016’da geçirdiği trafik kazasında 
vefat eden, Kahramanmaraş Orman İşlet-
me Müdürlüğü işçisi Osman Saygılı’nın Ferdi 
Kaza Sigortası tazminatı, 13 Ağustos 2016’da 
düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel Malî 
Sekreteri Ali Bilgin tarafından merhumun eşi 
Güvel Saygılı ile kızı Ebru ve oğlu Hüseyin’e 
verildi.

ASLAN, ULUSLARARASI TARIM SENDİKALARI 
KONFERANSINA KATILDI

FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMELERİ
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Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 
Kayserİ zİyaretlerİ

Öz Taşıma-İş Sendİkası Temsİlcİler Meclİsİ 
Toplantısını gerçekleştİrdİ

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, Kayseri’de örgütlü olduğu 
iş yerlerinin genel müdürlerini ziyaret etti, 
daha sonra sendikasının, Kayseri Ulaşım 
A.Ş. ile birlikte düzenlediği Halı Saha Futbol 

Turnuvasının başlama vuruşunu gerçekleş-
tirdi. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, ilk olarak Kayse-
ri’de örgütlü olduğu BOYTRANS A.Ş. Genel 

Müdürü Ahmet Ufuk Keçecioğlu’nu ziya-
ret etti. Çeşitli konularda fikir alışverişinde 
bulunan Başkan Toruntay, gerçekleştirilen 
çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Toruntay daha 
sonra, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdü-
rü Feyzullah Gündoğdu’yu ve Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Canbulutu’u ziyaret etti. 
Çalışma hayatı ile ilgili fikir alışverişinin ya-
pıldığı ziyaret samimi bir ortamda geçti.

Başlama Vuruşu  
Başkan Toruntay’dan

Ziyaretlerin ardından Başkan Toruntay, sen-
dikasının, Kayseri Ulaşım A.Ş. ile birlikte 
üyeleri için organize ettiği Halı Saha Futbol 
Turnuvasının başlama vuruşunu gerçek-
leştirdi. Herhangi bir sakatlık yaşanmaması 
temennisinde bulunan Toruntay, takımlara 
başarılar diledi. 

Öz Taşıma-İş Sendikası, Genel Baş-
kan Mustafa Toruntay liderliğinde ve 
Genel Başkan Yardımcıları Av. Meh-
met Ali Kayabaşı ile Murat Şimşek’in 
katılımıyla aylık Olağan Genişletilmiş 
Temsilciler Meclisi Toplantısını ger-
çekleştirdi.
Genel merkez konferans salonunda 
gerçekleştirilen Genişletilmiş Temsil-
ciler Meclisi Toplantısında müzakere-

leri süren yeni dönem Toplu İş Sözleş-
mesi (TİS) süreci ile ilgili temsilcilere 
bilgi verildi. Genel Başkan Mustafa To-
runtay ayrıca, üyelerin temsilciler ara-
cılığıyla ilettiği soruları da cevapladı.
Gerçekleştirilen toplantıya, Öz Taşı-
ma-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi 
Dairesi Başkanı Mehmet Kılıç’da ka-
tıldı.

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
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Toruntay, Büyükkılıç İle kahvaltıda bİr araya geldİ

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediye-
si Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ile 
kahvaltı programında bir araya geldi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Mustafa Toruntay, sendikasının 
Kayseri’de gerçekleştirdiği kahvaltı progra-
mında üyeleriyle ve Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkı-
lıç ile bir araya geldi.
Programda kısa bir konuşma yapan Ge-
nel Başkan Mustafa Toruntay ise; “Bizim 
için Kayseri oldukça önemli. HAK-İŞ olarak 

Kayseri’ye önem 
veriyor ve özen gös-
teriyoruz. Çok şükür 
iyi bir teşkilatlanma 
yapımız var, işve-
renlerimizle çok 
iyi bir diyaloğumuz 
var. İnanıyorum ki, 
bu birliktelik de-
vam edecek ve her 
geçen gün büyüye-
cektir. Ben Kayseri 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayı Dr. 

Memduh Büyükkılıç’a çıktığı yolda başarılar 
diliyorum. Kayserimize hayırlı ve uğurlu ol-
sun” dedi. Gerçekleştirilen programa; Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hüseyin Beyhan, Kocasinan Belediye Baş-
kanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kay-
seri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Başkan 
Yardımcıları, Melikgazi Belediye Başkan Yar-
dımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Ulaşım A.Ş. 
Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, AK Par-
ti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, 
AK Parti Talas İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet 
Yalçın, HAK-İŞ İl Başkanı Serhat Çelik, Öz 
Ağaç İş-Sendikası İl Başkanı Emin Hayta, Öz 
Ağaç-İş Sendikası Şube Başkanı Adnan Kı-
yak, Öz Çelik-İş Sendikası Şube Başkanı Ce-
lalettin Korkmazyürek, Öz İplik-İş Sendikası 
Şube Başkanı Turgay Urtürk ve Öz Sağlık-İş 
Sendikası Şube Başkanı Emre Kocaman ka-
tıldı.
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bAŞKAN BÖKE, HİLTON OTELİ ÇALIŞANLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Vedat Böke ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile birlikte Adana Hilton Oteli 
çalışanlarıyla bir araya geldik. Toplu İş Sözleşmesi 
öncesi işçilerimiz taleplerini dinledik.

Genel Başkanımız Vedat Böke ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ile birlikte Mersin Hilton Oteli çalışanlarıyla bir araya geldik. Toplu 
İş Sözleşmesi öncesi işçilerimiz taleplerini dinledik. 

OLEYİS SENDİKASI

İç Anadolu  2 Nolu Şube Başkanımız Sebahat Aydoğan ve Kadın Ko-
mite Başkanımız Serpil Açıkgöz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ kadın 
komitesi tarafından yürütülen “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışan-
ların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” eğitimine Diyarbakır’da 
üyelerimizle birlikte katıldık. 

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi de ça-
lışan üyelerimizi ziyaret ettik. Sorunlarını dinle-
dik. 

Genel Başkanımız Sayın Vedat Böke, Genel Başkan Yardımcımız Erdoğan Yılmaz, İç 
Anadolu 2 Nolu Şube Başkanımız Sebahat Aydoğan, Şube Yöneticilerimiz, Kadın Komite 
Başkanımız Serpil Açıkgöz ve Erzurum, İzmir İlinden katılan kadın komite üyelerimiz 
ile birlikte  HAK-İŞ’in Kadın Komitesi Tarafından yürütülen “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın 
Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapanış toplantısında  katıldık. 
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KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ 
43. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER TOPLANTILARI 
İLE ÜYELERİNİN TALEPLERİNİ DİNLİYOR

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 43. Ku-
ruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 
törende HAK-İŞ’in kurucuları, Üye Sendi-
kalar, HAK-İŞ'e emeği geçenler bir araya 
geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı 
Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine Sendi-
kamızı temsilen de Genel Merkez Yöne-
timimiz katıldı.

Öz Ağaç-İş Sendikası belirli aralıklarla ger-
çekleştirdiği Endüstriyel İlişkiler Toplantıları 
ile örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerinin so-
runlarını dinliyor, istek ve taleplerine çözüm 
yolları arıyor. Sendika Yöneticilerimizin, Üye-
lerimizin ve İşveren temsilcilerinin katıldığı 

Endüstriyel İlişkiler Toplantıları, üyelerimizin 
sorunlarını ve taleplerini aktarması açısın-
dan büyük önem taşıyor ve çözüm yolları 
için faydalı oluyor.
2018 yılının ikinci döneminde BOYTAŞ, AL-
FEMO, DOĞTAŞ, AKTÜL KÂĞIT İşyerlerimiz 

için Endüstriyel İlişkiler Toplantıları Genel 
Başkan Vekilimiz Av. Tuncay Dolu, Genel 
Başkan Yardımcımız Rifat Ülger, Genel Sek-
reterimiz Mert Doğan Bozkır, Sendikamızın 
Şube, Bölge ve İl başkanlarının katılımıyla 
sürdü.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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ENGELLERİ AŞAN ÜYELERİMİZE ÖZEL HEDİYELERİMİZİ DAĞITTIK

AB DESTEĞİ KAPSAMINDA ÖRGÜTLENME KAPASİTESİ ve SOSYAL 
DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

DİYARBAKIR MERKEZ ÇELİK ÜYELERİMİZİ ZİYARET 

03 Aralık Engelliler Gününe özel Genel Merkez Yönetimimiz, 
engelleri aşan tüm üyelerimize özel hediye yaptırdı.
"Biz Büyük Bir Aileyiz" Etkinliklerimiz kapsamında 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü etkinliklerimizi Genel Merkez Yöne-
timimizin üye işyerlerimizdeki engelli üyelerimizi ziyaret 
etmesiyle gerçekleşti. Kayseri'deki işyerlerimizdeki engelli 
üyelerimizi ziyaret eden Genel Merkez Yönetimimiz, engel-
leri aşarak büyük özveriyle çalışan üyelerimiz için yaptırdığı 
hediyeleri dağıttı. Ayrıca diğer illerdeki işyerlerimizdeki en-
gelli üyelerimize de hediyeleri baş temsilcilerimiz tarafından 
dağıtıldı. Tüm engelleri aşarak büyük özveri ile çalışan tüm 
üyelerimize canı gönülden teşekkür eder, hediyelerini güzel 
günlerde kullanmalarını dileriz.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-
İş Sendikası tarafından Sendikamızın İşyeri 
Baştemsilcilerine yönelik düzenlenen “Ör-
gütlenme Kapasitesi Ve Sosyal Diyaloğun 
Geliştirilmesi Eğitim Projesi” Ankara Kızıl-
cahamam Çam Hotel’de gerçekleşti.
Sendika Genel Merkez Yönetimimiz, Şube, 
İl, İlçe Yöneticileri ve Temsilcileri, İşyeri Baş 
temsilcilerimizin katıldığı Eğitim Projemize, 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sa-
yın Mahmut Arslan’da katılarak bizleri onur-
landırdı.
Arslan, yaptığı konuşmada HAK-İŞ’in mis-
yonuna, gücünü üyelerinden aldığına, sendi-
kal faaliyetlerin ve örgütlenmenin önemine 
değindi.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Genel Baş-
kanı Sayın Mahmut Arslan’a Genel Başka-
nımız Eyüp Karaderili tarafından Engelliler 
Komitemiz tarafından hazırlanan bir de tab-
lo hediye edildi.
AB Programı kapsamında desteklenerek 
hazırlanan “Örgütlenme Kapasitesi Ve Sos-
yal Diyaloğun Geliştirilmesi Eğitim Projesi” 
ile Baş temsilcilerimize İş Hukuku, Sendika 
ve Toplu Sözleşme Hukuku, Kurumsal De-
ğerler ve Aidiyet, Etkili İletişim ve Diyalog 
Becerileri alanlarında konusunda uzman 
kişilerce eğitim verildi.
Genel Başkanımız Eyup Karaderili’nin açılış 
konuşmasıyla başlayan programımız uz-
manların sunum ve eğitimleriyle devam etti.

Birinci gün programında katılımcılarımıza, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. 
Dr. Mehtap Yücel Bodur tarafından İş Hu-
kuku, Sendika Toplu Sözleşme Hukuku ve 
kazanımları hakkında bilgi verildi. Ayrıca 
Sendikamızın Avukatı Av. Tuğçe Taştan ta-
rafından da Temel Hukuki kavramlar eğitimi 
verildi. İkinci gün programı Genel Başkan 
Vekilimiz Av. Tuncay Dolu’nun Baş temsil-
cilerimize Sendikal Örgütlenme ve Kurum-
sal Aidiyet hakkında bilgi vererek başladı. 
Program Kişisel iletişim uzmanı Neslihan 
Yahşi’nin Etkili İletişim, Diyalog Becerileri ve 
Kriz Yönetimi eğitimiyle devam etti.
Eğitim Programımız katılımcılarımıza serti-
fikalarının dağıtılması ile son buldu.

Genel Merkez Yönetimimiz Diyarba-
kır'da kurulu bulunan Merkez Çelik 
Fabrikamızı ziyaret ederek üyeleri-
mizle buluştu. Genel Başkan V. Av. 
Tuncay Dolu, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Adnan Kıyak, Rıfat Ülger 
ve Genel Sekreterimiz Mert Doğan 
Bozkır'ın gerçekleştirdiği ziyarette 

Merkez Çelik üyelerimizle bir araya 
gelen yöneticilerimiz, üyelerimizin 
istek ve taleplerini dinledi.
Öz Ağaç-İş Sendikası olarak yakın 
ilgilerinden dolayı Merkez Çelik üye-
lerimize teşekkür ederiz.
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Mersİn Mut Sulama Bİrlİğİ’nde toplu İŞ 
sözleşmesİ İmzalaNDI

Eren Enerjİ'de Sendİkal Zafer KAZANILDI

Konya Ilgın Atlantı Sulama Bİrlİğİ ve Ilgın Ovası Pompaj 
Sulama Bİrlİğİ İle toplu İŞ SÖZLEŞMESİ İmzalandı

Sendikamız ile Mersin Mut Sulama Bir-
liği arasında yürütülmekte olan toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile 
sonuçlanmıştır. 2 yıl süreli olarak imza-
lanan anlaşma neticesinde;
Sözleşme 01.09.2018 tarihinde başlayıp 
01.09.2020 tarihinde sona erecektir.
Sözleşmeye katkı sunan Sulama Birliği 
Yetkililerine ve Sendikamız yetkililerine 
teşekkür eder, sözleşmenin her iki tara-
fa ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Eren Enerji’de iş akitleri sendikal neden-
lerle haksız yere feshedilen işçilerimizin 
hukuk mücadelelerinde de yanlarında 
olduk ve haklarının ihlal edilmemesi için 
elimizden gelen tüm desteği gösterdik.
Bakırköy 28. İş Mahkemesi’nin kararıyla 
da işçilerimizle beraber sürdürdüğümüz 
hukuk mücadelemizde de müspet müs-
pet neticeler elde ettik. Eren Enerji’de 
sendikaya üye oldukları gerekçesiyle
iş akdi haksız fesih ile sonlandırılan işçi-
miz için Bakırköy İş Mahkemesinde elde 
ettiğimiz karar ile işçimizin işe iadesine 
ve sendikal tazminat almasına hükme-
dildi.

Enerji İşçileri Sendikası Olarak, Konya Ilgın Atlantı Sulama 
Birliği ve Ilgın Ovası Pompaj Sulama Birliği Başkanlığında 
Çalışan Üyelerimiz için Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinde Toplu İş Sözleşmemizi yapmak İçin Resmî Ara-
bulucu Olarak Atanan iş hukukunun duayen hocalarından 
Prof. Dr. Haluk Hâdi Sümer ve Birlik Başkanı ile bir araya 
gelerek Toplu İş Sözleşmemizi Olumlu olarak neticelendir-
dik. Sulama birliğinde çalışan üyelerimize hayırlı olmasını 
dileriz. Üyelerimizin kararı, imzamızdır düsturuyla hareket 
eden sendikamız her daim işçilerinin yanında ve sahada 
mücadeleye devam etmektedir.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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Koçarlı Bağarası Sulama Bİrlİğİ’nde 
toplu sözleşmesİnİ İmzaladık

BOYDAK VE POLAT ENERJİ'DE YETKİLİ SENDİKA OLMAYI BAŞARDIK

Sendikamız ile Koçarlı Bağarası Sulama Birliği arasında 
yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaş-
ma ile sonuçlanmıştır. 2 yıl süreli olarak imzalanan anlaş-
ma neticesinde;
Sözleşme 02.10.2018 tarihinde başlayıp 01.10.2020 tari-
hinde sona erecektir.Sözleşmeye katkı sunan Sulama Bir-
liği Yetkililerine ve Sendikamız yetkililerine teşekkür eder, 
sözleşmenin her iki tarafa ve üyelerimize hayırlı olmasını 
dileriz.

2018 yılını yoğun tempoda sürdürmenin yanı sıra yıl sonun-
da da herhangi bir yorgunluk ve bezginlik hissetmeden ça-
lışmalarımızı sürdürerek Boydak Enerji ve Polat Enerji’de 
işçilerimizin teveccühünü kazanarak yetkili sendika olmayı 
başardık.
2018 yılını yoğun tempoda sürdürmenin yanı sıra yıl sonun-
da da herhangi bir bezginlik hissetmeden çalışmalarımızı 
sürdürdük. Genel Başkanımız Altunsoy önemli ziyaret ve 
temaslarda bulundu. 
Çalışmalarımızın neticesinde işçilerimizin teveccühlerini 
kazanarak Boydak Enerji ve Polat Enerji’de yetkili sendika 
olmayı başardık.
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tcdd alsancak lİmanı'nı zİyaret ettİk

"İŞTEN ÇIKARILmalara SON VERİLSİN"

13 ülkeden gelen sendİka 
temsİlcİlerİ İstanbul'da 
buluştu

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
Topluluğu, sendikamız Liman-İş'in ev sa-
hipliğinde TCDD Alsancak Limanı'nı ziyaret 

etti. Limanda çalışma ilişkileri ve sendikal 
konularda bilgi alan öğrenciler, daha sonra 
sendikamız önderliğinde İZBAN grevindeki 

işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Liman-İş Sendikası, BTA 360’da daralma 
gerekçesiyle işçilerin tazminatları ödenerek 
işten çıkmalarının teşvik edilmesine karşı 

depo önünde yaptığı eylemle tepki gösterdi. 
BTA deposunda çalışan Liman-İş üyesi işçi-
lerin de depo içerisinde toplanarak destek 

verdiği eylemde işçilerin işten çıkarılmasına 
son verilmesi istendi.

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri 
Eduardo Chagas ve 13 farklı Avrupa ülkesinden gelen sen-
dika temsilcileri, Liman-İş'in ev sahipliğinde İstanbul'da bu-
luştu. Bir hafta süren toplantıda, Avrupa ülkelerinde yaşanan 
çalışma yaşamına ilişkin gelişmeler değerlendirilerek fikir 
alışverişinde bulunuldu.

LİMAN-İŞ SENDİKASI
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"İşçİ sınıfının bİrlİğİ ve ortak mücadelesİ şarttır"

avcı, ITF GENEL SEKRETERİ stephen cotton İle görüştü

avcı'dan dünyanın en büyük İkİncİ konteynır lİmanı'na ziyaret

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'e bağlı sen-
dikaların 11 şubesi ve temsilciliği bir 
araya geldi. Sefalet ücreti olan asgari 

ücretten, kıdem tazminatının gaspına; 
işten atmalardan, tutuklamalara ve iş 
cinayetlerine kadar işçi ve emekçile-

re yönelik saldırılara karşı, İstanbul’da 
şubeler platformu kurmak için ilk adım 
atıldı: 

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı 
Önder Avcı, ITF - Uluslararası Taşıma-
cılık İşçileri Federasyonu Genel Ku-

rulu kapsamında Alman milletvekili 
Uwe Schmidt ve ITF Genel Sekreteri 
Stephen Cotton ile görüştü. Görüş-

mede Türkiye ve Liman-İş hakkında 
bilgi veren Avcı, kendilerini Türkiye'ye 
davet etti.

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı 
Önder Avcı, ülkemizde Mersin limanı 
ile faaliyet gösteren PSA grubunun 

Singapur'daki merkezi olan dünya-
nın en büyük ikinci konteyner limanı-
nı ziyaret etti. PSA İnsan Kaynakları 

Müdürü Ng Kok Cheong ile Türkiye 
ve PSA hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.
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KKTC KAMU-SEN, KADINA KARŞI ŞİDDETİ 
ÖNLEME KONFERANSI DÜZENLEDİ

KAMU-SEN’in  düzenlediği “Kadına Karşı 
Şiddeti Önleme Konferansı”nda konuşan 
KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komite-
si Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Mobbinge, Aile 
içinde şiddete, Çocuk istismarına, şiddetin 
her türlüsüne KAMU-SEN olarak karşı ol-
duğumuzu ve bununla mücadele edebilmek 
için elimizden gelen her türlü çabayı göste-
receğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Sendika’dan konuyla ilgili yapılan açıklama-
ya göre, Özdemirağ, bu tarz sosyal sorum-
luluk seminerleri ve konferanslarla toplumu 
aydınlatmanın çok önemli olduğunu belirte-
rek, “Umarım bu yaptığımız çalışmalar top-
lum nezdinde de meyvelerini verir. Bu konfe-
ransı yapmamızda katkısı olan herkese çok 

teşekkür ederim” diye konuştu. KAMU-SEN 
Başkanı  Metin Atan da yaptığı konuşmada, 
“KKTC’de yaşanan acı gerçeklere parmak 
basmak ve bunları önleyebilmek adına” bu 
konferansları düzenlediklerini dile getirerek, 
“Ülkede ilk 3 kriminal unsur olarak trafik, 
uyuşturucu ve şiddet gözüküyor. Biz bunlar-
la ilgili gerekli çalışmaların yapılabilmesi için 
yasa tasarısı sunmuştuk Meclis’e. Yeni tasa-
rılar da sunacağız. Biz KAMU-SEN olarak 
farkındalık yaratmak için gerekli çalışmaları 
yapacağımızın bilinmesini isterim” dedi.
Türkiye HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin de bu mücadelede Kıbrıs’ta 
olmaktan gurur duyduklarını belirterek, 
“Şiddete neden olarak sorunları tespit ede-

rek bu şiddetin önüne geçmeye çalışmak en 
önemli görevimizdir. Kadınların şiddete kar-
şı korunması, şiddeti uygulayanların en ağır 
şekilde cezalandırılması için HAK-İŞ sürekli 
mücadele içindedir. HAK-İŞ’li kadınlar ola-
rak insanların ayrımcılığa maruz kalmadığı 
bir dünya arzuluyor ve saygılar sunuyorum” 
ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki 
Çeler ise konuşmasında; “Toplumsal Cinsi-
yet Eşitlik Dairemiz hayata geçecek. Bunu 
hayata geçirirken dairenin tek başına çalı-
şabilmesi mümkün değil. Bütün kurum ve 
kuruluşların hep birlikte iş birliği içerisinde 
olmamız gerekiyor. Ülkemizde çok farklı 
vakalar yaşıyoruz. Oluşabilecek herhangi 
bi vakayı oluşmadan bilip önüne geçmemiz 
gerekiyor. Bu tarz olaylar etrafınızda yaşa-
nıyorsa bize mutlaka ulaşın. Alo183 hattı 
yıllardır yürürlükte fakat toplum bunun tam 
olarak farkında değil” diye konuştu.
Çeler “Şiddeti önlemenin en önemli yolu 
eğitimdir. Şiddeti engellemek hepimizin gö-
revidir. Bakanlık olarak öncelik olarak bizim, 
sonra da bütün vatandaşların duyarlı olması 
gerekir. En kısa zamanda yapılacak olan eği-
tim çalışmalarıyla bu tarz eğilimleri ortadan 
kaldıracağız” dedi

KKTC KAMU-SEN
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SUPERLİT BORU SAN. A.Ş. İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 

"KADINA karşı ŞİDDETE HAYIR"

2014 Yılından beri devam eden 
süreç nihayet sözleşme ile 
sonuçlandı. Dört yıldır devam 
eden süreç neticesinde Ka-
ramancı Holding bünyesinde 
Düzce de faaliyet gösteren Su-
Perlit Boru San. A.ş. ile üç yıllık 
sözleşme işçi temsilcilerinin de 
katıldığı, Sendikamız adına Ge-
nel Başkan Yardımcımız Yüksel 
Kılıçaslan’ın katıldığı ve Superlit 
yöneticilerinin hazır bulunduğu 
toplantı ile imzalandı. Toplu İş 
Sözleşmesinin imzalanmasının ardından üye 
olmayan çalışanlarda sendika üyeliğini ger-
çekleştirdi ve  Superlit Boru ‘da çalışan tüm 

çalışanlar sendikaya üye olmuş durumdadır. 
Toplantı ve görüşmeler sırasında sendika 
yöneticilerinin izlediği tutum ve yaklaşım için 
teşekkür eden firma yöneticileri; gayet saygılı, 

uzlaşmacı ve çözüm odaklı 
geçen toplantı ve tutumla-
rın sözleşme görüşmele-
rini kısalttığını ve Toplu İş 
Sözleşmesini sendikamız 
ile imzalamış olmaktan 
mutluluk duyduklarını dile 
getirdi. Superlit fabrikası-
nın bağlı olduğu Karaman-
cı Holding’in İstanbul’da 
olması sebebiyle burada 
imzalanan sözleşmenin ar-
dından; fabrikanın bulundu-

ğu Düzce’de temsili bir imza töreni düzenlen-
mesi ve imzaların ardından işçiler ile birlikte 
bir kutlama yapılması kararlaştırıldı.

Her yıl ülkemizde ve dünya-
da 25 Kasım “Kadına Şiddete 
Karşı Mücadele ve Dayanışma 
Günü” olarak adlandırılır.  Kadı-
na yönelik şiddet tüm dünyada 

protesto edilir. Bizde HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz tarafın-
dan düzenlenen programda 
hazır bulunarak "Kadına Karşı 
Şiddete HAYIR" dedik.

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

KILIÇASLAN: "TURKUAZ 
SERAMİKTE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZ İLE BİRLİKTEYİZ"
Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Kılıçaslan'ın katıldığı top-
lantıda Turkuaz Seramik çalışanları ile yenilenen sözleşme 
değerlendirildi. Toplu İş Sözleşmesinin içerikliliği ile ilgili bilgi 
paylaşımı yapılarak, işçilerden de değerlendirmeler alınarak 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANLIĞI GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ 
KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ZİYARET
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Sayın Sıraç 
Ekin yöneticilerimizi sendika ge-

nel merkezinde ziyaret ederek 2. 
Olağan Genel Kurulda tekrar se-
çildikleri için hayırlı olsun diyerek 
başarılar diledi.
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TÜRKSAT A.Ş. İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI

Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Gül-
lüoğlu, Öz İletişim-İş Sendikamız ile TÜRK-
SAT A.Ş. arasında gerçekleştirilen toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı.
İmza törenine Sendikamız Genel Başkanı 
Mehmet Güllüoğlu, HAK-İŞ Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, TÜRKSAT 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Vecdi Gönül, 
TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, TÜRK-
SAT çalışanları ve Öz İletişim-İş Sendikası 
temsilcileri katıldı.
İmza töreninde konuşan HAK-İŞ Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tür-
kiye'nin önemli kuruluşları arasında yer alan 
TÜRKSAT'ın sendikası olmak, TÜRKSAT ile 
HAK-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imza-
layabilmek ve TÜRKSAT'ı temsil edebilme-
nin son derece önemli ve anlamlı olduğunu 
söyledi. 

"TÜRKSAT, Gazi Bir  
Kuruluşumuzdur"

TÜRKSAT ile toplu iş sözleşmesi imzalar-
ken yerine getirilmesi gereken sorumluluk-
larının farkında olduğunu belirten Arslan, 
"TÜRKSAT, 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve 
hain darbe girişimine karşı direnen önemli 
bir kuruluşumuzdur. Bu direnişte şehit ver-
diğimiz üyelerimiz Rahmetli Ahmet Özsoy 
ve Ali Karslı'yı rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler 
diliyorum. 
Bu kuruluşa yönelik saldırıları yapanların 
en ağır şekilde cezalandırılarak ihanetleri-
nin bedellerini ödemelerini istiyoruz. Bütün 
TÜRKSAT çalışanlarına bu kuruma sahip 

çıktıkları için minnetlerimizi sunuyoruz. 15 
Temmuz hain darbe girişimi gecesi canınız 
pahasına ihanetlere karşı direndiniz ve bu 
sayede bugün TÜRKSAT, gazi bir kurulu-
şumuz olarak hayatını idame ettiriyor. Biz 
böyle bir kuruluşun toplu iş sözleşmesini 
imzalıyoruz" dedi. 

"Toplu İş Sözleşmesinin Karşılıklı 
Anlayış İçerisinde Bitirilmesi 
Önemli"

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin TÜRK-
SAT Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKSAT 
Genel Müdürüyle birlikte şeffaf ve serbest bir 
platformda gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Arslan, "Toplu iş sözleşmesinin tam bir anla-
yış içerisinde gerçekleştirilmesi son derece 
önemlidir. Toplu iş sözleşmesi müzakerele-
rinin masada karşılıklı anlayış içerisinde bi-
tirilmesinde TÜRKSAT Yönetim Kurulu Baş-
kanımızın ve TÜRKSAT Genel Müdürümüzün 
emeğe ve emekçiye bakış açıları önemli bir 
unsur olmuştur. TÜRKSAT'ta çalışan arka-
daşlarımızın ve sendikamızın yapacağı çok 
şey var. Bizim buna odaklanmamız gereki-
yor. Fazla uzatmadan müzakereleri tadında 
bitirerek, birbirimizin yüzüne bakamayacak, 
el sıkışamayacak noktaya götürmeden bu işi 
bitirmek gerekiyordu. Bence tam tadında bi-
tirdik ve karşılıklı anlayış içerisinde uzlaşıya 
vardık" sözlerine yer verdi.
TÜRKSAT'ın geleceğinde atılacak her türlü 
adımda kendilerini sorumlu hissettiklerini 
dile getiren Arslan, "TÜRKSAT adına yapı-
lacak her türlü atılımda, her türlü katkı ve 
yenilikte HAK-İŞ olarak biz de yanlarında ol-
mak istiyoruz. Hukuki bir sorumluluğumuz 

olmasa da TÜRKSAT'ın geleceğe taşınması 
konusunda manevi bir sorumluluğumuz 
var. Kurumun içerden ve dışarıdan yıpratıl-
maması konusunda gönülden bu hizmeti 
yapmaya hazırız. İmzaladığımız toplu iş söz-
leşmesinin, TÜRKSAT için, HAK-İŞ için, sen-
dikamız için, Türk çalışma hayatı için, aynı 
zamanda TÜRKSAT'ın geleceği ve devleti-
miz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi 
Gönül, "TÜRKSAT ile HAK-İŞ arasında im-
zalanan toplu iş sözleşmesi imza töreninde 
bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Sözleşmenin müzakerelerine 21 Ka-
sım'da başladık. Kırılan kol içerde kalır dedik 
ve her 2 tarafın da ciddi gayreti, meseleye 
yaklaşımında yalnız bir işçi menfaati de-
ğil ülke menfaati de düşünülerek bugünkü 
noktaya gelindi" dedi.
Gönül, "TÜRKSAT'ın ülkemiz için yaptığı bü-
yük hizmetlere değerli katkılarda bulunan, 
bu hizmetleri bizzat gerçekleştiren perso-
nelin ödemelerinde, çalışma şartlarında ve 
geleceğinin tayininde önemli bir aşamayı 
beraber yaşıyoruz. TÜRKSAT denildiği za-
man yalnızca bir kamu şirketinden bahset-
miyoruz. Türkiye'nin teknolojik gelişiminde 
fevkalade önemli yeri olan ve Türkiye'nin 
dünyada söz sahibi olma beklentisi konu-
sunda fevkalade katkıları olan bir kurumdan 
bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Toplu iş sözleşmesinin karşılıklı anlayış içe-
risinde bitirilmesinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Gönül, "Bu anlayış birliği her 
şeyden evvel felsefe birliğinden ileri geliyor. 
Bu da vatanseverlik ve vatana hizmettir. Bu 
anlayış, karşılıklı müzakerede bulunan ar-
kadaşlarımızın en temel dayanağı olmuştur. 
Görüşmelerde arkadaşlarımız için makul 
olan ne ise, hak ne ise onu vermeye çalışıldı. 
HAK-İŞ'i temsil eden arkadaşlarımız da iş-
çilerin menfaatlerini temsil sorumluluğunun 
idraki içindeydiler. Ama memlekete hizmet, 
vatana hizmet noktasında arkadaşlarımızla 
birleştiler. Ulaşılan neticenin kurumumuz 
için sendikamız için ve her şeyden önce ça-
lışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" 
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 
karşılıklı olarak imzalar atıldı.
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Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesin-
de kurulu Klöckner Pentaplast Gebze A.Ş. 
işyerinde çalışmakta olan üyelerimize kı-
dem ödülleri dağıtıldı. Her yıl işyerinde 5, 
10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran üyelerimize 
birer cumhuriyet altını ve plaket verilmekte. 
Ödüller işyerinde Genel Müdür, üyelerimiz 
ve sendika yetkililerin katılımıyla sahipleri-
ne teslim edildi. Ayrıca, işyerinde çalışmak-
ta olan üyelerimizden emekliliğe ayrılanlar 
için veda programı düzenlendi. İşyerinde 
Genel Müdür, üyelerimiz ve sendika yetki-
lilerin katılımıyla düzenlenen programda 
emekliliğe hak kazana üyelerimiz dualar 
eşliğinde yeni hayatlarına uğurlandılar.

Kocaeli Plastikçiler Sanayi Sitesinde 
kurulu Yömser Ambalaj A.Ş. işyerin-
de çalışmakta olan kadın üyelerimiz, 
İşyeri temsilcisi Yeşare Azman ve Ge-

nel Mali Sekreterimiz Uğur Evkuran 
ile birlikte HAK-İŞ İstanbul İl Başkan-
lığımızın düzenlediği "Kadın ve Emek" 
temalı programa katılım sağladılar.

ÇALIŞANLARIMIZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

HAK-İŞ "KADIN VE EMEK" 
PROGRAMINA KATILDIK

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI
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ÖZ İNŞAAT-İŞ SENDİKAMIZIN 2. OLAĞAN 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öz İnşaat-İş Sendikamızın 2. Olağan Genel 
Kurulu 19 Ocak 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula Öz İnşaat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriya Koca, konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın başkan ve yö-

neticileri, Öz İnşaat-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri ile delegeler katıldı. 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Öz İnşaat-İş Sendikası’nın 2. 
Olağan Genel Kurulunda  Divan Başkanlığını 
yaptı.

Genel kurulda konuşan Öz İnşaat-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Zekeriya Koca, HAK-İŞ 
tarihi ve Öz İnşaat-İş Sendikasının kuruluşu 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Koca, "Öz İnşaat-İş Sendikası olarak işe yeni 
başlamış gibi işimizin başında, görevimizi 
elimizden geldiği kadar yapmaya çalışaca-
ğız. Biz hakka ve hakikate inanmış insan-
larız. Bu yüzden Konfederasyonumuzun 
adı HAK-İŞ'tir. Görevimiz, HAK-İŞ'in hakkını 
vermek, hak edenin hakkını alınması gere-
ken yerden almak ve verilmesi gereken yer-
lere vermektir. HAK-İŞ çatısı altında olmak 
bizim için büyük bir onurdur, şereftir" dedi.

Koca, Güven Tazeledi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen se-
çim sonucunda Zekeriya Koca yeniden Öz 
İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı olarak 
seçildi.

ÖZ İNŞAAT-İŞ SENDİKASI
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