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Editörden...
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, on binlerce üyemizle gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinlik-
lerimizden, binlerce kadın üyemizle yaptığımız kadınlar günü etkinliğine ve Nevruz kutla-
malarına kadar kitlesel toplantılarımızın yer aldığı dopdolu HAK-İŞ dergisi ile yeniden kar-
şınızdayız. Dergimizin sayfalarını çevirdikçe, HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası toplantılarda 
temsilini, HAK-İŞ’in uluslararası alanda gerçekleştirdiği eğitim programları, toplantılar, 
eylem ve etkinliklerdeki gücü ve etkinliğini görebilirsiniz.
HAK-İŞ olarak bu yıl 1 Mayıs’ta Peygamberler şehri Şanlıurfa’da on binlerce emekçiyle bu-
luştuk. Emeğin sesini ve gücünü Şanlıurfa’dan en güzel biçimde yükselttik. Ancak 1 Mayıs 
mitingine katılmak üzere Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelen konfederasyonumuza 
bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın üyelerini taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle halaylar, 
şarkılar ve türkülerle büyük bir coşku içinde başladığımız mitingimizi, 1 Mayıs şehit ve ga-
zilerimize saygımızdan dolayı erken bitirdik. Kazayla ilgili hemen kriz komitesi oluşturduk. 
1 Mayıs gazilerimizi hastanelerde tek tek ziyaret ettik. Şehitlerimizin cenaze törenlerine 
katılarak helallik istedik. Kaza ve sonrasına ilişkin haberlerimizi dergimizin ilerleyen sayfa-
larında göreceksiniz. HAKİŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nı 6 Mart’ta Ankara’da 
binlerce kadın üyemizin katılımıyla ve bir dizi panel programı ile gerçekleştirdik. 8 Mart’ta 
ise İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım’ın teşrifleri ve binlerce 
HAK-İŞ’li kadının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kadınlar günü etkinlik-
lerimize ilişkin haberlerimizi bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.
HAK-İŞ olarak çalışma hayatına ilişkin kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı 
dışında kalan üyelerimize enflasyon oranında zam talebimizi ve bu kapsamda Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere, Bakanlarımız ve AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcıları, Siyasi Parti Temsilcilerini ziyaretlerimiz, KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan 
işçilerin kadroya alınması ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerin uzatılması, asgari ücret 
tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesine kadar pek çok konuda yürüttüğümüz ça-
lışmalara ilişkin haberlerimizin ayrıntılarını dergimizin ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz. 
31 Mart yerel seçimleri öncesinde HAK-İŞ olarak yaklaşık 50 günlük dönemde 32 ilde 54 
toplantı düzenleyerek belediye başkan adayları ile üyelerimizi bir araya getirdiğimiz tem-
silciler toplantılarına, uluslararası alanda katıldığımız toplantılardan, proje çalışmalarımıza, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel kurullarından, toplu iş sözleşmesi imza 
törenlerine, sendika-üniversite işbirliği örnekleri ve eğitimlerinden,  konfederasyonumu-
zun Başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği tara-
fından yürütülen çalışmaları içeren dopdolu bir HAK-İŞ dergisi ile yeniden karşınızdayız. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in faaliyetlerini anlık olarak www.hakis.org.tr adresindeki 
internet sitemizden, facebookta www.facebook.com/hakiskonfederasyonu, Twitterda ht-
tps://twitter.com/hakiskonf ve Instagramda https://www.instagram.com/hakiskonf ad-
reslerinden takip edebilirsiniz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
2019 yılı 1 Mayıs’ında Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününde Şanlıurfa, İstanbul ve 
Bolu başta olmak üzere tüm 
Türkiye’de alanlardaydık. 
Taleplerimizi haykırmak, 
sorunlarımızı dile getirmek için 
büyük bir coşkuyla alanlara çıktık. 
Ancak Şanlıurfa’daki 1 Mayıs 
kutlamalarımıza katılmak üzere 
Kahramanmaraş'ın Elbistan 
ilçesinden Şanlıurfa’ya gelen Öz 
Büro-İş Sendikamız üyelerini 
taşıyan otobüsün kaza yaptığı 
haberi sinemize bir ok gibi 
saplandı. 
En büyük korkumuzdu, 
günler öncesinden yapmıştık 
uyarılarımızı. Yola çıkacak 
bütün arkadaşlarımızdan, 
kullanılacak araçtan, şoförüne, 
trafik kurallarına uyulmasından, 
gerektiği durumlarda mola 
verilmesine kadar pek çok 
konuda uyarılarımızı yapmıştık. 
Ancak bazen başınıza gelenleri 
önleyemiyorsunuz. Bunu bir 
kez daha yaşadık. Çok büyük 
bir imtihanla karşı karşıyayız. 
Kaybettiğimiz kardeşlerimizin 

acısını derinden yaşıyoruz. 
Bizim inancımıza göre onlar 
bizim şehitlerimizdir. Onlar 
bizim evlatlarımız, bizim 
yakınlarımız, bizim kardeşlerimiz. 
Şehitlerimize yüce Allah’tan 
rahmet, ailelerine, Öz Büro 
İş Sendikamıza, tüm HAK-İŞ 
teşkilatına ve işçi hareketine 
sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
Yaralılarımız, bizim gazilerimizdir. 
Yaralı kardeşlerimizin bir an evvel 
sağlığına kavuşması için bütün 
gücümüzle ve imkânlarımızla 
seferberiz. Çünkü onlar, ulvi 
bir amaç uğruna, hak uğruna, 
adalet uğruna, geleceğimiz adına 
yola çıkmış, hiçbir yönlendirme 
olmadan, gönüllü olarak bu 
kervana katılmış kardeşlerimizi 
elimizde olmayan bir kazayla 
kaybetmiş olmanın hüznünü 
yaşıyoruz. 
Kazanın duyulduğu ilk andan 
itibaren süreci yakından takip 
eden, ilgi ve alakasını eksik 
etmeyen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere, Şanlıurfa 
Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan

1 Mayıs'ta Büyük Acı ve 
Taleplerimiz

Kazanın duyulduğu ilk andan 
itibaren süreci yakından takip 
eden, ilgi ve alakasını eksik 
etmeyen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere, Valimiz, 
Belediye Başkanlarımız, 
Emniyet Müdürümüz ve 
MEMuR-SEn Genel Başkanımız 
Sayın Ali Yalçın’a, başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileğinde bulunan 
bakanlarımıza, siyasi parti 
temsilcilerine, milletvekillerine, 
bürokratlara, sivil toplum 
kuruşu temsilcilerine, ulusal ve 
uluslararası sendikal hareketin 
temsilcilerine ve acımızı 
paylaşan büyük HAK-İŞ ailesine 
teşekkür ediyoruz. 



3HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu 
ve Memur-Sen Genel Başkanımız 
Sayın Ali Yalçın’a, başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileğinde bulunan 
bakanlarımıza, siyasi parti 
temsilcilerine, milletvekillerine, 
bürokratlara, sivil toplum kuruşu 
temsilcilerine, ulusal ve uluslararası 
sendikal hareketin temsilcilerine 
ve acımızı paylaşan büyük HAK-İŞ 
ailesine teşekkür ediyoruz. 

Taleplerimizi Dile Getirdik
HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününde 
sadece Şanlıurfa’daki 1 Mayıs 
meydanından değil, başta İstanbul 
ve Bolu olmak üzere Türkiye’nin belli 
bölgelerinde kitlesel olarak, 81 ilde ise 
basın açıklamalarıyla sorunlarımızı, 
itirazlarımızı ve önerilerimizi ortaya 
koyduk, ekonomik ve demokratik 
taleplerimizi dile getirdik. 
1 Mayıs meydanından sosyal devlet, 
sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve 
sendikal haklarımız için ülkemizin 
bugünü ve geleceği için, ülkemizin 
bütünlüğü, insanlarımızın birlik, 
beraberlik ve kardeşliği için, talep, 
teklif ve beklentilerimizi güçlü bir 
şekilde haykırdık. 
HAKİŞ  olarak 1 Mayıs’ta, “İstihdam, 
Üretim, Yatırım, Örgütlenme” dedik. 
“İşsizlik Mutlak Değil, İstihdam 
İmkansız Değil” dedik. “Ücretlerdeki 
Ağır Vergi Yüküne Hayır” dedik. 
“İşsizlik, Kayıt Dışı, Enflasyona 
Karşı Adil Sürdürebilir Sosyal 
Model İstiyoruz” dedik. “Örgütlü 
İşçi, Güvenceli İstihdam” dedik. 
“KİT’ler Dahil Taşeronların İstisnasız 
Tamamına Kadro İstiyoruz” dedik, 
“Kıdem Tazminatında Hak Kaybı 
Değil, Kazanım İstiyoruz” dedik. “696 
Sayılı KHK ile Kadroya Geçen İşçilerin 
ve Mevsimlik İşçilerin Sorunlarının 
Çözümünü İstiyoruz” dedik. “Kudüs 
Düşmez, Mücadele Bitmez” dedik.
Sendikasızlaştırmaya, 

güvencesizleştirmeye, 
kuralsızlaştırmaya, yeni 
özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük 
ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna 
yakışmayan her türlü işe, her türlü 
davranışa karşı olduğumuzu ifade 
ettik. 
İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
artırılması, sağlıklı çalışma 
ortamlarının oluşturulması, kıdem 
tazminatı hakkımızın güçlendirilmesi, 
işsizlikle daha etkin mücadele 
edilmesi, insan onuruna yaraşır 
saygın iş, asgari gelir desteği 
uygulamasına geçilmesi, asgari 
ücretin insan onuruna yakışır olması, 
vergi adaletsizliklerinin giderilmesi ve 
ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesi, yoksulluğun önlenmesi, 
ücretlerdeki ağır vergi yüküne son 
verilmesi, ücretlilerin milli gelirden 
aldığı payın artırılması, ekonomik 
büyümeden ve refah artışından 
çalışanların hak ettiği payı alması, 
ülkemizde ve dünyada terörün son 
bulması, ülkemiz üzerine oynanan 
siyasi oyunlara, kaos oluşturma 
çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere 
ve bütün darbe girişimlerine HAYIR 
demek için, insanı merkeze alan, 
daha adil ve sürdürülebilir bir dünya 
ve Türkiye için taleplerimizi tüm 
Türkiye’de güçlü bir şekilde dile 
getirdik. 
Şanlıurfa, İstanbul ve Bolu başta 
olmak üzere bölgesel ve düzeyde ve 
illerinde yapılan kutlamalara katılan 
ve HAK-İŞ davasına sahip çıkan tüm 
HAK-İŞ teşkilatına ve üyelerimize 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Yerel Seçim Sonuçları ve Sendikal 
Harekete Etkisi 
Türkiye 31 Martta yerel seçimlerin 
ötesinde bir anlam ifade eden 
seçimleri tamamlamıştır. HAK-
İŞ olarak milletin verdiği oylarla 
seçilen Belediye Başkanlarına saygı 
duyuyoruz. Belediye Başkanlarının 

da bizim saygı duyacağımız şekilde 
davranmalarını istiyoruz. Bizim 
isteğimiz, çalışanların hakkını 
ve hukukunu korumaktır. Ancak 
seçimlerin ardından HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımıza üye işçilere 
yönelik bir “cadı avı” başlatıldığını ve 
sendikalarından istifaya zorlandığını 
üzüntüyle görüyoruz. Üyelerimize 
yönelik baskıların bir an önce sona 
erdirilmesini istiyoruz. Seçimlerde 
bütün seçmenlerin adayı olduğunu 
ifade eden Başkanların bu 
taahhütlerine uygun davranmalarını 
bekliyoruz. 
Belediyelerimizde daha kaliteli 
hizmetin verilebilmesi için belediye 
başkanlarımızın yanlarındayız ve 
onlara destek olacağız. HAK-İŞ olarak 
iyi niyetimizi gören, birlikte çalışalım 
taleplerimizi karşılayan Belediye 
Başkanlarımızla çalışmaya hazırız. 
Bizi yok sayan, bizi kendilerine rakip 
gören belediye başkanlarıyla da 
sonuna kadar da mücadele etmeye 
kararlıyız.  Hukuki ve demokratik 
yolları kullanarak mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bu hassasiyetlerimizin 
karşılık bulduğu yeni bir çalışma 
döneminin belediyelerimizde 
başlamasını temenni ediyorum. 
Umarım bu çağrılarımız karşılık 
bulur. Eğer karşılık bulmaz, baskılar 
devam ederse gereken bütün yolları 
deneyeceğimizin, demokratik 
süreçleri işleteceğimizin de bilinmesi 
gerekir. 
Bütün tehdit, baskı ve zorlamalara 
rağmen bizimle beraber yürüyen, 
HAK-İŞ istikametinden sapmayan 
bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Önemli bir kararlılık örneği 
göstererek sendikalarımızda ve 
HAK-İŞ’te kalmaya devam ediyorlar. 
Onların her türlü hakları HAK-İŞ 
güvencesi altındadır. Onlara yapılacak 
her türlü yanlışa karşı HAK-İŞ olarak 
elimizden gelen katkı ve desteği 
vermeye devam edeceğiz. 
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1 MAYIS’TA 
ALANLARDAYDIK 
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ŞANLIURFA’DA 
İSTANBUL’DA, 
BOLU’DA ve

TÜM 
TÜRKİYE'DE
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HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününde Şanlıurfa, 
İstanbul ve Bolu başta olmak üzere tüm Tür-
kiye’de alanlardaydık. 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN mensubu kadı-
nı-erkeği, yaşlısı-genci, engellisi on binlerce 
emekçi, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma Gününü kutlamak üzere 
sabahın erken saatlerinden itibaren Çanak-
kale 18 Mart Caddesinde toplandı.

Emekçiler, 1 Mayıs kutlamalarının Şanlı-
urfa’da gerçekleştirilmesinin sevincini da-
vul-zurna, halaylar, oyun havaları, türküler 
ve şarkılarla paylaştılar.
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in ortaklaşa ger-
çekleştirdiği 1 Mayıs mitingimize, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan ile MEMUR-SEN 
Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Konfe-
derasyonumuz Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, A. Cen-

giz Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül, siyasi partilerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Öz 
Büro-İş, Özçelik-İş, Öz Finans-İş, Öz Gü-
ven-Sen, Öz Gıda- İş, Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş, 
Öz Orman-İş, Öz Taşıma-İş, Oleyis, Öz Ağaç-
İş, Enerji-İş, Liman-İş, KKTC Kamu-Sen, 
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Medya-İş, Öz Toprak-İş, Öz Petrol-İş, Öz 
İletişim-İş, Öz Maden-İş, Öz İnşaat-İş Sen-
dikalarımızın başkan ve yöneticileri ile on 
binlerce üyesi ve MEMUR-SEN’e bağlı sen-
dikaların başkan ve yöneticileri ile üyeleri ve 
halkımız katıldı.
HAK-İŞ  olarak 1 Mayıs’ta, “İstihdam, Üre-
tim, Yatırım, Örgütlenme / İşsizlik Mutlak 
Değil, İstihdam İmkansız Değil / Ücretler-
deki Ağır Vergi Yüküne Hayır / İşsizlik, Kayıt 
Dışı, Enflasyona Karşı Adil Sürdürebilir Sos-
yal Model İstiyoruz / Örgütlü İşçi, Güvenceli 
İstihdam / KİT’ler Dahil Taşeronların İstis-
nasız Tamamına Kadro İstiyoruz / Kıdem 
Tazminatında Hak Kaybı Değil, Kazanım 
İstiyoruz / 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen 
İşçilerin ve Mevsimlik İşçilerin Sorunlarının 
Çözümünü İstiyoruz” taleplerimizi içeren ve 
“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Min-
netle Anıyoruz / Kudüs Düşmez, Mücadele 
Bitmez” yazılı büyük afişler miting alanını 
süsledi. Alanda “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın 
HAK-İŞ” sloganlar atıldı. 
Program, şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. 
Vatan uğrunda kahramanca can veren tüm 
şehitlerimiz ve iş kazalarında hayatını kay-
bedenler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti 
işçiler tarafından huşu içinde dinlendi.
1 Mayıs Mitingi Hazırlık ve Tertip Komitesi 
adına 1 Mayıs mitingi açılış konuşmasını 
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsa-
tar ve MEMUR-SEN Şanlıurfa İl Başkanı 
İbrahim Coşkun yaptı. HAK-İŞ Şanlıurfa İl 
Başkanı Selim Gülsatar, “Bugün emeğin 
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ve alın terinin Şanlıurfa’da yükseldiği bir 
günde hep birlikte buradayız. HAK-İŞ hiçbir 
istismarın olmadığı gerçek işçi bayramı için 
Şanlıurfa’dadır. HAK-İŞ ve Memur-Sen işçi ve 
memurun emeği için, örnek bir 1 Mayıs için 
Şanlıurfa’dadır” dedi.
Memur-Sen Konfederasyonu Şanlıurfa il 
Temsilcisi İbrahim Coşkun, “Bizler emeğin 
olduğu her yerdeyiz. Biz ki hayatı elleriyle 
kurtaran, tertemiz rızık ve alın teriyle hayatı 
inşa eden emek yüklü kocaman yürekleriz. 
Peygamberler diyarından insanlık onurunun 
yiğit, kıymetli temsilcilerine selam olsun” 
diye konuştu.

1 Mayıs Bildirisi Okundu

1 Mayıs bildirisi, HAK-İŞ Konfederasyonu’n-
dan Mert Tezer ve Eda Güner, MEMUR-SEN 
Konfederasyonu’ndan ise Gülşen Demir ve 
Mustafa Ayebe tarafından okundu.

ARSLAN ACI HABERİ KÜRSÜDEN 
DUYURDU

HAK-İŞ’in MEMUR-SEN’in 1 Mayıs mitingine 
katılmak üzere Kahramanmaraş’tan Şanlı-
urfa’ya gelen Öz Büro-İş Sendikamız üyele-
rini taşıyan otobüsün kaza yapması mitinge 
gölge düşürdü. Kaza haberi alınana kadar 
büyük bir coşku içinde halaylarla, şarkılar 
türkülerle alanı dolduran binlerce emekçi 
kaza haberini ve kayıpları duymasının ardın-
dan yasa boğuldu. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, miting 
alanını dolduran binlerce işçi ve emekçiyi, 
Şanlıurfalıları ve tüm katılımcıları selamla-
yarak başladığı konuşmasında, üyelerimizin 
yaşadığı kaza haberini büyük bir üzüntüyle 
paylaştı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şunları 
kaydetti:

“Türkiye’nin pek çok bölgesinden dünden iti-
baren yollara düşen, bu meydanı doldurmak, 
bu meydanda HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’İN 
mesajlarını bütün dünyaya ulaştırmak için 
toplanmış aziz yol arkadaşlarım; hepiniz hoş 
geldiniz, şeref verdiniz.
Bu meydanı inançlı, azimli, kararlı bir duru-
şu bir kez daha teyit ettirmek için dolduran, 
sorunlarının çözümü için demokratik süreç-
lerin işletilmesini talep eden ve meydanlarda 
birlik, mücadele ve dayanışma günümüzün 
anlamına uygun şekilde yer alan aziz arka-
daşlarım hoş geldiniz şerefler verdiniz, iyi ki 
buradasınız. Sizlerin ve tüm dünya emekçi-
lerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününü kutluyorum. Her yıl başka bir ilde 1 
Mayıs Birlik, Mücadele Dayanışma Gününü 
HAK-İŞ’e yakışır biçimde kutluyoruz. Bu yıl 
da Şanlıurfa’dayız. Şanlıurfa’da bize yüreği-
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ni açan bütün Şanlıurfalılara, İl Başkanlıklarımıza, 
Şube Başkanlıklarımıza, Belediye Başkanlarımıza, 
Valimize, Emniyet görevlilerimize teşekkür edi-
yorum. Bize ev sahipliği yaptılar, bizi bağırlarına 
bastılar ve bizi bu meydanda sizlerle buluşmamızı 
sağladılar.

“1 Mayıs’ı Üzüntü ile Karşıladık”

“Bugün sorunlarımızı yüksek sesle konuşacaktık, 
taleplerimizi yüksek sesle hem sizinle hem Türki-
ye’ye hem de dünyaya ulaştıracaktık. İtirazlarımızı, 
varsa önümüze konulan güzellikleri de paylaşmak 
için burada konuşacaktık. Bunun için hazırlanmış, 
hassasiyet göstermiştik. Ancak bu meydanda bi-
zimle beraber olup, bizim sorunlarımızı buradan 
bir kez daha haykırmak için yola çıkan arkadaşla-
rımızın içinde bulunduğu bir otobüsümüz kaza yap-
tı. Ne yazık ki kazada kaybettiğimiz ve yaralı olan 
arkadaşlarımız var. Bu 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da böyle bir üzüntü 
ile karşılamak durumunda kaldık.”

“Onlar Bu Mücadelenin Şehitleri ve Gazi-
leri Oldular”

“Bunun daha fazlasını rabbim bize göstermesin. 
Her zaman söylediğim gibi yola çıkan arkadaşla-
rımıza memleketlerine dönene kadar her konuda 
hassasiyet göstermelerini, dikkatli olmalarını, bu 
konuda gereken hususiyetin üzerinde durmalarını 
rica ettik, ama bazen başınıza gelenleri önleye-
miyorsunuz. Kaza sonucu kaybettiğimiz kardeş-
lerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
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şifalar diliyorum. Onlar 1 Mayıs’a HAK-İŞ ve 
Memur-Sen’in rengini koymak, HAK-İŞ ve 
Memur-Sen davasını meydanlardan haykır-
mak, kendi sorunlarıyla bu meydanları dol-
durmak için yola çıkan kardeşlerimizdi. Onlar 
inandıkları dava için, inandıkları HAK-İŞ için 
yollara düşmüş yiğit insanlardı. Onlar bu mü-
cadelenin şehitleri ve gazileri oldular.”

“Şehit ve Gazilerimize Saygımızdan 
Dolayı Toplantıyı Erken  
Kapatıyoruz” 

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nü’nün sadece Şanlıurfa’daki 1 Mayıs mey-
danından değil, başta Bolu olmak üzere Tür-
kiye’nin belli bölgelerinde kitlesel olarak, 81 
ilde ise basın açıklamalarıyla sorunların ifade 
edildiği ve yüksek sesle konuşulan, itirazların 
ve tekliflerin ortaya konulduğu bir gün olarak 

idrak edildiğini vurgulayan Arslan, “Şanlıur-
fa’daki bu organizasyonumuzu kısa tutmak, 
hem şehitlerimize, hem gazilerimize hem de 
bütün işçi hareketine olan saygımız gereği bu 
toplantıyı burada kapatıyoruz” diye konuştu.

“Emeğin Savunucusuyuz”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-
İŞ ile birlikte, emeğin soylu direnişini haykır-
mak, kaos üreten küresel kapitalizme karşı 
ses yükseltmek ve ‘adil bir dünya mümkün-
dür’ sözünü deklare etmek için Şanlıurfa’da 
olduklarını belirterek, “Egemenlerin köhne-
miş teorilerine karşı, ‘üretimin öznesi emek, 
insanın ihyası ve inşasıdır’ sözünü yükselt-
mek için buradayız” dedi.
Emeğin merkeze alındığı adil bir dünyanın 
mümkün olduğunu vurgulayan Yalçın, akıl 
ve alın terini aziz bilen emek örgütleri olarak 

kaos ve savaş stratejilerine karşı, üretimin 
öznesi emeğin sözünü yükselterek, bütün 
insanlığın özgürlüğünü ve barışını savunduk-
larını söyledi. Yalçın, “İnsanlık özgürlükle ku-
caklaşana kadar susmayacağız. Dünya barış 
ve huzura kavuşana kadar durmayacağız. 
Çünkü biz insanlığız. Çünkü biz, insanı insan 
yapan emeğin savunucularıyız. Yılmayaca-
ğız, usanmayacağız, ötekisi olmayan ‘adil bir 
dünya’ kurulana kadar çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeynel Abidin Beyazgül, emekçilerin 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
Beyazgül, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan Bey 1986 yıllarında sendika için ilk 
defa Urfa’ya geldiklerinde bizler çok gençtik. 
O gün ekilen bir fidanın bugün bir ağaca, bir 
çınara dönüştüğünü görmek ve Türkiye’nin 
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tamamını içine alan bir konfederasyon ol-
ması beni çok mutlu etti” dedi. İşçi hakla-
rındaki ilerlemenin, refah ve vergi ile orantılı 
olduğunu vurgulayan Beyazgül, “Masanın bir 
tarafında biz, diğer tarafında işçiler oturur-
ken elbette ki alınan payın dağıtılması söz 
konusudur. Bu nedenle ülkenin refahının ve 
gelirinin arttırılması hepimiz için bir görev-
dir. Çalışanların haklarını korumak nasıl bir 
kutsal görevse, henüz çalışmayan, fakülteyi 
ve liseleri bitiren gençlerimizin istihdamı da 

bizler için çok önemlidir” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu, ABD’nin Şikago 
kentinde yer alan “1 Mayıs Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü” simgesi olan Haymar-
ket Anıtı'nda 2018 yılından bu yana Türk işçi 
hareketini temsil etme başarısını sürdürüyor. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2018 yı-
lında HAK-İŞ Konfederasyonu’nun levhası-
nı sendikaların temsil edildiği alana asarak 
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların adı ölümsüzleş-
tirmişti.
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HAK-İŞ’in bu yıl Şanlıurfa'da 
gerçekleştirdiği 1 Mayıs kut-
lamaları basında geniş bir yer 
buldu. 
1 Mayıs kutlamalarımız NTV, 
TRT Haber, A Haber, Kanal 
24, Ülke Tv, CNN Türk, Ha-

bertürk, Tv Net, TGRT, Kanal 
7, Haber Global, Güneydoğu 
TV, Bloomberg ve Akit Tv gibi 
haber kanallarında geniş yer 
buldu. 
Güneydoğu TV HAK-İŞ’in 1 
Mayıs mitinginin neredeyse 

tamamını canlı olarak ya-
yınladı.  Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan  Haber Türk 
ve Ülke Tv canlı yayınlarına 
katılarak HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
konusundaki görüşlerini pay-
laştı.  

HAK-İŞ 1 MAYIS’I BASINDA
GENİŞ YER BULDU



15HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019







HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

18 |  HABERLER

ACIMIZ BÜYÜK
TRAFİK KAZASI

1 MAYIS’I
YASA BOĞDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 1 Mayıs 
miting alanında yaptıkları kısa konuşmanın 
ardından miting alanından ayrılarak, kaza 
yapan üyelerimizin bulunduğu hastanelere 
giderek, yaralıları ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bera-
berindekiler,  yaralı üyelerimizin tedavi gör-
düğü, Mehmet Akif İnan Hastanesi, Eyübiye 
Devlet Hastanesi, Harran Üniversite Araştır-
ma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastane-
sine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Arslan, 
tedavi gören üyelerimizi ziyaret ederek, geç-
miş olsun dileğinde bulundu. 

Kriz Komitesi Toplandı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkan-
lığında, sendikalarımızın başkan ve yöne-
ticilerinden oluşan HAK-İŞ Kriz Komitesi 
toplandı. Kriz komitesi toplantısının ardından 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Şanlıurfa İl Başkanlığında bir basın toplantısı 
düzenleyerek, kaza, sonrasında yaşananlar 
ve daha sonrasında yapılacaklar konusunda 
basına bilgi verdi. 

“Kaybettiklerimiz Bizim Şehitleri-
miz Yaralananlar Gazilerimiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamaları-

na katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbis-
tan ilçesinden, Şanlıurfa’ya gelen Öz Büro-İş 
Sendikamız üyelerini taşıyan aracın kaza 
yapması sonucu 5 üyemiz vefat ettiğini, 13 
üyemizin de yaralandığını belirterek, "Kay-
bettiklerimiz bizim şehitlerimiz, yaralananlar 
bizim gazilerimiz" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devril-
diği kazayla ilgili kendilerini aradığını belirten 
Arslan, “Devletimizin bu konuyla ilgili yapı-
labilecek ne varsa elinden geleni yapacağı-
nı ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
konudaki hassasiyetine teşekkür ediyoruz." 
dedi. HAK-İŞ ve Memur-Sen'in 1 Mayıs prog-
ramına katılmak için Kahramanmaraş'tan 
Şanlıurfa'ya gelirken trafik kazası geçiren 
işçilerle ilgili bilgi veren Arslan, kaza yapan 
midibüste 17 kişinin bulunduğunu belirtti.
Yolda seyreden bir otomobilin lastiğinin pat-
laması sonucu midibüse çarptığını, çarp-
manın etkisiyle midibüsün de kontrolden 
çıkarak devrildiğini aktaran Arslan, kazada 4 
kişinin olay yerinde, 1 kişinin de hastanede 
yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Kazada yaralanan 13 kişinin tedavilerinin 
çeşitli hastanelerde devam ettiğini bildiren 
Arslan, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır 
olduğunu kaydetti.

Arslan, kazada Gazel Kısaca, Şükran Ente-
miz, Onur Yay ve Melike Uysal Entemiz'in 
hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilet-
mek için kendilerini aradığını aktaran Arslan, 
şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız 
olayın hemen ardından bizleri aradı. Daha 
sonra ikinci defa arayıp, daha ayrıntılı bilgi 
istedi. Bütün HAK-İŞ ve Memur-Sen cami-
asına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Devletimizin bu konuyla ilgili yapılabile-
cek ne varsa elinden geleni yapacağını ifade 
etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 
hassasiyetine teşekkür ediyoruz." 
“Kaybettiklerimiz bizim şehitlerimiz, yara-
lananlar bizim gazilerimiz” diyen Arslan, 
Şanlıurfa'daki yöneticilerine, yaralılara mü-
dahale eden sağlık çalışanlarına, kendilerini 
arayarak geçmiş olsun ve başsağlığı dileyen 
herkese şükranlarını sundu. Arslan, HAK-
İŞ’in Kriz Komitesinin başkanlığını Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yapacağını 
ve Yıldız’ın kaza sonrasında koordinasyonu 
sağlayacağını ifade etti.  
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ka-
zanın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, 
kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı, ya-
ralılara da acil şifalar diledi.
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YARALILARIMIZI
HASTANELERDE ZİYARET ETTİK
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1 Mayıs Kutlamalarımız için Kahramanma-
raş'tan Şanlıurfa'ya gelirken trafik kazası 
sonucu vefat eden 1 Mayıs şehitlerimizi du-
alarla uğurladık. Trafik kazası sonucu vefat 
eden Öz Büro İş Sendikamız üyesi ve ya-
kınları Gazel Kısaca, Melike Uysal Entemiz, 
Şükran Entemiz ve Onur Yay için Elbistan 
Devlet Hastanesi önünde bir tören düzen-
lendi ve helallik alındı. 
Elbistan Devlet Hastanesi önünde düzen-
lenen helallik törenine, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Öz Büro İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Baki Gülbaba, Danıştay üye-
si, Öz Büro İş Sendikası Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanı Muharrem Özkaya, Elbistan 
Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif 

Türk, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın baş-
kan ve yöneticileri, Memur-Sen Konfede-
rasyonuna bağlı sendikaların yöneticileri, 
üyelerimiz ve 1 Mayıs şehitlerimizin aileleri 
ile mesai arkadaşları katıldı.

 “Bizim İnancımıza Göre Onlar  
Şehitlerimizdir”

1 Mayıs Şehitlerimiz için düzenlenen helallik 
töreninde konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Bizim inancımıza göre onlar 
şehitlerimizdir. Şehitlerimize Yüce Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yaralılarımız bizim gazi-
lerimizdir. Çünkü ulvi bir amaç uğruna, hak 
uğruna, adalet uğruna, geleceğimiz adına 
yola çıkmış, hiçbir yönlendirme olmadan, 

gönüllü olarak bu kervana katılmış kardeş-
lerimizi elimizde olmayan bir kazayla kay-
betmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Kar-
deşlerimizin hepsine Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ adına rahmet diliyoruz. Onlar bizim 
şehitlerimiz, bizim evlatlarımız, bizim yakın-
larımız, bizim kardeşlerimiz. Yaralılar bizim 
çocuklarımız. Yaralı kardeşlerimizin bir an 
evvel sağlığına kavuşması için bütün gücü-
müzle ve imkanlarımızla seferberiz. Kazay-
la ilgili oluşturulan Kriz komitemiz Şanlıur-
fa’da bütün imkanları zorlayarak çalışmaları 
yapıyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan 2 Defa Aradı”

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci 
yakından takip ettiğini belirten Arslan, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 2 defa aradı. Hassasiye-
tinden dolayı ona çok teşekkür ediyorum. 
Şanlıurfa’da bütün devlet organları, Valimiz, 
Belediye Başkanlarımız, Emniyet Müdü-
rümüz, sivil toplum örgütleri, Memur-Sen 
ve HAK-İŞ Konfederasyonumuzun bütün 
mensupları dün hep beraber bu acıyı dindir-
mek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. 
Devletimizin en büyüğü Sayın Cumhurbaş-
kanımız özellikle selamlarını iletmemi iste-
di. Başımız sağ olsun. Devletimiz olarak da 
yapılması gereken ne ise yapacaklarını ifade 
ettiler. Valimiz, Bakanlarımız bizzat arayarak 
taziye dileğinde bulundular” şeklinde konuş-
tu.

1 MAYIS ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HASTANE ÖNÜNDE 
HELALLİK TÖRENİ DÜZENLENDİ
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“Şehitlerimiz Olarak Gönlümüzde 
ve Kalbimizde Olacaklar”

Arslan, “Bundan sonra bu kardeşlerimiz 
bizim için ebediyete kadar şehitlerimiz ola-
rak, her zaman gönlümüzde kalbimizde ve 
HAK-İŞ’imizin ve sendikamızın en önemli 
sayfalarında yer alacaklardır. Onlar için ya-
pılması gereken ne varsa hep birlikte eli-
mizden gelen her şeyi yapacağız” ifadeleri-
ne yer verdi.
Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. 
Akif Türk, “Dün elim bir kazada çalışma ar-

kadaşlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük. 
Acımızı hafifletecek hiçbir kelime, cümle 
kuramıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Vakit 
dua ve birlik olma vakti diyorum. Ebediye-
te uğurladığımız çalışma arkadaşlarımıza 
bol bol dua edelim. Çalıştığım süre boyunca 
hakkım varsa helal ediyorum. Kazada ya-
şamını yitirenlere Cenabı Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye ko-
nuştu. Törende dualar edildi, helallik istendi.

“Yaralılarımızı Ziyaret Ettik”

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahra-
manmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 
ve Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. Akif Türk Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’a başsağlığı dileğinde bulundu. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, beraberindeki 
heyetle birlikte Elbistan Devlet Hastanesin-
de tedavi gören üyelerimizi ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileğini iletti.
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Şehitlerimizi dualarla
uğurladık...

1 Mayıs şehitlerimiz için Elbistan Hocazade 
Camiinde tören düzenlendi. Cenaze töre-
nine Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı 
sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahra-
manmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 
ve Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. Akif Türk, Öz Büro İş Sendikamızın Baş-
kanı Baki Gülbaba, Danıştay üyesi, Öz Büro İş 
Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı 
Muharrem Özkaya, HAK-İŞ’e bağlı sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, Memur-Sen 
Konfederasyonuna bağlı sendikaların yöne-
ticileri, üyelerimiz ve 1 Mayıs şehitlerimizin 
aileleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar 
katıldı. Cenazeler dualar eşliğinde toprağa 
verildi. 1 Mayıs şehitlerimizin cenazelerinin 
defnedilmesinin ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Elbistan Hocazade Camisi 
önünde HAK-İŞ teşkilatımızla bir araya geldi.

“Acı Haberi Alınca 1 Mayıs  
Kutlamalarını Yarıda Kestik”

Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Türkiye’nin en görkemli 1 
Mayıs etkinlikleri için en güzel şekilde hazır-
lanmıştık. Gerçekten büyük bir katılım vardı. 
Bu acı haberi alınca 1 Mayıs etkinliklerimizi 
yarıda kesmek zorunda kaldık. Çok ağır bir 
tablo. Kazada beş kardeşimizi kaybettik, 3 

kardeşimizin de durumu çok ağır. Yaralı kar-
deşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. 
Rabbim başka acılar yaşatmasın” dedi. Ars-
lan, kazayla ilgili göstermiş oldukları has-
sasiyetten dolayı bütün HAK-İŞ teşkilatına 
teşekkür etti.

“HAK-İŞ’in 1 Mayıs Mücadelesi  
Kutlu Bir Mücadeledir”

HAK-İŞ’in 1 Mayıs mücadelesinin kutlu bir 
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mücadele olduğunu vurgulayan 
Arslan, “Hak için, adalet için, 
daha iyi bir dünya için, daha iyi 
bir yaşam için, üyelerimizin hak 
ve hukuklarını korumak, onla-
rın sorunlarını en yüksek sesle 
duyurmak ve bunu yaparken 
de ilkelerimizin ve değerlerimi-
zin dışına taşmadan, o değerler 
etrafında bu mücadeleyi yap-
mamızın adıdır 1 Mayıs. Bizim 
sorunlarımızı konuşacağımız, 
taleplerimizi yüksek sesle ulaş-
tıracağımız bütün dünyanın, bü-
tün Türkiye’nin dikkatini çeke-
bilmek için başka bir şansımız 
yoktur” sözlerine yer verdi.

“Onlar Bizim Kardeşimiz, Onlar 
Bizim Canımız”

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Gülbaba, “Hepimizin başı sağ ol-
sun diyorum. Takdir-i ilahi tecelli etti 
ve 5 canımızı toprağa vermek zorunda 
kaldık. Bundan sonraki süreçte elimiz-
den geleni yapacağız. Onlar bizim kar-
deşimiz, onlar bizim canımız, yüreği-
mizdir. Yaşanan elim kazada vefat eden 
üyelerimize Yüce Allah’tan rahmet, ya-
ralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” 
dedi.
Arslan, Ailelere Taziyede  
Bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz 
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki 
Gülbaba, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile 1 Mayıs şe-
hitlerimiz Gazel Kısaca, Havva Ağca, 
Şükran Entemiz, Melike Uysal Ente-
miz, Onur Yay’ın evleri önünde kurulan 
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taziye çadırlarını ayrı ayrı ziyaret 
ederek, yakınlarına baş sağlığı dile-
ğinde bulundu. Hakları için HAK-İŞ 
davası için yola çıkan ve elim kaza-
da hayatını kaybeden üyelerimize 
bir kez daha yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve HAK-İŞ teşkilatına 
ve işçi hareketine baş sağlığı, yaralı 
üyelerimize da acil şifalar diliyoruz.
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ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a bir mesaj göndererek, 1 
Mayıs’ta yaşanan kaza dolayısıyla üzüntülerini ve 
dayanışma duygularını ifade etti.
 ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, mesajında 
şunları kaydetti:
“Değerli Mahmut Arslan,
Dün gerçekleşen 1 Mayıs kutlamaları için işçileri ta-
şıyan otobüsün,  5 kişinin ölümüyle ve birçoğunun 
kritik yaralanmalarıyla sonuçlanan ciddi bir trafik 
kazası geçirdiği haberi, şok içerisinde bizi derinden 
üzmüştür. 
ETUC adına, hayatını kaybeden 5 mağdurun ve has-
tanede durumu kritik olanların ailelerine yürekten 
taziyelerimizi iletiyor acılarını paylaşıyoruz ve HAK-
İŞ ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isti-
yoruz.”

ETUC’TAN 1 MAYIS KAZASI İÇİN DAYANIŞMA MESAJI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
dolayısıyla verilen yemeğe katıldık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
çeşitli meslek dallarına mensup işçilerle, 1 
Mayıs 2019 tarihinde yemekte bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 
yemeğe, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye 
işçiler katıldı. Yemek öncesinde işçilere hitap 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm işçilerin 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik 
etti. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Şanlıur-
fa’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere 
Elbistan’dan yola çıkan ve trafik kazasında 
şehit olan işçilere Allah’tan rahmet, yaralılara 

acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hayatını kaybeden işçiler için Fatiha okudu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki ve dün-

yadaki tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü tebrik ederek, tüm çalışanlara 
başarılar ve aileleriyle mutluluklar diledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI 1 MAYIS YEMEĞİ’NE KATILDIK
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HAK-İŞ’in bu yıl Şanlıurfa'da 
gerçekleştirilen 1 Mayıs kutla-
maları için Elbistan'dan gelen 
Öz Büro-İş Sendikamıza ait 
üyelerimizi taşıyan aracın kaza 
yapmasıyla kutlama etkinlikler 
iiptal edildi.

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve MEMUR-SEN Genel 
Başkanı Ali Yalçın kaza habe-
rinin ardından, yaralıların kal-
dırıldıkları hastanelere giderek 
yetkililerden bilgi aldılar. 

1 Mayıs'ı hüzne boğan üzücü 
kaza haberi NTV, TRT Haber, A 
Haber, Kanal 24, Ülke Tv, CNN 
Türk, Habertürk, Tv Net, Kanal 
7, Haber Global ve Akit Tv gibi 
haber kanallarında geniş yer 
buldu. 

1 MAYIS'TA MEYDANA  
GELEN KAZA İLE İLGİLİ 
BASINDA YER ALAN HABERLER
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 1 Mayıs 
kutlamalarına katılmak üzere Elbistan’dan 
Şanlıurfa’ya gelirken yaşanan kaza ve son-
rasındaki gelişmeleri koordine etmek üzere 
oluşturulan kriz masasının yoğun bir çalışma 
yaptığını ve detaylı bir koordinasyon sağlandı-
ğını söyledi. 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 1 Mayıs 
kutlamalarına katılmak üzere Elbistan’dan 
Şanlıurfa’ya gelirken yaşanan kaza ve son-
rasındaki gelişmelere ilişkin son bilgileri pay-
laşmak üzere 2 Mayıs 2019 tarihinde Şanlıur-
fa’da bir basın toplantısı düzenledi. 

“1 Mayıs Kutlamalarına  
30 Bin Kişilik Katıldı” 

Kaza sonrasında Şanlıurfa’da oluşturulan Kriz 
Komitesi’nin Başkanı da olan Yıldız, HAK-İŞ’in 
Şanlıurfa’daki 1 Mayıs kutlamaları için çevre 
illerden üyelerimizin geldiğini, yaklaşık 30 bin 
kişilik bir katılımla 1 Mayıs programının baş-
latıldığını söyledi. Yıldız, “Ancak sabah erken 
saatlerde Elbistan’dan programımıza katıl-
mak üzere gelen bir otobüsümüz yolda kaza 
yaptı. Bildiğiniz gibi büyük bir kaza oldu ve 5 
arkadaşımız vefat etti, 13 arkadaşımız yara-
landı” dedi. 

“Başsağlığı Dileklerine Teşekkür 
Ediyoruz”

Yıldız, kazanın ardından HAK-İŞ ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanlarının ve sendika 

başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapıl-
dığını ve bir kriz komitesi kurulduğunu ve 
komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
etti. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet yet-
kililerinden, diğer konfederasyonlardan, ana 
muhalefet partisinden ve birçok kesimden 
başsağlığı mesajlarının geldiğini söyleyen Yıl-
dız, “Bize başsağlığı mesajları gönderen her-
kese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

“Yaralılarımızın Durumu Hakkında 
Bilgi Verdi”

Yıldız, kazanın ardından son sürece ilişkin şu 
bilgileri verdi:  “Dün öğleden sonra Suruç’ta 1, 

Birecik’te 4 cenazemiz bulunmaktaydı. Onla-
rın nakli saat 08.00 civarında Elbistan’a ger-
çekleştirilmiştir. Bu süreçte başta Şanlıurfa 
Valimiz olmak üzere, bütün kamu yetkilileri 
bize olağanüstü yardımda bulunmuşlardır. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa’da 
4 hastanede 13 yaralımız bulunmaktaydı, bu 
13 yaralımızdan 5 tanesi Şanlıurfadaki has-
tanelerden ayrılmıştır. Akşam saatlerinde 
iki kardeşimiz çok şükür taburcu edilmiştir. 
Geriye kalan üç hastamızın Elbistan Devlet 
Hastanesine nakilleri dün akşam itibariyle 
gerçekleştirilmiştir. Yine bu konuda hasta-
nelerimiz, il sağlık müdürlüğümüz ve bütün 
ilgililerin büyük yardımını gördük, tekrar ken-

YILDIZ, ŞANLIURFA’DA KRİZ KOMİTESİNDE 
KOORDİNASYONU SAĞLADI
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dilerine teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 
Şanlıurfa’da 8 hastamız bulunmaktadır ve 
üç hastanede tedavileri devam etmektedir. 
Elbistan’a nakledilen 3 hastamızın durumu 
tamamen iyileşmiş değil, ameliyat durumları 
söz konusu, fakat nakillerine engel bir durum 
olmadığı için hastanelerimiz hastalarımızın 
isteği üzerine bu nakileri gerçekleştirmişler-
dir. Buradaki hastalarımızın tedavisi devam 
ediyor. Bütün hastanelerimiz ve yetkililerimiz 
bu konuda son derece gayretli ve yardımcı 
olmaktadırlar. Bunun için son derece titiz bir 
hizmet sunulmaktadır. Kendilerine de ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum.”  

“Detaylı Bir Koordinasyon Yaptık”

Kriz masası olarak bir çalışma yaptıklarını ve 
çok detaylı bir koordinasyonu ortaya koyduk-
larını söyleyen Yıldız, “Arkadaşlarımız bu ça-
lışmalarını harfiyen yerine getirmektedirler. 
Hem HAK-İŞ’teki hem Memur-Sen’deki ar-
kadaşlarımız şube başkanlarımız, il temsilci-
lerimiz, yöneticilerimiz bu konuda gerçekten 

seferber olmuş durumdadırlar. Kamu yetkili-
leri gerçekten çok yardımcı oldular, büyükşe-
hir belediyemiz her türlü imkanı bize açmış 
durumda. Kamu hastanelerimiz son derece 
yardımcı oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
etmek istiyorum. Her hastanede sendikaları-
mızdan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Hasta 
yakınlarıyla ilgilenmektedirler ve onların ya-
kınlarına her türlü lojistik hizmeti Büyükşehir 
Belediyemizin de katkısıyla yerine getirmek-
teyiz. Dün akşam itibariyle bu yönde ortaya 
çıkan ihtiyaçların karşılandığını belirtmek 
istiyorum. Büyük bir koordinasyon içerisin-
de buradaki hastalarımıza hizmet etmeye 
devam edeceğiz. İnşalalah tedavileri hızlı bir 
şekilde gerçekleşir ve inşallah sağlıklarına 
kavuşurlar. Alahtan onlara sağlık ve şifalar 
diliyorum. İnşallah bunun da gerçekleşeceği 
ümidimizi de ortaya koymak istiyorum. Vefat 
edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

“1 Mayıs Şehitlerimizi Toprağa  
Veriyoruz”

Yıldız, kazada hayatını kaybeden üyelerimi-
zin bugün Elbistan’da toprağa verileceğini 
belirterek, “1 Mayıs şehitlerimizi bugün öğle 
namazını müteakip toprağa vereceğiz. Ce-
naze namazları Elbistan Hocazade Camiinde 
kılınacak ve cenaze namazından sonra defin 
işlemleri gerçekleştirilecektir. Bize verilen 
bilgiye göre 4’ü Elbistan merkezinde, biri de 
kendi köyünde defnedilecektir” dedi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın cenaze 
namazına katılmak üzere Elbistan’da bulun-
duğunu söyleyen Yıldız, bunun yanı sıra HAK-
İŞ’e bağlı başta Öz Büro İş Sendikamızın Baş-
kanı Baki Gülbaba olmak üzere sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri ile Memur-Sen’e 
bağlı sendika başkanlarının ve hükümet ve 
siyasi parti temsilcilerinin de cenaze nama-
zında bulunacağını ifade etti. Yıldız, “Acımızı 
paylaşan bu zor günde yanımızda olan, dua-
larını esirgemeyen bütün yetkililere ve vatan-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 1 Mayıs 
kutlamalarına katılmak üzere Elbistan’dan 
Şanlıurfa’ya gelirken yaşanan kazada yara-
lanan üyelerimizi hastanelerde ziyaret etti. 
Kaza sonrasında Şanlıurfa’da oluşturulan 
Kriz Komitesi’nin Başkanı da olan Yıldız, 
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 
üyelerimizi ziyaret ederek, geçmiş olsun di-
leklerinde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yıldız, hasta yakınları 
ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu.

YILDIZ, 
HASTANELERDEKİ 
YARALILARI 
ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ ve MEMUR-SEN olarak, Türki-
ye'nin işçileri, memurları, kamu görev-
lileri, emeklileri, yoksulları, kadınları, 
erkekleri, gençleri, engellileri, meslek 
sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuru-
luşları olarak; tüm dünya emekçileriyle 
birlikte bugün 1 Mayıs'ta alanlardayız. 
Bugün ise 1 Mayıs'ta, HAK-İŞ ve ME-
MUR-SEN olarak birlikte “Türkiye’nin 
medeniyet, kültür, tarım; Peygamberler 
şehri, İnanç Diyarı ŞANLIURFA’dayız.
1 Mayıs’ı, hep birlikte, coşkuyla, heye-
canla kutluyoruz. 
Şanlıurfa başta olmak üzere, Türkiye’nin 
dört bir yanında emekçilerin taleplerini 
gür bir sesle haykırmak için alanlardayız.
MEMUR-SEN olarak; 
Ateşin hakikate boyun eğdiği, çağın za-
limi Nemrud’un, çağının hikmetlisi İb-
rahim karşısında yenildiği, kurucu Ge-
nel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif 
İnan’ın doğduğu ve kabrinin bulunduğu 
Şanlıurfa’dan;
Sözleşmeli personel istihdamının sona 
erdiği, bütün kamu görevlilerinin kadro-
lu istihdam edildiği, insanlık dışı çalışma 
şartlarının yok edildiği,
Kamu personel sistemi ve çalışma haya-
tı istiyoruz.
Toplu pazarlıkta tarafların eşitliği ilkesi-
nin tam olarak uygulanmasını,
Yetkili sendikalara dayanışma aidatı, yet-
kili sendika üyelerine artırımlı toplu söz-
leşme ikramiyesi ödenmesi yönünde düz 
enleme yapılmasını, 
Toplu sözleşme yasasındaki yanlışların 
düzeltilmesini, 
Toplu sözleşme masasının adaletle ye-
niden düzenlenmesini ve yetkinin önem-
senmesini,
Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hak-
kı yasağının sona erdirilmesini, 
Hem çağ, hem de akıl dışı kılık-kıyafet 
yasaklarının bitmesini istiyoruz. 
Özgür, sivil ve demokratik toplumun ve 
sosyal hukuk devletinin gereklerini bi-

hakkın yerine getirerek; kardeşliğin ve 
birliğin daim, huzurun ve refahın kalıcı 
olduğu bölgesinde lider, küresel aktör 
Türkiye hedefinin gerçekleşmesini isti-
yoruz. 
HAK-İŞ olarak, 2007 yılında kitlesel ola-
rak örgütlenme sürecini başlattığımız 
taşeron işçilerin kadro mücadelesi için 
sendikal örgütlülüğünü sağlamak ge-
rektiğini ortaya koymuş ve taşeron şir-
ketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro 
mücadelesini fiilen başlatmıştık.
1 milyona yakın taşeron emekçimiz kad-
rolu oldu. Geçici ve Mevsimlik işçilerin 
çalışma süreleri uzatıldı. 
Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu 
işçisini kadroya almakla, “Kapitalizme 
karşı”, “Devlet Küçülmelidir” diyenlere 
karşı büyük bir meydan okuma gerçek-
leştirmiştir.
Bugün, bu mücadelemizi hep birlikte ka-
zandık. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e gü-
vendiniz. Bizler de güveninizi boşa çıkar-
madık. Bu başarı hepimizin başarısıdır.
“Taşeron işçilerin tamamı’’ diye yola çık-
tık. Bazı istisnalar yaşandı. Ancak, kadro-
ya geçemeyen başta KİT’ler olmak üzere 
yemekhane çalışanları, HBYS çalışanları, 
joker çalışanları, kiralık araç şoförleri ve 
yüzde 70 kapsamına giremeyen bütün 
taşeron işçilerimizin haklarını elde etme-
si ve sorunlarının çözümü yolunda mü-
cadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. 
Kadroya geçen işçilerimizin geriye kalan 
sorunlarını da aynı kararlılıkla çözme 
mücadelemiz devam edecektir. Taşeron-
dan kadroya geçen işçilerimize enflasyon 
farkını talep ediyoruz. Geçici mevsimlik 
işçilerin 9 ay 29 gün çalışma haklarının 
uygulanmasını istiyoruz. 
2019 yılında yapılacak olan Kamu toplu 
iş sözleşmelerinde yüksek enflasyonun 
dikkate alınmasını, işçilerin ve işçi emek-
lilerinin yüksek enflasyon karşısında ko-
runmasını talep ediyoruz
Bugün ŞANLIURFA’da, 81 ilde ve tüm 

Türkiye'deyiz, Meydanlardayız!
Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz 
için, demokrasi için, insanca hayat adil 
bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, 
katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye 
için birlikteyiz. 
Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplu-
mun tüm kesimlerine hâkim kılınması 
için alanlardayız.
Bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal 
adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 
1 Mayıs 2019’da Şanlıurfa başta olmak 
üzere tüm yurtta alanlardayız. 
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ül-
kemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, 
beraberlik ve kardeşliği için alanlardayız. 
Bizler, işsizliğin azalması, istihdamın 
artması için, güçlü birey ve güçlü toplum 
için, daha fazla sendikal haklarımız için 
alanlardayız.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendika-
sız ve örgütsüz bütün işçilere Örgütlü ol, 
Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.
MEMUR-SEN Konfederasyonu olarak 
örgütsüz bütün kamu çalışanlarına Ör-
gütlü ol, Sendikalı ol, MEMUR-SEN”li ol' 
diyoruz.
Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştir-
meye, kuralsızlaştırmaya,  işten atılma-
lara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve 
düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onu-
runa yakışmayan her türlü işe, her türlü 
davranışa HAYIR diyoruz. 
Yerel seçimler sonrasında kimi bele-
diyelerde parti ve sendikalarca işçilere 
ve kamu görevlilerine yönelik sendikal 
baskıları kınıyoruz. Haksız, hukuksuz ve 
zulme varan işten çıkarmalara hayır di-
yoruz, tepkimizi ortaya koyuyoruz. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engel-
lerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için 
işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. 
Yeni üretim biçimlerine karşı, yeni örgüt-
lenme bilinci diyoruz.
İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlı-
ğı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılma-

HAK-İŞ ve MEMURSEN KONFEDERASYONLARI
1 MAYIS BİLDİRİSİ

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE
DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN
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sını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluştu-
rulmasını istiyoruz.
Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götü-
rülmemesini, aksine güçlendirilmesini, 
işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini 
istiyoruz.  İnsan onuruna yaraşır saygın 
iş istiyoruz. 
Asgari gelir desteği uygulamasına ge-
çilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan 
onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, 
vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve 
ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun 
önlenmesini istiyoruz.  
Emeğe değer, alınterinin hakkının tam 
olarak verildiği, 
Kadınlar için iş ve aile hayatı arasındaki 
dengeyi kurmayı kolaylaştıracak  tedbir-
lerin acilen alınmasını bekliyoruz.
Gençlere ve kadınlara yönetim görevleri 
noktasında fırsat ve imkan eşitliği sağ-
layan yaklaşımların hayata geçirilmesini 
talep ediyoruz. 
Üretim ve istihdama dayanan bir kal-
kınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, 
daha özgür, daha müreffeh bir Türkiye 
istiyoruz.
Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyo-
ruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın 
artırılmasını, ekonomik büyümeden ve 
refah artışından hak ettiğimiz payı isti-
yoruz. 
İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdü-
rülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi 
istiyoruz.  İstihdam, üretim, yatırım ve 
örgütlenme diyoruz. İşsizlik mutlak de-
ğil, istihdam imkansız değil diyoruz. 
Dijitalleşme ve platform ekonomisi bağ-
lamında, en temel unsurun nitelikli ve 
örgütlü işgücü olduğuna inanıyoruz.
Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çev-
renin korunmasını, başta su kaynakları 
olmak üzere orman, su yatakları, akar-

sular, göller, denizler ve tarım alanları 
gibi insanlığın ortak değer ve mirasları-
nın ticarileştirilmemesini ve korunmasını 
istiyoruz. Türkiye’deki tarım politikaları 
tüm tarafların katılımıyla oluşturulmalı-
dır. 
Akıllı teknolojiyi etkin kullanarak, ülke-
mizin tarihi şehir ve konut mimarisinin 
güncellenerek, yaşanabilir, kültürel şe-
hirler için planlama yapılmasını istiyoruz.
Ülkemizin tarihi şehir ve konut mima-
risinin kültürel dokuya zarar vermeden, 
korunarak,  yaşanabilir, insan yüzlü, kül-
tür ve medeniyet şehirleri için planlama 
yapılmasını istiyoruz.
Çocuk istismarının kesinlikle önlenme-
sini istiyoruz. Öğrencilikteki staj sürele-
rinin emeklilikten sayılmasını istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir 
şekilde katılımının sağlanmasını istiyo-
ruz. 
Kaliteli, sürekli sağlık hizmetleri almak 
toplumun en temel hakkıdır. Bu hakkın 
toplum içerisinde ulaşılabilir, kapsayıcı 
ve faydalanıcı olması önemli bir gerek-
liliktir. 
Ülkemize sığınan bütün göçmen kardeş-
lerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, 
ulusal ve uluslararası politikaların ge-
liştirilmesini istiyoruz. Göçmenlere istis-
mar değil, emeğine itibar diyoruz. 
İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları 
kınıyoruz. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşı-
ma kararını, Golan Tepelerini İsrail’e peş-
keş kararnamesini reddediyor ve asla 
kabul etmiyoruz. Kudüs’ü Filistin devleti-
nin ebedi başkenti kabul ediyoruz. Kudüs 
düşmez, mücadele bitmez.
Yeni Zelanda’da camilere gerçekleştirilen 
Müslüman katliamlarını, Sri Lanka’daki 
saldırıları kınıyoruz.
İsrail zindanlarında mahkum edilen Fi-
listinlilerin, Suriye ve Mısır zindanlarında 

mazlumların bir an evvel salıverilmesini 
istiyoruz.
Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Suriye’de, 
Myanmar’da, Dünyanın farklı kıtalarında, 
farklı bölge ve ülkelerine kim tarafından 
yapıldığına ve kime uygulandığına bak-
maksızın gayri insani, gayri hukuki, gayri 
ahlaki her tür fiili, fikri, eylemi, yaklaşımı 
lanetliyoruz. 
FETO, PKK, DAEŞ, YPG, YPJ, DHKP-C 
hepsi terör örgütüdür. Terörün bir an 
önce son bulmasını istiyoruz. Herkesi te-
rörle mücadeleye çağırıyoruz.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve  hain Dar-
be girişimini unutmadık. Unutturmaya-
cağız.
Darbe girişimini yapan başta FETÖ örgü-
tü olmak üzere bütün darbe davalarının 
tamamının biran evvel sonuçlandırılma-
sını ve suçluların cezalandırılmasını isti-
yoruz. 
12 Eylül darbecileri gibi 28 Şubat post 
modern darbecilerinin de yargı önüne çı-
karılıp yargılanmasını ve hüküm giyme-
lerini önemsiyoruz. 28 Şubat davasında-
ki kararı eksik ve yetersiz bulduğumuzu 
belirtiyoruz.
Ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve eko-
nomik oyunlara, kaos oluşturma çaba-
larına,  demokrasi dışı yöntemlere ve 
bütün darbe girişimlerine HAYIR diyoruz.
Vatan için şehit olan askerlerimize, po-
lislerimize, korucularımıza, kamu gö-
revlilerimize, işçilerimize ve ülkemizin 
değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan 
saldırılar sonucu hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, 
milletimize başsağlığı, gazilerimize ve 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.  
Herkesin barış ve istikrar içerisinde, 
huzur ve güven ortamında, birlik ve da-
yanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye 
istiyoruz.  

YAŞASIN 
TÜRKİYE!

YAŞASIN 
EMEĞİN 

DAYANIŞMASI!
YAŞASIN  
BAĞIMSIZ  
SENDİKAL  

MÜCADELEMİZ!

1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 

TÜRKİYE VE  
DÜNYADA Kİ 

TÜM EMEKÇİLERE 
KUTLU OLSUN

HAK-İŞ VE MEMUR-SEN OLARAK BUGÜN; ŞANLIURFA’DAN ve BÜTÜN TÜRKİYE’DEN 
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ!
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1 Mayıs etkinlikleri kapsamında İstanbul 
İl Temsilcisi ve Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Başkan, Yöneti-
ci ve Üyelerinden oluşan temsili heyet, 
İstanbul Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 
1977’de hayatını kaybedenler anısına 
karanfiller bıraktı. Heyet daha sonra-
sı Taksim Meydanı'na giderek anıta 

HAK-İŞ 1 Mayıs çelengi koydu. HAK-İŞ 
İstanbul İl Başkanımız Mustafa Şişman 
yaptığı konuşmada, "Bizler Türkiye'nin 
işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, iş-
sizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, 
gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve 
sivil toplum kuruluşları olarak tüm dün-
ya emekçileri ile 1 Mayıs alanlarındayız. 

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs alanlarında taşe-
ron işçilerine  kadro istiyoruz. Geçici ve 
mevsilik işçilerin sorunları acilen çözül-
sün istiyoruz" diye konuştu. Konuşma-
ların ardından Cumhuriyet Anıtı önünde 
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi okundu.

TAKSİM ANITINA ÇELENK

İSTANBUL'DA
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HAK-İŞ olarak, Şanlıurfa’nın yanı sıra İstan-
bul ve Bolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de 
alanlardaydık. Bolu Belediyesi’nde çalışan 
Hizmet-İş Sendikamız üyelerinin baskıyla 
sendika değiştirmeye zorlanması ve 97 işçi-
nin işten atılmasını protesto amacıyla başlat-
tığımız oturma eylemi 1 Mayıs Uluslararası 

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde de 
devam etti. Bolu Belediyesi önünde toplanan 
HAK-İŞ üyesi yüzlerce işçi 1 Mayıs Basın Bil-
dirisi okuyarak, işten çıkarmaları protesto 
ettiler. Bolu ve çevre illerden katılan yüzlerce 
HAK-İŞ üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen 
eylem, Şanlıurfa’ya 1 Mayıs kutlamaları için 

giderken geçirdikleri kaza sonucu yaşamını 
yitiren üyelerimizin ruhlarına Fatiha okunma-
sıyla başladı. Alanda toplanan işçiler HAK-İŞ 
1 Mayıs bildirisini okuyarak, taleplerini dile 
getirdiler. Yerel seçimlerden sonra özellikle 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye işçilere yöne-
lik baskıları protesto ettiler. 

BOLU’DA DA ALANLARDAYDIK
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2019 HAK-İŞ +  
MEMURSEN

Şanlıurfa Miting, Şanlıurfa’da on binlerce emek-
çinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başta 
taksim olmak üzere pek çok ilde 1 ma-
yıs bildirimiz okundu ve 1 Mayıs kutla-
ması gerçekleştirildi.

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonuna bağlı on bin-
lerce işçi Şanlıurfa'nın Çanakkale 18 Mart Caddesi Abide 
Toplama Merkezi Yanında toplandı. İstanbul İl Başkanlığı-
mız tarafından Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakılarak, 
Taksim’de anıta çelenk konularak, 1 Mayıs bildirisi okun-
du. HAK-İŞ 1 Mayıs'ta Şanlıurfa, İstanbul ve Bolu'da alan-
lardaydı. Şanlıurfa'ya 1 Mayıs için gelmekte olan araç kaza 
yaptı ve 5 kişi hayatını kaybetti.

2018 HAK-İŞ HAK-İŞ Adana ME-
MUR-SEN Kocaeli, 
TÜRK-İŞ Hatay, 
DİSK İstanbul

Miting, Adana’da geniş katılımla ger-
çekleştirildi. Taksim başta olmak üzere 
pek çok ilde 1 Mayıs bildirimiz okundu 
ve 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on binlerce işçiy-
le birlikte büyük bir coşkuyla Adana istasyon Meydanı’nda 
tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. HAK-İŞ’in gücü 
Çukurova'nın bereketiyle buluştu. İstanbul İl Başkanlığı’n-
da Kazancı Yokuşu’na karanfiller bıraktı, Taksim’de anıta 
çelenk koydu ve 1 Mayıs bildirimizi okudu.

2017 HAK-İŞ Erzurum Miting, Erzurum’da on binlerce emek-
çinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tak-
sim başta olmak üzere 81 ilde kutla-
malar gerçekleştirildi. 1 Mayıs bildirisi 
okundu.

HAK-İŞ üye sendikaları ve on binlerce emekçiyle birlikte 
Erzurum Palandöken Dağı’nın heybetli gölgesinde, gör-
kemli 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.
İstanbul İl Başkanlığımız ve Teşkilatımız Kazancı Yoku-
şu’na karanfiller bıraktı, Taksim’de anıta çelenk koydu ve 
1 Mayıs bildirimizi okudu.

2016 HAK-İŞ Sakarya Miting, Sakarya’da on binlerce emekçi-
nin katılımıyla gerçekleştirildi. Taksim 
başta olmak üzere 81 ilde kutlamalar 
gerçekleştirildi.

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

2015 HAK-İŞ + ME-
MUR-SEN

Konya Miting Konya’da geniş katılımla ger-
çekleştirildi. Taksim başta olmak üzere 
pek çok ilde 1 Mayıs bildirimiz okundu 
ve kutlamalar yapıldı

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

2014 HAK-İŞ Kayseri
Taksim

Miting Kayseri’de geniş katılımla ger-
çekleştirildi. İstanbul Taksim’de bildiri 
okundu ve 81 ilde de kutlama gerçek-
leştirildi.

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

2013 HAK-İŞ Karabük 
Taksim

Miting Karabük’te geniş katılımla ger-
çekleştirildi. İstanbul Taksim’de bildiri 
okundu ve 81 ilde de kutlama gerçek-
leştirildi.

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on binlerce işçiy-
le birlikte Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 
miting yaptı. Aynı zamanda İstanbul Taksim›de de anıta 
çelenk konuldu, bildiri okundu. Taksim’e çıkarak, anıta çe-
lenk koyan ve bildiri okuyan tek örgüt HAK-İŞ oldu, çatış-
madan uzak, barışçıl bir kutlama gerçekleştirildi.

2012 HAK-İŞ + MEMUR-
SEN

HAK-İŞ ve ME-
MUR-SEN Ankara 
Tandoğan Meydanı, 
TÜRK-İŞ Ve T. 
KAMU-SEN Bursa, 
DİSK-KESK İstanbul 

Miting, HAK-İŞ Ankara’nın yanı sıra
Bursa başta olmak
Üzere, 81 ilde il temsilcilikleri aracılı-
ğıyla kutlama yaptı.

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on binlerce iş-
çiyle birlikte sel oldu Tandoğan›a aktı. Rengarenk bayrak-
ları, balonları, 1 Mayıs maskotları ve taleplerimizi içeren 
dövizlerimizle, sloganlarımızla Tandoğan Meydanına renk 
kattık. Mitinge ÇSGB Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

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

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

2010 HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, 
DİSK, MEMUR-SEN, 
KAMU-SEN, KESK

Taksim Miting HAK-İŞ’in on binlerce üyesiyle katıldığı miting, yaşanan 
küçük provokasyona rağmen başarıyla tamamlandı. 
HAK-İŞ, mitingin en örgütlü; renkli ve coşkulu grubu oldu.

2009 HAK-İŞ Taksim Miting HAK-İŞ daha önce 1993 yılında çıktığı Taksim’e tekrar çık-
tı. Taksim’de miting yapılabileceğini kanıtladı.

MAYIS1KRONOLOJİSİ
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2008 HAK-İŞ Ankara Tandoğan 
Meydanı

Miting HAK-İŞ tek başına Ankara’da 50.000 işçi ile miting yaptı.

2007 HAK-İŞ İllerdeki Ortak Kut-
lamalara Katılındı.

Miting 1 Mayıs Bildirileri yayınlandı.

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

Ankara Tandoğan 
Meydanı

Miting İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra EP bileşen-
leri de kutlamalara geniş katılım gösterdi.

2005 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Kadıköy Miting İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs’ı ortak mitingle 
kutladı.

2004 HAK-İŞ Ankara Dış İşleri 
Bakanlığı

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

2003 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Şişli 
Abide-İ Hürriyet 
Meydanı

Miting İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs’ı ortak mitingle 
kutladı.

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

Ankara Tandoğan 
Meydanı

Miting İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra EP bileşen-
leri de kutlamalara katılım gösterdi.

2001 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Şişli 
Abide-İ Hürriyet 
Meydanı

Miting İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs’ı ortak mitingle 
kutladı.

2000 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Şişli 
Abide-İ Hürriyet 
Meydanı

Miting HAK-İŞ ayrıca Ankara’da da Öz İplik-İş
Sendikasının yeni binasının açılış törenini gerçekleştirdi. 
Açılışı Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaptı.

1999 HAK-İŞ + KA-
MU-SEN, ME-
MUR-SEN ve TİEC

HAK-İŞ Genel 
Merkezi

Geniş katılımlı salon toplantısı HAK-İŞ, Memur ve Emeklilerin de katılımıyla kutladı.

1998 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Şişli 
Abide-İ Hürriyet 
Meydanı

Miting İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs’ı ortak mitingle 
kutladı.

1997 HAK-İŞ Ankara Milli Kütüp-
hane Salonu

Geniş katılımlı salon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik de katıla-
rak işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı. 

1996 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve KESK

İstanbul Kadıköy Miting + Panel HAK-İŞ ayrıca Karabük’te “1 Mayıs’ın 110. Yıldönümün-
de Yeni Sendikal Yaklaşımlar ve Özelleştirmede Karabük 
Modeli” konulu bir panel gerçekleştirdi.

1995 HAK-İŞ Ankara Aski Te-
sisleri

Panel “Türkiye Gerçeği ve Emeğin Rolü” konulu panel, geniş bir 
katılımla yapılmıştır.

1994 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, 
DİSK ve Demokrasi 
Platformu içinde yer 
alan Kamu Çalışanları 
Sendikaları Platformu

İstanbul Şişli 
Abide-İ Hürriyet 
Meydanı

Miting Bütün işçi kuruluşları ile meydanlarda coşkulu kutlama 
yapılabileceği gösterilmiştir.

1993 HAK-İŞ Taksim Miting: HAK-İŞ
Taksim’in yasaklı olduğu yıllarda büyük 
bir mücadele sonucu
Taksim’e çıkmayı başardı. 

Taksim tabusunu tek başına yıkarak 1 Mayıs’ı kamu vic-
danında aklama yönünde emsalsiz bir girişimde bulundu.

1992 HAK-İŞ + TÜRK-İŞ 
ve DİSK

Ankara Karayolları 
Genel Müd. Salonu

Geniş katılımlı salon
Toplantısı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK 
“1 Mayıs Güç Birliği Ortak Bildirisi” ya-
yımladı.

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

1991 HAK-İŞ Dedeman Oteli Panel 1990 sonrası yapılanmanın 
emek üzerindeki siyasi, iktisadi ve 
sosyal etkileri

HAK-İŞ 1 Mayıs’ın kapalı alanda kutlanacağını göstermiş-
tir.

1990 HAK-İŞ HAK-İŞ Genel 
Merkezi

1 Mayıs düzenlenen bir basın toplantısı 
ile kutlandı.

SENDİKAL MÜCADELEDE
ERDEM, GÜVEN, ONUR, İSTİKRAR
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TÜRK-İŞ Şanlıurfa İl Temsilcisi Erol Düzme, 
Belediye-İş Şube Başkanı Adem Şiltak, Yol-
İş Sekreteri Ömer Şıttıl ve Sağlık-İş Şube 
Başkanı Ramazan Güneş ve beraberindeki 
heyet, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere 
Şanlıurfa’ya giderken hayatını kaybeden 5 
emekçimizin vefatından dolayı 2 Mayıs 2019 

tarihinde HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanlığı’na 
taziye ziyaretinde bulundular.
Erol Düzme ve beraberindeki heyet HAK-İŞ 
Genel Sekreteri ve Kriz Komite Başkanı Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başka-
nı Selim Gülsatar, Öz İletişim-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, Hiz-

met-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı 
Seydi Eyyüpoğlu, Hizmet-İş Sendikası Şan-
lıurfa 2 Nolu Şube Başkanı Bozan İzol tara-
fından karşılandı.
Ziyarette konuşan Türk-İş İl Temsilcisi Erol 
Düzme, “Türk-İş camiası olarak 1 Mayıs 
kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya 
giderken, hayatını kaybeden 5 emekçiye 
Allah’tan rahmet, HAK-İŞ camiasına, aile-
lerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Başsağlığı Dileklerine Teşekkür 
Ediyoruz”

Yıldız, kazanın ardından HAK-İŞ ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanlarının ve sendika 
başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapıl-
dığını ve bir kriz komitesi kurulduğunu ve 
komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
ederek, "Diğer konfederasyonlardan, birçok 
kesimden başsağlığı mesajları ve taziyeler 
geliyor. Bize başsağlığı için gelen ziyaretçile-
re ve taziye mesajları gönderen herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK-İŞ’TEN HAK-İŞ ŞANLIURFA İL BAŞKANLIĞI’NA TAZİYE ZİYARETİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu ka-
rarıyla 1 Mayıs kutlamalarını yürütmek üzere 
hazırlık komitesi oluşturuldu. Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Şahin'in başkanlığında 
sendikalarımızın yönetici ve uzmanlarının katı-
lımıyla oluşturulan HAK-İŞ 1 Mayıs Hazırlık Ko-
mitesi, ilk toplantısını 10 Nisan 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin'in 1 Mayıs 
hazırlık komitesi toplantısı açılış konuşmasında 
her yıl 1 Mayıs’ın Anadolu'nun başka bir şehrin-
de kutlanması konseptinin, 1 Mayıs coşkusunu 
bütün Anadolu’ya taşımak olduğunu söyledi. 
Şahin, geçen yıl Adana'da olduğu gibi bu yıl 
da Anadolumuzun güzel şehri Şanlıurfa'da 1 
Mayıs’ı geniş bir katılımla coşkulu, heyecanlı, 
sorunların tartışıldığı ve HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’na yakışır şekilde kutlamayı amaçladıklarını 
söyledi. Şahin, "Bu yıl 1 Mayıs kutlamalarımızı 
Şanlıurfa'da Memur-Sen Konfederasyonu ile 
birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Geçtiğimiz yıl-
larda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarının 
ayrıntılı olarak değerlendirildiği komitede, bu yıl 
gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs kutlamalarına 
ilişkin HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın görüş ve 
önerileri alındı.

1 MAYIS HAZIRLIK KOMİTESİ TOPLANDI
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HAK-İŞ 1 Mayıs Hazırlık Komitesi, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında 

toplandı. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan'ın başkanlığında 19 Nisan 2019 tarihinde 

HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştiri-
len toplantıya, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın yönetici ve uzmanlarının 
katıldı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Ma-
yıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü 
kitlesel olarak her yıl farklı bir ilde kutladı-
ğını belirten Arslan, “HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak 2019 yılında 1 Mayıs Birlik, Da-
yanışma ve Mücadele Günü’nü Şanlıurfa’da 
MEMUR-SEN Konfederasyonu ile beraber 
kutlayacağız. Bu yılki 1 Mayıs temalarımız, 
vergilerin yüksekliği, işsizlik, kayıtdışı, enf-
lasyon ve kıdem tazminatı konuları olacak-
tır” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen 1 Mayıs 
kutlamalarının ayrıntılı olarak değerlendiril-
diği komite toplantısında, bu yıl gerçekleş-
tirilecek olan 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın görüş ve 
önerileri alındı.

1 MAYIS HAZIRLIK KOMİTESİ ARSLAN 
BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 30 Nisan 
2019 tarihinde Şanlıurfa’da 1 Mayıs Ulusla-
rarası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
kutlamaları öncesinde basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. Arslan, bu yıl 1 Mayıs etkin-

liklerini MEMUR-SEN ile birlikte gerçekleş-
tirme kararı aldıklarını belirterek, “Toprağı-
nın peygamber izleriyle bereketlenen, Hz. 
İbrahim’in duasına ve davasına adanan kutlu 
ve insani değerleri ayakta tutan kadim şehir 
Şanlıurfa’da 1 Mayıs’ı MEMUR-SEN ile birlik-

te kutlama kararı aldık. Türkiye’nin iki büyük 
konfederasyonu olarak bu yıl 1 Mayıs’ı tüm 
emekçiler ve kamu çalışanlarımızla bayram 
havasında gerçekleştireceğiz” dedi.
Arslan, emekçilerin istek ve taleplerini ME-
MUR-SEN ile birlikte meydandan haykıra-
caklarını sözlerine ekleyerek “ 1886’da 1 
Mayıs’a adını veren ruh insani bir ruhtur. 1 
Mayıs insanca yaşama talebidir. Bu günü ru-
huna yakışır şekilde ülkemize kazandırmayı 
başardık. Türkiye artık Taksim tartışmaları-
nın, Toma’lı kutlamaların ötesine geçmiştir. 
1 Mayıs’ı normalleştirmeye çalıştık ve bunu 
hep birlikte başardık. 1 Mayıs ideolojilerin 
istismar günü değil, ideallerin sembol gü-
nüdür. Yapay gündemler yerine, işçilerin, 
memurların, esnafın, emeklilerin, işsizlerin, 
engellilerin, gençlerin ve kadınların yâni tüm 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek için 
alanlardayız” diye konuştu.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın da 1 
Mayıs’ın önemine değinerek  HAK-İŞ ile bir-
likte Şanlıurfa’da başarılı bir 1 Mayıs kutla-
ması gerçekleştireceklerini ifade etti.

ARSLAN, ŞANLIURFA’DA BASIN MENSUPLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ



43HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs 
kutlamaları için bulundukları Şanlıurfa’da 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin 
Beyazgül’ü makamında ziyaret ettiler.
30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
ziyarette, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 

HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, 
Şanlıurfa Şube Başkan ve yöneticileri ile 
MEMUR-SEN Konfederasyonu Şube Baş-
kan ve yöneticileri yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN’in daha önce Konya’da or-
tak 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdiklerini 

ve her yıl farklı bir ilde kutlamaların yapıldı-
ğını anımsatarak, bu yıl Şanlıurfa’da HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN’in başarılı bir 1 Mayıs kutla-
ması gerçekleştireceklerini ifade ettiler.
Arslan, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında ME-
MUR-SEN’İN kurucusu merhum Mehmet 
Akif İnan’ın memleketi Şanlıurfa’dan tüm 
emekçilerin ve kamu görevlilerinin sorun 
ve beklentilerini dillendireceklerini belirte-
rek, “1 Mayıs’ta bütün Şanlıurfa’lıları ve tüm 
emekçileri meydana bekliyoruz” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Be-
yazgül, Türkiye’nin iki büyük emek Konfede-
rasyonu’nun 1 Mayıs etkinlikleri için Şanlıur-
fa’yı seçtiklerinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nün bütün emekçiler için hayırlı olma-
sını diledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Be-
yazgül ziyaretinin ardından Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Ahmet Kaytan’ı makamında ziyaret ettiler.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
BEYAZGÜL’Ü ZİYARET ETTİK



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

44 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs 
kutlamaları öncesinde Şanlıurfa Valisi Ab-
dullah Erin’i makamında ziyaret ettiler.
Arslan ve Yalçın, 30 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette işçilerin, memur-
ların, esnafın, emeklilerin, işsizlerin, engelli-

lerin, gençlerin ve kadınların yâni tüm Türki-
ye’nin sorunlarına çözüm üretmek için alan-
larda olduklarını belirterek, 1 Mayıs’ı kadim 
şehir Şanlıurfa’da kutlamaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’de konuşma-
sında “Herkesin elinin emeği, alnının teri, 

kısaca emeğinin karşılığını tam olarak ala-
cağı, sorunların karşılıklı diyalogla çözüme 
kavuşacağı, çalışma hayatında sorunların 
ortadan tam olarak kalktığı günler getirme-
si dileğiyle, işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyo-
rum” dedi.

ARSLAN, ŞANLIURFA VALİSİ ERİN’İ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 1 Mayıs 
etkinlikleri kapsamında bulunduğu Şanlı-
urfa’da MEMUR-SEN Konfederasyonu’nun 
Kurucusu Mehmet Akif İnan’ın mezarını 
ziyaret etti. Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve beraberindeki heyetle birlikte 30 Nisan 
2019 tarihinde Harran Kapı Aile Mezarlığı’n-
da, Şanlıurfalı Şair-Yazar ve MEMUR-SEN 
Konfederasyonu’nun Kurucusu Mehmet 
Akif İnan'ı mezarı başında dualarla andı.
Ziyarette Hizmet-İş Sendikası Onursal Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonu-
muza bağlı Öz İletişim-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, HAK-İŞ 
Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, M. Akif 
Inan’ın sanat-düşünce hayatında, sendi-
kacılıkta öncü ve önemli bir isim olduğunu 
belirterek, altmış yıllık ömründe, kalemiyle, 
kelamıyla, var gücüyle büyük bir mücadele-
nin içerisinde yer aldığını belirtti. 

ARSLAN, MEHMET AKİF İNAN’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
ve MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Şanlıurfa’da “şanlı” bir 1 Mayıs kutlaması 
gerçekleştirmek için kadını, erkeği, genci, 
yaşlısı bütün Şanlıurfa halkını HAK-İŞ ve 
MEMUR-SEN’in 1 Mayıs kutlamalarına da-
vet etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
ve MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Şanlıurfa il tem-
silcileri, 1 Mayıs Kutlamasının yapılacağı 18 
Mart Caddesi Abide Toplanma Merkezinde 
biraraya geldi. HAK-İŞ ve MEMUR-SEN 1 
Mayıs afişlerinin açıldığı açıklama sırasında 
Yaşasın 1 Mayıs sloganları atıldı. 

“Dünyanın 170 Ülkesinde, 1 Mayıs 
Kutlanıyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan yaptığı 
açıklamada, Cumhuriyetimizin kadim şehir-
lerinden birisi olan Şanlıurfa’da olmaktan ve 
1 Mayıs’ı burada kutlamaktan dolayı mutlu-
luk duyduklarını ifade ederek, “1 Mayıs 133 
yaşında. 1 Mayıs, birlik, mücadele ve daya-
nışma günüdür. Bundan 133 yıl önce Ame-
rikalı işçiler insanca yaşamak için 8 saatlik 
çalışma sürelerini elde etmek için ve vahşi 
kapitalizme itiraz etmek için meydanlarday-
dı. Aradan 133 yıl geçti, dünyanın yaklaşık 
170 ülkesinde 1 Mayıslar kutlanıyor” dedi.

“Eski 1 Mayıs’lar Geride  
Kaldı”

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN sayesinde artık 
Türkiye’de 1 Mayısların gerginlik, çatışma, 
tomalar, joplar ve gazlarla anılmaktan ziya-

de coşku ve kardeşlik içerisinde kutlandığını 
sözlerine ekleyen Arslan, “Taksim’e takılı 
kalmak, Taksim’de 1 Mayıs kutlayacağız 
tartışmaları ne yazık ki uzun süre 1 Mayıs’ı 
anlamından ve manasından uzaklaştırdı. 
Gerek HAK-İŞ, gerekse MEMURSEN ve bazı 
konfederasyonlar ‘bütün alanlar Taksim 
meydanıdır, bütün alanlar 1 Mayıs meyda-
nıdır’ diyerek yola çıktık. 1 Mayıs’taki ama-
cımız olan birlik, mücadele ve dayanışma 
ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek 
sesle ifade etmek, tekliflerimizi ve eleştirile-
rimizi yapmak için her yıl Anadolu’da bir ilde 
1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Çalışanlarla gerginlik yaşamadan bir şölen 
havasında, mehterimizle, Kur’an-ı Kerim 
okumalarımızla, halaylarımızla, türküleri-
mizi coşkulu 1 Mayıs kutlamalarını gerçek-

HAK-İŞ VE MEMUR-SEN’DEN ŞANLIURFA HALKINA 
1 MAYIS DAVETİ
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leştiriyoruz. 1 Mayıs’ı hem taleplerimizi 
ortaya koyduğumuz hem işçi hareketinin 
kamu çalışanlarının eleştirilerini, varsa 
eksikliklerini ortaya koyduğu bir gün ola-
rak kutluyoruz” diye konuştu. 

“Burada Herkese Yer Var”

Arslan, 1 Mayıs’ı HAK-İŞ ve MEMUR-SEN 
Konfederasyonlarının coşku içerisinde 
Türkiye’nin 81 ilinde bilirlikte kutlayacağı-
nı, aynı zamanda 1 Mayıs’ta Taksim Anı-
tı’na çelenk konularak ortak basın bildirisi 
okunacağını sözlerine ekledi. Arslan tüm 
Şanlıurfalıları da 1 Mayıs’ta yapılacak olan 
kutlamalara davet ederek, “İnşallah Şan-
lıurfa halkını da 1 Mayıs’ta bu meydanda 
bekliyoruz ve birlik, mücadele ve daya-
nışma günümüzde onlarla beraber olmak 

istiyoruz. Bizim kutlamalarımıza herkes 
gelebilir ve herkese burada yer var. HAK-
İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarının 
birlikte nasıl bir kutlama yaptığımızı Şan-
lıurfalılar’a göstermek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.
Arslan, “1 Mayıs kutlamalarının ülkemiz 
için, çalışanlar için, şehrimiz için hayırlar 
getirmesini diliyorum. Bir şölen havasında 
1 Mayıs’ı inşallah hep birlikte burada ger-
çekleştireceğiz. Şimdiden birlik, mücadele 
ve dayanışma gününüzü tebrik ediyorum. 
MEMUR-SEN ile beraber inşallah bu kutlu 
günde bu meydanda beraber olmak dile-
ğiyle hepinize saygılar sunuyorum” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in daha önce de 
Konya’da ortak 1 Mayıs kutlaması gerçek-

leştirdiğini, onun dışında farklı illerde ayrı 
kutlamaların yapıldığını anımsatarak, bu 
yıl Şanlıurfa’da HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in 
başarılı bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti-
receğini ifade etti. 
Yalçın, “Soylu mücadelenin neferleri olarak 
Kurucu Genel Başkanımız Merhum Meh-
met Akif İnan’ın memleketi Şanlıurfa’dan 
kamu görevlilerinin sorun ve beklentilerini 
dillendireceğiz. 1 Mayıs’ta bütün halkımızı 
meydana bekliyoruz” diye konuştu. 
Basın açıklamasının ardından Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ve  HAK-İŞ Şanlı-
urfa İl Başkanımız, Şanlıurfa Şube Başkan 
ve yöneticilerimiz ile üyelerimiz vatandaş-
lara ve esnafa karanfil dağıtarak 1 Mayıs 
Mitingine davet etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlı-
urfa’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri 

ile biraraya geldi. Arslan, HAK-İŞ’in Şanlı-
urfa’da büyük ve görkemli bir 1 Mayıs kut-
laması gerçekleştireceğini belirterek, sivil 

toplum kuruluşu temsilcilerini HAK-İŞ ve 
MEMUR-SEN’in 1 Mayıs kutlamalarına da-
vet etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve  ME-
MUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 27 Nisan 
2019 tarihinde Şanlıurfa sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri ile akşam yemeğinde birara-
ya geldi. HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in 1 Mayıs 
kutlamalarının kavga etmek yerine barışçıl 
bir ortamda geçirilmesi için büyük bir çaba 
gösterdiğini belirterek, her yıl Anadolu’nun 
bir ilinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiril-
mesi kararına uygun olarak HAK-İŞ’in bu 
yıl 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da gerçekleştireceğini 
ifade etti. Şanlıurfa’daki sivil toplum kuru-
luşlarının önemine ve birikimine dikkat çe-
ken Arslan, STK temsilcilerini HAK-İŞ’in 1 
Mayıs kutlamalarına davet etti.
Ali Yalçın da 1 Mayıs'ın önemine değinerek 
sivil toplum kuruluşlarını 1 Mayıs'a davet 
etti.

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’DEN ŞANLIURFA 
STK’LARINA 1 MAYIS DAVETİ
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NEVRUZ İŞÇİ BULUŞMASI
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından 
Nevruz İşçi Buluşmasına telekonferans sis-
temiyle katılan TBMM Eski Başkanı ve AK 
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere zam 
müjdesi verdi. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanlığının çalışmasıyla 
28 Şubat 2019 tarihinde taşerondan kadro-
ya yeni geçen personelin aldığı günlük brüt 
ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığı-
nı belirterek, "Böylece KHK kapsamında çalı-
şan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı 
ücret almış olacaklar" dedi. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde yapılan bu düzenle-
menin bütün belediyelere örnek olması te-
mennisinde bulundu. 
21 Mart 2019 tarihinde İstanbul Sinan Erdem 
Spor Salonunda 10 binden fazla işçinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ İşçi Buluş-
masına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, 
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüse-
yin Tanrıverdi, HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımı-
zın genel başkan ve yöneticileri ile binlerce 
HAK-İŞ üyesi katıldı. Program, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Programa, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Ada-
yı Binali Yıldırım telekonferans yöntemiyle 
katılarak önemli açıklamalarda bulundu. 

“İBB İşçilerine Müjde”

Binali Yıldırım’ın, taşeron işçilerin kadroya 
alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunduğu konuşmasında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yöne-
lik müjde içeren şu konuşmayı yaptı:
“Başbakanlığım döneminde 696 Sayılı KHK 
ile taşeron işçilerimizin kadroya alınmalarına 
imkan veren bir düzenleme yaptık. 2 Nisan 
2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu süreç 
içerisinde, merkezi bütçe ile düzenlenen 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi-
lerin 4D kadrolarına geçişi, belediye ve il özel 

idarelerinde çalışan taşeron emekçilerinin 
belediye iştiraklerindeki istihdamı, aynı şekil-
de 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne ge-
çirilmeleri, mevsimlik ve geçici işçilerin 5 ay 
29 güne kadar olan çalışma sürelerinin, 4 ay 
daha uzatılması çalışmaları öngörüldüğü şe-
kilde tamamlandı. Bütün bu çalışmalar, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, emekçi kardeşlerimi-
ze müjdeyi vermiş olduğu 5 Aralık 2017'de 
süratle başladı. 24 Aralık 2017'de çıkan KHK 
çerçevesinde yürütüldü. Nihayetinde öngö-
rüldüğü gibi 2 Nisan 2018'de tamamlandı. 
Bu reform, Cumhuriyet tarihimizde, çalışma 
hayatı ile ilgili alınan en büyük reformdur. 1 
milyona yakın emekçi kardeşimizin ve aile-
lerinin hayatına, geleceklerine etki eden çok 
hayırlı bir çalışmadır."
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"Bir müjde vermek istiyorum"

İBB'nin 11 iştirakinde 33 bin 427 işçinin kad-
rolu olarak çalıştığını dile getiren Yıldırım, 
2019 yılı için ücret artışlarının Ocak ve Tem-
muz’da yüzde dörder olacak şekilde düzen-
lendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun 
altında kalması halinde, enflasyon farkı ve-
rileceğine dair herhangi bir hüküm bulun-
muyor. Ancak bizler işçi kardeşlerimizin 
mağduriyetini 'aman nasılsa yasal yükümlü-

lüğümüz yok' diyerek göz ardı edemeyiz. Bu 
mağduriyetin giderilmesi için İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığımız bir çalışma 
başlattı. "Buna göre, 2018 yılı asgari ücret tu-
tarı ile 2019 yılı asgari ücret tutarı arasındaki 
fark dikkate alınarak bir düzenlemeye gidildi. 
Böylece 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsa-
mında çalışan personelin aldığı günlük brüt 
ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli 
olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldı. Böylece 
KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her 

ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar. 
Buna göre, 31 Aralık 2018'de 2 bin 195 lira 
brüt ücretle çalışan arkadaşımızın 2019 yılı 
ücret artış ortalaması yüzde 48 olacak.  31 
Aralık 2018'de asgari ücretin 1,5 katı kadar 
yani 3 bin 44 lira brüt ücret alan arkadaşımı-
zın 2019 yılı ücret artışın ortalaması yüzde 24 
olacak. 31 Aralık 2018'de asgari ücretin iki 
katı olarak 4 bin 59 lira brüt ücretle çalışan 
arkadaşımızın 2019 yılı ücret artış ortalaması 
yüzde 19 olacak. Hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum." 

“HAK-İŞ’e Teşekkür”

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldı-
rım, programa telekonferans sistemiyle ka-
tıldı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde çalışan işçilere zam müjdesi ver-
di. Yıldırım, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayı-
sıyla Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından 
düzenlenen programdan dolayı Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti. 
Binali Yıldırım konuşmasında “Buradan HAK-
İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı, de-
ğerli HAK-İŞ üyelerini sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum. Bugün Nevruz bayramı. Nevruz, 
gönül coğrafyamızda, Ortadoğu’da, Kafkas-
ya’da, geniş bir coğrafyada kutlanan bir bahar 
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bayramıdır. Aynı zamanda Hz. Ali efendimizin 
doğum günü aynı zamanda baharın müjde-
cisidir. Hepinizin ve tüm vatandaşlarımızın 
Nevruz bayramını kutluyorum. Böyle güzel 
bir programı tertip ettiği için HAK-İŞ Konfe-
derasyonuna teşekkür ediyorum” dedi.

“İşçilerin Haklarına Çok Büyük 
Önem Verdik”

31 Mart için yoğun bir seçim çalışması içe-
risinde olduklarını belirten Binali Yıldırım, bu 
nedenle programa katılamadığını belirterek, 
“Değerli kardeşlerim, değerli çalışanlar, pey-
gamber efendimiz: “Çalışan insan güzeldir” 
diyor. Sizler emeğinizle üretiyorsunuz ve 
hizmet ediyorsunuz. Bununla bahsettiğimiz 
hizmetlerin ve projelerin arkasında sizler 
varsınız, alın teriniz var, akıl teriniz var. Sizler 
olmasaydınız bu hizmetleri nasıl yapacaktık. 
Allah çalışan bütün kardeşlerime, sizlere 
güç kuvvet versin. Emeğiniz büyük. AK Parti 
iktidarı olarak işçilerin haklarına çok büyük 
önem verdik. Sendikalarımızı Türkiye adına 
bir güvence olarak görüyoruz” dedi. 

“Üç Bayramı Birlikte Yaşıyoruz” 

“Bütün Belediyelere Örnek  
Olmasını Diliyoruz” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bina-
li Yıldırım tarafından açıklanan ve salonda 
büyük bir coşkuyla karşılan zam müjdesini 
“Sayın Başkanım, bugün üç bayramı birlikte 

yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde yapılan bu düzenlemenin bütün 
belediyelere örnek olmasını temenni ediyo-
ruz” dedi. 

“HAK-İŞ Kardeşliktir”

Arslan, salonu dolduran coşkulu kalabalığa 
“İstanbul, hoş geldiniz. HAK-İŞ İstanbul, hoş 
geldiniz, şerefler verdiniz. HAK-İŞ, davasına 
gönül veren, mücadele insanları hoş geldi-
niz, sizlere selam olsun, HAK-İŞ’e selam ol-
sun, İstanbul’a selam olsun” sözleriyle hitap 
etti. HAK-İŞ’in bir davanın, bir mücadelenin, 
bir medeniyet tasavvurunun, mazlumların 
zalimlere karşı duruşunun adı olduğunu ifa-

de eden Arslan, “HAK-İŞ kardeşliktir. HAK-İŞ 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“HAK-İŞ Nevruza Damgasını ve 
Mührünü Vurmuştur”

21 Mart Nevruz Bayramı’nın herkese kutlu 
olması dileğinde bulunan Arslan, “HAK-İŞ, 
uzun yıllar ülkemizde kaos, gerginlik, so-
run, kriz günü olarak kutlanan ve ne yazık 
ki Türkiye’nin enerjisini, potansiyelini uzun 
yıllar engelleyen bir yaklaşımı bugün sona 
erdirmiştir. Barışın, kardeşliğin, birlikte yaşa-
mayı hedef edinen ve toplumun bütün farklı-
lıklarını kucaklayan, birlikte Türkiye’yiz diyen 
HAK-İŞ Nevruza da damgasını ve mührünü 
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vurmuştur. Nevruzunuz kutlu olsun” diye ko-
nuştu.
“HAK-İŞ Evrensel Sendikacılığın Öncüsüdür”
HAK-İŞ’in 22 sendikasıyla birlikte 81 ilde ör-
gütlü olduğunu söyleyen Arslan, “HAK-İŞ sa-
dece bir sendika değil, aynı zamanda milli ve 
yerli bir sendikal anlayışı temsil ediyor. HAK-
İŞ, bu topraklarda 1000 yıldır medeniyetimizi, 
inançlarımız, değerlerimizi yaşatan, bize ait 
olan bütün değerleri kendi değerleri kabul 

eden, aynı zamanda evrensel sendikacılığın 
da öncülüğünü yapan bir konfederasyondur” 
dedi.

“Demokrasiye Sahip Çıktık”

HAK-İŞ’in yıllardır darbelere ve cuntacılara 
karşı dik duruşundan taviz vermediğini be-
lirten Arslan, “HAK-İŞ olarak demokrasiye 
sahip çıktık, başımıza gelmeyen kalmadı. 
Darbecilere karşı çıktığımız için baskı gör-

dük, sadece biz değil milletin çocukları zu-
lüm altında yaşadı. Kız çocuklarımız sadece 
başörtülü olduğu için üniversite kapılarında 
içeri alınmadılar. Kamu görevlileri dindar ol-
duğu için ihraç edildiler. Silahlı kuvvetlerdeki 
dindar subaylarımız istifa ettirildi. Ekonomik 
anlamda ülkeyi talan ettiler” dedi. 

“HAK-İŞ Meydanlardaydı”

Konuşmasında 15 Temmuz işgal girişimine 
de değinen Arslan, “Cumhurbaşkanımız he-
nüz daha meydanlara inin demeden, HAK-
İŞ meydanlardaydı. Bu meydanlar, hainlere, 
ihanet odaklarına, uluslararası kuruluşların 
Türkiye’deki taşeronlarına karşı bir meydan 
okumaydı. HAK-İŞ üyesi dört arkadaşımız 
şehit oldu. Şehitlerimizden Allah razı olsun, 
Allah onlara rahmet eylesin. 100’den fazla 
arkadaşımız gazi oldu” hatırlatmasında bu-
lundu. 

“Mücadelemizi Sürdürüyoruz” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sayılı 
KHK ile çalışma hayatında Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en büyük reformunun gerçekleştiril-
diğini anımsatarak, taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesi sürecinde başta Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
emeği geçenlere teşekkür etti. Arslan, “Kad-
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ro alamayan arkadaşlarımız için mücadele-
mizi sürdürüyoruz. Geçici işçilerimizin 12 ay 
çalışması için mücadelemiz sürüyor. Taşeron 
sisteminin sona ermesiyle önemli bir başa-
rıyı yakaladık. Bundan sonra yerel yönetim-
lerle belediyelerle, üniversitelerde, kamu 
kurumlarında, işçi temini için artık ihaleler 
yapılmayacak. Kamu hizmetleri artık bun-
dan sonra çalışanlar eliyle yapılacak. Bundan 
sonra çocuklarımız ve geleceğimiz de inşal-
lah kamu işçiliğiyle şekillenecek” dedi. 

“Enflasyon Zammı Talebi”

Arslan, 696 KHK ile kadroya geçen işçiler 
için öngörülen yüzde 4 artı 4 zammın yanın-
da enflasyon farkı taleplerini başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
bütün muhataplarına ilettiklerini anımsata-
rak, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere, bütün muhataplarımıza 696 KHK ön-
görülen yüzde 4+4 zammın yetersiz olduğu-
nu beyan ettik. AK Parti hükümetinin ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın 17 yıllık iktidarında 
kamu çalışanları enflasyonun altında asla 
kalmadı. Bu konuda da çalışanların talepleri-
nin dikkate alınacağına inanıyoruz” dedi.
Sandığa Gidin Çağrısı
Arslan, 2019 yerel seçimlerinin bir referan-
duma dönüştürüldüğüne ve bunun gerekçe-
lerine değinerek, “Biz 31 Mart’ta biz sadece 
belediye başkanını değil, aynı zamanda Tür-
kiye’nin geleceğini de seçeceğiz. Bu tezgah-
ların bir tek amacı var o da güçlü bir Türkiye 
istemiyorlar. Bu nedenle herkesin sandığa 
giderek vatandaşlık görevini yerine getirme-
sini istiyoruz” dedi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Binali Yıldırım’ın HAK-İŞ ile birlikte yürüttüğü 

çalışmalara da değinen Arslan, Binali Yıldı-
rım’a seçimlerde başarılar diledi. 

“HAK-İŞ'in Varlığı Ülkemizin  
Geleceği İçin Çok Önemli”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, "Nevruz'da İşçi Buluşması" et-
kinliğinde, onurlu ve dik duruşuyla milli ira-
denin yanında vesayetin karşısında yer alan 
HAK-İŞ'in demokrasinin, milli iradenin kök-
leşmesinde emeği olan bir kuruluş olduğunu 
söyledi. 

“HAK-İŞ Her Zaman Ülkenin ve  
İnsanların Selametini Düşündü”

HAK-İŞ'in varlığının ülkemizin geleceği için 
çok önemli olduğunu söyleyen Kasapoğ-
lu, "Değerlerinden taviz vermeden, hakkın, 
adaletin, sevginin yolunda olan HAK-İŞ'e 
nice başarılar diliyorum. Emekçinin, tüyü bit-
memiş yetimin hakkını savunmak kutlu bir 

vazife. Bizi biz yapan değerleri savunmakta 
en az o kadar kutlu bir vazife. Bu bilinçle ha-
reket eden HAK-İŞ, hiçbir zaman elini taşın 
altına koymaktan çekinmemiştir. Her zaman 
bu ülkenin, bu insanların selametini düşün-
dü. Milli iradenin ve demokrasinin yanında 
yer aldı. En son 15 Temmuz'da, HAK-İŞ'in o 
onurlu duruşuna şahit olduk. Ülkemiz ne za-
man zorluklarla karşılaşsa HAK-İŞ'in o kutlu 
duruşu hep hafızalarımızda" dedi.
1994 yılı öncesinde İstanbul'un sis, is, çamur, 
çukur ve çöplerle mücadele ettiğini hatırlatan 
Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, 1994'te İstanbul'a bir güneş gibi doğdu. 
Onun hizmetleriyle İstanbul sorunlarını ba-
şarıyla çözdü. Onların muhtar bile olamaz 
tavrına, Cumhurbaşkanımız 'bu şarkı burada 
bitmez' diyerek haykırdı. Siz asil milletimizin 
asil oylarıyla halkın oylarıyla seçilen ilk Cum-
hurbaşkanı oldu. O kutlu yürüyüş bu günlere 
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kadar geldi. Bu kutlu yürüyüşü hiçbir zaman 
durduramayacaklar. İşte önümüzde vesayet 
odaklarının ellerini ovuşturarak beklediği bur 
süreç var. 31 Mart süreci var. Bu süreçte bu 
kutlu yürüyüşü tökezletmek adına tüm cep-
helerini kurdular, pusuda bekliyorlar. Ancak 
inanıyorum ki siz, asil milletimiz o dik duru-
şuna devam ettiği sürece onlar hiçbir zaman 
emellerine nail olamayacaklar. Har zaman 
vakur duruşuyla ülkemize hizmetlerde bulu-
nan Binali Bey, Cumhur İttifakımızın İstanbul 
adayı. Bu kutlu yürüyüşte siz İstanbullu kar-
deşlerimizin Binali Beyin yanında olduğuna 
inanıyorum" dedi.

“Yeni Bir Çığır Açmak İçin  
Buluşuyoruz”

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ olarak Nevruz gününde HAK-İŞ ailesinin 
işçi buluşmasını gerçekleştirdiğini belirterek, 
“Bugün burada yeni bir çığır açmak için bu-
luşuyoruz. Diyaloğun, yeniliğin, ilkenin, de-
mokrasinin, uzlaşının ve iyinin adresi olan 
HAK-İŞ, kitlesel organizasyonların da mi-
madır. HAK-İŞ, coşkulu 1 Mayıs ve kadınlar 
günü kutlamalarının, ulusal ve uluslararası 
barış, kardeşlik ve dayanışma gibi gündem-
lere ilişkin alanların da öncü ve lideridir. 
HAK-İŞ yapıcı, olumlu, vizyoner, kararlı, ilkeli 
sendikal mücadelenin adresidir, bayrak taşı-
yıcısıdır. HAK-İŞ deyince güven, cesaret akla 
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gelir. HAK-İŞ deyince kocaman sıcak bir sine 
akla gelir. HAK-İŞ Türkiye’nin ortak kimyası-
dır, ortak rengi, ortak baharıdır” dedi. 

“HAK-İŞ Türkiye’de ve Dünyada  
Lider Çıkaran Konfederasyondur”

HAK-İŞ’in sadece Türkiye’de değil dünyada 
da sendikal lider çıkaran bir Konfederasyon 
olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın ITUC Genel Başkan 
Yardımcılığına seçilerek, Türkiye ve dünyada-
ki sendikal liderliğinden dolayı kendisini kut-
luyor, gurur duyuyoruz. Genel Başkanımızın 
bu liderliği sayesinde artık kabuğunu yırtmış, 
büyüyen, emeği ve mazlumu kucaklayan 
bir HAK-İŞ var. 30 yıldır sizleri, dünyanın her 

köşesinde temsil etme onurunu elde etmiş 
bir kardeşiniz olarak, şunu bilmenizi iste-
rim ki HAK-İŞ’te rüya görmek, HAK-İŞ için 
rüya görmek, Nevruz gibi her gün yenilenip 
sendikal mücadeleye ışık tutmaktır” şeklinde 
konuştu. 

“Nevruz’da Bütün Dünya  
Yenilensin”

Yıldız, “Nevruz’u kutluyorum. Nevruz’da bü-
tün dünya yenilensin, terörü boğsun istiyo-
rum. Terörü lanetliyorum. Ülkemizdeki ve 
Yeni Zelenda’daki şehitlere Yüce Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yeni bir çığır açtığı için Ge-
nel Başkanımıza teşekkür ediyor, siz cesur 
HAK-İŞ emekçilerini kutluyorum” dedi. 

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şiş-
man da bir selamlama konuşması yaparak, 
“HAK-İŞ Konfederasyonumuz, bugün de bir 
yeniliğin öncülüğünü çekmektedir” dedi. Şiş-
man, yeni bir gün ve yeni bir başlangıç anla-
mına gelen Nevruz bayramını kutladı. 
HAK-İŞ Nevruz İşçi Buluşmasında konuş-
maların ardından Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na hediye takdiminde 
bulundu. Salonu dolduran binlerce HAK-
İŞ üyesi HAK-İŞ Marşı ve sanatçı Ramazan 
Zor’un şarkı ve türküleri ile eğlenceli dakika-
lar yaşadı.
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EMEKÇİ
KADINLAR 

İSTANBUL'DA 
BULUŞTU

Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in Dünya Kadınlar Günü 

çerçevesinde 8. Uluslararası 
Kadın Emeği Buluşması, 8 Mart 
2019 tarihinde “Fıtratta Farklılık 

Haklarda Eşitlik” temasıyla 
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 

binlerce üyemizin katılımıyla 
coşku içerisinde gerçekleştirildi. 

Kadın üyelerimizin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantımıza TBMM Eski Başkanı 
ve AK Parti İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkan Adayı  
Binali Yıldırım ve kıymetli eşi 

Semiha Yıldırım katıldı. 

HAK-İŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşma-
sı için binlerce üyemiz Haliç Kongre Merkezini 
doldurdu. Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 
ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım, Genel Başkan 
Yardımcımız Mustafa Toruntay, Genel Sekreter 
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
çok sayıda milletvekili ve bürokrat ile HAK-İŞ'e 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası sendikal ha-
reketten temsilciler, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların 
kadın komite başkan ve üyeleri ile binlerce HAK-
İŞ üyesi katıldı.
Salonu dolduran üyelerimiz HAK-İŞ Marşı ve 
Ramazan Zor’un şarkılarıyla eğlenceli dakikalar 
yaşadı.  Müzik dinletisinin ardından Sendikacı Gö-
züyle Kadın ve HAK-İŞ Kadın Komitesinin bir yıllık 
faaliyetlerini anlatan film izlendi. Program, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 

“İyi ki Varsınız, İyi ki Bizimlesiniz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul’un 
değişik semtlerinden akşama kadar çalışan ve 
akşam programa katılarak 8. Kadın Emeği Bu-
luşmasını renklendiren bütün emekçi kadınlara 
teşekkürlerini iletti. Arslan, “Sizlerle çıktığımız 
bu kutlu yolda Rabbim hepimizin yardımcısı ol-
sun. Türkiye’de kadın olmak, çalışan kadın olmak, 
sendikalı kadın olmak, anne olmak, gerçekten 
çok zor. Bu zorlukların hepsini aşarak sendikala-
rımızda toplanan ve bizlere güç veren aziz kadın-
larımız sizlere teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız, iyi 
ki bizimlesiniz” diye konuştu.

Taleplerimizi Dile Getirdik

Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süre-
cinde Binali Yıldırım’ın önemli bir katkı ve destek 
verdiğini anımsatarak, “Başbakanlık döneminde 
Türkiye tarihinin en büyük reformuna imza atan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Binali Yıldırım’a 
ve Çalışma Bakanımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. Yaklaşık 1 milyona yakın taşeron 
işçinin kadrosunu aldığını kamuda ve yerel yöne-
timlerde göreve başladıklarını hatırlatan Arslan, 
önemli bir başarı elde edildiğini ancak hala bazı 
eksiklerin bulunduğunu ifade etti. Arslan, “Özel-
likle taşeron şirketlerden kadroya geçen arka-
daşlarımızın geçiş dönemindeki ücretlerinin ye-
niden belirlenmesi konusundaki hükümetimize 
sunduğumuz taleplerimizi bir kez daha ifade et-
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mek istiyorum. Kadro alamayan arkadaşları-
mız var. Sayın Başbakanımızın bugüne kadar 
emek hareketine, emek dünyasına kattıkla-
rından yola çıkarak bu konudaki taleplerimizi 
hükümetimize ulaştıracağından hiç kuşku-
muz yok. Kadro alamayan arkadaşlarımızın 
kadrolarının alınması konusunda yine başba-
kanlığı döneminde yeni bir kararname ile bu 
sorunun çözümü için önemli bir adım attılar. 
Onun gereğinin yapılması konusunda da hü-
kümetimizden yeni bir adım bekliyoruz” diye 
konuştu. 

“Türkiye ve İstanbul’un Geleceği İçin 
Sandığa Gideceğiz”

Arslan, “Sayın Binali Yıldırım’ın bugüne kadar 
emek hareketine verdiği katkılarını biliyoruz. 
Başbakanlığı döneminde yeni bir kararname 
ile sorunun çözümü için önemli bir adım attı-
lar. Yerel seçim anlayışına göre sorumluluk-
larımızı yerine getirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ 
olarak Türkiye ve İstanbul’un geleceği için 
sandığa giderek oylarımızı kullanacağız. 
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın gerek 
bakanlık, gerek Başbakanlık gerekse Meclis 
Başkanlığı döneminde tarihi kararlar aldığını 
biliyoruz. Toplu sözleşmelerde yaşanan tıka-
nıklıklarda bizlere destek oldular ve sorunla-
rımızı çözdüler” diye konuştu. 

“İstanbul Gibi Dünya Şehrine Binali 
Yıldırım Gibi Başkan Yakışır”

Konuşmasında Binali Yıldırım’a seslenen 
Arslan, “1 milyon işçimizin kadro almasının 



59HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

en büyük mimarlarından birisi Binali Yıldı-
rım’dır. Kendisine buradan bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Sayın Yıldırım’a İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı süre-
cinde başarılar diliyoruz. İstanbul gibi dünya 
şehrine sizin gibi bir başkan yakışır. Sayın 
Binali Yıldırım’ın tecrübesi, birikimi ve perfor-
mansını, herkes biliyor” dedi.

“Yeni Bir Dünya İnşaasında Kadın-
larla Birlikte Çalışmaya Varız”

Dünyanın neresinde olursa olsun kadına 
yönelik şiddeti kınadıklarını vurgulayan Ars-
lan, “Filistin, Yemen, Irak, Suriye, Arakan ve 
dünyanın başka bölgelerinde kadına yöne-
lik her türlü şiddeti eleştiriyor ve kınıyoruz. 
Kadınlarla yeni bir dünya inşaasında birlikte 
çalışmaya varız. Dolayısıyla kadın ve erkek 
olarak yeni bir dünya inşaa etmek, ülkemizi 
ve geleceğimizi yeniden inşa etmek için ‘Biz 
varız’ diyoruz. Yeni bir dünya için, kadın ve er-
keklerin yeni bir dünya inşaası için bizler de 
varız” şeklinde konuştu. Salona “sizlerde var 
mısınız” diye soran Arslan’a salondan büyük 
bir coşkuyla “varız” yanıtı verildi. 

“Bu Etkinliklerin Saygı, Eşitlik ve 
Adaleti Geliştirmesini Diliyorum”

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, “Bütün kadınların Dünya Emekçi Ka-
dınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız 
başta olmak üzere bütün insanlığın barış, hu-
zur ve mutluluğuna vesile olmasını Rabbim-

den niyaz ediyorum. Düzenlenen bu etkin-
liklerin sevgi, saygı, eşitlik, adalet gibi insani 
yanlarımızı daha da geliştirmesini diliyorum. 
Neşet Ertaş diyor ki “Kadınlar insandır, biz in-
sanoğlu” kadınlarla ilgili konulara insan pen-
ceresinden bakmak istiyorum. Bende bir kız 
çocuğunun babası ve dedeyim. Hiçbirini ayır-
mıyorum ve bütün erkeklerin de konuya bu 
şekilde bakmasını istiyorum. Haklar ve so-
rumluluklar konusunda hepimiz eşitiz” dedi.

“Belediyelere Kadın Elinin Değmesi 
İçin Elimden Geleni Yapacağım”

Yıldırım, “Belediyelere kadın elinin değmesi 
için elimden geleni yapacağım. İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesinde, ilçelerde, arkadaş-
larımızla birlikte kadınlarımızın daha fazla 
belediye yönetiminde söz sahibi olmaları 
için gayret göstereceğim. Meclis üyelerimiz-
de kadınlarımıza yer verdik. 261 tane kadın 
meclis üye adayımız var. Bu az bir sayı değil. 
Böylece kadın erkek beraberce zorluklarda, 
iyi günde kötü günde birlikte omuz omuza 
mücadelelerin muasır medeniyetler seviye-
sine çıkma hedefimizi birlikte gerçekleştire-
ceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonu ile Çok 
Güzel Çalışmalar Yaptık”

Yıldırım, “Görevim boyunca HAK-İŞ Konfede-
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rasyonu’nun değerli Başkanı ile ve sendika 
başkanlarımızla çok güzel çalışmalar yap-
tık. Benim hayatımda iş barışının olmazsa 
olmaz 3 unsuru vardır. Alınteri ve akıl teri-
nin ne kadar kutsal olduğunu, bir an önce 
bu hakkın verilmesi gerektiğine her zaman 
inandık. Bu anlayış içerisinde işçi işveren 
ilişkilerinde her zaman yapıcı davrandık” 
dedi. 

“Hakkınızın Kaybolmasına İzin  
Vermeyeceğiz”

Yıldırım, “En son olarak Sayın Başkan’ın 
da ifade ettiği gibi 1 milyon çalışanımızın 

kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir 
gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde bu işi de başardık. An-
cak anladığım kadarıyla hala belediyelerde 
bu işlerin bir kısmı tamamlanmamış. Bu 
konunun da yakından takipçisi olacağım, 
hiçbir şekilde hakkınızın kaybolmasına izin 
vermeyeceğiz. Gecikmesine izin vermeye-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin En Önemli Mihenk 
Taşının Kadın Olduğunu Biliyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Toruntay, “Bugünün kahramanı kıymetli 

emekçi kadınlar, Kadınlar Gününüz kutlu 
olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. To-
runtay, “HAK-İŞ olarak büyüyen ve güçle-
nen Türkiye’nin en önemli mihenk taşının 
kadın olduğunu biliyor, bu anlayışla yolu-
muzda yürüyoruz. Türk kadınının tarihsel 
süreç içinde gerek özgürlük mücadele-
sinde gerekse ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel yaşama çok büyük katkısı ol-
muştur. Bu anlamda ülkemizin her alanda 
başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın 
sayısının artması, bizim için ayrı bir övünç 
kaynağıdır” şeklinde konuştu.
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“Kadınların Güçlenmesi İçin Öncü 
Çalışmalara İmza Atıyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kadınların 
güçlendirilmesine ve gelişimine katkıda bu-
lunmak için öncü çalışmalara imza attıklarını 
belirten Toruntay, “Kadınların çalışma haya-
tında sendikal harekette, toplumsal yaşamda 
daha çok yer almaları için çeşitli projeler üre-
tiyor ve bunları eksiksiz olarak hayata geçiri-
yoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, kadın ve erkek 
birlikte, yan yana, birlikte üretmeli, birlikte 
bölüşmelidir. Güç birliği yaparak, hedeflerine 
emin adımlarla ilerleyen büyük Türkiye’ye 
omuz vermelidir” şeklinde konuştu.

“Yüreklere Cemre Düşürdük”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, 6 Mart gününün baharın müjdecisi cem-
renin toprağa düştü gün olduğunu belirterek, 
“HAK-İŞ olarak 6 Mart’ta kadına dair konuları 
ele alan bir panelle yüreklere cemre düşür-
dük. Yüreklerde ve toprakta başlayan baharın 
başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki 
kadınlara barış huzur iş aş ve mutluluk getir-
mesini temenni ediyorum” dedi.

“Kadınların Sendikal Harekette  
Etkin Roller Üstlenmelerini 
İstiyoruz”

HAK-İŞ’in onurlu mücadelesini kadınlarla 
birlikte yürüttüğünü anlatan Zengin, “HAK-
İŞ’in en önemli motivasyonlarından birisi 
kadınlarımıza kendi özlerini muhafaza etme-
nin en büyük değer olduğunu hatırlatmaktır. 
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HAK-İŞ olarak kadınların sendikal harekette 
etkin roller üstlenmelerini istiyoruz. Bunun 
için HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızda alt ör-
gütlenmelerle onlara faaliyet alanı açıyoruz” 
diye konuştu.

“Yıldırım’dan Kadın Eli Değmiş Yeni 
Bir İstanbul Bekliyoruz”

15 milyon nüfusa sahip İstanbul’un 7,5 mil-

yona yakınının kadın olduğunu vurgulayan 
Zengin, “Yolların mimarı, İstanbul’u kendine 
şiar edinen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım diyor ki: 
‘Kadın elinin değmediği şehir oyasız tülbente 
benzer’ Biz de Sayın Binali Yıldırım’dan kadın 
eli değmiş yeni bir İstanbul bekliyoruz. Ayrıca 
kadın dostu bir şehir planlaması beklediği-

mizi de belirtmek istiyorum” dedi. Program, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve AK 
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Adayı Binali Yıldırım’ın karşılıklı hediye tak-
dimlerinin ardından, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Ka-
dın Komitesi başkanları ve yöneticileri ile çe-
kilen aile fotoğrafı ile son buldu. 
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HAK-İŞ'Lİ 
KADINLAR 

ANKARA'DA 
BULUŞTU

8. ULUSLARARASI

KADIN EMEĞİ

BULUŞMASI 

“FITRATTA FARKLILIK 

HAKLARDA EŞİTLİK”

HAK-İŞ’li binlerce kadın Ankara'da  
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 

Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 
8. Uluslararası Kadın Emeği  

Buluşmasında bir araya geldi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in sendikal mücadeleyi kadınlarla gelece-
ğe taşımak için çalıştığını belirterek, “Gelin 
geleceğimizi hep birlikte şekillendirelim. 
HAK-İŞ olarak elde ettiğimiz kazanımla-
rımızı çalışma hayatına birlikte taşıyalım” 
dedi. 
HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşit-
lik” temasıyla 6 Mart 2019 tarihinde  Anka-
ra'da binlerce üyemizin katılımıyla büyük 
bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Kadın 
üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti-
rilen toplantımıza bürokratlar, sivil toplum 
kuruluşları ve yaklaşık 2 bin üyemiz katıldı. 
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-
masına,  Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şa-

hin ve Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sek-
reteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekre-
ter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, AK 
Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kadın-Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Trab-
zon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Başbakan 
Eski Yardımcıları Recep Akdağ, Yalçın Akdo-
ğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar 
Yıldırım, BBP Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Ünsal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Baş, Hizmet-İş Sendikası Onursal 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, MEYAD Başkanı 
İsmail Akgün, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Sedat Yenidünya, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı Genel Müdürü Erol Tekçe, ILO 
Çalışma Örgütü Kadın İstihdamı Program 
Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, ILO Proje Asis-
tanı Emel Akalın, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Tüm 
İşçi ve Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 
Başkanı Satılmış Çalışkan ile HAK-İŞ'e bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların 
kadın komite başkan ve üyeleri ile binlerce 
HAK-İŞ üyesi katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. İstiklal Marşının ar-
dından HAK-İŞ Kadın Komitesinin 1 yıllık 
faaliyetlerini anlatan film gösterimi yapıldı. 
Film gösteriminin ardından Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, binlerce kadın emekçiyi 
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selamlayarak bir konuşma yaptı.

“Kadınlar Günü Etkinliklerimizi Her 
Yıl Yenileştiriyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
olarak her yıl yenileştirerek gerçekleştirdiği-
miz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikle-
rimizi bu yıl farklı bir formatta gerçekleşti-
riyoruz. Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması prog-
ramı kapsamında iki ayrı etkinlik yapıyoruz. 
Bugün Ankara’da, 8 Mart’ta ise İstanbul’da 
kadın emeği buluşmasını gerçekleştirece-
ğiz. Temamız geçen yıl olduğu gibi “Fıtrat-
ta Farklılık, Haklarda Eşitlik” temasıdır. Bu 
tema etrafında panelistlerimiz sunumlarını 
gerçekleştirecekler” dedi.

“Mücadeleye Devam Ediyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki te-
mel mücadele hattı oluşturduklarını, bunlar-
dan birinin taşeron şirketlerde çalışanların 
kadro alması, diğerinin de mevsimlik işçi-
lerin çalışma süresinin arttırılması mücade-
lesi olduğunu belirterek, “Bu iki mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürdük ve 1 milyona yakın 
çalışanın kadro almasını sağladık. Kadro 
alamayan arkadaşlarımızın ve KİT’lerdeki 
arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için 
mücadelemizi sürdürmeye devam ediyo-
ruz. Mevsimlik işçilerimizin çalışma sürele-
rinin 10 aya çıkarılmasını sağlayarak önemli 
bir başarıya imza attık. Tüm bu başarıların 
yanında KİT’ler başta olmak üzere taşeron 
şirketlerde çalışıp kadro alamayan arka-
daşlarımız var. Bunların kadro almaları için 
mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Enflasyon Zammı Talep Ediyoruz”

Taşerondan kadroya yeni geçen işçiler için 
enflasyon oranında zam farkının uygulan-
masını talep ettiklerini anlatan Arslan, “Hü-
kümetimizden talebimiz taşerondan kadro-
ya geçen arkadaşlarımızın, KİT’lerde çalışan 
kadro alamayan arkadaşlarımızın ücret 
zamlarının enflasyon oranında arttırılması-
dır. Bütün taşerondan kadro alan arkadaşla-
rımızdan, KİT’lerde ve bakanlıklarda çalışan 
arkadaşlarımızdan taleplerini yazılı olarak 
aldık ve bir imza kampanyasına dönüştür-
dük. Bu kampanyamız hala devam ediyor” 
şeklinde konuştu.

“Sendikal Mücadeleyi Kadınlarla 
Geleceğe Taşımak İçin Çalışıyoruz”

Arslan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü et-
kinliklerimiz çerçevesinde kadın emekçi-
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lerimiz için yaptıklarımızı, geleceğe ait yeni 
hedeflerimizi ve çabalarımızı devam ettire-
ceğiz. Kadın komitelerimize HAK-İŞ’in kadın 
konusunda verdiği mücadeleye daha fazla 
destek vermesini istiyorum. Kadınların sen-
dikalarda daha etkin olması için, sendikal 
mücadeleyi kadınlarla geleceğe taşımak için 
yeni düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu.

“Çalışan Kadınların Sorunlarını 
Çözmek İçin Birlikte Mücadele Ede-
ceğiz”

Türkiye’nin kadın istihdamı konusunda bu-
lunduğu yerin son sıralarda olduğunu vur-
gulayan Arslan, “Kadınların çalışma hayatın-
da yer alabilmesi için gereken alt yapının bir 
an önce sağlanması gerekiyor. O nedenle biz 
bütün bu olumsuzluklara rağmen 2002’den 
bu yana yürütülen çalışmaları önemsiyor 
ve destekliyoruz. Çalışan kadınların, emek-
çi kadınların sorunlarını ötelemeden, ihmal 
etmeden çözmemiz gerekiyor. Bunun için 
birlikte mücadele edeceğiz. Bunun da ilk 
şartı örgütlenmeden ve sendikalaşmadan 
geçiyor. Daha sonra da yaptığımız toplu söz-
leşmelerle bunu güçlendirmemiz gerekiyor. 
Bütün bu süreçler, HAK-İŞ’te tartışılıyor ve 
konuşuluyor” dedi.

“Sendikasız Kadınları Mücadeleye 
Dahil Etmemiz Gerekiyor”

HAK-İŞ’in kadın stratejisi belgesi hazırladı-
ğını ve geçen yıl bu çalışmanın güncellen-
diğini anlatan Arslan, “Yapacak çok şey var. 
SGK’ya kayıtlı olan 5 milyon kadın emekçi 
var. Sendikasız, toplu sözleşmesiz, örgüt-
süz ve kötü şartlarda çalışan milyonlarca 
kadın var. Bizim bunlara ulaşmamız, onlarla 
konuşmamız, onları sendikal mücadeleye 

dahil etmemiz gerekiyor. Sorumluluklarımız 
çok büyük. HAK-İŞ 160 bin kadın üyesi ve 
toplam 700 bin üyesiyle önemli bir konfe-
derasyondur. Gelin geleceğimizi hep birlikte 
şekillendirelim. HAK-İŞ olarak elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı çalışma hayatına birlikte ta-
şıyalım” sözlerine yer verdi.

“Dünya Kadınlar Gününü Kutluyo-
rum”

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Mehmet Özhaseki, hayatın zıt-
lıklar üzerine kurulu olduğunu belirterek, 
“Hayat bir mücadeledir. Bu mücadele iyi 
ve kötüler arasında Hz. Adem’den bu yana 
başlamış ve devam etmiştir. Kadınlarımızın 
mücadelesinde bunu daha net olarak gö-
rebiliriz. Yüzyıllar boyunca kadın, kas gücü 
olmadığı için hakkını alamamış ve mağdur 
duruma düşmüştür. Kadınları bir insan ola-
rak, erkeklerle eşit bir insan olarak gören ve 
düşünceyi başlatan Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed’dir” dedi.

“Taşeron Sistemine Karşı Gelenler-
den Biriyim”

Taşeronların kadroya geçmesi konusuna 
değinen Özhaseki, “Kadroya geçen yüzbin-
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lerce kardeşimizin duasını aldık. Bu konuda 
önemli çalışmalar yürüttük ve taşeron sis-
teme karşı gelenlerden ve bu konuda mü-
cadele edenlerden birisiyim. Kadınlar günü-
nüzü kutluyorum, gününüz mübarek olsun 
diyorum” şeklinde konuştu. Özhaseki, seçim 
sürecine ilişkin değerlendirmelerde buluna-
rak, projeleri hakkında bilgi verdi. 

"8 Mart'ı Sorunlarla Değil, Güzellik-
lerle Anmak İstiyoruz"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün dünya-
nın her yerinde kadının anıldığı ve sorunla-
rının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün 
olduğunu belirterek, "Bizler 8 Mart'ta kadı-
nın sadece sorunlarını değil kadının varlığı-
nın getirdiği güzellikleri anmak istiyoruz. Bu 
noktada HAK-İŞ olarak kadına dair konuları 
tartışıp irdelemek ve çözüm noktasında bir 
adım daha atmak istiyoruz" dedi.
Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların 
güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının geniş-
letilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, 
hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklar-
dan faydalanabiliyor olmalarının büyük bir 
önem taşıdığına dikkati çeken Zengin, "HAK-
İŞ olarak bizler medeniyet inşasının işçileri 
olarak görev yapmaktayız. Kadın haklarının 
hayata geçirilmesinin önündeki zorlukların 
aile eğitimi, toplumsal ve kamu hizmeti ça-
lışmaları, siyasi mekanizmalar aracılığı ile 
çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Güçlü Kadın Güçlü Toplumdur"

Zengin, "HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak ulu-
sal ve uluslararası düzeyde ürettiğimiz bütün 
söylem ve projelerle amacımız, iş yaşamın-
da kadınların “fıtratta farklılık haklarda eşit-

lik” sloganımızla eşit fırsatlara ulaşmasının 
önündeki engelleri kaldırmak ve cinsiyetler 
arasında sağlam bir adaletin sağlanmasına 
katkıda bulunmaktır. Biz, sendikal hareketi 
ve kadınlarımızın onurlu mücadelesini, ide-
olojik bir sapma ile tarihimizden koparma 
çalışmalarına rağmen, ısrarla tarihsel gen-
lerimizden yeni sendikal değerler çıkarma-
ya çalışıyor, geleceğimizi tarihi birikimimizle 
inşa ediyoruz. Bu amaçla geleceği birlikte 
inşa etmek için kadınlarımızı sendikal örgüt-
lenmede daha aktif olmaya davet ediyorum. 
Güçlü kadın güçlü toplumdur diyerek, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifade-
lerini kullandı.
Protokol konuşmalarının ardından HAK-İŞ 
Konfederasyonu tarafından sendikacıların 
kadınlara bakış açısını anlatan "Sendikacı 
Gözüyle Kadın" filminin gösterimi yapıldı.
Konuşmaların ardından, Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Dur-
gun’un moderatörlüğünde çeşitli konularda 
bir dizi panel gerçekleştirildi.

“HAK-İŞ’in Panelinde Olmaktan 
Onur Duyuyorum”

Panel Moderatörü Gonca Bayraktar Durgun, 
“Çalışma hayatının her alanında örnek politi-
ka ve uygulamalarıyla örnek olan ve sorun 
çözme odaklı bir yaklaşım sürdüren ve bu 
bağlamda ekonomik istikrara destek veren, 
özellikle kadın-erkek, Türkiye sevdalısı in-
sanları yakından ilgilendiren Türkiye’nin de-
mokratikleşme çabasının önemli bir aktörü 
olan ve çalışma hayatının bugünü ve gele-
ceği için var olan sorunları çözmeye çalışan 
lider bir sendikacılık modeli oluşturmaya 
çalışan ve yürüttüğü çalışmalarda önemli 
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aşama kat etmiş bir lider sendika olan HAK-
İŞ’in bu panelinde olmaktan büyük bir onur 
duyuyorum” dedi.
Durgun, “HAK-İŞ’in örnek uygulamaları so-
nucunda bütün kadınlarımızı sendikalı kadın 
lider olarak görüyorum. HAK-İŞ kendi kadın 
üyelerini çok yakından tanıyor ve kadınlara 
yönelik birçok proje üretiyor. Biz akademis-
yenler olarak HAK-İŞ ile birlikte çalışmaktan 
ve burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.

“Metropollerde Kadına Yönelik 
Politikalar Artmaktadır”

Panelist İstanbul Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Hatice Ayataç "Şehirleşme 
ve Kadın" konulu panelde kadınların şehir-
leşmedeki rolü ve önemi hakkında değer-
lendirmelerde bulundu.
Ayataç, güvenli ve sağlıklı bir ortam oluştu-
rulmasına dikkati çekerek, “Dünya nüfusu 
ve Türkiye nüfusu dikkate alındığında yüzde 
50’ye yaklaşan bir gruptan bahsediyoruz. 
Burada metropollerde kadın olma ve bu 
sonuçlara bağlı olarak güvenlik ve kamusal 
mekanlarda kadın olma konusuna odak-
lanmak istiyorum. Metropollerde kadınlara 
yönelik politikaların uygulanabilirlik oranı 
yüzde 39’dur. Şehir plancıları ve mimarlar 
tarafından özellikle kadınların ve kız çocuk-
larının güvenliğine yönelik projeler giderek 
artmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“HAK-İŞ Kadınlara Kıymet Veren Bir 
Konfederasyon”

Panelist Özlem Albayrak, "Yeni Medya, Tek-
noloji ve Kadın" konulu panelde kadınların 
yeni medya ve teknoloji kullanımı ele alındı.
Panelde, “Yeni Medya, Teknoloji ve Kadın” 
ve medya’nın tarihsel gelişimi konusunda 
bilgiler veren Özlem Albayrak, “HAK-İŞ ni-
telik ve nicelik açısından kadınların önünü 
açan, kadınlarımıza kıymet veren bir kon-
federasyondur. Medyada her zaman kadının 
konumu, çalışan kadınların sorunları konu-
şulur. Yeni Medya, Teknoloji ve Kadın üçü 
bağımsız gözüken başlıklar ama aralarında 
özel bir bağ var. Medya hem avantajı hem 
de dezavantajı birlikte getiriyor. 20. Yüzyılın 
ikinci yarısında başlamış olan internetle bir-
likte kadın hakları konusu yayılmaya başla-
dı. Küreselleşmeyle birlikte ilk defa aile ve 
kadının ailedeki rolü belirmeye başladı. Aile 
olmadan bir toplumun şimdiye kadar nasıl 
devam ettirileceği konusunda insanoğlunun 
hiçbir fikri yoktu. Bunun tek yolu ailedir” diye 
konuştu.

“Diploma ve İstihdam Beklentisi 
Var”

Panelist Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Neşe Yıldız, "Eğitimin Kadınların Kariyer 
ve Katılımı Üzerindeki Etkisi" konulu pa-
nelde eğitimin kadınların kariyeri hakkında 
önemli konulara değindi.
“Eğitimin Kadınların Kariyer ve Katılımı Üze-
rindeki Etkisi” konusunda açıklamalarda 
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bulunan Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız, “Herke-
sin bildiği gibi ‘Başımıza ne geldiyse eğitim-
sizlikten geldi’ diye bir söz var. Kadınların 
işgücü piyasasına katılım oranı ülkemizde 
çok düşük. Eğitim düzeyine baktığımızda bu 
oran iki katına çıkıyor. ILO’nun geçen sene 
Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirdiği proje 
sonucunda bir değerlendirme yapıldı. Ka-
dınların eğitime katılımları artmakta ama 
istihdam ve işgücü piyasasına katılımda 
aynı artış söz konusu değil. Bununla ilgili 
bir değerlendirme yapıldığında ise birtakım 
kültürel kısıtlılıklar, ulaşım, güvenli çalışma 
ortamının olmaması, çocuk bakımı gibi ce-
vaplandırılamamış sorular var. Ülkemizde 
eğitim, diploma ve sonunda istihdam bek-
lentisi var. Kadınlarımızın eğitime vermiş ol-
duğu değer çok önemli. HAK-İŞ, çalışmaları, 
projeleri, ilkeleri ve değerleriyle katlanarak 
büyüme sürece içerisindedir” dedi.

“Kadınlar Eğitimlerin Artmasını ve 
Yaygınlaştırılmasını İstiyor”

Panelist, Eda Güner, "Sendikal Eğitimin Ça-
lışan Kadınların Gelişimine Etkisi: HAK-İŞ'li 
Kadınlar" konulu panelde sendikal eğitimin 
çalışan kadınlar üzerindeki etkilerini anlattı.
Güner, “Sendikalarımız düzenli olarak kadın-
lara yönelik mesleki eğitim, çalışanları hak-
ları ve birçok konuda eğitim gerçekleştiriyor. 
Kadınlarımız bu tür eğitimlerin artmasını ve 
yaygınlaştırılmasını istiyorlar. HAK-İŞ olarak 
bizler kadınlara kariyer ve sorumluluk al-
ması konusunda önemli katkılar sunuyoruz. 
Bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz. HAK-

İŞ Kadın Komitesi tarafından yürütülen pro-
jelerin sonunda bir saha çalışması yaparak 
anket çalışmaları düzenliyoruz. Üye kadın 
çalışanlarımız sendikaları ve özellikle HAK-
İŞ Konfederasyonumuzu çalışma hayatının 
önemli bir aktörü olarak görüyorlar” şeklin-
de konuştu.

"Kadının İş Hayatına Girmesiyle 
Birlikte Algılarda Değişimler 
Yaşandı"

Panelist Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Dr. Nergis Dama, "İş ve Aile Yaşa-
mının Uyumlaştırılması" konulu panelde iş 
ve aile yaşamının uyumu hakkında bilgiler 
verdi.
“İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” ko-
nusunda detaylı açıklamalarda bulunan Dr. 
Nergis Dama, “Çalışan kadın meselesi ilk 
olarak 1970’lerde başladı. Kadın başta kırda, 
tarlada çalışıyordu. Sonradan kente göç ile 
birlikte ekonomik koşullar, değişen algı ile 
birlikte ailelerde ekonomik sıkıntılar yaşan-
maya başladı. Tek kişinin çalışmasıyla aile 
içerisinde ekonomik düzen sağlanamadı. 
Kadının iş hayatına girmesiyle birlikte algı-
larda değişimler yaşandı. Bugün geldiğimiz 
noktada kadınların ekonomik yaşama katılı-
mı kolaylaştı. Kadın iş piyasasına girmesiy-
le birlikte annelik rolünü unutmaması için 
kurumsal politikalar konusunda kararların 
alınması gerekli” şeklinde konuştu.
Panelin ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin tarafından sonuç bil-
dirisi okundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Şubat 2019 tarihinde 
beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. 
Arslan'a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet 
Şahin, Mustafa Toruntay, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın başkan ve yöneticileri eşlik etti. Arslan, "Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde yakın olarak 
çalıştığımız ve belediyecilik alanında deneyimli olan Meh-
met Özhaseki'yi destekliyor ve 31 Mart yerel seçimlerinde 
başarılar diliyoruz" dedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Adayı Mehmet Özhaseki ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun çalışma 
hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Özhaseki, taşe-
ron işçilerin kadroya alınması konusunda HAK-İŞ'in önemli 
bir mücadele verdiğini belirtti.

HAK-İŞ'TEN ÖZHASEKİ'YE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 13 Mart 2019 tarihin-
de Adana Yüreğir Belediyesi AK Parti Belediye Başkan 
Adayı Fatih Mehmet Kocaispir’in seçim bürosunu ziya-
ret etti. Arslan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçim 
öncesi Kocaispir’e başarılar diledi. Ziyarette HAK-İŞ 
Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel ile Hizmet-İş Sen-
dikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir yer aldı.

ARSLAN, YÜREĞİR 
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 
KOCAİSPİR’E BAŞARILAR 
DİLEDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şubat 
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Ankara 2’nolu Şubesi-
nin organize ettiği Ak Parti Keçiören Bele-
diye Başkan adayı Turgut Altınok’a destek 
programına katıldı.
Program İstiklal Marşının okunması, Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra,  Ak Parti Keçiören Belediye 
Başkan Adayı Turgut Altınok, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Şube Başkanları üyeler ve basın 
mensupları katıldı.

Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, katılanlara teşekkürlerini 
ileterek “Turgut Altınok belediye başkanlı-
ğından öte bizim kardeşimiz, arkadaşımız, 
dostumuzdur. Altınok’un belediye başkanlığı 
dönemindeki destekleriyle bütün arkadaşla-
rımızı sendikalı yaptık. Arkadaşlarımızı toplu 
iş sözleşmesiyle tanıştırdık. Keçiören Bele-
diyesi’nde Altınok döneminde işe başlayıp 
bugün kadrolu işçi olarak bizimle beraber 
olan arkadaşlarımız var. Onlar da biliyordur 
ki, Altınok’un döneminde karşılıklı dostluğa 
dayanan iyi ilişkiler kurduk. 1998 yılında An-
kara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığımız 
22 günlük grevimizde Altınok’un emekçilere 

verdiği büyük desteği unutmadık” dedi.
Arslan, “Mustafa Ak ile Keçiören’e ve HAK-
İŞ’e yakışan işbirliğini sürdürdük. Bu dö-
nemde de belediyemiz ile toplu sözleşmeler 
yaptık, ciddi samimi diyaloglar gerçekleş-
tirdik. Turgut Altıok’un yeniden Ak Parti’den 
Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olarak 
ilan edilmesi bizim için yeniden heyecan 
başlattı. Kendisini uzun yıllardır tanıdığımız, 
birlikte çalıştığımız için, emeğe, emekçiye 
sendikamıza yakından baktığını bildiğimiz 
için biz de heyecanlandık. Aynı zamanda 
Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı dö-
neminde yakın çalışma fırsatı bulduğumuz, 
belediyecilik alanında büyük bir tecrübe, bilgi 
ve birikime sahip olan Mehmet Özhaseki’nin 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı olması da büyük bir heyecan yaratmıştır. 
Çünkü her iki başkan adayımız da geçmişte-
ki emek yanlı çalışmalarıyla sendikalarımız 
ve işçiler nezdinde değer kazanmışlardır. 
Adaylara 31 Mart seçimlerinde başarılar di-
liyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ'in taşeron ve KİT’lerde çalışan işçiler 
için verdiği mücadeleden bahseden  Arslan 
“Kadro alan ve alamayan arkadaşlarımız için 
enflasyon oranında zam yapılması için 2019 
yılı Ocak ayı itibariyle, Cumhurbaşkanımıza, 
Maliye Bakanımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımıza, Ak Parti yetkililerine 
ve vekillerimize taleplerimizi ilettik. Beklen-
timiz, bu zam oranlarının en yakın zamanda 
arkadaşlarımıza da uygulanmasıdır” dedi.

ARSLAN, KEÇİÖREN'DE İŞÇİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
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Altınok: "Milletimizin ve  
Devletimizin Hizmetkârıyız"

Keçiören Belediye başkan adayı Turgut Al-
tınok da yaptığı konuşmada kendisinin de 
emekçi olduğunu belirterek, “Milletimizin ve 
devletimizin hizmetkarıyız. 

Devleti olmayan, bayrağı olmayan ülkelerin 
hiçbir şeyi yoktur. Onun için milletimize hiz-
metkar olduk. Makamlar, saltanat makamı 
değildir. Makamlar, milletimize hizmet etme 
makamıdır. Bunların gereğini yerine getire-
ceğiz. Kurumlarda çalışanlar endişe etme-

sin, bulundukları yerde kalacaklar, başka 
yerlere gitmeyecekler ve çalışmaya devam 
edecekler” dedi.
“İşçi arkadaşlarımızın rızkıyla kimse oy-
nayamaz, oynatmayız” şeklinde konuşan 
Altınok, “15 sene başkanlık yaptım, işçile-
rimizin maaşını 1 gün geciktirmedim. İşçi 
arkadaşlarımızın rızkıyla kimse oynayamaz, 
oynatmayız. Çalışanların tamamı Keçiören 
Belediyesi’nin personelidir. Benim şahsi 
personelim değildir; Keçiören Belediyesi’nin 
personelidir. Hiçbir kimse rahatsız olmasın. 
Beraber çalışacağız. Bizim görevimiz çalış-
mak, gönüller almak” dedi.
Altınok, “Yolumuz her zaman doğru oldu, bi-
zim makamla işimiz yok, işimiz Rabbimizin 
rızası ve milletimizin duasıdır. Bu güzel top-
lantıyı düzenleyen HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e 
teşekkür ediyorum” dedi.
HİZMET-İŞ Ankara 2’nolu Şube Başkanı Re-
cep Dere de “Üyelerimize katılımlarından 
dolayı teşekkür ederek, Altınok’a seçim ça-
lışmalarında başarılar diledi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Şubat 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Ankara 2’nolu Şubesi 
tarafından organize edilen programa katıla-
rak, Ak Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı 
Asım Balcı ile bir araya geldi. 
Program İstiklal Marşının okunması, Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra,  Ak Parti Altındağ Belediye 
Başkan Adayı Asım Balcı, Hizmet-İş Sen-
dikası Ankara 2’nolu Şube Başkanı Recep 
Dere, Öz Güvensen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda üyemiz katıldı.

“Asım Balcı Ülkesini, Vatanını  
Seven Bir İsimdir"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, katılan-
lara teşekkürlerini ileterek, “Asım balcı ül-
kesini ve milletini seven bir akademisyendir. 
Uluslararası alanda kendisini ispatlamış bir 
bilim insanıdır. En son Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreterliği gibi önemli 
görevleri başarıyla yürütmüştür. Asım Balcı, 
ülkesini, vatanını, milletini seven her zaman 
haklının ve hakkın yanında yer alan, bütün 
zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeç-
meyen birisidir” dedi. 

Altındağ Belediyesi’nin geçmişte zor gün-
lerden geçtiğini anımsatan Arslan, “Altın-
dağ Belediyesi’nin geçmişte çalışanlarımı-
zın maaşlarını ödemekte zorlandığı günler 
oldu. Altındağ Belediyesi’nin son yıllardaki 
gelişimini ve başarılarını destekliyoruz. Bu 
başarıların yeni bir hamle, yeni bir başlangıç 
ve yeni bir bayrak yarışı ile daha ileriye taşı-
nacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Bunun 
için Asım Balcı Altındağ Belediyesi için ideal 
bir başkandır. Asım Balcı’nın bilgi birikimine, 
dürüstlüğüne, hakkaniyetine ve inancına gö-
nülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

ARSLAN, AK PARTİ 
ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI ASIM BALCI 
İLE BULUŞTU
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“Birlik Olmamız Gerekiyor”

Türkiye’nin başkentinde Ankara’nın en 
önemli merkezlerinden birisi olan Altın-
dağ’da sorumlulukla hareket edilmesi ge-
rekliliğini vurgulayan Arslan, “Siyasi görü-
şünüz, ideolojik yaklaşımlarınız ne olursa 
olsun bu yerel seçimi başka noktaya taşı-
yanlara karşı birlik olmamız gerekiyor. Ülke-
mizin bekası için adaletten ve haktan yana 
olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Bu ülke 
topraklarının kadrini ve kıymetini bilenler 
için birlik olmamız gerekiyor. Hayatlarını bu 
ülkenin geleceği için vermiş olan şehitleri-
miz için birlik olmamız gerekiyor” diye ko-
nuştu.

“Altındağ Gazi Bir İlçemizdir”

Altındağ bölgesinin aynı zamanda gazi bir 
ilçe olduğunu ve cok sayıda şehit verdiğini  
söyleyen Arslan, “Altındağ Belediyesinde 
uzun yıllar beraber çalıştığımız yol arka-
daşlarımızdan Celalettin İbiş kardeşimizi 15 
Temmuz gecesi şehit verdik. Onunla beraber 
aynı yolda yolculuk yapan Ahmet Arık ve Ka-

zım Çakır arkadaşımız gazi oldu.  Bugün ara-
mızda bulunan gazilerimizin tedavileri de-
vam ediyor. Bu ülkenin bekasına, geleceğine 
her konuda inanmış insanların bize bıraktığı 
emanete sahip çıkacağız. 15 Temmuz’u 
asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 
Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Onların 
bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız. 15 
Temmuz gecesi nasıl duyarlılık gösterdiysek 
bugün de devletimizin ve ülkemizin bekası 
için hareket etmemiz gerekiyor” dedi.
Taşeron işçiler için ve KİT’lerde çalışan işçiler 
için HAK-İŞ’in verdiği uzun soluklu mücade-
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leyi anlatan Arslan “Kadro alan ve alamayan 
arkadaşlarımız için enflasyon oranında zam 
yapılması için 2019 yılı Ocak ayı itibariyle, 
Cumhurbaşkanımıza Maliye Bakanımıza, 
Çalışma Bakanımıza, AK Parti yetkililerine, 
vekillerine taleplerimizi ilettik. Beklentimiz 
bu zam oranlarının en yakın zamanda arka-
daşlarımıza yapılmasıdır” diye konuştu.

“31 Mart Seçimlerini Türkiye’nin 
Bekası Olarak Görüyoruz”

Arslan, “31 Mart seçimlerini Türkiye’nin be-
kası olarak görüyoruz. Nasıl 15 Temmuz 
gecesi herkesten önce meydanlardaysak, 
nasıl referandumda milletle beraber ‘EVET’ 
diyerek ülkemizin refahı için çalıştıysak, 
bugün de yerel seçimlerde milletimizle be-

raber ülkemizin geleceği için hareket edece-
ğiz. İnşallah 31 Mart günü yeni bir başlangıcı 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“HAK-İŞ Her Zaman Hakkın ve  
Hukukun Yanında Olmuştur”

Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen bu toplantının ayrı bir yeri ve kıymeti 
var. Çünkü HAK-İŞ geçmişten beri hakkın, 
hukukun, adaletin ve milletin kıymetli bir 
temsilcisi, gür sesi oldu. Konuşulması en 
zor olan zamanlarda bile hakkın, adaletin 
dile getirilmesinin en zor olduğu zamanlar-
da HAK-İŞ her zaman hakkı ve adaleti sa-
vundu. HAK-İŞ ne zaman bir şey söylediyse 
biliniz ki hak, hukuk ve milletin sesi orada-

dır. Bundan dolayı HAK-İŞ Konfederasyonu 
Başkanımız Mahmut Arslan’a ve bütün sen-
dika başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Biz de her zaman HAK-İŞ’in haklı davasının 
yanında olacağız” dedi. 
Çalışanların memnuniyetlerini önemse-
diklerini vurgulayan Balcı, “Çalışanlarımız 
mutlu olsun ki biz de mutlu olalım. HAK-İŞ 
her zaman çalışanların mutlu olmaları için 
gayret etti ve bundan sonra da aynı şekilde 
gayret etmeye devam edecektir. HAK-İŞ her 
zaman hakkın ve hukukun yanında olmuş-
tur. Bundan sonra da olmaya devam ede-
ceğinden yana hiçbir şüphemiz yoktur” diye 
konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Mart 
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Ankara 2’nolu Şube-
si tarafından Yenimahalle'de düzenlenen 
programda işçilerle bir araya geldi.  
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, AK Parti Yenimahalle Bele-
diye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri ile Hizmet-İş Sendikası An-
kara 2 Nolu Şube Başkan ve yöneticileri ile 
üyelerimiz katıldı. Program İstiklal Marşının 

okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile 
başladı.

“Zor Dönemleri Birlikte Atlattık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Veysel 
Tiryaki ile 15 yıl birlikte çalışma imkanımız 
oldu. Çok zor dönemleri birlikte atlattık. 
Sayın Tiryaki, ne kadar zorluk olursa olsun 
mutlaka sorunlara çözüm bulmaya kararlı 
bir anlayışla hareket eden birisi oldu. Sayın 
Veysel Tiryaki Altındağ Belediye Başkanı 
olarak görev yaptığı dönemde belediyenin 

çözülmez denilen sorunlarını çözmek için 
büyük bir mücadele ve çaba ortaya koymuş-
tur” dedi.
Veysel Tiryaki’nin Yenimahalle Belediyesi 
için bir yenileşme sürecinden bahsettiğini 
dile getiren Arslan, Tiryaki'nin Altındağ Bele-
diye Başkanlığında taşeron işçilerin belediye 
bünyesindeki şirketlerde istihdam edilmesi 
konusunda yürüttüğü çalışmaları anımsattı.  

“31 Mart Ülkemizin Geleceği İçin 
Tarihi Bir Adım”

31 Mart yerel seçimleriyle yeni bir döne-
min başlayacağını belirten Arslan, “31 Mart 
önemli bir kilit noktası, önemli bir başlangı-
cın ve yaklaşımın olacağı tarihtir. O yüzden 
31 Mart’ı sadece yerel bir seçim olarak gö-
remeyiz. Belediye başkanlarımızı seçeceğiz 
ama aynı zamanda ülkenin geleceği için de 
tarihi bir adım atacağız" dedi. Arslan, Veysel 
Tiryaki’nin Altındağ’da yaptıkları ve ortaya 
koyduğu mücadele, performansına dikkat 
çekerek, "Bu belediyecilik anlayışının Yeni-
mahalle’ye yakışacağını düşünüyoruz. Yeni-
mahalle Belediye Başkan Adaylığında ken-
disine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Taşeron Firmaları Yanımızda 
Tutmadık”

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel 

ARSLAN, YENİMAHALLE'DE İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ 
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Tiryaki, “Altındağ Belediyesi’nde uyguladı-
ğımız yol ve yöntemlerle doğru bir yolda 
olduğumuz anlaşılmıştır. Altındağ Belediye 
Başkanlığım döneminde taşeron firmaları 
mümkün olduğu kadar yanımızda tutmadık. 
İşlerimizi daha çok belediyemizin kendi per-
soneliyle yapma yoluna gittik. Altındağlı iş-
çilerimiz ev köy sahibi olsun diye elimizden 

gelen gayreti gösterdik. Hiçbir işçi arkadaşı-
mızın kalbini kırmadık. Adaletli olduk” dedi.
Tiryaki, “Yenimahalleli hemşerilerimiz bizi 
tanıdıklarında, belediyede çalışan arkadaş-
larımız bizi tanıdıklarında, burada yaşayan 
insanlarımız bizi tanıdıklarında bizi kucakla-
yacaklarından hiç şüphem yok. Göreve gel-
diğimiz zaman belediyenin bütün işlerini be-

lediye işçileriyle yapacağımızı, işçilerimizin 
bütün haklarını, sendikal haklarını sonuna 
kadar kullanacakları konusunda şüpheleri 
olmasın. Biz alınteriyle evine ekmek götüren 
her bir kardeşimizin emeğine saygı duyaca-
ğız” şeklinde konuştu. Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 2’nolu Şube Başkanı Recep Dere de 
bir selamlama konuşması yaptı. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ İzmir İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Ak Parti İzmir Belediye Baş-
kan Adayı Nihat Zeybekçi, Hizmet-İş Sendi-
kamızın Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-İŞ 
İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikamız İz-
mir İl Başkanı Burhanettin Barbak ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Ak Parti Karabağlar Be-
lediye Başkan Adayı Bilal Doğan, MHP Ka-
rabağlar İlçe Başkanı İbrahim Uğur, Ak Parti 
Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Ak 
Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıl-
dız Büyükdağ, HAK-İŞ üyesi Öz Çelik-İş, Öz 
Büro-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Ole-
yis Sendikasının İzmir şube başkanları, Hiz-
met-İş Sendikamızın Manisa ve Denizli şube 

başkanları, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, Alsancak 
Devlet Hastanesi ve Karayolları İzmir 2. Böl-
ge Müdürlüğü yetkilileri, Sendikalarımızın 
İzmir İl ve Şube Başkanlıklarına bağlı işyer-
lerinde çalışan işyeri sendika temsilcileri ve 
üyelerimiz ile basın mensupları katıldı.

“Ülkemizin Bekasını Kendi  
Geleceğimiz Kadar Önemsiyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ örgütlendiği her iş yerinde sorumluluk 
sahibi, hak ve hukuku gözeten, işçi-işveren 
ilişkilerini kavga ve çatışma yerine uzlaşma 
üzerine sürdüren, ülkemizin bütünlüğünü ve 
bekasını en az kendi geleceği kadar önem-
seyen, bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle 
de evrensel bir sendika anlayışı temsil eden 
bir emek konfederasyonudur” dedi.
Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi’nin İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylı-

ğından dolayı İzmir’in tarihi bir dönemi yaşa-
dığını belirten Arslan, “Sayın Zeybekçi, emek 
ve HAK-İŞ dostudur. Kendisiyle Denizli Bele-
diye Başkanlığı döneminde beraber çalıştık. 
Bakanlığı döneminde ve diğer görevlerinde 
yakın çalıştığımız bir siyasetçi olmuştur. De-
nizli'de gerek toplu iş sözleşmelerimizde 
gerekse işçi-işveren-sendika ilişkilerimizde 
örnek bir belediyecilik, örnek bir sendikacı-
lık gerçekleştirdik. Kendisi zor bir dönemde 
Denizli’ye başkan oldu, ancak bütün zorluk-
ları belediye çalışanlarıyla, Denizli halkıyla, 
Sendikamız Hizmet-İş’le yakın çalışarak aştı 
ve önemli başarılara imza attı” dedi.

“HAK-İŞ İzmir’de de Büyük Bir  
Örgütlülüğe Sahiptir”

Arslan, Zeybekçi’nin Denizli'deki başarısını 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını ka-
zandıktan sonra İzmir'de de göstereceğini 
belirterek, “31 Mart seçimleri İzmir’de çalış-
ma hayatı için, emekçilerimiz için son dere-
ce önemlidir” dedi. 
HAK-İŞ’in İzmir'e yabancı olmadığını be-
lirten Arslan, “1980'li yıllarda Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir kısmı ESHOT da dahi yet-
kili sendikaydık. Gaziemir’den başlayarak 
İzmir’in pek çok ilçesinde örgütlü bir konfe-
derasyonduk, ancak aramıza ayrılıklar girdi, 
hasretler girdi, bizi hazmedemeyenler oldu, 
durduğumuz yerden rahatsız olanlar oldu 
ve bizim buralardan uzak kalmamıza neden 
oldular. Rabbim inşallah, İzmir Büyükşe-
hir emekçileri ile yeniden buluşmayı nasip 
eder” diye konuştu. 
HAK-İŞ’in tüm Türkiye'de olduğu gibi İz-
mir’de de büyük bir örgütlülüğe sahip oldu-
ğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ Konfederas-

ARSLAN, İZMİR’DE HAK-İŞ TEMSİLCİLER 
TOPLANTISI’NA KATILDI
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yonumuza bağlı sendikalar İzmir’de pek çok iş 
kolunda örgütlüdür. Sadece belediyelerde değil 
bütün kamu kurumlarında örgütlüdür. Burada 
15 bin üyemiz bulunmaktadır. Bu sayıyı daha da 
artırmamız gerekiyor” dedi.
31 Mart seçimlerinin yerel seçimden daha öte 
bir anlam ifade ettiğini belirten Arslan, Nihat 
Zeybekçi'ye seçim çalışmalarında başarılar di-
ledi.

Zeybekçi: “HAK-İŞ’in Tarafı Milletin 
Tarafıdır”

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat 
Zeybekçi de HAK-İŞ’in önemli bir Konfederas-
yon olduğunu belirterek, “HAK-İŞ’in neleri göze 
alabildiğine tarih şahittir. Çünkü HAK-İŞ’in tara-
fı milletin tarafıdır, devletin tarafıdır, vatanın ve 
bayrağın tarafıdır” dedi. 
Zeybekçi, İzmir’in tarihi, kültürel ve ekonomik 
açıdan önemine değinerek, projeleri hakkında 
ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. 

Tanrıverdi: “İzmirliler 31 Mart  
Seçimlerini İyi Değerlendirmeli”

Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise “31 Mart’ı İzmir-
liler fırsat olarak görmeli ve değerlendirmelidir. 
İzmir artık makus tarihini yenmeli, dünyadaki 
şehirlerle yarıştaki yerini almalıdır. Dünyada ar-
tık ülkeler yarışmıyor şehirler yarışıyor. Paris ile 
Ankara'yı veya İstanbul ile Londra'yı mukayese 
ediyorlar. Dünyada şehirlerin yarıştığı bir nok-
tadayız. Bu noktada İzmir de dünyadaki yarışta 
yerini almak için 31 Mart'ı iyi kullanmalı” diye 
konuştu. 
HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Burhanettin Barbak da 
programda bir selamlama konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Aydın İl Başkanlığı 
Temsilciler Toplantısına katıldı.
Aydın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, AK Parti Aydın Milletvekille-
ri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet 
Erim, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Savaş, HAK-İŞ Aydın 
İl Başkanı Koray Güneş, Hizmet-İş Sendikası 
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-İŞ Denizli 
İl Başkanı Sezai Söylemez, HAK-İŞ İzmir 
İl Başkanı Burhanettin Barbak, Öz Büro-İş 
Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, AK 
Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Aydın şube başkanları, çok 
sayıda HAK-İŞ mensubu ve basın mensubu 
katıldı.

“Taşeron Emekçilerine Kadro  
Verilmesi, Küresel Güçlere Meydan 
Okumadır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron 
emekçilerine kadro verilmesini Türk çalışma 
hayatının en büyük reformu olarak değerlen-
dirdi. Arslan, “Bu öyle büyük bir değişimdi ki 
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, 
Avrupa Birliği ve küresel sermayenin sa-
hipleri tarafından bizim gibi ülkelere yapılan 
dayatmalara meydan okumaktı. Bu, dünyada 
gidişata bir meydan okumadır, küresel güçle-
re bir meydan okumadır” dedi.
Arslan, taşeron emekçilerine kadro verilme-
sinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, dönemin Başbakanı Binali Yıldı-
rım’a ve dönemin Çalışma Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu’na ve hükümete teşekkürlerini iletti.

“Ülkemizi İlgilendiren Her Konuda 
HAK-İŞ’in Tarafı Bellidir”

Arslan, ülkenin geleceği konusunda sorumlu 
davranmak zorunda olduklarını, siyasi görüş 
ve hayat tarzları ne olursa olsun milli ve yerli 
bir duruşun ortaya koyulması gerektiğini be-
lirterek, "O yüzden sorumluluklarımızı gerek-
tiği zamanda ve gerektiği yerde yerine getir-
mek zorundayız. Tıpkı 12 Eylül’e karşı durdu-
ğumuz gibi, 28 Şubat’a karşı demokrasiden 
yana tavır aldığımız gibi, 2010’da darbelerin 
karanlığından demokrasinin aydınlığına ‘evet’ 
diyerek referandumda ‘evet’ dediğimiz gibi, 
tıpkı 27 Nisan e-bildirisine ilk tepkiyi koydu-
ğumuz gibi, tıpkı 15 Temmuz’da hep birlikte 
sokaklarda demokrasimize, geleceğimize, 
milli iradeye sahip çıktığımız gibi, tıpkı 2017 
referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ne ‘evet’ dediğimiz gibi milli ve 
ülkemizi ilgilendiren her konuda, her mese-
lede HAK-İŞ’in tarafı ve istikameti bellidir" 
dedi. 

“HAK-İŞ Milli ve Yerli Bir Duruşa 
Sahiptir”

HAK-İŞ’in milli ve yerli bir duruşa sahip oldu-
ğunu vurgulayan Arslan, “Bizim duruşumuz, 
günlük siyasal yaklaşımların, politik söylem-
lerin, bizim için popülizm olan birtakım yak-
laşımların ötesinde bir duruştur. Bu duruş 
yerli ve milli duruştur. Bu duruşun bedelleri 
olmuştur, mağdurları olmuştur ama hiçbir 
zaman biz demokrasimizden, özgürlükleri-
mizden, milli iradenin arkasında durmaktan 
vazgeçmedik. 31 Mart seçimlerini ülkenin 
bekası, milletimizin geleceği için bu ülkenin 
birlik ve bütünlüğü için tarihi bir görev olarak 
görüyoruz. Bu görevi inşallah hep beraber 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
“Bizi belediyenin yanına yaklaştırmayanlar-
la işimiz olmaz. HAK-İŞ’e kayıtlı olduğu için 
baskı yapanlarla, üyelerimizin sendikayla 
bağını koparmaya çalışanlarla işimiz olmaz” 
diyen Arslan, “Bizim işimiz, bizimle aynı is-
tikamette olanlarla olacak. Aydın’ın yeni bir 

ARSLAN, HAK-İŞ AYDIN İL BAŞKANLIĞI 
TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
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yüze ve değişime ihtiyacı var. Yeni başarılara 
ve hedeflere ulaşmak için yeni kadrolara ih-
tiyaç var. Aydın’a Mustafa Savaş gibi bir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı yakışır. Kendisine 
Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
31 Mart’ı sadece bir yerel seçim olarak de-
ğil, bir beka mücadelesi olarak gördüklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanının liderliğinde 31 
Mart’ta tüm tuzak ve oyunların bir kez daha 
bozulacağını belirten Bakan Varank, “Kim-
senin ekmeğiyle oynamadık. Çalışanların 
şartlarını iyileştirmenin, haklarını korumanın 

gayreti içinde olduk. 17 yılda Türkiye’yi 3,5 kat 
büyütürken, bu büyümeden emekçilerimizin 
de hak ettiği payı almaları için hassasiyet 
gözettik. HAK-İŞ’in kıymetli mensupları, bi-
zim bu duruşumuzu gayet iyi bilir. Geçtiğimiz 
sene çalışma hayatında Türkiye tarihinin en 
geniş kapsamlı reformunu yine biz gerçek-
leştirdik. 1 milyona yakın emekçimizi, taşe-
ron sisteminden kurtardık, kamu şemsiyesi 
altına aldık. Bunun da mimarı, bu cesur ve ta-
rihi adımın da sahibi Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Cumhur 
İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan 

Adayı Mustafa Savaş, Mayıs ayında işçilere 
davullu zurnalı sendika hakkını vereceğini 
belirterek, “Belediye Başkanı olduğumuzda, 
o koltuğa oturduğumuzda mevcut çalışan işçi 
kardeşlerimizi işten çıkaracağımız şeklinde 
bir algı oluşmuş. Biz hiç kimsenin ekmeğiy-
le oynamadık. Bundan sonra da oynamaya-
cağız. Bu algıyı yaratan, en temel hak olan 
sendika hakkını bile gasp eden, sendikaya 
üye olduğu için kapı dışarı eden bir belediye 
yönetimi mevcuttur” diye konuştu. HAK-İŞ 
Aydın İl Başkanı Koray Güneş de programda 
bir selamlama konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Eskişehir İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Kültür ve 
Turizm eski Bakanı ve AK Parti Eskişehir Mil-
letvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, AK Parti Eskişe-
hir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Öz 
İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, HAK-İŞ Eski-
şehir İl Başkanı Ayşegül Durur, Öz Güven-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, 
Mihalıççık Belediye Başkan Yardımcısı Engin 
Eren, Eğitim-Bir Sen İl Başkanı Muammer 
Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Alper Sezer, İl Sağlık Müdürü Dr. Sey-
di Ahmet Güllü, SARAR Genel Müdürü Alaatin 
Çoban, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Eskişehir  
İl ve Şube Başkanları, Ege Bölge Başkanı, iş-
yeri sendika temsilcileri, komite başkanları ve 
pek çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ Çözüm Odaklı Bir Emek 
Konfederasyonudur”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ, 

işçi-işveren ilişkilerini sosyal diyalog meka-
nizmalarıyla yürüten çözüm üretmeye odaklı 
bir konfederasyondur. HAK-İŞ, bir yönüyle 
yerli ve milli, bir yönüyle de evrensel bir emek 
örgütüdür” dedi.

“Demokrasiyi Güçlendirmek İçin 
Çalışıyoruz”

Demokrasiyi güçlendirmek için çalıştıklarını 
belirten Arslan, “Türkiyemiz maalesef tarihi 
darbelerle dolu bir ülke. HAK-İŞ olarak 12 

ARSLAN, ESKİŞEHİR’DE HAK-İŞ TEMSİLCİLER 
TOPLANTISINA KATILDI
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Eylül’den 15 Temmuz’a bütün darbelerde ve 
darbe girişimlerinde boş durmadık, demok-
rasiden yana tavır aldık. Çünkü HAK-İŞ, etkin 
bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’nin sorun-
larına çözüm üreten bir Konfederasyondur. 
Sorumluluklarımızın farkındayız. Dün olduğu 
gibi bugün de yarın da demokrasiden, mil-
li iradeden, milletimizin birliğinden yanayız. 
Ülkemizin geleceği için çaba sarf etmeye de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kamuda Taşeron İşçiliğin  
Kaldırılması HAK-İŞ'in Başarısıdır”

Kamuda taşeron işçiliğin kaldırılmasını çalış-

ma hayatında yapılmış en büyük reform ola-
rak değerlendiren Arslan, “Kamuda 180 bin 
mevcut kadrolu işçi vardı. Taşeron düzenle-
mesiyle yaklaşık bir milyon işçi kadro aldı. Bu 
başarı milletimizin, HAK-İŞ’in ve işçilerimizin 
başarısıdır” ifadelerini kullandı.
Arslan, HAK-İŞ’in kadro alan emekçilere enf-
lasyon farkının verilmesi talebini yineleyerek, 
bu konuda HAK-İŞ'in verdiği  mücadele hak-
kında bilgi verdi. 
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi 
Avcı, “HAK-İŞ tarihi Türkiye’de demokrasi 
mücadelesinin de tarihidir. HAK-İŞ hem emek 

örgütü hem de demokrasi mücadelesinin sa-
vunucusudur; darbeler ve darbe teşebbüsle-
rinde hakkın ve halkın yanında durdu. Sizle-
rin huzurunda HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum” 
dedi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Gü-
nay, kısa bir selamlama konuşması yaparak, 
toplantının hayırlara vesile olması temenni-
sinde bulundu.
HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı Ayşegül Durur da 
bir selamlama konuşması yaptı ve temsilciler 
toplantısına ilgilerinden dolayı katılımcılara 
teşekkür etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mart 
2019 tarihinde Karaman’da HAK-İŞ Karaman 
İl Başkanı Mehmet Bayrakçı, Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın şube başkan-
ları ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

ARSLAN, 
KARAMAN'DA 
TEMSİLCİLERLE BİR 
ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mart 
2019 tarihinde Eskişehir'de Sarar A.Ş Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar’ı ziya-
ret etti. Arslan’a Öz İplik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Rafi Ay ve yönetim kurulu üyeleri ile 
HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı Ayşegül Durur 
ve HAK-İŞ'e  bağlı sendikalarımızın Eskişe-
hir şube başkan ve yöneticileri eşlik etti.

ARSLAN'DAN 
SARAR'A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, KİT’ler-
de çalışan işyeri sendika temsilcileriyle bir 
araya geldi.
13 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen toplantıya Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ve yö-
netim kurulu üyeleri, Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üre-
tim A.Ş Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. 
TRT Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmele-
ri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu, TCDD, Merkez 

Bankası, Sümer Holding A.Ş. Devlet Malze-
me Ofisi, Et ve Süt Kurumu, Türkiye Petrol-
leri, Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş. ve PTT 
Başmüdürlüklerinde çalışan işyeri sendika 
temsilcileri katıldı.

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

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “KİT’lerde kadro kapsamı dışın-
da kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçi-
nin kadroya alınması yönündeki mücadele-
mizi kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.

Taşeron konusunda gelinen noktayı ulus-
lararası bir başarı olarak değerlendiren 
Arslan, 1 milyona yakın taşeron emekçiye 
kadro verilirken 70 bin civarında emekçinin 
kapsam dışında tutulmasının bu başarıyı 
gölgelediğini söyledi.
Arslan, “Taşerona kadro verilmesi, dünya-
daki trendin tersine, uluslararası finans ku-
rumları ve güçlerin dayatmalarına rağmen 
hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Taşerona 
kadro hem uluslararası bir başarı hem de 
cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reformu-
dur. Ancak, 70 bin civarında taşeron emekçi-
nin kadro kapsamında tutulmasından dolayı 
bu başarı taçlandırılamadı” dedi.
KİT’lerde çalışan taşeron emekçilere kadro 
verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine 
ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine 
daha karlı bir ekonomik tablonun oluşaca-
ğını belirten Arslan, “Devlet taşeron şirkete 
kâr payı ve KDV ödüyor. Kadro verilirse bu 
ve benzeri ödemeler devletin kasasında ka-
lacaktır. Kadro devlet için karlı uygulamadır” 
diye konuştu.

“Kadro Alamayan Arkadaşlarımız 
İçin Mücadelemizi Kararlılıkla 
Sürdürüyoruz”

Kadro alamayan emekçilerin sendikalara 
dağılımına göre, HİZMET-İŞ Sendikamızın 10 
bin olmak üzere HAK-İŞ üyesi 40 bin emek-
çinin bulunduğunu belirten Arslan, “Taşeron 

ARSLAN, KİT’LERDE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
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mücadelesini biz başlattık. HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ olarak hakkaniyetli ve adaletli olmak 
durumundayız. Bu arkadaşlarımızı gözet-
mezsek hak da adalet de zarar görür. Bu 
arkadaşlarımız için de kadro mücadelemizi 
kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.
Kadro alamayan 70 bin civarındaki taşeron 
emekçinin kadro almamasının istenmediği-
ni ve bu emekçiler üzerinden kadro müca-
delesinin yıpratılmaya çalışıldığı kaydeden 
Arslan,  “Bizim dışımızda kimsenin sesi 
çıkmıyor. Bu işi bizim yapmamız lazım. Bu 
mücadeleyi başkalarına bırakırsak olmaz. 
KİT’lerde çalışan arkadaşlarımın hak ve hu-
kukunu başkalarının insafına bırakamayız. 
Biz herkese kadro istiyoruz. Aksi bir durum 
ayrımcılıktır.  

Sorunları Çözmek İçin Bakanlıkla 
Ortak Komisyon Oluşturduk

Geçiş sürecinde karşılaştığımız sorunla-
rı çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda 
ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini 
belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komis-
yonun geçtiğimiz hafta kurularak çalışmala-
ra başladığını söyledi.
Taşerondan kadroya geçen ve kadro kapsa-
mı dışında kalan emekçilerin ücret artışları-
nın enflasyonun altında olmayacak şekilde 

yapılması için bir imza kampanyası baş-
lattıkları bilgisini paylaşan Arslan, “2016’da 
YHK ile artış oranları belirlendiği zaman enf-
lasyon oranları düşüktü. Yüzde 4+4 artış ön-
görülmüştü. Ama şimdi TÜFE yüzde 20.30, 
ÜFE yüzde 33.64’tür. Dolayısıyla ücretlerde 
yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. 
Enflasyona karşı ücretlerimizi korumak için 
bütün arkadaşlarımız dilekçeleri imzalayıp 
göndermelidir. Bu risksiz bir görevdir. Mü-
cadeleyi birlikte yapalım” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 

Av. Hüseyin Öz de taşeron emekçilere kadro 
verilmesini bazı kesimlerin içine sindireme-
diğini söyledi.
Öz, “Taşerona verilen kadroyu sindireme-
yenler 70 bin kişiye kadro verdirmeyerek, 
bunlar üzerinden süreci karalamaya, ba-
şarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Ama bütün 
bunlara rağmen mücadelemizi yılmadan, 
usanmadan devam ettirmemiz gerekiyor. 
Kararlılıkla devam ettirirsek istediklerimiz 
olacaktır. Kazanacağımıza önce kendimiz 
inanmalıyız” dedi.
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 Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Mart 
2019 tarihinde Kocaeli’de konfederasyonu-
muza bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından 
düzenlenen temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş 
Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, 
çok sayıda temsilci ve basın mensupları ka-
tıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kocae-
li’nin çalışma hayatına başladığı il olduğunu 
belirterek, “Kocaeli benim için çok özel bir 
ildir. Burada yaşadığım tecrübe, hayatımı 
şekillendiren tecrübe olmuştur. Kocaeli ile 
hukukumuz bir sendikacı olmanın ötesinde-
dir” dedi.
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Tahir Büyükakın ile Kocaeli’de bir-
likte çalıştıklarını vurgulayan Arslan, “Koca-

eli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir 
Büyükakın ile uzun zaman birlikte çalıştık ve 
hiçbir sorun yaşamadık. Sorunları birlikte 
çözdük. Tahir Bey’in, işine odaklanan, işini 
en iyi şekilde yapmaya çalışan ve yaptıkla-
rını göstermeyi sevmeyen bir yönü vardır” 
diye konuştu. Büyükakın’ın HAK-İŞ’in çalış-
malarını yakından takip eden birisi olduğunu 
söyleyen Arslan, “Tahir Bey’e 31 Mart seçim-
lerinde başarılar diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’i Zor Zamanlardaki  
Duruşundan Dolayı Kutluyorum” 

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Tahir Büyükakın, HAK-İŞ ile Ko-
caeli’de başarılı toplu iş sözleşmeleri yaptık-
larını ve başarılı görüşmeler yürüttüklerini 
belirterek, “HAK-İŞ’le beraber huzur içinde 
çalıştık. HAK-İŞ’in Türkiye açısından rolünü 
sadece burada yaptığımız toplu sözleşme-
lerle kısıtlı görmek doğru değildir.  Çünkü 

HAK-İŞ, Türkiye’nin demokrasi mücadelesi 
açısından çok ciddi emekler vermiş bir kon-
federasyondur. Ülkenin zor zamanlarında, 
28 Şubat sürecinde, 15 Temmuz’da ve di-
ğer olumsuzlukların yaşandığı dönemlerde 
Türkiye demokrasisinin önünün açılması 
gereken zamanlarda HAK-İŞ, demokrasinin 
önünün açılmasından yana ciddi bir duruş 
sergilemiştir. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ı Türkiye’nin önünün açılması, Türki-
ye’de hukukun ve demokrasinin gelişmesi 
için verdikleri ciddi katkılardan dolayı kut-
luyor, zor zamanlarda gösterdiği duruşla-
rından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

 “Sendikalar Toplumun En Önemli 
Unsurlarından Bir Tanesidir”

Sendikaların demokrasisinin olmazsa ol-
mazlarından bir tanesi olduğunu söyleyen 
Büyükakın, “Demokrasi örgütlü toplum ge-
rektirir. Sendikalar da örgütlü toplumun en 
önemli unsurlarından bir tanesidir. Sendi-
kalar hak ve hukuk mücadelesinin en güç-
lü merkezlerinden bir tanesidir. Bu yüzden 
sendikal faaliyetleri sadece sendikacılık fa-
aliyetleri görmenin ötesinde daha geniş bir 
perspektiften görerek, memleketin medeni-
yet mücadelesi olarak görerek daha bütün-
cül bir yaklaşım çerçevesinde ülkenin gele-
cek vizyonu için herkesin kendisine düşen 
rolleri üstlendiği bir medeniyet mefküresi 
oluşturmamız gerekiyor. Burada en önemli 
görevlerden bir tanesi de sendikalarımıza 
düşüyor” şeklinde konuştu.
Büyükakın, “İşçinin alınteri kurumadan iş-
çinin hakkını teslim ediniz” Hadis-i Şerifini 
anımsatarak, bu anlayışı benimsediklerini 

ARSLAN, KOCAELİ’DE TEMSİLCİLER 
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ve bugüne kadar belediyede ücret ödeme-
lerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını 
anlattı.
Büyükakın, seçim sürecine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunarak, projeleri hakkında 
bilgi verdi.

Temsilciler toplantısında Hizmet-İş Sendi-
kası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, bir 
selamlama konuşması yaptı. 
Temsilciler toplantısının basına kapalı bö-
lümünde Genel Başkanımız Arslan, başta 
taşerondan kadroya yeni geçen işçilerin 

durumu, enflasyon zammı talebi ve KİT’ler-
de kapsam dışında kalan çalışanlar olmak 
üzere çalışma hayatına ve gündeme ilişkin 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Ordu İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ya-
vuz Selim Kıran, Orman EskiBakanı Osman 
Pepe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Engin Tekintaş, Hizmet-İş Sendikası Onursal 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sen-
dikamızın Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Keskin, HAK-İŞ Ordu İl Başkanı Nevzat Acu, 
Ak Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı, Ak Parti 
İlçe Başkanları, AK Parti Altınordu Belediye 
Başkan Adayı Aşkın Tören, AK Parti Ünye 
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, AK 
Parti Aybastı Belediye Başkan Adayı Beytul-
lah Geçtan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Ordu 
İl ve Şube Başkanlıkları, işyeri sendika tem-
silcilerimiz, komitelerimizin başkanları ve 
pek çok üyemiz ile basın mensupları katıldı.
HAK-İŞ’in tarihi hakkında bilgi veren Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’in 
emek davasına inanmış bir grup emekçinin 
çabalarıyla kurulduğunu söyledi. 
HAK-İŞ’in demokratik bir emek örgütü oldu-
ğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: “HAK-
İŞ 12 Eylül darbesine karşı çıktı. HAK-İŞ 
olarak her zaman demokrasiden yana tavır 
aldık. Her zaman darbelere karşı çıktık. 28 
Şubat sürecinde de halktan yana, demok-
rasiden yana tavır aldık. 12 Eylül’de darbeye 
destek verenler ödüllendirildi. Sendikacıyız 
diyenler 28 Şubat sürecinde darbeye destek 
veren beşli çete hükümeti devirmek için ça-
lıştı. HAK-İŞ, 15 Temmuz’da demokrasiden, 
halktan yana tavır aldı. Şehit olan emekçi 
kardeşlerimiz oldu, 100’e yakın arkadaşımız 
gazi oldu. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz darbe-
sinde de en önde karşı çıktık, 700 bin üye-
mizle, 22 sendikamızla milletin yanında yer 
aldık. Ülkemizin bekası için her zaman oldu-
ğu gibi bugün de milletin yanında yer aldık.”

“FETÖ 28 Şubat Sürecinde de Etkin 
Rol Oynadı”

12 Eylül 2010 referandumunda “Darbelerin 
Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına 
Evet” diyerek anayasa değişikliğinin ger-
çekleşmesinde büyük emek verdiklerini 
hatırlatan Arslan, “Bu referandumun iki bü-
yük sonucu vardı. İlki anayasanın geçici 15. 
maddesinin anayasadan çıkarılmasıyla dar-
becilerin yargılanmasının yolu açıldı. İkincisi, 
sırf inançlarından dolayı, eşleri başörtülü 
olduğu için, işlerinden ayrılmak zorunda bı-
rakılan yaklaşık 1600 subayın görevine geri 
dönmesi sağlandı. FETÖ 28 Şubat sürecinde 
de etkin rol oynadı. HAK-İŞ olarak Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine destek ver-
dik. 16 Nisan Referandumunda, 40 günde 50 
toplantı yaparak referanduma destek olduk” 
şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in güçlenmesinin Türkiye’nin güç-
lenmesi demek olduğunu ifade eden Arslan, 
“HAK-İŞ’in güçlenmesi adaletin güçlenmesi 
demektir. Bu ülkenin gücünün farkında ola-
rak hizmet ediyoruz. HAK-İŞ dünyanın deği-
şik ülkelerinde 50’den fazla konfederasyon 
ile işbirliği yapmaktadır” dedi.

“Taşeron Mücadelesini Bir İnsan 
Hakları Mücadelesi Olarak Gördük”

Maraba gibi çalıştırılan taşeron işçilerinin 
sorunlarının çözümünü için çok çalıştıkla-
rını belirten Arslan, “Taşeron mücadelesini 
bir insan hakları mücadelesi olarak gördük. 
Haksızlığın, adaletsizliğin, her türlü istisma-
rın yapıldığı bu yapının sona erdirilmesi için 
büyük mücadele verdik. Başta Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, dönemin 
Başbakanı Binali Yıldırım ve Çalışma Bakanı 

ARSLAN, ORDU’DA HAK-İŞ TEMSİLCİLER 
TOPLANTISI’NA KATILDI



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

92 |  HABERLER

Jülide Sarıeroğlu’na ve AK Parti hükümeti-
ne teşekkür ediyorum. Tarihi bir başarıyı hep 
birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu.

31 Mart  Seçimleri Önemli Bir Seçim

31 Mart Yerel Seçimlerinin önemine değinen 
Arslan, “AK Parti Ordu Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayı Hilmi Güler uzun yıllardır 
hukukumuz olan bir arkadaşımız, kendisin 
birikimlerine, tecrübesine güveniyoruz. Gü-
leri’in Ordu’ya güzel hizmet edeceğinden 
şüphemiz yok” dedi.

Arslan, Güler Ve Diğer Belediye 
Başkan Adaylarına Başarılar Diledi

Temsilciler toplantısında konuşan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Ne za-
man bir demokrasi kavgası varsa ne zaman 
sivilleşme kavgası varsa ne zaman emek ve 
alınterine karşı bir kavga varsa orda HAK-
İŞ’i gördüm ve bundan onur ve gurur duy-
dum. Genel Başkan bu mücadelenin yıllarca 
neferliğini yapmış ve her kademede bedel 
ödemiş, gerektiğinde bedel ödetmekten 
çekinmeyen, gözü karalıkla demokrasi dışı 
kavgalara karşı durmuş başkan olarak ke-
disini burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” 
dedi.
AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı 

Aşkın Tören de “HAK-İŞ emekçiye destek 
veren kutlu bir harekettir. HAK-İŞ emekçile-
rin ve işçilerin takipçisi olmuştur. Buna ben 
de şahidim. Ben de bir emekçi kardeşiniz 
olarak bu hissiyatımla bu cümleleri kuru-
yorum. HAK-İŞ büyük emek çınarının dalla-
rındandır. Ahiliğin büyük çınarının bugünkü 
dallarıdır. Ahlak felsefesini emek dünyasına 
egemen kılmak için çalışmaktadır” dedi. 
Toplantıda Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Keskin ve HAK-İŞ 
Ordu İl Başkanı Nevzat Acu da bir selamla-
ma konuşması yaptı.  
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Giresun İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, AK Parti Giresun Milletvekili 
Av. Kadir Aydın, AK Parti Giresun Belediye 
Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-

verdi, Hizmet-İş  Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Keskin, HAK-İŞ Giresun 
İl Başkanı Mustafa Çakır, HAK-İŞ Ordu İl Baş-
kanı Nevzat Acu, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Giresun İl ve Şube Başkanlıkları, işyeri sendi-
ka temsilcileri, komite başkanları ve pek çok 
üyemiz ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,HAK-İŞ’in 

Giresun’da tarihi bir ilke imza attığını belirte-
rek,  “HAK-İŞ’in kurulduğu günden bugüne, 
emeğin ve emekçinin yanında olan yerli ve 
milli bir sendika” olduğunu söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
örgütlendiği her iş yerinde sorumluluk sa-
hibi, hak ve hukuku gözeten, ülkemizin bü-
tünlüğünü ve bekasını en az kendi geleceği 
kadar önemseyen, bir yönüyle yerli ve milli, 
bir yönüyle de evrensel bir sendika anlayışı 
temsil eden bir emek konfederasyonudur” 
dedi.

“HAK-İŞ Eşittir Ülkemizin Geleceği”

HAK-İŞ'in bir sivil toplum örgütü, bir emek 
örgütü oldugunu ifade eden Arslan, “HAK-İŞ 
eşittir ülkemizin geleceği, HAK-İŞ’in büyü-
mesi demek Türkiye’nin büyümesi demektir, 
HAK-İŞ’in güçlenmesi adaletin güçlenmesi 
demektir. Konfederasyonumuz olarak her 
zaman işçinin, emeğin, emekçinin yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Sizin ve sizin 
emeğinizin sonuna kadar arkasındayız. Mü-
cadelemizi hak doğrultusunda sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi. Arslan, ülke gündemi 
ve seçim sürecine ilişkin de değerlendirme-

ARSLAN, GİRESUN’DA TEMSİLCİLER 
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lerde bulundu.  Arslan, "Ülkemizin içinden 
geçtiği zor süreçte milletimiz olarak etrafı-
mızdaki tehlikeleri, içerden ve dışardan bize 
yapılan operasyonları bertaraf etmek için 
karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu 
duruş 15 Temmuzla beraber başlayan yeni 
bir duruştur. Biz bu duruşu önemsiyoruz. 
HAK-İŞ’e güvenen, HAK-İŞ’e inanlarla bir-
likte yürümeye devam edeceğiz. HAK-İŞ’in 
tutumu açık ve nettir. Demokrasi, özgürlük-
ler, haklar, milli irade, ülkemizin bekası ve 
geleceğidir. 15 Temmuz’da olduğu gibi mil-
letimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 
Yaşam tarzınız, inançlarınız siyasi görüşünüz 
ne olursa olsun milletle beraber olmaya, 
milletimizin bekası için dayanışma içerisinde 
olmaya sizleri davet ediyorum" dedi. AK Parti 

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şen-
likoğlu, HAK-İŞ’in emekçiler adına vermiş 
olduğu emek mücadelesine dikkat çekerek, 
“HAK-İŞ’in kritik dönemlerde neler yaptığını 
hepimiz iyi biliyoruz. Allah onlardan razı ol-
sun. Biz de göreve geldikten sonra emeğin, 
emekçinin hakkınızı yedirmemek için elimiz-
den geleni yapacağız” dedi. 
AK Parti Giresun milletvekili Kadir Aydın, 
HAK-İŞ’in 43 yılık mücadelesinde yaşadığı sı-
kıntılara dikkat çekerek, “HAK-İŞ’i bugünlere 
getiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
ve Konfederasyonun yöneticilerine teşekkür 
ediyorum” dedi. Toplantıda, Hizmet-İş Sendi-
kası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kes-
kin ve HAK-İŞ Giresun İl Başkanı Mustafa 
Çakır bir selamlama konuşması yaptı. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Adana İl Temsilciler 
toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Adana İl Başkanı Ab-

durrahman Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, 
HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet Bay-
rakçı, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Adana İl ve 
Şube Başkanlıkları, işyeri sendika temsilcileri, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 

komite başkanları katıldı. Temsilciler Toplan-
tısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 12 yıldır taşeron mücadelesinin içe-
risinde olduğunu belirterek, “HAK-İŞ demok-
ratik bir emek örgütüdür. ÖSP sistemini çöpe 
attık ve taşeron işçilerin kadro almasında 
HAK-İŞ olarak çok çalıştık. Çalışmalarımızın 
sonucunda 1 milyona yakın çalışanın kadro 
almasını sağladık. Ancak tüm bu başarıların 
yanında KİT’ler başta olmak üzere taşeron 
şirketlerde çalışıp kadro alamayan arkadaş-
larımız var. Bunların kadro almaları için de 
mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz” 
diye konuştu. 

“Enflasyon Zammı Talep Ediyoruz”

Taşerondan kadroya yeni geçen işçiler için 
enflasyon oranında zam farkının uygulanma-
sını talep ettiklerini anlatan Arslan, “Hüküme-
timizden talebimiz taşerondan kadroya geçen 
arkadaşlarımız için yüzde 20,30 oranındaki 
enflasyon farkının uygulanmasını talep edi-
yoruz” şeklinde konuştu. Bütün kadro alan 
arkadaşlarımızdan, KİT’lerde ve bakanlıklar-
da çalışan arkadaşlarımızdan taleplerini yazılı 
olarak aldık ve bunu bir imza kampanyasına 
dönüştürdük. Bu kampanyamız hala devam 
ediyor” dedi.
Temsilciler toplantısının basına kapalı bölü-
münde Genel Başkanımız Arslan, başta taşe-
rondan kadroya yeni geçen işçilerin durumu, 
enflasyon zammı talebi ve KİT’lerde kapsam 
dışında kalan çalışanlar olmak üzere çalışma 
hayatına ve gündeme ilişkin bilgilendirmeler-
de bulunarak temsilcilerin sorularını yanıtladı.

ARSLAN, ADANA’DA TEMSİLCİLER
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Mersin İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu Başkanı Lütfü Elvan, Hizmet-İş Sendi-
kası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Hamit Tuna, Akdeniz Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Muhammed Gültak, HAK-İŞ Mersin 
İl Başkanı Hüseyin Gün, HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalarımızın Mersin İl ve Şube Başkanları, 

işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Arslan: “HAK-İŞ Mücadelesini 43 Yıldır Aynı 
Hassasiyetle Sürdürmektedir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-
İŞ olarak sadece sendikal mücadele yapan 
değil, aynı zamanda ülkemizi ve insanımızı 
ilgilendiren her konuda söz söyleyen, çözüm 
önerisi sunan, varsa itirazlarını yapabilen bir 
sivil toplum örgütüyüz. HAK-İŞ, 43 yıllık ta-
rihinde hep bu hassasiyetle hareket etmiştir. 
HAK-İŞ, dün olduğu gibi bugün de aynı has-

sasiyetle ve aynı istikametteki mücadelesini 
sürdürmektedir” dedi.

“Milli Ve Yerli Bir Duruş Ortaya  
Koymalıyız”

Ülkenin geleceğiyle ilgili konularda sorumlu 
davranılması gerektiğini vurgulayan Arslan, 
şunları kaydetti: “Siyasi görüşümüz, hayat 
tarzımız ne olursa olsun, milli ve yerli bir du-
ruş ortaya koymamız gerekiyor. Bu yüzden 
sorumluluklarımızı gerektiği zamanda ve 
yerde yerine getirmek zorundayız. 12 Eylül’e 
karşı durduğumuz gibi, 28 Şubat postmodern 
darbesine karşı demokrasiden yana tavır al-
dığımız gibi, 2010 yılında darbelerin karanlı-
ğından demokrasinin aydınlığına ‘evet’ dedi-
ğimiz gibi, 27 Nisan e-bildirisine ilk tepkiyi 
koyduğumuz gibi, 15 Temmuz’da demokra-
simize, geleceğimize, milli irademize sahip 
çıktığımız gibi, 2017 yılında gerçekleştirilen 
referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne ‘evet’ dediğimiz gibi ülkemizi ilgi-
lendiren her konuda HAK-İŞ olarak tarafımız 
ve istikametimiz bellidir.”

Arslan’dan Tehlikelere Karşı Birlikte 
Hareket Etme Çağrısı

Arslan, Türkiye’nin aleyhine yönelik içeri ve 
dışarıdaki bütün oluşumlara karşı birlikte ha-
reket etme çağrısı yaptı. Arslan, “HAK-İŞ ola-
rak her zaman özgürlüğümüze, demokrasi-

ARSLAN, MERSİN’DE TEMSİLCİLER
TOPLANTISINA KATILDI
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mize ve milletimizin bekasına sahip çıktık. Bu 
yerel seçimleri de bu hassasiyetle sürdürme-
miz gerekiyor. Küçük hesapları bırakıp, mil-
letin bekasına yönelik bir saldırı varsa bunun 
karşısında saf tutmalıyız. Biz Cumhur İttifakı-
nı bu saf tutmanın önemli bir unsuru olarak 
görüyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ'in ülkemizin geleceğine, birliğine, 
beraberliğine ve bekasına yönelik her tür-
lü tezgâha, her türlü hesaba karşı birlikte 
mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, şun-
ları söyledi: “Eğer bugün işyerlerine gide-
biliyorsak, ekmeğimiz, işimiz varsa, yarına 
dair umutlarımız varsa birlik ve bütünlüğü 
sağlayabildiğimiz içindir. Sandığa giderken, 
vicdanınızla ve mantığınızla hareket ederek 
oyunuzu kullanın. Milletimizin sağduyusuna, 
basiretine, öngörüsüne güveniyoruz. Çünkü 
ne zaman ülkemiz sıkıntıya girse sandığa 
gidildiği zaman milletimiz gereken dersi ver-
miştir. 31 Mart seçimlerinin ülkemizde yeni 
bir dönemin başlayacağı, Türkiye'nin birlik ve 
bütünlüğünün, bekasının daha da güçlenece-
ği bir seçim olmasını temenni ediyor, Hamit 
Tuna’ya seçimde başarılar diliyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Lütfi Elvan, “HAK-İŞ,  
demokrasi konusun-
da, milli iradenin bu 
ülkedeki tesisinde 
inanılmaz bir gayret 
sarf etmiştir. Hep zor 
günlerimizde milleti-
mizle birlikte olmuş-
tur. HAK-İŞ bundan 
sonra da milletiyle 
hareket etmeye de-
vam edecektir.  Mah-
mut Arslan işçilerin 
sorunlarını bize her zaman ileterek o sorun-
ların çözümü konusunda çaba sarf etmemizi 
istemiştir. İşçilerin davasını güçlü bir şekilde 
savunmasından dolayı kendisine teşekkür 
ediyorum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Hamit Tuna da 15 yıldır milletin teveccühü ile 
Toroslar Belediye Başkanlığını yaptığını hatır-
latarak, “Üreterek ve ülke ekonomisine değer 
katarak çalışıyoruz. Sendika himayesinde 

teşkilatlı bir yapının sahada olması bizlere 
daha fazla değer katıyor. HAK-İŞ’in davetinde 
bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Mu-
hammed Gültak, demokrasinin önemine ve 
sandığın gücüne işaret ettiği bir selamlama 
konuşması yaptı.
HAK-İŞ Mersin İl Başkanı Hüseyin Gün, HAK-
İŞ’in Mersin’de üye sayısını her geçen gün 
daha da artırdığını belirterek, sendikal istikra-
ra vurgu yaptı.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ga-
zibel A.Ş ve Gazi Danışmanlık A.Ş. ile konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız 
arasındaki toplu iş sözleşmesi törenle imza-
landı.
Toplu iş sözleşmesi, 8 Şubat 2019 tarihinde 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin tarafından imzalandı.
Toplu İş Sözleşmesi törenine Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hizmet-İş 

Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Serdar Tonay, Hizmet-İş Şube Başkan-
ları, Gazibel A.Ş ve Gazi Danışmanlık A.Ş’de 
çalışan üyelerimiz, basın mensupları ve çok 
sayıda konuk katıldı.

“Gaziantep’e Hizmet Etmek  
Hepimizin Sorumluluğudur”

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziantep’in 

kadim medeniyetimizin önemli bir şehri ol-
duğunu söyledi. Gaziantep’in sıradan bir şe-
hir olarak görülemeyeceğini belirten Arslan, 
“Gaziantep önemli bir ticaret ve sanayi ken-
tidir. Bu şehirde kardeşliğin, dostluğun, bir-
likte yaşamanın şartlarını görüyoruz. Bunun 
mimarı şehri yönetenlerdir. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak 
üzere, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyeleri-
mizin Başkanlarıdır. Belediye Başkanlarımızı 
kutluyorum. Gaziantep’e hizmet etmek hepi-
mizin sorumluluğudur” dedi.

ARSLAN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
TİS TÖRENİNE KATILDI
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Arslan’dan Gazianteplilere Teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şa-
hin’e şehrin kaderini değiştirecek projelerin-
den dolayı teşekkür eden Arslan, “Gazian-
tep’in yükü çok fazla. Çok sayıda Suriyeli kar-
deşimiz bu şehirde barınıyor. Orta ölçekli bir 
şehrin nüfusu kadar Suriyeli kardeşimiz var. 
Bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanma-
sı gerekiyor. Bu şehir bunu da başarıyor. Ga-
ziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi şehirlerimizin 
gösterdiği insani sorumluluğu dünyada hiçbir 
yer gösteremedi. Bu şehre milletimiz adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Suriyeli kardeşlerimizin, sığındıkları toprak-
larda kendilerini güvende hissetmelerinin 

önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Gazi-
antep’in Suriyeli sığınmacılara kucak açması, 
emaneti koruması çok önemlidir. Bu, bele-
diyelerimizin ve Gazianteplilerin daha fazla 
fedakârlık yapması demektir. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız nezdinde bütün Gazian-
teplileri kutluyorum” dedi.

“Ekonomik Sıkıntının Üstesinden 
Geleceğiz”

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntının 
uluslararası ekonomik saldırıdan kaynak-
landığını belirten Arslan, “Bu millet öyle bir 
millet ki, ne zaman dara düşsek hem Rab-
bimizin nem de milletimizin dayanışmasıyla 
krizleri önlüyor. Krizin artçıları hala devam 

ediyor olsa da bunu da dayanışmayla önledik, 
üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“Bu Toplu İş Sözleşmesi Bir  
Fedakarlığın Ürünüdür”

Toplu iş sözleşmesinin başarılı olabilmesi 
için sözleşmenin uygulamasının tam olarak 
yapılması, işyerinde iş barışının sağlanması 
ve sözleşmeye birlikte sahip çıkılması ge-
rektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: 
“Bu hususların gerçekleştiğini Gaziantep’te 
büyük ölçüde gördük. Asım Güzelbey döne-
minde Gazibel’de sendikanın temelini atmış-
tık. Sendika, işveren ve işçiyi bir yerde buluş-
turmak gerekiyor. Belediyemizle uzlaşarak 
bugünlere geldik. Grevle, kavgayla sorunlar 
çözülmüyor. Biz belediyelerimizi ve işveren-
lerimizi rakibimiz olarak görmüyoruz, tam 
tersine dayanışma içinde olmamız gereken 
kardeşimiz, kardeş kuruluşlarımız gibi görü-
yoruz. Birlikte çalışabilirsek işyerinde barışı 
ve verimliliği artırabiliriz. Kavga etmek kolay-
dır, müzakere etmek zordur. Tarafların kendi 
çıkarlarını düşünerek sonlandırılan her iş iyi-
dir. Toplu iş sözleşmemizin bir an önce son-
laması için çaba sarf ettik. Arkadaşlarımızın 
beklentileri büyük ölçüde karşılandı. Bu toplu 
iş sözleşmesi bir fedakarlığın ürünüdür. Sen-
dika olarak biz fedakârlık yaptık, belediyemiz 
fedakârlık yaptı. Rabbim, toplu iş sözleşme-
mizle elde ettiğimiz bütün kazanımları helal 
kılsın, huzur içinde harcamayı nasip etsin.”
Arslan, “Görevini hakkıyla yapan, alın teri akı-
tan, verilen vazifeyi en iyi şekilde yapan ça-
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lışanlar, belediyede geleceğini görebilir” dedi.

“Belediye Bünyesinde Çalışan 
Emekçilerin Sendikalı Olması İçin 
Çaba Sarf Edeceğiz”

Taşeron sisteminin kaldırılmasını çalışma 
hayatında en büyük reformlardan birisi ola-
rak değerlendiren Arslan, “Artık belediyeler-
de eleman temini için ihaleler yapılmayacak. 
Taşeron firmadan belediyeye geçen çalışan-
lar için de sendika çalışmaları yapılacaktır, 
bu konuda başkana görüşlerimi ilettim. Be-
lediye bünyesinde çalışan bütün emekçilerin 
sendikalı olması için çaba sarf edeceğiz” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Şahin’e seçim çalış-
malarında başarılar diledi.

“Adaleti ve Maaş Eşitliğini  
Sağlayana Kadar Zam Yapacağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, Şahin Bey ve Şehit Kamil’in torun-
larının her şeyin en iyisine layık olduklarını 
belirterek, “En düşük maaş alan işçi karde-

şimiz artı bin lira alacak. Adaleti ve işçilerin 
maaş eşitliğini sağlayana kadar zam yapaca-
ğız. İşçinin alın teri kurumadan parası cebine 
girecek. Gece 12’de zamlı maaşınız cebinize 
girecek. Hepinize helal olsun” dedi.
Siyaset hayatında çok sıkıntılar yaşadıklarını 
hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: “Başörtülü 
kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldır-
mak için verdiğimiz mücadelede parti kapat-
maları yaşadık. Ancak liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşuyla bu sıkıntıları aştık. 
15 Temmuz’da karanlık geceyi aydınlığa siz 
çıkardınız. Demokrasi Meydanı’nın dili olsa da 
konuşsa, yarım saat içinde vatan için, millet 
için, ay yıldızlı bayrak için ‘ben de varım’ di-
yerek demokrasi nöbetine geldiniz. Şeytanın 
bacaklarını kıra kıra geliyoruz gidecek, çok 
yolumuz var.”

“Belediyesiyle, Sendikasıyla, 
İşçisiyle Yükselen Bir 
Gaziantep Var”

Çok zor zamanda karıncalar gibi çalışarak 

dev eserler yaptıklarını kaydeden Şahin, 
“Ağaç yaprağıyla gürler, birlikte rahmet var, 
bu rahmeti biz birlikte oluşturduk. Gücümüz, 
imkanımız neyse akıl ve alınteriyle çalışan 
arkadaşlarımın hepsine feda olsun. Sonuna 
kadar şartları zorladık. Eşit işe eşit ücret ve-
rilecek. Aynı işi yapan çalışanlara aynı parayı 
vereceğiz. Çalışanımız başını yastığa koyduğu 
zaman çocuğunun geleceğiyle ilgili sorunu 
olmayacak” şeklinde konuştu.
İnsanın isminin yanında ne yazdığı değil, ne 
kadar gönüllere girdiği, ne kadar dua aldığı-
nın önemli olduğunu belirten Şahin, “O yüz-
den memleket işi, gönül işi diyoruz. Beledi-
yesiyle, sendikasıyla, işçisiyle yükselen bir 
Gaziantep var” dedi. 

Toplu İş Sözleşmesi Davul-Zurna İle 
Kutlandı

Topu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardın-
dan, Gazibel A.Ş ve Gazi Danışmanlık A.Ş ça-
lışanı üyelerimiz davul-zurna eşliğinde halay 
çektiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlı Maviknet A.Ş 
ile Hizmet-İş Sendikamız arasındaki toplu iş 
sözleşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ile Van Valisi ve Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin 
Bilmez tarafından 11 Mart 2019 tarihinde 
imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi törenine, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Van Valisi 
ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Meh-

met Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili 
İrfan Kartal, AK Parti Van Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Necdet Takva, Ak Parti 
Edremit Belediye Başkan Adayı Av. İsmail 
Say, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efe-
oğlu, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Van İl ve 
Şube Başkanları, işyeri sendika temsilcileri, 
komite başkanları, Mavikent A.Ş.’de çalışan 
HAK-İŞ üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van’ın 
kadim medeniyetimizin önemli bir şehri 
olduğunu söyledi. HAK-İŞ’in 22 sendikası 
ve 81 il başkanlığıyla Türkiye’nin en büyük 

emek konfederasyonlarından biri olduğunu 
belirten Arslan, “HAK-İŞ 43 yıllık tarihinde 
özgürlük ve demokrasiden yana taraf ol-
muş ve çizgisini korumuştur. 12 Eylül 1980 
darbesinin en ağır faturasını HAK-İŞ ödedi. 
Bugün kendilerini büyük konfederasyon sa-
yanlardan biri, 12 Eylül darbecilerine bakan 
verdi. Bizim bütün haklarımızı elimizden 
aldılar. Aynı durumu 28 Şubat’ta da yaşadık. 
Biz HAK-İŞ olarak her zaman milletin ya-
nındaki yerimizi aldık. Baskılara, zulümlere 
boyun eğmedik” dedi.
Arslan, “Kimsenin gelmeye cesaret edeme-
diği dönemlerde buralara gelerek, milleti-
mizle, işçilerimizle beraber saf tuttuk. Terö-
rün sona ermesi, kaosun ortadan kalkması 
için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koy-
duk. Bu topraklarda büyük bir çaba içerisin-
de olduk. Kimsenin konuşmadığı zaman ko-
nuşan, hak ve adaletten yana tavır alan du-
ruşumuz var. Elbette bunun bedeli var bizler 
de bu bedelleri ödeyerek buraya geldik” dedi.
Arslan, Van’da önemli bir toplu iş sözleşme-
si imzaladıklarını belirterek, sözleşmenin 
çalışanlara ve Van’a hayırlı olması dileğinde 
bulundu. 
Arslan, Van Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Necdet Takva’nın daha önceki çalış-
malarında gösterdiği başarıyı göstererek, 

ARSLAN, VAN’DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Van’ın geleceği için büyük katkılar yapaca-
ğını olan inancını dile getirdi ve Takva’ya ve 
diğer adaylara seçimlerde başarılar diledi. 
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Necdet Takva da “Mahmut Arslan va-
tanını, milletini, samimiyetle, liyakatle seven, 
temsil ettiği hedef kitleyi birlik ve bütünlük 
içerisinde bugüne taşımış önemli bir liderdir. 
Ben de bir emekçiyim; her zaman işçinin, 
emekçinin, üretenlerin yanında olacağım. 
Şehrimizi, sendikamızla, işçimizle, yöneti-
cilerimizle barış ve huzur içerisinde yönete-
ceğimize inanıyorum” diye konuştu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta da Genel Başka-
nımız Arslan’ın zor zamanlarda söz 
söyleyebilen cesur biri olduğunu 
belirtti. Usta, “Van Büyükşehir daha 
öncesinde borç içinde olan bir bele-
diye iken, bugün işçisinin emeğinin 

karşılığını veren bir belediye 
olmuştur. İmzalanacak top-
lu iş sözleşmesinin hayırlı 
olmasını niyaz ediyorum” 
dedi.
Van Valisi ve Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Emin Bilmez de 
Mavikent AŞ’de yaklaşık 350 
kişinin çalıştığını belirterek, “Hiz-
met-İş ile uzun süredir yürütülen 
toplu iş görüşmeleri vardı. Bu Sözleşme 

hem işçilerimizin hem belediyemizin men-
faati düşünülerek hazırlandı. Yapılan bütün 
güzel işler işçi kardeşlerimizin sayesinde 

yapıldı. Sözleşmemiz hem sizin 
için hem belediye için hayırlı 
olsun” dedi.
HAK-İŞ Van İl Başkanı Ab-

dullah Efeoğlu ise “Taşe-
ron emekçilerinin 

Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Genel 
Başkanımız Mah-
mut Arslan sa-
yesinde kadroya 

geçtiğini belirte-
rek, taşeronların kad-
roya geçme sürecinde 
emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

TEMSİLCİLER TOPLANTISI

Genel Başkanımız Arslan, toplu iş söz-
leşmesinin ardından sendikalarımızın 
Van temsilcileriyle bir araya geldi. Ars-
lan, gündeme ve çalışma hayatına iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, Melikgazi, 
Kocasinan ve Talas belediyeleri ile HİZ-
MET-İŞ Sendikamız arasındaki toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, büyük-
şehir iştiraki Kaymek Personel A.Ş, Kocasi-
nan Belediyesi iştiraki Kocasinan İmar A.Ş, 
Melikgazi Belediyesi iştiraki Melikgazi Tim 
A.Ş. ve Talas Belediyesi iştiraki Talas İmar 
A.Ş.’de çalışan HİZMET-İŞ Sendikamıza üye 

6 bin işçiyi kapsıyor. Toplu iş sözleşmesi 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet 
Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından 
imzalandı.

Sözleşme Törenine Yüksek Katılım

 Toplu iş sözleşmesi imza töreni 12 Mart 
2019 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı 
Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İs-
mail Emrah Karayel, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nu Başkanı Mustafa Elitaş, Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, HİZ-
MET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Halil Özdemir, AK Parti Kayseri İl Başkanı 
Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Memduh Bü-
yükkılıç, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZ-
MET-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 

ARSLAN, KAYSERİ’DE TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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HAK-İŞ’e üye sendikalarımızın Kayseri İl ve 
Şube Başkanları, toplu iş sözleşmesinden 
yararlanan 6 bin üyemiz, basın mensupları 
ve çok sayıda davetli katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu top-
rakları bin yıldan fazladır vatan yapan de-

ğerleri içine alan, medeniyetimizin, kültürü-
müzün, inançlarımızın içinde bulunduğu bir 
sendikacılık yapıyoruz” dedi.
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in işçi-işveren ilişki-
lerini sosyal ortaklık üzerine inşa ettiğini 
belirten Arslan, “Toplumun bütün kesimle-

rini kucaklayan, barışı isteyen, bütünleştiren 
bir sendikal anlayışı temsil ediyoruz. Bizim 
amacımız birliğimizi, bütünlüğümüzü ve be-
kamızı korumaktır” diye konuştu.
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“Dün Olduğu Gibi Bugün De Aynı 
Çizgideyiz”

HAK-İŞ’in her zaman haktan, adaletten, de-
mokrasiden ve milletten yana olduğunu ve 
antidemokratik süreçlerde hep milli irade-
den yana tavır aldığını kaydeden Arslan, dün 
olduğu gibi bugün de aynı çizgide olduklarını 
söyledi.

“HAK-İŞ Bekamıza Sahip Çıkan 
Bir Örgüttür”

27 Nisan e-bildirgesine ilk tepkinin HAK-İŞ 
tarafından verildiğini ve yine 15 Temmuz 
Hain Darbe ve İşgal Girişimi’nde ilk sokağa 
davetin HAK-Ş tarafından yapıldığını hatırla-
tan Arslan, HAK-İŞ sadece toplu sözleşme 
imzalayan değil, darbecilere karşı çıkan, 
milletin birliğine, bütünlüğüne, bekasına sa-
hip çıkan bir kuruluştur” dedi.
Arslan, Kayseri’de HAK-İŞ tarafından Türki-

ye’ye örnek bir sendikal anlayışın inşa edil-
diğini söyledi. Arslan, “Kayseri’de, Şükrü Ka-
ratepe’nin Kayseri Belediye Başkanlığı’ndan 
bu yana ciddi bir sendikal gelenek oluştu. Bu 
sendikal anlayışımız bütün Türkiye’ye örnek 
bir anlayıştır. Toplu sözleşmelerde zorluk 
yaşamadık, kardeşliği, barışı öğrendik. Bunu 
siyasi anlayışla sendikal anlayışın birlikte 
çalışmasıyla başardık” şeklinde konuştu.

Özhaseki’ye Taşeron Teşekkürü

Arslan, taşeron sisteminin sona erdirilme-
sinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin büyük payı 
olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.
Kayseri’de barışı, kardeşliği ve dayanışmayı 
başardıklarını ve bunu devam ettirmek iste-
diklerini ifade eden Arslan, AK Parti Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh 
Büyükkılıç’a seçimlerde başarılar diledi, 
Arslan, dört yıldır birlik ve huzur içerisinde 

çalıştığımız Mustafa Çelik’e de teşekkür etti.
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç, “Bütün ilçelerimizle 
birlikte vatana, millete hep beraber hizmet 
ettik. Bundan sonra da Kayseri’yi daha iyi 
noktalara taşımak için hep beraber çalı-
şacağız. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet 
edeceğiz. HAK-İŞ’in yanımızda olması hepi-
mizi memnun etti. İnşallah daha iyi toplu iş 
sözleşmelerine hep beraber imza atacağız” 
diye konuştu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner 
Yıldız, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan’a işçilerin haklarını koruduğu, her zaman 
birlik ve beraberlikten yana olduğu için te-
şekkür ediyorum. İstikrarı korumak hepi-
mizin görevidir. Toplu iş sözleşmeniz hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa 
Elitaş da “Genel Başkan Mahmut Arslan’a 
taşeron işçilerin kadro alması için yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 
Kayseri’nin marka bir şehir olmasında işçi 
kardeşlerimizin ve HAK-İŞ’in büyük emeği 
var. Toplu iş sözleşmeniz hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel de toplu iş sözleşmesinin hayırlara 
vesile olması temennisinde bulundu.
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ 
Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise toplu 
iş sözleşmesiyle kazanılan hakların yalnızca 
emekçileri değil, tüm Kayseri’yi ilgilendirdi-
ğini söyledi.
Kayseri’nin her zaman birlik ve beraberliğin 
şehri olduğunu kaydeden Çelik, beraberliğin 
bozulmamasını temenni etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aksaray 
Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikamız arasın-
da gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı. 
Toplu iş sözleşmesi töreni 14 Mart 2019 ta-
rihinde, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, Aksaray Belediye Başkanı Haluk 

Şahin Yazgı, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Halil Özdemir, Ak Parti Aksa-
ray Milletvekili İlknur İnceöz, HAK-İş Aksa-
ray İl Başkanı Nedim Deniz, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Aksaray İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri, üyelerimiz ve 
basın mensupları katıldı. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ ve bağlı sendikala-

rının işçi-işveren ilişkilerini sosyal ortaklık 
üzerine inşa ettiğini belirtti.
Emekçilerle birlikte toplumun bütün kesim-
lerini kapsayan bir sendikal anlayışı temsil 
ettiklerini belirten Arslan, “Biz barışı isteyen, 
bütünleştiren bir sendikal anlayışı temsil 
ediyoruz. Bizim amacımız birliğimizi, bütün-
lüğümüzü ve bekamızı korumaktır” dedi.
Arslan, Aksaray Belediye Başkanı Yazgı’nın 
bugüne kadar yürüttüğü çalışmalardan bah-
sederek, “Tüm belediye başkanları gönlü-
müzde her zaman yer alacaklar, bu bundan 
önce de böyle oldu bundan sonra da böyle 
olacak, dostluklarımızı çıkar ilişkileri üzerine 
kuramayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk 
Şahin Yazgı’nın Aksaray’a emekçi kardeşle-
rimizle birlikte yaptığı hizmetleri, büyük ba-
şarıları asla unutmayacağız. Başkan Yazgı 
her seferinde şehrimizi daha ileri taşımıştır. 
Toplu iş sözleşmelerinde işçilere her zaman 
cömert davrandı. Kendisine emeklerinden 
ve cömertliğinden dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi. Arslan, yeni seçilecek belediye 
başkanlarına da başarılar diledi.

ARSLAN, AKSARAY’DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Arslan: “HAK-İŞ  
Ülkemizin 
Geleceğidir”

HAK-İŞ’in bir sivil toplum ve 
emek örgütü olduğu kadar, ül-
kemizin geleceğini de temsil et-
tiğini belirten Arslan, “HAK-İŞ’in 
büyümesi Türkiye’nin büyüme-
si, HAK-İŞ’in güçlenmesi adale-
tin güçlenmesi demektir. HAK-
İŞ’in 43 yıllık tarihinde üyeleri-
mizin ve milletimizin başını öne 
eğdirecek bir yanlışı olmamıştır, 
olmayacaktır. Emekçilerimizin 
ve alın terlerinin sonuna kadar arkasındayız. 
Mücadelemizi hak doğrultusunda sürdür-
meye devam edeceğiz” diye konuştu.
Demokrasinin güçlenmesi için seçimlerin 

gerekliliğine vurgu yapan Arslan, 31 Mart 
yerel seçimlerin demokrasimizin güçlen-
mesi noktasında iyi bir sınav olacağını söy-
ledi.

AK Parti Aksaray Milletvekili İlk-
nur İnceöz de “HAK-İŞ’i milli ira-
denin yanında, Türkiye’nin birlik 
ve bekasını önceleyen bir konfe-
derasyon olarak tanımladı. Sen-
dikal mücadelede gösterdiği ba-
şarıdan dolayı Genel Başkanımız 
Arslan’a teşekkür eden İnceöz, 
toplu iş sözleşmesinin hayırlı ol-
masını temenni etti.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk 
Şahin Yazgı da emaneti teslim 
edene kadar görevini yapmaya 
devam edeceğini belirterek, top-
lu iş sözleşmesinin hayırlı olma-

sını diledi. HAK-İş Aksaray İl Başkanı Nedim 
Deniz de imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 
ilgili bilgi verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası ile 
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Buski, 
Burbak ve Bursa Kültür AŞ ile arasında ger-
çekleştirilen  toplu iş sözleşmesi imza töre-
nine katıldı. Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni, 
15 Mart 2019 tarihinde, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, HAK-İŞ Bursa İl Baş-
kanı Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Milletve-

kili Muhammet Müfit Aydın, Yıldırım Belediye 
Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Buski, Burbak 
ve Bursa Kültür A.Ş. Yöneticileri, üyelerimiz, 
basın mensupları ve çok sayıda davetlinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. 

“Bursalı Emekçilerle 35 Yıldır 
Beraberiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bursa’da 
örgütlülüğümüz 1980’li yıllara dayanıyor. 35 

yıllık süreç, tüm Bursa’yı kuşatan sendikal bir 
süreçtir. Zaman zaman işçi arkadaşlarımızla 
aramıza engeller konulsa da birlik ve bera-
berliğimiz hep devam etti” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile uzun zaman boyunca sendikacılık 
süreci yürüttüklerini belirten Arslan, “Sayın 
Aktaş, İnegöl’de 15 yıllık çalışma döneminde 
hem çalışanlarıyla hem de sendikamız ile 
başarılı bir çalışma yürüttü. Onun çalışmaları 
sayesinde milletimiz kazandı, Bursa’mız ka-
zandı. İnşallah, 15 yıldır olduğu gibi bundan 
sonra da büyükşehirde beraber uyum içinde 
çalışacağız” diye konuştu.

"Milletimize Karşı 
Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz"

Taşeron firmada çalışırken kadroya geçen 
emekçilerin, kadroluların elde ettiği hakla-
rı kazandığını belirten Arslan, şöyle devam 
etti: “Toplu iş sözleşmeleri büyük çabalar ile 
sonuçlandırılıyor. Bu büyük başarıdır. 1992 yı-
lında grevle elde ettiğimiz kazanımları bugün 
burada masada, uzlaşıyla kazanmış olmak 
çok önemli, tarihi bir kazanımdır. Biz kamu 
çalışanıyız. Kamuya hizmet ediyoruz. Kamu 
çalışanı olarak milletimize karşı sorumluluk-
larımız var, bunların bilincindeyiz.”
"Devletini ve Milletini Düşünen Sendikacılık"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, devletini ve milletini düşünen sendi-
kacılık anlayışının önemine değinerek, “HAK-
İŞ’in ortaya koyduğu tavır ve tarz ülkemiz 
adına büyük bir kazanımdır. Buradan Mahmut 
Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür 

ARSLAN, BURSA’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
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ediyorum. Toplu iş sözleşmeniz hayırlı olsun” 
dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet 
Müfit Aydın da sözleşmenin hayırlı olması 

temennisinde bulundu. HAK-İŞ Bursa İl Baş-
kanı Mustafa Yavuz, “Sendikalı olmak ortak 
hedefler için birleşmek demektir. Daha güzel 

yarınlar için hep birlikte mücadele edeceğiz. 
Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 
2019 tarihinde Elazığ Belediyesi ile konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi tö-
renine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ Bele-
diye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Kazım Cavlı, 
HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, 
Elazığ Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz ve 
basın mensupları katıldı.

“Elazığ’da 25 yıldır Yetkiliyiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası-
nın 25 yıldır Elazığ’da yetkili sendika olduğu-
nu hatırlatarak, “Elazığ’da 2 dönem Hamza 
Yanılmaz, 2 dönem Süleyman Selmanoğlu 
ve 5 yıldır da Mücahit Yanılmaz ile çalıştık. 
Belediye Başkanlarımızın her biriyle iyi diya-
logla ve karşılıklı anlayış içerisinde sorunla-
rımızı masa başında çözerek 25 yıldır burada 
yetkili sendika olmayı başardık” dedi.

Arslan’dan Cumhurbaşkanı  
Erdoğan’a Taşeron Teşekkürü

Kamunun büyük bir bölümünde taşeron 
işçiliğin sonlandırılmasıyla 1 milyona yakın 
işçinin devletin kadrolu işçisi olduğunu belir-
ten Arslan, “Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, 
dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın deste-
ği, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-
mız Jülide Sarıeroğlu’nun çabaları ve HAK-
İŞ’in büyük desteğiyle, kangren olan taşeron 
sistemini 2017’nin sonunda sonuçlandırdık. 
1 milyona yakın arkadaşımız kadroya geçti. 
Taşeron sistemini kaldırarak çalışma haya-
tında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük 
reformuna imza atan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
2020 yılı itibariyle, kadrolu, geçici ve taşeron 
ayrımı olmadan bütün işçilerle sözleşme 
yapılacağını belirten Arslan, “Arkadaşlarımız 
kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olacak. 
Kadro alamayan bazı arkadaşlarımız var, 
onlar için de çalışmalarımızı istikrarla sür-
dürüyoruz” dedi.

“Enflasyon Farkının Verilmesini 
Talep Ediyoruz”

İmzalanan toplu iş sözleşmesini en iyi söz-
leşmelerinden birisi olarak değerlendiren 
Arslan, “Arkadaşlarımız bundan daha faz-
lasını hak ediyorlar. Biz taşerondan kadroya 

ARSLAN, ELAZIĞ’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
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yeni geçen emekçi kardeşlerimize enflasyon 
farkının verilmesini talep ediyoruz. Bazı be-
lediyeler inisiyatif alarak yüzde 4+4’ün üze-
rinde yeni bir kısım düzenlemeler yaptılar.  
Ama maalesef kamuda bunu gerçekleşti-
remedik.  Bütün çabamız yeni asgari ücretin 
üzerine yüzde 4+4 ve enflasyon farkını ala-
bilmektir. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu 
kapsamda imza kampanyası yürütüyoruz. 
Elazığ’da 2018 yılından beri şirket çalışanı 

olan kardeşlerimize yüzde 15 oranında zam 
yapılması olumlu yönde atılmış bir adımdır” 
şeklinde konuştu. 

“Emekçi Arkadaşlarımızla Birlikte 
Başardık”

Elazığ’ın kadim bir şehir olduğunu belirten 
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 
“5 yıllık çalışma hayatı içinde birbirimize kar-
şı sevgi ve saygı içerisinde şehrimize hizmet 
ettik. Elazığ’ı yatırım yapılabilir bir şehir ha-

line getirdik. Bunların hepsini emekçi arka-
daşlarımızla birlikte başardık” dedi
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikasının sa-
dece üyelerinin değil, tüm toplumun hak ve 
menfaatlerini koruyan bir sendika olduğunu 
söyledi. Toplantıda, HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı 
Kazım Cavlı da bir selamlama konuşması 
yaptı. Konuşmaların ardından toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi iştiraki Baski ile HİZ-
MET-İŞ Sendikamız arasında toplu iş sözleş-
mesi imza törenine katıldı. 
Toplu iş sözleşmesi imza töreni 15 Mart 2019 
tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Yusuf Hocaoğlu, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yılmaz, 
HAK-İŞ Balıkesir İl  Başkanı Savaş Dal, Bas-
ki Yöneticileri, üyelerimiz, basın mensupları 
ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
Balıkesir Belediyesi’nde örgütlenme ve top-
lu iş sözleşmesi yapma hayalimizi gerçek-
leştirmiş bulunuyoruz. Bu yüzden bugün, 
hem bizim için hem Balıkesir için hem de 
çalışanlarımız için çok özel bir gündür. Toplu 
iş sözleşmemizin hayırlı olmasını, ülkemize, 
şehrimize ve sendikamıza hayırlar getirme-
sini temenni ediyorum” dedi.

Arslan: "Ücretlerimizi ve  
İmkânlarımızı Arttırmak Haklı  
Talebimizdir"

Balıkesir’in Türkiye’yi hem sahil şeridinde 
hem de Marmara’nın iç kesiminde temsil 

eden geniş bir il olduğunu belirten Arslan, 
“Burada yaşamanın ve çalışmanın ne kadar 
zor olduğunu biliyoruz. HAK-İŞ olarak üc-
retlerimizi daha fazla arttırmak, daha fazla 
imkan elde etmek en temel ve haklı talebi-
mizdir. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. 
Türkiye’ye yönelik mali finans operasyonu-
nun ülkemize yaşattığı birtakım sorunlar 
var. Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek 
döviz ve buna bağlı olarak, hem iş hayatında 
hem de ekonomik hayatta birtakım sorun-
larla karşı karşıyayız. Bütün bu zorlukların, 
işsizlik oranlarının yükselmeye başladığı bir 
dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesiy-
le güzel bir toplu iş sözleşmesini imzalamak 
büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ'in Sendikacılığa Bakışı  
Barıştır, Birlikte Çalışmaktır”

HAK-İŞ'in Türkiye tarihinde en uzun grev-
lere imza attığını hatırlatan Arslan, şunları 
söyledi: “Geriye dönüp baktığımızda keşke 
bu grevler ve eylemler olmasaydı. Keşke 
eylemler olmadan toplu sözleşmeleri ma-
sada bitirebilseydik. Çünkü bizim amacımız, 
işi yavaşlatmak, eylem yapmak, hele hele 
işyerlerini tahrip etmek asla olamaz. Grev 
ve eylemler aslında toplu sözleşmelerdeki 
taleplerimizin karşılanması için bir araçtır. 
HAK-İŞ'in sendikacılığa bakışı uzlaşmadır. 
Kavga değil, barıştır, birlikte çalışmaktır. 
Çünkü biz işçi işveren ilişkilerini sosyal or-
taklık zemininde yürütmek istiyoruz.”

ARSLAN, BALIKESİR’DE TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI 
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“Mücadelemizi Sürdürmeye 
Devam Ediyoruz”

HAK-İŞ'in taşeron işçilerin kadroya 
alınması ve mevsimlik işçilerin çalış-
ma sürelerinin arttırılması konusunda 
uzun soluklu bir mücadele gerçekleş-
tirdiğini belirten Arslan, “Bu konular-
daki mücadelemizi kararlılıkla sür-
dürdük ve 1 milyona yakın çalışanın 
kadro almasını sağladık. KİT’ler başta 
olmak üzere taşeron şirketlerde ça-
lışıp kadro alamayan arkadaşlarımız 
var. Bu işçilerimizin de kadrolarına 
kavuşmaları için mücadelemizi azim 
ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevsim-
lik işçilerimizin çalışma sürelerinin 10 
aya çıkarılmasını sağlayarak önemli 
bir başarıya imza attık” şeklinde ko-
nuştu.
Arslan, taşeron sisteminin kaldırılma-
sında öncülük eden Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a, dönemin 
Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’a, dö-
nemin Çalışma Bakanı Sayın Jülide 
Sarıeroğlu’na ve hükümete teşekkür 
etti.

“Her Zaman Ülkemizin ve Dev-
letimizin Yanında Yer Aldık”

HAK-İŞ'in her zaman Türkiye'nin ve 
demokrasinin yanında olduğunu vur-
gulayan Arslan, “Türkiye’nin birliği, 
bekası, geleceği, bölgesinde etkin, 
güçlü ve söz sahibi bir Türkiye olma 
yolundaki mücadelesini destekle-
meye devam edeceğiz. Zor günlerde 
her zaman ülkemizin ve devletimizin 
yanında yer aldık. Türkiye’yi kaosa 
sürüklemek isteyenlere asla fırsat 
vermedik ve vermeyeceğiz” ifadele-
rini kullandı. Arslan, "Balıkesir ilimiz 
güzelliklere, yeni hizmetlere, yeni ya-
tırımlara ve yeni başarılara layık bir 
şehirdir. 31 Mart’ın yeni bir değişim 
ve dönüşümün, yeni bir hamlenin yıl-
dönümü olmasını temenni ediyorum” 
dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Halil Yılmaz ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Yücel Yılmaz da birer selamla-
ma konuşması yaparak, toplu iş söz-
leşmesinin hayırlara vesile olmasını 
temenni ettiler. Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özde-
mir ve HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı 
Savaş Dal da birer selamlama konuş-
ması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası ile Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi arasında imzalanan toplu iş söz-
leşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Erzurum Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK 
Parti Erzurum Milletvekili ZehraTaşkesenli-
oğlu, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksa-
kal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Erzurum Büyük-
şehir Belediyesi eski Genel Müdürü Remzi 
Ertek, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Erzurum il 
ve şube başkanlıkları, işyeri sendika temsilci-
leri, komite başkanları, çok sayıda üyemiz ve 
basın mensupları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 2017 yılında Erzu-
rum’da büyük bir coşkuyla 1 Mayıs kutlama-

sını gerçekleştirdiğimizi anımsatarak, Erzu-
rum’un kadim medeniyetimizin önemli bir 
şehri olduğunu söyledi.
HAK-İŞ’in 22 sendikası ve 81 il başkanlığıyla 
Türkiye’nin en büyük emek konfederasyonla-
rından birisi olduğunu belirten Arslan, “HAK-
İŞ 43 yıllık tarihinde özgürlük ve demokrasi-
den yana taraf olmuş ve çizgisini korumuştur. 
12 Eylül 1980 darbesinin en ağır faturasını 
HAK-İŞ ödemiştir. HAK-İŞ olarak her zaman 
milletin yanındaki yerimizi aldık. Baskılara, 
zulümlere boyun eğmedik” dedi.

“Haktan ve Adaletten Yana Tavır 
Alan Bir Duruşumuz Var”

Arslan, “Kimsenin konuşmadığı zamanlarda 
konuşan, haktan ve adaletten yana tavır alan 
bir duruşumuz var. Elbette bunun bedeli var biz 
de bu bedelleri ödeyerek bugünlere kadar gel-
dik. Sadece kuru sendikacılık yapmadık. Mille-
timizin ihtiyacı olduğu her zaman milletimizle 

beraber saf tuttuk, her zaman başımız dik dur-
duk. HAK-İŞ olarak ülkemizin, bölgemizin ve 
küremizin bütün mazlumlarına karşı kendimi-
zi borçlu bildik. Her zaman zalimin karşısında 
olduk ve mazlumun hakkını zalime karşı ko-
ruduk. Biz bu sebeple taşeron mücadelesinin 
karşısında olduk ve bunun çözümü için sonuna 
kadar mücadele ettik” diye konuştu.

“Taşeron İşçiliğin Kaldırılması  
HAK-İŞ’in ve İşçilerimizin  
Başarısıdır”

Taşeron mücadelesinde HAK-İŞ’i destekleye-
rek yanında duran herkese teşekkürlerini ile-
ten Arslan, “Bu mücadelede bize yardım eden, 
yanımızda durarak sendikalarımıza üye olan 
herkese teşekkür ediyorum. Taşeron işçiliğin 
kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
çalışma hayatında yapılmış en büyük reform-
dur. Kamuda 180 bin mevcut kadrolu işçinin 
üzerine yaklaşık bir milyon işçi kadro aldı. Bu 
başarı milletimizin, HAK-İŞ’in ve işçilerimizin 
başarısıdır” ifadelerini kullandı.

“Karamsar Değiliz”

İşçilerin çözülmesi gereken birtakım sorunla-
rının bulunduğunu dile getiren Arslan, “İşçile-
rimizin birtakım sorunlarını çözme yolundaki 
mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 696 
sayılı KHK kapsamında KİT’lerde çalışanlar 
başta olmak üzere 40 bine yakın arkadaşımız 
kadro alamadı. Ancak HAK-İŞ olarak karam-
sar değiliz. 2007 yılında taşeron işçilerimizin 
kadroya alınması için mücadeleye başladı-
ğımızda hiçbir hakka sahip değildiler. Bugün 
geldiğimiz nokta önemli bir noktadır. Uzun 
ve yorucu bir mücadeleden sonra bu başarıyı 
sağladık” diye konuştu. 

ARSLAN, ERZURUM’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
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“Çabalarımız Sonuç Bulmaya 
Başladı”

Taşerondan kadroya yeni geçen işçilerin enf-
lasyon oranında zam alamadıklarını belirten 
Arslan, “Kadroya yeni geçen işçilerimizin 
daha önce belirlenen yüzde 4 artı yüzde 4 
enflasyon zammını yeterli bulmuyoruz. Bu 
işçilerimiz için de enflasyon oranında zam 
talep ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Hükümetimizden emekçi ar-
kadaşlarımız için enflasyon farkı talep ettik. 
İmza kampanyası düzenledik. Bu çabalarımız 
sonuç bulmaya başladı. Antalya ve İstanbul’da 
yüzde 4’ün üzerinde artış sağlandı. Antalya’da 
yüzde dördün üzerinde seyyanen 350 lira artış 
sağlandı. Bizim talebimiz kamu vicdanına uy-
gun olmak ve çalışan arkadaşlarımızın hakla-
rını almaktır. Bu kadim şehirde gece gündüz 

demeden çalışan arkadaşlarımız bu artışları 
hak ettiler” dedi.

“Millet İradesinin Yanında Olacağız”

31 Mart’ta yerel seçimlerin olduğunu anım-
satan Arslan, “HAK-İŞ olarak milletimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin 
vatansever evlatları olarak bütün emekçi kar-
deşlerimiz sandığa gidip oylarını kullanmalı. 
Önümüzdeki süreç zor bir süreçtir. Biz mil-
letin iradesi ve milletin seçtiklerinin yanında 
olacağız. Seçim çalışmalarında belediye baş-
kan adaylarına başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

“Erzurum’a Yapılan Her İşte  
İşçilerimizin Emeği ve Alınteri Var"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Meh-
met Sekmen, çalışanların haklarını zama-
nında ve hakkıyla vermeye gayret ettiklerini 

belirterek, “Emek önemli bir hak ve biz ça-
lıştığımız süre boyunca emekçilerin hakkını 
zamanında verdik. Erzurum’a yapılan her 
işte işçilerimizin emeği ve alınteri var. Bunları 
düşünerek yaptığımız sözleşmelerde emekçi 
kardeşlerimizin rızasını alacak anlaşmalar 
yaptık. Toplu sözleşmemiz hayırlı, uğurlu ol-
sun” dedi.
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 
milletvekili olmadan önce sendikalı bir işçi 
olduğunu hatırlatarak, “Taşerondan kadroya 
geçen işçilerin mobinge maruz kalarak mo-
tivasyon kayıplarına uğradığını biliyorum ve 
bunların çözümü için bizzat çalışacağım. Top-
lu iş sözleşmeniz hayırlı olsun” dedi.
HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal da 
toplu iş sözleşmesi töreninde bir selamlama 
konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart 
2019 tarihinde Elmadağ Belediyesi ile Hiz-
met-İş Sendikamız arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan,  Elmadağ Beledi-
ye Başkanı Gazi Şahin, Öz Güven-Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 5 No.lu Şube Başkanı Murat Demirtaş, 
Belediye Başkan Yardımcısı Davut Gündoğan, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel başkanımız 
Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi ile hak-
kaniyetli ve dengeli bir artış sağlandığını be-
lirtti.

“Toplu Sözleşme Uygulanabilir  
Olmalı”

Toplu iş sözleşmesinin uygulanabilir olması 
gerektiğini belirten Arslan, “Ücretler ve diğer 
haklar zamanında ödenebilmeli, emekçiler ve 
belediyeyi zor durumda bırakmamalıdır. 2 yıl 
süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi 
ile enflasyonun 2 puan üzerinde artış sağlan-
mış, üst ve alt gruptakiler arasındaki makas 
gözetilerek bir düzenleme yapılmıştır. Sözleş-
memiz, ücret artışları enflasyonun üzerinde, 
hakkaniyetli ve uygulanabilir bir sözleşmedir” 
dedi.

Arslan’dan Başkan Şahin’e 
Teşekkür

Arslan, 696 sayılı KHK ile belediyenin şirketine 
geçen emekçiler için yaptığı ücret düzenleme-
sinden dolayı başkan Şahin’i teşekkür etti.
696 sayılı KHK’ya göre, kadroya geçen işçiler 

için 2020 yılının Ekim ayına kadar asgari üc-
ret artı yüzde 4’lük bir artış öngörüldüğünü 
hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Elmadağ 
belediye Başkanı Gazi Bey, iş sözleşmelerini 
dikkate alarak yeni asgari ücretin üzerine yüz-
de 10, 20 ve 30’luk bir artış ve bunun üzeri-
ne yüzde 4’lük bir artış yapılmak suretiyle bir 
ayarlama yapmıştır, Temmuz ayında bir yüzde 
4’lük artış daha yapılacak. Sayın Şahin’e, ar-
kadaşlarımızın sıkıntılarının bilincinde olarak 
yaptığı artıştan dolayı teşekkür ediyorum.”

“Taşeron Sisteminin Sona Ermiş  
Olması Önemlidir”

Arslan, “Önemli olan taşeron sisteminin sona 
ermiş olmasıdır. Artık yerel hizmetler bele-
diyelerimizin kendi çalışanlarıyla yapılacak. 
İŞKUR üzerinden eleman alımı yapılabilecek, 
ancak taşeron çalıştırma söz konusu olmaya-
cak” dedi. Arslan, taşeron emekçilerine kadro 
verilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Hakkaniyet 
İçerisinde Hizmet Ediyor”

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de ta-
şeron emekçilerin kadroya geçmesinde kanu-
nen emeği olan Cumhurbaşkanımıza teşek-
kür ederek başladığı konuşmasında, HAK-İŞ 
ve Hizmet-İş Sendikasının işçileri düşünür-
ken, ülkeyi de düşündüğünü belirterek, “HAK-
İŞ ve Hizmet-İş Sendikası hakkaniyet ölçüsü 
içerisinde hizmet ediyor” dedi.

ARSLAN, ELMADAĞ BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Amasya 
Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikamız arasın-
daki toplu iş sözleşmesi imza törenine ka-
tıldı. 
Toplu iş sözleşmesi töreni, 26 Mart 2019 
tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Amasya Belediye Başkanı ve Ak Parti 
Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir, HAK-
İŞ Amasya İl  Başkanı İsmail Pazar, HAK-İŞ 
Tokat İl Başkanı Resul Demir, Amasya Be-
lediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Dümen, 
Amasya İşyeri Sendika temsilcileri ve üyele-
rimizin yanı sıra, çok sayıda basın mensubu 
katıldı. 
Genel başkanımız Mahmut Arslan, elim bir 
trafik kazasında kaybettiğimiz Hizmet-İş 
Sendikamızın Amasya Şube eski Başkanı 
merhum Abdülkadir Dişdiş’i rahmetle andı.

Arslan: “Taşeron emekçilerine  
Kadro verilmesi Küresel Güçlere 
Meydan Okumadır” 

Kamuda taşeron firmalarda çalışan işçilere 
kadro verilmesini küresel güçlere karşı bir 
meydan okuma olarak değerlendiren Ars-
lan, “Kadro almamız küresel güçlere karşı 

kazandığımız bir savaş olmuştur” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in taşeron şirketlerde ça-
lışan işçiler için kadro mücadelesini 2014 
yılında başlattığını belirterek,  "2017 yılı so-
nunda kadro almayı başardık.  Başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edi-
yoruz” dedi.

“Kadro Alamayanlar İçin  
Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

2020 yılı itibariyle, kadrolu, geçici, taşeron 
ayrımı olmadan tüm işçilerle sözleşme ya-
pılacağını söyleyen Arslan, “Kadroya yeni 
geçen arkadaşlarımız da eski kadrolularla 
aynı yasal haklara sahip olacak. Kadro ala-
mayan bazı arkadaşlarımız var, onlar için 
de çalışmalarımızı istikrarla sürdürüyoruz” 
dedi.

“Sandık Demokrasinin En Temel 
Unsurudur”

31 Mart seçimlerini bir yerel seçimin öte-
sine taşıma girişimlerini Türkiye’ye yönelik 
bir operasyon olarak değerlendiren Arslan, 
“Ülkemizin bekası için, demokrasi için mut-

ARSLAN, AMASYA BELEDİYESİ TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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laka sandığa gidin. Sandık demokrasinin en 
temel unsurudur. Biz milletimizin sağduyu-
suna her zaman güveniyoruz. Amasya ge-
leceğine sahip çıkacaktır. Seçim sonuçları 
inşallah milletimiz için hayırlı olur” diyerek, 
Amasya Belediye Başkanına seçim çalışma-
larında başarılar diledi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir 
ise, geçmişte kamuda taşeron firmalarda 
çalışan emekçiler için vicdanının sızladığını 
ve kadro verilmesine en çok sevinenlerden 
biri olduğunu kaydetti. Özdemir, “Kadroya 
geçen arkadaşlarımız bir yıl sonra, daha 
önce kadro alanlarla aynı haklara sahip ola-

caklar, bu sevindirici bir durumdur. Toplu iş 

sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

HAK-İŞ Amasya İl Başkanı ve Hizmet-İş 

Sendikası Şube Başkanı İsmail Pazar da im-

zalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi 

verdi.



119HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki ANFA Genel Müdürlüğü arasında 

toplu iş sözleşmesi imzalandı. 28 Mart 2019 
tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rilen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkan 

Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sen-
dikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, 
ANFA Genel Müdürü Erdal Türk, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş 
Sendikası Ankara Şube Başkanları, ANFA 
Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyeler ve aile-
leri ile çok sayıda davetli katıldı. 
İmza töreninde Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, ANFA Genel Müdürü Erdal Türk birer 
konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

ANFA TİS TÖRENİNE KATILDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mart 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağ-
lı Hizmet-İş Sendikası ile Sincan Belediyesi 
arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi 
imza törenine katıldı.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hü-
seyin Öz, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman 
Erdoğan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner 
Arslanargun, Hizmet-İş Sendikası Ankara 1 
Nolu Şube Başkanı Raşit Şahin ve yönetim 
kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri, ko-
mite başkanları ve çok sayıda üyemiz katıldı.

“Birçok Güzelliği Aynı Anda  
Yaşıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
birçok güzelliği aynı anda yaşıyoruz. Başarılı 
bir şekilde sonuçlandırdığımız iyi bir toplu iş 
sözleşmesinin imza törenini gerçekleştiri-

yoruz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 
işçi işveren tarafları olarak karşılıklı hoşgö-
rü, anlayış ve diyalog içerisinde başarmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bu sözleşme ile çalışma 
huzuru için yeni bir dönemin başlangıcını ya-
şıyoruz” dedi.

“İyi Bir Toplu İş Sözleşmesinin  
3 Temel Ayağı Vardır”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak toplu iş söz-
leşmelerinde bir kısım temel ilkelerinin oldu-
ğunu anlatan Arslan, “Bizim için iyi bir toplu iş 
sözleşmesinin 3 temel ayağı vardır. Eğer bu 
3 ayağı gerçekleştirdiysek toplu iş sözleşme-
sini başarılı kabul ediyoruz. Birincisi; işimizi, 
aşımızı kaybetmemeliyiz. İmzaladığımız bir 
sözleşme iş güvencemizi sağlamalı. İkincisi; 
elde ettiğimiz ücretleri zamanında alabilme-
liyiz. Alamazsak sözleşme bir anlam ifade 
etmez. Üçüncüsü; iş yerinde iş barışının ve 
huzurun sağlanmasıdır. Bugün Sincan Bele-

diyesi ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi bu 
üç unsuru da sağlıyor” diye konuştu.

“Geldiğimiz Nokta Önemli”

Arslan, “Bugün geldiğimiz noktayı çok önemli 
buluyoruz. Toplu iş sözleşmeleri beklentile-
rimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz, 
yaşadığımız zorlukların asgariye indirilmesi 
konusunda önemlidir. Ekonomik anlamda zor 
bir dönemden geçtiğimiz bir dönemde böyle 
bir toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını ba-
şarılı buluyoruz. İmzalanan toplu iş sözleş-
mesiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamı-
mızı devam ettirecek asgari geçimi sağlamış 
oluyoruz” dedi.
Taşeron sisteminin kaldırılmasını Türkiye 
Cumhuriyeti çalışma hayatı tarihinde en bü-
yük reform olarak değerlendiren Arslan, 1 
milyona yakın kişinin taşerondan kadroya 
geçtiğini ve bunun çalışma hayatı açısından 
son derece önemli olduğunu söyledi.

“Demokrasi En Çok Emekçilere 
Yarar”

HAK-İŞ’in her zaman demokrasiden yana 
olduğunu kaydeden Arslan, “2010 yılında 
yapılan anayasa değişikliği referandumun-
da ‘Darbelerin Karanlığından Demokrasinin 
Aydınlığına Evet’ diyerek, Anayasanın 15. 
maddesindeki değişikliğin gerçekleşmesi ko-
nusunda büyük bir emek verdik, darbecilerin 
yargılanmalarının yolunu açtık. 16 Nisan 2017 
referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine destek verdik. Referandum 
kampanyası kapsamında 40 günde 50 toplan-
tı yaptık. Çünkü demokrasinin olması, özgür-
lüklerin genişlemesi en çok emekçilere yarar. 
Demokrasi yoksa örgütlenme de yoktur. Bu 

ARSLAN, SİNCAN BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI
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yüzden demokrasinin güçlenmesini sendikal 
mücadelemizin en temel unsuru olarak görü-
yoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ'in her zaman olduğu gibi 31 Mart ye-
rel seçimlerinde de millet iradesinin yanında 
olmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, 
"Ülkemizin vatansever evlatları olarak bütün 
emekçi kardeşlerimiz sandığa gidip oylarını 
kullanmalı. HAK-İŞ olarak biz millet irade-
sinin ve milletin seçtiklerinin yanında olduk. 
Her zaman milletten ve millet iradesinden 
yana olduk.  Milletimizin sağduyusuna ve 
basiretine inanıyoruz. Sincan Belediye Başka-
nı Murat Ercan ile uzun süre birlikte çalıştık. 
Kendisinin Sincan Belediyesi'nde yaptığı ba-
şarılı çalışmaları biliyoruz. Aynı başarıların 31 
Mart seçimlerinden sonra da devam etmesini 
temenni ediyoruz. Kendisine 31 Mart seçim-
lerinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Arslan, "İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin 
ülkemize, konfederasyonumuza, sendikamı-

za ve belediyemize hayırlar getirmesini diliyo-
rum" dedi.

"İmzaladığımız Toplu İş 
Sözleşmesinin En Önemli Boyutu 
İşyeri Huzuru ve Barışıdır"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, imza-
lanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile 
olması dileğinde bulundu.
Konuşmasında işçilere sesle-
nen Ercan, "Sincan Belediyesi 
olarak iyi bir ismimiz itibarı-
mız varsa bu sizlerin sayesin-
dedir. Bu işin asıl mimarları 
sizlersiniz. İşçilerimizin rahat 
etmesi, bizim rahat etmemiz 
demektir. Bugün imzaladığı-
mız toplu iş sözleşmesinin en 
önemli boyutu işyeri huzuru 
ve barışıdır. Sendikamızla 
bugüne kadar çok güzel bir 

süreç işlettik inşallah bundan sonra da işlet-
meye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanar-
gun, "İmzalanan toplu iş sözleşmesinin HAK-
İŞ ve Sincan Belediyesi işçileri için hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan 
da bir selamlama konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Sakarya İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı 
Mehmet Mesut Gökdemir, HAK-İŞ İstanbul 
İl Başkanı Mustafa Şişman, HAK-İŞe bağlı 
sendikaların Sakarya Şube Başkanları AK 
Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkan 
adayı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya İl Başkanı 
Yunus Tever, işyeri sendika temsilcileri, ko-
mite başkanları ve pek çok üyemiz ile basın 
mensupları katıldı. Genel Başkanımız Ars-
lan, HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük Konfe-
derasyonlarından biri olduğunu vurgulaya-
rak şunları kaydetti: “Bu toprakları bin yıldan 
fazladır vatan yapan değerleri içine alan, 
medeniyetimizin, kültürümüzün, inançları-
mızın içinde bulunduğu yerli ve milli bir sen-

dikacılık yapıyoruz. Bir yönüyle yerli ve milli 
bir yönüyle evrensel bir sendikacılık hareke-
tiyiz. HAK-İŞ 12 Eylül darbesine karşı çıktı. 
HAK-İŞ olarak her zaman demokrasiden 
yana tavır aldık. Her zaman darbelere karşı 
çıktık. 28 Şubat sürecinde sırf inançlarından 
dolayı binlerce silahlı kuvvetler mensubu 
görevlerinden ihraç edildi. Türkiye büyük bir 
kaos yaşadı. HAK-İŞ olarak demokrasiden 
yana olduk; baskılara, zulümlere boyun eğ-
medik. 28 Şubat sürecinde darbeye destek 
veren beşli çete, demokratik hükümeti de-
virmek için çalıştı. HAK-İŞ olarak 15 Tem-
muz darbesine karşı da 700 bin üyemizle 
en önde yer aldık. HAK-İŞ, 15 Temmuz’da 
demokrasiden, halktan yana tavır aldı. Şehit 
olan emekçi kardeşlerimiz oldu, 100’e yakın 
arkadaşımız gazi oldu.”

“HAK-İŞ Demokrasiye Sahip  
Çıkmıştır”

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa de-
ğişikliğine HAK-İŞ’in damgasını vurduğunu 
belirten Arslan, “Darbelerin Karanlığından 
Demokrasinin Aydınlığına Evet” diyerek ana-
yasa değişikliğinin gerçekleşmesinde büyük 
emek verdik. Darbecilerin yargılanmasının 
yolunu açtık. Bu tavrımızdan dolayı yargılan-
dık, ama çok şükür beraat ettik. Her zaman 
demokrasiye sahip çıktık. HAK-İŞ olarak 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, si-
yasi krizlerin neden olduğu ekonomik kriz-
lerin sona ermesi için destek verdik” şeklin-
de konuştu.

“Demokrasinin Güçlenmesi 
Sendikal Mücadelemizin Temel 
Unsurudur”

HAK-İŞ’in her zaman Türkiye’nin bekası ve 
bütünlüğüne sahip çıktığını belirten Ars-
lan, şunları söyledi: “Demokrasinin olması, 
darbelerin ortadan kalkması, özgürlüklerin 
genişlemesi en çok emekçilere yarar. De-
mokrasi ekmeğimiz, aşımız kadar önemli. 
Demokrasi yoksa örgütlenme yok. Demok-
rasinin güçlenmesini sendikal mücadele-
mizin en temel unsuru olarak görüyoruz. 
Biz bu milletin kendisiyiz, bütün farklılıkları 
birleştiren bir örgütüz. HAK-İŞ’i büyütürsek 
sorunlarımız azalacak.

“Emekçi Kardeşlerimize Enflasyon 
Farkının Verilmesini Talep 
Ediyoruz”

Kamuda kadro alamayan emekçiler için 
mücadeleye devan ettiklerini belirten Ars-
lan, şöyle konuştu: “Kadro alamayan bazı 

ARSLAN, SAKARYA'DA İŞÇİLERLE BULUŞTU
ARSLAN, SAKARYA'DA HAK-İŞ TEMSİLCİLER TOPLANTISI'NA KATILDI



123HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

arkadaşlarımız var, onlar için de çalışma-
larımızı istikrarla sürdürüyoruz. Kadro ala-
mayan arkadaşlarımız için kadro talebimizi 
yüksek sesle ifade etmeye devam edeceğiz. 
Bir taraftan da emekçi kardeşlerimize enf-
lasyon farkının verilmesini talep ediyoruz. 
Bazı belediyeler inisiyatif alarak yüzde 4 artı 
4’ün üzerinde yeni bir kısım düzenlemeler 
yaptılar. Bütün çabamız, yeni asgari ücretin 
üzerine yüzde 4 artı 4 ve üzerine enflasyon 
farkını alabilmektir.”
Türkiye’nin bir ateş çemberinin içinde oldu-
ğunu ifade eden Arslan, “Türkiye yeni kriz 
dönemlerine, istikrarsızlıklara itilmek iste-
niyor. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. 
Ortaya çıkarılan yeni senaryoları boşa çıkar-
mamız gerekiyor. Biz HAK-İŞ olarak mille-
timizin yanında olmaya devam edece-
ğiz. İstikrarın ve ülkemizin bekasının 
yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 
ülkenin vatansever evlatları olarak 
bütün emekçi kardeşlerimiz sandığa 
gidip oylarını kullanmalı. Bağımsız ve 
güçlü bir Türkiye’nin bölgedeki varlı-
ğından rahatsız olanlara karşı bu ülkeye 
sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi 

korumamız gerekiyor. Önümüzdeki süreç 
zor bir süreçtir. Ekmeğimiz için, geleceğimiz 
için, işimiz için, aşımız için, Türkiye’nin istik-
rarına ihtiyacımız var. Biz milletin iradesi ve 
milletin seçtiklerinin yanında olacağız. Se-
çim çalışmalarında belediye başkan aday-
larına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 
Sendikal örgütlenmenin önemine deginen  
Arslan, “Sizler sendikalarımızın üyeleri 
olarak önemli süreçleri başarıyla atlatmış 
arkadaşlarımızsınız. Bunu hem kamuda 
hem de özel sektörde daha ileri taşımamız 
gerekiyor. Bize düşen yeni örgütlenme ça-

lışmalarını sürdürmek. İstikameti-
mizden, kararlılığımızdan vazgeç-

memektir” dedi. Arslan, Kahramanmaraş’ta 

10 yıl önce helikopter kazası sonucu hayatını 

kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel 

Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu da şehadeti-

nin 10. yılı vesilesiyle andı. AK Parti Sakarya 

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem 

Yüce, “HAK-İŞ bu günlere gelebilmek için 

çok mücadele verdi. Hep hakkın yanında 

oldu. Biz de her zaman haktan yana oyduk, 

olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Sa-

karya İl Başkanı Yunus Tever, HAK-İŞ Sa-

karya İl Temsilciler toplantısına katılmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HAK-İŞ 

Sakarya İl Başkanı Mehmet Mesut Gökde-

mir, bir selamlama konuşması yaptı ve Sa-

karya’daki örgütlenme çalışmaları hakkında 

bilgi verdi.

Mahmut Arslan: "Ekmeğimiz için, geleceğimiz için, 
işimiz için, aşımız için, Türkiye’nin istikrarına ihtiya-
cımız var. Biz milletin iradesi ve milletin seçtiklerinin 
yanında olacağız"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Şanlıurfa İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Nihat Çiftçi, HAK-İŞ Şanlıurfa İl 
Başkanı Selim Gülsatar, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, AK 
Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan 

adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Beledi-
ye Başkanı Fevzi Demirkol, Hizmet-İş Sendi-
kası Şanlıurfa Şube Başkanları, Memur-Sen 
Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, AK 
Parti Şanlıurfa İl Başkan yardımcıları, Şanlı-
urfa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, 
BELTUR Genel Müdürü Levent Kama ve birim 
müdürleri, BELSAN A.Ş Genel Müdürü Le-
vent Çelik ve birim müdürleri HAK-İŞ’e bağlı 

sendikaların Şanlıurfa İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları, 
çok sayıda üyemiz ve basın mensupları katıl-
dı.

“Uluslararası Sendikal Hareketin 
Etkin Bir Aktörüyüz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 
Türkiye'nin yanı sıra, uluslararası sendikal 
hareketin de önemli ve etkin bir aktörü ola-
rak faaliyetlerini yürütmektedir. HAK-İŞ bir 
yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle de evrensel 
bir harekettir” dedi.

“Demokrasi Sendikal  
Mücadelemizin Temel Unsurudur”

Demokrasinin güçlenmesini sendikal müca-
delemizin temel unsuru olarak nitelendiren 
Arslan, “Demokrasinin olması, özgürlüklerin 
genişlemesi en çok emekçilere yarar. De-
mokrasi yoksa örgütlenme de yoktur. Bu se-
bepledir ki, demokrasinin güçlenmesini sen-
dikal mücadelemizin en temel unsuru olarak 
görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçimlerin demokrasinin en temel kriteri 
olduğunu vurgulayan Arslan, “Türkiye'de se-
çime katılım yüksektir. 31 Mart seçimlerinde 

ARSLAN, ŞANLIURFA’DA İŞÇİ BULUŞMASINA KATILDI
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üyelerimizin ve tüm halkımızın sandığa git-
mesini arzu ediyoruz. Çünkü sorumluluğu-
muz var. Demokrasiye sahip çıkacağız, de-
mokrasinin gereğini yapacağız. Milletimizin 
sağduyusuna, basiretine her zaman inandık. 
Bütün seçimlerde milletimiz en doğrusunu 
yapmıştır. Halkımızın ortaya koyduğu iradeye 
hep saygı duyduk, bundan sonra da saygı du-
yacağız” dedi.
Başta üyelerimiz olmak üzere bütün seçmen-
leri oy kullanmaya davet eden Arslan, seçim 
çalışmalarında adaylara başarılar diledi.

“Demokrasiye Sahip Çıkmaya  
Devam Edeceğiz”

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği refe-
randumuna HAK-İŞ’in damgasını vurduğunu 

belirten Arslan, “’Darbelerin Karanlığından 
Demokrasinin Aydınlığına Evet’ diyerek, 
Anayasanın 15. maddesindeki değişikliğin 
gerçekleşmesi konusunda büyük bir emek 
verdik, darbecilerin yargılanmalarının yolu-
nu açtık. Bu tavrımızdan dolayı yargılandık, 
ama çok şükür beraat ettik. Her zaman de-
mokrasiye sahip çıktık ve çıkmaya da devam 
edeceğiz. HAK-İŞ olarak Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine destek verdik. 16 Nisan 
2017 referandumunda, 40 günde 50 toplantı 
yaparak destek olduk” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon Farkının Verilmesini Ta-
lep Ediyoruz”

696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya yeni 
geçen işçilerin ücret artışlarının enflasyonun 

gerisinde kaldığını söyleyen Arslan, “Emekçi 
kardeşlerimize enflasyon farkının verilmesini 
talep ediyoruz. Bazı belediyeler inisiyatif ala-
rak yüzde 4 artı 4’ün üzerinde yeni bir kısım 
düzenlemeler yaptılar.  Çabamız, kadroya yeni 
geçen bütün arkadaşlarımız için yeni asgari 
ücretin üzerine yüzde 4 artı 4 ve üzerine enf-
lasyon farkını alabilmektir” dedi. 
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, her zaman 
işçiler için adil olanı yapacağını belirterek, “İşçi 
ve işveren dengesini barış ve güven ortamı ile 
sağladık. Hakkı ve hukuku gözettik, bundan 
sonra da böyle olacaktır” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve 
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar da 
birer selamlama konuşması yaptılar.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Kahramanmaraş İl 
Temsilciler Toplantısına katıldı. 
Düzenlenen toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK Parti Kahra-
manmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, İmran 
Kılıç, Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç, 
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Adayı Hayrettin Güngör, 
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçi-
çek, Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Kahramanma-
raş İl Başkanı Ömer Çınar, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Kahramanmaraş İl ve Şube 
Başkanları, işyeri sendika temsilcileri, komi-
te başkanları, üyelerimiz ve basın mensup-
ları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı tarihi bir gün-
de Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu 
gururu ifade ederek, “18 Mart’ta Çanakka-
le’de yazılan destanın devamı 12 Şubat’ta 

Kahramanmaraş’ta atıldı. Bu sebeple bu özel 
günde burada olmak onur vericidir” dedi.

"Ülkemizin Bekası İçin Milletimizin 
Yanında Yer Aldık"

HAK-İŞ’in demokratik bir emek örgütü oldu-
ğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: “HAK-
İŞ, 12 Eylül darbesine karşı çıktı. HAK-İŞ 
olarak her zaman demokrasiden yana tavır 
aldık, darbelere karşı çıktık. 28 Şubat süre-
cinde de halktan yana, demokrasiden yana 
tavır aldık. 12 Eylül’de darbeye destek ve-
renler ödüllendirildi. Sendikacıyız diyenler, 28 
Şubat sürecinde darbeye destek veren beşli 
çeteye hükümeti devirmek için çalıştı. HAK-
İŞ, 15 Temmuz’da demokrasiden, halktan 
yana tavır aldı. Şehit olan emekçi kardeşleri-
miz oldu, 100’e yakın arkadaşımız gazi oldu. 
HAK-İŞ olarak 15 Temmuz darbesine karşı 
çıktık, 700 bin üyemizle, 22 sendikamızla 
milletin yanında yer alıyoruz. Ülkemizin be-
kası için her zaman olduğu gibi bugün de 
milletin yanında yer aldık.”

"HAK-İŞ'in Güçlenmesi, Türkiye'nin 
Güçlenmesi Demektir"

HAK-İŞ’in güçlenmesini Türkiye’nin güçlen-
mesi olarak nitelendiren Arslan, “HAK-İŞ’in 
güçlenmesi adaletin güçlenmesi demektir. 
Bu ülkenin gücünün farkında olarak milleti-
mize hizmet ediyoruz” dedi.

“Tarihi Bir Başarıyı Hep Birlikte Ger-
çekleştirdik”

Taşeron işçilerin sorunlarının çözümünü için 
uzun yıllar çalıştıklarını belirten Arslan, “Ta-
şeron sistemi bu ülkeye yakışmayan bir sis-
temdi. Bu konudaki karmaşa bizi bu alanda 
örgütlenmeye sevk etti. Taşeron mücadele-
sini insan hakları mücadelesi olarak gördük. 
Haksızlığın, adaletsizliğin, her türlü istisma-
rın yapıldığı bu yapının sona erdirilmesi için 
büyük mücadele verdik. Taşeron mücade-
lemizde karşımıza ÖSP sistemini getirdiler. 
ÖSP’yi kabul etmedik ve bu sisteme karşı 
olduğumuzu dile getirdik. ÖSP’yi büyük bir 
mücadele vererek gündemden kaldırdık. 
Taşeron sisteminin ortadan kaldırılmasında 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, dönemin Başbakanı Sayın Bi-
nali Yıldırım ve dönemin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na 
ve AK Parti hükümetine teşekkür ediyorum. 
Tarihi bir başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik” 
diye konuştu.

“Sandık Demokrasinin En Temel 
Unsurudur”

Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine 
değinen Arslan, “Sandıklar demokrasinin en 
temel unsurudur. Tüm arkadaşlarımızı de-
mokrasinin temeli olan sandıklara gitmesini 
istiyorum. AK Parti Kahramanmaraş Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Gün-
gör’ün birikimlerine ve tecrübesine güveni-

ARSLAN, KAHRAMANMARAŞ’TA İŞÇİLERLE BULUŞTU
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yoruz. Güngör’ün Kahramanmaraş’a güzel 
hizmet edeceğinden şüphemiz yok. İnşallah 
Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş daha 
güzel hizmetlere kavuşacaktır” dedi. 

Arslan, Güngör ve diğer adaylara 
başarılar diledi

Çanakkale Zaferinin 104. yılını kutlayan Ars-
lan, Çanakkale Zaferinin kazanılmasında 
büyük bir emeği olan Seyit Onbaşı'nın kah-
ramanlıklarından bahsederek, Balıkesir'in 
Havran ilçesi Koca Seyit Mahallesinde kon-
federasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
ve Balıkesir Valiliği'nin katkılarıyla yaptırılan 
Koca Seyit İlkokulu'nun yaptırıldığını anlattı.
Çanakkale zaferinin 104. Yılını kutlayan 
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, 
“31 Mart Yerel seçimlerinde bayrak değişi-
mi yapacağız. Seçim sonuçları bütün dünya 
tarafından bekleniyor. Ülkemizin istikrarı ve 
bekası söz konusudur. Fatih Erkoç ve Kah-
ramanmaraş’a hizmet eden herkesi kut-
luyorum” diye konuştu. Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Erkoç, 5 yıl boyunca Kahramanmaraş iline 
hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Şehrimize tüm hizmetleri emek-
çi kardeşlerimizle yaptık. Bundan sonra da 
Hayrettin Güngör başarılı çalışmalar yapa-
caktır” dedi.

"HAK-İŞ’in İşçinin ve Emeğin  
Yanında Olduğunu Biliyoruz"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ha-
bibe Öçal, HAK-İŞ’in kendisi için büyük bir 
önem taşıdığını belirterek, “HAK-İŞ’in her 
zaman işçinin ve emeğin yanında olduğunu 
biliyoruz. HAK-İŞ yerli ve milli bir sendikadır. 
Tüm zor zamanlarda vatanın ve milletin ya-
nında yer aldı. Bir sivil toplum kuruluşu ola-
rak görevini yerine layıkıyla getirdi ve millete 
hizmet etti” diye konuştu. Kahramanmaraş 
Milletvekili İmran Kılıç, “İşçi hakkı alınmaz, 
işçinin hakkı verilir. Yerli ve milli sendikala-
rın kurulmasında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi. Hizmet-İş Sendikası 
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
“HAK-İŞ sonuç alma becerisini gösteren bir 
kuruluştur. Bu beceri Mahmut Arslan'ın ba-

şarıları ile çözüme ulaşmıştır. HAK-İŞ çalı-
şanların sorunlarını çözmekle mükellef olsa 
da konfederasyonumuz edindiği misyonla 
dünyanın her yerindeki mazlumlara kucak 
açmaktadır. HAK-İŞ bütün ihtiyaç sahibi ül-
kelerin yanında oldu ve olmaya devam ede-
cektir. Bunları sizin desteklerinizle yapıyor” 
dedi. HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı 
Ömer Çınar da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
önemine değinen bir açılış konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Adıyaman İl Temsilci-
ler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Onursal 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Adıya-
man Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman 
Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet 
Dağtekin, HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Ha-
san Kılınç, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Adı-
yaman İl ve Şube Başkanları, işyeri sendika 
temsilcileri ve komite başkanları katıldı.

“HAK-İŞ Demokratik Bir Emek  
Örgütüdür”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in yıllardır taşeron 
mücadelesinin içerisinde olduğunu belirte-
rek, “HAK-İŞ demokratik bir emek örgütüdür. 
Taşeron işçilerin kadro almasında HAK-İŞ 
olarak çok çalıştık. Çalışmalarımızın sonu-
cunda 1 milyona yakın çalışanın kadro alma-
sını sağladık. Halen bazı eksiklikleri olsa da 
bu konuda büyük bir başarı sağladık. Ancak 
tüm bu başarıların yanında kadro alamayan 
arkadaşlarımız var. Bunların kadro almaları 

için de mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye 
devam ediyoruz” dedi. Arslan,  taşerondan 
kadroya yeni geçen işçiler için enflasyon ora-
nında zam farkının uygulanmasını talep ettik-
lerini anımsattı. 

“Her Zaman Milletimiz İçin Görev 
Üstlendik”

HAK-İŞ’in sendikacılık dışında bazı sorumlu-
lukları da üstlendiğini anlatan Arslan, “HAK-
İŞ olarak her zaman görev üstlendik. Anaya-
sa değişikliği referandumunda “Evet”ten yana 
tavır aldık. “Darbelerin karanlığından demok-
rasinin aydınlığına evet” sloganıyla başlatılan 
kampanyaya destek verdik. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemini içeren 16 Nisan 2017 
Anayasa değişikliği referandumunda “Evet”-
ten yana tavır aldık.  HAK-İŞ olarak anayasa 
değişikliğinden yana olduk. HAK-İŞ olarak 40 
günde 50 toplantı yaparak kampanyaya des-
tek verdik” diye konuştu.

“31 Mart’ta Mutlaka Sandığa Gidin”

Ülkemizin bekası için, demokrasi için yerel 
seçimlerde mutlaka sandığa gidilmesi çağrı-
sında bulunan Arslan, "Sandık demokrasinin 

en temel unsurudur. Biz milletimizin sağdu-
yusuna her zaman güveniyoruz. Seçim so-
nuçları inşallah milletimiz için hayırlı uğurlu 
olur” ifadelerini kullandı. AK Parti Adıyaman 
Belediye Başkan Adayı Süleyman  Kılınç, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan ve Hizmet-İş 
Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıver-
di ve emekçilerle birlikte olmaktan memnu-
niyet duyduğunu belirterek, “Milletimiz, fera-
set sahibidir. Milletimiz bu seçimlerde de fe-
rasetini gösterecek, vatanımızın, milletimizin 
bekası için en doğru kararı verecektir” dedi  
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağ-
tekin, HAK-İŞ'in emek mücadelesinde gös-
terdiği çabayı anımsatarak, çalışmalarından 
dolayı  tebrik etti. Hizmet-İş Sendikası Onur-
sal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş 
Sendikası temellerinin Adıyaman’da atıldığını 
belirterek, “Hizmet-İş şimdi 40 yılını geride 
bırakarak Türkiye’nin en büyük sendikası 
oldu. Nicelik ve nitelik olarak büyüdü. Hem 
Türk sendikacılık hareketinde hem de dünya 
sendikacılık hareketi içerisinde itibar kazan-
dı” dedi. HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan 
Kılınç da toplantıda bir açılış konuşması yaptı.

ARSLAN, ADIYAMAN’DA İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Malatya İl Temsilciler 
Toplantısına katıldı.
Malatya Temsilciler Toplantısına Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, AK 
Parti Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret 
Eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malat-
ya Milletvekili MKYK üyesi Öznur Çalık, AK 
Parti Malatya Milletvekili ve Malatya Büyük-
şehir Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Çakır, 
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhta-
lı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal 
Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan 
Koca, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malat-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur 
Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK 
Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi 
Belediye Başkan Adayı Osman Güder, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Turgut 
Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bayka-
rabulut, Turgut Özal Hastanesi Başhekimi 

Ali Beytur, Malatya İl Sağlık Müdürü Recep 
Bentli, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat 
Tamgacı, Yurtkur İl Müdürü Ebubekir Kay-
han, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Rasim Bulut, Hizmet-İş Sendikası Onursal 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Malatya 
İl Başkanı Bünyamin Geleri, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların Malatya İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri, komite başkan-
ları, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

"Tarihi Başarıyı Birlikte  
Gerçekleştirdik"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kamuda 
taşeron işçiliğinin çözümünü tarihi bir başa-
rı olarak değerlendirdi. Arslan, “Haksızlığın, 
adaletsizliğin ve her türlü istismarın yapıldı-
ğı taşeron sisteminin ortadan kalkması için 
büyük mücadele verdik. Tarihi bir başarıyı 
hep birlikte gerçekleştirdik” dedi. HAK-İŞ’in 
sendikacılık dışında birtakım sorumlulukları 
da üstlendiğini ifade eden Arslan, ülkemizin 
ekonomik ve demokratik gelişimine katkı 
verdiklerini söyledi.

"Seçimler Milli İradenin Tecelli  
Ettiği Durumdur"

Seçimlerin, demokrasinin en temel unsu-
ru olduğunu kaydeden Arslan, emekçileri 
sandığa gidip oy kullanmaya çağırdı. Arslan, 
“Seçimler milli iradenin tecelli ettiği durum-
dur. Önümüzdeki süreç zor ve meşakkatli 
bir süreçtir. Dünyadaki değişik bölgelerde 
mazlumların yaşadığı zorlukları yaşama-
mak için demokrasiden yana yer almalıyız. 
Milletin iradesi ve seçtiklerinin yanında ola-
cağız. HAK-İŞ zor zamanlarda olduğu gibi 
her zaman millet iradesinin yanında yer al-
mıştır. Seçim çalışmalarında belediye baş-
kan adaylarına başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

"HAK-İŞ, Haktan, Hukuktan ve  
Demokrasiden Yanadır"

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üye-
si Öznur Çalık, “HAK-İŞ her zaman haktan, 
hukuktan ve demokrasiden yana olmuştur. 
İşçilerin haklarını savunan sendikacılık yaptı. 
Bayrağının yanında, ezanın yanında yer aldı. 
Gösterdiği dik duruştan ötürü HAK-İŞ’e te-
şekkür ediyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Selahattin Gürkan, emek ve demokrasiden 
yana tavrından dolayı Genel Başkanımız 
Arslan’a teşekkür etti. Gürkan, 31 Mart yerel 
seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesi di-
leğinde bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, “HAK-İŞ, ismi üzere hakkın 
temsilciğini yapmıştır. Haktan yana olmuş 
ve çizgisini bozmamıştır. Darbe girişimlerin-
de de hakkın ve milletin yanında yer almıştır. 
Malatya olarak işçi kardeşlerimizin haklarını 
gözettik. Bundan sonra da bu şekilde de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu. AK Parti 

ARSLAN MALATYA’DA İŞÇİLERLE BULUŞTU
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Malatya Milletvekili ve Gümrük ve Ticaret 
Eski Bakanı Bülent Tüfenkci, HAK-İŞ’in işçi-
nin, emekçinin yanında olduğunu belirterek, 
“HAK-İŞ hep haklıdan yana oldu. Çalıştığı iş-
yerlerini, fabrikaları, devlet kurumlarını kendi 
kurumu bildi. Haktan ve adaletten yana oldu. 
Ne işçi ezilsin ne işveren ezilsin anlayışıyla 
sendikacılık faaliyetlerini yürüttü” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüse-
yin Tanrıverdi, “Dün 18 Mart 2019 Çanakkale 
Zaferi’nin 104. yıl dönümüydü. Böyle bir gün-
de ecdadımızı rahmetle anıyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman 

Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar da birer selamlama konuşması yaptılar. 

HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri 
toplantıda bir açılış konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 
2019 tarihinde Malatya Battalgazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen toplu açılış törenine 
katıldı. Törende konuşan Genel Başkanı-
mız Arslan, Battalgazi Belediye Başkanı ve 
AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Ada-
yı Selehattin Gürkan'ın başarılı hizmetlere 

imza attığını belirterek, "Selahattin Gürkan 
Başkanı hepimiz tanıyoruz. Onun hizmetle-
rini biliyoruz. Bu şehrin yaşanabilir bir kent 
olma noktasındaki ihtiyaçlarını son derece 
iyi analiz edip, önemli adımlar atarak, bu ba-
şarı öyküsünü gerçekleştirdiği için Başkanı 
ve ekibini kutluyorum. Kendisiyle tam bir 

uyum ve dayanışma içerisinde çalıştık. İn-
şallah bundan sonraki süreçte de Başkanın 
yeni başarılara imza atacağı ve yeni hizmet-
leri ortaya koyacağı güzel günleri Malatyalı 
hemşehrilerimize kazandırmış olur" dedi.
Konuşmaların ardından açılış töreni gerçek-
leştirildi.

ARSLAN BATTALGAZİ BELEDİYESİ TOPLU AÇILIŞ 
TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Samsun İl Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Sam-

sun İl Başkanı Ziya Uzun, AK Parti Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bayın-
dırlık ve İskân eski Bakanı Mustafa Demir, 
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Sam-
sun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu, Memur-Sen il başkanı Hamdi 

Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Samsun il 
ve şube başkanlıkları, işyeri sendika temsilci-
leri, komite başkanları ve pek çok üyemiz ile 
basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kurtuluş 
mücadelesinin başlatıldığı Samsun’da bulun-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
HAK-İŞ’i demokratik bir emek örgütü olarak 
tanımlayan Arslan, HAK-İŞ’in bütün anti-
demokratik süreçlerde ve referandumlarda 
milli iradeden yana tavır aldığını söyledi. Ars-
lan, “HAK-İŞ’in güçlenmesi Türkiye’nin güç-
lenmesi, adaletin güçlenmesidir” dedi.
Seçimlerin, demokrasinin en temel unsuru 
olduğunu belirten Arslan, bütün emekçileri 
sandığa gidip oy kullanmaya çağırdı. Arslan, 
“Seçimler milli iradenin tecelli ettiği durum-
dur. Önümüzdeki süreç zor ve meşakkatli bir 
süreçtir. Milletin iradesi ve milletin seçtikle-
rinin yanında olacağız. Seçim çalışmalarında 
belediye başkan adaylarına başarılar diliyo-
rum” dedi. Arslan, konuşmasında HAK-İŞ’in 
taşeron sorununun çözümünde gösterdiği 

ARSLAN, SAMSUN’DA İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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kararlılığa da değindi. Arslan, “Kölelik gibi gö-
rülen taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü 
için çok çalıştık. Taşeron sorununun çözümü 
Türkiye’nin en büyük reformudur. Bundan 
dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Tarihi bir başarıyı hep 
birlikte gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız 
kadro alamadı onların da kadro alabilmeleri 
için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kamuda 

çalışan arkadaşlarımız için enflasyon farkının 
ödenmesi talebimizi yineliyoruz” diye konuş-
tu. AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Bayındırlık ve İskan eski Bakanı 
Mustafa Demir de, “HAK-İŞ, Türk Sendikacılık 
hayatına yeni bir soluk, yeni bir tarif getirmiş-
tir. Hak kavramına kendine adamış, milleti-
mizin zor zamanlarda yanında olmuştur. Bu 
uğurda şehitler vermiştir” diye konuştu.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da, 
işçilerin haklarını bir gün bile aksatmadığını 
söyledi. Tok, “2004-2009 belediye başkanlığı 
dönemimde ilk defa Hizmet-İş ile beraber 
sözleşmeyi imzalayan ve en yüksek rakamla 
sözleşme yapan bir belediye başkanıyım. En 
yüksek sosyal hakları biz veriyoruz. İşçilerin 
haklarını bir gün bile aksatmadık. Bu konuda 
kendimizi ispatlamış bir belediyeyiz” dedi.
HAK-İŞ Samsun İl Başkanı Ziya Uzun da bir 
selamlama konuşması yaptı.

MEMURSEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Hizmet-İş 
Sendikası 13. Olağan Genel Kurulunda yeniden Genel 
Başkan seçilmesi dolayısıyla Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileğinde bulundu. Yalçın, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'ı 5 Nisan 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merke-
zindeki makamında ziyaret etti. Ziyarette Hizmet-İş 
Sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri ile Eğitim Bir-
Sen Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.  Ziyaretin so-
nunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. 

MEMURSEN BAŞKANI 
YALÇIN'DAN 
ARSLAN'A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Mart 
2019 tarihinde HAK-İŞ Antalya İl Başkanlığı 
Birlik ve Dayanışma Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Genel Başkan yardımcısı Mus-
tafa Toruntay, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, HAK-İŞ Antalya İl 
Başkanı Muhammed Talha Kandil, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların Antalya İl ve Şube Başkan-
lıkları, belediye başkan yardımcıları, belediye 
çalışanları, işyeri sendika temsilcileri, komite 
başkanları ve basın mensupları katıldı.

Arslan, Nevruz Bayramı’nı Kutladı

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Nevruz Bayramı’nı kutladı.
Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu ha-
tırlatan Arslan, “Kardeşliğin, dayanışmanın, 
dostluğun zirveye çıktığı Nevruz’un barış ve 
dayanışmaya vesile olmasını temenni etti.
Antalya’da imzaladığımız toplu iş sözleş-
melerinin hiçbirinde sıkıntı yaşamadığımızı 
kaydeden Arslan, “Sorunlarımızı müzakere 

ederek çözdük. Arkadaşlarımız Türkiye’nin 
en önde gelen ücretlerine imza atıyorlar” 
dedi.
Taşeron sorununun çözülmesiyle birlikte 
1 milyona yakın emekçinin kadro aldığını 

hatırlatan Arslan, “Taşeronda çalışan arka-
daşlarımızın sorunlarını çözebilmek için çok 
mücadele verdik. Bundan böyle işçi temini 
ihalesi yapılmayacak. Bütün hizmetleri be-
lediye çalışanlarımız yapacak” diye konuştu. 

ARSLAN, ANTALYA’DA İŞÇİLERLE BULUŞTU
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Antalya’da 7 bin 500’e yakın emekçinin HAK-
İŞ’e bağlı sendikalara üye olduğunu belirten 
Arslan,  “Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan 
Kaynakları A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerimizi başlattıklarını söyledi. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nde enflasyon farkının 
da üzerinde bir artış sağlandığını kaydeden 
Arslan,  Bu fark Antalya için takdir edilecek bir 
durumdur” dedi. 31 Mart seçimlerini yerel se-
çimin ötesine taşıma girişimlerini Türkiye’ye 
yönelik bir operasyon olarak değerlendiren 
Arslan, “Ülkemizin bekası için, demokrasi için 
mutlaka sandığa gidin. Sandık demokrasinin 
en temel unsurudur. Biz milletimizin sağduyu-
suna her zaman güveniyoruz. Antalya gelece-
ğine sahip çıkacaktır. Seçim sonuçları inşallah 
milletimiz için hayırlı olur” diyerek, adaylara 
seçim çalışmalarında başarılar diledi.

“Antalya’yı İşçilerimizle Birlikte  
Geliştirdik”

Emekçilerin görünmez kahramanlar oldu-
ğunu hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı işçilerin 
sayesinde geliştirdik ve her zaman işçiden 
yana olduk. Taşeron konusu hükümetimiz ve 
HAK-İŞ’in çabalarıyla bir çırpıda çözüldü. Hü-
kümetimiz asgari ücre-
ti artırarak işçinin refah 
seviyesini yükseltti” 
dedi. Antalya Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
işçi ücret artışlarının 
enflasyon zammının 
altında kalmaması için 
taşın altına ellerini koy-
duklarını ifade eden Tü-

rel, “İşçilerimizin maaşlarında yüzde 47 artış 
sağladık. Hayırlı olsun” diye konuştu. HAK-İŞ 
Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, 
toplantıda bir açılış konuşması yaptı. Konuş-
maların ardından toplu iş sözleşmesi ön pro-
tokolü, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel tarafından imzalandı.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARS-
LAN, 31 Mart 2019 Pazar günü seçim-
lerin gerçekleştirileceğini anımsatarak, 
“Sandığa gitmek, katılımcı demokra-
sinin bir gereğidir; demokrasiye sahip 
çıkmaktır, önemli bir vatandaşlık gö-
revidir. Başta üyelerimiz olmak üzere 
tüm vatandaşlarımızın sandığa gitme-
sini, temel vatandaşlık görevini yerine 
getirmesini, seçimlerin barış ve huzur 
ortamında gerçekleştirilmesini temenni 
ederiz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARS-
LAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti:
“Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü san-
dığa gidecek. Seçimlerin barış ve huzur 
ortamında büyük bir olgunluk içinde 
gerçekleştirilmesi en büyük beklenti-
mizdir.
Seçimler, demokrasi kültürünün önemli 
araçlarından birisi, millet iradesinin te-
celli ettiği yerdir. Temsili demokraside 
sorunların çözümünde önemli bir yol-
dur, demokrasinin güzel bir örneğidir. 
Sandığa gitmek ise katılımcı demok-
rasinin bir gereğidir; demokrasiye sa-
hip çıkmaktır ve önemli bir vatandaşlık 
görevidir.
31 Mart 2019'da yapılacak seçimler de 
demokrasimizin önemli bir parçasıdır 

ve daha ileri demokrasi standartlarının 
yakalanması açısından önemli bir fır-
sattır. Bütün siyasi partiler ve adaylar 
seçim sürecinde yoğun bir propagan-
da çalışması yaptı. Kampanya döne-
minde herkes projelerini ortaya koydu, 
çok çeşitli vaatlerde bulundu. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, seçim süre-
cinde işçileri adaylar ile buluşturarak 
olabildiğince çalışanların sorunlarını 
adaylara anlatmaya çalıştık ve taleple-
rimizi ilettik. Şimdi söz sırası millettedir. 
Sandık sonuçları milletin takdirindedir. 
Milletimiz sandığa giderek, partilerin ve 
adayların ortaya koydukları projelerine 
ve vaatlerine göre son sözü söyleyecek.
Türkiye’nin istikrarından, gelecek iddia-
larından ve bugüne kadar ortaya koydu-
ğu hedeflerinden uzaklaşması için ABD 
ve AB başta olmak üzere uluslararası 
güçler ile PKK, PYD ve FETÖ gibi terör 
örgütleri ve işbirlikçilerinin ülkemize 
yönelik bir operasyon ve seçmenleri 
etkilemeye yönelik manipülatif çabalar 
içinde olduklarını görüyoruz. Bu oyun-
lar daha önce de birkaç sefer sahneye 
konuldu. Her seferinde başarısız oldu, 
şimdi de başarısız olacağına inanıyo-
ruz. Milletimiz her zaman olduğu gibi 
31 Martta da istikrar için, ülkemizin gü-
venliği için, bölgede etkin ve güçlü bir 

devlet için hareket edecek ve ülkemiz 
üzerine oynanmak istenilen oyunlara 
karşı uyanık olacaktır. Yaşanan bütün 
sorunlara karşın Türkiye’nin demokrasi 
yolunda ilerlemeye devam edeceğine 
inanıyoruz. Umutlarımızı kaybetmeden, 
geleceğe ait beklentilerimizden ve he-
deflerimizden vazgeçmeden, kendimize 
güvenerek yaşadığımız bütün sorunla-
rın üstesinden geleceğimize inancımız 
tamdır.
HAK-İŞ olarak, ülkemize, insanımıza 
ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. 
Türkiye’nin birliği, bekası, geleceği için 
ülkemizin bölgesinde etkin, güçlü, oyun 
kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma 
yolundaki mücadelesini destekliyoruz. 
Başta HAK-İŞ üyesi işçi kardeşlerimiz 
olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 
ülkemiz üzerinde oynanmak istenen 
oyunlara karşı uyanık olmasını, sandığa 
gitmesini, temel vatandaşlık görevini 
yerine getirmesini, seçimlerin güven 
içerisinde, barış ve huzur ortamında 
gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz.”

“SANDIĞA GİTMEK, 
KATILIMCI DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR”
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını 
dileyerek, “Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam 
ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu 
farkındalıkla, artık kendi gündemine dönmeli, 
ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin halkın talep 
ve beklentilerini dikkate alan politikalar hayata 
geçirilmelidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim 
sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıkla-
mada şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye önemli bir seçimi daha başarılı bir şe-
kilde geride bırakmıştır. Seçimler sırasında he-
pimizi üzen münferit bazı olaylar dışında büyük 
sorunların yaşanmaması, seçimlerin barış ve 
huzur ortamında, büyük bir olgunluk içinde ve 
şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiş olması mem-
nuniyet vericidir. Katılım oranının yüksek düzey-
de gerçekleşmesi ülke ve demokrasi açısından 
son derece önemlidir. Seçimlere katılım oranı-
nın yüksekliği, halkımızın sandığa ve siyasete 
olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur.
Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde 
yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampan-
ya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, 
çok çeşitli vaatlerde bulundu. Halkımız, büyük 
bir olgunluk içinde sandığa giderek, partilerin ve 
adayların ortaya koydukları projelerine ve vaat-
lerine göre son sözü söyledi. Seçim sonuçlarına 
göre, millet iradesini ortaya koymuştur. Türkiye 
güçlü demokrasisini bir kez daha ispat etmiştir. 

Türkiye’nin geleceğini demokratik seçimlerin 
belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden 
seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu farkında-
lıkla, artık kendi gündemine dönmelidir. Türki-
ye’nin içerde ve dışarda önemli sorun alanları 
bulunmaktadır. Başta ekonomi ve çalışma ha-
yatına ilişkin olmak üzere halkın talep ve bek-
lentilerini dikkate alan politikalar hayata geçiril-
melidir. Bugün itibariyle, seçim meydanlarında 
yapılan tartışmalar geride bırakılmalı, adaylar 
ve siyasi partiler daha sorumlu davranmalıdır. 
Enflasyondan, işsizliğe ve kayıtdışı çalışmaya 
kadar toplumun tamamını derinden etkileyen 
sorunlara ilişkin hükümet ve siyasi partilerin 
politikalar üretmesini istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yerel yöne-
timleri demokrasinin olmazsa olmazı kabul 
ediyoruz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar 
her anında yanında bulunan ve hizmet götüren 
yerel yönetimler, kent bilincinin oluşmasında 
ve vatandaşlara doğrudan ulaşmada en önemli 
unsurdur. Seçilen yerel yöneticilerin öncelikle 
kentin ‘İnsan, Emek ve Çevre’ olduğu bilinciyle,  
emek ve çevre yoğun bir planlamayla 5 yılı or-
ganize etmelerini bekliyoruz.
Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını 
diler, seçilen belediye başkanlarımıza başarılar 
dileriz.”

SEÇİM SONUÇLARI HAYIRLI OLSUN

"Türkiye önemli bir 
seçimi daha başarılı 

bir şekilde geride 
bırakmıştır. Seçimler 

sırasında hepimizi üzen 
münferit bazı olaylar 

dışında büyük sorunların 
yaşanmaması, seçimlerin 
barış ve huzur ortamında, 
büyük bir olgunluk içinde 

ve şeffaf bir şekilde 
gerçekleştirilmiş olması 
memnuniyet vericidir."
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Nisan 
2019 tarihinde,  31 Mart yerel seçimlerinde 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına se-
çilen Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ede-
rek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Arslan'a 
ziyaretinde HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları 

Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, 
Öz Güvensen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özüpek eşlik etti. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mansur Yavaş'a görevinde başarılar 
dileyerek, HAK-İŞ armalı vazo hediye etti.  
Arslan, beraberindeki heyetle birlikte, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili 
Fatih Ünal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Nisan 
2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Şahin, Hizmet-İş Sendi-
kası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve 
Oleyis Genel Başkanı Vedat Böke eşlik etti. 
Arslan, ziyarette belediyelerde sendikala-
ra yönelik yaşanan baskıları dile getirerek, 
kaygılarını iletti.

İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİK, KAYGILARIMIZI İLETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 
2019 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı maka-

mında ziyaret etti. Arslan’a ziyaretinde Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Halil Özdemir eşlik etti. 

Arslan, Rektör Hotar’a hayırlı olsun dileğin-
de bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

ARSLAN’DAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
HOTAR’A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, seçim 
sonuçları ve işçiler üzerine etkisini değer-
lendirmek üzere bir basın toplantısı düzen-
ledi. Arslan, HAK-İŞ üyesi işçilere yönelik 
özellikle CHP ve HDP’li belediyelerde bir 
“cadı avı” başlatıldığını, üyelerin HAK-İŞ’ten 
istifaya zorlandığını belirterek, “Bizi yok 
sayan, bizi kendilerine rakip gören beledi-
ye başkanlarıyla sonuna kadar mücadele 
etmeye kararlıyız. Hukuki ve demokratik 
yolları kullanarak mücadelemizi sürdü-
receğiz” dedi. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan tarafından 19 Nisan 2019 tarihinde 
HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen 
toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, seçim sonuç-
ları ve işçiler üzerine etkileri ile 1 Mayıs ve 
kıdem tazminatı konularında değerlendir-
melerde bulundu.

"Üyelerimizin İstifaya Zorlanmasını 
Kınıyoruz"

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel 
seçimlerin ülkemiz, emekçiler ve HAK-İŞ 
mensupları için hayırlı olmasını dileğinde 
bulunan Arslan, yerel seçimlere yüzde 84’ün 
üzerinde yüksek bir katılım olmasının mil-
letimizin seçimlere güveni açısından önem-
li olduğunu söyledi. Seçimlerin ardından 
HAK-İŞ üyesi işçilere yönelik bir “cadı avı” 
başlatıldığını belirten Arslan, "31 Mart yerel 
seçimleri sonrasında üyelerimizin zorla ve 
baskıyla istifa ettirilmesini kınıyoruz" dedi.
Arslan, “Biz milletin verdiği oylarla seçilen 
Belediye Başkanlarına saygı duyuyoruz. 

Belediye Başkanlarının da bizim saygı du-
yacağımız şekilde davranmalarını istiyoruz. 
Bizim isteğimiz çalışanların hakkını ve hu-
kukunu korumaktır. Bu yüzden üyelerimize 
ve çalışanlarımıza yönelik yapılan baskıların 
bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz. Bu 
hem CHP açısından hem Belediye Başkan-
ları hem de Türkiye’nin geleceği açısından 
son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

"Seçim Öncesi İşçilere Verilen  
Taahhütler Tutulsun"

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçda-
roğlu'nun ve adaylarının seçim döneminde 
bütün seçmenlerin adayı olacaklarına dair 
taahhütlerini ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon 
İstanbullunun Belediye Başkanı olacağı söy-
lemini anımsatan Arslan, "Seçim sürecinde 
hiç kimsenin işiyle, aşıyla oynanmayacağın-
dan bahsedildi. Ancak bu ifadelerin tersine 
bazı uygulamalara şahit oluyoruz. Bazı be-
lediye başkanlıklarının CHP tarafından kaza-
nılmasından sonra karşılaştığımız tablo var.  
Bu tablo bizi hem rahatsız ediyor, hem üzü-
yor hem de önümüzdeki süreçlerde daha 
derin ve daha içinden çıkılmaz sorunlara yol 
açacağından endişe ediyoruz" dedi.
Bazı belediyelerde HAK-İŞ ve bağlı sendika-
lara yönelik operasyonu 1 Nisan 2019 tari-
hinden itibaren başlatıldığına dikkat çeken 
Arslan, "Belediye başkanlarının isimleri kul-
lanılarak bir kısım işgüzarların bu işin içine 
girmiş olması ve bazı belediye başkanları-
nın bunu bilmesine rağmen, uyarmamıza 
rağmen buna müdahale etmemeleri ve bu 
sürecin çok hızlı bir şekilde devam etmiş 

ARSLAN: “BİZİ YOK SAYANLARLA SONUNA KADAR 
MÜCADELE EDECEĞİZ”
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olması bizi endişelendiriyor ve üzüyor" dedi.

"İşçilere Yönelik Bir Operasyon  
Hazırlığı mı Var?"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaşanan 
olumsuzlukların Antalya, Esenyurt, Küçük-
çekmece, Artvin, İzmir Menderes, Ödemiş, 
Zonguldak Ereğli ve Tarsus'ta yaşandığına 
dikkat çekerek, "Acaba işçilere yönelik bir 
operasyon hazırlığı mı var? Bu belediyeler-
de çalışan arkadaşlarımız taşerondan kad-
roya geçmelerinde büyük emek verdiğimiz 
arkadaşlarımızdır. Bir başka sendikadan 
istifa ederek bizim sendikamıza üye olma-
dılar. Biz sendikasız, taşeronda çalışan iş-
çileri örgütledik ve bu arkadaşlarımızla bir-
likte mücadele ederek kadro hakkımızı elde 
ettik" şeklinde konuştu. Bunun en önemli 
örneğinin Küçükçekmece Belediyesi oldu-
ğunu, Küçükçekmece Belediyesinde üç dö-
nemdir AK Parti olmasına rağmen DİSK'e 
bağlı Genel-İş sendikasının bulunduğunu ve 
HAK-İŞ’in bu belediyede sadece taşeron ve 
taşerondan kadroya geçen çalışanlara yö-
nelik bir örgütlenme çalışması yürüttüğünü 
söyledi.

"5 Bin 500 Üyemiz Sendikalarından 
İstifa Ettirildi"

Bugüne kadar başta Hizmet-İş başta olmak 
üzere, Öz Güven-sen ve Öz Taşıma-İş sen-
dikalarımızdan toplam 5 bin 500 civarında 
işçinin istifa ettirilerek bir kısmının DİSK'e 
bağlı Genel İş Sendikası'na, bir kısmının da 
Türk-İş'e bağlı Belediye-İş sendikasına ve 
diğer sendikalara üye yapıldığını söyleyen 
Arslan, "CHP’li ve HDP'li belediye başkan-
lıklarını buradan bir kez daha uyarmak is-
tiyorum. Bütün belediye başkanları bizim 
ve çalışanlarımızın da belediye başkanıdır. 
Belediyelerimizde daha kaliteli hizmetin 
verilebilmesi için belediye başkanlarımızın 
yanlarındayız ve onlara destek olacağız. 
Onlardan isteğimiz işçilerin sendikal ter-
cihlerinde taraf olmamalarıdır. Aksi taktirde 
HAK-İŞ ve bağlı sendikalar olarak baskıya 
maruz kalan üyelerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz" dedi.
Arslan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanlarını da ziyaret ederek bu 
konuyu kendileriyle ayrıntılı bir şekilde ko-
nuşacaklarını belirtti.

“Baskı ve Tehditler Durdurulmazsa 
İkinci Aşamaya Geçeceğiz”

İşçilerin baskı ve tehditlerle istifa ettirilme-
sine karşı ellerinden gelen çaba ve gayreti 
göstereceklerini vurgulayan Arslan, “Kav-
galar, baskılar, tehditler ve bir kısım belediye 
başkanlarının adına hareket eden insanlar 

durdurulmazsa ikinci aşamaya geçeceğiz. 
Bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başta 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun-
da bulunmak, uluslararası sendikal hareketi 
bu konuda uyarmak ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde 
bir kısım teftiş incelemesiyle bu baskıların 
ortadan kaldırılması gibi taleplerimizi gün-
deme taşıyacağız” açıklamasında bulundu.
“Haklarınız HAK-İŞ Güvencesi Altındadır”
Yaşanan bütün olumsuzluklara ve baskıla-
ra rağmen üyelerinin halen belediyelerde 
HAK-İŞ ile beraber hareket etmelerinden 
memnuniyet duyduklarını dile getiren Ars-
lan, “Bütün tehdit, baskı ve zorlamalara 
rağmen bizimle beraber yürüyen, HAK-İŞ 
istikametinden sapmayan bütün arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir 
kararlılık örneği göstererek sendikalarımız-
da ve HAK-İŞ’te kalmaya devam ediyorlar. 
Onların her türlü hakları HAK-İŞ güvencesi 
altındadır. Onlara yapılacak her türlü yanlışa 
karşı HAK-İŞ olarak elimizden gelen katkı 
ve desteği vermeye devam edeceğiz. Bu 
konuda arkadaşlarımızın hem belediye baş-
kanlarını, hem kamuoyunu bilgilendirerek 
bu yanlışlıktan vazgeçilmesini talep ediyo-
ruz” diye konuştu.

 “Bizi Rakip Gören, Yok Sayan  
Belediye Başkanlarıyla Mücadelede 
Kararlıyız”

31 Mart yerel seçimlerine gelene kadar se-
çim öncesinde birkaç küçük istisna dışında 
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikasının hiçbir CHP’li ve HDP’li belediyede 
yetkili olmadığını açıklayan Arslan, CHP ve 
HDP’li adayların seçimleri kazanmalarının 
hemen ardından ilk iş olarak işçilerin HAK-
İŞ’ten istifa ettirerek başka sendikalara ge-
çirilmek istendiğini söyledi. Arslan, “HAK-
İŞ olarak iyi niyet taleplerimizi, müzakere 
edelim, masada olalım, birlikte çalışalım 
taleplerimizi karşılayan Belediye Başkan-
larımızla çalışmaya hazırız. Bizi yok sayan, 

bizi kendilerine rakip gören belediye baş-
kanlarıyla da sonuna kadar da mücadele 
etmeye kararlıyız.  Hukuki ve demokratik 
yolları kullanarak mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Bu hassasiyetlerimizin karşılık bulduğu 
yeni bir çalışma döneminin belediyelerimiz-
de başlamasını temenni ediyorum. Umarım 
bu çağrılarımız karşılık bulur. Eğer karşılık 
bulmaz, baskılar devam ederse gereken 
bütün yolları deneyeceğimizin, demokratik 
süreçleri işleteceğimizin bilinmesini istiyo-
rum” dedi.

“Kıdem Tazminatının Olumsuz  
Yönlerini Gündeme Getirmeye  
Devam Edeceğiz”

Konuşmasında kıdem tazminatı konusu-
na değinen Arslan, kıdem tazminatı konu-
sunun açıklanan ekonomik reform paketi 
ile gündeme geldiğini, ancak şuana kadar 
herhangi bir taslak, tasarı ya da çalışmanın 
kendileri ile paylaşılmadığını, herhangi bir 
toplantı davetinin de bulunmadığını söyle-
di. Kıdem tazminatı konusunda öteden beri 
bazı sorunlar bulunduğunu, özellikle özel 
sektörde kıdem tazminatı hakkının alına-
madığını belirten Arslan, “Kazanılmış hakla-
rın korunması şartıyla, varolan eksiklikleri-
nin giderileceği ve herkesin kıdem tazminatı 
hakkını alabileceği bir modeli savunuyoruz. 
Bütün işçilerinin analarının ak sütü gibi helal 
olan kıdem tazminatı haklarının herkese ve-
rilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“1 Mayıs’ta Şanlıurfa’dayız”

HAK-İŞ'in 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mü-
cadele Günü’nü kitlesel olarak her yıl farklı 
bir ilde kutladığını belirten Arslan, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 2019 yılında 1 Ma-
yıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü 
Şanlıurfa’da MEMUR-SEN Konfederasyonu 
ile beraber kutlayacağız. Bu yılki 1 Mayıs 
temalarımız, vergilerin yüksekliği, işsizlik, 
kayıtdışı, enflasyon ve kıdem tazminatı ko-
nuları olacaktır” dedi.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “696 
sayılı KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT’lerde 
kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 
yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranında enf-
lasyon zammı istiyoruz” dedi.
Arslan, kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kad-
ro kapsamı dışında kalan işçilerin ücretleri-
nin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, 
“16 yıllık AK Parti Hükümetlerinin en büyük 
başarısı çalışanların enflasyon karşısında ko-
runmasıdır. Bu politikanın kadroya yeni ge-
çen ve KİT’lerde çalışıp kapsam dışında kalan 
işçiler için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “696 
sayılı KHK ile taşeron kapsamında çalışan 

yaklaşık bir milyona yakın işçi kadro hakkını 
elde etmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar ise 
maalesef kadro kapsamı dışında kalmıştır. 
HAK-İŞ olarak, KİT’lerde çalışanların da kad-
ro hakkını elde etmesi mücadelemizi kararlı-
lıkla sürdürüyoruz.
696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin 
ücretleri ve sosyal hakları 696 sayılı KHK ge-
reğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleş-
mesi hükümlerine göre altışar aylık dönem-
ler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir.
Kadro kapsamı dışında kalan işçilerin ücret 
ve sosyal hakları, ihale sözleşmeleri ve yet-
kili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmele-

ri ile belirlenmekte ve toplu iş sözleşmeleri 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlan-
maktadır.
Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enf-
lasyon verilerine göre belirlenmiş olup, tek-
rar gözden geçirilmesi kadroya yeni geçen 
bir milyona yakın işçilerin ve KİT’lerde çalışıp 
kadro kapsamı dışında kalan işçilerin büyük 
beklentisidir. Son dönemde ekonomide ya-
şanan dalgalanmalar ve bugün yüzde 20,30 
olarak açıklanan TÜFE verileri de dikkate 
alındığında, kadroya yeni geçen işçilerin ve 
KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan çalı-
şanların ücret ve sosyal haklarının yeniden 
gözden geçirilmesini ve artan enflasyon kar-
şısında eriyen ücretlerde ve sosyal haklarda 
2018 yılı enflasyon oranında (yüzde 20.30) 
artış yapılmasını talep ediyoruz.
2019 yılı için asgari ücrette 26.05, SSK ve 
Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19, memur-
lara ise 10.70 zam yapıldığı dikkate alındığın-
da kadroya yeni geçen ve KİT’lerde çalışan ve 
kadro kapsamı dışında kalan işçiler için daha 
önce yüzde 4 olarak belirlenen ücret artışının 
2018 yılı enflasyon oranı olan yüzde 20.30 
oranında artırılmasını talep ediyoruz. 
16 yıllık AK Parti Hükümetlerinin en büyük 
başarısı çalışanların enflasyon karşısında ko-
runmasıdır. Bu politikanın kadroya yeni ge-
çen ve KİT’lerde çalışıp kapsam dışında kalan 
işçiler için de uygulanmasını istiyoruz.”

  KADROYA YENİ GEÇEN ve KİT’LERDE KADRO KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİLER İÇİN

enflasyon zammı İstİyoruz
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Ocak 
2019 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın An-
talya Şube temsilciler toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Antalya İl Başkanı ve Hizmet-İş 
Sendikası Antalya Şube Başkanı Muham-
med Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, komite 
başkan ve yardımcıları ve işyeri sendika 
temsilcileri katıldı.
Arslan,  kadroya yeni geçen çalışanların 
kadrolaşma süreci, yaşanan gelişmeler, 
enflasyon oranında maaşların artırılması 

hakkında bilgiler verdi.

“Taşeronda Çalışanların 
Sendikalaşması İçin Büyük 
Mücadele Verdik”

Arslan, taşeron firmalarda çalışan işçilerin 
hiçbir sosyal haklarının bulunmadığını, yıllık 
izin kullanamadıklarını, maaşlarının da as-
gari ücretin altında olduğunu dile getirerek, 
taşeronda çalışanları sendikalaştırmak için 
yoğun mücadeleler verdiklerini ifade etti.
Sürdürülen mücadelelerin sonunda 2017 yılı 
Aralık ayında önemli bir gelişme yaşanarak 

taşeron çalışanların kadrolarına kavuştu-
ğunu belirten Arslan, “Bu Türkiye tarihinde 
yaşanan en büyük devrimlerden biri oldu. 
Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kıdem 
tazminatları, izin, fazla mesai ücretleri ve 
maaşları devlet güvencesi altına alındı. Bu 
süreçten sonra, belediyeler, özel idareler, 
üniversiteler işçi teminini ihale üzerinden 
yapamayacaklar. Kurumların işçi ihtiyacı 
bünyelerindeki kamu işçisiyle gerçekleşti-
recek” dedi.

“Ücret Zamları Enflasyon Oranında 
Gerçekleşmeli”

Genel Başkanımız Arslan, AK Parti hükü-
metlerinde kamuda çalışan memurlara, 
işçilere, emeklilere enflasyonun altında 
ücretler belirlenmediğine dikkat çekerek,  
"Kadroya yeni geçen işçiler için de enflasyon 
farkının uygulanmasını istiyoruz. Hükümeti-
mizden talebimiz taşerondan kadroya geçen 
arkadaşlarımızın, KİT’lerde çalışan kadro 
alamamış arkadaşlarımızın ücret zamları-
nın enflasyon oranında artırılması. Bu bizim 
en doğal hakkımız. Biz bunu sonuna kadar 
ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Bu-
nunla da yetinmiyoruz, bütün taşerondan 
kadro alan arkadaşlarımızdan, KİT’lerde ve 
bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızdan ta-
leplerini yazılı olarak aldık ve bir imza kam-
panyasına dönüştürdük. Bunu da inşallah bu 

ARSLAN: ENFLASYON ORANINDA ZAM İSTİYORUZ
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ay sonunda hükümetimize sunacağız. Bu 
düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” şeklin-
de konuştu.
Bugüne kadar mücadele ile birçok konuda 
başarılı sonuçlar elde edildiğini dile getiren 
Arslan, talepleri ideolojik bir kavganın aracı 
olarak görmediklerini, hükümete yapması 
gereken bir görevi hatırlattıklarını kaydetti.

“Sıkıntıları Birlikte Aşacağız”

İşçilerin ücret zamlarında enflasyon oranın-
da artışı önemsediklerini vurgulayan Arslan, 
“Bu çalışma ile hem çalışanların adaletli ve 
hakkaniyetli bir şekilde çalışmasını sağlaya-
cağız hem ücretler arasındaki dengeyi kura-
cağız, hem de ülkemizin bu içinden geçtiği 
sıkıntılı süreci birlikte aşmış olacağız” diye 
konuştu.

AK Parti döneminde çalışanların haklarının 
gözetildiğini,  her alanda iyileştirmeler ya-
pıldığını ifade eden Arslan, HAK-İŞ olarak 
bugüne kadar demokrasiden, milletten, top-
lumdan yana tavır sergilediklerini söyledi. 
Hangi hükümet hayırlı bir iş yaptıysa onun 
yanında yer aldıklarını söyleyen Arslan, baş-
ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere ilgili bakanlara da desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

“Antalya’nın Nereden Nereye 
Geldiğini Biliyoruz”

Antalya’nın turizmde ve tarımda Türkiye’nin 
başkenti olduğunu dile getiren Arslan, “Kent 
hızla gelişti ve büyüdü. Bu gelişmede Antal-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel’in katkısı büyük. Antalya’nın nereden 

nereye geldiğini biliyoruz. Menderes Türel’in 
yaptığı hizmetleri de biliyoruz. Bu hizmetle-
rin devamı için Menderes Türel’i destekliyo-
ruz” dedi.
Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici de işçi-
lerin her zaman yanında olduklarını, sözde 
değil, özde yaklaştıklarını ifade etti.
İşçilerin saygınlığını artırmak için başarılı bir 
çalışma yürüttüklerini belirten Ekici, “Bele-
diyeyi devraldığımızda 41 farklı maaş vardı, 
işçi temsilcileriyle oturup, bunu 10’a düşür-
dük. İşçilerimizin sosyal ve özlük haklarını 
iyileştirmek, onların geleceklerini en iyi şe-
kilde hazırlamak için özenle çalışıyoruz.” 
dedi.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında eskiden beri çalışan ve 696 sayılı KHK ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan 
işçiler ile mahalli idarelerin sürekli işçi kadrosunda çalışmakta 
olan işçilere ilave tediye ödemesi yapıldığını anımsatarak, kap-
sam dışında bırakılan mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan 
işçilere de ilave tediye ödenmesini istedi. 
Arslan, “İşçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma ba-
rışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden 
vazgeçilmeli, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de 
ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler 
acilen yapılmalıdır” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıkla-
mada şunları kaydetti:
“696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında/mahalli idarelerde alt 
işveren şirketler yanında çalışmakta olan işçilerin, kamu ku-
rumlarının işçi kadrosuna ve mahalli idarelerin şirketlerine ge-
çirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışan-
lar, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli 
işçi kadrolarına geçişi yapılanlar ile mahalli idarelerin sürekli 
işçi kadrolarında çalışmakta olan işçilere ilave tediye ödemesi 
yapılmasına karşın, mahalli idarelere ait şirketlerde aynı işyer-
lerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılma-

ması, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “Kanun önünde 
eşitlik” ilkesine ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır.
Yargıtay’ın içtihatları esas alınarak, yerel yönetimlerin şirketle-
rinin çalışanlarına ilave tediye ödemesi yapılmaması, hakkani-
yete de aykırılık teşkil etmektedir. 
HAK-İŞ olarak, işçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma 
barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenleme-
den vazgeçilmesini, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçi-
lere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenle-
menin acilen yapılmasını talep ediyoruz. 
HAK-İŞ tarafından, ilave tediye ile ilgili sorunlar ve taleplerimiz, 
696 sayılı KHK’nın yayınlandığı 24 Aralık 2017 tarihinden sonra, 
dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ve yetkililere 
iletilmiştir.
Yaptığımız görüşmeler ve çözüm önerilerimiz neticesinde, dö-
nemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, mahalli 
idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi 
yönünde düzenleme yapılacağı bildirilmiştir. 
Ancak, 696 sayılı KHK’nın üzerinden bir yıldan fazla süre geç-
mesine rağmen, sorunun çözümü için bir adım atılmamıştır. 
HAK-İŞ olarak, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere 
ilave tediye ödenmesi konusunda, en kısa sürede ihtiyaca uy-
gun şekilde yasal düzenlemenin yapılması yönündeki talebimizi 
tekrar dile getiriyoruz.”

MAHALLİ İDARELERİN ŞİRKETLERİNDE 
ÇALIŞAN İŞÇİLERE DE İLAVE TEDİYE 

İSTİYORUZ
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Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 6 Şubat 2019 tarihin-
de Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak'ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette Arslan'a, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti. Arslan, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak'a, 696 sayılı KHK ile kad-
roya yeni geçen ve KİT’lerde 
kadro kapsamı dışında kalan 
işçiler için 2018 yılı için açık-
lanan yüzde 20,30 oranında 
enflasyon zammı talebini iletti.

ARSLAN, HAZİNE VE MALİYE BAKANI
ALBAYRAK'I ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 
Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk’u makamında ziyaret etti. 
Ziyaret programında, çalışma hayatının 

sorunları ve çözüm yollarına ilişkin kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Arslan, Bakan Selçuk'a kamuda taşe-
ron şirketlerde çalışırken kadro alan ve 
KİT'lerde çalışıp kadro alamayan üye-

lerimize 2019 yılı ocak ayından itibaren 
2018 yılı enflasyonu oranında (%20.30) 
zam yapılması talebini iletti.

ARSLAN’DAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANI SELÇUK’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ocak 2019 ta-
rihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Arslan, 696 sayılı 
KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı 
dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 
20,30 oranında enflasyon zammı talebini iletti.

ARSLAN'DAN AK 
PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI ELVAN'A 
ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı 
Meclis'teki makamında ziyaret ederek , 

hayırlı olsun  dileğinde bulundu. Arslan,-
Yıldırım'a üzerinde HAK-İŞ logosu bulu-
nan bir vazo hediye etti.

ARSLAN, TBMM BAŞKANI YILDIRIM'I  
ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 17 Ocak 2019 
tarihinde AK Parti Genel 
Başkanvekili Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş'u maka-
mında ziyaret etti.
Ziyarette Arslan, 696 sa-
yılı KHK ile kadroya yeni 
geçen ve KİT’lerde kadro 
kapsamı dışında kalan 
işçiler için 2018 yılı için 
açıklanan yüzde 20,30 
oranında enflasyon zam-
mı talebini iletti.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ 
KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 
Ocak 2019 tarihinde BBP Genel Başka-
nı Mustafa Destici'yi makamında ziya-
ret etti.
Ziyaret programında konuşan Arslan, 
kadroya geçen taşeron işçiler için yüz-
de 4+4'ün üzerine bir enflasyon farkının 

uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.
Arslan, "2017 yılındaki enflasyon oranı 
dikkati alınarak 2018'in rakamları be-
lirlenmişti. Bu yüzde 4+4'te enflasyona 
bağlı bir düzenlemeydi. 2018 yılı enf-
lasyonu yüzde 20,30 gerçekleşti. As-
gari ücrete yapılan artış da göz önünde 

bulundurulduğunda bu arkadaşlarımı-
zın ücretlerinin en azından yüzde 20,30 
oranından artırılmasını talep ediyoruz" 
şeklinde konuştu.
Taşerondan kadroya geçiş sürecinde 
olan işçiler için yüzde 4+4'ün üzerine 
bir enflasyon farkının uygulanması için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a, hükümete ve Meclis'teki par-
tilere talepte bulunduklarını belirten 
Arslan, Büyük Birlik Partisini de bu ta-
lebi iletmek amacıyla ziyaret ettiklerini 
söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Desti-
ci, konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 
taşeron işçilerin kadroya alınması 
konusunda gösterdiği çabayı destek-
lediklerini belirterek, taşeron işçilerin 
kadroya geçmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Kadro kapsamı dışında kalan işçilerin 
olduğunu anımsatan Destici, ortada bir 
mağduriyetin olduğunu ve bu mağdu-
riyetin de giderilmesi gerektiğini kay-
detti.

ARSLAN'DAN DESTİCİ'YE ZİYARET 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret 
etti. Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, 696 
sayılı KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kap-
samı dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 
20,30 oranında enflasyon zammı başta olmak üzere çalışma 
hayatına ilişkin taleplerimizi iletti.

ARSLAN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
OKTAY'I ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Top-
lum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıe-
roğlu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı 
26 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret 
etti. Sarıeroğlu, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan 
Genel Kurulunda yeniden Genel Başkan 
seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.

SARIEROĞLU’NDAN 
ARSLAN’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ
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HAK-İŞ’TEN 
ENFLASYON ZAMMI 
MEKTUBU

 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’na, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’a bir 
mektup göndererek, 696 sayılı KHK ile kadroya 
yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında ka-
lan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 
oranında enflasyon zammı talebini iletti. 

“Malumlarınız olduğu üzere 696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalış-
makta olan işçilerin sürekli kamu işçisi kadrolarına geçiş işlemleri 2.04.2018 tarihi itibariyle 
tamamlanmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin almış olduğu bu kararın, 
Emek Hareketinde büyük bir heyecan uyandırdığını ve küresel güçlerin “Kamunun Özelleşti-
rilmesi, Devletin Küçülmesi” anlayışına büyük bir meydan okuma olduğunu her fırsatta dile 
getirdik. Bu vesile ile sürekli işçi kadrosuna geçilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Zat-ı Alinizin şahsında tüm hükümet üyeleri-
ne teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.
Aynı kararname hükümlerince de KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere bir kısım 
çalışanlar, kararname kapsamı dışında tutulmuşlardır.
Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihin-
den önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek 
toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde % 4 olarak belirlenmiştir.  
Aynı şekilde; Kadro kapsamı dışında olan işçilerin ücret ve sosyal hakları ise, ihale sözleşme-
leri ve yetkili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Bu kapsamdaki iş-
çilerin, toplu iş sözleşmeleri halen, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. 
 Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon 
verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 Yılı Enflasyonu’nun (TÜFE) yüzde 20.30 olması nedeniyle 
tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) %20,30 olarak açıklanmıştır.  Bu ne-
denle çalışanların satın alma gücü büyük ölçüde zayıflamıştır. Hükümetimizin, el emeğinden 
başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına 
dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile ha-
len KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep 
ediyoruz. Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Üyeleri-
miz, bu talep ve beklentilerini, açık ve net olarak,  doğrudan sendikalarımıza ve Konfederas-
yonumuza iletmektedirler.  Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik 
yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, 
emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin öne-
mine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve 
sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında (%20,30) artış / zam yapılmasını yüksek müsa-
adelerinize arz ediyoruz.”

Mahmut ARSLAN 
HAK-İŞ Genel başkanı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ocak 
2019 tarihinde Ankara Valisi Vasip Şahin'i 
makamında ziyaret etti.

ARSLAN'DAN 
ANKARA VALİSİ 
ŞAHİN'E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 10 Mart 
2019 tarihinde, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u 
makamında ziyaret etti.
Ziyarete Hizmet-İş Sendikası Onursal  Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, HAK-İŞ 
Ordu İl Başkanı Nevzat Acu ve yönetim ku-
rulu üyeleri eşlik etti.

ARSLAN’DAN 
ORDU VALİSİ 
YAVUZ’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 2019 
tarihinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret etti. Ziyare-
tinde Arslan’a, Hizmet-İş Sendikası Onursal Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Malatya İl Başkanı 
Bünyamin Geleri de eşlik etti.

ARSLAN’DAN MALATYA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI POLAT'A 
ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, 8 Şubat 2019 tarihinde Gazi-
antep’e bağlı Şahinbey Belediye 
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.
Ziyareti programında Arslan’a, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kanvekili Av. Hüseyin Öz eşlik etti.

ARSLAN, ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ocak 
2019 tarihinde Bolu Belediye Başkanı Alaad-
din Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çı-
nar ile Bolu Belediyesinde çalışan üyelerimiz 
yer aldı.

ARSLAN BOLU 
BELEDİYE BAŞKANI 
YILMAZ’I ZİYARET 
ETTİ 

Genel Başkanımız Mahmut  Arslan, 17 Ni-
san 2019 tarihinde MHP Mesleki ve Sivil 
Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu  
Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili 
Yaşar Yıldırım'ı Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'ndeki  makam odasında ziyaret etti.

ARSLAN'DAN MHP 
GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI 
YILDIRIM'A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 12 Mart 2019 tari-
hinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette HİZMET-İŞ 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 
HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Şube Baş-
kanı Serhat Çelik, Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri İl 
Başkanı Emin Hayta ve Öz Taşıma-İş Sendikası Kay-
seri İl Başkanı Ahmet Özdemir’de bulundu.

ARSLAN’DAN KAYSERİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI ÇELİK’E 
ZİYARET

ARSLAN’DAN YALÇIN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Şubat 2019 tari-
hinde Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ı ziyaret etti.
Arslan, Eğitim-Bir-Sen 6.Olağan Genel Kurulunda ye-
niden Genel Başkan seçilen Yalçın ve Yönetimine hayırlı 
olsun dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mart 2019 tari-
hinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti. Ziya-
rette, HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet Bayrakçı ve 
sendika temsilcileri de yer aldı.

ARSLAN, KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
AKGÜL'Ü ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 
2019 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziya-
ret etti. Ziyarette HAK-İŞ Adana İl Başkanı Ab-
durrahman Yücel, HAK-İŞ Karaman İl Başkanı 
Mehmet Bayrakçı ile Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Halil Özdemir yer aldı.

ARSLAN, ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI SÖZLÜ’YÜ 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 
2019 tarihinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şa-
hin'i makamında ziyaret etti. 
Arslan, Şahin'e hayırlı olsun dileğinde bulu-
narak, yeni görevinde başarılar diledi. 

ARSLAN’DAN RTÜK 
BAŞKANI ŞAHİN'E 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 
2019 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Başkanı Nail Olpak'ı makamında ağırladı.
Ziyaret programında karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

ARSLAN, DEİK 
BAŞKANI OLPAK'I 
AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 2019 tari-
hinde ANFA Genel Müdürü Erdal Türk’ü ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyarette Arslan'a, Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. 
Hüseyin Öz ile Hizmet-İş Ankara 5 No'lu Şube Başkanı 
Murat Demirtaş katıldı.

ARSLAN’DAN, ANFA 
GENEL MÜDÜRÜ TÜRK’E 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ocak 
2019 tarihinde Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz ve beraberindeki yönetim ku-
rulu üyelerini kabul etti.
Arslan, 22 Aralık 2018 tarihinde 2. Olağan 
Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üye-
lerine başarılar diledi.

ARSLAN, 
ÖZ GÜVEN-SEN 
YÖNETİMİNİ KABUL 
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ocak 
2019 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’i 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun di-
leğinde bulundu.

ARSLAN'DAN 
TEKİN’E HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 2019 
tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan’a HAK-İŞ Erzurum İl Baş-
kanı Erol Aksakal eşlik etti.

ARSLAN’DAN ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ ÇOMAKLI’YA 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 
2019 tarihinde Erzurum Aziziye Belediye 
Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı maka-
mında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan'a, HAK-
İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal eşlik etti.

ARSLAN'DAN 
AZİZİYE BELEDİYE 
BAŞKANI ORHAN'A 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Nisan 
2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini makamında kabul etti.
Toruntay, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
yönetim kurulu üyelerine Hizmet-İş Sendikası 
13. Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilmele-
rinden dolayı hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN,  
ÖZ TAŞIMA-İŞ 
YÖNETİMİNİ KABUL 
ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ni-
san 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'yu makamında ziyaret etti.

ARSLAN'DAN 
İÇİŞLERİ BAKANI 
SOYLU'YA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da 
aralarında bulunduğu, Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) heyeti 16 Nisan 

2019 tarihinde, Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 

görüşmeye, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Er-
gun Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı 
Önder Kahveci ve TZOB Genel Sekreteri 
Hasan Hüseyin Coşkun katıldı.

AB KİK 
HEYETİNDEN 
CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI OKTAY'A 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 
2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Başkanı Lütfü Elvan'ı makamında 
ziyaret etti. Arslan, Elvan'a TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayı-
sıyla  hayırlı olsun dileğinde bulunarak, yeni 
görevinde başarılar diledi. 

ARSLAN’DAN PLAN 
BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI ELVAN'A 
ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da ara-
larında bulunduğu, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi (KİK) heyeti 16 Nisan 2019 tarihinde, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesin-
de gerçekleştirilen görüşmeye, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergun Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, TİSK Başkanı Kudret Önen ve Türkiye 
KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ka-
tıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı 
gerçekleştirilen görüşmede Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
da yer aldı.

AB KİK HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Nisan 
2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Şentop'u Meclis'teki ma-
kamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dile-
ğinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı hediyeleş-
me ile son buldu.

ARSLAN, TBMM 
BAŞKANI ŞENTOP'U 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Nisan 2019 tari-
hinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ağırladı.
Ziyarette, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kü-
tüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Harun Çö-
pür yer aldı.

ARSLAN, KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
AKGÜL'Ü AĞIRLADI 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Nisan 
2019 tarihinde Öz İplik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Rafi Ay ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyelerini kabul etti. 
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız da yer aldı. Arslan, 9 Şubat 2019 tari-
hinde 13. Olağan Genel Kurulda seçilen yö-
netim kurulu üyelerine başarılar diledi.

ARSLAN, ÖZ İPLİK-İŞ 
YÖNETİMİNİ KABUL 
ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Nisan 
2019 tarihinde Öz Büro-İş Sendikası Genel 
Başkanı Baki Gülbaba ve beraberindeki yöne-
tim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman 
Yıldız da yer aldı. Arslan, 13 Nisan 2019 tari-
hinde 3. Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim 
kurulu üyelerine başarılar diledi.

ARSLAN, ÖZ BÜRO-İŞ 
YÖNETİMİNİ KABUL 
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ocak 
2018 tarihinde MÜSİAD Ankara Şubesi 23. 

Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Arslan, genel kurulda seçilen MÜSİAD An-

kara Şubesi yeni yönetim kurulu üyelerine 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, MÜSİAD ANKARA 23. GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Nisan 
2019 tarihinde Öz Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Fahrettin Kütükçü ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Arslan, 24 Mart 2019 tarihinde 3. Olağan Genel 
Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerine ba-
şarılar diledi.

ARSLAN,  
ÖZ MADEN-İŞ 
YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Şubat 
2019 tarihinde Nijerya Emek Kongresi’nin 12. 
Delegeler Konferansı'na katılarak bir konuş-
ma yaptı.
Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçek-
leştiren Arslan, konuşmasına şu ifadelere yer 
verdi:
“Hepinizi HAK-İŞ Konfederasyonu adına se-
lamlıyor ve başarılı bir kongre diliyorum.
Bu kongreye katılmamız için HAK-İŞ'e yapı-
lan bu nazik davet için NLC yönetimine derin-
den teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu davet bizi gerçekten onurlandırdı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, tüm imkânlar-
la mümkün olduğunca NLC ile iyiye adanmış, 
sürekli ve derinleşen ilişkilerden çok mem-
nun.
İlişkilerimizdeki somut adımlara gelince, 
bunlar küçük izler olarak düşünülebilir.
Bu küçük izlerin işbirliğimiz için daha büyük 
ve daha geniş bir vizyona sahip olacağını 
umuyoruz.
HAK-İŞ ve NLC yönetimi, Kopenhag'da çok 
yakın bir zamanda tamamlanan ITUC kong-
resinin, yönetim yapılarında bazı sorumlu-
luklar almıştır. Sayın Ayyuba'yı ITUC Başkan-

lığından dolayı içtenlikle kutlarız. 
ITUC'un gurur verici bir üyesi olarak, ITUC-Af-
rika gibi çok sayıda bölgesel kuruluşa da 
saygıyla ITUC altında işbirliğimizi uluslararası 
düzeyde sürdüreceğiz.
Bu ITUC kongresi ile ITUC'un saygıdeğer  Ge-
nel Sekreteri Sharan Burrow'un önderliğin-
deki yeni liderlik altında tüm dünyadaki tüm 
çalışanlar için daha güçlü ve iyi bir kolaylaştı-
rıcı olmaya devam ettiğine inanıyoruz.
Tüm dünyada sendikalar olarak biliyoruz ki;
• daha fazla işçi için örgütlenmeyi büyütmek,
• başarılı toplu pazarlık görüşmelerine ulaş-
mak,
• etkili sosyal diyalog yürütmek,
• İşçilerin ücretlerini, maaşlarını ve gelirlerini 
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, sendikalara, mücadeleye, 
amaçlara yönelik çözümlere, başarıya dair iyi 
örnekler oluşturduğuna 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.

ARSLAN NİJERYA’DA
NLC 12. GENEL KURULUNDA KONUŞTU



163HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

HAK-İŞ olarak son zamanlarda 4 kez büyü-
meyi başardık.
Kadınları örgütlenme ve liderlik konusunda 
güçlendirmeyi başardık.
Türkiye'de taşeron işçileri örgütlemeyi başar-
dık ve dünyadaki neo-liberal politik düzene 
karşı taşeronluk sistemini sonlandırdık.
Bunları diğerlerinin yanında elde ettik, kural-
ları değiştirdik.
Uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz ama bu 
uzun yolculuğa çıkmaya hazırız.
Sendikalar, özel sektör çalışanlarının daha 
hızlı örgütlenmesi için bir sosyal diyalog mo-
deli geliştirmeli.
Bu yolculukta, politik irademize sahip oldu-
ğumuz her zaman umutlu, iyimser ve güçlü, 
daha güçlü ITUC’a sahibiz ve küresel dayanış-
ma ve işbirliğimiz var.
Şimdiden haziran ayında yapılacak olan 
kongremiz için NLC'yi davet ediyorum. 

ILO'nun 100. Yılına ilişkin değerlendirmelerin 
altını çizeriz.  
ILO Uluslararası bir kurumu olarak, BM siste-
minin önemli bir ayağı olarak, 100 yılı geride 
bırakan bir örgüt olarak, bazı temel hususları 
başarmalıdır.
- ILO, uluslararası sistemden daha büyük so-
rumluluk almalıdır. IMF AB kurumlarının po-
litikalarına karşı dengeleyici ve eşdeğer poli-
tikalar geliştirilmeli ve duruş gösterilmelidir.
- ILO, yüzüncü yıl raporu ve küreselleşme 
raporlarında bazı hususlardan imtina ediyor.
- Ekonomik model diyor, ekonomilerin trans-
formasyonu diyor, küreselleşme diyor ancak 
içini doldurmuyor.
- ILO, işçi ve memurların örgütlenmesi, 
TİS'leri ve diğer haklarını net tanımlamalıdır.
- ILO, ILO çalışmalarına katılım konusunda 
çoğulculuk kriterlerini netleştirmeli, geliştir-
melidir.

- ILO'nun gelecek ikinci yüzyılı için sendikalar 
olarak daha aktif olmalıyız ve aktivite düzen-
lemeliyiz.
Suriyeli göçmen konusuna dikkat çekmek 
istiyorum. Türkiye, 4 milyondan fazla göçme-
ne ev sahipliği yaparak inanılmaz bir durumu 
ortaya koyuyor. Türk misafirperverliği bu du-
rumun kilit kelimesidir. 
Türkiye non-standard çalışmanın ortadan 
kaldırılması örnek ülke olarak gösterdik. 
Türkiye taşeron işçiliğini sonlandırarak ta-
şeron işçileri kadroya geçirdi. Aslında Türki-
ye, Avrupa'da uygulanan "Sıfır-Saat-Garanti" 
uygulamasına giden süreci tersine çevirerek 
dünyaya örnek olmuştur. Planda bölgemizi, 
Avrupa'nın ve dünyanın mücadele ettiği terö-
rizme karşı ortak söylem önerdik.
Bu kongrede büyük Nijerya ve büyük Nijerya-
lı işçiler için büyük başarılar diliyorum.”

Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş 
Sendikamız tarafından düzenlenen “Sos-
yal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki 
Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştiril-
mesi Projesi” kapsamında Türkiye’ye gelen 
ABD’li heyet, 5 Şubat 2019 tarihinde HAK-
İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile görüştü.
Ziyarette, Illinois Üniversitesinden Doç. Dr. 
Emily Twarog ve Doç. Dr. Stephanie For-
tado ile ABD Birleşik Ulaştırma Sendikası 
Mali Sekreteri Deborah Lane ve HAK-İŞ 
Uzmanlarımız yer aldı. Görüşmede, dün-
yada ve Türkiye'de çalışma hayatında ya-
şanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ABD’Lİ SENDİKACI VE AKADEMİSYENLERDEN
HAK-İŞ'E ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Şubat 
2019 tarihinde ABD'li sendikacı ve akade-
misyenleri makamında ağırladı.
Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş 
Sendikamız tarafından düzenlenen “Sosyal 
Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Ka-
dınların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 
Projesi” için Türkiye’ye gelen ABD’li heyet, 
HAK-İŞ Genel Merkezini ziyaret ederek Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.

Ziyarette, Illinois Üniversitesinden Doç. Dr. 
Emily Twarog ve Doç. Dr. Stephanie Forta-
do ile ABD Birleşik Ulaştırma Sendikası Mali 
Sekreteri Deborah Lane ve HAK-İŞ Uzman-
larımız yer aldı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, ABD'li heyetin Türkiye'yi ve HAK-İŞ'i 
ziyaretinden dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduğunu belirterek, "Ziyaretler sayesinde 
gelecek için daha güçlü bir işbirliği ortaya 
koymuş oluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu 

olarak amacımız ulusal ve uluslararası alan-
da işçi örgütleriyle olan ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek" dedi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nü'nün simgesi olarak kabul edilen ABD'nin 
Chicago kentinde yer alan Hay Market Anıtı-
na çakılmasının onur ve gurur verici olduğu-
nu söyledi. Kadınların sendikaların yönetim 
kadroları dahil her alanında yer almaları 
için büyük bir çaba gösterdiklerini anlatan 
Arslan, "Kadınlara kendilerini daha rahat 
ifade edebilecekleri bir yol açıyoruz. Bu yüz-
den toplumda kadın konusunda farkındalık 
oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bu konular 
sendikacılığımızın en önemli hedeflerinden 
bir tanesidir. HAK-İŞ olarak hep mücadele-
ye, hep ileriye doğru kararlı bir şekilde yü-
rümeye devam ediyoruz " şeklinde konuştu.
Illinois Üniversitesi Doç. Dr. Emily Twarog, 
Türkiye'nin cinsiyet eşitliği konusunda çok 
önemli bir noktada olduğunu belirterek, Öz 
İplik-İş Sendikası tarafından düzenlenen 
“Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki 
Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştiril-
mesi Projesi” nin önemini vurguladı.

ARSLAN, ABD’Lİ SENDİKACI VE 
AKADEMİSYENLERİ AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
ile Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(SWTUF) arasındaki ikili işbirliği anlaşması 
kapsamında eğitim programı için Türkiye'de 
bulunan Sudan İşçi Sendikası Federasyonu 
(SWTUF) Kadın Heyeti ile 21 Nisan 2019 ta-
rihinde yemekte bir araya geldi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 

Zengin, SWTUF Başkan Yardımcısı Elsadıg 
Kodi Gabr Eldar Ali, SWTUF Kadın Komitesi 
Başkanı Eiman Ahmed Sidahmed ve SWTUF 
Kadın Komitesi Üyeleri katıldı.

"Sudan Bizler İçin Önemli Bir Ülke"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin önemine değinerek Su-
dan ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu ile ikili ilişkilerin daha geliştirilmesinin 

önemine dikkat çekti. Arslan, "Sudan bizler 
için çok önemli bir ülke. Sudan'da olup biten-
ler için endişe ediyoruz. Umarım Sudan halkı 
da en kısa zamanda bu zorlukların üstesin-
den gelir" diye konuştu.

"Yeryüzündeki Bütün Mazlumlar 
Bizden Bir Şeyler Bekliyor"

Arslan, sorumluluklarının sadece Türkiye 
ile sınırlı olmadığını, yeryüzündeki bütün 
mazlumların Türkiye'den bir şeyler bekledi-
ğini belirterek "Sizleri Türkiye'de görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Sudan İşçi Sendikaları 
Federasyonu (SWTUF) ile Bilgi ve Deneyim 
Paylaşımı Yoluyla Sudanlı ve Türkiyeli Kadın 
Sendikacılar Arasında Yeni Köprüler Kurul-
ması Projesi'nin hayırlı geçmesini diliyorum" 
diye konuştu.

"İki Kardeş Konfederasyonuz"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin yaptığı konuşmada, "Sudan'a yapmış 
olduğumuz ziyaretten çok memnun olarak 
ülkemize döndük. Sizlerin de buradan mem-
nun bir şekilde ayrılmanızı istiyoruz. Türkiye 
ve Sudan nasıl iki kardeş ülkeyse biz de HAK-
İŞ ve SWTUF ile iki kardeş konfederasyonuz" 
şeklinde konuştu.

ARSLAN, SUDAN İŞÇİ SENDİKASI FEDERASYONU (SWTUF) 
KADIN HEYETİ İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ ile Sudan İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (SWTUF) eğitim programında bir 
araya geldi. 
"Bilgi Deneyim Paylaşım Yoluyla Sudanlı 
ve Türkiyeli Kadın Sendikacılar Arası Yeni 
Köprüler Kurulması" Projesi kapsamında 
Sudanlı kadın sendikacılar 22 Nisan 2019 
tarihinde HAK-İŞ'te gerçekleştirilen eğitim 
programında bir araya geldi.
Programa, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız ve SWTUF Başkan Yardımcısı Elsadıg 
Kodı Gabr Eldar Alı, HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, SWTUF 
ile konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın kadın komitesi başkan ve üyeleri ka-
tıldı.

"HAK-İŞ ile SWTUF Arasındaki  
İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyoruz"

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Sudanlı 
kadınlarla eğitim programında bir araya gel-
menin hem HAK-İŞ Konfederasyonu hem 
de SWTUF arasındaki sendikal ilişkilerin ne 
kadar geliştiğinin önemli bir göstergesi ol-
duğunu belirterek, “HAK-İŞ ile SWTUF ara-
sındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini, 
işbirliğimizin arttırılmasını istiyoruz. Çünkü 
çalışmalarımızın temelinde karşılıklı olarak 
bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak yatıyor” 
dedi.

"HAK-İŞ Ulusal ve Uluslararası  
Alanda Temel Aktör"

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 43. yılında Tür-
kiye’nin en genç konfederasyonu olmasına 
rağmen, hem ulusal hem de uluslararası 
arenada çalışma hayatının temel aktörleri 
arasında yer almayı başardığını belirten Yıl-
dız, “HAK-İŞ olarak dünya sendikal hareke-

tinin geldiği nokta ile bizim geldiğimiz nok-
ta paralelinde buluştuk. Katılımcılık, yapıcı 
olmak, ileriye bakmak, pozitif düşünmek 
HAK-İŞ için olmazsa olmaz noktalardır” 
şeklinde konuştu.

"Sendikacılık Güven, Kararlılık ve 
Onur Üzerine Kuruludur"

Sendikacılığın iddia, dava işi ve geleceğe dö-
nük mücadelenin adı olduğunu vurgulayan 
Yıldız, “HAK-İŞ bu anlayışa sahip çıkan ve 
bunları en aktif şekilde yerine getiren konfe-
derasyondur. Biz biliyoruz ki sendikacılık gü-
ven, kararlılık ve onur üzerine kuruludur. Biz 
inandığımız bu değerler üzerine sendikacılık 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 
15 Temmuz’da HAK-İŞ’in kararlı duruşuna 
ilk katkı ve desteği sağlayanlardan birisinin 
SWTUF olduğunu anlatan Yıldız, “SWTUF 
Konfederasyonu'na bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.
HAK-İŞ'in istikrara büyük bir önem ver-
diğini vurgulayan Yıldız, "Sudan Afrika’nın 
ortasında gelişimiyle ve istikrarıyla önemli 

bir ülkedir. Sudan, çok sıkıntılı günleri bir bir 
atlatmıştır. İnşallah son süreçteki yeni geliş-
melerde de Sudan'ın en hızlı ve en güçlü şe-
kilde sivil istikrarı geliştireceğine inanıyoruz. 
HAK-İŞ olarak Sudan'ın istikrarı, refahı ve 
demokratik gelişimi için hem Sudan halkıyla 
hem de kardeş konfederasyonumuz SWTUF 
ile birlikteyiz" diye konuştu.

"Biz Yokuz Diyemeyiz"

Konuşmasında kıdem tazminatı konusuna 
da değinen Yıldız, HAK-İŞ’in çalışma haya-
tında hiçbir konuya tabu olarak değerlendir-
mediğini, tartışılması gereken bütün konu-
ları tartışmaktan çekinmediğini belirterek, 
“Eğer bir konuda mağduriyet varsa, bir ko-
nuda sıkıntı varsa, eğer bir konuda çark dön-
müyorsa HAK-İŞ bu konuda mutlaka inisi-
yatif alır. Kıdem tazminatında uygulamada 
ödenme şartları yüzde 3 ise biz buna yegane 
kalamayız. Bunu tartışmak bu sistemi çöz-
mek ve daha ileri götürmek konusunda biz 
varız. Diğer konularda nasıl mücadele et-
tiysek, bu konuda da 'biz yokuz' diyemeyiz” 

HAK-İŞ İLE SUDANLI SENDİKACI KADINLAR EĞİTİM 
PROGRAMINDA BULUŞTU
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dedi. Yıldız, HAK-İŞ’in kıdem tazminatında 
kazanılmış hakların korunması şartıyla, va-
rolan eksikliklerinin giderileceği ve herkesin 
kıdem tazminatı hakkını alabileceği bir mo-
deli savunduğunu söyledi. 
xTaşeron sisteminin dünyadaki neoliberal 
düzene karşı bütün dünyayı tehdit eden bir 
unsur olduğunu belirten Yıldız, 2013 yılından 
itibaren Türkiye’deki sendikal istatistiklere 
bakıldığında sendikal örgütlenmenin artış 
göstermesinde HAK-İŞ Konfederasyo-
nu'nun önemli bir katkısı olduğunu söyledi.
 

"Özel Sektörde Yeni Bir Örgütlenme 
Stratejisi Geliştirmemiz Lazım"

Yıldız, “Bugün Türkiye’de 14 milyon kayıtlı 
işçiden sadece 2 milyon civarında örgütlü 
işçimiz vardır. Ancak bunun yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Türkiye’de uy-
gulanan ekonomik sistemin neoliberal bir 
ekonomik sistem olduğunu ve özel sektör 
tarafından ekonominin yürütüldüğünü dik-
kate alarak özel sektörde yeni bir örgütlen-
me stratejisi geliştirmemiz lazım” dedi.
"Kadın Sendikacılar Konusunda Çığır Açtık"
Dünya sendikal hareketinin önem verdiği 

konuların başında yer alan kadın ve genç-
liğin sendikal harekete kazandırılması ko-
nusunda da HAK-İŞ'in önemli çalışmalara 
imza attığını anlatan Yıldız, “Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ın destekleri sayesinde 
konfederasyon olarak kadın konusunda bir 
devrim gerçekleştirdik ve yeni bir çığır açtık. 
Bugün sendikal harekette kadın olgusu var-
dır. HAK-İŞ olarak bütün çalışan kadınları-
mızı sendikal harekete davet ettik. Bu daveti 
yapmaya devam ediyoruz. Bunları yaparken 
dünyadaki gelişmeleri dikkate alıyor, kendi 
kültürümüze ve anlayışımıza, toplumsal 
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yapımıza uyarlıyoruz. HAK-İŞ olarak 'Fıt-
ratta Farklılık, Haklarda Eşitlik' diyoruz. Bu 
ilkemiz, hem geldiğimiz noktayı izah ediyor, 
hem de bundan sonraki süreç için bize he-
def koyuyor" diye konuştu.

"SWTUF ile İlişkilerimizde Kadın 
Boyutunu Öne Çıkardık"

Sudan’daki kadın çalışmalarının önemine 
dikkati çeken Yıldız, "Sudan toplumunda 
kadının önemli bir yeri olduğunu gördük 
ve onun için SWTUF ile olan ilişkilerimizde 
kadın boyutunu öne çıkardık. Sudan ile bir-
likte başaracağımız hususların olduğunu 
düşünüyoruz. Sudan'daki toplumsal yapıda 
kadınların önemli bir hareket alanının oldu-
ğunu düşünüyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz-
le ulusal ve uluslararası sendikal düzeyde 
hangi bir konu varsa birlikte mücadele et-
mek için hazır olduğumuzu bilmelerini isti-
yoruz" dedi.

"Eğitim Programı Aramızdaki 
Sendikal İlişkilerin Gücünün 
Yansımasıdır"

SWTUF Başkan Yardımcısı Elsadıg Kodı 
Gabr Eldar Alı, "Sudan ve Türk kadınlarının 
eğitim programında buluşması, aramızdaki 
sendikal ilişkilerin ne kadar güçlü olduğu-
nun bir yansımasıdır. Özellikle kadın hakla-
rının korunması konusunda büyük bir çaba 

gösteriyoruz. Sudandaki yasalar doğrultu-
sunda sendikal harekette yüzde 25 oranında 
kadınlar yer almaktadır. SWTUF olarak bu 
oranın daha da arttırılması için çaba harcı-
yoruz" dedi.

"Ortak Çalışmalarımızın Devam 
Etmesini İstiyoruz"

HAK-İŞ ile SWTUF arasındaki eğitim ve 
kültürel programların devam ettirilmesini 
temennisinde bulunan Alı, "HAK-İŞ ile kar-
şılıklı ziyaretler düzenleme, sendikal çalış-
malara ilişkin tutumların karşılıklı olarak 
desteklenmesi ve çalışmalarımızın işçilere 
hizmet edecek yönde yürütülmesini ümit 
ediyoruz. Sudan ile HAK-İŞ Konfederasyo-
nu arasında karşılıklı yatırımların gerçekleş-
tirilmesini ümit ediyoruz. SWTUF ile HAK-İŞ 
arasındaki ortak sendikal çalışmaların de-
vam ettirilmesini ve bu konuda önümüze 
çıkan bütün engellerin ortadan kaldırılma-
sını temenni ediyoruz. HAK-İŞ Konfederas-
yonu'na bağlı bütün işçilere, Türk halkına, 
kardeş ülkemiz Türkiye'deki bütün işçilere 
ve sendikacılara selam ve saygılarımızı 
iletiyoruz" diye konuştu. Eğitim programın-
da HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin "Sendikal Harekette Kadın", SWTUF 
Kadın Komitesi Başkanı Eıman Ahmed Sı-
dahmed "Sudan Sendikal Harekette Kadın", 

Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın "Türkiye'de 
Endüstriyel İlişkiler Sistemi" konularında bir 
sunum gerçekleştirdiler. Eğitim programın-
da HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin "Sendikal Harekette Kadın", SWTUF 
Kadın Komitesi Başkanı Eıman Ahmed Sı-
dahmed "Sudan Sendikal Harekette Kadın", 
HAK-İŞ Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odaba-
şı "Sendikal İletişim", Doç. Dr. Mehmet Mer-
ve Özaydın "Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler 
Sistemi", HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Hamdi 
Koçoğlu "Türkiye'de İş Hukuku ve Toplu İş 
Sözleşmesi Düzeni", MEYEB İşletme Müdü-
rü Rıdvan Günay "HAK-İŞ MEYEB Belgelen-
dirme Sistemi", HAK-İŞ Endüstriyel İlişkiler 
Uzmanı Elif Yıldırım "HAK-İŞ, Sosyal Diya-
log, Mesleki Eğitim ve Projeler" konularında 
bir sunum gerçekleştirdiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bos-
na-Hersek’li sendikacıları makamında 
ağırladı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
18 Şubat 2019 tarihinde, Bosna-Hersek 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Baş-
kanı Selvedin Satorovic ve Bosna Hersek 
İlk ve Ortaokul Bağımsız Eğitim Sendikası 
Başkanı Saudin Sivro ile bir araya geldi.

Arslan, konuk sendikacılara Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ 'in çalışmaları, Türkiye ve 

çalışma hayatı hakkında bilgi verdi.

ARSLAN, BOSNA 
HERSEK’Lİ 
SENDİKACILARI 
AĞIRLADI

Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
27 Şubat 2019 tarihinde sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte Bolivarcı 
Venezuela Cumhuriyeti’ni ve Maduro hükümetini 
desteklemek amacıyla Venezuela Ankara Büyü-
kelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i makamında 
ziyaret etti. Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, 
“Buraya gelmemizdeki maksat, özellikle Venezu-
ela’daki mazlum halkın sesi olmak, oradaki kar-
deşlerimizin sesi olduğumuzu bildirmekti" denildi.

STK'LARDAN 
VENEZUELLA'YA 
DESTEK ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, NLC 12. Genel Kuruluna ka-
tılmak üzere gittiği Nijerya'da bir 
dizi temaslarda bulundu. Arslan, 
5 Şubat 2019 tarihinde T.C. Abu-
ja Büyükelçisi Melih Ulueren'i 
ziyaret etti. Arslan ayrıca Ana-
dolu Ajansı Nijerya Temsilciliğini 
ziyaret ederek Anadolu Ajansı 
Nijerya Koordinatörü Gökhan 
Kavak ile görüştü.

ARSLAN, NİJERYA'DA TEMASLARDA 
BULUNDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Şubat 
2019 tarihinde, KKTC Mobbingle Mücadele 
Derneği Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ile 
bir araya geldi.
Arslan ve Öksüzoğlu Türkiye ve KKTC gün-
demi ile çalışma hayatına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

ARSLAN, KKTC MOBBİNGLE MÜCADELE DERNEĞİ BAŞKANI 
ÖKSÜZOĞLU'NU AĞIRLADI

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen eğitim semineri programı için Tür-
kiye'ye gelen Moritanya Çalışanları Ulusal 
Konfederasyonu (CNTM)  heyeti, 4 Nisan 
2019 tarihinde Türkiye'de bir dizi ziyaretler-

de bulundu. Ziyaret programına, Moritanya 
CNTM Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Abdel-
lahi Camara başkanlığındaki heyet ile HAK-
İŞ Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ahmet Halfaya 
ve Recep Atar katıldı.

Moritanyalı heyet ilk olarak Mesleki Yeterli-
lik Kurumunu ziyaret ederek, MYK Başkanı 
Adem Ceylan ile bir araya geldi. 
MYK Başkanı Adem Ceylan, "HAK-İŞ'e çalış-
ma hayatıyla ilgili böylesine önemli bir çalış-
ma yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Ceylan, MYK'nın çalışmaları, oluşum yapı-
sı ve çalışma yöntemleri hakkında heyeti 
bilgilendirdi. Ziyaretin ardından Moritanyalı 
heyete MYK Uzmanları tarafından Mesleki 
Yeterlilik Kurumu'nun çalışmaları ve Türki-
ye'deki faaliyetleri hakkında detaylı bir su-
num yapıldı.
MYK ziyaretinin ardından Moritanyalı heyet 
İŞKUR Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 
İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Daire Baş-
kanvekili Uğur Tunç ve İŞKUR Uzmanlarıyla 
görüştü. Toplantıda heyete Türkiye çalışma 
hayatı, istihdam, işsizlik ve İŞKUR'un çalış-
ma hayatındaki göstermiş olduğu faaliyetle-
ri içeren detaylı bir sunum yapıldı.

MORİTANYALI SENDİKACILAR BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNDU
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 4 Ni-
san 2019 tarihinde Moritanya Ulusal Çalı-
şanları Konfederasyonu (CNTM) heyeti ile 
akşam yemeğinde bir araya geldi. 
Düzenlenen akşam yemeğine, Genel Sekre-
terimiz Dr. Osman Yıldız, CNTM Uluslararası 
İlişkiler Yöneticisi Abdellahi Camara ve Mo-
ritanyalı konuk sendikacılar ile uzmanları-
mız katıldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız heyeti 
Türkiye’de ve HAK-İŞ’te ağırlamaktan dola-
yı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 
Konfederasyonumuzun çalışmaları hakkın-
da heyeti bilgilendirdi.

“MYK’nın Yetkilendirdiği En Önemli 
Sendikalardan Birisiyiz”

Moritanya Ulusal Konfederasyonu (CNTM) 
Heyeti’nin gün içerisinde gerçekleştirmiş 
olduğu Mesleki Yeterlilik Kurumu ziyaretini 
değerlendiren Yıldız, MYK ve HAK-İŞ’in ku-
rumsal yapısı ve çalışmalarına da değinerek, 
“HAK-İŞ olarak MYK’nın yetkilendirdiği en 
önemli konfederasyonlardan birisiyiz” diye 
konuştu.
Yıldız, iki ülke arasındaki ilişkilere de deği-
nerek, “İki ülke olarak birbirimizi yakından 
takip etmeliyiz. Turgut Özal ile başlayan ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ile zirve yapan bir ilişkimiz var” dedi. 

“15 Temmuz Hain Bir Darbe  
Girişimiydi”

Genel Sekreterimiz Osman Yıldız, “15 Tem-

muz hain bir darbe girişimiydi. O gece Tür-
kiye için tam bir kabustu. O gece ölümün 
altındaydık. Vatan sevgisi Allah’ın bizlere 
verdiği bir sevgidir, biz o akşam bunu daha 
iyi anladık” dedi.

“İnşallah Beraber Düşünüp  
Bir Şeyler Yapacağız”

Yıldız, konuk heyete Konfederasyonumuzun 
kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek, “Sendikacılık bir kültür taşı-
yıcılığıdır. Bizler sendikaların güçlü olmasını 
istiyoruz. Hedefimiz, kalıcı projelerin yapıl-
masıdır. İnşallah beraber düşünüp bir şeyler 
yapacağız. Özellikle HAK-İŞ olarak kadınla-
rımızla ilgili özel çalışmalarımız var. Kadın-

larımızı toplumda daha güçlü hale getirmek, 
toplumdaki rollerini daha net belirlemek için 
çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Moritanyalı heyet, HAK-İŞ’in kendilerini ko-
nuk ettiklerinden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkürlerini ileterek, 
Türkiye’nin uluslararası alanda yürüttüğü 
lider ülke konumunu yakından takip ettik-
lerini, HAK-İŞ’in Suriye, Filistin, Arakan ve 
dünyanın dört bir yanında mazlumlara karşı 
yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediklerini 
belirttiler.
15 Temmuz gecesi yaşananları kaygı ile 
takip ettiklerini dile getiren Moritanyalı Sen-
dikacılar, Moritanya halkının Türkiye için sa-
bahlara kadar dua ettiklerini hatırlattı.

YILDIZ, MORİTANYALI SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Kon-
federasyonu (CNTM) 5 Nisan 2019 tarihinde 
eğitim seminerinde bir araya geldi. 
Eğitim programına, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler 
Yöneticisi Abdellahi Camara ve beraberindeki 
heyet, konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, uzmanlar ve 
davetliler katıldı.

"Moritanya Bizim İçin Çok Özel  
Bir Ülke"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "Moritan-
ya bizim için çok özel bir ülke. Türk halkına 
inanılmaz bir sevgi ve sempati duyuyorlar. 

Moritanya Türkiye ile ilişkilerini sorunsuz 
olarak sürdüren ülkelerden bir tanesidir. Mo-
ritanya ile iki ayrı ülke gibi değil de sanki bir 
ülkenin iki sivil toplum örgütü gibi samimi ve 
köklü ilişkilerimiz var" dedi.
HAK-İŞ'in hem Moritanya'nın sendikal mü-
cadelesini güçlendirmek, hem sendikaları-
na daha etkili hizmetler verebilmeleri hem 
de altyapılarını güçlendirmeleri konusunda 
ciddi katkılarının olduğunu ve bu katkıların 
artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, 
" Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederas-
yonu (CNTM) Genel Sekreteri Mohamed Ah-
med Saleck, Uluslararası Filistin ve Kudüs’e 
Destek Sendikalar Birliği'nin de kurucuları 
arasındadır. Bu yönüyle de bizim açımızdan 

önemli bir sorumluluğu birlikte üstlendiğimiz 
bir konfederasyonumuzdur" diye konuştu.
HAK-İŞ'in dünya sendikal hareketinin bölge-
sel bir kısım işbirlikleriyle, bir kısım ulusal 
düzeydeki konfederasyonlarla işbirliğini ge-
liştirme gayreti içerisinde olduğunu söyleyen 
Arslan, "Moritanya gibi Afrika’daki yaklaşık 
15 ülke ile HAK-İŞ’in ikili ilişkileri devam 
etmektedir. Çünkü biz Afrika’yı Batılı Beyaz 
Adamın gördüğü pencereden asla görmedik 
ve görmüyoruz. Afrika’nın Afrika’lılara ait ol-
duğunu ve Afrika’nın imkanlarının Afrika’ya 
ait olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve HAK-
İŞ olarak Afrika halklarının kendi özgürlük ve 
bağımsızlıklarını koruyarak, ülke kaynakları-
nı ve imkanlarını en iyi şekilde değerlendire-
rek dünyanın gelişmiş, çağdaş demokrasile-
rinden birisi olması arzu ediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

"HAK-İŞ Türkiye’de İkili İşbirliklerini 
En Fazla Gerçekleştiren  
Konfederasyonların Başındadır"

Arslan, "HAK-İŞ Türkiye’de ikili işbirliklerini 
en fazla gerçekleştiren konfederasyonların 
başındadır. Başta Afrika olmak üzere, ulus-
lararası sendikalarla işbirliğini en ileriye taşı-
yan tek konfederasyondur. HAK-İŞ, hem ikili 
işbirlikleriyle, hem de uluslararası ölçekteki 
federasyon ve konfederasyonlarla ilişkilerini 
geliştiren önemli bir merkezdir. Konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın da HAK-
İŞ'in çizdiği istikamette ve rotada yürüyerek 
yeni sendikal tecrübeleri ve yeni sendikal 

HAK-İŞ İLE MORİTANYALI SENDİKACILAR EĞİTİM 
PROGRAMINDA BULUŞTU
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işbirliklerini gerçekleştireceklerine inanıyo-
rum" dedi.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendi-
kalar Birliği Başkanı olarak 30 Mart'ta Büyük 
Geri Dönüş Yürüyüşü'nün yıl dönümünde bir 
açıklama yaptıklarını anlatan Arslan, "30 Mart 
özellikle Gazze’de uygulanan ablukanın sona 
erdirilmesi konusunda yürütülen mücadele-
lerin önemli bir kilometre taşıydı. 70 yıl önce 
kendi topraklarından ve vatanlarından zorla 
çıkarılan ve toprakları işgal edilen ve mülteci 
durumuna düşen Filistinlilerin başlattığı ve 
1. Yılını dolduran büyük geri dönüş yürüyü-
şünün yıldönümüydü. Yıldönümü münase-
betiyle bütün dünyanın dikkatini çekmek için 
çağrıda bulunduk. Özellikle Batılı ülkelerin ve 
ABD’nin İsrail’in Filistin’e yönelik pervasızca, 
sorumsuzca ve insan haklarını ihlal eden tu-
tumlarına karşı sessiz kalmalarını şiddetle 
kınıyoruz. En son İsrail’in işgal ettiği Golan 
tepelerinin de İsrail’in toprağı olarak kabul 
edilmesi ve kararnameyi imzalaması, bölge-
de yeni krizlerin ve gerginliklerin oluşmasını 
tetiklemiştir. Bu kararnamenin imzalanması-
nı şiddetle kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Dünya Sendikal Hareketi Bizden 
Yeni Atılımlar Bekliyor"

Türkiye'nin kaynaklarının ve imkanlarının sı-
nırlı olmasına rağmen nüfus oranlarına göre 
dünyada en çok sosyal yardım yapan ülke ol-
duğunu dile getiren Arslan, "Türkiye’nin böl-
gedeki ve dünyadaki sorumluklarının artma-
sı bizlere yeni sorumluluklar yüklemektedir. 
Bütün dünyada sendikal hareket bizden yeni 
çalışmalar ve yeni atılımlar beklemektedir. 
Güçlü sendikaların oluşturulması konusunda 
bizden destek beklemekteler" diye konuştu.
HAK-İŞ'in üzerinde sendikal mücadelenin 
ötesinde insan hakları sorumluluğunun da 
bulunduğu belirten Arslan, "HAK-İŞ Başkan-
lığı, ITUC’un Başkan Yardımcılığı ve Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar 
Birliği'nin Başkanlığı da HAK-İŞ'in üzerin-
dedir. O nedenle büyük bir sorumluluk an-
layışıyla mücadelemizi, geri adım atmadan, 
vazgeçmeden pes etmeden bütün zorluklara 

karşı daha da güçlendirerek ve yeni hatlar-
la destekleyerek bütün dünyaya uygun bir 
şekilde anlatmaya ve onlara destek olmaya 
devam edeceğiz. Moritanyalı kardeşlerimizin 
Türkiye’ye gelişleri de bu çalışmalarımızın bir 
parçasıdır" dedi.

"HAK-İŞ ile CNTM Arasındaki  
İlişkiler Belirgin ve Gelişmiş  
İlişkilerdir"

Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler Yöneti-
cisi Abdellahi Camara, "Türkiye’de bulunmak-
tan dolayı mutlu hissediyoruz. Türk devletini 
kardeş devlet olarak görüyoruz. Moritanya 
Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) 
ile HAK-İŞ arasındaki ilişkiler belirgin ve ge-
lişmiş ilişkilerdir. Şüphesiz HAK-İŞ'in bizim 
için yapmış olduğu şeyler takdire şayandır. 
HAK-İŞ'in konfederasyonumuzun inşa edil-

mesinde büyük katkıları olduğu gibi aynı 
zamanda Türkiye’deki diğer sendikalarla da 
bağlantılarımızı sağlamışlardır" dedi.
Moritanya ile Türkiye'deki sendikal hareketin 
değişiklik gösterdiğini vurgulayan Camara, 
"Moritanya’daki sendikal hareket sizdeki sen-
dikal hareketten farklılık gösterebilir. Sizler 
bizlerin yaşadığı aşamaları yıllar önce yaşadı-
nız. Türkiye’deki kardeşlerimizle işbirliği yap-
tıktan sonra bu aşamaları aşacağız diye ümit 
ediyorum. Bizler Türkiye için Moritanya’da bir 
elçi konumunda olacağız ve tecrübelerinizi 
ülkemize taşıyacağız" şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından eğitim 
programına başlandı. Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız eğitim programı kapsamında 
"Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek, Sen-
dikal Hareket, Hedefler ve Stratejiler" konulu 
bir sunum gerçekleştirdi.
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"Sendikalaşma Oranını HAK-İŞ  
Arttırmıştır"

Yıldız, "Türkiye’de bizim önerdiğimiz yönde 
ağırlıklı bir sendikal yapı var. Bunun yanı sıra 
ülkemizde sendikalaşma oranının giderek 
daha arttığını görüyoruz. Bu oranı arttıran 
HAK-İŞ Konfederasyonu olmuştur. Bu ba-
şarıyı elde etmemizde ilkelerimizin ne kadar 
anlamlı olduğunu bir kez daha gördük" dedi.
HAK-İŞ'i ilkeleriyle büyüyen ve güçlenen bir 
konfederasyon olduğunu vurgulayan Yıldız, 
"İlkelerimizin başında güven, nezaket, onurlu 
ve kararlı davranış geliyor. Bunlar duruş ve 
davranış olarak sizi tamamlayan değerler-
dir. Çünkü ilkeli olmak, kararlı olmak slogan 
olarak kullandığımız ve kendimize ilke olarak 
belirlediğimiz en önemli kavramlardır" diye 
konuştu.

"Güven Olmadan Sendikal Hareket 
Başarılı Olamaz"

Güven kavramının önemine dikkati çeken 
Yıldız, "HAK-İŞ olarak güveni çok önemli 
buluyoruz. Çünkü güven olmadan sendikal 
hareket başarılı olamaz. Üye sayımızın bugün 
700 binlere çıkmasının nedeni, bizim 40 yıl-

lık verdiğimiz güvenin, kararlılığın ve onurlu 
bir duruşun yansımasıdır. HAK-İŞ olarak bu 
ilkelerle ve anlayışla ilerliyoruz" şeklinde ko-
nuştu. Yıldız, Türkiye’deki kayıtlı 14 milyon ça-
lışanı ve bütün emekçileri HAK-İŞ Konfede-
rasyonu çatısı altında toplanmaya davet etti.

"Milli ve Manevi Değerlere Sahip Bir 
Örgütüz"

HAK-İŞ'in örgütlendiği bütün işyerlerinde 
özelleştirmeye karşı çıktığını belirten Yıldız, 
"Çatışmacı değil, sosyal diyalogla ve uzlaş-
macı tavır sergileyerek bugünlere kadar gel-
dik. Yaklaşık 2 sene boyunca gece gündüz 
proje ürettik ve uyguladık. Bunları yaparken 
de aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri de 
takip ettik. Çünkü HAK-İŞ olarak milli ve ma-
nevi değerlere sahip bir örgütüz. Ama bunları 
yaparken bu değerlerle evrensel değerleri bir 
araya getirme gayreti içerisindeyiz" açıkla-
masında bulundu.

"HAK-İŞ İlkelerinden Taviz  
Vermeyen Duruşuyla Önemli Bir  
Konuma Gelmiştir"

Yıldız, "HAK-İŞ’in ilkelerinden taviz verme-
yen duruşu, bizi dünya sendikal hareketinde 

önemli bir yere getirmiştir. HAK-İŞ’in bu va-
karından dolayı Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ITUC Başkan Yardımcılığına seçilmiş-
tir. Bu bir tesadüf değildir. HAK-İŞ'in ortaya 
koyduğu önemli bir başarıdır. Çünkü bizim 
için sendikacılık bir iddiadır. HAK-İŞ’te bu id-
dia fazlasıyla var. Bir iddianız varsa, zorluk-
larla karşılaşacaksınız demektir. Ancak hiçbir 
zorluk bizi yolumuzdan döndürmedi, bundan 
sonra da döndüremeyecektir. Verdiğimiz gü-
venle ve ortaya koyduğumuz kararlılıkla yo-
lumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Eğitim seminerinde HAK-İŞ Basın Müşavi-
ri Birsen Çiçek Odabaşı "Sendikal İletişim", 
Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Avukat 
Kiraz Bilge Akçomak'ın "Türkiye’de İş Huku-
ku ve Toplu İş Sözleşmesi Düzeni", HAK-İŞ 
Projeler Koordinatörü Recep Atar "HAK-İŞ, 
Sosyal Diyalog, Mesleki Eğitim ve Projeler", 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin "Sendikal Harekette Kadın", Gazi Üniver-
sitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın "Türkiye'de Endüstriyel İlişki-
ler Sistemi", konularında sunum gerçekleş-
tirdiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Brüksel'de Türkiye-AB 
38'inci Karma İstişare Komitesi  toplantısına katıldı.
Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare Komitesi, Belçika'nın Baş-
kenti Brüksel'de 8 Nisan 2019 tarihinde toplandı.
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın yanı sıra, 
TOBB ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri 
katıldı. Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare Komitesi  toplantısı 
kapsamında, "Türkiye-AB İlişkileri", "KOBİ'ler-Ticaretin Ge-
liştirilmesi ve Yatırım Ortamı Türkiye ve AB Arasında Fırsat-
lar", "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Ortaklar, Türkiye-AB 
Katılım Süreci", "Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin Modernizas-
yonu" konularında sunumlar ve müzakereler gerçekleştirildi.

ARSLAN, BRÜKSEL'DE AB KİK TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Belçi-
ka'nın Başkenti Brüksel şehrinde gerçek-
leştirilen Türkiye-AB 38'inci Karma İstişare 
Komitesi Toplantısı kapsamında çeşitli te-

maslarda bulundu. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 9 Nisan 2019 tarihinde Türki-
ye-AB KİK Eş Başkanı Panagiotis Gkofas ve 
üyelerle bir araya geldi. Arslan ayrıca, Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte 
TOBB Brüksel Temsilciliğini ziyaret ederek, 
TOBB ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

ARSLAN'IN, BRÜKSEL TEMASLARI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Şubat 
2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen Öz 
İplik-İş Sendikamızın 13. Olağan Genel Ku-
rulu’na katıldı. Arslan, genel kurula hitaben 
yaptığı konuşmada, “Öz İplik-İş Sendikamız 
HAK-İŞ’in en önemli sendikalarından birisi-
dir. Son 4 yılda üye sayısını yüzde 25 arttıran 
nadir sendikalarımızdan bir tanesidir. Öz İp-
lik-İş Sendikamız tekstil işçilerinin umudu ve 
geleceği olmuştur” dedi.
Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Ku-

rulu’na Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa 
Toruntay, konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın genel başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç 
ve yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve basın 
mensupları katıldı.
Genel Kurulda divan başkanlığını HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ya-
parken Divanda, Hizmet-İş Sendikası Genel 

Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Özüpek, katipler Saime Elma, Özlem Öktem 
yer aldı.
Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Ku-
rulunda Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Murat İnanç, bir konuşma yaptı. İnanç, genel 
kurulda aday olmayacağını açıkladı. Sendika 
Genel Sekreteri Rafi Ay da salonda coşkuyla 
karşılanan konuşmasında, yeni dönemde yö-
netime talip olduğunu açıkladı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masının başında 15 Temmuz başta olmak 
üzere vatan savunmasında şehit olanları ve 
gazileri andı. Arslan, “15 Temmuz Türkiye’yi 
işgal ve darbe girişimini unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Ülkemize, milletimize ve 
demokrasimize sahip çıkmak için meydanla-
ra çıkan ve bu uğurda şehit ve gazi olanları 
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“Hedefimiz 1 Milyon Tekstil 
İşçisinin Umudu Olmak”

Arslan, “Öz İplik-İş Sendikamız HAK-İŞ’in en 
önemli sendikalarından birisidir. Son 4 yılda 
üye sayısını yüzde 25 arttıran nadir sendika-
larımızdan bir tanesidir. Öz İplik-İş Sendika-
mız tekstil işçilerinin umudu ve geleceği ol-
muştur” diye konuştu.

ARSLAN: “ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKAMIZ TEKSTİL İŞÇİLERİNİN 
UMUDU VE GELECEĞİ OLMUŞTUR”

ARSLAN, ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKAMIZIN 13. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI
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Tekstil iş kolunda 1 milyondan fazla çalışanın 
olduğunu vurgulayan Arslan, “Tekstil sektö-
ründe çalışan 1 milyon 42 bin işçinin sade-
ce 90 bini sendikalı. Bu sayının artması için 
mücadelemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde inşallah Öz İplik-İş Sendikamızı bi-
rinci olarak görürüz. HAK-İŞ olarak bu başarı 
hikayesinden büyük bir heyecan ve mutluluk 
duyuyoruz. Hedefimiz, son açıklanan istatis-
tiklere göre üye sayısı 30 bini aşmış olan Öz 
İplik-İş Sendikamızın üye sayısını arttırmak, 1 
milyona yakın tekstil işçisinin umudu olmak, 
onlarla kucaklaşmak ve sendikamızın çatısı 
altına almaktır” sözlerine yer verdi.
Tekstil sektörünün geleneksel bir sektör ol-
duğunu vurgulayan Arslan, “Tekstil iş kolu 
ihracat ve ithalatta önemli bir yeri olan sek-
törümüzdür. Son yıllarda özellikle pamuk 
üretiminde hızlı bir artış görüyoruz. Bununla 
birlikte hazır giyimdeki gelişmeler gelecekle 
ilgili umutlarımızı arttırmaktadır. Bu gelişme-
ler tekstil sektörünü olumlu yönde etkile-
mektedir” ifadelerini kullandı.

“Örgütlenme Yoksa Sendikacılık 
Olmaz”

4. ITUC Dünya Kongresinde ITUC’un en temel 
gündeminin “İşçilerin gücünü inşa et, kural-
ları değiştir” olduğunu anlatan Arslan şöyle 
devam etti: “ITUC Genel Kurulunda gündem 
örgütlenme üzerine şekillendi. Çünkü bütün 
dünyada sendikal hareketin birinci gündemi 
örgütlenmektir. Örgütlenme yoksa sendi-
kacılık olmaz. Önümüze çıkan engeller bizi 
örgütlenmekten alıkoymamalı. Örgütlülük 
yoksa sözleşme de yoktur, gelecek de yoktur, 
ücret de yoktur. Sendikalarımızın üye sayısına 
bakmaksızın örgütlenmek zorundayız. Koşa-
rak, durmadan koşarak hedefe ulaşmamız 
gerekiyor. Bunu başarabilecek enerji, irade, 
coşku ve heyecan görüyorum. Bu imka-
nı değerlendirip tekstil iş kolunda en büyük 
sendika olma hedefini gerçekleştirmeliyiz. 
Mazeretlerin arkasına sığınmadan gösteri-
len çabalar Öz İplik-İş Sendikamızı önemli bir 

noktaya taşımıştır. Bu başarıyı sıçrama tahta-
sı olarak görerek daha ileriyi hedeflememiz 
gerekiyor.”

“HAK-İŞ Plaketini Hay Market 
Anıtına Onurla Astık”

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nü’nün simgesi olarak kabul edilen ABD’nin 
Chicago kentindeki Hay Market anıtına Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ plaketini onurla 
astık” diyen Arslan, “Bu mücadele için çalışan 
Illionis İşçi Kurumu 1 Mayıs geleneğini yaşat-
mak için kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum, 
nadir konfederasyonların isimlerin adını anıta 
takmaktadır. Anıtta toplam 10 konfederasyon 
var. Bunlardan bir tanesi de HAK-İŞ oldu. Tür-
kiye’nin sendikal hareketini yakından takip 
edenler, Türkiye’nin öncü ve lider kuruluşu 
olan HAK-İŞ’in Hay Market anıtında yer al-
masına karar verdiler. Bu HAK-İŞ’in uluslara-
rası alandaki önemli bir başarısıdır” şeklinde 
konuştu.

“HAK-İŞ ITUC Genel Başkan  
Yardımcılığına Layık Görüldü”

160 ülke ve 350 tane konfederasyonun üyesi 
olan ITUC Genel Başkan Yardımcılığı görevine 

HAK-İŞ’in getirildiğini anlatan Arslan, “HAK-
İŞ farklı, özgün ve bütün dünyayı kuşatan an-
layışından dolayı bu göreve layık görüldü. Bu 
tesadüf olamaz. Bu görev başarılı çalışma-
larımızdan dolayı ITUC tarafından bize tebliğ 
edildi” dedi.

“Asgari Ücretin Belirlenmesindeki 
Sistemin Yeniden Oluşturulması Ge-
rekiyor”

Türkiye’deki asgari ücret tartışmalarının 
başka bir boyuta taşınması gerektiğini vur-
gulayan Arslan, “Asgari ücretin Türkiye’deki 
uygulamaları ve dünyadaki uygulamaları 
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 ücret-
tir. 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 sistemin yeniden 
oluşturulması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun Türkiye genelinde toplu söz-
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leşme yapmak için yapısının değişmesini is-
tiyoruz. İşçilerin ve pek çok işçi temsilcilerinin 
olduğu bir asgari ücret tespit komisyonunu 
oluşturmalıyız” diye konuştu.
İşçilerin ücretlerindeki ağır vergi yükünün 
kaldırılması gerektiğini dile getiren Arslan, “1 
Mayıs 2018 kutlamalarımızı bizim için önemli 
bir tema süslemişti. ‘Vergi adaletsizliğine son 
verilsin’ demiştik. Özellikle ücretlilerin vergi 
dilimlerinin kısa sürede bir üst orana çıkmış 
olması Ocak ayındaki ücretlerimizin Aralık 
ayına geldiğimiz zaman yüzde 20 ile yüzde 25 
arasında azalmış olması bizim için büyük bir 
handikaptır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde 
ücretlerdeki vergi yükünün en yüksek olduğu 
ülkelerden bir tanesidir. Biz hem işletmeleri-
mizin üzerindeki çalışanlarla ilgili olan vergi 
yükünün azaltılması, hem de asgari ücret dü-
zeyindeki arkadaşlarımızın vergi dilimlerinin 
en aza indirilmesi konusunda talebimiz ve 
çabamız var” ifadelerini kullandı.
AK Parti hükümetlerinde kamuda çalışan 
memurlara, işçilere, emeklilere enflasyonun 
altında ücretlerin verilmediğini dile getiren 
Arslan, "Kadroya yeni geçen işçiler için de 
enflasyon farkının uygulanmasını istiyoruz. 
Hükümetimizden talebimiz taşerondan kad-
roya geçen arkadaşlarımızın, KİT’lerde çalı-
şan kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret 

zamlarının enflasyon oranında arttırılması. 
Bütün taşerondan kadro alan arkadaşları-
mızdan, KİT’lerde ve bakanlıklarda çalışan 
arkadaşlarımızdan taleplerini yazılı olarak al-
dık ve bir imza kampanyasına dönüştürdük” 
dedi.

“Değişmeyecek Olan İşçilerimizin 
Alın Teridir”

Öz İplik- İş Sendikası Genel Başkanı Murat 
İnanç, Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel 
Kurulunun sendikamıza ve çalışma hayatı-
na hayırlar getirmesini dileyerek başladığı 
konuşmasında; “Öz İplik-İş Sendikası olarak 
1978 yılında başlayan kutlu yürüyüşümüzle 
çok uzun bir yolculuktan bugünlere kadar 
eriştik. Değişmeyen ve değişmeyecek olan 
değerlerimiz işçilerimizin alın teridir, hakka 
olan inancımızdır. Biz bu inanç ve bu değer-
lerle çalışarak bu değerlerden hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tekstil Sektörü İşsizliğe Çözüm 
Üreten Bir Sektördür”

Tekstil sektörünün kadınların en yoğun istih-
dam edildiği sektör olduğunu belirten İnanç, 
“Tekstil sektörü işsizliğe çözüm üreten bir 
sektördür. Son istatistiklere bakıldığında bu 
sektörde 1 milyonu aşkın işçi çalışmaktadır. 
Neredeyse her 4 kişiden birisi bu sektörde 

çalışmaktadır. Gelecekte de bu sektör var 
olacaktır. Tekstil ve hazır giyim sektörü yarı-
nın dünyasında da var olacak bir sektördür” 
şeklinde konuştu. Öz İplik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Murat İnanç, 13. Olağan Genel Kuru-
lunda aday olmayacağını açıkladı. İnanç, “Bu 
bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralacak arka-
daşların sendikamızı daha ileriye taşıyacağı-
na inanıyorum” dedi.

“Bayrağı Devralmaya Talibim”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Sekreteri Rafi Ay, 
“İşçilerin, sendikaların karşılaştığı tüm zor-
lukları yaşayarak, tecrübe ederek bugünlere 
geldim. Şimdi, bayrağı devralmaya talibim. 
Sendikamızın hızla büyümesinde sahada 
verdiğim emeğim ve çalışmalarımla huzuru-
nuzda, sizlerden biri olarak,  göreve hazırım” 
dedi. 
Öncü bir sendika olarak, ilerleyen günlerde, 
sendikal harekete örnek olacak faaliyetleri 
üyelerle birlikte harekete geçireceklerini be-
lirten Ay, “Yaşadığımız çağın gelişimden,  iler-
lemesinden dolayı, yeni anlayışlarla, yola çı-
kıyoruz. Farklı bir sendikal modele, hiç olma-
dığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadarki 
deneyimlerimiz, irademiz, inancımız, cesare-
timiz,  bugünkü heyecanımızla karşınızdayız.  
Yeni sendikal anlayışa, cesarete, özveriye siz 
de hazır mısınız” diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş Sendikamı-
zın 3. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Öz Taşıma-İş Sendikası 3. Olağan Genel Ku-
rulu, 7 Nisan 2019 tarihinde Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Set-
tar Aslan, A. Cengiz Gül, HAK-İŞ Genel Sek-
reteri Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri,  
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pur-
saklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, AK 
Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan 
Yardımcısı Fatoş Gürkan, Cumhurbaşkanlığı 
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi, 
AK Parti Eski Milletvekili, Memur-Sen Eski 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, BBP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, işveren 
temsilcileri, Öz Taşıma-İş Sendikası delege-
leri ve basın mensupları ile protokolün katı-
lımıyla gerçekleştirildi. 
Genel Kurulda Divan Başkanlığını Özçelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
yaparken, divanda Öz Güvensen Genel Baş-
kanı Ömer Yılmaz, Öz Finans-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Duygu Kaya ve 
Aslı Avcı yer aldı.

“Bizim Olmadığımız Yerde  
Haksızlık, Adaletsizlik Vardır”

HAK-İŞ’in haksızlık ve adaletsizliklerin karşı-
sında olduğunu vurgulayan Arslan, Öz Taşı-
ma-İş Sendikası’nın kuruluş sürecinden bah-
setti. Arslan, “Bizim olmadığımız yerde hak-
sızlık, adaletsizlik ve çalışanların mağduriyeti 
vardır yaklaşımıyla hareket ederek sadece Öz 
Taşıma-İş Sendikamızın 22 bin üyesi için değil 

sektördeki 750 bin işçi adına yapacaklarımız 
için hedef koyuyoruz” diye konuştu.

“Seçimler Ülkemize Yakışır Şekilde 
Sonuçlandı” 

Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye 
genelinde sakin, makul ve ülkemize yakışır 
şekilde sonuçlandığını söyledi. Seçimlerin 
sona ermesinin ardından ülke olarak yeni 
bir döneme girdiğimizi belirten Arslan, “Yeni 
dönemde çalışma hayatının temel gündem-
lerinden olan işsizlik, yüksek enflasyon, yük-
sek faiz, büyümede karşılaştığımız zorluklar 
ve dış politikadaki bizi ve milletimizi rahatsız 
eden çeşitli sorun ve gelişmelerin olduğunu 
biliyoruz" dedi. 

“Ekonomik Sosyal Konseyin  
İvedilikle Toplanması Gerekiyor”

Yeni dönemde hükümetten beklentilerini dile 
getiren Arslan, “Hükümetin yeni dönemde 
ekonomik ve sosyal politikalarda, sivil top-
lumla daha fazla dayanışma içerisinde ol-

masını istiyoruz. Sendikaların, sivil toplum 
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da içinde 
bulunduğu 2009 yılından bu yana toplanama-
yan Ekonomik Sosyal Konseyin ivedilikle top-
lanması ve bütün sorunlarımızın Ekonomik 
Sosyal Konsey'de tartışılıp Türkiye için yeni 
bir yol haritası oluşturulması gerekiyor” dedi.

“Kimse Kendini Yasaların ve Millet 
İradesinin Yerine Koymasın”

Yerel seçimlerin hemen ardından birtakım 
sorunların yaşandığını belirten Arslan şunları 
kaydetti: “HAK-İŞ olarak yerel seçim sonuçla-
rı henüz netleşmeden, mazbatalar alınmadan 
millet ittifakına bağlı bir kısım belediyelerde 
ve bağlı şirketlerinde  üyelerimize yönelik 
baskılar, tehditler, yıldırma politikaları günde-
me gelmiştir. HAK-İŞ olarak bütün Belediye 
Başkanlarını uyarıyoruz. Sendikalarımıza, 
üyelerimize ve çalışanlara yönelik her türlü 
baskıyı, tehdidi ve yıldırma politikalarını şid-
detle kınıyoruz. Kimse kendisini yasaların, 

ARSLAN, ÖZ TAŞIMA-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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işçilerin ve millet iradesinin yerine koymasın. 
Herkes bu sorumlulukla hareket etmeli ve 
hepimiz bu sorumluluğun bir parçası olmalı-
yız. HAK-İŞ olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da işyerlerinde iş barışının, 
diyaloğun ve birlikte çalışma irademizin ar-
kasında duracağız. Birlikte çalışma irademizi 
ortaya koyacağız. Bütün bu söylediklerimiz-
den, duruşumuzdan, ortaya koyduğumuz ka-
rarlılığımızdan sonra hala bizi anlamayanlar 
olursa onların anladığı dilden konuşmaya ve 
tavır koymaya devam edeceğiz.”

“Sendikal Mücadele Bizim İçin 
İlkeler Manzumesidir”

HAK-İŞ’in ve sendikalarının sendikal mücade-
leyi ahlaki bir zemin üzerinde yapmaya çalış-
tığını belirten Arslan, “Sendikal mücadeleyi bir 
ilkeler manzumesi içerisinde yapmaya çalışı-
yoruz. Sendikacılığın bizim açımızdan anlamı, 
manası ve değeri budur. Şartlar ne olursa ol-
sun HAK-İŞ ilkelerinden, değerlerinden ve he-
deflerinden vazgeçmeden aynı istikamette yü-
rümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“750 Bin Arkadaşımız İçin Umut Işığı 
Olmasını Diliyorum”

Arslan, “Öz Taşıma-İş Sendikamızın 3. Olağan 
Genel Kurulunun iş kolumuzdaki üye olma-
yanları da dahil edersek 750 bin arkadaşımız 
için bir umut ışığı olmasını diliyorum. Buradan 

çıkacak kararlar sadece kendi sorunlarımızın 
ve taleplerimizin gerçekleştiği değil işkolun-
daki bütün üyelerimizin, bütün çalışanların da 
sorunlarını çözebilecek, onlara umut ışığı ola-
cak, onların bu sendika altında toplanmasını 
sağlayacak bir sonuç doğurmasını diliyoruz” 
sözlerine yer verdi.

“HAK-İŞ’e Sahip Çıkmak Türkiye’ye 
Sahip Çıkmaktır”

HAK-İŞ’in önemli bir marka değeri olduğunu 
ve ilkelerine bağlı sendikacılık yaptığını vur-
gulayan Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
HAK-İŞ ilke ve değerlerine sahip çıkmasının 
önemine değindi.  Arslan, "HAK-İŞ’e sahip 
çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır, geleceğe 
sahip çıkmaktır. HAK-İŞ’e sahip çıkmak bir 
davaya sahip çıkmaktır. Onun için HAK-İŞ de-
ğerlerini ülkemizin bütün çalışanlarına doğru 
anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Öz Taşıma-İş’in Olmadığı Yerde  
Eksiklik Var Demektir”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak büyük he-
defler koyduklarını söyleyen Arslan, “Öz Taşı-
ma-İş Sendikası olarak bütün taksicileri, oto-
büsçüleri, dolmuşçuları, kamyoncuları sen-
dikaya üye yapmak zorundayız. Biz bununla 
güçlü olacağız. Taksiciler de bizi bekliyor, mi-
nibüsçüler de bizi bekliyor, halk otobüsleri de 
bizi bekliyor, raylı sistemlerden tutun, havacı-

lık sistemlerine kadar herkes bizi bekliyor. Öz 
Taşıma-İş Sendikasının olmadığı yerde eksik-
lik var demektir” ifadelerini kullandı.

“Kutlu ve Onurlu Yürüyüşle  
Bugünlere Geldik”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Ta-
şıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay, “2012 yılında kurulan sendikamız, 
HAK-İŞ çatısı altında emek, ekmek ve hak için 
yola çıkmış, kutlu ve onurlu bir yürüyüşle bu-
günlere gelmiştir. 7 yıl önce büyük bir inançla, 
hak edileni, hak edene vermek için yola çıkan, 
taşımacılık iş kolunda çalışan işçilerin, yalnız 
olmadıklarını göstermek için kurulan sendi-
kamız, çok zorlu süreçlerden geçmiştir. Çetin 
bir mücadelenin içerisinde HAK-İŞ'e yakışan 
bir tutum ve davranışla, emek mücadelesine 
başlamıştır” dedi.

“Bu Kutlu Davanın Peşinde  
Olmaktan Asla Yılmayacağız”

Öz Taşıma-İş Sendikasının ekmek mücade-
lesinin ne olduğunu bilerek, makam ve üc-
ret sendikacılığı yapmadan hak bildiği yolda 
hakkı üstün tutarak ve her bir üyesini kendi 
ailesinin ferdi görerek yürüdüğünü belirten 
Toruntay, “Biz bu kutlu davanın peşinde ol-
maktan asla yılmayacağız size sözümüz ol-
sun. Üyelerini gelir kapısı olarak gören değil 
üyelerine katkı sağlayan bir sendikayız. Hem 
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mutlu günlerinde hem de kederli günlerinde 
üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizle birlikte 
daha güçlü olacağımıza inanıyor bu yolda ka-
rarlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.
Toruntay, “İz Bırakan Sendikacılık" temasıy-
la gerçekleştirilen Öz Taşıma-İş Sendikası 3. 
Olağan Genel Kurulunun, sendikal mücadele-
ye ciddi katkılar sunacağını ve HAK-İŞ çatısı 
altında sendikacılık yapmanın, ne denli önem-
li olduğunu herkese göstereceğini söyledi.

“Arslan'ın, Emeği Çok Büyüktür" 

Türkiye’nin ve çalışma hayatının, en önemli 
sorunlarından birisi olan ve "modern köleliğe" 
dönüşen taşeron işçilik sorununun, HAK-İŞ 
mücadelesi sonucu, yapılan değişikliklerle, 
büyük ölçüde tarihe karıştığını belirten Torun-
tay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müj-
deyle, 1 milyona yakın taşeron işçi, kadrosuna 
kavuştu. Bu sonuca ulaşmada, HAK-İŞ’in ve 
HAT-İŞ Genel Başkanımız Sayın Mahmut Ars-
lan'ın, emeği çok büyüktür. Kimse bu soru-
na eğilmezken, kendine dert edinen, yurdun 
dört bir yerinde bulunan taşeron işçilerimizle, 
sürekli toplantılar yapan, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan'a, emeklerinden dolayı bir 

kez daha teşekkür 
ediyorum. Bizim bu 
çabalarımıza kayıtsız 
kalmayarak, emek-
çilerimize kadro 
müjdesi veren, Sayın 
Cumhurbaşkanımı-
za da şükranlarımı 
sunuyorum” diye ko-
nuştu. 696 sayılı KHK 
kapsamı dışında ka-
larak kadro alama-
yan işçilerin bulundu-
ğu vurgulayan Toruntay, “Kadro dışı kalan 100 
bine yakın çalışanımız var. 1 milyona yakın 
emekçiye kadro veren hükümetimizden, 100 
bine yakın emekçimize de müjdeli bir haber 
vermesini talep ediyoruz. Ayrıca kadro alan 
ancak 696 sayılı KHK gereği yıllık enflasyon 
oranı zammından faydalanamayan işçileri-
mizin mağduriyetinin giderilmesini talep edi-
yoruz. Bu emekçilerimiz için en az enflasyon 
oranında zam talep ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politi-
kaları Kurulu Üyesi, AK Parti Eski Milletvekili, 
Memur-Sen Eski Genel Başkanı Ahmet Gün-

doğdu, Öz Taşıma-İş Sendikası’nın bir başarı 
hikayesi olduğunu belirterek, “Sendikanın bu 
başarıyı elde etmesinde büyük bir emeği ve 
uğraşı olan Mustafa Toruntay’ı tebrik ediyo-
rum. Öz Taşıma-İş Sendikası 3. Olağan Genel 
Kurulu’nun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Fatoş Gürkan ve Kayseri 
Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğ-
du birer selamlama konuşması yaptılar.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen se-
çim sonucunda Mustafa Toruntay, yeniden 
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı olarak 
seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mart 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Ağaç-İş Sendikamızın 12. Olağan Genel 
Kuruluna katıldı.
Öz Ağaç-İş Sendikası 12. Olağan Genel ku-
ruluna, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları-
mız Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa To-
runtay, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, 

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Kara-
bulut, Konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın genel başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp Karaderili ve yönetim kurulu üyeleri, 
delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurulda divan başkanlığını HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ya-
parken, divanda Öz Güvensen Genel Başkanı 

Ömer Yılmaz, Medya İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Sezai Ballı, Öz Ağaç-İş Sendi-
kası Hukuk Müşaviri Tuğçe Taştan ve Hasan 
Sağlık yer aldı.
Öz Ağaç-İş Sendikası 13. Olağan Genel Ku-
rulunda Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp Karaderili, genel kurulda aday olmaya-
cağını açıkladı. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanvekili Tuncay Dolu konuşmasında, 
yeni dönemde yönetime talip olduğunu açık-
ladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Ağaç-
İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu’nun ül-
kemize, milletimize, HAK-İŞ’e ve Öz Ağaç-İş 
Sendikamıza hayırlı olması dileğinde bulun-
du.

“Eyüp Bey’e Minnet ve Şükran  
Borcumuz Var”

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp 
Karaderili’yi uzun yıllar boyunca tanıdığını 
vurgulayan Arslan, “Uzun yıllar Eyüp Bey’le 
birlikte görev yaptık. Eyüp Bey’in HAK-İŞ 
Konfederasyonu tarihinde çok önemli 2 tane 
misyonu vardır. HAK-İŞ’in sendikalarının 
önemli bir bölümünün yüzde 10 barajı gibi 
dünyanın hiçbir yerinde olmayan engeli aş-

ARSLAN, ÖZ AĞAÇ-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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mamızda çok önemli yeri olan tarihi 2 şahsi-
yetten birisidir. HAK-İŞ ve sendikalarımız adı-
na Eyüp Bey’e minnet ve şükran borcumuz 
var. Sendikalarımızın yüzde 10 barajını nasıl 
aşacağını düşünürken ortaya koydukları çö-
zümleriyle bizi ve sendikalarımızı geleceğe 
taşımamızı başarmıştır” dedi.

“Öz Ağaç-İş Sendikamızın Geldiği 
Yeri Takdir ve Gururla Takip  
Ediyoruz” 

Öz Ağaç-İş Sendikasının önemli bir noktaya 
geldiğini söyleyen Arslan, “Öz Ağaç-İş sen-
dikamızın bugün geldiği yeri takdirle ve gu-
rurla takip ediyoruz. HAK-İŞ’in en zor iş kol-
larından birisi olan Öz Ağaç-İş sendikamızın 
ağaç iş kolundaki başarısını bundan sonraki 
başarılar ve hedefler için örnek bir tutum ola-
rak görüyoruz. Başta Eyüp Bey olmak üzere 
yönetim kurulundaki herkesi başarı, çaba ve 
gayretlerinden dolayı takdir ediyorum” şek-
linde konuştu.

“Öz Ağaç-İş HAK-İŞ’le Birlikte  
Yürüdüğünü Göstermiştir” 

HAK-İŞ’le yürümenin HAK-İŞ davasına sa-
hip çıkmanın, HAK-İŞ’in bir parçası olmanın, 
hem sendikalara hem de sendika mensupla-
rına büyük bir imkan sağladığını dile getiren 
Arslan, “HAK-İŞ’le yürüyerek, HAK-İŞ dava-
sını kendi davası bilerek, HAK-İŞ mücade-
lesini bütün iş kollarında başarıya ve daha 
yükseklere taşımak adına yapılan bütün mü-

cadelelere HAK-İŞ olarak destek veriyoruz. 
Bu mücadelede bugüne kadar birlikte çalış-
tığımız gibi bundan sonra da birlikte çalışma-
mız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha Sıkı İşbirliğine ve  
Dayanışmaya İhtiyacımız Var”

Sendikaların HAK-İŞ’le olan bağlarını ba-
ğımsız bir sendika hürriyetinin ötesinde 
HAK-İŞ’in bir parçası olarak sürdürmesi ve 
bu istikamette yürümesi gerektiğini anlatan 
Arslan, “Daha sıkı işbirliğine ve daha fazla 
dayanışmaya zor zamanlarda olduğu gibi gü-
zel zamanlarda da birlikte mücadele etmeye, 
birlikte olmaya devam etmeliyiz. Öz Ağaç-İş 
sendikamızın bu konudaki yaklaşımını ve tu-
tumunu tebrik ediyorum” diye konuştu. 

“Ortaya Koyduğumuz Yaklaşım Ba-
şarılarımızın Arkasındaki Unsurdur”

HAK-İŞ’in toplu iş sözleşmelerindeki mü-
zakereci anlayışı, karşılıklı sevgi ve saygıyı 
dikkate alarak başarılı toplu iş sözleşmeleri 
yaptığını anlatan Arslan, “İşyerlerindeki is-
tikrarımız, işverenlere karşı ortaya koydu-
ğumuz yeni yaklaşım bütün bu başarıların 
arkasındaki en önemli unsurdur. Biz işletme-
lerimizi yenmemiz gereken rakibimiz olarak 
değil, birlikte çalışmamız, birlikte geleceği 
inşa etmemiz gereken ortaklarımız olarak 
görüyoruz. Sendikamızın işyerlerinde diya-
logla, müzakereyle, masada kalarak ve so-
runlara birlikte çözüm bulma çabası önemli 

başarıların elde edilmesini sağlamıştır” söz-
lerine yer verdi.

“Bizi Bekleyen 220 Bin İşçiye  
Ulaşmak Zorundayız”

Öz Ağaç-İş Sendikasının iş kolunda 224 bin 
işçinin bulunduğunu söyleyen Arslan, “10 bin 
civarında sendikamıza üye işçimiz var. Bizi 
bekleyen 220 bine yakın ağaç işçisi var. Biz 
bu işçilere ulaşmak zorundayız. Yeni yöne-
tim kurulundan isteğimiz sayısına bakmadan 
bütün işyerlerinde örgütlenmeleridir. Yeni iş-
yerlerinde örgütlenerek sendikamızı güçlen-
dirmek zorundayız. Bütün işyerlerine ulaşma 
hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Sendikamı-
zın son 4 yıldaki faaliyetleri bunu yapabilece-
ğimizi açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“31 Mart Önemli Bir Başlangıcın 
Tarihidir”

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel se-
çimlerle yeni bir dönemin başlayacağını 
kaydeden Arslan, “31 Mart tarihi önemli bir 
başlangıcın gerçekleşeceği tarihtir. O yüz-
den 31 Mart’ı sadece yerel bir seçim olarak 
göremeyiz. Türkiye’nin zor döneminde yerel 
seçimlerin bundan önceki seçimlerde olduğu 
gibi başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu 
millet ne zaman sandığa gittiyse, yaşanan 
sorunlara ilişkin çözümler her zaman san-
dıktan çıkmıştır. Toplumumuzun bu konuda 
gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyo-
rum. Demokrasinin bir gereği olarak bütün 
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yurttaşlarımızın sandığa gitmesi lazım. Çün-
kü sandık demokrasinin en önemli unsuru-
dur” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluk Almak Zorundayız”

HAK-İŞ'in her zaman demokrasinin yanında 
yer aldığını belirten Arslan, “Türkiye’nin birliği 
ve bekası için zor günlerde her zaman ülke-
mizin yanında yer aldık. Türkiye’nin zor bir 
dönemden geçtiğinin farkında olarak hassas 
davranmak gerekiyor. Bu milletin bekası için 
ülkemize ve milletimize karşı sorumluluk-
larımız var. Bunun için sorumluluk almak 
zorundayız. Çünkü bizim için esas olan mil-
let iradesidir. HAK-İŞ olarak millet iradesinin 
karşısında kim varsa her zaman karşılarında 
olduk. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz, 
çalışanlarımız ve milletimiz için bir dönüm 
noktası olmasını temenni ediyoruz. Yerel se-
çimlerin büyük bir katılımla herkesin birbiri-
ne saygı duyduğu bir anlayışla gerçekleştiril-
mesini diliyorum” dedi.
Öz Ağaç-İş Sendikası 12. Olağan Genel Ku-
rulu Divan Başkanı ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç-İş 
sendikasının önemli bir mücadele sonucun-
da kendi iş kolunda önemli bir başarı elde 
ettiğini belirterek, “Öz Ağaç-İş Sendikamızın 
12. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.

 “Dönüm Noktası Yaşıyorum”

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp 
Karaderili, Öz Ağaç-İş Sendikasının zor 
günlerden geçerek günümüze kadar gel-
diğini anlattı. Sendikal mücadelede dönüm 
noktasını yaşadığını vurgulayan Karaderili, 
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı olarak 
geçmişten günümüze kadar vermiş oldukları 
mücadeleyi anlattı.
Konuşmasında duygulu anlar yaşayan Kara-

derili, Öz Ağaç-İş Sendikası 12. Olağan Genel 
Kurulunda aday olmadığını açıkladı. Karade-
rili, HAK-İŞ ve Öz Ağaç İş Teşkilatından he-
lallik istedi. 

“Hakkı ve Emeği Temsil Etmeye 
Devam Edeceğiz”

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. 
Tuncay Dolu, “Hak ve emek uğruna bir dava 
meselesi olarak gördüğümüz sendikal mü-
cadele yolunda 39 yıldır var olan Öz Ağaç-İş 
Sendikamız her zaman hakkı temsil etmiş ve 
bundan sonra da etmeye devam edecektir. 
Hakkı ve emeği temsil eden bu kutlu müca-
dele, geçmişten bugüne nasıl geldiyse bu-
günden geleceğe de devam edecek, işçisinin 
yanında olacak, hakkını savunacak ve bunun 
için ne gerekiyorsa yapacaktır. 2007 yılından 
2015 tarihine kadar hukuk müşavirliği, son-
rasında Genel Başkanvekilliğini yürüttüğüm 
Sendikamızı kaldığı yerden daha da ileriye 
taşımak bir gönül borcudur ve bu mücadele 
vefa mücadelesidir” dedi.

“Bayrak Yarışını Devam Ettirmeye 
Talibiz”

Dolu, “Sendikamıza kazandırdığımız yenilikçi 
anlayışı devam ettirmek, daha da ileriye ta-
şımak, geçmişi unutmayarak ama çağımızın 
gelişmelerini de göz önüne alarak, sendikal 
harekete örnek olacak faaliyetlerimizi, ça-
lışmalarımızı, bugüne kadar ki deneyimleri-
miz, inancımız, hedeflerimiz ve cesaretimizle 
hep birlikte sürdürmeye devam etmektir. Bu 
amaçlar uğruna bu kutlu davada, hep birlikte 
sendikamızı daha ileri taşımak, yarım kalan 
ve yeni projelerimizi hayata geçirmek, hak 
ve emeğin savunuculuğu için, bayrak yarışını 
kaldığı yerden devam ettirmeye talibiz” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından Öz Ağaç İş Sendikası 
Başkanı Eyüp Karaderili Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a bir çiçek ve hediye takdi-
minde bulundu.
Yapılan seçim sonucunda Tuncay Dolu, Öz 
Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı olarak se-
çildi.
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Konfederasyonumuza bağlı Öz Maden-İş 
Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu 24 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merke-
zinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cımız Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız, Öz Maden-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Fahrettin Kütükçü, konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri, Öz Maden-İş Sendikası yönetim 
kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.
Genel Kurulda divan başkanlığını Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin 
Öz yaparken, divanda Öz Güvensen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Ağaç-İş Sendikası 

Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz İplik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay yer aldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Öz Ma-
den-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulunun 
hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

"Türkiye'de HAK-İŞ'e İhtiyaç Vardır"

Genel kurula hitap eden Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ'in 43 yıllık, yarım 
asra giden bir süreci tamamladığını belirte-
rek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kararlı 
ve istikrarlı bir yürüyüşümüz var. Bu yürüyü-
şümüzü yarım asra yakın bir süredir kararlı-
lıkla devam ettiriyoruz. Her geçen gün daha 
da büyümeye, kökleşmeye ve güçlenmeye 

devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'de HAK-İŞ'e 
ihtiyaç vardır" dedi.

"HAK-İŞ'i Diğerlerinden Ayıran  
İlkeleri ve Değerleridir"

 İlkeleri, değerleri ve hedeflerinin HAK-İŞ'i 
diğer konfederasyonlardan ayırdığını ifade 
eden Yıldız, "HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak ilkelerimizi her zaman hatırımızda tu-
tarak onlara uygun bir şekilde çalışıyoruz. 
Bütün toplantılarımızda öncelikle ilkeleri-
mizi, değerlerimizi ve kriterlerimizi ortaya 
koymaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar HAK-İŞ 
için olmazsa olmaz değerlerdir. HAK-İŞ'te 
ilkeli, kararlı ve onurlu olmanın ne kadar 
önemli bir değer olduğunu biliyoruz. İlkele-
rin ve değerlerin peşinden sendikacılık yap-
mak kadar zor bir süreç görmedim. HAK-İŞ 
mensupları her zaman ilkeden, onurdan ve 
kararlılıktan yana olmuşlardır" diye konuştu.

"HAK-İŞ Değerleri Hayata  
Geçirmenin Adresidir"

Yıldız, "Sendikacılık değerler işidir. Bizim de 
değerlere sahip olmamız gerekiyor. Biz bu 
değerlere inandığımız ve HAK-İŞ'in bu de-
ğerleri hayata geçirmenin bir adresi olduğu-
na inandığımız için burada görev yapıyoruz. 
HAK-İŞ'i HAK-İŞ yapan değerlerden birisi de 
vakardır. HAK-İŞ'in bir onuru, bir vakarı var-
dır. Bunu herkesin bilmesi ve bu sorumlulu-
ğun gereğini yapması lazımdır. Bizim gücü-
müz vakarımızdan gelir ve o kitlesel başarıyı 

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKAMIZIN 3. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ortaya koymaktan geçer. Çünkü HAK-
İŞ kendisini dışarıdaki suni örgütlerle 
kıyaslayan bir örgüt değildir" sözleri-
ne yer verdi.

"HAK-İŞ, Onurlu Bir Mücadele-
nin Adıdır"

2018 yılı Ocak ayında açıklanan ista-
tistiklere göre HAK-İŞ'in üye sayısının 
700 bine yaklaştığını söyleyen Yıldız, 
"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak gün-
den güne büyüyor ve güçleniyoruz. 
Üye sayımız bugün 700 binlere yak-
laştı. Bu başarımızın en önemli nedenlerin-
den birisi de güvenilir olmamızdır. Biz her 
türlü gayreti ve mücadeleyi ortaya koyarken 
asla güvenilir olmaktan kaçmayız. Güvenilir 
olmaktan asla vazgeçmeyiz. HAK-İŞ'in ilke-
lerinden asla vazgeçemeyiz. Çünkü HAK-İŞ, 
onurlu bir mücadelenin adıdır. Bugün ulusal 
ve uluslararası alanda elde ettiğimiz başa-
rıların tek bir nedeni vardır o da HAK-İŞ'in 
ilkeli, onurlu ve kararlı duruşudur" ifadele-
rini kullandı. Öz Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Fahrettin Kütükçü, Öz Maden-İş 
Sendikasının uzun ve zorlu bir mücadele 
sonucunda bugünlere geldiğini belirterek, 

"Sendikamızın bugünlere kadar gelmesinde 
büyük emeği olan HAK-İŞ Konfederasyonu 
yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sen-
dikamızın büyümesinde ve güçlenmesinde 
maddi ve manevi her türlü yardımı yaptılar" 
dedi. Öz Maden-İş Sendikası olarak amaç-
larının maden iş kolundaki sendikayı Türki-
ye'nin en büyük sendikası yapmak olduğunu 
vurgulayan Kütükçü, "Bugün dünden daha 
fazla çalışarak sendikamızı büyütmemiz la-
zım. Mücadeleye devam etmemiz lazım. Var 
olmak istiyorsak 5 binleri bulmamız lazım. 
İnsanlara faydalı olmak istiyorsak, kimsenin 
olmadığı yerde biz de varız diyorsak üye sa-
yımızı arttırmamız lazım" diye konuştu.

Divan Başkanı Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, 
"Öz Maden-İş Sendikası 3. Olağan 
Genel Kurulunun hayırlı, uğurlu ol-
masını diliyorum" dedi. Öz Maden-İş 
Sendikasının HAK-İŞ Konfederas-
yonu içinde varlık mücadelesi veren, 
kendisini geliştirmeye, yenilemeye ve 
dönüştürmeye çalışan bir sendika ol-
duğunu belirten Öz, "Öz Maden-İş sen-
dikamızın yönetimi ve üyeleri el birliği 
içinde sendikanın gelişmesi ve maden 

sektöründe kalıcı olabilmesi için büyük bir 
mücadele vermeye devam ediyorlar. Sen-
dikanın kurulduğu günden bugüne kadar 
görev yapmış herkese teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.
Öz İnşaat İş Sendikası Genel Başkanı Zekeri-
ya Koca da bir selamlama konuşması yapa-
rak, Öz Maden-İş Sendikası 3. Olağan Genel 
Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni 
etti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen 
seçim sonucunda Fahrettin Kütükçü yeni-
den Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
olarak seçildi.



187HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuza bağlı Liman-İş Sendikamı-
zın 19. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Liman-İş Sendikası 19. Olağan Genel Ku-
rulu, 13 Nisan 2019 tarihinde Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Liman-İş Sendikası 
Genel Başkanı Önder Avcı, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız Settar Aslan, Mus-
tafa Toruntay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Nejat Güneri, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya, Belediye Başkanlar 
Birliği Genel Sekreteri Halim Çakır, konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri, Liman-İş Sendikası delegele-
ri ve basın mensupları ile protokolün katılı-
mıyla gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Li-
man-İş Sendikamızın 19. Genel Kurulu’nun 
hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Sen-
dikamız Genel Başkanı Önder Avcı’ya çalış-

malarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmasında HAK-İŞ’in 43 yıllık sendikal 
mücadelesine ve yaşanılan zorluklara de-
ğinen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ Konfederasyonumuzun kuruluşu 
ülkenin kaos ve kriz dönemiyle aynı za-
manlara denk geldi. Bu şartlarda çalışanları, 
emek hareketiyle buluşturmak ve o davayı 
işçilerle kaynaştırmak için yola çıkan bütün 
kurucularımıza teşekkür ediyorum. Biz ilk 
günde olduğumuz aynı nokta ve aynı hassa-
siyetteyiz" dedi. HAK-İŞ'in kuruluşundan bu 
yana demokrasiden yana tavır aldığını ve be-
deller ödediğini ifade eden Arslan, "HAK-İŞ, 
15 Temmuz’un en ağır bedellerini ödeyen-
lerden birisidir” diye konuştu.

“Liman-İş İle Yolculuğumuzu Daha 
İlerilere Taşıyacağız”

 HAK-İŞ ve Liman-İş Sendikasının ortak yol-
culuğuna da değinen Arslan, “HAK-İŞ’te bu-

luşan Liman-İş Sendikamızın, HAK-İŞ’teki 
yolculuğunun daha ileri noktalara ulaşması 
için elimizden geleni yapıyor, çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Liman-İş Sendikamızın iş 
kolundaki mücadelesini ve farkındalık oluş-
turacak çalışmalarını takdirle karşılıyorum. 
Biz HAK-İŞ değerlerini, ilkelerini, felsefesini 
sendikalarımızla birlikte sürdürmeye çalışı-
yoruz. HAK-İŞ olarak dün, bugün ve yarın 
için temel hedeflerimiz, ilkelerimiz ve yak-
laşımlarımız emek hareketinin geleceğidir” 
dedi.
Ulusal ve uluslararası platformlarda örgüt-
lenme konusunda HAK-İŞ’in görüşlerini 
tüm dünya ile paylaştıklarını  belirten Ars-
lan, “Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’daki 
ITUC’un Genel Kurulu’nda ve Brüksel’de 
yapılan toplantılarda bir şeyin altını özellikle 
çizmek istedik. Dünyadaki değişiklik, diji-
talleşme, küreselleşme ve bunların bizlere 
getirdiklerinin karşısında bir şeyden vazge-
çemeyiz, geri duramayız o da örgütlenmedir. 
Şartları zorlayacağız, bütün yaptıklarımızın 
önüne örgütlenmeyi koyacağız. Pek çok so-
runun kaynağı örgütlenmedeki güçsüzlüğü-
müzdür. HAK-İŞ, bu sorumluluk duygusuyla 
dünyanın en büyük işçi örgütü olan ITUC’un 
genel başkan yardımcılığına seçildi. Bu 
HAK-İŞ’in hem ulusal hem de uluslararası 
sendikal mücadelesinin sonucudur” açıkla-
masında bulundu.

“Doğru Olanları Söylemeye ve  
Yapmaya Devam Edeceğiz”

Hükümet tarafından açıklanan son eko-
nomik paket hakkında da açıklamalarda 
bulunan Genel Başkanımız Arslan, “Hükü-
metimizin açıklamış olduğu yeni ekonomik 
paket konusunda tartışmalar yaşanıyor. Bu 

ARSLAN, LİMAN-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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konunun Üçlü Danışma Kurulu’nda tartışıla-
rak, konuşulmasını Türkiye’nin sorunlarının 
aşılmasında önemli bir aşama olarak görü-
yoruz. Kıdem Tazminatı konusunda mevcut 
mevzuat bizim sorunlarımızı çözme konu-
sunda eksiktir. Bu mevzuattaki eksiklikler 
ve yanlışlıkların düzeltilmesini istiyoruz. Ge-
leceğin kıdem tazminatı konusunda; hem 
ülkemizin gerçeklerinden hem de uluslara-
rası sendikal hareketin tecrübelerinden ya-
rarlanarak bu konunun tartışılmasını istiyo-
ruz. Emeğini, alın terini, her şeyini feda eden 
işçimizin yıllar sonra emeğinin karşılığını 
alamamasının vebalini taşıyamayız. HAK-
İŞ olarak temel parametremiz şu: oturalım, 
kıdem tazminatı mevzuatımızı baştan sona 
eksiklerini ve yanlışlarını ortaya koyarak ko-
nuşalım ve yeni bir çözüm üzerinde çalışa-
lım. Var olan kazanılmış haklarımızın daha 
ileriye götürülmesini ama aynı zamanda 
mevcut eksiklerin de giderilmesini istiyo-
ruz. Var olan haklarımızın korunarak, bütün 
işçilerimizin kıdem tazminatını alabilecek 
bir model ortaya koymalıyız. Biz sosyal di-
yalog mekanizmalarına inanmış ve ulusla-
rarası alanda bunu iyi başarmış bir konfede-
rasyonuz. Bu bizim için bir hayat meselesi. 
Doğru olanları söylemeye ve yapmaya de-
vam edeceğiz” dedi.

“IMF Demek, Kriz Demektir”

Konuşmasında IMF ve yapılan anlaşmaların 
Türkiye’ye yaşattığı zorluklara da değinen 
Arslan, “IMF demek yoksulluk, kriz ve iç 
karmaşa demektir. IMF reçeteleri bizim için 
kabul edilecek bir sistem değildir. HAK-İŞ 
endüstriyel ilişkiler için, çalışma hayatının 
geleceği için, ortaya koyacağımız çözümler 
için önemli bir adrestir. Sendikal örgütlülü-
ğün olmadığı yerde adaletsizliğin ve haksız-
lıkların daha fazla olduğunu biliyoruz. Gelin 
Hak-İş’e bağlı sendikalarda bir araya gele-
lim” şeklinde konuştu.

“Halkımız Demokrasiye Güveniyor”

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlere 
de değinen Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, “Türkiye, bölgesindeki tek demokratik 
ülke. Son seçimler bunu bir kez daha teyit 
etmiştir. Türkiye’nin eksik yanları olabilir, 
demokrasideki bütün eksiklikler bizleri üze-
bilir ama bakınız dünyanın hiçbir demokra-
sisinde yüzde 85’e yakın bir katılım gerçek-
leşmiyor. Halkımız demokrasiye güveniyor 
ve gidip sandıkta oyunu kullanıyor. Bu büyük 
bir başarıdır. Bu milletin basiretine ve sağ-
duyusuna, ortaya koyduğu anlayışa hayra-
nım. Her seçimde bu toplum en uygun kara-
rı vermiştir. Millet iradesi esassa, bu karara 
herkesin saygı göstermesi gerekir” dedi.

“Hiçbir Güç Karşısında Eğilmedik”

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder 
Avcı konuşmasında sendika olarak yürüt-
tükleri faaliyetlere değinerek, “Liman-İş 
Sendikamız 1950 yılında kurulup kişisel 
girişimlerle bugünlere kadar geldi. Liman 
işçisi hayatını gelecek için, bu ülkenin de-
ğerleri için harcayan, kendi hayatını öğüten, 
limanda 24 saatini tüketendir. HAK-İŞ Kon-
federasyonumuza bağlı olarak faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Liman-İş sendikası üye-
leri alın teri ile geçinen, hiçbir güç karşısında 
diz çökmeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, el 
etek öpmeyen, alnının terinin karşılığında 
yapılması gereken ne ise onu yapan, bu ül-
kenin temiz çocuklarıdır. Dünyanın neresin-
de olursa olsun, emek mücadelesi varsa, 
dünyanın neresinde bir mazlum çığlığı var-
sa biz oradayız. İnşallah yakın bir zamanda 
Afrika’da iki su kuyusu açtıracağız ve suya 
hasret topraklar suya kavuşacak. Genel Ku-
rulumuzun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Liman-İş Sendikası 
Genel Başkanı Önder Avcı tarafından Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a günün anısı-
na hediye takdiminde bulunuldu.
Gerçekleştirilen seçim sonucunda Önder 
Avcı yeniden Liman-İş Sendikası Genel Baş-
kanlığına seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın 
3. Olağan Genel Kuruluna katıldı. 
Öz Büro-İş Sendikası Genel Kurulu, 13 Nisan 
2019 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Gülbaba, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, 
Cengiz Gül, Hizmet-İş Sendikası Onursal Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, Öz Büro-İş Sendikası 
Onursal Başkanı ve Danıştay Üyesi Muharrem 
Özkaya, HAK-İŞ Eski Genel Mali Sekreteri ve 
AK Parti Eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas 

ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın başkan ve yöneticilerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 
Genel Kurulda Divan Başkanlığını HAK-İŞ 
Eski Genel Mali Sekreteri ve AK Parti Eski Ço-
rum Milletvekili Agah Kafkas yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Büro-İş 
Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nun ha-
yırlara vesile olmasını dileyerek, “Bugün 3. 
Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiğimiz 
Öz Büro-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşünden 
onur duyuyorum” dedi.

“HAK-İŞ Var Olduğu Sürece  
Kurucularını Unutmayacak”

HAK-İŞ’in kuruluşundan ve kuruluşuna 
emek verenlerden saygıyla bahseden  Ars-
lan, “HAK-İŞ’imizin kurucularına şükran 
ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 43 yıl önce 
HAK-İŞ’in temelini attılar. Onların attığı temel 
üzerine bugün yürüyüşümüzü devam ettiri-
yoruz. Bu yüzden HAK-İŞ var olduğu sürece 
kurucularını ve HAK-İŞ’e omuz verenleri asla 
unutmayacağız. Öz Büro-İş Sendikamıza da 
bu yönüyle teşekkür ediyorum” dedi. Öz Bü-
ro-İş Sendikasının tarihi yürüyüşünün sıradan 
sendikaların yürüyüşünden farklı olduğunu 
söyleyen Arslan, olağanüstü bir kısım başa-
rıların elde edilmesiyle sendikayı bu noktaya 
taşıdıklarını anlattı.

“Bu Sendikayla Ne Kadar Gurur  
Duysanız Azdır”

HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda çalışanların ön-
ceki yıllarda örgütlülüğünün bulunmadığını 
belirten Arslan, “Kendi sendikalarımızda ça-
lışanların örgütlülüğü ve toplu sözleşmele-
ri yoktu. HAK-İŞ’in büro, ticaret ve eğitim iş 
kolunda bir sendikası olmalıydı. Türkiye’nin 
en büyük işçi çalışanı olan işkolunda yüzde 
10 barajını geçmenin hayal bile edilemediği 
bir süreçti. Herkesin gayreti ve duasıyla ola-
ğanüstü bir iş başardık. Bu bereketli toprak-
larda büyüdük, yetiştik ve geliştik. Onun için 

ARSLAN, ÖZ BÜRO-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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bu sendikayla ne kadar gurur duysanız azdır” 
diye konuştu. 

“Sendikal Hareket Vazgeçilemez, 
Ertelenemez ve Geri Çekilemez Bir 
Mücadeledir”

Öz Büro-İş Sendikası’nın HAK-İŞ’in en büyük 
ikinci sendikası olduğunu anımsatan Arslan, 
“Öz Büro-İş Sendikamız bugün 47 İl Başkan-
lığı, 81 ilde örgütlü olan muazzam bir güçtür. 
Bu tarihi başarımızdan gurur ve onur duyma-
lıyız. Sendikal hareket vazgeçilemez, ertele-
nemez, geri çekilemez ve yeni hedeflere yü-
rüdüğümüz bir mücadele platformudur” dedi.

“Öz Büro-İş’e İşkolunun En Büyüğü 
Olmak Yakışır”

Öz Büro-İş Sendikası’nın 3. Olağan Genel Ku-
rul ile birlikte yeni hedeflerin, yeni yol harita-
larının, yeni istikametlerin ve yeni başarıların 
muhasebesini yaptığını vurgulayan Arslan, 
“Öz Büro-İş Sendikamıza işkolunun en bü-
yüğü olmak yakışır. Öz Büro-İş Sendikamızın 
sağına soluna bakmadan, HAK-İŞ’in istika-
metinde işkolunun en büyüğü olmak için çalı-

şacağına inanıyoruz. 3 milyon işçinin çalıştığı 
işkolunda 50 binler bize yakışmıyor. Hep bir-
likte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bunu 
gerçekleştirecek gücü, iradeyi ve potansiyeli 
sendikamızda görüyoruz” dedi. 

Arslan’dan Agah Kafkas’a Teşekkür

Arslan, “Öz Büro-İş Sendikasının hızla büyü-
mesinin arkasındaki en önemli etkenlerden 
bir tanesi de HAK-İŞ’in taşeron mücadelesin-
deki öncü rolüdür. Bu öncü rolde bize destek 
ve katkı veren çok değerli yol arkadaşlarımız 
var. Bunlardan bir tanesi de bugün Divan 
Başkanlığını yapan Agah Kafkas’tır. Ona bir 
kez daha HAK-İŞ ve sendikamız adına teşek-
kür ediyoruz" dedi. Arslan, Kafkas'ın her za-
man HAK-İŞ’in yanında olduğunu belirterek, 
"HAK-İŞ’teki görevi bitmiş olsa da HAK-İŞ 
değerlerinin ve HAK-İŞ davasının savunu-
cusu arkadaşlarımızla biz bugünleri ve yeni 
hedefleri yakaladığımız yarınları göreceğiz 
inşallah” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ, Uluslararası Sendikal  
Hareketin Önemli Bir Aktörüdür”

Uluslararası sendikal ilişkilerin geliştirilmesi 
gerektiğini söyleyen Arslan, “HAK-İŞ, ulus-
lararası sendikal hareketin önemli bir aktö-
rüdür. Dünyanın en büyük işçi hareketi olan, 
160 ülkede 360 konfederasyonun üye olduğu, 
207 milyon üyesi olan dünyanın en büyük sivil 
toplum örgütü ITUC’ta konfederasyonumuz 
HAK-İŞ, ITUC Genel Başkan Yardımcılığına 
seçildi. Bu görev, HAK-İŞ değerlerinden vaz-
geçmeden, HAK-İŞ değerlerini uluslararası 
sendikal harekete taşımayı başardığımız için 
Konfederasyonumuza layık görüldü. Etkinli-
ğimizi, gücümüzü ve imkanlarımızı sonuna 
kadar kullandığımız için uluslararası sendikal 
hareketin önemli bir sorumluluğu HAK-İŞ’in 
üzerindedir” dedi.
“Ortak Bir Eylem Kararı Almamız Gerekiyor”
Aydın Devlet Hastanesi’nde işçilerin tehdit, 
baskı ve zorlamayla istifaya zorlandıklarını 
açıklayan Arslan şöyle devam etti: “Bugün 
buradan bir kampanyayı başlatmak istiyo-
rum. Aydın Devlet Hastanesi’nde çalışan iş-
çilerimize yönelik hepimizi üzen, tehditlere 
baskılara ve istifalara karşı ortak bir eylem 
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kararı almamız gerekiyor. Sendikamızı aşa-
ğılayan, hakaretler savuran, sendikamızın 
liderlerini küçük düşüren kim olursa olsun 
bunlardan hesap sormak hepimizin boynu-
nun borcudur. Öz Büro-İş Sendikası Aydın İl 
Başkanımız Nefise Şahin’in verdiği mücade-
lenin arkasında sımsıkı durmamız gerekiyor. 
Nefise Şahin’in yalnız olmadığını anlayacak-
lar. Gerekirse Aydın’da bütün İl Başkanları-
mızla toplanacağız. Bugün dayanışma günü-
dür. Bu kongreden böyle bir karar çıkmasını 
arzu ediyorum. Bu kongre aynı zamanda yeni 
bir mücadele hattının kurulduğu bir kongre 

olacak. Bütün baskılara, haksızlıklara ve en-
gellere karşı Öz Büro-İş Sendikasının onurlu 
yürüyüşünün önündeki bütün engellere karşı 
ortak bir tavır almamız gerekiyor. Gün daya-
nışma günüdür. Gün bugündür.”

“Çalışma Hayatımıza Hayırlar  
Getirsin”

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki 
Gülbaba, Öz Büro-İş Sendikası 3. Olağan Ge-
nel Kurulunun HAK-İŞ Konfederasyonu’na, 
çalışma hayatına ve ülkemize hayırlara vesile 
olması dileğinde bulundu.

Türkiye’ye yakışmayan taşeron sisteminin 
ortadan kaldırılmasının çalışma hayatı için 
büyük bir milat olduğunun altını çizen Gülba-
ba,“Çalışma hayatında taşeron sistemini or-
tadan kaldırıp adaleti sağlayan reforma karşı 
bir direnç var. Bu reformdan geri adım atıl-
ması veya bazı kazanımların yok edilmesi için 
uğraşanlar var. Emekleri yıllarca sömürülen 
taşeronların kadroya geçmesini hazmede-
meyen bir anlayış var” dedi. Konuşmaların 
ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda 
Gülbaba, yeniden Öz Büro-İş Sendikası Genel 
Başkanı olarak seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendika-
mızın 14. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Öz Gıda-İş Sendikası 14. Olağan Genel Ku-
rulu, 20 Nisan 2019 tarihinde Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Settar Aslan, 
Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Eski Genel Mali 
Sekreteri ve AK Parti Eski Çorum Milletve-
kili Agah Kafkas, Kars Milletvekili Selahattin 
Beyribey, MYK Başkanı Adem Ceylan, TSE 
Başkanı Adem Şahin, TÜGİS Genel Sekreteri 
Kaan Sidar, Yıldız Holding Genel Müdür Yar-
dımcısı Ahmet İnce, Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Genel Kurulu sevk ve idare etmek üzere Ço-
rum Eski Milletvekili Ağah Kafkas başkanlı-
ğında Divan heyeti oluşturuldu. Divanda Hiz-
met-İş Sendikası Başkanvekili Hüseyin Öz, 
Öz Çelik İş Sendikası Genel Sekreteri Hicret 
Bozoklu ve Nigar Karagöz ile Neslihan Ka-
pan görev aldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendika-
mızın gıda iş kolunun önemli bir sendikası 
olduğunu belirterek, “Öz Gıda-İş Sendikamı-
zın 14. Olağan Genel Kurulunun konfederas-
yonumuza, sendikamıza, ülkemize ve çalış-
ma hayatına hayırlar getirmesini diliyorum” 
dedi.

“Öz Gıda-İş Sendikamız, HAK-İŞ’in 
Kurucu Sendikalarındandır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Öz Gı-
da-İş Sendikası’nın HAK-İŞ’in kurucu sendi-

kalarından birisi olduğunu anımsatarak, “43. 
Yılında HAK-İŞ davasına inanmış, davasını 
sadece kendisine değil, örgütüne ve bütün 
işçi hareketine inandırma mücadelesi yapan 
Öz Gıda-İş Sendikası ve Genel Başkanı’na 
teşekkür ediyorum. Öz Gıda-İş Sendikamız, 
HAK-İŞ’in kurucu sendikalarından birisidir. 
Zor günler yaşasa da her zaman HAK-İŞ da-
vasına gönül vermiş, destek vermiş ve dava 
bayrağının en önde dalgalanması için müca-
dele vermiş özel sendikalarımızdan birisidir” 
diye konuştu.

“Öz Gıda-İş’in HAK-İŞ’e Verdiği  
Desteğe Teşekkür Ediyoruz”

Öz Gıda-İş’in geçmişte HAK-İŞ Konfederas-
yonu’na vermiş olduğu desteklerden bahse-
den Arslan, “Öz Gıda-İş’in HAK-İŞ’e vermiş 
olduğu katkı ve destekler için kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Mevsimlik İşçilerin Sürekli  
Kadrolara Yerleştirilmesini 
İstiyoruz”

Rize ve ÇAYKUR meselesinin HAK-İŞ’in en 
önemli meselelerinin başında yer aldığını 
ve bu sorunların çözümü noktasında her 
zaman mücadeleye hazır olduklarının altını 
çizen Arslan, “ÇAYKUR’da yürüttükleri faali-
yetlere de değinerek, “Sizler özellikle taşe-
ron sisteminin sona erdirilmesi mücadelesi 
ve mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesi 
mücadelemizin yakın şahidisiniz. Bizler, 
mevsimlik işçilerimizin sürekli kadrolara 
yerleştirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kurulduğu günden bu yana MYK’nin işçi 
kesimini HAK-İŞ’in temsil ettiğini söyleyen 
Arslan, “Öz Gıda-İş Sendikamızın gıda sek-

ARSLAN, ÖZ GIDA-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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töründe eleman yetiştirilmesi konusunda 
standartların oluşturulması, onaylanması 
ve belgelendirilme merkezi oluşturulması 
büyük bir başarıydı. Bu başarının mimarla-
rını kutluyorum” dedi.

“Kutlu Emek Yürüyüşünün  
14. Büyük Adımını Atıyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Şahin, “Bugün, sendikamızın 1976 yılında 
başlayan kutlu emek yürüyüşünün 14. bü-
yük adımını atıyoruz. Öz Gıda-İş Sendikamı-
zın 14. Olağan Genel Kurulunun üyelerimiz, 
Sendikamız, Konfederasyonumuz ve ülke-
miz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum” dedi. 
Şahin, Öz Gıda-İş Sendikasının sürekli hedef 
çıtasını yükselterek, mazeret yerine çözüm 
üreterek gıda iş kolunun en büyük sendikası 
yaptıklarını belirterek, sendikal çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

 “Kıdem Tazminatındaki Tavan  
Kaldırılmalıdır”

Çalışma hayatıyla ilgili birtakım sorunların 
devam ettiğini belirten Şahin, “Kıdem taz-
minatı, emeklilikte yaşa takılanlar, kayıt dışı 
ekonomi, işsizlik, ücretler üzerindeki ağır 
vergi yükü ve örgütleme konusunda sendi-
kaların önüne çıkartılan engeller var. Kıdem 
tazminatı konusunda en başından beri şunu 
söylüyoruz; Kıdem tazminatı alamayan yüz-
de 85-90 oranındaki mağdur işçi kardeşle-
rimiz haklarını tam olarak almalıdır. Bunun 
için yapılacak düzenleme ve kurulacak yapı-
larla işçi kardeşlerimizin mevcut kıdem taz-
minatı hakları 1 milim dahi geriye götürül-
memelidir. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. 
Kıdem tazminatındaki tavan kaldırılmalıdır. 
Aksi takdirde bütün meşru zeminlerde her 
türlü hak mücadelesini vermeye Öz Gıda-İş 
camiası olarak hazır olduğumuzu buradan 

ilan ediyorum” dedi. Şahin, emeklilikte yaşa 
takılanların hak kayıplarının giderilmesi için 
hakkaniyetli yeni bir düzenleme yapılması 
gerektiğini de söyledi. 

“Sendikalara Büyük Görev  
Düşüyor”

Türkiye’nin yetişmiş insan gücü ve serma-
ye birikimi göz önünde bulundurulduğunda 
çok daha iyi bir durumda olmayı hak ettiği-
nin altını çizen Şahin, “Daha fazla istihdam 
yaratarak işsizliği minimum düzeye indir-
meli ve kayıt dışı ekonominin önüne geçme-
liyiz. Bu süreçte devlet ve işveren kesimine 
olduğu gibi sendikalara da büyük görev dü-
şüyor. Sendika demek kayıt dışılığın ortadan 
kalkması demektir. Sendika demek işyerin-
de iş barışı olması demektir” diye konuştu.
“İşçilerin Üzerindeki Ağır Vergi Yükü Kaldı-
rılmalıdır”
İşçi ve emekçilerin üzerinde ağır bir vergi 
yükünün olduğunu belirten Şahin, “HAK-İŞ 
ve Öz Gıda-İş Sendikası olarak en önemli 
taleplerimizden birisi emekçiler üzerindeki 
bu ağır vergi yükünün kaldırılmasıdır. 
Herkesin kazancı oranında vergi ödediği, 
toplumun tabanına dengeli biçimde yayıl-
mış, adil bir vergi sistemi istiyoruz” dedi.

“Taşeron Mücadelemiz Büyük Bir 
Ses Getirdi”

Uzun yıllardır devam eden ve modern köle-
liğe dönüşen taşeron işçilik sisteminin orta-
dan kaldırılması konusunda büyük bir azim 
ve kararlılık gösterildiğini belirten Şahin, 
“HAK İŞ’in önderliğinde 2014 yılında on bin-
lerce taşeron işçisiyle birlikte başlattığımız 
örgütlenme kampanyası kısa sürede Tür-
kiye sathına yayıldı ve büyük bir ses getirdi. 
Mücadelemize yılmadan, kararlılıkla devam 
ettik. Hiçbir emek örgütünün cesaret edip 
örgütleyemediği, haklarını savunamadığı, 
yok saydığı taşeron işçilere sonuna kadar 

“Kıdem Tazminatı Mevzuatında 
Sorunlar Var”

Konuşmasında kıdem tazminatı ko-
nusuna da değinen Arslan, HAK-İŞ’i 

yıpratmak isteyen bazı çevrelerin algı 
operasyonlarına başladığını söyledi. 
Arslan, “Üyelerimiz HAK-İŞ’in açık-
lamalarını takip etsinler. Haksız ve 
insafsız suçlamalardan usandık. Şu 
andaki kıdem tazminatının mevzu-
atında birtakım sorunlar var. Bunu 
gözden mi kaçıracağız, bu konuda 

sessiz mi kalacağız. Bazıları bundan 
memnun olabilir ama biz memnun 

değiliz. Kıdem tazminatının elde edil-
mesi için önümüzde birtakım engeller 
var” dedi. Arslan, kıdem tazminatı ko-
nusunda kazanılmış hakların korun-
masını ve mevcut mevzuatın yeniden 

gözden geçirilerek, konunun pay-
daşlarıyla birlikte ortak bir çalışma 
yürütülmesinin Türkiye’nin geleceği 
için önem arz ettiğini belirtti. Arslan, 

“Yanlışlıkları düzeltelim, sürdürülebilir 
bir kıdem tazminatı mevzuatını or-

taya koyalım. Bunun dışında HAK-İŞ 
bir şey söylemiyor. Çalışanların en 

önemli kalesi olan kıdem tazminatının 
güçlendirilmesi için elimizden geleni 

yapacağız” dedi.

1 MAYIS’TA ŞANLIUrFA’DAYIZ

1 Mayıs’ın tarihinden ve çalışanlar 

için öneminden  bahseden Arslan, 

HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs’ı 

MEMUR-SEN ile birlikte kadim 

şehir Şanlıurfa’da kutlayacaklarını 

söyledi.  Arslan, “1 Mayıs’ı HAK-İŞ 

olarak meydanlarda güçlü bir şekilde 

anmalıyız. Bu iş bize düşüyor. Biz 

meydanlara çıktıkça birilerinin ideo-

lojik 1 Mayıs dayatmaları da ortadan 

kalkacak. HAK-İŞ her zaman en çok 

katılımlı 1 Mayısları kutladı. Bu bizim 

için çok önemli” dedi.
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sahip çıktık. Verdiğimiz kararlı mücadele ile 
1 milyona yakın işçiyi kadrolarına kavuştur-
duk. Bu büyük başarının en büyük mimarı 
olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu büyük mücadelenin 
öncüsü HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’a da çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Taşeron işçilerin kadroya kavuşturulma-
sı konusunda büyük ölçüde bir rahatlama 
sağlandığını ama hala sıkıntıların olduğu-
nu belirten Şahin, “KİT’lerde ve kamuda 
yaklaşık 40-45 bin civarındaki işçi bundan 
faydalanamadı. Bu konunun da bir an önce 
çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Kad-
roya geçen işçi kardeşlerimize enflasyon 

farklarının verilmesini ve uygulamadaki ak-
saklıkların giderilmesini istiyoruz” dedi.

“ÇAYKUr İşçilerinin Problemleri 
Devam Ediyor”

Mevsimlik İşçi meselesinde ise henüz kay-
da değer bir adım atılmadığını söyleyen 
Şahin, “Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 
5 ay 29 gün olan üst sınır, 9 ay 29 güne çı-
karıldı. Bu önemli bir adım. Belki bugün için 
bizi pek fazla rahatlatmıyor ama en azından 
önümüz açılmış oldu. Ancak başta ÇAYKUR 
işçisi olmak üzere birçok yerde mevsimlik 
işçi arkadaşlarımızın problemleri devam 
ediyor. Yasayla çalışma süreleri sınırlandı-
rılmış vaziyette, fakat çalışmadıkları süre 

“Operasyona Başladılar”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Arslan, 1 Nisan itibariyle 
CHP ve HDP tarafından kazanılan 

belediyelerde yaşananlara değindi. 
31 Mart yerel seçimlerinden başa-
rıyla çıkan Belediye Başkanlarına 

görevlerinde başarılar dileyen, bele-
diyelerde huzur ve barış ortamında 
birlikte çalışmak istediklerini ifade 

eden Arslan, “CHP ve HDP’li belediye 
başkanları henüz göreve gelme-
den, mazbata almadan, makama 
oturmadan birilerinin aracılığıyla 

operasyona başladılar. 31 Mart’ta se-
çilen belediyenin yandaşı sendikalar 
arkadaşlarımıza baskı yaparak istifa 
etmelerini istediler” açıklamasında 

bulundu. 

“Belediye Başkanlarını 
Uyarıyoruz”

Sendikal anlayışı bir dava olarak 
gördüklerini ve geçmişe bakıldığında 
karanlık noktaları olmadığını söyle-
yen Arslan, “Bugün bize saldıranlar, 

bizden öç almak isteyenler, bizi 
küçültmek ve zayıflatmak isteyenle-
rin hevesleri boğazlarında kalacak. 

Bütün bu baskıları, engellemeleri ve 
üzerimize getirilen kumpasları Al-

lah’ın izni ile bir bir atlatacağız. Bele-
diye Başkanlarını uyarıyoruz. Böyle 

bir işe girmeyin. İşçilerimiz böyle bir 
tercih yapıyorsa kabul ederiz, baskı 

ve tehditle yapılıyorsa buna asla 
müsaade etmeyiz” dedi.
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zarfında işsiz kabul edilmiyorlar. Ücretlerin-
den işsizlik fonu için kesinti yapılıyor ama iş 
akdi askıya alındığında, kendi kesintileri ile 
biriken işsizlik fonundan bir kuruş faydala-
namıyorlar. Mevsimlik işçi arkadaşlarımız 
ömür boyu çalışsa da emekli olamıyor. Dün-
yada eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik 

var. HAK-İŞ ve Öz Gıda-İş Sendikası olarak 
bunun acilen çözülmesini hükümetimizden 
talep ediyoruz. Çözülene kadar da mücade-
leye devam edeceğimizi bir kez daha yineli-
yoruz” ifadelerini kullandı.  
Genel Kurul’da MYK Başkanı Adem Ceylan 
da bir selamlama konuşması yaptı. Konuş-

maların ardından Öz Gıda İş Sendikamızın 
Mesleki Eğitim Merkezi MESYEB’e belge 
takdiminde bulunuldu.  TSE Başkanı Adem 
Şahin de bir selamlama konuşması yaptı. 
Adem Şahin tarafından, Öz Gıda İş Sendika-
mıza İSO 9001:2015 Kalite Yönetim belgesi 
takdim edildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Orman-İş Sendikamı-
zın 4. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Öz Orman-İş Sendikamızın 4. Olağan Ge-
nel Kurulu, 25 Nisan 2019 tarihinde Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel 
Başkanı Settar Aslan, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa Torun-
tay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri 
ile Konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın başkan ve yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Genel Kurulu sevk ve idare etmek üzere 
HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu başkan-
lığında Divan heyeti oluşturuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaptığı 
konuşmada Öz Orman-İş Sendikamızın 4. 
Olağan Genel kurulunun hayırlara vesile ol-

ması dileğinde bulundu. Arslan, kıdem taz-
minatı ve 1 Mayıs başta olmak üzere çalışma 
hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu.

“Öz Orman-İş HAK-İŞ’in Kurduğu 
Sendikamızdır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bazı 
sendikalarımız HAK-İŞ’in kurucusudur, bazı 
sendikalarımız da HAK-İŞ’in kurduğu sendi-
kalardır. Öz Orman-İş Sendikamız HAK-İŞ’in 
kurduğu, HAK-İŞ’in oluşturduğu, HAK-İŞ ile 
mayalanmış bir sendikamızdır. O nedenle Öz 
Orman-İş Sendikamızın 2004’ten bu yana yü-
rüyüşünde o günkü Genel Başkanımız, şim-
diki Onursal Başkanımız Sayın Salim Uslu ve 
HAK-İŞ yönetiminde bulunan arkadaşlarımız 
başta olmak üzere bütün sendikalarımıza Öz 
Orman-İş Sendikamızın mücadelesine ver-
dikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi.
 

 “Sendikamızın Çalışmalarını  
Destekliyoruz”

Orman, ÇAYKUR ve şeker fabrikaları baş-
ta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan 
işçilerin 12 aylık, 1 yıllık süre ile çalışmaları 
konusunda Öz Orman-İş Sendikasının yaptığı 
çalışmaları, HAK-İŞ olarak desteklediklerini 
ve bu çalışmaları daha ileri taşımak için bü-
yük bir mücadele gösterdiklerini anlatan Ars-
lan, “696 sayılı KHK’da Sayın Bakan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızla daha önceki bakanla-
rımız da dahil olmak üzere, özellikle Orman 
Genel Müdürlüğü’ndeki yangın işçilerinin 12 
aylık çalışabilecek alanların olduğunu, küre-
sel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ar-
tık Türkiye’nin her bölgesinde, her mevsim 
yangınlarla karşılaşıldığını anlatarak Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki arkadaşla-
rımızın 12 aylık çalışabilecekleri alanların 
olduğunu söyledik ve bu arkadaşlarımıza 
kadro verilmesi talebimizi ifade ettik. ÇAY-
KUR Genel Müdürlüğü’nde de benzer şekilde, 
ÇAYKUR’un ve şeker fabrikalarının 12 aylık 
çalışma dilimini oluşturabilecek bir alt yapı 
ile güçlendirilmesi ve kampanya işçilerinin 
12 ay çalışabileceği alanların oluşturulması, 
bu çerçevede arkadaşlarımızın mevsimlik 
statüden kurtarılması konusundaki çabaları-
mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da sürmeye devam edecek” diye konuştu.

“Kıdem Tazminatı”

Kıdem tazminatı konusunun HAK-İŞ’in ku-
ruluşundan bu yana gündemde tuttuğu bir 
konu olduğunu, mevcut sistemde mevzuat-
tan kaynaklanan bazı sorunlar bulunduğunu 
belirterek, “Bu sorunların giderilmesini istiyo-
ruz. Bazı konfederasyonlar mevcut sistemin 

ARSLAN, ÖZ ORMAN-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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devam etmesini istiyor. Biz mevcut sistemin 
kamuda, toplu sözleşme ve özel sektörde 
toplu sözleşme yapılan işyerlerinde bir so-
run olmadığını biliyoruz. Ancak özel sektörde 
sendikasız ve toplu sözleşmesiz işyerlerinde 
çalışanların büyük bir bölümü kıdem tazmi-
natı alamıyor. Bu nedenle mevzuatın ıslah 
edilmesi, yeni, sürdürülebilir, var olan hakları 
koruyarak yeni bir modeli konuşmaya ve tar-
tışmaya her zaman hazırız” dedi.

“Kazanılmış Hakları Koruyup  
İleriye Taşıyacak Modeli İnşa  
Etmeliyiz”

Milyonlarca insanın kıdem tazminatı alama-
dığı bir mevzuata evet diyemeyeceklerini, var 
olan sistemi kamuda korumak adına gör-

mezden gelemeyeceklerini dile getiren Ars-
lan, “Kazanılmış hakları koruyacak ve daha 
ileriye taşıyacak bir modeli, bütün işçileri-
mizin kıdem tazminatı alabileceği bir modeli 
birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Hükümeti-
mize de çağrımız bu yöndedir. Biz çalışmaya, 
konuşmaya ve bu konuda üzerimize düşen 
sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bu-
gün de gündeme getirmeye devam edeceğiz. 
Umarım bu konuda bir mutabakat sağlanır. 
Bütün tarafların uzlaşacağı ve makul bir 
noktada bir yerde anlaşabileceği bir sistemi 
birlikte inşa etmiş oluruz” şeklinde konuştu.

“1 Mayıslara Farklı Bir renk ve 
Farklı Bir Boyut Kazandırdık”

HAK-İŞ’in 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir 

şekilde meydanlarda ve alanlarda kutladığı 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nü’nü bu yıl MEMUR-SEN Konfederasyonu 
ile birlikte Şanlıurfa’da kutlayacağını belirten 
Arslan, “HAK-İŞ Türkiye’nin normalleşmesi 
konusunda hep sorumlu davranmış, inisi-
yatif almış ve her zaman sorumluluğun-
dan taviz vermeden yürümüştür. 1 Mayıs’ta 
emekçiler taleplerini, eleştirilerini varsa yeni 
tekliflerini kamuoyu gündemine getirme 
imkanı bulmuştur. Taksimi kutsallaştıran, 
Taksim dışındaki alanları meşru görmeyen 
ve Taksim’e 1 Mayıs’ı sıkıştıran zihniyet artık 
tasfiye edilmiştir. Türkiye’nin bütün alanları 
1 Mayıs alanıdır, bütün alanları Taksim alanı 
gibi kıymetli ve değerlidir. O yüzden 1 Mayıs’ı, 
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TOMA’ların, gazların, jopların, gerginlikle-
rin, çatışmaların günü olmaktan HAK-İŞ’in 
büyük çalışmaları ile geride bıraktık. Her yıl 
1 Mayısları Anadolu’nun güzel şehirlerin-
den birisinde kutlayarak, emek hareketinin 
sorunlarını, kavga etmeden, çatışmadan, 
herhangi bir gerginliğe fırsat vermeden, şar-
kılarla, türkülerle, halaylarla, Kur’an-ı Ke-
rimler’le, Mehterlerle velhasıl bize ait bütün 
değerleriyle 1 Mayıslara farklı bir renk ve 
farklı bir boyut kazandırdık. Bu yıl 1 Mayıs’ı 
Şanlıurfa’da HAK-İŞ’e yakışan bir şekilde 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Logosu Hay Market  
Anıtında

1 Mayıs’a adını veren olayların başladığı Chi-
cago’nun, işçi hareketi ve 1 Mayıs için tarihi 
bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ars-
lan, “Chicago’da İşçi Tarihi Enstitüsü dünya-
nın 10 büyük konfederasyonuna, işçi konfe-
derasyonlarını ölümsüzleştirmek ve yaptık-
ları başarılı çalışmaları onurlandırmak üzere 
plakalarını takma hakkı vermiştir. HAK-İŞ’in 
logosu da geçen yıl Hay Market anıtına ta-
kılmıştır. Dolayısıyla 1 Mayıs mücadelesini 
sadece ideolojik bir mücadelenin ötesinde 
gören, emek hareketinin insani bir talebi için 
meydanlara çıkıp, itiraz ettiği noktada oluş-
turulan anıtta artık HAK-İŞ logosu ve HAK-
İŞ plakası yerini almıştır. Dünyanın 10 büyük 

işçi konfederasyon-
larından bir tanesi de 
HAK-İŞ olarak orada 
yerini almıştır. Bu 
bizim için büyük bir 
onurdur, bu bizim için 
büyük bir gelişmedir” 
sözlerine yer verdi.
Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, ge-
nel kurulun hayırlı 
olması dileğinde bu-
lundu.

“Sendikalar Vatandaş İle Devlet  
Arasındaki Mesafeyi Azaltıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki 
çalışma şartlarının, çalışanların haklarının, 
çalışma hayatının barışının bugünkü noktala-
ra gelebilmesinin uzun ve meşakkatli bir sü-
reç sonucunda olduğunu vurgulayan Soylu, 
sendikaların, vatandaşlar ile devlet arasında-
ki mesafenin azaltılması konusunda önemli 
katkılarının olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, 2002 yılından bu yana her alanda 
olduğu gibi sendikal hayatta da önemli adım-
lar attığına dikkati çeken Soylu, “E-üyelik 
Sistemi'nden noter şartına, yüzde on barajın-
dan memura toplu sözleşme hakkına kadar, 
sendikal hayattaki birçok meseleyi çözüme 
kavuşturduk. Darbe döneminden kalma 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu'nun yerine 2012 
yılında daha demokratik ve özgürlükçü bir 
kanun olan 6356 sayılı 'Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu'nu çıkardık. Bu ka-
nunla, sendikalarla ilgili mevzuatı daha sade 
ve uluslararası normlara uygun hale getirdik. 
Yüzde 10 olan iş kolu barajını yüzde 1'e, işlet-
me barajını yüzde 50'den yüzde 40'a indirdik. 
Üyelik ve üyelikten çekilmede noter koşulu-
nu kaldırdık. Sendika üyeliğinde "e-Devlet" 
sistemine geçerek işçilerin sendikalaşmasını 
kolaylaştırdık. İşyeri sendika temsilcilerinin 
ve yöneticilerinin güvencelerini arttırdık” dedi.

“HAK-İŞ Emek Mücadelesini Belli 
İlkeler Üzerinden Yürütmektedir”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Or-
man-İş Sendikası Genel Başkanı Settar As-
lan, “Mensubu olmakla onur duyduğumuz 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, 
emek mücadelesini belli ilkeler üzerinden 
yürütmektedir. Şubelerimiz ve temsilcilik-
lerimizle, ülkemizin her köşesinde, üyele-
rimizin yanındayız. Temsil ettiğimiz emeğin 
hakkını, ülkemiz boyutunda ararken; bu 
toprakların sorunlarına da kafa yoruyoruz. 
Bu yönümüzle yereliz. Uluslararası emek 
kuruluşları nezdinde faaliyet gösteriyoruz. 
Farklı ülkelerdeki, dengimiz olan sendika-
larla işbirliğini geliştiriyoruz. Bu yönümüz 
ise evrensel niteliğimizi göstermektedir. 
Biz, emek mücadelemizi bilgi üzerine inşa 
ediyoruz. Üyelerimizin hakkını diyalog ve 
müzakereyle arıyoruz. Biz, sendikacılığı üc-
ret pazarlığından ibaret görmüyoruz. Bizim 
için esas olan, hizmet sendikacılığıdır” dedi. 
Öz Orman-İş Sendikasının işkolunun en 
büyük sendikası olduğunu söyleyen Aslan, 
“İşkolundaki sendikalı işçilerimizin yüzde 
69’u bizim üyemizdir. Bu gerçeklik bize, ila-
ve sorumluluklar yüklemektedir. Geçmişte, 
orman emekçilerimiz, yıllarca kadrosuz ça-
lıştılar. Yılda 4 ay çalışamadıkları için, sağlık 
sigortasından bile yararlanamadılar. Orman 
emekçilerimiz, 2004’ten itibaren sendikamız 
bünyesinde örgütlendikten sonra, bu olum-
suz tablo hızla değişti” ifadelerini kullandı. 
Genel Kurulda, BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Ça-
nakkale Milletvekili Bülent Turan da birer se-
lamlama konuşması yaptılar. Konuşmaların 
ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda 
Settar Aslan, yeniden Öz Orman-İş Sendikası 
Genel Başkanı olarak seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş Sendi-
kamızın 2. Olağan Genel kuruluna katıldı.
Öz İletişim-İş Sendikamızın 2. Olağan Genel 
Kurulu, 27 Nisan 2019 tarihinde Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Öz İletişim-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğ-
lu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Meh-
met Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, ve Konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel Kurulu sevk ve idare etmek üzere 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız 
başkanlığında oluşturulan divan heyetin-
de Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili 
Av. Hüseyin Öz, Özgüvensen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, OLEYİS Genel Başkanı Vedat 
Böke, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı 
Av. Tuncay dolu görev aldı. 

“Sendikal Hareketi Yeni Bir Alana 
Taşımak İstiyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İleti-

şim-İş Sendikamızın 2. Olağan Genel Kuru-
lu’nun hayırlara vesile olması dileğinde bu-
lundu. Arslan, Hazreti Mevlana’nın “Gel Ne 
Olursan Ol Yine Gel” sözüne atıfta bulunarak, 
“Hz. Mevlana bu çağrısında gel olgunlaş, 
sahip çık, buranın değerlerini içine sindir ve 
yeni biri ol diyordu ya bizlerde bütün arka-
daşlarımızın HAK-İŞ değerleriyle tanışması-
nı, sendikal hareketi yeni bir alana taşımak 
istiyoruz. Bunun için sizlere ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

“Örgütlülükten Vazgeçmeyin”

Çalışma hayatı içerisinde sendikal örgütlü-
lüğün önemini vurgulayan Arslan, “Ne olur-
sanız olun, diplomanız, kaynağınız ne olur-
sa olsun, hatta işverenler sizin en yakınınız 
da olsa, eğer örgütlü değilseniz, örgütünüz 
yoksa yoksunuz demektir. Örgütlülükten 
vazgeçmeyin. Bugün bu örgütü HAK-İŞ 
temsil ediyor, sizler de örgütünüze sahip 
çıkın. Artık küreselleşmenin getirdiği koşul-
lara bağlı olarak işyeri tanımı değişiyor ama 
birlik ve sendikal örgütlülük değişmiyor. Bu 

değerlere her zamankinden daha fazla ihti-
yacımız var” dedi.

“HAK-İŞ’in Bakış Açısını Terk  
Etmeden Mücadele Ediyoruz”

İdeolojik çatışmalara sendikal hareketi kur-
ban etmeden, çatışma yerine uzlaşmayı, 
kavga yerine barışı, uyuşmazlık yerine diya-
loğu öne çıkararak, sosyal diyaloğun gerek-
lerini yerine getirerek, kendine güvenen, de-
ğerlerini, hassasiyetlerini ve HAK-İŞ’in bakış 
açısını terk etmeden mücadele ettiklerini 
belirten Arslan, “Biz bu toprakların yerli ve 
milli bir örgütüyüz. Bu toprakların vatan ola-
rak bırakıldığı tarihten itibaren bütün mük-
tesebatı bizim müktesebatımızdır, değerleri 
bizim değerlerimizdir” dedi.

“İnandığımız Doğrular Türkiye’nin 
Doğrularıdır”

HAK-İŞ’in 12 Eylül ve 28 Şubat döneminin 
en ağır faturasını ödeyen kuruluşlardan bi-
risi olduğunu anlatan Arslan, 1982 Anaya-
sası’na itiraz eden sivil toplum örgütlerinin 
başında HAK-İŞ’in yer aldığını söyledi. Ars-
lan, “HAK-İŞ bugüne kadar hep doğru bildiği 
ve inandığı doğrultuda mücadelesini sürdür-
müştür. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. 
İnandığımız doğrular Türkiye’nin doğruları-
dır. İlkelerimiz var. Bu ilkelerimiz etrafında 
sendikacılığımızı şekillendirmek zorundayız” 
ifadelerine yer verdi.

“Sendikamızı TÜrKSAT’ın Dışındaki 
Kurumlara da Taşımalıyız”

İletişim işkolunda 65 bin işçinin yer aldığını 
vurgulayan Arslan,  “Öz İletişim-İş Sendika-
mızı TÜRKSAT’ın dışındaki kurumlara da ta-
şımak zorundayız. Üye sayımız bin 200 değil 
65 bin işçiyi kapsamalı. Hep birlikte sendi-
kamızın işkolunun tek sendikası olması için 
elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

ARSLAN, ÖZ İLETİŞİM-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
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4 yıllık dönem içerisinde Öz İletişim-İş Ge-
nel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ekibiyle 
güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini vur-
gulayan Arslan, “Bizim istediğimiz kim gö-
rev alırsa alsın bütün arkadaşlarımızın bu 
sendikaya sahip çıkmasını istiyoruz. Bunu 
ülkemiz için, geleceğimiz için, TÜRKSAT için 
istiyoruz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu yıl 1 
Mayıs’ı Türkiye’nin kadim şehri Şanlıurfa’da 
binlerce kişinin katılacağı bir etkinlikle kut-
layacaklarını ve herkesi Şanlıurfa’daki coş-
kuya davet ettiklerini belirten Arslan, “1 Ma-
yıs’ta HAK-İŞ meydanlarında çatışma yok, 
kavga yok; mehter var, Kur’an var, halaylar 
var, itirazlarımızı ve tekliflerimizi sunmak 
var” dedi.

“TÜrKSAT’ın Başarısı Bizim  
Başarımız”

TÜRKSAT’ın, Türkiye’nin önemli ve strate-
jik bir kuruluşu olduğunu belirten Arslan, 
“TÜRKSAT’ta çalışmak büyük bir ayrıcalık-
tır. Bu stratejik kuruluşumuzun büyümesi, 
güçlenmesi, bir dünya şirketi olması ko-

nusunda HAK-İŞ olarak çok önemsiyoruz. 
TÜRKSAT’ın başarısını kendi başarımız ola-
rak görüyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Demek Diyalog Demek”

Divan Başkanı Genel Sekreterimiz Dr. Os-
man Yıldız genel kurulun hayırlı olmasını 
dileyerek, “HAK-İŞ demek diyalog demektir. 
Bu diyaloğumuzu hem işyerimizde hem de 
bütün kurumlarda gerçekleştiriyoruz. HAK-
İŞ olarak hem kendimizi eleştiren hem de 
kurum içi demokrasiyi hayata geçiren bir 
konfederasyonuz” diye konuştu. 
Yıldız, HAK-İŞ ve Öz İletişim-İş Sendikası 
olarak TÜRKSAT ilişkilerinde zorluklarla 
karşılaştıklarını ve bu zorlukları başarı ile 
geçerek büyük işlere imza attıklarını söy-
ledi. 
Yıldız, “Bizim için ilkeli, güvenli, dosdoğru 
ve açık olmak her şeyden önce gelir. Bütün 
üyelerimiz HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
üyeleridir ve bizler için çok değerlidirler” 
dedi.
Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Nur Gülloğlu, sendikanın ilk kurul-

duğu günlerden günümüze kadar olan tarihi 
hakkında bir konuşma yaptı. 

“Erdemli Bir Sendikacılık İçin  
Yola Çıktık”

Güllüoğlu, “5 yıl önce HAK-İŞ üst kimliği al-
tında erdemli bir sendikacılık için yola çıktık. 
Üç ay içinde 27 kişi sendikamıza üye olmuş-
tu ve kimse sendikamızın büyüyeceğine 
inanmıyordu ama biz inanıyorduk. Yoğun 
çalışmalarımızla 2015 yılında üye sayımız 
615’lere kadar ulaştı ve barajı aştık. TÜRK-
SAT’ta aldığımız yetki çerçevesinde Kasım 
2015 tarihinde toplu iş sözleşmelerine baş-
ladık ve başarı ile sonuçlandırdık. Bugünle-
re gelmemizde HAK-İŞ Genel Başkanımız 
Sayın Mahmut Arslan’ın büyük desteklerini 
gördük. Genel kurulumuzda üyelerimizle 
bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyor 
ve genel kurulumuzun hayırlı olmasını dili-
yorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen 
seçim sonucunda Mehmet Nur Güllüoğlu, 
yeniden Öz İletişim-İş Sendikası Genel Baş-
kanı olarak seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Şubat 
Postmodern Darbesinin 22. Yıldönümü do-
layısıyla HAK-İŞ Genel Merkezinde bir basın 
toplantısı düzenledi. 28 Şubat süreci davası-
nın gerçek anlamda tamamlanmadığını be-
lirten Arslan, "28 Şubat sürecine doğrudan 
ve dolaylı olarak gerek kurumsal, gerekse 
kişisel olarak destek verenler mutlaka yargı 
önüne çıkarılmalıdır” dedi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
ile basın mensupları katıldı.

"Darbelere Karşı Demokrasiden 
Yana Tavır Aldık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Şubat 
1997 tarihinin Türk demokrasisi açısından 
kara bir leke olduğunu belirterek, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak kuruluşumuzdan 
itibaren darbelere, olağanüstü dönemlere, 
demokrasiye yönelik bütün müdahalelere 
karşı demokrasiden, milli iradeden, halktan, 
özgürlükten yana bir tavır aldık. Kuruluşu-
muzdan kısa bir süre sonra karşılaştığımız 
12 Eylül darbesi sonucunda bizimle beraber 
bazı konfederasyonlar, sendikalar kapatıl-
mış, mal varlıklarımıza el konulmuş, sen-
dikal faaliyetlerimiz yasaklanmıştı. HAK-İŞ 
olarak o tarihte demokrasiden yana olduk, 

ARSLAN: "28 ŞUBAT SÜRECİNE DESTEK 
VERENLERDEN HESAP SORULMALI"

Arslan, "28 Şubat sürecine 
doğrudan ve dolaylı olarak gerek 

kurumsal, gerekse kişisel olarak 
destek verenler mutlaka yargı 

önüne çıkarılmalıdır” dedi.
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darbelere karşı tavır geliştirerek sürecin bir an önce 
sona erdirilmesi için çaba sarf ettik. Aynı şekilde 15 
Temmuz hain darbe girişimi gecesi de HAK-İŞ ve 
HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımız her zaman olduğu 
gibi yine demokrasiden, halktan, millet iradesinden 
yana tavır almış ve bunun bedellerini ödemiştir" 
dedi.

"HAK-İŞ Beşli Çeteye Dahil Edilmek İs-
tenmiştir"

28 Şubat'ta tarihimize kara bir leke olarak geçen 
Beşli Çete hakkında açıklamalarda bulunan Ars-
lan, "28 Şubat'ta kendi ifadeleriyle beşli çete, beşli 
inisiyatif, yıkım ekibi şeklinde tanımlanan bir olu-
şum gerçekleştirilmiştir. Bu oluşum TOBB, TİSK, 
TESK, TÜRK-İŞ ve DİSK’in içinde olduğu bir yapıdır. 
Bu yapıya konfederasyonumuz da dahil edilmek 
istenmiştir. Ancak HAK-İŞ olarak bu ve benzeri 
antidemokratik çeteler arasında yer almayacağı-
mızı, demokrasiden, milli iradeden, özgürlükten ve 
ülkemizin normalleşmesinden yana tavır alacağı-
mızı ifade ettik" şeklinde konuştu.

"28 Şubat Sürecine Destek Veren Herkes 
Yargı Önüne Çıkarılmalı"

28 Şubat süreci davasının gerçek anlamda tamam-
lanmadığını belirten Arslan, "28 Şubat sürecine 
doğrudan ve dolaylı olarak gerek kurumsal, ge-
rekse kişisel olarak destek verenler mutlaka yargı 
önüne çıkarılmalıdır. İş adamları, kamu bankalarını 
boşaltanlar, yargı mensupları, haksız ve adaletsiz 
yere ka rar veren yargı mensupları, brifinglere ka-
tılan yargı mensupları, işverenler, iş adamları, üni-
versite mensupları, medya mensupları, siyasetçi-
ler, kamu görevlileri, bunların hepsinin yargı önün-
de hesap vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Varlıklarını 28 Şubat'a Borçlu Olanlar 
Var"

Arslan, "10 Aralık 2018 tarihinde bir konfederasyo-
nun genel başkanı şu açıklamayı yapmıştır: "Ben 
28 Şubat süreci olmasaydı, bu konfederasyonun 

genel başkanı olamazdım.” Varlıklarını 28 Şubat 
sürecine borçlu olanların demokrasiye, işçilere, 
emek hareketine verecek hiçbir şeyleri olamaz" 
şeklinde konuştu.

"Milletten Özür Dilemeliler"

28 Şubat sürecinde Beşli Çete içerisinde yer alan 
kuruluşların başında günümüzde başkalarının ol-
duğunu vurgulayan Arslan şöyle devam etti: "Bi-
zim hedefimiz, meselemiz kişiler değildir. TESK'in, 
TÜRK-İŞ’in, DİSK’in, TİSK’in o dönemdeki yönetici-
leri kurumları adına bu görevleri üstlendiler. Kimse 
bunun arkasına saklanmasın. O kişiler bugün yok. 
O kişiler bugün olmadığına göre bu kurumlarımız 
bundan sorumlu değil diyemezler. Bu kurumlardan 
istediğimiz bir şey var. Yargı süreçleri işletilmese 
bile bu kurumların kurulları kongrelerinde karar 
alıp 28 Şubat ve 12 Eylül sürecine destek verdikleri 
için milletten özür dilemeliler. Bu özür milletimiz 
tarafından kabul edilir veya edilmez. Yeni bir 28 
Şubat sürecine fırsat vermemek için bunu istiyo-
ruz. Herkesin demokrasinin, özgürlüklerin, milli 
iradenin, halk iradesinin ne anlama geldiğinin altını 
çizmesini istiyoruz. Hükümetin, yargıçların, savcı-
ların ve 28 Şubat süreci mağdurlarının bu sürecin 
takipçisi olmasını istiyoruz. 28 Şubat sürecinde 
yargının brifinglerle kontrol altına aldığı yargılama-
ların, sakat, eksik ve haksız olduğuna inanıyoruz. O 
süreçte yargılanan ve hüküm giymiş, daha sonra 
yargılamalarında iade-i mahkeme hakkı verilme-
miş bütün hükümlülere yeniden yargılama yolu-
nun açılmasını istiyoruz."

"Erbakan'ı rahmetle Anıyoruz"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "28 Şubat dar-
besine muhatap olan dönemin Başbakanı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın geçtiğimiz gün ölüm yıldö-
nümüydü. Bütün bu darbe süreçlerini yaşamış 
hayatı boyunca Milli Görüş hareketini siyasette ve 
başka alanlarda güçlü kılmaya çalışan Prof. Dr 
Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyor, Milli Görüş 
hareketine başsağlığı diliyoruz" dedi.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "IMF konusunun 
gündeme getirilmesinin tutarlı olmadığını düşünüyoruz. 
Bu tamamen algı operasyonudur" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından IMF konusunda yapılan açıklamayı 
değerlendirdi. Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi:
"Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz yaşanacağı konusunda 
beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri çaresizliğin, son 

çare olarak sarıldıkları yalan ve iftiralarının ulaştığı boyu-
tunu şaşkınlıkla izliyoruz. IMF ile yolların tekrar kesişmesi 
konusunun hiçbir sebep olmaksızın gündeme getirilme-
sinin hiçbir anlamı ve tutarlılığının olmadığını, yapılmaya 
çalışılan şeyin tamamen bir algı operasyonu olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu operasyonun temelinde yerel seçimler ön-
cesinde hükümete ve ekonomimize olan güveni sarsmak 
ve içeride yeni krizler oluşturma niyeti yatmaktadır. Devle-
timiz, hükümetimiz, milletimiz her zor ve sıkıntılı dönem-
lerde olduğu gibi bu sıkıntılı dönemleri de birlik dayanışma 
ve güven duygusuyla aşacaktır. Devletimiz, hükümetimiz 
ve milletimiz her derin ekonomik ve siyasi kriz sonucunda 
nasıl ayağa kalkmışsa bu sorun ve kriz döneminde de aynı 
anlayışla yeniden ayağa kalkıp yoluna devam edecektir.
2013 yılı Türkiye’nin IMF’den kovulduğu yıldır. 2013 yılı aynı 
zamanda Türkiye’nin krizlerle karşılaştığı yıldır. 2013 yılın-
dan bu yana IMF’den uzaklaşan Türkiye’nin önünü kesmek 
için ülkemizde akıl almaz oyunlar oynanıyor. Sinsi bir kısım 
çevreler Türkiye’nin yeniden IMF ile anlaşması gerektiği 
yönünde yönlendirmeler yaparak gündemi meşgul ediyor-
lar. Bu yönlendirmelerin kaynağında Türkiye’nin yeniden 
IMF’nin komiserlerine teslim edilmesi projesi yatmaktadır. 
Türkiye 1950’den sonra 17 defa IMF anlaşması yapmış ve 
her anlaşma krizle ve felaketle sona ermiştir. IMF’nin ama-
cı ülkeleri küresel emperyalist güçlere kayıtsız ve şartsız 
teslim etmektir. Bunların amacı, ekonomik yönden ülkenin 
kaynaklarını yağmalamak, ülke halkına bir şey vermeden 
banka ve finans çevrelerinden paraları hortumlamak ve ül-
kede kriz oluşunca da ülkeyi bırakıp gitmektir.
HAK-İŞ olarak IMF’nin Türkiye’den gitmesi için birçok ey-
lemler yaptık. ‘IMF defol’ dedik. IMF’nin yeniden Türkiye’ye 
gelmesini, Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma içine girme-
sini asla kabul etmiyoruz. Çünkü IMF demek işsizlik, daha 
çok zulüm, daha fazla fakirlik demek. Bunu asla kabul et-
miyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız IMF konusunda yapmış oldu-
ğu son açıklamasında IMF anlaşmalarıyla son taksidimizi 
ödediğimizi ve bu konuda yeni bir anlaşma yapılmayacağını 
kendilerine ifade etmiştir. Hükümetimiz ve Cumhurbaşka-
nımız asla bir daha IMF ile işbirliğine girmeyeceklerini söy-
lemişlerdir. IMF’ye, uluslararası şirketlerin hain oyunlarına 
teslim olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızın IMF konusundaki kararlılığını bu-
radan bir kez daha tebrik ediyor ve destekliyoruz."

ARSLAN, "IMF KONUSUNUN GÜNDEME 
GETİRİLMESİ TAMAMEN ALGI 
OPERASYONUDUR"



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

204 |  HABERLER

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2019 
yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere iliş-
kin olarak yaptığı değerlendirmede, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu işçilerin takdirini kazanma-
ya devam etmekte ve emeğin gücüyle zirve-
ye yürümektedir” dedi. 
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme 
çalışmamızın neticesinde elde ettiğimiz bu 
başarıyı son derece önemli buluyoruz. Bize 
inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Ancak amacımız sendi-
kasız bütün çalışanları sendikalarımız çatısı 
altında buluşturmaktır. Sendikasız bütün iş-
çileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarda ör-
gütlenmeye davet ediyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2019 
yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere iliş-
kin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu çalışanların gü-
venini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde 
büyümeye devam ediyor. İşçilerin takdirini 
kazanmaya devam etmekten ve emeğin gü-
cüyle zirveye yürümekten büyük memnuni-
yet duyuyoruz. Çalışma hayatının, toplumun 
ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve 
etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, bize inanan ve güvenen emekçi kar-
deşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara 
ulaşmamızda emeği geçen, yaygın ve etkin 
bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüten, 
HAK-İŞ’e gönül veren, mücadelesini onur-
lu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm HAK-İŞ 
teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden 
teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, yürüttüğümüz yaygın ve et-
kin örgütlenme çalışmamızın neticesinde 
elde ettiğimiz bu başarıyı son derece önemli 
buluyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ 
olarak, bütün emekçilere ulaşma mecbu-
riyetimiz olduğunu biliyor ve elde ettiğimiz 
bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç 
olarak görüyoruz. Çünkü açıklanan istatis-
tikler, toplam 13 milyon 411 bin 983 işçinin 

sadece yüzde 13.86’sına denk gelen 1 milyon 
859 bin 38 işçinin sendikalara üye olduğu-
nu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar 
yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları 
sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyo-
ruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi geleceğe 
taşımak için yeni hedefler belirliyoruz, daha 
fazla örgütlenme diyor, yüzbinlerle milyonla-
ra ulaşmak istiyoruz. 
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in ka-
rarlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve mü-
cadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü onların 
derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim 
sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan onuruna 
yakışır bir sendikacılık için bütün işkollarında 
çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-İŞ’e, Sendi-
kalarımıza üye olmaya davet ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hiz-
met-İş Sendikamız ve sektöründe lider olan 
diğer Sendikalarımız ile barajı geçen tüm 
sendikalarımızı yürüttükleri başarılı çalışma-
lardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dönemde 
bütün sendikalarımızın daha da güçleneceği-
ne inanıyoruz.

HAK-İŞ, İstikrarlı Büyümesini 
Sürdürüyor

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 22 sendika-
sı ile toplam üye sayısı 684 bin 144 oldu. Bir 
önceki döneme göre üye sayısını 29 bin 422 
artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye 
sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in 2 Bin 643 olan üye 
sayısı da eklendiğinde, 686 bin 787’ye çıktı. 
Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı 
bir şekilde büyümeye devam eden Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonlarından biri-
si olmayı sürdürüyor.

“Hizmet-İş Sendikamız  
Türkiye Birincisi”

Konfederasyonumuza bağlı 22 
sendikanın 19’u KKTC Kamu-Sen de dahil 
olmak üzere toplu sözleşme yapma ehliye-
tine sahip oldu. Konfederasyonumuza bağlı 

7 sendikamız KKTC Kamu Sen ile birlikte 8 
sendikamız işkollarının en büyük sendikaları 
oldu. Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin en 
büyük işçi sendikası olma yetkisini devam 
ettiriyor. 
İstatistiklere göre, Temmuz 2018’de 286 bin 
356 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız 2019 
yılı Ocak ayında üye sayısını 315 bin 199’a çı-
kardı ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası 
olmaya devam etti. 
Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun lideri 
olan Hizmet İş Sendikamızın yanı sıra Gıda 
Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş 
Sendikamız, Taşımacılık işkolunda örgütlü 
bulunan Öz Taşıma-İş Sendikamız, Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü bulunan 
Öz Sağlık-İş Sendikamız, Ağaç ve Kâğıt İşko-
lunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendika-
mız, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık 
işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş sen-
dikamız ile Basın, Yayın ve Gazetecilik işko-
lunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız 
kendi işkollarında birinci olmuştur. Konfede-
rasyonumuza üye 7 sendikamız sektörünün 
lideri olurken, 11’i de yüzde 1 barajını aştı, üç 
sendikamız ise yüzde 1 ba-
rajının altında kaldı.”

EMEĞİN GÜCÜYLE zİrveye
"amacımız sendİkasız bütün 
çalışanlara ulaşmak"
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Öz Büro-İş 
Sendikası arasında 31 Ocak 2019 tarihinde 
toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleş-
tirildi.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan ile konfederasyonumuza bağlı 
Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki 
Gülbaba tarafından imzalandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, imza 
töreninde 2019 yılı birinci dönemi sendikal 
istatistiklere ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.

"HAK-İŞ Üye Sayısını En Fazla 
Arttıran Konfederasyon Oldu"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "Bugün 
2019 yılının birinci dönemi sendikal istatis-
tikleri yayınlandı. Bu yıl bir ilk gerçekleşti. 
Türkiye'de ilk kez sendikalı işçi sayısı yüzde 
13,8’e çıktı. Yüzde 14'e yaklaşan bu rakamı 
olumlu buluyoruz ama yeterli bulmuyoruz. 
Son 6 ay içersinde sendikalı işçi sayısında 
50 binden fazla artış sağlandı. HAK-İŞ olarak 
bu yıl üye sayısını en fazla arttıran konfede-

arslan, HAK-İŞ ve 
ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI 
ARASINDA İMZALANAN TİS 
TÖRENİNE KATILDI

Arslan, "HAK-İŞ olarak bu yıl 
üye sayısını en fazla arttıran 

konfederasyon olduk. 
Önümüzdeki dönem açıklanacak 
olan istatistiklerde umarım daha 

da iyi sonuçlar alırız" dedi.
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rasyon olduk. Önümüzdeki dönem açıklanacak 
olan istatistiklerde umarım daha da iyi sonuç-
lar alırız" dedi.

"Sendikalarımızın ve HAK-İŞ’in 
Gücünü Arttırmak İstiyoruz"

Türkiye'de çalışan 13 milyon 600 bin işçinin 
11,5 milyonunun sendikasız olduğunu anlatan 
Arslan, "İşyerlerindeki görevi ve işkolu ne olur-
sa olsun sendikalı olmayan bütün arkadaşla-
rımızı HAK-İŞ’e üye olmaya davet ediyoruz. 
Sendikalarımızın ve HAK-İŞ’in gücünü artır-
mak istiyoruz. Her istatistik HAK-İŞ'in gücünün 
daha da arttığını görmenin gururunu yaşıyoruz" 
şeklinde konuştu.

"Yüzde 20 Zam Talep Ediyoruz"

HAK-İŞ'in gündemde tuttuğu taşerondan kad-
ro alan ve KİT’lerde çalışanlara enflasyon ora-
nında zam talep ettiklerini dile getiren Arslan, 
"Kadro alan arkadaşlarımıza yüzde 4 artı yüzde 
4 oranında yapılacak olan zam yerine enflasyon 
oranında zam verilmesini talep ediyoruz. Bu 
konudaki taleplerimiz Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, bakanımıza, milletvekillerimize ilettik. 
Taşerondan kadroya geçen ve KİT’lerde çalı-
şıp kadro alamayan arkadaşlarımız için en az 
yüzde 20,30 oranında zam talep ediyoruz. Bu 
konuda çalışmaya ve çabalamaya devam ede-
ceğiz" ifadelerini kullandı. 

"Bizim Varlık Nedenimiz 
Sendikacılıktır"

Diğer işkollarında olduğu gibi HAK-İŞ’te de 
sendikaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, 
"Haklar ve sorumluluklarımızı ne kadar gö-
zetsek de sendikalara ihtiyaç var. Çünkü bizim 
varlık nedenimiz sendikacılıktır. Sendikal yaşa-
mı güçlendirmeli, sendikaları güçlendirmeliyiz. 
Bu konuda farklı bir anlayış, farklı bir bakış var 
bunu buraya yansıtmamız gerekiyor" dedi.
Farklı bir sendikal model oluşturma gereklili-
ğini vurgulayan Arslan, "Bu modeli Türkiye’ye 

hediye etmeliyiz. Bütün çalışmamız sendikal 
hareketi daha güçlü hale getirmek içindir. 
Çünkü burası özel ve özgün bir kuruluştur. İm-
zaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle HAK-İŞ’in 
imkanları, kaynakları ve faaliyetlerini aksat-
madan çalışanlarımıza destek vermeye devam 
edeceğiz. HAK-İŞ’in imkanları arttıkça çalışan-
larımıza da yeni imkanlar sağlayacağız. Çünkü 
elde ettiğimiz tüm bu başarıları birlikte elde 
ettiğimizin farkındayız. HAK-İŞ’in sorumluluk-
larını yerine getiren bir toplulukla çalışmaktan 
dolayı memnuniyet duyuyor, bütün çalışanları-
mıza çok teşekkür ediyoruz. İmzalanan toplu 
iş sözleşmesinin çalışanlarımız ve sendikamız 
için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sendikada Çalışanları Ayrı 
Tutuyoruz"

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gül-
baba, "Bugün HAK-İŞ ile imzaladığımız toplu 
iş sözleşmesiyle ilgili geldiğimiz bu aşamaya 
gelmemizde HAK-İŞ Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'ın emek odaklı bakış açısının çok 
önemli bir yeri var" dedi. 
Sendika çalışanı olmanın bambaşka bir şey 
olduğunu vurgulayan Gülbaba, "Sendika çalı-
şanlarını kamuda ya da özel sektörde çalışan 
arkadaşlardan ayrı tutuyoruz. Sendikalarda 
emek adına bir mesai tüketiliyor. Bu çok kut-
sal bir uğraştır. Sendika çalışanlarını mücadele 
arkadaşlarımız olarak nitelendiriyoruz. Özel-
likle dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu 
ekonomik konjonktüre bakıldığında emeğin bu 
ülkede ve dünyada aldığı pay her geçen gün bi-
raz daha aşağılara doğru inerken emeğin onur 
kalesi, teminatı ve güvencesi diyebileceğimiz 
HAK-İŞ'le toplu iş sözleşmesi yapmaktan çok 
memnuniyet duyuyoruz. Yeni toplu iş sözleş-
mesinin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz" 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 
karşılıklı olarak imzalar atıldı. Tören, toplu fo-
toğraf çekiminin ardından sona erdi.

Arslan, "İşyerlerindeki 
görevi ve işkolu ne olursa 

olsun sendikalı olmayan 
bütün arkadaşlarımızı 

HAK-İŞ’e üye olmaya davet 
ediyoruz. Sendikalarımızın 

ve HAK-İŞ’in gücünü 
artırmak istiyoruz. 

Her istatistik HAK-İŞ'in 
gücünün daha da arttığını 

görmenin gururunu 
yaşıyoruz" dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ME-
MUR-SEN Konfederasyonu’nun 6. Olağan 
Genel Kurulu öncesinde düzenlenen “İşin 
Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” konulu ulus-
lararası konferansa katılarak bir konuşma 
yaptı.
MEMUR-SEN’in yeni genel merkezinde 18 
Nisan 2019 tarihinde düzenlenen konfe-
ransa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ILO 
Türkiye Direktörü Numan Özcan, Uluslara-
rası İşverenler Örgütü Genel Başkanı Erol 
Kiresepi, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ül-
kelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, MEMUR-SEN Konfederas-
yonu'nun kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rah-
metle andı.
Türkiye'de artık yeni bir sendikal anlayışın 
hakim olduğunu belirten Erdoğan, 31 Mart 

yerel seçimleri ve Türkiye'nin mültecilere 
olan desteği başta olmak üzere gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MEMUr-SEN’in Genel Kurulunun 
Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “ME-
MUR-SEN 6. Olağan Genel Kurulu’nun ha-
yırlara vesile olması diliyorum. Ayrıca bugün 
resmi olarak açılışının gerçekleştirileceği 
MEMUR-SEN yeni hizmet binasının hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
Türkiye emek hareketinde işçilerin ve kamu 
görevlilerinin gücünün her yıl daha da art-
tığını vurgulayan Arslan, “Dünya emek ha-
reketinin ve ülkemizdeki emek hareketinin 
bulunduğu yerden daha ileriye yürüyebil-
mesi için azmimizi ve kararlılığımızı sürdü-
receğiz. Türkiye emek hareketi bu konuda 
önemli bir süreç yaşamaktadır. Yapılan bir-
çok yasal düzenlemeyle Türkiye emek hare-
ketinde işçilerin ve kamu görevlerinin gücü 
her geçen gün artmaktadır” dedi.

“Türkiye Kendi Ayakları Üzerinde 
Güçlü Bir Şekilde Durmaktadır”

ILO'nun 100. kuruluş yıl dönümünde ME-
MUR-SEN Konfederasyonu tarafından an-
lamlı bir program gerçekleştirildiğini ifade 
eden Arslan, "Gerek emek hareketi gerekse 
çalışma hayatının geleceğiyle ilgili ILO'dan 

ARSLAN, MEMUR-SEN’İN "İŞİN GELECEĞİ: TEHDİTLER VE 
FIRSATLAR" KONULU ULUSLARARASI KONFERANSINA katıldı
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beklentilerimiz çok büyük. Türkiye, ILO söz-
leşmelerinde önemli bir eşiği geçmiştir ama 
hala yapılması gerekenler ve imzalanması 
gereken sözleşmeler var. Biz Türkiye'nin 
gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Zor bir 
coğrafyada bulunmamıza ve zor bir dönem-
den geçirmemize rağmen, 3 milyon 600 bin 
Suriyeli kardeşimizi misafir etmemize rağ-

men, uluslararası güçlerin finansal saldırıla-
rına rağmen Türkiye kendi ayakları üzerinde 
güçlü bir şekilde durmaya devam etmekte, 
gücünün ve potansiyelinin farkında olarak 
mücadelesini azimle ve kararlılıkla sürdür-
mektedir. Türkiye'nin bir konfederasyonu 
olarak umutlarımızı kaybetmeden, hayalle-
rimizden vazgeçmeden azim ve kararlılıkla 

mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 

“Sendikal Hareketin Dayanışması 
Güçlendirilmeli”

Dünya emek hareketinin dayanışmasının 
günümüzde ne kadar önemli olduğunun 
altını çizen Arslan, “Uluslararası sendikal 
hareketin dayanışmasını güçlendirmesini 
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istiyoruz. Birinci hedefimiz de örgütlenme 
olmalı. Çünkü emek hareketinin sermayeye 
karşı gücünü tahkim etmenin yolu örgüt-
lenmekten geçiyor. Örgütlülüğümüzü artı-
rarak mücadele gücümüzü tahkim ederek, 
bütün sorunlara karşı yılmadan mücadele 
ederek geleceği birlikte inşa edeceğimize 
inanıyoruz. Onun için yeni sistemde sendi-
kal hareketin yeniden inşası konusunda at-
tığımız adımları temellendiriyoruz ve bunun 
üzerine inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 
açılış konuşması ile başlayan Konferansta, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Uluslararası İşverenler Örgü-
tü Genel Başkanı Erol Kiresepi, ILO Türkiye 
Direktörü Numan Özcan ve küresel sendika 
liderleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve 

protokolle birlikte MEMUR-SEN yeni hizmet 
binasının açılışı gerçekleştirildi.
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HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, Konya'da 4 
Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Konya İl Başkanlığı Kadın Ko-
mitesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı çerçeve-
sinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Etkinlik 
kapsamında HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vacit Sır, HAK-İŞ kadın 
Komite Başkanı Fatma Zengin,Hizmet-İş Sendikası Konya 
Şubesi Kadın Komite Başkanı Şehnaz Özbay ve 200'e yakın 
sendika üyeleriyle birlikte 650 adet fidan dikim etkinliği  ger-
çekleştirildi. 

ZENGİN,KONYA'DA 
FİDAN DİKME 
ETKİNLİĞİNE KATILDI

HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zen-
gin, 12 Mart 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik 
Denetmenleri Derneği tarafından düzenle-
nen ''Çalışma İlişkileri ve Denetimi Sempoz-
yumu '' başlığı altında Çalışma Yaşamında 

ve Sosyal Güvenlik Sisteminde Kadın  sem-
pozyumuna panelist olarak katıldı. HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
sempozyumda ''Kadın ve Örgütlenme'' ko-
nusundaki sunumunda HAK-İŞ’in ve HAK-İŞ 

Kadın Komitesinin çalışmaları, faaliyetleri ve 
yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.

ZENGİN, ''ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN'' 
SEMPOZYUMUNDA KONUŞTU 
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HAK-İŞ Konfederasyonu ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
arasında 18 Ocak 2019 tarihinde "Gençlik Farkında Tema Fikri 
Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü" İmza Töreni gerçekleş-
tirildi.
İmza törenine HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Ser-
dengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi De-
kanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gonca Bayraktar 
Durgun,  konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın 
komitesi üyeleri katıldı.
İşbirliği protokolü HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun arasında 
imzalandı.
18 Ocak 2019 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında başvurula-
rın kabul edileceği yarışmada birinci projeye 5 Bin Türk Lirası, 
ikinci projeye 3 Bin Türk Lirası, Mansiyon Ödülü olarak ise Bin 
Lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine 
HAK-İŞ Konfederasyonu'nda staj imkanı sağlanacak.
Kadın ve Örgütlenme konulu yarışmaya, Türkiye'de ve KK-
TC'de bulunan üniversitelerin lisansüstü eğitim yapan öğren-
ciler başvurabilecek. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, imzalanan protokolün gençlere ilham vermesi temen-
nisinde bulunarak, yarışma ile kadın meseleleri hakkında top-
lumsal farkındalık oluşturmanın amaçlandığını söyledi.
Zengin, "İmzaladığımız protokolün iki taraf için de hayırlı olma-
sını diliyorum" dedi.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun HAK-İŞ ile bir-
likte çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, 
imzalanan protokolün iki taraf için de hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

HAK-İŞ İLE HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA 2. GENÇLİK FARKINDA PROJE YARIŞMASI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 
2019 tarihinde Hizmet-İş Sendikası Kadın 
Komitesi Başkanlar Kurulu toplantısına ka-
tıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
Üyeleri, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, Hizmet-İş Sendikası Kadın 
Komite Başkanı Elmas Aydın, Hizmet-İş 
Şube ve İl Kadın Komite Başkanları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadın 
komite başkanlarının kadın sorunlarının yanı 
sıra, sendikal konularla da ilgilenmeleri ge-
rektiğini söyledi.

"Kadın Komitelerimiz Sendika  
Şubesi Gibi Çalışmalı"

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın 68 bin kadın üyesinin bulunduğu-
nu ve bunların temsilinde kadın komitelerine 
çok iş düştüğünü belirten Arslan, “Kadınlar 
haksızlıklara, mobbinglere maruz kalıyorlar. 
Bu sorunlarla mücadele edecek olan kişiler 

kadın komite başkanlarımızdır. Kadın komi-
telerimiz sendikamızın şubeleri gibi çalış-
malıdır. Aile ve iş yaşamının koordinesi, kreş 
sorunlarının çözülmesi gibi pek çok konuda 
kadın komitelerimize iş düşüyor” dedi.

“Örgütlenmede Kadınların  
Desteğine İhtiyacımız Var”

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel 
Kurulu’nda ev işçiliğinde çalışanlar, temiz-
lik şirketlerinde çalışanlar, kamu yararına 
çalışanlar ve apartman kapıcılarının örgüt-
lenmesi yönünde karar aldıklarını anlatan 
Arslan, bu alanlarda yapılacak örgütlenme 
çalışmalarında kadınların desteğine ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.

“Kadın Sayısı Nispetinde Temsil 
Kararı Aldık”

Kadın üyelerle ilgili olarak, Hizmet-İş 13. 
Olağan Genel Kurulunda tüzükte değişiklik 
yaptıklarını belirten Arslan, “Tüzüğümüzde 
iki değişiklik yaparak, ilke kararı aldık. Kadın 

üyelerimizin sendikamızın tüm kademele-
rinde, kadın sayısı nispetinde temsil edilme-
si kararını aldık. Üye sayımız ne olursa de-
lege sayıları kadın üyelerimizle aynı oranda 
olacak. Bu iki husus, Türk sendikacılık hare-
ketinde bir ilktir” dedi.

"Yerli ve Milli Bir Sendikal Anlayışı 
Yerleştirmeye Çalışıyoruz"

HAK-İŞ’in 43 yıllık bir konfederasyon oldu-
ğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ, uluslararası 
sendikal hareketi yadsımayarak, yerli ve 
milli bir sendikal anlayışı yerleştirmek için 
çalışmaktadır. İnsanca yaşamak ve insanca 
çalışmak için sendikal hareket doğmuştur. 
HAK-İŞ olarak kurulduğumuz günden bu-
güne kadar karşılaştığımız sorunları sosyal 
diyalog yoluyla, müzakere ederek ve uzlaş-
ma kültürüyle çözme anlayışıyla hareket et-
tik. Yerli, milli ve tarihsel kodlarımızdan vaz-
geçmeyen aynı zamanda evrensel değerleri 
de sendikal anlayışımızın içine katarak yeni 
bir sendikal anlayış hareketi gerçekleştirme 
gayreti içerisinde olduk. Bizim kültürümüz 
çatışma kültürünün ötesindedir. İtiraz ede-
ceğiz, karşı duracağız, insani olmayan tüm 
çalışma koşullarına karşı çıkacağız ancak 
kendi değerlerimizin bize yüklediklerinden 
yola çıkarak hareket edeceğiz" diye konuştu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, başarının hedef koymak inanmak, ör-
gütlenmek, çalışmak ve çabalamak sonucu 
olduğunu belirterek, kadın komiteleri olarak 
yolculuğa önce hedef koymakla başladıkla-
rını söyledi.
Zengin, "Kadınlar olarak herkesten çok bi-
zim örgütlü olmaya mücadele içinde var 
olmaya haklarımızı istemeye ihtiyacımız var. 
Anne, eş ve iş kadını olarak ev ve iş yaşam 
dengesini kurmak zorundayız. Daha çok 

ARSLAN, HİZMET-İŞ KADIN KOMİTESİ
BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
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kadınımıza ulaşmalı sendika çatısı altında 
birlikte mücadeleye davet etmeliyiz. Bugün 
HAK-İŞ olarak binlerce kadınımızı bir ara-

ya rahatça getirebiliyoruz ve bu sayede her 
platformda söz sahibi olup öneri ve taleple-
rimizi dile getirebiliyoruz" dedi.

Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak ger-
çekleştirdikleri projeler, çalışmalar ve eğitim 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi 3 Ocak 2019 tari-
hinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve AK 
Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ı 
makamında ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin ve konfederasyonumuza bağ-
lı sendikalarımızın kadın komitesi üyeleri yer 
aldı.
Görüşmede, kadınların iş hayatındaki temsi-
li ve sendikal faaliyetlere katılımını artırmak 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ 
ÇAM’I ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mart 
2019 tarihinde Emek Konukevi’nde düzenle-
nen Hak-İş Kadın Komitesi toplantısına ka-
tıldı. Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan 
ve yardımcıları katıldı.

 “İki Büyük Başarıya İmza Attık”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlamalarının değerlendiril-
mesinin yapıldığı toplantıda konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Hem Ankara 
hem de İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz iki 
ayrı organizasyonda büyük bir başarıya imza 
attık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında Kadın Komitesi Başkanımız Fat-
ma Zengin’e, sendikalarımızın kadın komite 
başkanlarına ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Ankara ve İstanbul’da yapmış 
olduğumuz etkinliklerimiz kamu oyunda bü-
yük ses getirdi. Etkinliklerimiz görsel, organi-
zasyon ve katılım açısından büyük bir coşku 
ile gerçekleşti, başarılı bir organizasyon oldu” 
diye konuştu. HAK-İŞ’in sendikal mücadele-
sinde kadınlara büyük roller düştüğünü söz-
lerine ekleyen Arslan, “Kadınlara yaptığımız 
bütün etkinliklerin tek öznesi sizsiniz. Bunun 
için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Kadın 
komitelerimize burada büyük görevler düşü-
yor. Sizlerle birlikte kitlesel eylemlere imza 
atıyoruz. HAK-İŞ’in mücadelesi sadece bir 
medeniyet mücadelesi değil, bir erdemlilik 
hareketidir” ifadelerini kullandı.

 “Tüm Emeği  
Geçenlere Teşek-
kür Ediyorum”

HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin 
konuşmasında, Dünya 
Kadınlar Günü etkin-
likleri çerçevesinde 6 
Mart’ta Ankara ve 8 
Mart’ta İstanbul’da ulu-
sal ve uluslararası, sen-
dikal hareketten yoğun 
katılımla, “Fıtratta Fark-
lılık, Haklarda Eşitlik” temasıyla düzenlenen 8. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmaları prog-
ramları hakkında bilgi verdi. Zengin, “Kısa bir 
zamanda büyük bir başarıya hep birlikte imza 
attık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” 

dedi. Toplantıda, Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların kadın komiteleri, yü-
rüttükleri faaliyetler hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunarak, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a kendilerine verdikleri des-
tekten dolayı teşekkürlerini iletti.

ARSLAN, HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDI 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz İplik-İş Sendikamız tarafından yürütülen 
"Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İs-
tihdamının Arttırılması Projesi" Kapanış Top-
lantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Öz İplik-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Rafi Ay, konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kadın Sendika Lideri Oluşturma 
İradesi Görüyorum”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İplik 
Sendikası’nın yeni yönetimine başarılar di-
leyerek, “Genel kuruldan sonra her alanda 
olduğu gibi Öz İplik-İş Sendikamıza kadın 
konusunda, kadın emeği ve kadın sendika 
lideri oluşturma konusunda ciddi bir irade 
olduğunu görüyorum. Bunu samimiyetle ve 

içtenlikle istediklerini biliyorum” dedi. Ars-
lan, “Türk toplumunun kadınları ve erkekleri 
hem ülkesi, hem geleceği hem de helal ka-
zanç için ciddi fedakarlıklar yapabilecek bir 
toplumun fertleridir. Çalışkanız ve çalışmak-
tan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir milletin 
çocuklarıyız. Yaşadığımız bütün zorluklara 
rağmen bu ülkenin geleceğinden ve gücün-
den hiçbir zaman ümidimizi kesmedik” şek-
linde konuştu.

“Kadın Erkek Dengesi Kurmaya 
Çalışıyoruz”

“Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İs-
tihdamının Arttırılması Projesi”nin sadece 
ismiyle bile HAK-İŞ’e önemli bir sorumluluk 
yüklediğini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak 
kadın strateji belgesini hazırlarken bütün 
ayrıntılarını tartıştığımız, konuştuğumuz 
konulardan bir tanesi eğer konfederasyonu-
muza bir ihtiyaç varsa çalışanları kadın-er-

kek dengesine göre istihdam etmemiz ge-
rekiyor demiştik. Şu anda HAK-İŞ’te yüzde 
30’ları geçmiş durumdayız. Bu önemli bir 
sayı ama yeterli değil. Hala belli alanlarda 
çalışanlar arasında kadın-erkek dengesini 
kurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüzük Değişikliği Yaptık”

Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Ku-
rulunda ilke kararı ve tüzükte değişiklik 
yapma kararı aldıklarını belirten Arslan, “Tü-
züğümüzde iki değişiklik yaparak, ilke ka-
rarı aldık. Kadın üyelerimizin sendikamızın 
tüm kademelerinde, kadın sayısı nispetinde 
temsil edilmesi kararını aldık. Üye sayımız 
ne olursa delege sayıları kadın üyelerimizle 
aynı oranda olacak şeklinde karar aldık. Tü-
zük değişikliğimiz diğer sendikalarımız için 
de önemli bir mesaj olmalı” diye konuştu.

“Projelere Katılan Kadınları 
Dinleyince Heyecanlandım”

Sendikacılık konusunda kadınlara büyük iş 
düştüğünü vurgulayan Arslan, “Öz İplik-İş 
Sendikamızın Bolu’da gerçekleştirilen “Sen-
dikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaş-
tırılması” Projesinin kapanış toplantısında 
projelere katılan kadınlarımızı dinleyince 
heyecanlandım. Kadın-erkek olarak pro-
jeye katılmışlar. İş hayatıyla aile hayatının 
uyumunu hedeflemişler. Bu projede çok 
güzel geri dönüşler vardı. Takdir edilecek bir 
projeydi. Sendikamızın bu tür projelerini ve 
çalışmalarını çok önemli buluyorum. Bunun 
mutlaka geri dönüşlerinin olacağını düşünü-
yorum” dedi.

“Destek Olmaya Hazırım”

Arslan, “Kadın komiteleri olarak kadınların 

ARSLAN, ÖZ İPLİK-İŞ PROJE KAPANIŞ 
TOPLANTISINA KATILDI
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çektiği sıkıntıları, sorunları bulup gerekirse 
bu konuda hükümete yön vereceğiz. Ka-
dınların yaşadığı zorlukları bir bir tespit edip 
bunlarla mücadele edeceğiz. İşyerlerinde 
bu konuyu öne çıkaracağız. Bunları kadın 
sendikacıların eliyle yürütmeye çalışacağız. 
Bunun için de sendikalarımızın ve komitele-
rimizin daha çok inisiyatif alması gerekiyor. 
Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsa-
nız sendikamızın da size destek olmak için 
5 adım atacağını düşünüyorum. Bu konuda 
ben de size destek olmaya hazırım” şeklinde 
konuştu.

“Projelerimiz Farkındalık  
Oluşturuyor”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 
“Projemizin çalışma hayatında, sendikal ca-
miada, sendikalaşmada, sendikalarda far-

kındalık oluşturduğuna inanıyoruz. Sendika 
olarak yürüttüğümüz projeler içerisinde 5 
tanesi doğrudan kadın çalışanlara yönelikti. 
Son yıllarda kuşkusuz, ekonomik ve sosyal 
anlamda kadınlar için önemli adımlar atıl-
dı. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak 
için önemli teşvik ve düzenlemeler hayata 
geçirildi” dedi. Kadınların çalışma hayatında 
yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve 
bu sorunları ortadan kaldırmak için birtakım 
çalışmalar yaptıklarını belirten Ay, “Çalışma 
hayatındaki kadınlar ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalıyor. Kadınlar hem çalışma haya-
tında hem de çalışma hayatına girerken ciddi 
engellerle karşılaşıyorlar. Bu engeller sendi-
kalarda kadın örgütlenmesini önemli oranda 
etkiliyor” ifadelerini kullandı. Proje Koordina-
törü ve Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi 

Başkanı Pınar Özcan, bir yıl boyunca süren 
projenin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
tarafından gerçekleştirilen kadınların sorun-
larının, iş-aile hayatı uyumlarının, çalışma 
hayatı ile işgücüne katılma imkânlarının ve 
fırsatlarının tartışıldığı ‘Kadın Çalıştayı’ ger-
çekleştirilmiştir.
Çalıştaya HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın 
Komite Başkanı Fatma Zengin ve Kadın 
Komitesi Sorumlusu Rabiye Önder katılım 
sağlamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin toplantıda 
şu görüşleri aktarmıştır: "Kadının çalışma 
hayatında daha aktif rol alması, aile ve iş ha-
yatı uyumu sorununu doğurmuş ve çözüm 
yolları arayışı için bizleri zorunlu kılmıştır. 
Anne, eş, ev hanımı ve iş kadını misyonunu 
birlikte üstlenen kadının sorun ve sorumlu-

luklarına çözüm 
bulmak, aile 
yapısını da güç-
lendirecekt i r. 
Aile konusunda 
yapılanlar ye-
tersizdir. Oluş-
turulan söy-
lemler olumsuz 
cümleler üzerine inşa edilmiş çalışmalarla, 
olumlu sonuç beklenmektedir. Batıya en-
tegre modern toplumda modern söylemler 
geliştirmeliyiz. Modern dünyada bizi temsil 
edecek ifade ya da ifadeler bulmamız ge-
rekiyor. Burada eksiğimiz var. Bu konuda 
olumlu ve yapıcı söylemlerin geliştirilme-
si gerekiyor. Bizim asıl meselemiz kadının 

çalışma hayatındaki varlığını kabullenip rol 
ve statüleri zihinlere doğru koyamayışımız-
dır. Biz gücümüzü ve birlikteliğimizi ortaya 
koyarsak daha adaletli bir dünyayı birlikte 
inşaa edebiliriz." Kamu kurumlarından, sivil 
toplum kuruluşlarından ve sosyal taraflar-
dan birçok kişinin atıldığı çalıştayda kadına 
yönelik sorunlar, çözüm yolları konuşuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU 
TOPLANTISINA KATILDIK

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAK-İŞ Kadın Komitesi İstişare Toplantısı, 30 Ocak 
2019 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fat-
ma Zengin başkanlığında HAK-İŞ Genel Merkezinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Kadın Komitesi Başkanları ve 
üyeleri katıldı. İstişare toplantısında HAK-İŞ Kadın 
Komitesinin gerçekleştirdiği faaliyetler ve kadınların 
çalışma hayatında daha aktif olarak yer alması için 
yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

Ayrıca toplantıda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı için 
hazırlık çalışması yapıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet 
İş Sendikamız Kocaeli Şubesi tarafından 8 
Mart Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlediği etkinliğe katıldı. 
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafın-
dan 7 Mart 2019 tarihinde düzenlenen etkin-
liğe,  Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Kocaeli Milletve-
kili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cumhur İttifakı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı 
Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı İzmit Be-
lediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, İzmit 
Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Celal Yıldız ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli 
Şube Başkanı İdris Ersoy katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü'nü ve Regaib Kandilini 
kutladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptığını 
6 Mart’ta Ankara’da “Fıtratta Farklılık Hak-
larda Eşitlik” temasıyla 8. Uluslararası Kadın 
Emeği buluşmasını, 8 Mart’ta ise İstanbul’da 
gerçekleştirileceğini ifade etti. 

“Sendikalarda Kadın Temsilini  
Arttırmaya Çalışıyoruz”

Arslan, HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük kon-
federasyonlarından biri olduğunu 700 bin 
üyesi ve 22 sendikası ile Türkiye’nin önem-
li bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. 
Arslan, üyelerimizin yüzde 20’sini oluşturan 
165 bininin kadın olduğunu belirterek, sen-
dikalarda kadın temsilinin arttırılması konu-
sunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Arslan, 

Hizmet-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel 
Kurulunda sendikanın bütün kademelerin-
de kadın temsilinin arttırılması konusunda 
önemli bir tüzük değişikliği yapıldığını anım-
sattı. Arslan, kadınları sadece çalışan olarak, 
üye olarak görmediklerini ve sendikalarda 
etkin görevler üstlenmeleri için çaba gös-
terdiklerini ifade etti. 
Arslan, HAK-İŞ’in kadın konusunu hem ulu-
sal hem uluslararası alanda kendi baktığı 
pencereden dünyaya taşımaya çalıştığını ve 
çalışma hayatında hak ettiği yeri elde etmesi 
için çalıştığını söyledi. 

“İş ve Aile Yaşamını  
Uyumlaştırmaya Çalışıyoruz”

Kadınların çalışma hayatı ve aile hayatının 
uyumlaştırılması için önemli çalışmalara 
ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arslan, “Ça-
lışan kadınların hem çalışan, hem sendikalı 
hem anne, hem de iyi bir eş ve sendika li-
deri olarak hayatlarına devam etmesini is-
tiyoruz. Çalışan kadınların en önemli sorunu 
olarak gördüğümüz iş hayatı ile aile hayatı-
nın uyumlaştırılması konusunda ciddi adım-
lar atılmasını istiyoruz” dedi. 

“Fıtrattaki Farklılığı Haklarda  
Eşitlemeye Çalışıyoruz”

HAK-İŞ’in kadınlar gününde “Fıtratta Fark-
lılık Haklarda Eşitlik” teması ile hareket 
ettiğini belirten Arslan, “Fıtrattaki farklılığı 
haklarda eşitlemeye çalışıyoruz. Kadın ko-
nusunu bir sorun olarak görmüyoruz. Kadın 
ve erkeklerin ortak sorunu olarak görüyo-
ruz. Kadınların çalışma hayatında daha fazla 
kalmasını ama eş ve anne olarak görevlerini 
yerine getirmesini de istiyoruz” diye konuş-
tu. 

ARSLAN KOCAELİ’DE KADIN ÜYELERİMİZLE
BİR ARAYA GELDİ 
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“Kadınların Eşit Şartlara  
Kavuşturulması İçin Çalışıyoruz”

HAK-İŞ’in 8 Mart Kadınlar Günü’nde yaptığı 
toplantıları kadın ve erkeklerin birlikte oldu-
ğu, kadınların ağırlıkta olduğu etkinliklere 
dönüştürdüğünü söyleyen Arslan, “Kadın-
ların kendi kimliği ve değerlerinden vaz-
geçmeden, kendi yaşam tarzları ile çalışma 
hayatında yer almaları için önlerindeki bütün 
engellerin kaldırılarak, eşit şartlara kavuştu-
rulmaları için çalışıyoruz” dedi. Arslan, çalı-
şan kadınların sorunlarını çözme konusun-
da sorumluluklarının bulunduğuna dikkati 
çekerek, çalışan kadınların kendilerini ifade 
edebilecekleri platform olan HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalara üye olmaya davet etti. 

“8 Mart Kutlama Değil Anma  
Günüdür”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şa-

hin Usta, 8 Mart’ın aslında kutlama günü de-
ğil anma günü olduğunu belirterek, “Emekçi 
kadınların dünyada emek vererek çalışan ve 
üreten kadınların anılmasıyla bir farkındalık 
oluşturulması için bütün dünyada gündeme 
gelen bir gündür. Bu vesileyle 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü anıyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’in Yaptığı Çalışma  
Çok Değerli”

Usta, “Türkiye’nin her noktasında örgütlen-
miş sivil toplum kuruluşlarına çok fazla ih-
tiyacımız var. Bu yüzden HAK-İŞ’in yapmış 
olduğu çalışmaların kıymeti bizim için çok 
değerlidir. Bu çalışmaların daha da artarak 
kadınların güçlerinin ve birbirlerine olan 
bağının ve örgütlenmelerinin artmasında 
büyük bir emeği olan HAK-İŞ Genel Başka-
nı Mahmut Arslan’a teşekkür ediyoruz. Her 
daim hem bizlerin yanında oldular hem de 

ülkemiz için vatanımız için hizmet edecek 
insanların önünü açmak için ciddi bir çaba 
sarf ettiler. Emeğiniz, çabanız ve gayreti-
niz için bütün kadınlar adına HAK-İŞ Genel 
Başkanına çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, kadınla-
rın toplumdaki önemine değinerek, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 
Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı 
Azize Sibel Gönül, kadınların akıllarına, gö-
nüllerine bir şey koyduklarında başarama-
yacakları hiçbir şey olmadığını belirterek, 
şehir yönetiminde de kadın bakış açısının 
olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. 
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Kadın 
Komite Başkanı Arzu Yıldırım, bir selamla-
ma konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mart 
2019 tarihinde İstanbul Sultanahmet Meyda-
nı’nda Vicdan Hareketi tarafından Suriye’deki 
mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için  
gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. 
Mitinge Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı 
Bülent Yıldırım, MEMUR-SEN Genel Başkan 
Yardımcısı Levent Uslu, ÖZGÜRDER Başkanı 
Rıdvan Kaya, Srebrenitsa Anneleri Şehida 
Abdurrahmanoviç, Suriyeli mağdurlar ka-
tıldı. Mitingde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Bizden alacaklı olduğuna 
inandığımız bütün mazlumları saygı ile se-
lamlıyorum. Vicdan Hareketinin bu soylu, 
onurlu ve haklı mücadelesinde birlikte ol-
maktan ve onlarla birlikte aynı istikamette 
yürümekten memnunum” dedi.

"Zulüm Nerede Olursa Olsun  
Zalimin Karşısında Mazlumun  
Yanındayız"

Arslan, “Bugün Dünya Kadın Emekçileri 
Günü, HAK-İŞ kadın komitesi olarak yeryü-
zünün bütün coğrafyalarında derisinin rengi, 

dili, inancı, tarzı, yaşam biçimi nasıl olursa 
olsun, sadece insan olduğu için, kadın ol-
duğu için zulme, haksızlığa, tecavüze uğ-
rayan, baskı gören bütün kadınlara buradan 
selamlarımızı gönderiyoruz. Nerede olursa 
olsun, zalimin karşısında mazlumun yanın-
da olmak üzere bu meydanda toplanan aziz 
kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum” diye 
konuştu. 
Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan 
kadınların olduğunu ifade eden Arslan, “Biz 

sadece Suriye’de değil, dün Srebrenitsa’da, 
Irak’ta, bugün Suriye’de Arakan’da Filistin’de, 
Mısır’da dünyanın neresinde olursa olsun 
cezaevlerinde, tutukevlerinde, kendi evle-
rinde tecavüze, zulme, haksızlığa uğramış, 
acaba sesimizi duyan yok mu diyen Ebu 
Gureyb hapishanesinden haykıran Zeynep’in 
‘Ya gelin kurtarın ya beni öldürün’ dediği 
sesleri duyma zamanıdır” dedi. 
Arslan, “HAK-İŞ olarak uluslararası sendikal 
hareketin önemli bir üyesiyiz. Türkiye’de top-
lamda 700 bin üyesi ve 180 bin kadın üyesi 
ile birlikte sizlerle beraber, sizlerin istikame-
tinde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

“Acılarını Yüreğimizde Hissetme 
Zamanı”

İHH Vicdan Hareketi Mitinginin 8 Mart Dün-
ya Kadın Emekçileri Gününde yapılmasın 
anlamlı olduğunu sözlerine ekleyen Arslan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün vicdan 
sahibi, mazlumlara borcu olan, derdi olan in-
sanların derdi ile dertlenme, onların acılarını 
yüreğimizde hissetme zamanıdır. Başkala-
rına değil, kendimize soralım. Biz bugün ne 
yapıyoruz. O büyük sese kulak verelim. Eğer 
zulüm görüyorsanız bunu elinizle düzeltiniz, 
bunu yapamıyorsanız dilinizle düzeltiniz, 

SURİYE ZİNDANLARINDAKİ KADINLARIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN  İSTANBUL’DAN HAYKIRDIK
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buna da gücünüz yetmiyorsa, buğz ediniz 
mesajını acaba kendimizi nereye koyuyoruz. 
Sadece buğz ederek mi sadece konuşarak 
mı yoksa bu zulümlere ve haksızlıklara dur 
deme gücünü elimize geçirerek mi yapaca-

ğız. Onun için biz HAK-İŞ olarak sağımıza ve 
solumuza bakmadan kimin ne olduğunu hiç 
düşünmeden zalimlere karşı dimdik ayakta, 
mazlumların yanında olmaya ve onlarla bir-
likte yürümeye devam edeceğiz. Sizleri de 

HAK-İŞ adına vicdan hareketinin bir mensu-
bu olarak saygıyla selamlıyorum. Gününüz 
mübarek olsun, cumanız mübarek olsun, 
Allah yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun, 
Allah’a emanet olun” dedi.

İstanbul'da Filistinli ka-
dınlara destek olmak 
amacıyla 1 Mart 2019 
tarihinde Uluslararası 
Kudüs Eğitim Kültür ve 
Araştırma Derneği (UKE-
AD) tarafından düzenle-
nen "Hepimiz Meryemiz" 
yürüyüşüne katıldık. 
Yürüyüşe HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, HAK-
İŞ Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ 
İstanbul İl Başkanı Musta-
fa Şişman, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın İstanbul'daki şube başkanları 
ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 
oluşan grup, İstanbul'da Fatih Camisi'nden 
Saraçhane Parkı'na yürüdü.
"Yürüyüşte "Dünya Barışı Kudüs'ten, Mer-
yemlerin Sesinden Hepimiz Meryemiz" yazılı 
pankart açıldı. "Kudüs halkı yalnız değildir", 
"Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları 
atıldı. Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yürüyü-
şün ardından Saraçhane Parkı'nda bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

"Mücadeleye Emekçileri Örgütleye-
rek Katkı Vermeye Çalışıyoruz"

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, "Bu mü-
barek Cuma gününde "Hepimiz Meryemiz" 
diyerek burada toplanmış bulunuyoruz. Sivil 
toplum kuruluşları olarak burada memnuni-
yetle bulunuyoruz" dedi.
İsrail'de zulmün ve katliamın olduğunu belir-
ten Yıldız, "Bu zulmü asla kabul etmediğimizi 
bir kez daha beyan ediyoruz. HAK-İŞ ve Ulus-
lararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendika-
lar Birliği olarak bu mücadeleye emekçileri 
örgütleyerek, bütün dünyada katkı vermeye 
çalışıyoruz. Yolumuzun uzun olduğunu ve bu-
nun 1 günlük bir çözüm olmadığını biliyoruz. 

Bu yüzden sivil toplum kuruluşları 
olarak, bireyler olarak hepimizin bu 
süreçlere hazır olması, kendisini ye-
tiştirmesi, kısa orta ve uzun vadede 
bu sorunlara çözüm bulması lazım. 
Bugünkü dünyada bu zulme kayıtsız 
kalamayız. İnşallah Başkenti Ku-
düs olan bağımsız Filistin devletinin 
hayata geçirilmesi için hep birlikte 
gayret edeceğiz, dua edeceğiz, ça-
lışmalarımızı ve eylemlerimizi sür-
dürmeye devam edeceğiz" şeklinde 
konuştu.

"HEPİMİZ MERYEMİZ" YÜRÜYÜŞÜNE KATILDIK
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Uluslara-
rası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
Başkanı Mahmut Arslan, ABD’nin Büyükelçiliği’ni 
Kudüs’e taşıması girişiminin, bölgede çatışmaları 
ve sorunu derinleştirdiği gibi, Golan tepelerindeki 
hukuksuz işgalin tanınmasının da sadece Bölge 
barışını değil küresel barışı tehdit ettiğine, bu du-
rumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağına 
dikkat çekerek, ABD ve İsrail yönetimini sorumlu 
davranmaya ve İsrail’i Golan Tepeleri de dahil ol-
mak üzere, 1967 yılında işgal ettiği toprakları ger-
çek sahiplerine teslim etmeye davet etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Uluslara-
rası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada 
şunları kaydetti :
"1967 yılında İsrail ile Mısır, Suriye ve Ürdün ara-
sında   yaşanan 6 gün Savaş’larından sonra, İsrail 
ordusu tarafından önce işgal edilip, 13 Aralık 1981 
yılında  ilhak edilen Golan tepeleri, 52 yıldır bölge-
de huzursuzluklara sebep olmaktadır.
BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararında ‘İs-
rail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi ka-
nunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı 
hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği 
yoktur’ denmesine rağmen, İsrail Golan tepeleri-
ni ilhak ve işgalden vazgeçmediği gibi, tüm dünya 
devletlerini de bu hukuksuz işgali tanımaya davet 
etmektedir.
Filistin halkı ve Devletinin mücadelesini bilen ve 
destekleyen başta AB olmak üzere, özgür ve ba-

ğımsız Dünya Devletleri ise, Uluslararası hukuk 
doğrultusunda Golan Tepeleri de içinde olmak 
üzere İsrail'in 1967 yılı Haziran ayından bu yana iş-
gal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımamakta 
ve buraların İsrail'in bir parçası olduğunu kabul 
etmemektedir. 
Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar Birliği 
başkanlığını da yürüten, HAK-İŞ Konfederasyonu 
ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İs-
rail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemle-
rini meşrulaştırmaya çalışmasını, İsrail’in acıma-
sız ve vicdansız işgal politikasına destek vermek 
ve çatışmaları derinleştirmek anlamı taşıdığının 
altını çizmektedir.
ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabı üze-
rinden yapmış olduğu ‘52 yılın ardından, ABD için 
İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini 
tam olarak tanımanın zamanı geldi’ açıklaması-
nın ardından İsrail Başbakanı ile toplantı halinde 
iken hazırlanan deklarasyonu imzalamasını esef 
ve endişe ile karşılıyoruz. Üstelik aynı saatlerde, 
İsrail tarafından Gazze’ye saldırı başlatılmasını ise 
tamamen sorumsuz bir kışkırtma girişimi olarak 
görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu türden sorumsuz 
davranışların bölge barışına hizmet etmeyeceğini 
kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Katiyen bilinmelidir ki, ABD’nin Büyükelçiliği’ni 
Kudüs’e taşıması girişimi, bölgede çatışmaları ve 
sorunu derinleştirdiği gibi, Golan tepelerindeki hu-
kuksuz işgalin tanınması da sadece Bölge barışını 
değil küresel barışı da tehdit  etmektedir. Bu du-

ARSLAN: "TRUMP KÜRESEL BARIŞI 
TEHDİT EDİYOR"

Arslan, "Uluslararası 
Kudüs ve Filistin 

Sendikalar Birliği 
başkanlığını da 

yürüten, HAK-İŞ 
Konfederasyonu ABD 

yönetiminin Filistin 
topraklarını işgal 

eden İsrail’in Golan 
tepelerine yönelik 

hukuk dışı eylemlerini 
meşrulaştırmaya 

çalışmasını, İsrail’in 
acımasız ve vicdansız 

işgal politikasına 
destek vermek 
ve çatışmaları 

derinleştirmek anlamı 
taşıdığının altını 

çizmektedir."
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Filistin İslam Cemiyeti Müdürü Ahmet Zeki Al – Najjar, 
İLKDER Başkanı Özden Sönmez ve beraberindeki heyet 
27 Mart 2019 tarihinde HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendi-
kalar Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’yi 
ziyaret etti. Görüşmede, Dünya barışını tehdit eden ABD 
Başkanı Donald Trump’ın, İsrail'in Golan Tepeleri üzerin-
deki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imza-
lamasıyla başlayan kriz ortamı, yetim çocukların durumu 
ve yaşanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

FİLİSTİN İSLAM 
CEMİYETİ’NDEN ZİYARET

rum bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır.
HAK-İŞ Konfederasyonu, ABD ve İsrail yö-
netimini sorumlu davranmaya davet eder, 
Kudüs, Filistin ve Golan tepeleri sorununun 
iç siyaset malzemesi olarak kullanılmasına 
karşı çıkar. İsrail makamları, Golan Tepele-
ri de dahil olmak üzere, 1967 yılında işgal 
ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim 
etmelidir."

ArSLAN: "TrUMP KÜrESEL BArIŞI 
TEHDİT EDİYOr"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başka-
nı Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 
ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması 
girişiminin, bölgede çatışmaları ve sorunu 
derinleştirdiği gibi, Golan tepelerindeki hu-
kuksuz işgalin tanınmasının da sadece Böl-
ge barışını değil küresel barışı tehdit ettiği-
ne, bu durumun bölgeyi daha da istikrarsız-
laştıracağına dikkat çekerek, ABD ve İsrail 
yönetimini sorumlu davranmaya ve İsrail’i 
Golan Tepeleri de dahil olmak üzere, 1967 
yılında işgal ettiği toprakları gerçek sahiple-
rine teslim etmeye davet etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti :
"1967 yılında İsrail ile Mısır, Suriye ve Ürdün 
arasında   yaşanan 6 gün Savaş’larından 
sonra, İsrail ordusu tarafından önce işgal 
edilip, 13 Aralık 1981 yılında  ilhak edilen 
Golan tepeleri, 52 yıldır bölgede huzursuz-
luklara sebep olmaktadır.
BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararın-
da ‘İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'n-
de kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini 
uygulama kararı hükümsüzdür ve ulusla-
rarası hukuki geçerliliği yoktur’ denmesine 
rağmen, İsrail Golan tepelerini ilhak ve iş-

galden vazgeçmediği gibi, tüm dünya dev-
letlerini de bu hukuksuz işgali tanımaya 
davet etmektedir.
Filistin halkı ve Devletinin mücadelesini bi-
len ve destekleyen başta AB olmak üzere, 
özgür ve bağımsız Dünya Devletleri ise, 
Uluslararası hukuk doğrultusunda Golan 
Tepeleri de içinde olmak üzere İsrail'in 1967 
yılı Haziran ayından bu yana işgal ettiği top-
raklardaki egemenliğini tanımamakta ve 
buraların İsrail'in bir parçası olduğunu kabul 
etmemektedir. 
Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar 
Birliği başkanlığını da yürüten, HAK-İŞ Kon-
federasyonu ABD yönetiminin Filistin top-
raklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine 
yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştır-
maya çalışmasını, İsrail’in acımasız ve vic-
dansız işgal politikasına destek vermek ve 
çatışmaları derinleştirmek anlamı taşıdığı-
nın altını çizmektedir.
ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabı 
üzerinden yapmış olduğu ‘52 yılın ardından, 
ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki 
egemenliğini tam olarak tanımanın zama-

nı geldi’ açıklamasının ardından İsrail Baş-
bakanı ile toplantı halinde iken hazırlanan 
deklarasyonu imzalamasını esef ve endişe 
ile karşılıyoruz. Üstelik aynı saatlerde, İsrail 
tarafından Gazze’ye saldırı başlatılmasını ise 
tamamen sorumsuz bir kışkırtma girişimi 
olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu 
türden sorumsuz davranışların bölge barı-
şına hizmet etmeyeceğini kamuoyu ile pay-
laşıyoruz. Katiyen bilinmelidir ki, ABD’nin 
Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması girişimi, 
bölgede çatışmaları ve sorunu derinleştirdi-
ği gibi, Golan tepelerindeki hukuksuz işgalin 
tanınması da sadece Bölge barışını değil kü-
resel barışı da tehdit  etmektedir. Bu durum 
bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır.
HAK-İŞ Konfederasyonu, ABD ve İsrail yö-
netimini sorumlu davranmaya davet eder, 
Kudüs, Filistin ve Golan tepeleri sorununun 
iç siyaset malzemesi olarak kullanılmasına 
karşı çıkar. İsrail makamları, Golan Tepele-
ri de dahil olmak üzere, 1967 yılında işgal 
ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim 
etmelidir."
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve Uluslararası 
Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği  
Başkanı Mahmut Arslan, büyük geri dönüş 
yürüyüşünün birinci yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, "Filistin halkı ile tam bir 
dayanışma içerisindeyiz" dedi.  
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Uluslararası 
Kudüs ve Filistine Destek Sendikalar Birliği 
Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Geri Dönüş 
Yürüyüşünün birinci yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İsrail’in, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyinde-
ki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatanda-
şı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el 
koymasının akabinde, Filistin Halkının işgal 
devletine direnişinin sembolü haline gelen 
30 Mart Toprak Günü’ne yine hüzün içerisin-
de  giriyoruz.
Siyonist İsrail’in 30 Mart 1976’da Filistinlile-
re ait binlerce dönüm araziye el koymasının 
ardından yaşanan olayların protesto edildiği 
“Toprak Günü”nde, Filistin halkı ile dayanış-
ma içerisinde olmak için dünyanın her yerin-
de protesto gösterileri yapılıyor. Bu barışçıl 
gösteriler, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıması kararından sonra,  abluka altındaki 
Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dö-
nüş Yürüyüşü" adı altında devam ediyor.

ABD Yönetimi Filistin  
Konusunda  
Tarafsızlığını Kaybetmiştir

BD Büyükelçiliğinin işgal al-
tındaki Kudüs’e nakledilerek, 
Kudüs’ün işgalci, İsrail’in baş-
kenti olarak kabul edilmesi 
zamanının, İsrail Devletinin 
kurularak, Filistin’in işgal 
edilmesinin 70’inci yıldönümü 
(15 Mayıs 1948- Nekbe- Büyük 
Felaket) ile aynı güne denk geti-
rilmesi, ABD yönetiminin, Filistin 

Halkının çektiği acıları, göstermiş oldukları 
şanlı direnişi anlamadığının göstergesidir. 
ABD yönetimi, artık Filistin-İsrail anlaşmaz-
lığı konusunda tarafsız değildir. İşgalci İsra-
il’den yana tarafını açıkça belli etmiştir.
BM’nin Gazze raporuna göre İsrail Savaş 
Suçu İşlemektedir. BM 2018 Gazze Protes-
toları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, 
yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, ablu-
ka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl 
düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" 
gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve in-
sanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini 
duyurmuştur.
Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan, 31 Aralık 
2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail 
askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki göste-
riler sırasında Filistin’li sivillere kasten ateş 
açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de 
yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filis-
tinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında 
acilen soruşturma başlatılması çağrısı yap-
mıştır.
Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun 
İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" 
oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 

bin 98 Filistinli sivilin 
de şarapnel parça-

ları, plastik mermi 
ve göz yaşartıcı 
bombalarla ya-
ralandığı rapor-
da kaydedilmiş-
tir.
İsrail askerleri 
ise "Sürgün 
e d i l d i k l e r i 
t o p r a k l a -
rına geri 
dönmeyi ve 
2 0 0 6 ' d a n 

beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın 
kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek 
mermilerle ateş açıyor.
Birleşmiş Milletler‘in (BM) "Evlerine geri dön-
meyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı 
arzulayan mültecilerin, mümkün olan en ya-
kın zamanda bu arzularını gerçekleştirmele-
rine izin verilmeli ve geri dönmemeye karar 
verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli" 
şeklindeki 194 sayılı kararını ise İsrail reddet-
meye devam ediyor.
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendi-
kalar Birliği Başkanlığını da yürüten, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, ABD’nin Büyükelçi-
liği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından 30 
Mart 2018 tarihinde  başlatılan Büyük Geri 
Dönüş Yürüyüşü’nün 1. Yıldönümü dolayı-
sıyla, öncelikle İşgal altındaki topraklarda 
onurlu direnişlerine devam eden Yiğit Filistin 
halkını selamlıyoruz.
Zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağı an-
layışıyla, işgalci İsrail Devletini;
• Bütün uluslararası resmi raporlara göre 
ekonomisi çökme eşiğine gelmiş olan Gaz-
ze’deki ablukayı bir an evvel kaldırmaya,
• İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye,
• Hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kay-
beden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının 
evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri alma-
ya, dönmek istemeyenler için ise tazminat 
ödemeye  ve BM tarafından alınan 194. Sayılı 
karara uymaya davet ediyoruz.
Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendi-
kalar Birliği Başkanlığı ve HAK-İŞ Konfede-
rasyonu, Başkenti Kudüs olan Özgür ve Ba-
ğımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Fi-
listin halkı ile dayanışmaya devam edecektir.

"YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN
YAŞASIN TÜRK VE FİLİSTİN 

HALKLARININ DAYANIŞMASI"

"BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜNÜN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE 
FİLİSTİN HALKI İLE TAM BİR DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 11 Ocak 
2019 tarihinde İstanbul’da Mekke’nin 1389. 
Fetih yıldönümü münasebetiyle “Mekke’nin 
Kurtuluşundan Kudüs’ün Kurtuluşu – İşga-
le Karşı Haklar İçin Sendikal Dayanışma ve 
Mücadele” temasıyla bir program düzenle-
dik.
İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu’nda ger-
çekleştirilen programa, HAK-İŞ Genel 
Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut 
Arslan, TAIM Başkanı Bashar Mustafa Said 
Shalabi, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa 
Şişman, HAK-İŞ İstanbul İl Teşkilatı ve basın 
mensupları katıldı.
Program şehitlerimizin anısına 1 dakika-
lık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. İstiklal Marşının ardından 

Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. 
Programda HAK-İŞ 7. Uluslararası Kısa Film 
Yarışmasında 1. olan Filistin konulu Roof 
Knocking filmi izlendi.

“Bu Gece Diğer Gecelerden Çok 
Farklı”

Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan konuşmasında Mekke’nin 
fetih yıllarına değinerek, “Mekke’nin Kurtu-
luşundan Kudüs’ün Kurtuluşu” temasıyla 
düzenlenen programımızda, bu gecenin 
diğer gecelerden farklı olduğunu burada 
hatırlatmak istiyorum. Filistin ve Kudüs’e 
Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı’na se-
çildikten sonra Kudüs’ün manevi gücünün 
ve bereketinin olduğuna inanıyorum. Burada 
zaman geçirdiğimiz süre içerisinde bu bere-
ketten hepimiz bol bol nasibimizi alacağız” 
diye konuştu.

“Kudüs İçin Çok Şey Söylemek  
Gerekiyor”

Her zaman mazlumdan, mağdurdan yana 
duruşlarını sergilediklerini belirten Arslan, 
“Kudüs için çok şey söylememiz gerekiyor. 
Bu programda tarihi sorumluluğumuz ve ilk 
kıblemiz olan, mazlum ve gasp edilmiş, top-
raklarından atılmış Filistinlilerin davası olan 
Mescid-i Aksa’dan bahsediyoruz. Mescid-i 
Aksa derken, hepimizin sorumluluğu olan, 
yapması gerekenlerin olduğu bir şehirden 
bahsediyoruz. Ağıt yakmak, gözyaşı dök-
mekle yetinemeyiz. Bir şeyler yapmamız 
gerekiyor” dedi.

“Gazze’ye Yardım Etmek İmkan 
Değil, Tercih Meselesidir”

Arslan, HAK-İŞ olarak Gazze’de bir yetim-
hanenin yapılmasına vesile olduklarını belir-
terek, “Yüzünü görmediğimiz, elini tutama-
dığımız ama o topraklarda yaşayan Gazzeli 
çocuklara yardım kampanyası düzenledik. 
Onlara yardım etmek imkan değil tercih 
meselesidir. Biz yapılanları tekrar etmek de-
ğil, bir şeyler yapmak için Kudüs ve Filistine 
Destek Sendikalar Birliği olarak yola çıktık. 
Dünden bugüne yeni şeyler yapamıyorsak, 
sadece konuşuyor oluruz. HAK-İŞ olarak biz 
bir şeyler yapmanın derdindeyiz.” şeklinde 
konuştu.

“Kudüs’ün Bizim İçin Konya’dan, 
İstanbul’dan Farkı Yok”

Kudüs’ü ve Filistin’i, Konya’dan, İstanbul’dan 
ayrı görmediklerini vurgulayan Arslan, “Fi-
listinli ve Kudüslü kardeşlerimiz bizim Ku-
düs’e gelmemizi istiyorlar. Kudüs ve Filistin 
meselesini uluslararası arenada anlatmaya 

HAK-İŞ’TEN MEKKE’NİN KURTULUŞUNDAN, 
KUDÜS’ÜN KURTULUŞU'NA PROGRAMI
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devam edeceğiz. Kudüs ve Filistin’e karşı 
duyarlılığı arttırmak için inşallah daha bü-
yük organizasyonlar, eylemler yapacağız. 
2018’de Beyrut’a gittik. Orada Filistililerin 
kaldığı mülteci kampları var. O kamplarda-
ki insanlara temel insani haklardan hiçbiri 
verilmiyor. O kamplardaki insanlar alışveriş 
dahi yapamıyorlar. Filistin konusunda çok 
hassas olduklarını belirten Lübnan’da adı 
konulmamış çifte standardı gördük” şeklin-
de konuştu.

“Onbaşı Hasan’ın Hikayesi  
Dinleyicileri Duygulandırdı”

Konuşmasında Mescid-i Aksa’da İlhan Bar-
dakçı’nın hatıralarında yer alan ‘Osmanlı’nın 
tek nöbetçi askeri 90 yaşındaki Onbaşı Ha-
san’ın hikayesini anlatan Arslan, “Bizim için 
Kudüs işte budur. Bizim nöbet tutmamız 

sadece oraya gitmekle olmuyor. Filistin için 
bir şeyler yapabiliyorsak bu bir anlam ifade 
edecektir. Kendi topraklarından sürgün edil-
miş ve bugün dünyanın değişik coğrafyala-
rında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin 
mücadelesini asla unutmamalıyız. Filistinli-
ler her Cuma topraklarına dönmek için hay-
kırıyorlar. Hiçbir silahı olmadan şehit düşen 
kardeşlerimiz var. Orada bir dram yaşanıyor. 
Gazze de bizim için Kudüs’te bizim için. Ya-
şanan vahşete rağmen, bize düşen tarafımı-
zı belli etmek” dedi.

“İki Önemli Belde, İki Önemli Şehir 
İçin Bir Aradayız”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanış-
ma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi 
konuşmasında, Kudüs’ün tarihi geçmişi, 
İsrail’in yayılmacı politikaları ve hatıralarına 

değinerek, “Bugün Mekke için, Filistin için 
buradayız. İki önemli belde, iki önemli şehir 
için bir aradayız. İlk kıblemiz hâlâ çile çek-
mekte, Kudüs işgal altında. İsrail’in acımasız 
saldırıları devam etmekte, ambargo uygu-
lanmakta, insanlar acı çekmekte, hayatlarını 
kaybetmektedir. Birleşmiş Milletler Filistin 
konusunda çok kararlar aldı ama İsrail bü-
tün bunlara rağmen Filistin’i işgale devam 
etti. BM’nin kararlarını alması çok iyi ama 
uygulatamaması acizliktir. BM bu noktada 
kendini yoklamalıdır. Sayın Cumhurbaşka-
nımız BM’yi adil olmaya, kendi kurallarına 
uygun çalışmaya, dünyada barışın ve güven-
liğin sağlanması gibi önemli görevleri yerine 
getirmesine davet ediyor. Artık BM tartışılı-
yor ve artık dünya beşten büyüktür sözünü 
Sayın Cumhurbaşkanımız açık yüreklilikle 
sadece Türkiye’de değil, BM kürsüsünden 
haykırmaktadır. Bu vahşi dünyada adaleti 
gerçekleştiren medeniyet bizim medeniye-
timizdir. Biz kendimize geldiğimiz zaman 
dünyada adalet tecelli edecek, zulüm yok 
olacaktır. Biz buna inanıyor ve bunun için 
çalışıyoruz. Her Cuma orada kıyamet kopu-
yor ve her gün şehitler veriliyor. Bu noktada 
HAK-İŞ Konfederasyonumuzu ve duyarlı 
sendikalarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. 
Mescidi Aksa’nın gözyaşı dinene, bağımsız 
Filistin kurulana kadar tüm Türkiye ve bizler 
onların yanındayız. Eğer Filistin – İsrail çatış-
ması sona erdirilemezse, dünyada barıştan 
söz edemeyiz” dedi.

“Kudüs Kadim Bir Şehirdir”

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şiş-
man, “Bugün hem Mekke’nin Fethi’ni hem 
de HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Mescid-i 
Aksa ve Kudüs politikaları ile ilgili yapmış 
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olduğu çalışmalar ve projeleri sizlerle pay-
laşmak için buradayız. Kudüs yaratılış kadar 
eski, kadim bir şehir, mukaddes bir topraktır. 
İslam tarihine bakıldığında bu topraklar mu-
kaddes mekan anlamında isimlendirilmiştir. 
Bugün Kudüs’e sahip çıkmak bizlerin onu-
rudur. Bu kutsal şehre hizmet etmek boynu-
muzun borcudur. Bugün aynı zamanda gönlü-
müz Arakan, Türkistan, ve Yemen’de de atıyor. 
Oradaki yaralara da merhem olmak, acılarını 
dindirmek de biz emekçilerin görevidir. Genel 
Başkanımızın HAK-İŞ bünyesinde kurmuş ol-
duğu Kudüs Komitesi’nin İl Başkanlıklarında 
da yaygınlaştırılarak Türkiye genelinde yürü-
tülmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.  
Program HAK-İŞ Konfederasyonu Basın 
Müşavirliği tarafından hazırlanan sinevizyon 
çalışmasının izlenmesinin ardından toplu fo-
toğraf çekimi ile son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği İcra Kurulu Toplantısı’na katıldı.
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 20 Nisan 2019 
tarihinde düzenlenen toplantıya Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Filistin 
ve Kudüs Sendikalar Dayanışma Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel 

Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sek-
reter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, Öz 
İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri 
Abdlla Oberdat, Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği Müdürü Enes Shaien, Ku-
düs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 

Sekreteri Othman Hussein, Moritanya Çalı-
şanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM)’den 
Mohamedou Rabani, Filistin Gazze İşçi Sen-
dikalar Birliği’nden Rezik Magdy Khalaf, Ür-
dün, Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu yetkilileri ve uzmanlarımız katıldı.
Toplantıda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği’nin İstanbul’da 
gerçekleştireceği üçüncü konferans prog-
ramı, ILO Cenevre Konferansı’nda yapılma-
sı düşünülen programlar, Filistin halkının 
ve sendikalarının kararlılığını destekleme 
mekanizmalarının harekete geçirilmesi ve 
birlik üyelerinin önerdiği tavsiyeler ve diğer 
faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bu-
lunuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstan-
bul’da yapılması planlanan “Kudüs İçin Hep 
Beraber” temalı Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin ile Dayanışma İçin Sendikalar ve Ku-
rumlar Konferansı hakkında ayrıntılı değer-
lendirmelerin yapıldığı hayırlı ve başarılı bir 
toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, katı-
lımcılara teşekkür etti.

ARSLAN, ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK
SENDİKALAR BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 11 Şu-
bat 2019 tarihinde Togo'nun Başkenti Lo-
me'de ITUC-Afrika Yıllık eğitim programının 
açılış toplantısına katıldı.
Kıta dışından tek şeref konuğu olarak prog-
rama katılan Yıldız, burada bir konuşma 
yaptı.
Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Hepinizi HAK-İŞ Konfederasyonu adına 
saygıyla selamlıyorum. Burada, kardeşleri-
mizin arasında olmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum.
Sayın Başkanımız Mahmut ARSLAN'ın ba-
şarılı bir eğitim dönemi geçirmeniz konu-
sundaki başarı dileklerini sunuyorum.
Bu toplantıya katılmamız için HAK-İŞ'e ya-
pılan bu nazik davet için Değerli Kardeşim 
ITUC-Afrika Genel Sekreteri Sayın Quasi'ye 
derinden teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu davet bizi gerçekten onurlandırmıştır.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, mümkün ol-
duğunca bütün imkanlarıyla ITUC-Afrika ile 
sürekli ve derinleşen ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda kararlıdır.
Değerli Kardeşim Quwasi'yi daha yakından 
tanıdıkça kendisiyle sendikal hareketin gele-
ceğini ayrıntılı konuşuyoruz. Gururla gördük 
ki Afrika sendikal hareketini merdivenin üst 
kısımlarına çıkarmak için etkin bir liderlik 
yapmaktadır.
ITUC'un gurur verici bir üyesi olan HAK-İŞ, 
ITUC-Afrika gibi çok sayıda bölgesel kurulu-
şa da saygıyı ve sahiplenmeyi öne çıkararak 
ITUC çatısı altında işbirliğimizi uluslararası 
düzeyde sürdüreceğiz.
Sendikal hareket birçok hususun yanında li-
derlik gibi temel hususlara ihtiyaç duymak-
tadır. 
ITUC'un son kongresinde Saygıdeğer Genel 
Sekreter Sharan Burrow'un önderliğindeki 
yeni yönetim sayesinde dünyadaki tüm ça-
lışanları daha güçlü yapacak ve onlar için 
hayatı daha kolaylaştırıcı bir unsur olacaktır.
Sendika liderlerinin yaklaşımları, usulleri, 
söylemleri, değerleri, hedefleri, kişilikleri 
başarı, güçlü ve etkin bir sendikacılık için son 
derece önemlidir. Eğer liderlerimize inanıyor 
ve güveniyorsak öncelikle onların özellikle-
rini ve becerilerini övmemiz gerekiyor. Bu 
amaçla Sayın Burrow ve Quasi'ye atıfta bu-
lunuyorum. 
Önümüzde çok iyi dizayn edilmiş, kapsam-
lı, net ve amaca yönelik bir eğitim programı 
görüyoruz. Bu program, sendikacılığı kalkışa 
geçirecek yeterliliğe sahiptir. Program saye-

sinde sendikal liderler geliştirebilinecektir. 
Yeterlilik odaklı daha çok eğitim programını 
birlikte geliştirmeliyiz. 
Bu program, sendikacılığın statükosunu ve 
yerleşik davranışları açıkça eleştirerek, Afri-
ka Kıtası için daha güçlü bir sendikal müca-
deleyi hedeflemektedir.
Toplantının kavramsal çerçeve notunda Af-
rika sendikal hareketinin problemleri 10 
temel başlık altında sıralanmaktadır. Bun-
lar çoğunlukla sendikal hareketin iç prob-
lemlerinden oluşmaktadır. Bu sorunlara ve 
meydan okumalara karşı sendikal hareketin 
çözüm bulması gerektiğini bilmemiz gere-
kiyor.
Yol ve yöntemleri biz bulacağız ve kaynakla-
rımızı seferber edeceğiz. Çünkü ancak sen-
dikalar sorunların ne anlama geldiğini düz-
gün ve doğru bir şekilde izah edebilirler. Bu 
durum bizi kararlı, üretken, pozitif ve sonuç 
odaklı bir yaklaşıma sahip olmamıza iter. 
Toplantının kavramsal çerçeve notu STK 
kavramı ile başlıyor. Burada AB'nin çok sev-
diğim bir STK tanımını paylaşmak istiyorum. 
STK sorumlu bay ve bayanların bir araya ge-
lerek, toplumsal iyiyi desteklemek amacıyla 
pozitif değerler etrafında kurduğu örgütler-
dir. Bu, bize toplumların pozitif gelişim ve 
ilerlemesi için sorumlu olmayı gösterir.
 Bu amaçla sendikalar olarak biliyoruz ki 
tüm dünyada;
-daha fazla işçiyi örgütlenmeyi gerçekleştir-
mek,
-başarılı toplu pazarlık görüşmelerini sağ-
lamak,
-etkili sosyal diyaloğu yürütmek,
-işçilerin ücretlerini, maaşlarını ve gelirlerini 
korumak ve arttırmak,

-kendi evimizi toparlayıp kurumsal kapasite 
ve demokratik işleyişimizi geliştirmek 
-kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek,
- kadınları her boyutta güçlendirmek,
-daha fazla insan hakları, sendikal haklar, 
göçmen hakları elde etmek; 
Zor ve yorucudur fakat bir o kadar da değerli 
ve onurlu bir iştir.
Sorunlara karşı mücadele etmek, öneri ge-
tirmek, başarı örnekleri sunmak sendikala-
rın işi ve görevidir.
Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki;
-sendikalar bizi daha da güçlendirir,
-sendikalar işçi gücünü arttırır,
-sendikalar umut ve geleceğin adıdır.
Güvenilir örgütler olustumayı başardığı-
mızda emekçiler için de güveni oluşturmuş 
oluruz. Değişim bizim için yenilenmek etkin 
ve gelişmeye açık olmak sendikal değerlere 
daha güçlü sahip çıkmak anlamına gelmek-
tedir.  Üretim ve teknolojide radikal deği-
şimler olabilir. Ancak sendikalar için emeği 
savunmak vardır ve bu değişmez.
HAK-İŞ, sendikal mücadele için tam bir 
umut, inanç ve motivasyona sahiptir.
Bu çerçevede HAK-İŞ olarak son zamanlar-
da;
- 4 kez büyümeyi başardık,
- Kadınları, örgütlenme ve liderlik konusun-
da güçlendirmeyi başardık,
- Türkiye'de, dünyadaki neo-liberal politika-
lara karşı büyük bir gelişme olan taşeron 
işçileri örgütlemeyi ve taşeron sistemini 
sonlandırmayı başardık.
Bu başarıları birçok diğer başarının yanında 
elde ettik, aslında ‘kuralları değiştirdik’
Uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz ama 
bu uzun yolculuğa devam etmeye hazırız.

YILDIZ, ITUC AFRİKA EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
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Sendikaların özel sektör çalışanlarının daha hızlı örgütlenmesi 
için işverenlerle bir sosyal diyalog modeli geliştirmesinin gereği-
ne inanıyoruz. Bu yolculukta, politik irademiz olduğu müddetçe 
daha güçlü, ITUC’a sahip olduğumuz müddetçe küresel dayanış-
ma ve işbirliğimiz olduğu müddetçe sendikal mücadele için her 
zaman umutlu, iyimser ve güçlü olacağız. Ayrıca bizim için ulus-
lararası sosyal standartları belirleyen ILO vardır. İkinci yüzyılına 
giren ILO'nun devreden ve askıda kalan bazı temel sorunları da 
çözeceğine inanıyorum ve diliyorum. Şimdiden Haziran ayında 
yapılacak olan kongremiz için HAK-İŞ Kongresi için hepinizi iç-
tenlikle davet ediyoruz. Bu okulun açılışında daha mükemmel bir 
ITUC-Afrika ve daha mükemmel Afrikalı işçiler için büyük başa-
rılar diliyorum."

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 9 Şubat 2019 tari-
hinde Abidjan’da Fildişi Sahilleri İşçi Konfederasyonu FE-
SACI’yı ziyaret ederek, FESACI Genel Sekreteri Felix Kra 
Koffi ve yönetim kurulu üyeleri ile ikili görüşme gerçek-
leştirdi.

YILDIZ, FİLDİŞİ SAHİLLERİ 
İŞÇİ KONFEDERASYONU 
FESACI’YI ZİYARET ETTİ

Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, 16 Şubat 2019 tarihinde 
MEMUR-SEN Konfederasyo-
nu’na bağlı Eğitim Bir-Sen’in 
6. Olağan Genel Kuruluna 

katıldı. Genel kurula konfede-
rasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın genel başkan ve yöne-
ticileri katıldı. 

YILDIZ, EĞİTİM BİR-SEN 6. GENEL KURULU'NA KATILDI
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 29 
Ocak 2019 tarihinde Bulgaristan İşçi Sen-
dikaları Bağımsız Konfederasyonu (CITUB) 
tarafından düzenlenen Balkan Sendika Li-
derleri toplantısına katıldı.
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleş-
tirilen toplantıya, CITUB, Bulgaristan'ın diğer 
konfederasyonları ile ETUC Konfederal Sek-
reteri katıldı.
Toplantıda Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 
olan ETUC'un 14. Genel Kurulu Eylem Planı 
çerçevesinde bölgesel konular tartışıldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız yaptığı 
konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Toplantı-
yı düzenleyip, ETUC çatısı altında bölgesel bir 
boyut ve işbirliği ortamı oluşturduğu için CI-
TUB'a teşekkür ederiz. HAK-İŞ, uluslararası 
örgütlerin katılımıyla bölgesel işbirliklerine 
önem verir.
HAK-İŞ, ETUC Eylem Planı üzerinde deği-
şiklik önerileri yapmıştır. Planda, Türkiye ile 
ilgili paragraflar vardır. Biz, Türkiye ile ilgili 
konuları tartışmaktan yanayız. Ancak yak-
laşımımızın yapıcı olmasını istiyoruz. Haşin 
söylemlerden kaçınmalıyız. Plandaki Türki-
ye'ye ilişkin paragraflardaki haşin söylemle-
rin değiştirilmesi ve yapıcı olmasına dönüş-
türülmesine ilişkin önerilerimiz olmuştur. 
Aslında HAK-İŞ, ETUC, ITUC ve diğer Türkiye 
üyeleri ile konular üzerinde ortak söylem 
geliştirmiş bulunuyoruz. Bunların metne 
yerleştirilmesini önerdik.

Planda, Türkiye'nin yönüne ilişkin tartışma-
lara yer verilmiştir. Türkiye'nin yönü Avru-
pa'dır. Burada şüphe yoktur. Ancak her iki 
tarafın siyasi söylemi ilişkiler üzerinde ne-
gatif hava oluşturmaktadır. 
Biz Türkiye'nin AB'nin üyesi olmasını istiyo-
ruz. Türkiye'de genel bakış budur.
Biz vizenin kaldırılmasını istiyoruz. Böylece 
Türk vatandaşları ile AB vatandaşları enteg-
re olacaktır.
Suriyeli göçmen konusuna dikkat çektik. 
Türkiye, 4 milyondan fazla göçmene ev sa-
hipliği yaparak inanılmaz bir durumu ortaya 
koyuyor. Türk misafirperverliği bu durumun 
kilit kelimesidir.
ETUC Konfederal Sekreteri non-standard 
çalışmaya dikkat çekti. Türkiye'yi örnek ülke 
olarak gösterdik. Türkiye taşeron işçiliğini 
sonlandırarak 1 milyon taşeron işçiyi kad-
roya geçirdi. Aslında Türkiye, Avrupa'da uy-
gulanan "Sıfır-Saat-Garanti" uygulamasına 
giden süreci tersine çevirerek dünyaya ör-
nek olmuştur. Planda bölgemizi, Avrupa'nın 
ve dünyanın mücadele ettiği terörizme karşı 
ortak söylem önerdik.
Makedonyalı arkadaşlarımızı, Yunanistan ve 
Makedonya arasındaki anlaşmadan dolayı 
kutlarız. Makedonya'nın AB üyeliğinin önü 
açılmıştır diye düşünüyorum.
HAK-İŞ, CITUB Başkanı Plamen Dimitrov'un 
ETUC Başkan Yardımcılığı adaylığını içten-
likle desteklemektedir. HAK-İŞ ayrıca ETUC 

Genel Sekreteri Luca Vicenti'nin ekip öneri-
sini de desteklemektedir.
Plemen Dimitrov, HAK-İŞ'in güvenilir dos-
tudur. Uluslararası deneyim ve başarılara 
sahiptir. Hepimize katkı sağlayacağına ina-
nıyoruz."
Yıldız ayrıca ILO'nun 100. Yılına ilişkin şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: 
"ILO Uluslararası bir kurumu olarak, BM 
sisteminin önemli bir ayağı olarak, 100 yılı 
geride bırakan bir örgüt olarak, bazı temel 
hususları başarmalıdır.
- ILO, uluslararası sistemden daha büyük 
sorumluluk almalıdır. IMF AB kurumlarının 
politikalarına karşı dengeleyici ve eşdeğer 
politikalar geliştirilmeli ve duruş gösteril-
melidir.
- ILO, yüzüncü yıl raporu ve küreselleşme 
raporlarında bazı hususlardan imtina ediyor.
- Ekonomik model diyor, ekonomilerin 
transformasyonu diyor, küreselleşme diyor 
ancak içini doldurmuyor.
- ILO, işçi ve memurların örgütlenmesi, 
TİS'leri ve diğer haklarını net tanımlamalıdır.
- ILO, ILO çalışmalarına katılım konusunda 
çoğulculuk kriterlerini netleştirmeli, geliş-
tirmelidir.
- ILO'nun gelecek ikinci yüzyılı için sendi-
kalar olarak daha aktif olmalıyız ve aktivite 
düzenlemeliyiz."

YILDIZ, SOFYA'DA CITUB TOPLANTISINDA KONUŞTU
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 1 Şu-
bat 2019 tarihinde HAK-İŞ Ağrı İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “HAK-İŞ Kadın Emeği 
Buluşması” programına katıldı.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Abdurrahim 
Arvasi Öğrenci Yurdu konferans salonunda 
gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın 
okunması ve saygı duruşunda bulunulması 
ile başladı.
HAK-İŞ Kadın Emeği Buluşmasına Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ  Ka-
dın Komite Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ 
Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, Öz Güven-Sen 
İl Başkanı Aysel Çakan, Hizmet-İş İl Başka-
nı Hakan Yiğit, Öz Sağlık-İş İl Başkanı Ha-
kan Yıldırım, Ağrı Belediye Başkan Yardım-
cısı Ayhan Atmaca, Ağrı Gençlik ve Spor İl 
Müdür Vekili Cihan Demir, İŞ-KUR Müdürü 
Gıyas Güven, Orman İşletme İl Müdürü Fer-

hat Altun, TEİAŞ Müdürü Maruf Varol, Et Süt 
Kurumu Müdürü Yılmaz Arslan, Göç İdaresi 
Müdürü Osman Çırak, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Şafi 
Erim, MEMURSEN İl Başkanı Süleyman Gü-
müşer, Sağlık-Sen Şube Başkanı Fevzi Ma-
ğal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu 
kurum müdürleri ve kadın üyelerimiz ve ba-
sın mensupları katıldı.
Program açılışında konuşan Genel Sekre-
terimiz Dr. Osman Yıldız, sendikacılığın bir 
uzlaşma, sosyal diyalog, gelişmenin aracı ve 
unsuru olduğunu söyledi. Yıldız, “Biz doğru-
yu, pozitifi, nispeti, geleceği, gelişmeyi, barışı, 
uzlaşmayı arayan bir konfederasyonuz. Çok 
şükür bunu başarmış bulunuyoruz. Konfe-
derasyonumuz çok yavaş büyüdü. Bütün zor 
aşamaları aşama aşama kat ederek geldik. 
Bundan da hiç muzdarip olmadık." diye ko-

nuştu.
Yıldız konuşmasında, 2011 yılında 160 bin 
olan üye sayılarının 700 bine yaklaştığını 
sözlerine ekledi. Yıldız, “Kadın konusunda 
bir açılımımız, bir girişimimiz var. Geldiğimiz 
önemli bir nokta var ama Ağrı’da bunun kat 
kat yansımasını görmekten ayrıca mutluyuz” 
dedi.
Yıldız, hiçbir zaman negatif düşünen bir kon-
federasyon olmadıklarını, her zaman olum-
lu düşünen iyiyi arayan bir konfederasyon 
olduklarına vurgu yaptı. Yıldız, “Türkiye'de 
toplam 20 iş kolu var. HAK-İŞ olarak bu 20 
iş kolunun tamamında örgütlüyüz. Biz bugün 
Türkiye’de bütün emekçi arkadaşlarımızın 
mücadele edeceği, hakkını arayacağı, top-
lumsal faaliyetlere katılacağı bir çatıyı oluş-
turduk. Çünkü biz bütün Türkiye’nin emekçi-
lerine talibiz. Bütün emekçilerin rahatça ve 
güvenle gelip mücadele edeceği bir evi, bir 
çatıyı yapmak zorundayız. Çok şükür bunu 
yapıyoruz. Çatımız da var, ilkelerimiz de var, 
hedeflerimiz de var. Böylelikle geleceğe daha 
güçlü yürüyoruz” açıklamasında bulundu.

“684 bin 144 Üyeye Ulaştık”

Yıldız ayrıca önceki gün Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2019 
yılı Ocak ayı birinci döneme ait açıklanan 
Sendikal İstatistiklere de değinerek, “Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ’in 22 sendikasıyla 
toplam üye sayısı 684 bin 144 oldu. Bu bizim 
için yeterli değil. Genel Başkanımızın koy-
duğu hedef, ortaya koyduğumuz ilkeler ve 
mücadele çerçevesinde bu bizim kulağımızın 
üzerine yatacağımız bir rakam değil. Çünkü 
Türkiye’de 14 milyon işçi var. Bunun için bi-

YILDIZ, AĞRI'DA HAK-İŞ KADIN EMEĞİ 
BULUŞMASI'NA KATILDI
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zim gece gündüz çalışmamız gerekiyor” diye 
konuştu.
HAK-İŞ olarak, Türkiye’de ki karar verme sü-
reçlerinde aktif rol aldıklarını sözlerine ekle-
yen Yıldız, “HAK-İŞ olarak uluslararası alanda 
bir başarıya daha imza attık. HAK-İŞ Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, 4. ITUC Kong-
resinde yapılan seçimlerde ITUC Başkan Yar-
dımcısı oldu” dedi.
Yıldız, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi 
için HAK-İŞ olarak uzun ve zorlu bir müca-
dele verdiklerini hatırlatarak, bu mücadelenin 
sonucunda 1 milyona yakın işçinin kadroya 
alındığını ve bunu da HAK-İŞ’in ilkelerine, de-
ğerlerine bağlı olarak yıkıp dökmeden başar-
dıklarını hatırlattı.
HAK-İŞ’in kadını suçlayan, toplumu ve kül-
türü suçlayan bir yaklaşıma karşı çıktığını 
belirten Yıldız, “Biz ilkelerimizi buraya da uy-
guladık. Bizim için suçlama, suçluyu arama 
yoktur. Bizim için negatif düşünme yoktur. 
Onun için biz bu kadın açılımını yaptık. Bugün 
onun için üye sayımızın dörtte birini kadınlar 
oluşturuyor. Bu yönümüzle sadece Türkiye’yi 
değil dünyayı da şaşırtmaya devam ediyoruz” 
dedi.

“Hepimiz Farklıyız Ama Haklarda 
Eşitiz”

Yıldız konuşmasını “Kadın katılımıyla zirve 
yapacak bir örgüt haline geldik. Kadınların 
gönüllü ve istekli katılımıyla gerçekleştirilen 

bir süreçle buraya geldik. Bizim tarihimizde 
kültürümüzde inancımızda kadın son derece 
önemlidir. Biz kadınlarımızla gurur duyuyoruz 
ve onlara çok yüksek değer veriyoruz. Bütün 
yaptıklarımız bunun göstergesidir. Hepimiz 
farklıyız ama haklarda eşitiz. Kültürümüz de 
dinimiz de sendikacılık da böyle söylüyor. Hak 
varsa bir yerde adalet vardır. Dolayısıyla bunu 
sağlamak zorundayız” sözleriyle tamamladı.
Programda konuşan HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı 
Ahmet Varol yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz kurulduğu günden bu 
güne kadar kadın ve erkeği ile birlikte, toplu-
mun en küçük yapı taşı olarak aileden başla-
yarak adaletin ve hakkaniyetin tüm insanlığa 
yayılması için mücadele veriyor. Bu sayede 
sorunlara kalıcı çözümler üretebiliriz” dedi.

“Biz Kadını Güçlendirirken Aileyi de 
Güçlendirmeye Çalışıyoruz”

Konfederasyonumuz Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Zengin yaptığı konuşmada HAK-İŞ 
Kadın Komitesi tarafından 8 ilde gerçekleş-
tirilen “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışan-
ların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” 
hakkında bilgiler verdi. Zengin, “2009 yılında 
HAK-İŞ'in kadın üye oranı yüzde 2 idi. Bugün 
yüzde 25 kadın üye oranına ulaştık. Bugün 
geldiğimiz noktada bazı sendikalarımızın il 
başkanları kadındır. Özgüveni olan, temsil ka-
biliyeti olan kadınlarımız var. Sendikalarımı-
zın yönetim kurullarında kadınlar var. HAK-İŞ 

Kadın Komitesi ulusal ve uluslararası arena-
da kadına yönelik çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürmektedir. HAK-İŞ olarak kadının top-
lumdaki rol ve statülerini artırmaya yönelik 
eğitim, çalıştay ve kampanyalar düzenle-
mekteyiz. Biz kadını güçlendirirken aileyi de 
güçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kadınların sendikal hayata katılmaları için 
çalışma yürüttüklerini ifade eden Zengin, 10 
ilde 81 ili kapsayan eğitimlerin yapıldığını ak-
tardı. Zengin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın 
fıtratı gereği tüm yaratılanlara anne gözüyle 
bakmaktır. Bizim kültürümüzde ve kökle-
rimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Toplum-
sal cinsiyet ayrımcılığı noktasında yapılacak 
adımlar var. Yapmamız gerekenler de var. Bu 
noktada HAK-İŞ'in 'Fıtratta haklılık, haklarda 
eşitlik' diye bir sloganı var. Kadın kadın vas-
fını yitirmeden erkekleşmeden, fıtratını kay-
betmeden adalet istiyoruz. Kadın ve erkek 
eşitliğinin sağlanması, kadının veya erkeğin 
vasfının göz önüne alınarak sistemin ona 
göre oluşturulması lazım"
Programda konuşan Öz Güven-Sen Ağrı 
İl Başkanı Aysel Çakan  ise, HAK-İŞ Kadın 
Emeği Çalıştayına  hoşgeldiniz diyerek sözle-
rine HAK-İŞ li olmaktan büyük bir gurur duy-
maktayım. Sendikacılığın okulu yok, kitabı 
yok, başarılı olmanın sırrı gönüllülük esasıyla 
çalışarak üyelerimizin gönüllerine girmektir 
dedi. Program, düzenlenen panelinin ardın-
dan son buldu.
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 1 Şubat 
2019 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Zengin ve HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı 
Ahmet Varol ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik 
Karabulut, Ağrı Gençlik Spor Hizmetleri İl 
Müdürü Cihan Demir, Ağrı Müftüsü Tando-
ğan Topçu ve HAK-İŞ İl Başkanlığına ziya-
retlerde bulundu. 

YILDIZ, AĞRI’DA BİR 
DİZİ ZİYARETLERDE 
BULUNDU
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Projeler 
Koordinatörü Recep Atar ile birlikte 25-26 Şubat 2019 
tarihinde Türkiye 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayına katıldı. 
Çalıştayın açılış ve protokol konuşmaları bölümünde, Mil-
li Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, IBRD Ankara Ofisi 
Başkan Vekili Hüseyin Özhan, ETF Müdürü Cesare Ones-
tini, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger 
ile  ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim uzman-
ları ve akademisyenleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu (EUDELTUR), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası 
(IBRD) ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından birlikte dü-
zenlenen çalıştay, Türkiye’nin eğitim ve öğretim politika-

larının Avrupa’da Eğitim ve Öğretimde 
İşbirliğine Yönelik Stratejik Çerçeve (ET 
2020) ile uyumlaştırılmasını hedefle-
mektedir.
Çalıştayda, katılımcıların 2023 Eğitim 
Vizyonu hedef ve ayrıntılarını, Avru-
pa Birliği’nin Eğitim reformu gündemi 
çerçevesinde değerlendirmeleri öngö-
rülmüştür. Bu çalıştay ile Türkiye ve Av-
rupa Birliği’ne üye ülke katılımcılarının 
eğitim uygulamaları hakkında bilgi alış-
verişinde bulunması, ortak hedeflerinin 
görüşülmesi ve “2023 Eğitim Vizyonu 
Hedefleri” için öneriler geliştirmesi 
amaçlanmıştır.

YILDIZ, 2023 TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU 
ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman 
koordinatörlüğünde  20 Şubat 2019 tarihinde  
Konfederasyonumuza bağlı İstanbul'daki sen-
dikalarımızın başkan ve yönetim kurulu üye-
leri, şube başkanlarının katılımı ile 8 Mart'ta 
gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Günü kutla-
malarına ilişkin hazırlık toplantısı yaptı. 

YILDIZ, 
İSTANBUL'DA 
TEŞKİLATIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİ 
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 22 
Mart 2019 tarihinde Karabük’te Temsilciler 
Toplantısına katıldı.
Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konfe-
rans Salonu’nda, yoğun bir katılımla ger-
çekleştirilen Temsilciler toplantısına, Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Veki-
li Av. Hüseyin Öz, AK Parti Milletvekilleri 
Cumhur İnal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış 
İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı 
Burhanettin Uysal, HAK-İŞ Karabük İl Baş-
kanı Ulvi Ungören , HAK-İŞ Kastamonu İl 
Başkanı Mustafa Çağlı, Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, , 
MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların Karabük İl 

Başkanları, işyeri sendika temsilcileri ve çok 
sayıda emekçi üyemiz katıldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ’in ilke ve hedeflerine ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Yıldız, HAK-İŞ’in emeğe ve 
emekçinin yanı sıra ekonomik ve demokra-
tik gelişime sahip çıktığını vurguladı.

 “HAK-İŞ İstikrarlı Büyümesini  
Sürdürüyor”

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ üyeleri başta olmak üzere tüm emekçi-
lerin sorunlarınının çözümü için yoğun çaba 
gösterdiğini kaydetti.
HAK-İŞ’in istikrarlı bir büyüme trendi için-
de olduğunu ortaya konan hedefler netice-
sinde, 162 bin olan üye sayısından 700 bine 
ulaştığını belirten Yıldız, HAK-İŞ’in bir milyon 
üyeye ve daha fazlasına ulaşacağına işaret 

etti. Yıldız, HAK-İŞ’e üye tüm emekçilere te-
veccühlerinden dolayı teşekkür etti.

“Sendikacılığı Sağduyu, Yapıcılık ve 
Diyalog Üzerine İnşa Etmeye  
Çalışıyoruz”

HAK-İŞ’in ilkeli, kararlı, onurlu, güvenilir ve 
şeffaf bir konfederasyon olduğunu kayde-
den Yıldız, sendikacılığı sağduyu, yapıcılık 
ve diyalog üzerine inşa etmeye çalıştıklarını 
söyledi.
Yıldız, HAK-İŞ’in Türkiye’nin yanı sıra dünya-
da da büyük bir saygınlığı olduğuna  vurgu 
yaptı. HAK-İŞ’in uluslararası sendikal hare-
ket içerisinde saygın ve etkin bir konumda 
olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ olarak Bal-
kanlar’dan Afrika’ya, Kafkaslardan Avrupa 
ve Asya’ya kadar pek çok sendikal hareket 
ile işbirliği içerisindeyiz. Uluslararası sendi-
kal üst örgütler içerisinde de etkin bir Kon-
federasyonuz” diye konuştu.
Sendikacılığı çözüm üretmek olarak tanım-
layan Yıldız, şunları söyledi: “HAK-İŞ olarak, 
Kardemir kapatılmaya çalışılırken yeni bir 
model ortaya koyarak Kardemir’in ve do-
layısıyla Karabük’ün makus talihini aydınlı-
ğa çevirmiş bir konfederasyondur. HAK-İŞ 
özelleştirmeleri karşısında mücadele edip 
fabrikaları üretime kazandıran bir konfede-
rasyondur.”

“Antidemokratik Dönemlerde  
Demokrasiden Yana Tavır Aldık”

HAK-İŞ’in sadece ücret sendikacılığı yap-
madığını, yerli ve milli duruşuyla ülkemizin 
demokratik gelişimine katkı yaptığı belirten 
Yıldız, “Bütün antidemokratik dönemlerde 

YILDIZ, KARABÜK’TE İŞÇİ BULUŞMASINA KATILDI
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demokrasiden, milli iradeden ve halktan 
yana tavır alarak mücadele ettik” dedi.
Konuşmasında 31 Mart seçimlerinin önemi-
ne değinen Yıldız, Başkan adaylarına başa-
rılar diledi.

“Taşeron Sorununun Çözümünde 
Aktif rol Aldık”

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, taşeron sorununun HAK-İŞ’in 
etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde çö-
züme kavuştuğunu söyledi.
Taşeron sorununun çözümüne yönelik ilk 
çalışmanın konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş sendikası tarafından Aydın’da başla-

tıldığını anlatan Öz, “Yoğun bir hazırlık evre-
sinden sonra 24 Ocak 2014 tarihinde 6 bini 
aşkın taşeron emekçisiyle Ankara büyük bir 
buluşma gerçekleştirerek, onları sendikalı 
yapmak için bir kampanya başlattık. 
Kampanyamız sonucunda bir yasal dü-
zenleme yapıldı, taşeron emekçilerinin bir 
kısım hakları güvence altına alındı. Bir ta-
raftan taşeron emekçileri sendikalarımıza 
üye yaparken diğer taraftan onlar için kadro 
talebimizi en üst düzeyde gündeme getirdik. 
2015 ve 2016 yıllarında taşeron emekçiler 
adına toplu iş sözleşmeleri imzaladık. 2018 
yılında taşeron emekçilerin kadro almasını 
sağladık” diye konuştu. AK Parti Dış İlişkiler 

Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, ilkeli ve 
onurlu duruşundan dolayı HAK-İŞ’e ve HAK-
İŞ’e bağlı sendikalara teşekkür etti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı 
Burhanettin Uysal, “Büyük işler birlik ve be-
raberlik içerisinde gerçekleştirilir. Karabük’ü 
emekçiler ve bütün Karabük'lülerle birlikte 
geleceğe taşıyacağız” dedi.
HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Ungören ve 
Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı Recep Dere de bir selamlama ko-
nuşma yaptı.
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Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Uluslararası İşletmecilik bölümü öğrenci-
leri, HAK-İŞ Genel merkezini ziyaret ede-
rek Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile 
görüştüler. Karabük Üniversitesi öğrencileri 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız ile 
birlikte 8 Nisan 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel 
Merkezini ziyaret etti.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Ka-
rabük Üniversitesi öğrencilerini HAK-İŞ’te 

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Yıldız, öğrencilere HAK-İŞ'in tarihi, 
yaptığı çalışmalar, yürüttüğü projeler hak-
kında öğrencileri bilgilendirerek, HAK-İŞ’in 
Türkiye'ye ve çalışma hayatına vermiş ol-
duğu katkılar konusunda bilgilendirmelerde 
bulundu.
HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası alanda fa-
aliyet gösteren bir konfederasyon olduğunu 
anlatan Yıldız, HAK-İŞ’in uluslararası sen-
dikalar ITUC ve ETUC Konfederasyonlarına 
üye olduğunu söyledi.
Toplantıda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Ali Asker, İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Yıldıran birer 
selamlama konuşması yaptılar.
HAK-İŞ Uzmanı Elif Yıldırım ile HAK-İŞ Uz-
man Yardımcısı Mert Tezer, HAK-İŞ Konfe-
derasyonu’nun çalışmaları, yürüttüğü pro-
jeler ve gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında 
bir sunum gerçekleştirdiler.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİ 
HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 22 
Mart 2019 tarihinde Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında 
ziyaret etti.
Ziyarette Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kanvekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere 
ile HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa 
Çağlı yer aldı. Rektör Polat ziyaretinin ardın-

dan Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve 
beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi 

Genel Sekreteri Lütfü Kömü’yü de ziyaret 
ederek bir süre görüştüler.

YILDIZ, KARABÜK 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ POLAT’I 
ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54. 
Hükümetin Başbakanı Merhum Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın vefatının 8. Sene-i 
devriyesi nedeniyle bir mesaj yayınlayarak 
"Merhum Erbakan'ı rahmetle anıyoruz" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde 
bulundu: 
“54. Hükümetin Başbakanı, milli görüş ha-
reketinin lideri, ilim, fikir, devlet ve dava ada-
mı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı 
vefatının 8. Sene-i devriyesinde rahmetle 
anıyoruz.
Merhum Erbakan, Türk siyasi tarihindeki en 
önemli devlet, siyaset ve bilim adamlarından 
bir tanesi olmuştur. Yaşamını öğrenmeye ve 

öğretmeye adayan Erbakan, mücadelesine 
olan inancı, davasına ve ilkelerine olan bağ-
lılığı ile hem iyi bir hoca hem de üstün bir 
lider olarak genç nesillere örnek olmuştur. 
Erbakan, davası için verdiği mücadele azmi 
ve önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgi-
sini ve takdirini kazanmış kıymetli bir lider 
olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır.
Necmettin Erbakan, hayatını davasına ada-
yan, hasta yatağında iken bile davası için 
çırpınan ve vasiyet eden bir dava adamı ol-
muştur. Üstlendiği görevlerde milletine 
hizmet etmeyi her şeyin üstünde gö-
ren Erbakan, Türkiye'nin maddi, ma-
nevi ve kültürel alanları başta olmak 
üzere her alanda gelişmesi ve kal-

kınması için önemli katkılarda bulunmuştur.
Yaşamı boyunca ülkesinin refahını, halkının 
temel hak ve özgürlüklerini savunan Er-
bakan, ekonomik ve demokratik gelişimin 
sağlanması konusunda önemli ve adından 
söz edilen projeleri hayata geçirmiştir.
Merhum Erbakan, hayatı boyunca güçlünün 
değil haklının üstün olduğunu, herkes için 
adaletin, özgürlüğün, iş ve aşın gerekli oldu-
ğu anlayışıyla hareket etmiştir.
Merhum Erbakan, alınteri, üretim ve istih-
damın değerini bilen, emeğe ve emekçiye 
olan bakışıyla her zaman pozitif ve emekçi-
den yana olmuştur.
Vefatının 8. sene-i devriyesinde, 54. Hükü-
metin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan'ı Türk siyasi hayatına olan katkıları, 
Türk milletine öğrettikleri ve mücadeleci 
kişiliğiyle şükranla, minnetle ve rahmetle 
anıyoruz."

MERHUM ERBAKAN'I RAHMETLE ANIYORUZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 
2019 tarihinde Erbakan Vakfı tarafından 
düzenlenen “Vefatının 8. Senesinde Erba-
kan’ı Anma ve Anlama” programına katıldı. 
Programa, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın genel başkan ve yöneticileri, 
siyasiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

ARSLAN, ERBAKAN’I 
ANMA PROGRAMINA 
KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ocak 
2019 tarihinde Mehmet Akif İnan Vakfı tara-
fından düzenlenen Mehmet Akif İnan’ı Anma 
Programına katıldı.
Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Eğitim Bir-Sen’in Kurucu 
Genel Başkanı şair, yazar, araştırmacı, öğ-
retmen, duygu ve düşünce adamı, yedi güzel 
adamdan birisi olan Mehmet Akif İnan’ı vefa-
tının yıldönümünde rahmet ve minnetle anı-
yorum. Memur-Sen’in Mehmet Akif İnan’a 
karşı vefa elbisesini hakkıyla giydiğini ifade 
etmemiz gerekiyor. Vefatından günümüze 
kadar geçen 19 yılda gerek Memur-Sen’in 
gerek Eğitim Bir-Sen’in Akif İnan’ın mira-
sına sahip çıktığını görmek hepimizi mutlu 
ediyor. Bu mirasa bundan sonra da sahip çı-
kacağınızdan hiçbir kuşkumuz yoktur” dedi. 

“Akif İnan’ın Anlayışından 
İlham Aldık”

Mehmet Akif İnan’ın önemli bir sendikal an-
layışa sahip olduğunu vurgulayan 
Arslan, “Mehmet Akif İnan Hoca 
Eğitim Bir-Sen’i kurduğu zaman 
kendisine bunca sendika varken 
neden Eğitim Bir-Sen’i kuruyorsu-
nuz diye bir soru sorulmuştu. Akif 
İnan orada gerçekten çok değerli 
bir ifade kullanmıştı.  Biz sendika-
cılığımızı sendikal hareketi kulla-
narak hedefe ulaşma, kendi değer-
lerimize, kendi dünyamıza, kendi 
anlayışımıza hakim kılmak için bir 
araç olarak görmüyoruz demişti. 
Aslında bu ifade tam da bizim sen-

dikal dünyamızı, arzu ettiğimiz sendikacılığı 
ifade ediyor. Biz de HAK-İŞ olarak bu anla-
yışa uygun olarak konfederasyonumuzun 
2011 yılındaki genel kurulunda Akif İnan ho-
camızın ifadesinden ilham alarak ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün mazlumları-
na borcu vardır dedik. Ülkemizdeki, bölge-
mizdeki ve küremizdeki bütün mazlumlar 
HAK-İŞ’ten alacaklıdır dedik. Aslında Akif 
İnan’ın sendikal mücadeleyi bize bu anlam-
da anlattığını düşünüyorum” diye konuştu. 

“Mehmet Akif İnan Önemli Bir 
Edebiyat ve Sanat İnsanıydı”

Mehmet Akif İnan’in önemli bir sendikal lider 
olmasının yanı sıra sanatla emeği buluştu-
ran bir misyonu öne çıkarmasını çok önemli 
bulduğunu belirten Arslan, “Mehmet Akif 
İnan önemli bir edebiyat ve sanat insanıy-
dı. Son asır içerisinde karşılaştığımız bu tür 
sanat ve kültür adamlarının sendikal dün-
yada büyük bir mesafesi olduğunu biliyoruz. 

Akif İnan Hocamız bu mesafeyi kapatarak, 
emekle sanatı, bir arada yaşayabilmeyi ve 
bir arada tutabilmeyi bize gösterdi” dedi.

“Akif İnan Üniversitesi Kurulmalı”

Mehmet Akif İnan Vakfı’ndan arzusu oldu-
ğunu dile getiren Arslan şöyle devam etti: 
“Mehmet Akif İnan Vakfı’ndan bir arzum var. 
Bir Mehmet Akif İnan Üniversitesi kurulma-
sının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunu 
başarabilecek imkanımız var, gücümüz ve 
potansiyelimiz var. Üniversite’nin yanı sıra 
Mehmet Akif İnan Vakfı’nın sanatla emeği 
buluşturacak bir dizi etkinlik yapması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Sinema, tiyatro, kısa 
filmden başka etkinliklere kadar bir dizi et-
kinlik yapılması bence tam da Mehmet Akif 
İnan’a yakışacak şeylerdir. Sanatla emeği 
buluşturmak, sendikacılık hareketini bütü-
nüyle gelecekte bütün dünyanın da referans 
kabul ettiği bir anlayışa taşımak bize düşü-
yor. Bu toplum bu millet bunu başarabilir.”

Büyük hedefler koymanın Meh-
met Akif İnan’ın anlayışına uy-
gun olduğunu belirten Arslan, 
“Bu anlayışla çalışan Memur-Sen 
Genel Başkanımız Ali Yalçın baş-
ta olmak üzere bu mirasa sahip 
çıktıkları için bütün Memur-Sen 
ailesine çok teşekkür ediyorum. 
Bizler bu mirası ileriye taşıyacak, 
Mehmet Akif İnan’ın hayatını, mü-
cadelesini, misyonunu ve onun 
bütün hayat felsefesini buraya 
yansıtacağız ve ileriye götürece-
ğiz” şeklinde konuştu.

ARSLAN, AKİF İNAN’I ANMA PROGRAMINA KATILDI
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HAK-İŞ Konfederasyonu, 22.05.2012 tari-
hinde sınav ve belgelendirme hizmeti ver-
mek üzere HAK-İŞ MEYEB’i kurmuştur. 
HAK-İŞ MEYEB, 25 Şubat 2013 tarihinde 
TS EN ISO / IEC 17024:2012 Uygunluk de-
ğerlendirmesi - Personel belgelendiren ku-
ruluşlar için genel şartlar standardına göre 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 17 
Mayıs 2013 tarihinden MYK tarafından yetki-
lendirilmiş sınav ve belgelendirme merke-

zidir. HAK-İŞ Konfederasyonu Türkiye’deki 
işçi konfederasyonları arasında Mesleki Ye-
terlilik Belgesi vermeye yetkisi olan tek işçi 
konfederasyonudur.
HAK-İŞ MEYEB, metal, makine, ulaştırma 
ve lojistik sektöründe MYK belgesi vermek 
üzere ülkemizin her bölgesinde faaliyetleri-
ni ilk günkü heyecanla sürdürmektedir. Bu 
kapsamda ülkemizin önde gelen firmala-
rında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini 

sürdüren HAK-İŞ MEYEB belgelendirme 
kapsamını bütün mesleklerde genişletmek 
üzere faaliyetlerini planlamaktadır.
Bu kapsamda HAK-İŞ MEYEB, aşağıda be-
lirtilen Ulusal Yeterliliklerde TÜRKAK Akre-
ditasyon ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yet-
kilendirme süreçlerini tamamlayarak belge 
vermeye hak kazanmıştır.

 Servis Aracı Şoförü Seviye 3
 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
 Kaynak Operatörü Seviye 4
 Tel Makineleri Opertörü Seviye 4,

HAK-İŞ MEYEB, 02.01.2018 tarihi itibariyle 
aşağıdaki ulusal yeterliliklerde MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi vermeye devam etmekte-
dir.

 Refrakterci Seviye 3
 Refrakterci Seviye 4
 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
 Makine Bakımcı Seviye 3
 Makine Bakımcı Seviye 4
 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
 Kaynak Operatörü Seviye 4
 Servis Aracı Şoförü Seviye 3
 Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

HAK-İŞ MEYEB, BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE 
KAPSAMINI GENİŞLETEREK DEVAM EDİYOR
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Öz-
çelik-İş Sendikamız Başkanı Yunus Değir-
menci, HAK-İŞ MEYEB tarafından Özçelik-İş 
Sendikamız üyelerinin belgelendirilmesi ko-
nusunda Tek Nokta protokolü imzaladı. Pro-
tokole göre, belgelendirme masrafları Özçe-
lik-İş Sendikamız tarafından karşılanacak.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Özçe-
lik-İş Sendikamız Başkanı Yunus Değirmen-
ci 28 Şubat 2019 tarihinde HAK-İŞ genel 
merkezinde Tek Nokta protokolü imzaladı. 
Protokol imza törenine, HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcımız Mustafa Toruntay, Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekre-
ter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-

İŞ MEYEB İşletme Müdürü Rıdvan Günay, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın başkan ve yöneticileri ile basın mensup-
ları katıldı.
Söz konusu protokolde HAK-İŞ MEYEB bel-
gelendirme kapsamında yer alan ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tara-
fından yayınlanan zorunlu mesleklerde teo-
rik ve performans sınavları gerçekleştirile-
rek, sınavlardan başarılı olan adaylara MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek. Ayrıca 
sınavlardan başarılı olanların sınav ve bel-
ge ücretleri Özçelik-İş Sendikası tarafından 
karşılanacak.

"Bugün Bir İlki Gerçekleştiriyoruz"

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, "Bugün bir ilki gerçekleş-
tiriyoruz. İşsizlik sigorta fonu kapsamında 
işçilerin sınav ve belgelendirme masrafları 
ilk defa Özçelik-İş Sendikamız tarafından 
üstlenilerek arkadaşlarımızın uluslararası 
standartlara uygun MYK belgelerinin alın-
masına öncülük etmiştir. Özçelik-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı ve yönetim kurulu 
bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyo-
rum" dedi.

"Üyelerimiz Adına Fedakarlık  
Yapıyoruz"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, "Üyelerimizin işyerlerinde daha 
verimli, daha kaliteli çalışabilmesi için birta-
kım belgelere ihtiyaçları var. İşverenlerden 
gelen talepler üzerine HAK-İŞ'in kurduğu 
bu sistemin içerisinde yer almak için üyele-
rimiz adına fedakarlık yapıyoruz. Özçelik-İş 
Sendikası olarak HAK-İŞ'ten aldığımız güçle 
üyelerimizi mutlu ve memnun etmek, sos-
yal sendikacılığı hayata geçirmek için hem 
üyelerimize hem de işyerlerimize katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bugün 
Tek Nokta imza protokolünü gerçekleştiri-
yoruz. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" diye 
konuştu.

HAK-İŞ MEYEB, ÖZÇELİK-İŞ SENDİKAMIZ
ÜYELERİNİ BELGELENDİRECEK

BELGELENDİRME 
MASRAFLARINI 

ÖZÇELİK-İŞ 
SENDİKASI 

KARŞILAYACAK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Nisan 2019 tari-
hinde konfederasyonumuza bağlı Öz Orman-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Settar Aslan ve beraberindeki yöne-
tim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Aslan, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a  Hizmet-İş Sendikası 13. 
Olağan Genel Kurulunda yeniden Genel Başkan seçil-
mesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN,  
ÖZ ORMAN-İŞ BAŞKANI 
SETTAR ASLAN’I KABUL 
ETTİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
"Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının korunma altına alınması, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engellerin kaldırılması-
nın temel öncelik olması dileğiyle 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kut-
luyoruz" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıy-

la yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: “Basın, demokrasinin temel taşların-
dan bir tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, 
tarafsız haber alma hakkını temin etmesi 
demokratik ülkelerin en belirgin gösterge-
sidir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk 
isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun 
bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli 
bir meslektir. Basın emekçileri, her koşul-
da toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı 

için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş 
ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak 
kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir gö-
revi yerine getirmektedirler. Dünyaya açık, 
ülkesinin ve insanlığın meselelerini ya-
kından takip eden, her konuda söyleyecek 
sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı 
biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan 
basın emekçileri, toplumun sesi olma konu-
mundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi 
zaman canları pahasına, gece gündüz de-
meden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. 
Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının korunma altına alınması, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engellerin kaldırılması 
temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emek-
çilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde 
bulunan Medya-İş Sendikası çatısı altında 
örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet 
ediyoruz.
Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyi-
leştirildiği, örgütlenmelerinin önündeki en-
gellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları 
dileğiyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kut-
luyorum.”

ARSLAN: “10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla TRT Haber ve Spor Yayınları Daire-

si Başkanlığı bünyesindeki gazetecileri 
ziyaret ederek, çalışanların Gazeteciler 
Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.

ARSLAN'DAN GAZETECİLER GÜNÜ 
ZİYARETİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Konfederasyonumuzun merhum Genel 
Başkanı Necati Çelik’in 10. Ölüm Yıldönümü 
nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:
“Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14 yıl ba-

şarılı bir şekilde Genel Başkanlığı görevini 
yürüten eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı merhum Necati ÇELİK’i vefatının 10. 
yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Türk Sendikal hareketinin ileri gelen isimle-
rinden olan, misyonu ve vizyonu ile sendikal 

harekete önemli ölçüde katkıları bulunan 
merhum Necati ÇELİK, 11 Ocak 2009 tari-
hinde Ankara’da yaşamını yitirmişti. Mer-
hum Necati Çelik, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in bugünlere gelmesi için olağanüs-
tü çaba göstermiş ve büyük ölçüde katkılar-
da bulunmuştur. Merhum Çelik, ülkemizin 
siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantılar yaşa-
dığı, olağanüstü şartlardan geçtiği dönem-
lerde sağduyulu ve akılcı yaklaşım ve öneri-
leriyle de hatırlanan bir şahsiyetti.
HAK-İŞ olarak yokluğunu sürekli hissetti-
ğimiz merhum Genel Başkanımızın Necati 
Çelik'in bize gösterdiği yolda istikametimizi 
kaybetmeden yürüyüşümüzü kararlılıkla 
sürdürmekteyiz.
HAK-İŞ olarak, vefatının 10. yıldönümünde 
merhum Genel Başkanımız Necati Çelik’i 
hatırlamayı, bizlere verdiği mesajları yarın-
lara taşımayı ve hatırasını yaşatmayı görev 
addediyor, kendisine bir kez daha Yüce Al-
lah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dili-
yoruz.”

MERHUM GENEL BAŞKANIMIZ NECATİ ÇELİK’İ 
RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus 

Değirmenci ve beraberindeki yönetim ku-
rulu üyelerini makamında kabul etti. Değir-
menci, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 

Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kuru-
lunda yeniden Genel Başkan seçilmesi dola-
yısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, ÖZÇELİK-İŞ BAŞKANI DEĞİRMENCİ’Yİ KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Çevre 
Duyarlılığı Özel Ödülü”ne layık görüldü.
Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafın-
dan düzenlenen 5. Su ve Çevre Konferansı 
ve Ödül Töreni, 4 Mart 2019 tarihinde İzmir 
Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, milletvekilleri, Hizmet-İş 
Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 
İzmir İl Başkanı Burhanettin Barbak, Si-
yaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem, Su ve 
Teknoloji Derneği yöneticileri, belediye 
başkanları, akademisyenler ve basın 
mensupları katıldı.
Törende Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikamızın 
suyla ilgili çalışmalarından dolayı, “Çevre 
Duyarlılığı Özel Ödülü” verildi. Ödülü, Siya-
set Bilimci-Yazar Ozan Erdem takdim etti.

“Geleceğimiz Suyumuz Kadardır”

Arslan, ödül töreninde yaptığı konuşma-
da, ödüle layık görülmesinden dolayı SU-
TEK yönetim kuruluna teşekkür etti.
Dünyanın üçte ikisinin suyla kaplı olduğu-
nu ve yüzde 97’sinin deniz suyu olduğunu 
belirten Arslan, “Kalan yüzde 2 buzullarda 
bulunmakta, insanlığın kullanımına ise 
yüzde 1’lik bölüm düşmektedir. Bu yüz-
de 1’lik bölümü çok dikkatli kullanmamız 
gerekiyor” dedi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyo-
nu’nun (ITUC) Başkan Yardımcısı olarak 
gerekse HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası 
olarak dünyadaki su uygulamalarını ya-
kından takip ettiklerini kaydeden Arslan, 

“Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunuz-
da içme suları özel sektöre devredilmiş 
durumdadır. Pek çok şehirde su pahalı 
ve sanitasyon çalışmaları yapılamıyor. 
Türkiye’de ise içme suyunun kamunun 
elinde bulunması gurur duyduğumuz bir 
durumdur. Belediyelerimizin su müdür-
lükleri başarılı çalışmalar yapıyor. Başarılı 
belediyelerimizi kutluyorum” dedi.
Türkiye’de yakın geçmişte şehir suyunun 
özelleştirilmesi için harekete geçildiğini 
ve Antalya, Kocaeli ve Bursa’da özelleştir-
meye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü 
hatırlatan Arslan, bu konuda halkımızın 
büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi. 
Şehir sularının kamunun elinde olmasına 
karşın, kaynak sularımızın özel sektörün 

eline geçmek üzere olduğuna dikkat çe-
ken Arslan, “Kaynak sularımızın ticarileş-
tirilmesi bizi korkutuyor, endişe ediyoruz. 
Bununla ilgili bir kısım düzenlemelere 
ihtiyaç var. Suya sahip çıkacağız. Çünkü 
geleceğimiz suyumuz kadardır” dedi.
5. Su ve Çevre Konferansı’nda Hizmet-İş 
Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi de ödüle layık görüldü.
Su ve Çevre Konferansı’nın ipek kozası 
gibi yaygınlaşarak devam edeceğini ifa-
de eden Tanrıverdi, “Su hayattır. Bugüne 
kadar petrol için savaşlar söz konusuydu,  
bundan sonra su savaşları olacaktır. Artık 
su daha büyük bir önem arzediyor. Suyu 
israf etmeden, kıymetini bilerek tüketme-
liyiz” dedi.

ARSLAN’A, ‘ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ’
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tv Net, 
Ülke TV, 24 Tv, A Haber, Kon Tv, Bengütürk 
TV, TRT Haber ve Radyo Ses'in canlı yayın 
konuğu oldu. Arslan, seçim sonuçları ve 
işçiler üzerine etkisi, kadroya yeni geçen ve 

KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçi-
ler için enflasyon zammı talebimiz, KİT'ler 
başta olmak üzere kadro alamayan işçiler, 
asgari ücret, iş sağlığı ve güvenliği, kadınla-
rın çalışma hayatındaki rolü, KİT’ler için yeni 

bir düzenleme yapılması ve kadro alanların 
özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma ha-
yatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

ARSLAN, tv kanallarıNIN canlı yayın konuğu oldu



247HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ocak 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz İplik-İş Sendikası tarafından yürütülen 
“Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyum-
laştırılması” Projesinin kapanış toplantısına 
katıldı.
Kapanış toplantısına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Murat İnanç, Industriall Küresel 
Sendika Temsilcisi Christina Hajagos-Cla-
usen, konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, Öz İplik-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar ve basın 
mensupları katıldı.
Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Öz İplik-İş Sendikamız ta-

rafından yürütülen ‘Sendikalarda İş ve Aile 
Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’ kapsa-
mında 6 ilde gerçekleştirilen çok verimli ve 
başarılı çalışmalarda bulunan sendikamızı 
tebrik ediyorum. Sendikamızın bu projesinin 
çıktılarının sadece sendikayla sınırlı olma-
dığını ve bütün emekçi kadınları doğrudan 
ilgilendirdiğini düşünüyorum” dedi.

“Sorunlarımızı Kadın-Erkek Birlikte 
Çözmeliyiz”

Projenin HAK-İŞ’e bağlı diğer sendikalar için 
esin kaynağı olması gerektiğini vurgulayan 
Arslan, “Kadın emekçilerin hem iş hem de 
aile yaşamında karşılaştığı zorlukların sade-
ce kadınlarla değil erkeklerle birlikte çözüle-
bileceğine ilişkin çok güzel bir uygulamanın 
örneğini bugün bu projenin kapanış toplan-
tısında bir kez daha görmüş olduk. HAK-İŞ 

olarak 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 8 
Mart etkinliğimize kadınların yanı sıra er-
kekleri de dahil etmiştik. Salona gelen ve dı-
şarıda kalan 22 bin arkadaşımızın önemli bir 
bölümünü erkekler oluşturuyordu. Kadınlar 
gününde erkekler de var diye eleştiri almış-
tık. Halbuki biz bütün sorunları kadın-erkek 
olarak birlikte çözmemiz gerektiğine inanı-
yoruz. Sorunlarımızı sadece kadınlarla çö-
zemeyeceğimizin, farkındayız. Varsa eğer 
sorunları birlikte çözmemiz gerekiyor” dedi.

“Proje Diğer Sendikalara Esin  
Kaynağı Olmalı"

“Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyum-
laştırılması” projesi gibi farklı ve özgün pro-
jelere duyulan ihtiyacı  vurgulayan Arslan, 
“Bu projenin en önemli yanı sürdürülebilir 
olmasıdır. Bunu sadece tekstil iş kolundaki 
üyelerimize özel gerçekleştirmemek gere-
kiyor. Konfederasyonumuza bağlı diğer iş 
kollarında faaliyet gösteren sendikalarımızın 
da bu projeden esinlenerek özgün ve sür-
dürülebilir projeleri hayata geçirmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Projenin sonucunda 
fiili olarak sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan 
değişim konusundaki çıktıları değerlendir-
memiz gerekiyor. Çünkü bu projeleri hayata 
geçirmek için sendikalara yani bizlere ihti-
yaç var” şeklinde konuştu.

“Yeni Çözümler Bulmak 
Zorundayız”

Klasik sendikacılık yaklaşımıyla 21. Yüzyılı 
anlamanın ve sorunları çözmenin mümkün 
olmadığını söyleyen Arslan, “Sorunlara yeni 

ARSLAN, ÖZ İPLİK-İŞ PROJE KAPANIŞ 
TOPLANTISI'NA KATILDI
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çözümlere bulmak zorundayız. HAK-İŞ ola-
rak yeni bir sendikal yaklaşım oluşturma-
mız gerekiyor. Çatışma yerine barışı, kavga 
yerine uzlaşıyı, birbirini rakip olarak değil iş 
ortağı gören yeni bir sendikal anlayışı oluş-
turmamız gerekiyor. Öz İplik-İş Sendikamız 
bu anlayışın öncülüğünü yapan sendikaları-
mızdan birisidir. Çünkü Öz İplik-İş Sendika-
mız yeni bir sendikal dili ve kültür anlayışını 
kendine özgü yaklaşımıyla yeni bir yol aç-
mayı hedefleyen sendikamızdır” dedi.
HAK-İŞ’in kadın erkek eşitliği konusunda 
“Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik” anlayı-
şını benimsediğini anlatan Arslan, “HAK-İŞ 
olarak kadın-erkek eşitliği konusunda kendi 
kültürel değerlerimizden ve medeniyetimiz-
den sapmadan, çağdaş sorunlara çözüm 

olabilecek özgün projeler geliştirmeye çalı-
şıyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in kuruluş ilkelerinden ve varoluş 
değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini 
belirten Arslan, “HAK-İŞ Uluslararası sendi-
kal hareket alanında da yürüyüşünü onurlu 
ve kararlı bir şekilde sürdürüyor. 4. ITUC 
Dünya kongresinde HAK-İŞ, ITUC Başkan 
Yardımcılığı görevi ile ödüllendirilmiştir. Bu 
HAK-İŞ’in kararlı ve samimi mücadelesi so-
nucunda elde ettiği çalışmaların önemli bir 
sonucudur” dedi.

“Karşılıklı Sosyal Diyaloğa 
İhtiyacımız Var”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat 
İnanç, proje sendikacılığında öncü ve örnek 

çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılması projesini yürü-
türken, iş ve aile yaşamının birbiriyle uyumlu 
bir şekilde sürdürülmesinin önemini bir kez 
daha anladık. Bu konuda taraflar arasında 
karşılıklı sosyal diyaloğa ihtiyacımız var” diye 
konuştu.

“Projelerimiz Ulusal Düzeyde Yasal 
Değişikliklere Zemin Hazırlıyor”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Sekreteri Rafi Ay, 
Öz İplik-İş Sendikasının İş ve Aile yaşamının 
uyumu konusunda proje geliştiren, kadın 
ve erkeklere birlikte eğitim veren ilk ve tek 
sendika olduğunu dile getirerek, “Kadın is-
tihdamının anahtarı olan tekstil ve hazır gi-
yim sektöründe çalışan kadınlar için ve tüm 
çalışan kadınlar için farklı projelere imza 
atacağız. Biz durmadan çalışan, büyüyen, 
birbirini koruyan, haklarını ve menfaatlerini 
savunan büyük bir aileyiz" dedi.
Kapanış toplantısı kapsamında “İş ve Aile 
Yaşamının Uyumlaştırılması Politikaları” pa-
neli gerçekleştirildi. Panelde HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin panelist 
olarak yer aldı.
Panelde konuşan Zengin, HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi olarak yapmış oldukları çalışmaları, 
projeleri ve kadınların çalışma hayatında yer 
alması için gerçekleştirilen anket ve araştır-
ma çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ocak 
2019 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) tarafından yürütülen "Türkiye'de Sosyal 
Diyaloğun Geleceğini Birlikte Şekillendir-
mek" Projesi kapanış toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet 

Erdem, ILO Türkiye Direktörü Numan Öz-
can, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı 
Mehmet Selim Uslu, AB Türkiye Delegasyo-
nu Maslahatgüzarı Gabriel Munuera Vılans, 
BM Mukim Koordinatörü Irena Vojackova 
Sollorano, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardım-
cısı Erdoğan Serdengeçti, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder, sivil toplum kuru-

luşlarının temsilcileri, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticile-
ri, HAK-İŞ uzmanları ile basın mensupları 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kapanış 
toplantısı kapsamında düzenlenen "Türki-
ye'de Sosyal Diyaloğun Geleceğini Birlikte 
Şekillendirmek" panelinde konuşmacı ola-
rak yer aldı.

ARSLAN,
ILO PROJE
KAPANIŞ

TOPLANTISINDA 
KONUŞTU
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Panelde konuşan Arslan, 2018 yılı Aralık 
ayında gerçekleştirilen 4. ITUC Kongresinde-
ki temalara değinerek, "4. ITUC Kongresinde 
'İşçilerin Gücünü İnşaa' ve 'Kuralları değiştir' 
olmak üzere 2 tema vardı.  HAK-İŞ olarak 
perspektifimiz kısa ve uzun vadede bu alan-
da stratejilerimizi gerçekleştirmektir" dedi.

"İnanılmaz Bir Sendikal Örgütlülük 
Heyecanı Var"

Dünyada ve bütün sektörlerde yeni bir yapı-
lanmanın, yeni bir anlayışın ve yeni bir he-
yecanın oluştuğuna dikkati çeken Arslan, 
"Çalışma hayatının en zor iş kollarında, ör-
gütlenmesi en zor işyerlerinde bile inanıl-
maz bir sendikal örgütlülük heyecanı var. 

Hindistan'da kayıtdışı çalışan milyonlarca 
emekçi örgütleniyor. Kenya'dan tutun Nijer-
ya'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde ev 
işçilerinden tutun uber işçilerine kadar pek 
çok alanda bugüne kadar hiç örgütlüğü dü-
şünülmemiş kesimlerde bile ciddi bir örgüt-
lenme yaklaşımı olduğunu görüyoruz" diye 
konuştu.

"Örgütlenmenin Önünde Ciddi  
Engeller Var"

HAK-İŞ'in bütün olumsuz koşullara rağmen 
kararlılıkla yola devam ettiğini anlatan Ars-
lan, "Bütün olumsuzluklara, bütün zorluk-
lara, mevzuattan kaynaklanan zorluklara, 
iş güvencesinden tutun da pek çok alanda 

ülkemizde örgütlenmenin önünde ciddi 
engeller var. Ancak bütün bu engeller bizi 
hedeflerimizden, istikametimizden ve gele-
ceğe ait öngörülerimizden asla vazgeçirmi-
yor. HAK-İŞ olarak hangi iş kolunda, hangi 
sektörde olursa olsun örgütlülüğün olma-
dığı alanlarda bile HAK-İŞ olarak stratejiler 
geliştiriyoruz. Ev işçilerinin, mevsimlik tarım 
işçilerinin, kayıtdışı çalıştırılan sektörlerdeki 
işçilerin örgütlenmesi ve dahası için HAK-İŞ 
olarak önümüzdeki zorlukları bahane etme-
den, karşımıza çıkan engelleri önemseme-
den ve korkmadan bir yol açmaya çalışıyo-
ruz. HAK-İŞ olarak eğer bir yol bulamazsak 
bir yol açmak zorundayız" ifadelerini kullan-
dı.
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"HAK-İŞ Olarak Gelecekten 
Umutluyuz"

Örgütlenme konusunda HAK-İŞ'in cid-
di şekilde sahalarda olduğunu vurgula-
yan Arslan, "HAK-İŞ olarak gelecekten hiç 
kuşkumuz yok. Sahada olmanın getirdiği 
avantajları biliyoruz. Zorluklarımız var ama 
inanıyoruz ki bu zorluklar geçici zorluklardır. 
HAK-İŞ olarak gelecekten umutluyuz. Bütün 
engelleri aşarak, bütün engellerle mücadele 
ederek, işçi hareketini hem sayısal anlamda 
hem de etkinlik anlamında daha güçlü hale 
getireceğiz. Bu konudaki duyarlılığımızı, 
hassasiyetimizi ve heyecanımızı asla kay-
betmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Toplu İş Sözleşmesi prosedüründen kay-
naklanan birtakım sorunların olduğunu 
belirten Arslan, "14 milyon 600 bin kayıtlı 
işçimiz var. Bunların kamu ve özel sektörde 

olmak üzere yaklaşık 1 milyon 900 bini sen-
dikalara üyedir. Bu işçilerin yaklaşık 1 buçuk 
milyonu toplu iş sözleşmelerinden yararla-
nabiliyor. Mevcut sistem sadece örgütlene-
ceksiniz ve örgütlendiğiniz yerlerde toplu 
sözleşme yapacaksınız diyor. HAK-İŞ olarak 
toplu sözleşme sistematiğini daha da değiş-
tirebilir miyiz? bunun için çalışıyoruz" dedi.

"Güç Birliğine İhtiyacımız Var"

İşçi, işveren ve memur sendikalarının bir 
arada olduğu, sendikal düzeyde toplu söz-
leşme konusunun konuşulup tartışılması 
gerektiğini vurgulayan Arslan, "Toplu söz-
leşme pratiklerinin ülke genelindeki çalı-
şanların ciddi bir kitlesini temsil ediyor. Bun-
dan yola çıkarak bu değişim ve dönüşümün 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde 15 
milyon çalışanın sadece 2 milyonu sendika-
lıdır. 1 buçuk milyon işçinin toplu sözleşme-

den yararlandığı bir model, bizim modelimiz 
olamaz. Bunu savunamayız ve bunun ar-
kasında duramayız. Bunu çözemezsek ge-
lir dağılımındaki adaletsizlik ve dengesizlik 
daha da bozulacak, beraberinde yoksullaş-
ma artacaktır. Bu konunun tartışılması ge-
rekiyor. Sendikal menfaatlerimiz, sendikal 
çıkarlarımız, sendikal gücümüzün ötesinde 
bir perspektifle bu konuya bakmamız ge-
rekiyor. Uluslararası sendikal hareket bunu 
tartışıyor. Bu konuda güç birliğine ihtiyacımız 
var" açıklamasında bulundu.
Panelin ardından ILO tarafından 2 ayrı ka-
tegoride düzenlenen kısa film yarışması 
ödülleri sahiplerini buldu. "Şirket Düzeyinde 
Sosyal Diyalog Konusunda En İyi Uygulama 
Yarışması" kategorisindeki İkincilik Ödülünü 
Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. adına Murat Gü-
neşli, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın 
elinden aldı.
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hAK-İŞ Genel Başkan Danışmanı Yahya 
Düzenli'nin babası Osman Düzenli hayatını 
kaybetti. Merhum Osman Düzenli'nin cena-
zesi 5 Şubat 2019 Salı günü öğle namazına 
müteakip Amasya İli Suluova İlçesinde du-
alar eşliğinde defnedildi. Merhum Osman 
Düzenli'nin cenaze törenine Genel Sekrete-
rimiz Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası 

Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın baş-
kan ve yöneticileri, Düzenli'nin ailesi, seven-

leri katıldı. Merhuma Yüce Allah’tan Rahmet, 
Yahya Düzenli başta olmak üzere ailesine ve  
sevenlerine başsağlığı dileriz.

GENEL BAŞKAN 
DANIŞMANIMIZ 
DÜZENLİ'NİN ACI 
GÜNÜ

HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Hasan Çiloğlu'nun 
annesi Hediye Çiloğlu  hayatını kaybetti. Mer-
hume Hediye Çiloğlu'nun  cenazesi 25 Ocak 
2019 Cuma günü öğle namazına müteakip 
Ankara Karşıyaka Camii’nde dualar eşliğinde 
defnedildi. Merhume Hediye Çiloğlu'nun  ce-
nazesine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri, Çiloğlu'nun ailesi, se-
venleri katıldı.
Merhumeye Allah’tan Rahmet, Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Hasan 
Çiloğlu  başta olmak üzere ailesine ve  seven-
lerine başsağlığı dileriz.

ARSLAN, HASAN ÇİLOĞLU'NUN ANNESİNİN CENAZE 
TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 2019 
tarihinde Erzurum'da, konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikası işyeri temsilcisi Orhan 
Didin'in babası merhum Mecit Didin'in cenaze na-
mazına katıldı. Merhum Didin, Erzurum Hilalkent 
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından du-
alar eşliğinde defnedildi. Arslan, Didin'e ve kederli 
ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak, merhum 
Mecit Didin'e yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve ya-
kınlarına sabırlar diledi.

ARSLAN ERZURUM'DA 
CENAZE TÖRENİNE 
KATILDI
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Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mız 24 Ocak 2019 tarihinde 41. Yaşını kutladı.
Emek Konukevinde gerçekleştirilen Kuruluş Yıl-
dönümü programına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Hizmet-İş Sendikası Kurucu Onursal Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri, 
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve 
şube başkanları ile basın mensupları katıldı.
Kuruluş Yıldönümü programında Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının 
kuruluş yıllarında yaşadığı zorluklar, kurulduğu 
yıldan günümüze gelene kadar vermiş olduğu 
mücadele, taşeron işçilerin kadroya geçirilme-
si konusunda verilen mücadele, asgari ücret ve 
çalışma hayatına ilişkin önemli değerlendirme-
lerde bulundu.

HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ 41 YAŞINDA

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Mart 
2019 tarihinde Ankara’da Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Olağan Kurucular Kurulu 
Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı Kurucu Üyesi Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Türkiye Gaziler ve 
Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, 

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun 
Bay Karabulut ve diğer kurucu üyeler katıldı.

ARSLAN, TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI KURUCULAR 
KURULU TOPLANTISINA KATILDI

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNUYORUZ 
Teröristlerin hain saldırısı sonucu şe-
hit olan Yener Kırıkçı evladımızın  ce-
naze  merasimi sırasında CHP Lideri 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan 
saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileğin-
de bulunuyoruz.
Ateş düştüğü yeri yakıyor  şehit aske-
rimizin şehadeti  hepimizin yüreğini 
derin bir acıya sevketmiştir. Bütün bu 

üzüntümüze rağmen cenazeye katılıp 
acılarımızı paylaşan insanlara yapılan 
saldırıyı, toplumsal barışımıza yapılan  
bir saldırı olarak kabul ediyoruz.
Herkesi soğukkanlı ve sorumlu dav-
ranmaya davet ediyoruz.
Yapılan saldırının toplumsal barışımı-
za zarar vermemesini temenni ediyo-
ruz.
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ARSLAN, MUHSİN 
YAZICIOĞLU’NUN 
KABRİNİ ZİYARET 
ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart 
2019 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kurucu 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri-
ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin 
düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük 
Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu, şehadetinin 10. yılında rahmetle 
anılıyor. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehade-
tinin 10. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri-

ni ziyaret ederek dua etti. Arslan, Yazıcıoğlu 
ile birlikte aynı kazada hayatını kaybedenleri 
de rahmetle andı. 
Arslan, Yazıcıoğlu’nun kabrinin yakınında 
bulunan Sağlık-İş Sendikası Eski Genel Baş-
kanı merhum Mustafa Başoğlu’nun kabrini 
de ziyaret ederek dua etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Mart 2019 tari-
hinde İstanbulda, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in düğün mera-
simine katıldı.
Evli çifte mutluluklar dileyen Arslan, Ülker ve Tamince 
ailelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, MURAT ÜLKER'İN 
OĞLUNUN DÜĞÜNÜ'NE 
KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2019 tarihin-
de Adıyaman’da, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube eski 
Denetleme Kurulu Üyesi ve Mavi Marmara Şehidimiz Fahri 
Yaldız’ın mezarını ziyaret etti. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve beraberindekiler, 2010 yılında Gazze’ye insani 
yardım götüren Mavi Marmara Gemisinde İsrail askerleri 
tarafından şehit edilen Fahri Yaldız'ı mezarı başında dua-
larla andı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Hizmet-İş 
Sendikası Onursal  Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-İŞ 
Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç eşlik etti.

MAVİ MARMARA ŞEHİDİMİZ 
FAHRİ YALDIZ'I MEZARI 
BAŞINDA ANDIK



255HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

12 Eylül darbesinin ürünü 2821 ve 2822 
sayılı Kanunların değiştirilmesi sürecinde 
büyük gayretleri olan Türkiye işçi hareke-
tinin liderlerinden Türk-İş eski Genel Baş-
kanı Mustafa Kumlu'nun vefatını büyük bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, merhum Kumlu'ya 
Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi başta olmak 
üzere Türk-İş camiasına, sendikal harekete 
ve tüm sevenlerine  başsağlığı dileriz.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tür-
kiye işçi hareketinin önemli liderlerinden 
birisi olan Türk-İş eski Genel Başkanı 
merhum Mustafa Kumlu'nun Kayse-
ri’deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, hakkın rahmetine kavuşan Mus-
tafa Kumlu’ya yüce Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diledi. Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız ise merhum 
Kumlu’nun cenaze törenine katıldı.

Merhum Kumlu, Kayseri Hunat Camii'n-
de kılınan cenaze namazının ardından 
dualar eşliğinde defnedildi. Mahmut 
Arslan, Kumlu'nun evine geçerek ailesi-
ne başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKİYE İŞÇİ HAREKETİNİN
BAŞI SAĞOLSUN 



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

256 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 2019 yılında 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da 
kutlayacağız" dedi. Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 41. Kuruluş 
Yıldönümünde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in 1 Mayıs kutla-
malarını her yıl Anadolu'nun farklı bir ilinde 
kitlesel olarak gerçekleştirdiğini belirterek, 
"HAK-İŞ olarak 2019 yılında 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa’da kutlaya-
cağız" diye konuştu.

"Hizmet-İş Sendikamız 41 Yaşında"

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamız 24 Ocak 2019 tarihinde 41. Yaşını 
kutladı.
Emek Konukevinde gerçekleştirilen Kuru-
luş Yıldönümü programına Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekre-
teri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası 
Kurucu Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın genel başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve şube 
başkanları ile basın mensupları katıldı.

"Ülkemiz Ne Zaman Tehdit Altında 
Olsa HAK-İŞ Meydanlarda"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "15 Tem-

muz Türkiye'yi işgal girişimini unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız. Kaybettiğimiz bütün 
şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyo-
ruz. Yaralılarımıza, gazilerimize acil şifalar 
diliyoruz. O gün meydanlarda olan bütün 
kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımızı 
ve minnetlerimizi ifade ediyorum. HAK-İŞ 
olarak bütün darbelere ve olağanüstü mü-
dahalelere rağmen her zaman demokrasi-
den ve özgürlüklerden yana, millet iradesin-
den yana olan tavrımızı 15 Temmuz gecesi 
de en net şekilde ortaya koyduk. Ne zaman 
ülkemiz tehdit altında olursa HAK-İŞ olarak 
meydanlarda demokrasiden yana olan tavrı-
mızı sürdüreceğiz" dedi.

"41. Yılımıza Onurla, Haysiyetle ve 
Gururla Giriyoruz"

Arslan, "Hizmet-İş Sendikası olarak 41. Yılı-
mıza onurla, haysiyetle ve gururla giriyoruz. 
Biz 41 yıllık mücadelenin sendikamızın her 
aşamasında, her döneminde üyelerimizi, 
milletimizi, değerlerimizi asla rencide et-
meden, onlara asla yanlış yapmadan millet 
iradesinin, demokrasinin, özgürlüğümüzün 
geleceğimizin teminatı olarak kendimizi 
ifade ederek yol yürüdük. 12 Eylül darbesi-
ni, 28 Şubatları, 15 Temmuz'u yaşadık. Ama 
asla yolumuzdan, inançlarımızdan, değer-

lerimizden vazgeçmeden yolumuza devam 
ettik. Bir HAK-İŞ neferi olarak,  HAK-İŞ mis-
yonunu temsil eden, bu misyona sadakatle 
bağlı, HAK-İŞ'in isminden, temsil ettiği de-
ğerlerden, HAK-İŞ'in yürüdüğü istikametten 
asla vazgeçmeden bu istikamette yürüyerek 
bu mücadeleyi taçlandırmak istiyoruz" şek-
linde konuştu.

"Taşeron İşçilerin Sorunlarını 
Yüreğimizde Hissederek Bir Yol 
Haritası Oluşturduk"

Taşeron mücadelesinde HAK-İŞ'in orta-
ya koyduğu mücadeleyi ve başarıyı asla 
küçümsememek gerektiğini vurgulayan 
Arslan, "Taşeron olarak çalışan işçi kardeş-
lerimizin yaşadığı sorunları yüreğimizde 
hissederek bir yol haritası oluşturduk. 2014 
yılında başlattığımız büyük bir kampanya ile 
mücadelemizi güçlü bir şekilde meydanlara 
yaydık. Ulusal ve uluslararası arenada katıl-
dığımız bütün toplantılarda taşeron konusu-
nu gündeme getirdik, ÖSP sistemine kesin 
olarak karşı çıktık. Bu istikamette, bu sami-
miyetle yürüdüğümüz mücadele 2017 yılının 
Aralık ayında taçlandı. Meclisten çıkan tarihi 
kanunla beraber taşeron şirketlerde çalışan 
arkadaşlarımız kadroya alındılar. Kamudaki 
taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla önemli 
reforma imza atılmıştır. 1 milyona yakın işçi 
kamuda istihdam edildi" dedi.

"Enflasyon Oranında Zam En Doğal 
Hakkımız" 

Taşerondan kadroya alınan işçilere altışar 
aylık dönemler halinde yüzde 4'lük zamlar 
yapılacağını anlatan Arslan şöyle devam 
etti: "Geçen yıl gerçekleşen yüksek enflas-
yon, yaşanan ekonomik darboğaz, döviz-
deki yükseliş, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi 
olumsuzluklar bizi yeni arayışlara itmişti. 
Onun için hükümetten daha önceki yıllarda 
gerçekleşen enflasyon oranlarına yakla-
şık bir çözüm olan yüzde 4+4'ün 2019 yılı 
için yeniden gözden geçirilmesini ve toplu 
sözleşmelerde uygulanacak yüzde 4+4 ra-
kamlarının en az 20,30 oranında artırılarak 
işçilerimizin, emekçilerimizin kayıplarının 
bir nebze olsun giderilmesini talep ediyoruz. 
Kadroya yeni geçen işçiler için de enflasyon 

HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ 
41 YAŞINDA
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zammının uygulanmasını istiyoruz. Hükü-
metimizden talebimiz kadroya yeni geçen 
arkadaşlarımızın, KİT’lerde çalışan kadro 
alamamış arkadaşlarımızın ücret zamları-
nın enflasyon oranında artırılması. Bu bizim 
en doğal hakkımız. Biz bunu sonuna kadar 
ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Bu ko-
nuyu çözmemiz gerekiyor. Bakanlarımızı, 
AK Partili milletvekillerimizi ziyaret ederek 
sıkıntılarımızı anlattık. Amacımız bunu kul-
lanarak mağduriyet oluşturmak değil, ana-
mızın ak sütü gibi helal olan kadrolarımızın 
bize verdiği haklardan yararlanmaktır."

"Nerede Bir Zulüm Varsa Orada 
Olacağız"

HAK-İŞ'in 2011 yılında aldığı tarihi kararın 
Hizmet-İş Sendikasının yol haritası olduğu-
nu belirten Arslan, "Ülkemizin bölgemizin 

ve küremizin bütün mazlumları bizden ala-
caklıdır. Derisinin rengi yaşadığı coğrafya ne 
olursa olsun mazlumlarla ve mağdurlarla 
beraber olacağız. Nerede bir zulüm var-
sa orada olacağız. Şartlar ne olursa olsun 
uluslararası toplumda var olmaya ve güçlü 
olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ'in ulusla-
rarası alandaki etkinlikleri bazı uluslararası 
sendikalar için örnek teşkil etmektedir" ifa-
delerini kullandı.

"Kocaseyit İlkokulu’nu Açıyoruz"

Arslan, Hizmet-İş'in 1 yıllık dönem içerisin-
de Kurtuluş Savaşının temelini oluşturan 
Seyit Onbaşı İlkokulu'nun temelini Balıkesir 
Valiliği ile birlikte atarak önemli bir işe imza 
attığını söyledi.
Hizmet-İş Sendikası Kurucu Onursal Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, "Hizmet-İş Sendi-

kası'nı kurarken bir dayanışma içerisinde 
olmak, Türkiye'yi kurtarmak adına yola çık-
tıklarını vurgulayan Tanrıverdi, "Hizmet-İş 
Sendikasını kurarken hedefe kilitlenerek, 
belli ilkeleri ortaya koyarak, günü kurtarmak 
adına değil, çalışanları kurtarmak adına, in-
sanlığı kucaklamak adına yola çıktık" dedi.

"Hizmet-İş, Türkiye'nin ve  
Dünyanın İtibarını Arttırmıştır"

41. yılında da üye sayısını arttırarak devam 
edeceğini belirten Tanrıverdi, "Hizmet-İş 
sendikası Türkiye'nin en büyük işçi sen-
dikası olmuştur. Bu ancak takım ruhuyla 
gerçekleştirilebilirdi. Aynı ruhta buluşulduğu 
için böylesi güzel sonuçlar elde edilmiştir. 
Hizmet-İş, Türkiye'nin ve dünyanın itibarını 
arttıran bir sendika olmuştur" şeklinde ko-
nuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Büro 
İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantı-
sı’na katıldı. Arslan, Öz Büro-İş Sendikamızın 
kuruluşu ve destansı mücadelesine ilişkin 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Mart 
2019 tarihinde Ankara'da Öz Büro İş Sendi-
kası Başkanlar Kuruluna katıldı.  Toplantıya 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Gülbaba ve yönetim kurulu üyeleri ile 

Öz Büro İş İl Başkanları katıldı.

Arslan: “Öz Büro İş’in Başarısı 
Destansı Bir Mücadeledir”

Öz Büro İş Sendikası Başkanlar Kuruluna 
hitaben bir konuşma gerçekleştiren Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Öz Büro İş’in 
kuruluşu, barajı geçmesi büyük zorluklar 
neticesinde olmuştur. Öz Büro İş’in başarısı 
destansı bir mücadeledir” dedi.
Arslan, “Büro işkolunda da başarılı olacağı-
mıza inandığımız için yola çıktık, hep birlikte 

Öz Büro İş’i inşa ettik. Bu mücadelede büyük 
bir fedakârlık var, alın teri var, dua var. Biz 
samimiyetle mücadele ettikçe Cenab-ı Allah 
da bizlere yardım etti” diye konuştu.
Öz Büro İş’in vefa ve dava üzerine kuruldu-
ğunu ifade eden Arslan, sendikanın kuruluşu 
ve örgütlenme çalışmalarında görev almış 
olanlara teşekkür etti.
Kültür Bakanlığı’nda toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisinin Yargıtay’ın kararına rağ-
men, Çalışma Bakanlığı tarafından başka bir 

ARSLAN, ÖZ BÜRO İŞ SENDİKAMIZIN 
BAŞKANLAR KURULU’NA KATILDI

Arslan, “Öz Büro İş’in kuruluşu, barajı 
geçmesi büyük zorluklar neticesinde 
olmuştur. Öz Büro İş’in başarısı destansı bir 
mücadeledir. Öz Büro İş’in geçtiği zorlukları 
unutulmamalıdır. Bugünü ve geleceği inşa 
etmek için geçmişi unutmayın.”
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sendikaya verildiğini hatırlatan Arslan, “Öz 
Büro İş’in geçtiği zorlukları unutulmamalıdır. 
Bugünü ve geleceği inşa etmek için geçmişi 
unutmayın” dedi.
Büro işkolunun en büyük işkolu olduğunu 
kaydeden Arslan, “Öz Büro İş’in Türkiye’nin 
en büyük sendikası olma imkânı, fırsatı ve 
bunu başarabilme kabiliyeti olduğunu belir-
terek, Öz Büro İş’i en büyük sendika yapma 
anlayışının kongreye yansıtılması gerektiğini 
söyledi.

“HAK-İŞ’li Olmak Dürüstlük  
Gerektiriyor”

HAK-İŞ’li olmanın dürüstlük, sadakat ve fe-
dakârlık gerektirdiğini belirten Genel Başka-
nımız Arslan, kurumsal ve kişisel tutarlılığa 

dikkat çekti. Arslan, “Şartlar bizim politika-
larımızı belirlemiyor. Biz şartlar karşısında 
duruş sergileyerek var olduk. Sözlerimizle 
eylemlerimizi örtüştürdük. Tezat davranma-
dık” dedi.
Konuşmasında, taşerondan kadroya yeni  
geçen emekçilerin yaşadığı zorluklara da 
değinen Arslan, “Geçiş süreci için belirlenen 
4+4’ün üzerine, enflasyon farkının verilme-
si talebemizi gündeme getirdik. Bunun için 
yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu 
zorlayacağız. Bu mağduriyeti gidermeliyiz” 
şeklinde konuştu.
Arslan, kadro kapsamı dışında kalan emek-
çilerin kadro alması için de mücadeleyi sür-
dürdüklerini kaydetti.
Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki 

Gülbaba da taşeron işçilerin kadroya geçiril-
mesinde verdiği büyük mücadeleden dolayı 
Genel Başkanımız Arslan’a teşekkür etti.
Öz Büro İş Sendikası olarak emeğe sadakati 
şeref olarak bildiklerini ifade eden Gülbaba, 
“Vatana, emeğe ve vicdana verilmiş sözü-
müzün dışında kimseye verilmiş bir sözü-
müz yok” dedi.
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların yerli ve milli 
duruşuna dikkat çeken Gülbaba, “HAK-İŞ ve 
Öz Büro İş olarak, her zaman milletimizin ve 
demokrasimizin yanında yer aldık” dedi.
Sendika olarak 50 bin üyeye yaklaştıklarını 
ve işkolunun üçüncü sendikası olduklarını 
kaydeden Gülbaba, yeni bir heyecanla genel 
kurula hazırlandıklarını ifade etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla Aksaray Üniversite-
si Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan 
üyelerimizle bir araya geldi. Arslan, sağlık 

çalışanlarının zor, ancak bir o kadar da kut-
sal bir görevi büyük bir fedakarlıkla yaptıkla-
rını belirterek, sağlık çalışanlarının 14 Mart 
Tıp Bayramı’nı kutladı. Ziyarete HAK-İŞ Kon-

federasyonu Genel Sekreter Yardımcımız Er-
doğan Serdengeçti, Hizmet-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Halil Özdemir ile HAK-İŞ Aksaray 
İl Başkanı Nedim Deniz de katıldı. 

ARSLAN, 14 MART TIP BAYRAMI’NI KUTLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikamızın Van Şube Başkanlığı 
yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.
Şube hizmet binası açılış töreni 11 Mart 
2019 tarihinde, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK 
Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, HAK-İŞ 
Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, HAK-İŞ’e 

bağlı sendikaların Van İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri, komite başkanla-
rı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı.
Genel Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ ola-
rak Türkiye’nin her yerinde örgütleniyoruz. 

Van’da da uzun bir sendikal geçmişimiz var. 
Hiçbir zaman bu bölgeden desteğimizi esir-
gemedik, esirgemeyeceğiz” dedi.
Arslan, Van’daki huzur ve normalleşmeyi 
önemsediğini belirti. HAK-İŞ’in Van’da ör-
gütlü olmasının huzur ve barışa katkı yap-
tığını söyledi.
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların Van’da önem-
li çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden 
Arslan, yeni hizmet binasının HAK-İŞ’e, Hiz-
met-İş’e, Vanlı emekçileri hayırlı olmasını 
diledi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Van’ın en 
büyük sorununun işsizlik olduğunu belirte-
rek, işsizlik sorununun çözülmesiyle birlikte 
diğer sorunların da çözüleceğini söyledi.
Emekçilerden Van’a sahip çıkmalarını iste-
yen Bilmez, Hizmet-İş Sendikası Van Şube-
sinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını 
temenni etti.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da sen-
dikaların, demokrasinin en büyük değeri ol-
duğunu ifade etti. 
HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu da 
bir açılış konuşması yaptı.

ARSLAN, VAN’DA ŞUBE HİZMET BİNASI
AÇILIŞINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mızın Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplan-
tısına katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkan-
lığında 3 Nisan 2019 tarihinde toplanan Baş-
kanlar Kuruluna, Hizmet-İş Sendikası Onur-
sal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,  Hizmet-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, Hizmet-İş 
Şube ve İl Başkanları, Bölge Başkanları ve 
basın mensupları katıldı.

“Türkiye, Seçimler Konusunda  
Dünyaya Örnek Bir Ülkedir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 

yerel seçimlerinin milletimiz, ülkemiz ve 
bütün çalışanlar için hayırlar getirmesini 
dileyerek, seçim sonuçlarına ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Arslan, seçimlerin 
yüzde 83’ün üzerinde rekor bir katılımla 
gerçekleştirildiğini belirterek, “Milletimiz 
sandığa giderek demokrasiye güvenini gös-
termiş, milli iradenin ne kadar kıymetli ol-
duğunun altını çizmiştir” dedi. Arslan, birkaç 
il haricinde çok kısa zamanda büyük ölçüde 
açıklandığına dikkat çekerek, Türkiye’nin 
seçimler konusunda gerek katılım gerekse 
sonuçlandırılması noktasında dünyaya ör-
nek bir ülke olduğunu söyledi. Arslan, “Bü-
tün bunlar Türkiye demokrasisi açısından 

ARSLAN, HİZMET-İŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISINA KATILDI
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bir başarıdır. Sandıktan çıkan sonuçlara hep 
beraber saygı göstermemiz gerekiyor” diye 
konuştu.

“Kendi Gündemimizi Takip  
Edeceğiz”

Seçimlerin ardından Türkiye’nin artık kendi 
gündemine dönmesi gerektiğini belirten Ars-
lan, Türkiye’nin içerde ve dışarda önemli so-
run alanları bulunduğuna dikkat çekti. Arslan, 
“Türkiye’nin bölgesinde güçlü, oyun kurucu bir 
devlet olmasından rahatsız olan çevreler içer-
deki taşeronlarını ve dışarıdaki kendi güçlerini 
seferber ederek, kendi kontrollerinde edilgen 
bir ülke olarak yönetmek adına Türkiye’ye yö-
nelik hesaplar yapmaktadırlar. Bunlara dikkat 
etmeliyiz” dedi.

“Dışarıda Olup Bitenleri Doğru 
Okumalıyız”

Türkiye’nin dışarıda olup bitenleri doğru oku-
ması gerektiğini belirten Arslan, “AB ile ilişki-
lerimizin normalleştirilmesi konusunda yeni 
çabalara ihtiyacımız var. İhracatımızın yüzde 
elliden fazlasını gerçekleştirdiğimiz AB ile 
Türkiye kendi adına yapılması gerekenleri ya-
parak ilişkileri normalleştirmeye çalışmalıdır. 
ABD’nin ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve bü-
tünlüğüne yönelik her türlü açıklamasına karşı 
en şiddetli şekilde tavır koymamız gerekiyor. 
Aynı zamanda ABD ile ilişkilerimizi diplomatik 
bir düzeyde normalleştirme konusunda çaba-
larımızı sürdürmeliyiz” diye konuştu.

“İşsizlikle Mücadele Edilmeli”

İşsizlikle mücadelenin arttırılması gerektiğini 
ifade eden Arslan, “Hükümetin İŞKUR üzerin-
den yaptığı çalışmalar, teşvikler, yeni eleman 
alımında yapılan tüm çalışmaları olumlu bulu-
yoruz. Bunlar işsizliği önleme konusunda uzun 
vadede köklü çözümler değil, Türkiye, yatırım-
ları artırarak, güçlendirerek istihdamı artırmalı 

ve işsizliği azaltmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hükümete Çağrı 

Taşerondan kadroya yeni geçen işçilere henüz 
enflasyon farklarının ödenmediğini belirten 
Arslan, “Bu durum arkadaşlarımızın beklen-
tilerini karşılamamış ve bizi adaletsiz bir du-
rumla karşı karşıya getirmiştir. Türkiye ve AK 
Parti hükümetleri bütünüyle 2002’den bu yana 
kamuda çalışanların ücretlerini hep enflasyo-
nun üzerindeki rakamlarla sonuçlandırmıştır. 
Kamuda çalışanların, emeklilerin enflasyon 
farklarının ödenmesine rağmen kamuda kad-
roya yeni geçenlerin ve geçemeyenlerin yüzde 
4 zamlarının kamuda değiştirilmemesi, fark-
ların ödenmemesi çalışanlarımızı ciddi şekilde 
üzmüştür. Buradan bir kez daha çağrı yapıyo-
rum. Hükümetimizin bunu bir an evvel günde-
me alıp bu konunun süratle çözüme kavuştu-
rulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Filistin’e Sahip Çıkmaya Devam Ede-
ceğiz”

30 Mart’ın Filistinliler için önemli bir gün oldu-
ğunu söyleyen Arslan, “30 Mart tarihi, Filistin-
lilerin BM kararlarına rağmen kendi toprakla-
rından kovulmaları ve geri dönüş yürüyüşünün 
yıl dönümüydü. Bir hapishaneye dönüştürülen 
Gazze’deki Filistinli kardeşlerimiz bu büyük yü-
rüyüşü devam ettirmektedirler. İsrail yönetimi 
bu demokratik tepkilere bile tahammül ede-
meyerek 200’e yakın Filistinli kardeşimizi şehit 
etmiştir. HAK-İŞ olarak bu konuda sorumluluk 
sahibi olduğumuzun farkındayız, Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin 
Başkanı olarak da bu haksızlıklara, zulme ses-
siz kalamayız. Kudüs, Filistin’in ebedi başkenti-
dir. ABD ve Siyonist İsrail’in bölgeyi kan gölüne 
çevirme çabalarının durmadığını görüyoruz, biz 
HAK-İŞ olarak bu yaklaşımlara şiddetle karşı 
çıkıyoruz” sözlerine yer verdi.

 Arslan, “Türkiye’nin 
bölgesinde güçlü, 

oyun kurucu bir devlet 
olmasından rahatsız 

olan çevreler içerdeki 
taşeronlarını ve dışarıdaki 

kendi güçlerini seferber 
ederek, kendi kontrollerinde 

edilgen bir ülke olarak 
yönetmek adına Türkiye’ye 

yönelik hesaplar 
yapmaktadırlar. Bunlara 

dikkat etmeliyiz” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası ku-
rum İçi eğitim seminerine katıldı.
Personel eğitim toplantısı, 5 Nisan 2019 ta-
rihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın 
yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası yönetim kuru-
lu üyeleri, şube, il ve bölge başkanlıklarında 
çalışan personellerin ve uzmanların katılım-

larıyla gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde, 
sendikal çalışmalar, kurum için kullanılan 
programlar, mevzuat ve yasal işlemlere 
ilişkin çalışmalar hakkında eğitim gerçek-
leştirildi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Sendikacılığı inandıklarımızı hayata geçirme 
mücadelesinde bir araç olarak görüyoruz. 
Bunu yaparken de emanete doğru sahip 

çıkmaya, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz” 
dedi. Personelin kişisel gelişimine dikkat et-
mesi gerektiğini kaydeden Arslan, “Tüm per-
sonelimiz yeni kurslara katılsın, lisansüstü 
eğitim alsın, kitap okusun, kendini geliştirsin, 
kendi alanında uzmanlaşsın istiyoruz. Ken-
dini geliştirmek isteyen personelimize her 
türlü fırsat var, biz de katkı yapıyoruz” diye 
konuştu. Sendikal mücadelede kendimizi 
daha ileri taşımanın önemine değinen Arslan, 
“Sendikal mücadelede kendimize güvenerek, 
kendimizi değerli hissederek, yetenekleri-
mizi tam kapasite kullanarak daha ileriye 
taşımalı, kendimizi geliştirmeli, her alanda 
eğitimlerimizi artırmalıyız” dedi.

"Yeteneklerimizi Ortaya  
Çıkarmalıyız”

Kişisel yeteneklerimizin ortaya çıkarılması ile 
verimin yükseleceğini ve bireylerin özellikle-
rinin ortaya çıkacağını belirten Arslan, “Daha 
verimli olacağımız alanların güçlendirilmesi 
gerekir" dedi.

“Sosyal Medyayı Etkin  
Kullanmalıyız”

Sosyal medya araçlarının kullanım amacına 
uygun, yerinde kullanılmasının gerektiğini 
belirten Arslan, “Sosyal medya çok büyük 
ve sınırsız bir mecra. Bu mecraların gücü-
nün farkında olarak, amacına uygun, verimli, 
uygun bir dille kullanılması, HAK-İŞ ve Hiz-
met-İş'in misyon ve vizyonuna uygun olarak 
kullanılmalı ve bu mecralardaki olumsuz 
içerikler takip edilmeli buralardaki uygunsuz 
içeriklere karşı birlikte hareket ederek gerek-
li duruş sergilenmeli” diye konuştu.

ARSLAN, EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülü-
ğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle “Sosyal 
Sorumluluk ve İş Ahlakı” temasıyla düzen-
lenen 16. Ufuk Turu programında konuştu.
Kayseri’de 26 Nisan 2019 tarihinde düzen-
lenen programda, Kayseri Ticaret Odası 
Başkanı Ömer Gülsoy oturum başkanlı-
ğında gerçekleştirilen “Sosyal Sorumluluk 
Bağlamında Ekonomi ve İş Hayatı” konulu 
panelde Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
“Çalışanlar ve Sosyal Sorumluluk” konusun-
da bir sunum gerçekleştirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, KSO Başkanı Memiş Kütükcü “Üre-
tim Sektörü ve Sosyal Sorumluluk”, TOBB 
Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk “Ticari Hayatta Sosyal Sorumluluk”, 
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan “İşve-
renler ve Sosyal Sorumluluk” konularında 
sunum yaptılar.

“Geleceğimizi Aramak Zorundayız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “İş 
adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğa-
lıyor, istihdamımız artıyor. 2000’li yılların ba-
şındaki Türkiye’deki toplam kayıtlı istihdam 
sayısı 3 milyon civarındaydı bugün bu sayı 

14 milyona yaklaştı. İşverenlerimiz çoğalı-
yor, yatırımlarımız artıyor, ihracatımız artı-
yor. Ama bütün bunlar küresel kapitalizmin 
bir parçası olarak var. Biz geleceğimizi ara-
mak zorundayız, bunu da birlikte yapacağız. 
Bu konuda herkesin katkısına ihtiyacımız 
var.” dedi.

“Yeni Bir Dünya İnşası İçin 
Çabamız Var”

HAK-İŞ’in sorumlu bir sendikacılık anlayışı 
bulunduğunu belirten Arslan, “Geleneksel 
ve tarihsel olarak elde ettiğimiz birikimleri 
somut hale getirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ 
olarak bu konuda çalışmaya, sorumlulukla-
rımızı yerine getirmeye hazırız. Bizim sendi-
kacılık oyunu oynamak gibi bir derdimiz yok. 
Bizim yeni bir dünya inşasına ait derdimiz 
ve çabamız var. Yeni bir dünya inşası için 
hepimiz bir tuğla koymak zorundayız. Ben 
‘bunun dışındayım’ diyemezsiniz. Sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri olarak her 
birimizin yapması gereken, sorumluluklar 
ve yerine getirmesi gereken görevler var” 
diye konuştu.

“İşçi-İşveren İlişkilerini Hangi  
Zeminde Oluşturacağımızı  
Konuşmalıyız”

Arslan, “Kendi dünyamıza yönelik referans-
larımızdan yola çıkarak yeni bir dünyayı inşa 

ARSLAN, 16. UFUK TURU’NDA KONUŞTU

Arslan, “Geleneksel ve 
tarihsel olarak elde ettiğimiz 

birikimleri somut hale 
getirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ 
olarak bu konuda çalışmaya, 

sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye hazırız. Bizim 

sendikacılık oyunu oynamak 
gibi bir derdimiz yok. Bizim yeni 

bir dünya inşasına ait derdimiz 
ve çabamız var. Yeni bir dünya 

inşası için hepimiz bir tuğla 
koymak zorundayız. Ben ‘bunun 

dışındayım’ diyemezsiniz. 
Sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri olarak her birimizin 
yapması gereken, sorumluluklar 

ve yerine getirmesi gereken 
görevler var”
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etme konusunda en temel görevlerimizi 
yerine getirmemiz gerekiyor. Referansları-
mızdan yola çıkarak işçi-işveren ilişkilerini 
hangi zeminde, hangi ilkeler etrafında oluş-
turacağız bunları konuşmamız gerekiyor. 
Bu konudaki prensipleri ortaya koyup sonra 
da bunları uygulamamız gerekiyor. Mevzuat 
olarak bu konuda herhangi bir engel yok. Bu 
konuda bir niyet ortaya koymamız ve bunu 
somut hale getirmemiz gerekiyor” ifadele-
rini kullandı.

“Hakkı Esas Alalım İstiyoruz”

İşçi-işveren ilişkilerini sosyal ortaklık üzeri-
ne inşa etmek istediklerini vurgulayan Ars-

lan, “Biz hakkı esas alalım istiyoruz. Bunu 
yaparken de referanslarımızla çatışmadan, 
küresel güçlerin önümüze dayattıklarından 
yola çıkarak değil, kendi referanslarımızdan 
yola çıkarak yapmak istiyoruz. Biz mefkure-
mize uygun bir çalışma hayatını nasıl dizayn 
edeceğiz, nasıl organize edeceğiz? Faiz ağa-
cının dallarını tartışmak yerine bunun yerine 
neyi inşa edeceğiz? Bunun tartışmasını yap-
mamız gerekiyor” sözlerine yer verdi.
Programın sonunda HAK-İŞ Konya İl Baş-
kanı tarafından Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'a katılımcı sertifikası ve plaket tak-
dim edildi.
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SENDİKAMIZIN 13. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu, “BİR-
LEŞİN” temasıyla yoğun katılımla gerçekleş-
tirildi.
22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara/Kızılca-
hamam’da gerçekleştirilen Genel Kurulumu-
za Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, 
Settar Aslan, Mustafa Toruntay, Ali Cengiz 
Gül, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’ bağlı sendikalarımızın başkan ve yö-
neticileri, Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Celal Yıldız, 
Halil Özdemir, Mehmet Keskin, Kurucu ve 
Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıver-
di, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 
Milletvekili Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Parti 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Özhaseki, Danıştay üyesi Muharrem 
Özkaya, sivil toplum örgütü temsilcileri, 42 ül-
keden teşrif eden yabancı konuk sendikacılar, 
delegeler ve basın mensupları katıldı.

Arslan: "Genel Kurulumuz Zirveden 
İleriye Yürüyüşümüzün Dönüm  
Noktası Olacaktır"

Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, sendikal mücadeleyi me-
deniyet emekçileriyle bugünlere taşımanın 
verdiği onur ve sorumlulukla, tarihi bir ana 
tanıklık ettiklerini belirterek, “Genel Kurulu-
muz, sendikamızın zirveden ileriye yürüyüşü-
müzün dönüm noktası olacaktır. Genel Kuru-
lumuzla emek tarihine önemli bir not düşece-
ğimize inanıyorum. Çünkü genel kurulumuzu 
erdemli bir sendikal inşanın emekçileri olarak 

“BİRLEŞİN” temasıyla gerçekleştiriyoruz. 
Tüm dünya emekçilerinin birliğine giden yol 
burada olduğu gibi el ele, omuz omuza ve-
rerek oluşturduğumuz küresel emek ve güç 
birliğinden geçiyor” dedi. 

“Doğru İnsanlarla, Doğru Hedefe 
Kilitlenerek Bugünlere Geldik”

Sendikamızın dünya sendikal hareketinin 
kendisine yüklediği görev bilinciyle hareket 
ettiğini vurgulayan Arslan, “Sendikamız ev-
rensel sendikal ilkeleriyle bütünleşerek, doğ-
ru insanlarla doğru zamanda, doğru yerde, 
doğru hedefe kilitlenerek bugünlere gelmiştir. 
Küresel emek hareketiyle bütünleşen sen-
dikamız, 2007 yılından bu yana Uluslararası 
Kamu Hizmetleri Federasyonu (PSI) ve Avru-
pa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu 
(EPSU)’nun etkin ve saygın bir üyesi olarak 
her platformda katkı vermektedir. Ortadoğu, 
Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Güneydoğu 
Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteren 36 ül-
keden 50 sendika ile uluslararası emek da-
yanışmamızı sürdürüyoruz. Bu dönem içeri-
sinde 12 ülkeden 15 sendika ile ikili işbirliği 
anlaşmaları imzaladık. HAK-İŞ Genel Başka-
nı olarak, 163 ülkeden 331 emek örgütünün 
bağlı olduğu, 207 milyon işçiyi temsil eden 
“Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC)’un Genel Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildim” sözlerine yer verdi.

“Hizmet-İş, 167 Sendika İçerisinde 
Birinci Olmuştur”

Sendikamızın 41. yılına ülkemizin emek tari-
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hinde iki büyük başarıya imza atarak girdi-
ğini belirten Arslan, “41 yıl önce Anadolu’da 
içinde büyük bir çınarı taşıyan çekirdek, 2017 
Temmuz ayında Türkiye’nin 167 sendikası 
içerisinde en büyük işçi sendikası olmuştur.  
Sendikamız emek hareketinin yeni umudu ve 
güveni haline gelmiştir. Temsil ettiğimiz 320 
bin emekçinin bize yüklediği emaneti liyakat, 
cesaret ve basiretle taşıyacağımızdan kimse-
nin şüphesi olmasın. Çünkü sendikal hareket, 
emanete ehil ve layık olmayı gerektiren bir 
mücadele biçimidir. Bu mücadelede sonu-
na kadar ehliyetinizi kaybetmemek ve size 
haklarını emanet edenleri ehliyetinizle tem-
sil etmenin vebalini taşımak zorundasınız. 
Sendikal hareket onurlu bir uğraştır. Emaneti 
taşıma ehliyeti herkese nasip olmayacak bir 
lütuftur. Bugünlere gelmemizin temelinde 
Anadolu emekçilerinin gözyaşları, duaları, 
gayretleri ve umutları vardır” diye konuştu. 

“Bugün, Her Zamankinden Daha 
Fazla ‘Birleşin’ Deme Günüdür”

Arslan, “Konut görevlilerine, sendikamız ku-
ruluşundan bu yana önem vermiş, mevzuat 
ve diğer sorunlarının çözümü için çaba sarf 
etmiştir. Bunlarla ilgili projeler hayata geçir-

miştir. Önümüzdeki dönemde örgütlenmede 
işkolumuzdaki tüm örgütsüz işyerleri ol-
mak üzere, öncelikli olarak bu 4 grupla ilgili 
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Emekçi 
kadınlara ve engellilere yönelik çalışmaları-
mızı bizzat oluşturduğumuz komitelerimiz 
vasıtasıyla sürdürüyoruz” Büyük oranda kayıt 
dışı çalışan ev işçilerinin kayıt altına alınması 
için mücadelemizi başlattık. Özellikle başka 
ülkelerden gelen güvencesiz çalışan ev işçi-
lerinin örgütlenmeleri için de mücadelemizi 
sürdürüyoruz.  Bunların da haklarının bize 
emanet olduğunu unutmamalıyız. Onun için; 
Bugün, her zamankinden daha fazla ‘BİRLE-
ŞİN’ deme günüdür” diye konuştu.

“Duamız, Davamız, Deva’mız  
Hizmet-İş’te Birleşin”

HAK-İŞ’in açtığı yolda birlikte mücadele ver-
meye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, 
“Genel kurulumuzun ana teması olan “Birle-
şin” kavramının önümüzdeki dönemde emek 
hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, 
yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve 
güven dolu yarınlara doğru “Duamız, Dava-
mız, Deva’mız HİZMET-İŞ’te Birleşin” diyo-
rum” dedi.

Genel Yönetim Kurulumuz Güven 
Tazeledi

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlı-
ğındaki Genel Yönetim Kurulu’muz güven ta-
zeledi. Genel Yönetim Kurulu’muz şu şekilde 
oluşturuldu:
Genel Başkan Mahmut ARSLAN
Genel Başkan Yardımcısı    Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı    Celal YILDIZ
Genel Başkan Yardımcısı   Halil ÖZDEMİR
Genel Başkan Yardımcısı    Mehmet KESKİN
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra 
bir teşekkür konuşması yapan HİZMET-İŞ 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, delegele-
re ve bütün HİZMET-İŞ ailesine teşekkür etti.
“Genel Kurulumuzu  
Büyüklüğümüze Yakışır Biçimde 
Sonuçlandırdık”

Arslan, HİZMET-İŞ Sendikasının demokratik 
bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içeri-
sinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini 
belirterek, “13. Olağan Genel Kurulumuz, en 
büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk 
genel kongreydi. Büyüklüğümüze yakışır bir 
şekilde sonuçlandırdık; seçim sonuçları bizim 
için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve 
sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak 
süreci başarı ve coşkuyla tamamladık” dedi.

“Duamız, Davamız, Devamız  
Hizmet-İş’te Birleşin” 

HAK-İŞ’in açtığı yolda birlikte mücadele ver-
meye devam edeceğiz diyen Arslan, “Genel 
kurulumuzun ana teması olan “Birleşin” kav-
ramının önümüzdeki dönemde emek hare-
ketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, ya-
şanmaya değer bir dünya için umutlu ve gü-
ven dolu yarınlara doğru “Duamız, Davamız, 
Devamız HİZMET-İŞ’TE BİRLEŞİN” diyorum” 
şeklinde konuştu.

“Yeni Başarılarla Yeni Hedeflere 
Yürüyeceğiz”

“Sendikamızın 13. Olağan Genel Kuruluyla 
beraber bütün dünyada örnek bir sendika ol-
duğunu tekrar görmüş olduk” diyen Arslan, 
“HİZMET-İŞ Sendikamız sadece ülkemiz için 
değil, dünya sendikal hareketi için de önemli 
bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Genel 
Kurul kararlarımız ve tüzük değişiklikleriyle 
birlikte yeni hedefler belirledik. Sorunlarının 
çözülmesini bekleyen yüzbinlerce emekçi bizi 
bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, 
yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüye-
ceğiz. Genel Kurul sonucumuzun HAK-İŞ’e, 
HİZMET-İŞ’e, çalışma hayatına, bütün emek-
çilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
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SENDİKAMIZIN BAŞKANLAR KURULU 
ANKARA’DA YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANDI

ÖZ-BÜRO İŞ SENDİKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASIÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI

Başkanlar Kurulu Toplantımız, 8-10 Mart 
2019 tarihleri arasında Ankara Metropolitan 
Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Konfe-
derasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, Genel Başkanımız Baki Gülbaba, Genel 
Yönetim Kurulumuz, şube başkanlarımız ve 
il başkanlarımız ile sendikamız hukuk mü-
şavirliği ve uzmanlarımız katıldı.
Başkanlar Kurulu açılış konuşmasında Ge-
nel Başkanımız Baki Gülbaba, toplantı gün-
deminden başlıklara yer verdi ve Konfede-
rasyonumuz Genel Başkanı Sayın Mahmut 
Arslan’a yoğun programına rağmen Top-
lantımıza katıldığı, taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesinde verdiği büyük mücadeleden 
dolayı da teşekkürlerini iletip konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye davet etti.
 Arslan “Öz Büro İş’in kuruluşu, barajı geç-

mesi büyük zorluklar neticesinde olmuştur. 
Öz Büro İş’in başarısı destansı bir mücade-
ledir” dedi. “Büro işkolunda da başarılı ola-
cağımıza inandığımız için yola çıktık, hep 
birlikte Öz Büro İş’i inşa ettik. Bu mücade-
lede büyük bir fedakârlık var, alın teri var, 
dua var. Biz samimiyetle mücadele ettikçe 
Cenab-ı Allah da bizlere yardım etti” diye 
konuştu. Büro işkolunun en büyük işkolu 
olduğunu kaydeden Arslan, “Öz Büro İş’in 
Türkiye’nin en büyük sendikası olma im-
kânı, fırsatı ve bunu başarabilme kabiliyeti 
olduğunu belirterek, Öz Büro İş’i en büyük 
sendika yapma anlayışının kongreye yansı-
tılması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, 
taşerondan kadroya yeni  geçen emekçile-
rin yaşadığı zorluklara da değinen Arslan, 
“Geçiş süreci için belirlenen 4+4’ün üzerine, 

enflasyon farkının verilmesi talebemizi gün-
deme getirdik. Bunun için yeni bir düzenle-
meye ihtiyacımız var. Bunu zorlayacağız. Bu 
mağduriyeti gidermeliyiz” şeklinde konuştu.
Arslan, kadro kapsamı dışında kalan emek-
çilerin kadro alması için de mücadeleyi sür-
dürdüklerini kaydetti.
Gülbaba “Öz Büro İş Sendikası olarak eme-
ğe sadakati şerefimizdir, “Vatana, emeğe ve 
vicdana verilmiş sözümüzün dışında kimse-
ye verilmiş bir sözümüz yok” dedi.
Sendika olarak 50 bin üyeye yaklaştık ve iş-
kolunun üçüncü sendikasıyız diyen Gülbaba, 
yeni bir heyecanla genel kurula hazırlanıyo-
ruz dedi.
Onurlu bir yaşam için örgütlü bir güç olma-
nın tek çıkar yol olduğu bilinciyle; ülkemizin 
tüm emekçilerini, sendika konusunda daha 
duyarlı olmaya, emeğin birliğine ve müca-
deleye zarar veren yapay oluşumları dikkate 
almamaya, emeği istismar eden bu çevre-
lere karşı durmaya davet ediyoruz. Eski/
yeni kadrolu ayrımının ısrarla sürdürülme-
sini doğru bulmuyoruz. İş elbisesi, haftalık 
çalışma süresi, nöbet, çocuk ödeneği, fazla 
mesai, eğitim intibakları, yol ve yemek öde-
nekleri vb. sorunların devam ediyor olması 
hepimizin ortak sorumluluğudur ve hiç va-
kit kaybetmeden bu sorunlar ortadan kaldı-
rılmalıdır. dedi
Sırasıyla söz alan İl Başkanlarımız kendi şe-
hirlerindeki üyelerimizin sorunlarının çözü-
mü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-Büro İş 
Sendikası Kültür ve Turizm Bakanlığı Tem-
silciler Meclisi Toplantısı, 2019-2020 yıllarını 
kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi tas-
lağında yer alması planlanan maddelerin 
görüşülmesi ana gündem maddesi ile An-
kara’da gerçekleştirildi.
 Ankara Oteli’nde düzenlenen T.İ.S. taslağı 
hazırlık toplantısına Öz-Büro İş Sendikası 
Genel Başkanı Baki Gülbaba, Genel Başkan 

Yardımcıları Adem Gündoğan ve Celal Ka-
raca, Ankara 1. No’lu Şube Başkanı Alper 
Gökçek, sendika avukatları Alaaddin Varol, 
Yasemin Tarakçı, Sena Aksoy, sendika uz-
manı Mustafa Şahin ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinde görev yapan Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı sendika temsilcileri katıldı. Saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Genel başkan Baki Gülba-

ba, “ 3 yıllık bir süreçten sonra, tıpkı geçen 
dönem yaptığımız gibi başarılı bir sözleşme 
yapmak azim ve kararlılığındayız” dedi.
Toplu iş sözleşmesi kamu çerçeve anlaşma 
protokolü hazırlık sürecinin devam ettiğini 
ve süreci yakından takip ettiklerini kayde-
den Öz-Büro İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Gülbaba, imzalanan son toplu iş söz-
leşmesinin o zamanki şartlara göre imza-
landığını ancak gelinen aşamada, bu dönem 
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ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI ÇALIŞANLARINI KAPSAYAN 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

imzalanacak toplu iş sözleşmesinde yapıla-
cak çok işlerinin olduğunu ifade etti. Başkan 
Gülbaba, “toplu iş sözleşmeleri erken ya da 
geç başlasın, mutlaka biter. Ancak önem-
li olan sözleşmenin ne zaman bittiği değil, 
nasıl bittiğidir! Sendika olarak bizim yegane  
amacımız, yapılacak pazarlıklar ve sürecin 
sonunda işçilerimizi mutlu eden bir sözleş-
meye imza atmaktır” diye konuştu.
“İmzalanan son toplu iş sözleşmesinin ar-
dından geçen süre zarfında, ülke yaşanan 
siyasal ve ekonomik süreç, bizleri yeni bir 
matematik ile karşı karşıya getirdi” vurgusu 
yapan Genel başkan Baki Gülbaba, temsilci-
lere hitaben yaptığı konuşmasını şöyle sür-
dürdü;  Bizler, sendika olarak Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının tüm şehirlerinde ve tüm 
birimlerinde görev yapan arkadaşlarımızın 
sorunlarını, Kültür ve Turizm Bakanımıza 
iletmekle mükellefiz. Bu dönem imzala-
yacağımız toplu iş sözleşmesinde, geçen 
yıl elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha 
yükseklere taşımak konusunda kararlıyız. 
Deneyimliyiz ve antrenmanlıyız. Bu dönem 
imzalayacağımız sözleşme sürecinde ma-
sada,  çizilen pembe tablolar yerine, insan-
ların hayatın her alanında yaşadığı ekono-
mik gerçekler sözleşmenin can damarını 
oluşturacak.” Öz-Büro-İş Genel başkanı 
Baki Gülbaba’nın konuşmasının ardından, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş yeri temsil-
cilerine hitap eden Ankara 1 No’lu Şube 
başkanı Alper Gökçek ise konuşmasında, 

sendika olarak “ilk”leri gerçekleştirmeye 
devam edeceklerini ifade etti. Yıl içinde ger-
çekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerle, 
üyeler arasındaki birlik ve beraberlik duy-
gularının pekiştirilmesinden, dayanışma ve 
kaynaşmanın sağlanmasından büyük mut-
luluk duyduklarını kaydeden Alper Gökçek, 
“Sendika üyeleri olarak bizler, düzenlediği-
miz şenlikler ve T.İ.S’in önümüzdeki aylar-
da imzalanmasının ardından uygulanacak 
aidat indirimi örneklerinde olduğu gibi birlik, 
beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz 
sürece başaramayacağımız hiç bir şeyin ol-
madığına inanıyorum. Bugün gerçekleştirdi-
ğimiz temsilciler meclisi toplantımız vesile-
siyle, önümüzdeki süreçte bağıtlayacağımız 
toplu iş sözleşmesinin şimdiden hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Dile getirilen konuşmaların ardından, kültür 
ve Turizm Bakanlığı iş yeri temsilciler mecli-
si toplantısı, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 
Toplu İş Sözleşmesi taslak programında yer 
alması planlanan “ücret artışları, unvan ta-
nımları, fazla mesai, haftalık çalışma saat-
lerinin yeniden düzenlenmesi, yüksek vergi 
dilimlerinden kaynaklanan ücret kayıpları, 
kıdem zammı, eğitim yardımı, yakacak yar-
dımı, çocuk yardımı, bayram yardımı, kamu 
çerçeve protokolünün üzerine alınması ge-
rekenler, taban ücret, iş yerlerine özgü so-
runların çözümlenmesi, çeşitli sosyal yar-
dımlar ve yıllık izinlerin kullandırılması” gibi 
konuların detaylarıyla ele alınıp, görüş alış 
verişinde bulunulmasıyla son buldu.

Konfederasyonumuza bağlı Öz-
çelik-İş Sendikası’nda çalışan 
üyelerimiz için Toplu İş Söz-
leşmesi imza töreni Özçelik-İş 
Sendikası Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Baki Gülba-
ba, Özçelik İş Sendikası Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci ve 
Hak-İş Konfederasyonumuz 
Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Toruntay’ın da katılımı ile 
gerçekleştirilen imza töreninde; 
Değirmenci; “Personellerimizin 
Hak ve menfaatlerini koruyan ve ciddi ka-
zanımların yer aldığı bir Toplu Sözleşmenin 
altına imza atmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Nasıl ki sahada üyelerimizin refah ve 
mutluluğu için çalışıyor, bu konuda hassa-
siyet gösteriyorsak, personelimiz için de 

aynı özeni ve duyarlılığı gösteriyoruz” dedi. 
Genel Başkanımız Gülbaba ise, “Türkiye’de 
Sendikal Mücadele Kültürünün gelişmesine 
önemli katkılar sunan Özçelik-İş Sendika-
mızda, üyelerimize sağlanan ücret artışla-
rından dolayı büyük memnuniyet duyduk. 
Tüm taraflara hayırlı uğurlu olsun” ifade-

lerini kullandı. Gerçekleştirilen imza töre-
ninde Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcıları Bayram Altun ve Ferhan Öner, 
Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cıları Celal Karaca ve Adem Gündoğan ile 
sendikaların teşkilat uzmanları ve avukat-
ları katıldı.
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KARDEMİR’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
REKOR ZAMLA İMZALANDI

Karabük Kardemir’de Sendikamız Özçelik-İş 
ile işveren tarafı arasında yürütülen 14. Dö-
nem Toplu İş Sözleşmesi rekor zamla im-
zalandı. Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’nin başkanlığındaki heyetimiz ile 
Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Kamil 
Güleç başkanlığındaki heyet, Kardemir Genel 
Müdürlüğü toplantı salonunda toplu söz-
leşme maddelerini görüşmek için bir araya 
geldi. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel 
Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Re-
cep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu, Karabük Şube Başkanımız 
Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz katı-
lırken, işveren tarafını temsilen ise Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Başkanvekili 

Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Hüseyin Soy-
kan ve birim müdürleri katıldı.
Yapılan toplantıyla 2019-2020 yıllarını kapsa-
yan Kardemir 14. Dönem Toplu İş Sözleşme-
si anlaşmayla sonuçlanarak masa başında 
imzalandı. 
İmza töreni ise binlerce üyemizin katılımıyla 
Haddehane Meydanında görkemli bir şekilde 
açıklandı.

“Kendi rekorumuzu Kırdık”

Genel Başkanımız Değirmenci, Haddehane 
Meydanında yaptığı konuşmada bugünden 
itibaren 9 ve üzeri kademelerde bulunan 
üyelerimizin yaptıkları işin kademesine 1 
Ocak'tan itibaren boş kadrolara yerleştirile-
ceklerinin müjdesini vererek, “Devamında 
boşaldıkça kademe ilerlemesi devam ede-

cek. Bunun için de sendikanın artık bunu 
niye yapmıyorsunuz diye söyleyecek bir sözü 
kalmıyor. Bir önceki dönemde bu kürsüden 
kadro sorunu bundan sonra tartışılmayacak 
sözümü işverenin katkısıyla yerine getirmiş 
bulunuyorum. 15 yılı dolduran her arkadaşı-
mız bundan sonra Kardemir'de aylık 400 TL 
brüt kıdem zammı alacak. Bunlarla birlikte 
en düşük ücret artışı ilk 6 ay için yüzde 22, 
en yüksek yüzde 31. Birinci altı aydan bahse-
diyorum. Dönemin sonunda en düşük ücret 
artışı yüzde 48.5 en yüksek ise 61.2 olacak. 
Özçelik-İş Sendikası, Türkiye’de sizin vasıta-
nızla kendi rekorunu kırmaya devam ediyor” 
diye konuştu.

“KArDEMİr ve ÖZÇELİK-İŞ Et-Tır-
nak Gibidir”

Son dönemin en kolay ama en güzel toplu 
sözleşmesini imzalama şerefini yakaladıkla-
rını söyleyen Değirmenci, “Karabük ile, Kar-
demir ile bağımız sarsılmaz bağ ile bağlan-
mıştır. Kardemir diye yazılır Özçelik-İş diye 
okunur. Kardemir işçisiyle Özçelik-İş Sendi-
kası etle tırnak olmuştur. Aynı çiçeğin tozu-
dur.  Kardemir işçisi olmadan yürüyeceğimiz 
her yol çıkmaz sokaktır. Kardemir işçisi ol-
madan varlığımız anlamsızdır, eksiktir. Ekim 
ayında yaptığımız 14. Olağan genel kurulda 
yeni bir ruhla yola çıktık. Ülkemizdeki hayat 
koşulları Kardemir'in mevcut durumu göz 
önünde bulundurularak toplu iş sözleşmesi-
ni imzaladık.” dedi.

Güleç: “Yunus Başkan Bize  
Sınırlarımız Aştırdı”

Haddehane Meydanında toplanan üyelerimi-
ze hitaben konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Güleç ise, “Sizi mutlu etmek için genel 
başkanımız Yunus başkan ve ekibiyle birlikte 
aylardır sürdürdüğümüz toplu iş sözleşme-
sini mutlu bir sonla sonuçlandırdık. Yatırım-
lar konusunda büyük harcamaların olduğu 
yılda sağ olsun Yunus başkanımız ve ekibi 
bizim sınırlarımızı aşırttılar, zorladılar. ” dedi. 
Üyelerimizin üzerine karanfiller atılmasıyla 
sona eren törenin ardından Genel Başkanı-
mız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-
muz, üyelerimizle birlikte Kardemir çıkışına 
kadar kol kola “İşçi sendika omuz omuza” 
sloganlarıyla yürüdü.

ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI
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BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ ÇANAKKALE’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı, 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
başkanlığında Çanakkale Kolin Otel’de ger-
çekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci’nin yanı sıra, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz ve 
bölge başkanlarımız katıldı.
Toplantı, sendikamızın yeni hazırlanan mar-
şının ve yeni tanıtım filminin gösterimiyle 
başladı.
Daha sonra toplantının açılış konuşmasını 
yapan Genel Başkanımız Değirmenci, ül-
kemizdeki son dönem yaşanan gelişmele-
ri, sendikal çalışmaları ve çalışma hayatını 
değerlendirerek sendikamızın hedeflerini 
anlattı. Fikret Tunç’un yazdığı “Mehmet Top-
rak Oldu” adlı şiirini okuyarak konuşmasına 
başlayan Değirmenci,  “Merminin iman gücü 
karşısında yenik düştüğü, on binlerce yiğidin 
kefensiz yattığı, şehit kanlarıyla sulanmış bu 
topraklarda, Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sen-
dikası’nın Başkanlar Kurulunu yapmanın 
onurunu, heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında birlik ve beraber-
lik içerisinde gerçekleştirdiğimiz 14. Olağan 
Genel Kurulu sonrası bir araya gelmiş olma-
nın ayrı bir heyecanı, ayrı bir anlamı bulun-
duğunu kaydeden Değirmenci, “30 yıldır Öz-
çelik-İş Sendikası'nın bünyesinde yöneticilik 
yapmış bir kardeşiniz olarak, Genel Başkan 
adayı olarak girdiğim ilk seçimimde bana 
ilkler yaşattınız. Genel Kurulda göstermiş ol-
duğunuz destek, heyecan, coşku, samimiyet 
ve sahiplenme Özçelik-İş Sendikası tarihinde 
bir ilktir” diyerek bu güzel tablo için teşkilata 
teşekkür etti.

 Genel Sekreterimiz Göreve Başladı

Yeni dönemdeki vizyonun “Büyüme Odaklı 
Gönül Sendikacılığı” olacağına dikkat çeken 
Değirmenci, konuşmasında Sendikamızda 
Genel Sekreter olarak göreve başlayan Hic-
ret Bozoklu’ya da yer ayırarak, “Uzun yıllar 
önemli devlet kademelerinde büyük bir öz-
veriyle çalışan ve ciddi projelerin altına imza 
atan, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığında Daire Başkanı olarak görev yapan 
Hicret Bozoklu kardeşimiz, sendikamızda 
Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır. 

Hem teşkilatımıza hem genel sekreterimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Toplu İş Sözleşmelerinin Biri Biti-
yor, Diğeri Başlıyor”

Toplu iş sözleşmelerinin birini bitirip, diğerini 
başlattıklarını belirten Değirmenci, “Üyeleri-
mizin beklentilerini, işyerlerinin mevcut du-
rumunu, ülke koşullarını ve işyerindeki çalış-
ma koşullarını göz önünde bulundurarak, or-
tak paydada buluşup sözleşmeleri bitiyoruz. 
Genel kuruldan sonra en son THY Teknik AŞ 
ve Eti Alüminyum’daki toplu iş sözleşmeleri-
ni bitirdik” diye konuştu.

Doç. Dr. Özaydın Sunum Yaptı

Daha sonra şube ve bölge yöneticilerimiz söz 

alarak, şube faaliyetleri hakkında Başkanlar 
Kurulu üyelerine bilgi verdiler. Ardından An-
kara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın, şubele-
rimizin üyelerimiz için yaptığı çalışmaların 
ve örgütlenme faaliyetlerinin daha verimli 
olmasına yönelik bir sunum yapmasıyla top-
lantı sona erdi.

Çanakkale Şehitliği Gezildi

Toplantıdan sonraki gün ise rehber eşliğinde 
Başkanlar Kuruluna katılan Genel Merkez 
ve Şube Yöneticilerimiz Çanakkale Şehitliği-
ni ziyaret ederek, şehitlerimiz için dua edip, 
savaşın yaşandığı bölgeleri gezdiler.
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PROJE ÖDÜL KAZANDIRDI

HAK-İŞ Konfedarasyonu ile MÜSİAD, AB, 
ETUC ve ITUC tarafından organize edilen 
"Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile İşçilerin ve 
İşverenin Uyum Kapasitelerinin Artırılma-
sı Teknik Destek Projesi" kapsamında 'İleri 
Düzey Sendikacılık Proğramı'nı başarıyla ta-
mamlayıp dereceye giren Öz Finans İş Sen-
dikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı 
Abdulcelil Güven ve Halime Ergün belge ve 

altın ile ödüllendirildi. Öz Finans İş Sendikası 
Genel Sekreteri İrfan Kemal Karatosun ta-
rafından hediyeleri taktik edilen Abdulcelil 
Güven ve Halime Ergün, Hak İş Konfederas-
yonuna teşekkürlerini sundu.
Öz Finans İş Sendikası Genel Sekreteri İrfan 
Kemal Karatosun, projenin 7 farklı sektör 
için yol haritası ortaya koyduğunu söyleye-
rek, "Projeden sendikamız üyeleride fayda-

lanmıştır.  Farklı, yenilikçi eğitim program-
ları verilerek çalışan ve işverenlerin bilgi ve 
birikim düzeyi yükseltilmiş, hem de kamu 
hizmetleri, gıda, metal, ormancılık, tekstil, 
taşıma ve turizm sektörleri bütün yönleriyle 
analiz edilmiştir.Proje'de emeği olan herke-
se teşekkür ediyorum."

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI
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ISO 9001:2015 Kalİte Yönetİm 
Belgemİzİ Aldık

ÖZ GIDA-İŞ Sendİkası Meslekİ Yeterlİlİk ve Belgelendİrme Merkezİ 
İktisadİ İşletmesİ MYK Tarafından Sınav ve Belgelendİrme 
Yapmak Üzere Yetkİlendİrİldİ

Sendikamız ÖZ GIDA İŞ, yoğun bir hazırlık 
döneminin ardından başarılı bir denetim 
geçirerek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sis-
temini en son revizyonu ile bu belgeyi alan 

Türkiye’deki ilk işçi sendikası olma unvanını 
kazandı. 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2016 
yılında Türk Standardı (TS EN ISO 9001:2015) 

olarak yayımlanan ve sendikamız bünyesin-
de yürütülmekte olan Kalite Yönetim Siste-
minin belgelendirme uygunluğunun ince-
lenmesi amacıyla TSE uzmanları tarafından 
12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Genel 
Merkezimizde gözetim denetimleri gerçek-
leştirilmiştir. 
Sendikamız Öz Gıda İş, Türk Standartları 
Enstitüsü TSE uzmanları tarafından kalite 
yönetim sistemi konusunda yapılan çalış-
maların denetimlerini başarıyla tamamla-
yarak, 26 Şubat 2019 tarihinde TSE EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini 
almaya hak kazandı.
Kalite yönetim sistemi ile sendikamızın tüm 
birimlerinde kalite hedefleri, kurumsal risk-
ler, risklerle ilgili çözüm faaliyetleri, kurum-
sal performanslar ve performans hedefleri 
belirlenerek etkili bir kalite yönetim sistemi 
oluşturulmuştur. Her yıl ara denetimlerle 
sistemin işlevselliği kontrol edilerek sürekli 
gelişmesi hedeflenmektedir.

TÜRKAK tarafından AB-0221-P Akredi-
tasyon Numarası ile akredite edilmiş olan 
ÖZ GIDA-İŞ Sendikası Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi, 
MYK Yönetim Kurulunun 27.03.2019 tarihli 
ve 2019/42 sayılı kararı ile sınav ve belge-
lendirme yapmak üzere YB-0206 kodu ile 
yetkilendirilmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla 
MYK arasında 05.07.2017 tarihinde yetkilen-
dirme ön sözleşmesi, 29.03.2019 tarihinde 
yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, 
Kuruluş toplam 8 ulusal yeterlilikte sınav 
ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek 
üzere yetkilendirilmiştir.
Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:
1- 17UY0338-4 Baharat ve Toz Karışımlar 
Hazırlama Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:00)
2- 18UY0352-4 Bitkisel Yağ Üretim Operatö-

rü (Seviye 4) (Rev. No:00)
3- 17UY0303-4 Çikolata Hamuru İşleme 
Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:00)
4- 17UY0304-4 Çikolata ve Kakaolu Krema 
Hamuru Üretim 
Operatörü (Seviye 
4) (Rev. No:00)
5- 17UY0302-4 Fırın 
ve Unlu Mamuller 
Üretim Operatö-
rü (Seviye 4) (Rev. 
No:00)
6- 17UY0339-4 
Kahvaltılık Gevrek 
Üretim Operatö-
rü (Seviye 4) (Rev. 
No:00)
7- 17UY0340-4 
Sebze ve Meyve 

Konservesi Üretim Operatörü (Seviye 4) 
(Rev. No:00)

8- 17UY0341-4 Sos Üretim Operatörü (Sevi-
ye 4) (Rev. No:00)

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
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ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI İLE MORİTANYA SNS 
SENDİKASI İKİLİ İŞBİRLİĞİ İMZA TÖRENİ

Öz Sağlık-İş Kadro alamayan Sağlık İşçİlerİnİn Şehİr 
Hastanelerİnde İstİhdamı İçİn çalışma başlattı

Öz Sağlık-İş Sendikası ile Moritanya SNS 
(Sağlık Çalışanları) Sendikası ikili işbirliği 
imza töreni gerçekleştirdik. HAK-İŞ Konfede-
rasyon Başkanımız Mahmut Arslan’da törene 
katıldı.

"Duaların Hürmetine Bu Başarıları 
Elde Ediyoruz"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "Sağ-
lık sektörü Türkiye’de önemli bir sektör. Öz 
Sağlık-İş Sendikamız da HAK-İŞ’in en büyük 
sendikalarından birisi. Yeni bir sendikamız 
ama önemli başarıları gerçekleştirdiler. Ama 
bizim hedefimiz sağlık sektöründeki bütün 
işçileri sendikamız bünyesine, HAK-İŞ çatı-
sı altında toplamaktır. Burada protokolü iki 
sendika başkanımız imzalayacak ve bizlerde 
onlara şahitlik edeceğiz. Bizi hiç görmemiş, 
bizimle hiçbir yerde bulunmamış, yüz binler-
ce üyemizin seher vakti kalkıp bizler için yap-
tıkları duaların hürmetine bizler bu başarıları 

elde ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Öz 
Sağlık-İş Sendikamız ve SNS arasında imza-
lanan işbirliği anlaşmasının her iki tarafa da 
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, "Birazdan yapacağımız ikili işbirliği çer-
çevesinde ilişkilerimizi daha ileriye taşıyarak, 
sendikal alanda tecrübelerimizi birbirimize 
aktarmış oluyoruz. Bizler yeni bir sendikayız, 
sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet 
gösteriyoruz. Bu alanda işkolumuzun en bü-
yük sendikasıyız. Konfederasyon Başkanımız 
Sayın Mahmut Arslan’ın burada emekleri çok 
büyük. Bu kadar yoğun programı içerisinde 
burada bizlerle olduğundan dolayı kendisine 
teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Moritanya Ulusal Sağlık Sendikası Genel 
Sekreteri Dr. Abdellahi Bouhoubeiny de ko-
nuşmasında, "Buradan HAK-İŞ Konfederas-
yonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve Öz 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 

Sert Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Bizim 
sendikamız Moritanya’daki tüm sağlık sektö-
ründe çalışanları kapsıyor. İşbirliği anlaşma-
sının hayırlı olmasını diliyorum" dileklerinde 
bulundu. Öz Sağlık-İş Sendikası ve SNS ara-
sında imzalanan işbirliği anlaşmasına göre, 
dünya ekonomisinde ve siyasal sistemde sü-
regelen değişimler dikkate alınarak, bağım-
sız sendikacılık, sendikal hak ve özgürlükler 
temelinde, emekçiler için makul yaşam ve 
çalışma koşulları sunulmasına ve bölgelerin-
de ve uluslararası alanda olumlu gelişmele-
rin önünü açacak küresel bir anlayışın tesisi-
ne katkı sağlanacak.
Programın sonunda Öz Sağlık-İş Genel Baş-
kanımız Devlet Sert tarafından, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a, Moritanya Ulusal 
Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Dr. Abdel-
lahi Bouhoubeiny ve heyettekilere üzerinde 
besmele yazılı kalem hediye edildi.

Öz Sağlık-İş Kadro alamayan Sağlık İşçileri-
nin Şehir Hastanelerinde istihdamı için çalış-
ma başlattı. 696 Sayılı KHK kapsamı dışında 
kalarak kadro alamayan üyemiz işçilerin 
Şehir Hastanelerinde istihdam edilebilme-
leri için çalışmalar devam ediyor. Yıllarca 
sağlık sektöründe hizmet vermiş, mesle-

ğinde tecrübeli üyelerimizin, ŞEHİR HASTA-
NELERİNDE ve bakanlığa bağlı diğer sağlık 
kuruluşlarında istihdam edilmesi hem üye-
lerimizin işsiz kalmasını engelleyecek hem 
de böylesi büyük projede ihtiyaç duyulan ka-
lifiye personelin temini sağlanmış olacaktır.
696 sayılı KHK da yapılan düzenleme neti-

cesinde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapıla-
mayan üyelerimizin tecrübelerinden fayda-
lanılması, işsiz kalmalarının engellenmesi 
için şehir hastanelerinde ve/veya diğer ku-
rumlarınızda istihdam edilmesi hususu Ge-
nel Başkanımızın imzası ile Sağlık Bakanlı-
ğına sunuldu.

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
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Öz İplİk-İş Sendİkası 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştİ

Öz İplİk-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na 
Rafİ AY seçİldİ

Öz İplik-İş Sendikası 13.Olağan Genel Ku-
rulu, 09-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara 
Hilton Garden Inn  Hotel’de gerçekleşti.
‘Hedef İşkolunda Lider Sendika’ temasıyla 
büyük bir coşku, katılım, heyecan, birlik, be-
raberlik içerisinde gerçekleş en genel kurul-
da seçimi tek liste ile Rafi AY kazanarak Öz 
İplik-İş Sendikası Genel Başkanı oldu.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY 
başkanlığındaki Genel Yönetim Kurulu üye-
liklerine ise; Muzaffer Birdoğan, Engin Do-
ğan, İbrahim Yıldız ve Turgay Ulutürk seçildi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, genel kurula katılarak bir 
konuşma yaptı. Arslan, “Öz İplik-İş Sendi-
kamız HAK-İŞ’in en önemli sendikalarından 
birisidir. Son 4 yılda üye sayısını yüzde 25 
arttıran nadir sendikalarımızdan bir tanesi-
dir. Öz İplik-İş Sendikamız tekstil işçilerinin 
umudu ve geleceği olmuştur” dedi. Tekstil iş 
kolunda 1 milyondan fazla çalışanın olduğu-
nu vurgulayan Arslan, “Tekstil sektöründe 
çalışan 1 milyon 42 bin işçinin sadece 90 bini 
sendikalı. Bu sayının artması için mücadele-
mizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde 
inşallah Öz İplik-İş Sendikamızı birinci ola-
rak görürüz. HAK-İŞ olarak bu başarı hi-
kayesinden büyük bir heyecan ve mutluluk 
duyuyoruz. Hedefimiz, son açıklanan istatis-
tiklere göre üye sayısı 30 bini aşmış olan Öz 
İplik-İş Sendikamızın üye sayısını arttırmak, 

1 milyona yakın tekstil işçisinin umudu ol-
mak, onlarla kucaklaşmak ve sendikamızın 
çatısı altına almaktır” sözlerine yer verdi.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY 
ise, seçimlerden sonra teşekkür bir konuş-
ması yaparak; “ Şölene dönüşen kongre-
miz için teşkilatlarımıza ve delegelerimize 
teşekkür ediyorum. Bize inanan, güvenen, 
bizlerle yola devam diyen delegelerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimi-
zi, beraberliğimizi daim kılsın, sendikamıza 
faydalı işler yapmayı nasip etsin” dedi. Öz 

İplik-İş Sendikasına yakışır Öz İplik-İş üye-
lerine yakışır bir kongre gerçekleştirildiği-
nin altını çizen AY, Mevlana’nın sözüne atıfta 
bulunarak; “Dün, dünde kaldı cancağızım, ne 
kadar söz varsa düne ait, bugün yeni şeyler 
söylemek lazım” dedi. AY sözlerine şöyle 
devam etti, “Sektörümüzde öncü bir sendika 
olarak, ilerleyen günlerde, sendikal hare-
kete örnek olacak faaliyetlerimizi, sizlerle 
birlikte,  harekete geçireceğiz. Yaşadığımız 
çağın gelişimden,  ilerlemesinden dolayı, 
yeni anlayışlarla,   yola çıkıyoruz. Farklı bir 
sendikal modele, hiç olmadığı kadar ihtiyaç 
duyuyoruz. Bugüne kadar ki deneyimleri-
miz, irademiz, inancımız, cesaretimiz,  bu-
gün ki heyecanımızla karşınızdayız. Sanayi 
4.0 diyorlar, biz de sendika, 4.0 diyeceğiz… 
Saygın bir iş, saygın bir yaşamın önüne en-
gel olan; Gelir dağılımı adaletsizliği, kayıt dışı 
çalışma, kaçak işçilik, düşük ücret, ücretler-
deki vergi yükü, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik 
için mücadelemizi sürdüreceğiz” Seçimlerin 
sonuçlarının açıklanmasıyla delegeler kon-
feti patlatarak seçim sonucunu yeni yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte kutladılar.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
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Öz İplİk-İş Sendİkası Başkanlar Kurulu Toplandı

Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 8 Ni-
san 2019 tarihinde Ankara/Kızılcahamam’da 
toplandı. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı  
Rafi AY’ın başkanlığında toplanan Başkanlar 
Kurulu, Öz İplik-iş Sendikası Genel Merkez 
Yöneticileri ve şube-bölge-il-ilçe başkanla-
rının, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin 

katılımıyla Çam Hotel’de gerçekleşti.
Genel Başkan Rafi Ay, başkanlar kurulunda 
bir konuşma yaparak,  geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen belediye seçimlerinin ardından 
Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesi ge-
rektiğini dile getirdi. Ay, çalışma hayatıyla il-
gili çözüm bekleyen sorunların da biran evvel 

dikkatte alınması gerektiğinin altını çizdi.
Başkanlar Kurulunda  “Ülkemizin içerisin-
de bulunduğu siyasî-sosyal ve ekonomik 
durum, çalışma hayatının sorunları ile ilgili 
yaşanan son gelişmeleri” ve “teşkilatlanma 
faaliyetleri” ele alındı. Emek ve alın teri mü-
cadelesinde 40 yıllık bilgi, birikime sahip olan 
sendikamızın, sendikal mücadelede üyele-
rinin çıkarlarını korumak ve gözetmek için 
çalışmalarına  hız kesmeden devam edece-
ğine vurgu yapıldı. Sendikal mücadele yol-
larının geliştiği ve değiştiğinin farkında olan 
sendikamızın, yeni söylem/eylemlerle aktif, 
dinamik, pozitif bir sendikal kimlik inşası için 
çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Genel Başkan Ay, Öz İplik-İş’in genel kurulun 
ardından geçekleşen ilk başkanlar kurulunun 
olduğunun altını çizerek, genel kurulu şölene 
çeviren teşkilatın  tüm başkan ve yöneticile-
rine teşekkür etti. Yönetim Kurulu Üyeleri, 
teşkilata genel kurulumuzun anısında plaket 
takdim etti. Başkanlar Kurulu, toplu fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi.
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Öz Taşıma-İş üyesİnden örnek davranış

Öz Taşıma-İş’ten kadın üyelerİne hedİye

Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman 
sürücüsü Oğuz Ay’ın, rayların üzerinde su 
içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada 

paylaşım rekoru kırdı. Bu güzel davranışın-
dan dolayı üyesini ziyaret eden Öz Taşıma-İş 
Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, 

üyesine hem teşekkür etti hem de küçük 
altın vererek ödüllendirdi. Öz Taşıma-İş Sen-
dikası üyesi olan ve Antalya Ulaşım A.Ş.’de 
vatman olarak görev yapan Oğuz Ay’ın, sefer 
sırasında raylardaki birikintiden su ihtiyacını 
karşılayan kediyi sabırla beklemesi sosyal 
medyada viral oldu. Paylaşım ve izlenme 
rekorları kıran videoyu izleyen Öz Taşıma-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 
farkındalık yaratan ve yaşama hakkına saygı 
gösteren üyesini ziyaret etti.
İş yerine giderek üyesiyle bir araya gelen 
Başkan Toruntay; “Kıymetli üyemizi bu hare-
ketinden dolayı hem şahsım hem de sendi-
kam adına tebrik ediyorum. Can dostlarımı-
zın yaşam hakkına gösterdiği saygı herkese 
örnek olacak nitelikte. Bu dünya hepimiz 
için ve her canlının bu dünyada yaşama hak-
kı var. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü 
şiarını benimsemiş bir milletin evladının da 
böylesi bir harekette bulunması bizi tam 
olarak anlatmaktadır. Bu hareketiyle herke-
se örnek olan ve çok güzel bir mesaj verip, 
farkındalık yaratan üyemize teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Toruntay, üyesinin bu davranışını küçük altın 
takdim ederek ödüllendirdi.

*Öz Taşıma İş’ten kadın üyelerine hediye
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan ve ta-
şımacılık iş kolunda lider konumda bulunan 
Öz Taşıma-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü olması dolayısıyla kadın üyeleri-
ne hediye takdim etti.
Öz Taşıma-İş Sendikası, kadın üyeleriyle bir 
araya geldi ve kadınlar günü olması sebe-
biyle hediye verdi. Konuyla ilgili olarak açık-
lamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nede-
niyle kadın üyelerimiz için çam sakızı çoban 
armağanı bir hediye yaptırdık. Gaziantep’e 
özgü olan Kutnu kumaşından yaptırdığımız 
fularları yönetim kurulu üyelerimiz ve kadın 
komite başkanımız kadın üyelerimize dağıt-
tı. Biz sendika olarak, sadece özel günlerde 
değil her zaman üyelerimizin yanındayız. 

Sürekli sahada ve üyelerimizle temas ha-
lindeyiz. Bizler sadece böyle özel günlerde 
sahaya inelim, boyumuzu gösterelim bu ye-
terli gelir anlayışında değiliz. Ne makam ne 

de ücret sendikacılığı yapıyoruz. Üstümüze 
düşenden ziyade fazlasını yapmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Dokunduğumuz her 
üyemizden bir şeyler öğreniyor, buna göre 

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
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Öz Taşıma İş’ten tİyatro etkİnlİğİ
Sosyal sendikacılık örneği gösteren Öz Ta-
şıma-İş Sendikası, Gazi Ulaş A.Ş. ile birlikte 
Gazi Ulaş A.Ş.’de çalışan üyeleri için tiyatro 
etkinliği düzenledi.
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Taşı-
ma-İş Sendikası, sosyal sendikacılıkta ör-
nek teşkil etmeye devam ediyor. Üyelerinin 
iş hayatından uzaklaşıp, stres atmalarını 
sağlamak için etkinlikler düzenleyen Öz Ta-
şıma-İş Sendikası, Gazi Ulaş A.Ş. ile birlikte 
‘Otobüste Şenlik Var’ isimli tiyatro gösterisi 
düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu tiyatro 
oyununda, sendika üyeleri de yer aldı.
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay; “Bu tür etkinlik ve orga-
nizasyonları önemsiyoruz. Yoğun bir tem-
poda, stres altında çalışan kıymetli üyeleri-
mizin hoş vakit geçirmesi ve az da olsa iş 
hayatından uzaklaşmalarını sağlamak için; 
piknik etkinlikleri, halı saha futbol turnu-
vaları ve tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. 

Biz sendika olarak, üyelerimiz için en iyisini 
yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam 
edeceğiz” dedi.
Oyun sonrası ebeveynleriyle birlikte tiyatro 
oyununu izlemeye gelen çocuklara pamuk 
şeker dağıtıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe; Gazi Ulaş A.Ş. Ge-
nel Müdür Yardımcısı Osman Koç, Öz Taşı-
ma-İş Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Halil 
İbrahim Kaya, sendika iş yeri temsilcileri ve 
çok sayıda üye katılım sağladı.

bir yol haritası belirliyoruz, çünkü biz büyük 
bir aileyiz” dedi.

“Sorunları Biliyoruz Ve Çözüm  
Üretiyoruz”

Yaşanan sorunları biliyoruz diyerek sözle-
rine devam eden Genel Başkan Mustafa 
Toruntay; “Üyelerimizin yaşadığı ve iş kolu-
muzdaki sorunları biliyoruz. Bunlardan en 
önemlisi kadro dışı kalan emekçilerimiz ve 
kadroya geçen, ancak asgari ücret zammın-
dan faydalanamayan işçilerimizin durumu. 
Bu sorunların çözümü için çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Hükümetimizin yetkili or-
ganlarıyla sürekli istişare içindeyiz, umuyo-
rum ki bu sorunlar da kısa sürede çözüme 
kavuşacaktır. Biz hem konfederasyonumuz 
HAK-İŞ olarak hem de Öz Taşıma-İş Sen-

dikası olarak sorunlara çözüm üretmek, 
işçilerimizin, emekçilerimizin yaşam stan-

dartlarını yükselmek için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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böke, van mİllİ eğİtİm müdürü hasan 
tevke'yİ zİyaret ettİ

SAHİB ATA TERMAL 
TESİSLERİ İLE tİs 
İMZALANDI

Genel Başkanı Sayın Vedat Böke, Genel Başkan 
Yardımcımız Yavuz Ulusoy, Kadın Komite Başka-
nımız Serpil Açıkgöz ile birlikte Van İl Milli Eğitim 
Müdürü Hasan Tevke’yi  makamında ziyaret etti.
Genel Başkanı Sayın Vedat Böke ile beraberindeki 
heyet Van Şişli ve İskele Öğretmenevleri işyerlerin-
de çalışanlarımıza ziyarette bulundu.  

Sendikamız ile Ilgın Belediyesine bağlı Sahib Ata 
Termal Tesisleri arasında Toplu İş Sözleşmesi Ilgın 
Belediye başkanı Mehmet Karahan ve OIeyis Genel 
Başkan Yardımcısı Hilmi Ateş, Oleyis Kadın Komite 
Başkanı Serpil Açıkgöz'ün katıldığı tören ile imza 
altına alındı.

OLEYİS SENDİKASI



280 |  SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Mayıs 2019

KADIN üyelerİMİZ  
8 MART'TA İSTANBUL'DA 
BULUŞTU
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar 
Günü çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması, 8 Mart 2019 tarihinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezinde Genel Başkanımız Vedat Böke, 
Genel Başkan Yardımcımız Erdoğan Yılmaz, Kadın 
Komite Başkanımız Serpil Açıkgöz, Şube Başka-
nımız Nihat Şahin ve Şube Yöneticilerimiz ile katın 
üyelerimiz ile birlikte katıldık. 

8. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI'NA KATILDIK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in tarafından 
düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkin-
likleri çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın 

Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklar-
da Eşitlik” temasıyla 6 Mart 2019 tarihinde 
Ankara da  Genel Başkanımız Sayın Vedat 

Böke, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube 
Başkanlarımız ve Kadın Üyelerimiz ile bir-
likte katıldık. 
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKAMIZIN 39. YIL DÖNÜMÜNÜ 
KUTLADIK

Öz Ağaç-İş Sendikası Ailesi, 17 Mart 2019 
12. Olağan Genel Kurulu öncesi düzenlenen 
Öz Ağaç-İş Sendikamızın 39. Yıl Dönümü 
kutlamalarında tüm delege ve temsilcileriy-
le bir araya geldi.
16 Mart 2019 günü Ankara Hilton Otel'de 
gerçekleşen 39. Yıl Dönümü kutlamaların-
da, yemek eşliğinde farklı etkinlikler düzen-
lenerek birlik ve beraberlik örneği sergilen-
di. Gecemize HAK-İŞ Onursal Başkanı Sa-

lim Uslu, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, 
İl, İlçe Yöneticilerimiz, HAK-İŞ'e bağlı diğer 
Sendika Yöneticileri, Siyasetçiler, delegele-
rimiz, Baş temsilci ve temsilcilerimizin yanı 
sıra ünlü sanatçı Bülent Serttaş, KRAL FM 
sunucusu Afrikalı Ali, Öz Ağaç-İş Marşımızın 
yazarı ve çok sayıda misafir katıldı.
HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Salim Uslu, 
Genel Başkanımız Eyüp Karaderili, Genel 
Başkan V. Av Tuncay Dolu ve Genel Sekre-

terimiz Mert Doğan Bozkır'ın selamlama 
konuşması ile başlayan gecemizin sunucu-
luğunu KRAL FM sunucusu Afrikalı Ali yaptı.
Gecemizde ünlü sanatçı Bülent Serttaş sah-
ne aldı, Seğmenler, Çerkez ve Horon halk 
oyunları ekibi misafirlerimize gösteri sundu, 
Çubuklu Cem ise müziğiyle misafirlerimizi 
coşturdu. 
Hep bir ağızdan Öz Ağaç-İş Marşının söylen-
diği gecemiz pasta kesimiyle sona erdi.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI 12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Öz Ağaç-İş Sendikası 12. Olağan Genel Ku-
rulu 17 Mart 2019 tarihinde Ankara Hilton 
Otel'de gerçekleşti. Gerçekleşen Genel Kuru-
lumuzda Genel Başkan Vekilimiz Av. Tuncay 
DOLU Genel Başkanlığa seçildi.
12. Olağan Genel kurulumuza, Konfederas-
yonumuzun Genel Başkanı Sayın Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Sa-
lim Uslu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa To-
runtay, HAK-İŞ' bağlı Sendikalarımızın Genel 
Başkanları ve Yöneticileri,  BBP Genel Başkan 
Yardımcısı Ünsal Karabulut, ünlü sanatçı Bü-
lent Serttaş, çok sayıda siyasetçi bürokrat, 
delegelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurulda divan başkanlığını HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay 
yaparken, divanda Öz Güvensen Genel Baş-
kanı Ömer Yılmaz, Medya İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Sezai Ballı, Öz Ağaç-İş 
Sendikası Hukuk Müşaviri Tuğçe Taştan ve 
Hasan Sağlık yer aldı. 1999'dan bu yana Sen-
dikamızın Genel Başkanı olan Eyup Karaderili 
bu dönemde aday olmayacağını açıklayarak 
tüm Öz Ağaç-İş ailesinden helallik istedi.
Genel Başkanımız Karaderili konuşmasında; 
zor günlerden geçerek günümüze kadar gel-
diğini anlattı. Sendikal mücadelede dönüm 

noktasını yaşadığını vurgulayan Karaderili, 
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı olarak 
geçmişten günümüze kadar vermiş oldukları 
mücadeleyi vurguladı. Konuşmasında duygu-
lu anlar yaşayan Genel Başkanımız Eyup Ka-
raderili, Öz Ağaç-İş Sendikası 12. Olağan Ge-
nel Kurulunda aday olmadığını açıkladı. Ka-
raderili, HAK-İŞ ve Öz Ağaç İş Teşkilatından 
helallik istedi. Tek liste olarak seçime gidilen 
Genel Kurulumuzda Genel Başkan Vekilimiz 
Av. Tuncay DOLU, Genel Başkanımız seçile-
rek bayrağı devraldı. 
Genel Kurulumuzda delegelerin çoğunlu-
ğunun oyunu alan Av. Tuncay DOLU Genel 
Başkan, Mert Doğan BOZKIR, Emin HAYTA, 
Adnan KIYAK, Şaban DEMİR ve Seyhan SARI-
GÜZEL Genel Başkan Yardımcısı olarak Sen-
dikamızın Genel Yönetim Kuruluna seçildi.

“Hakkı ve Emeği Temsil Etmeye De-
vam Edeceğiz”

12. Olağan Genel Kurulumuzda Genel Başkan 
olarak seçilan Tuncay DOLU konuşmasında; 
“Hak ve emek uğruna bir dava meselesi ola-
rak gördüğümüz sendikal mücadele yolunda 
39 yıldır var olan Öz Ağaç-İş Sendikamız her 
zaman hakkı temsil etmiş ve bundan sonra 
da etmeye devam edecektir. Hakkı ve emeği 

temsil eden bu kutlu mücadele, geçmişten 
bugüne nasıl geldiyse bugünden geleceğe 
de devam edecek, işçisinin yanında olacak, 
hakkını savunacak ve bunun için ne gereki-
yorsa yapacaktır. 2007 yılından 2015 tarihine 
kadar hukuk müşavirliği, sonrasında Genel 
Başkanvekilliğini yürüttüğüm Sendikamızı 
kaldığı yerden daha da ileriye taşımak bir gö-
nül borcudur ve bu mücadele vefa mücadele-
sidir” ifadelerini kullandı.

“Bayrak Yarışını Devam Ettirmeye 
Talibiz”

Dolu konuşmasında; “Sendikamıza kazan-
dırdığımız yenilikçi anlayışı devam ettirmek, 
daha da ileriye taşımak, geçmişi unutmaya-
rak ama çağımızın gelişmelerini de göz önü-
ne alarak, sendikal harekete örnek olacak fa-
aliyetlerimizi, çalışmalarımızı, bugüne kadar 
ki deneyimlerimiz, inancımız, hedeflerimiz ve 
cesaretimizle hep birlikte sürdürmeye devam 
etmektir. Bu amaçlar uğruna bu kutlu dava-
da, hep birlikte sendikamızı daha ileri taşı-
mak, yarım kalan ve yeni projelerimizi hayata 
geçirmek, hak ve emeğin savunuculuğu için, 
bayrak yarışını kaldığı yerden devam ettir-
meye talibiz” diyerek mücadelelerinin devam 
edeceğini vurguladı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan'da Genel Kurulumuzda 
Öz Ağaç-İş ailesine seslendi.
Arslan konuşmasında; Öz Ağaç-İş Sendika-
sının önemli bir noktaya geldiğini söyleyerek, 
“Öz Ağaç-İş sendikamızın bugün geldiği yeri 
takdirle ve gururla takip ediyoruz. HAK-İŞ’in 
en zor iş kollarından birisi olan Öz Ağaç-İş 
sendikamızın ağaç iş kolundaki başarısı-
nı bundan sonraki başarılar ve hedefler için 
örnek bir tutum olarak görüyoruz. Başta 
Eyüp Bey olmak üzere yönetim kurulundaki 
herkesi başarı, çaba ve gayretlerinden dolayı 
takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öz Ağaç-İş HAK-İŞ’le Birlikte  
Yürüdüğünü Göstermiştir” 

HAK-İŞ’le yürümenin HAK-İŞ davasına sahip 
çıkmanın, HAK-İŞ’in bir parçası olmanın, hem 
sendikalara hem de sendika mensuplarına 
büyük bir imkan sağladığını dile getiren Ars-
lan, “HAK-İŞ’le yürüyerek, HAK-İŞ davasını 
kendi davası bilerek, HAK-İŞ mücadelesini 
bütün iş kollarında başarıya ve daha yüksek-
lere taşımak adına yapılan bütün mücade-
lelere HAK-İŞ olarak destek veriyoruz. Bu 
mücadelede bugüne kadar birlikte çalıştığı-
mız gibi bundan sonra da birlikte çalışmamız 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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ÜYELERİMİZİ tİs hakkında bİlgİlendİrdİk

İŞÇİ DOSTLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

ÜYELERİMİZ TİS HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Boydak Enerji Ordu-Akkuş Umut Barajı ve HES ça-
lışanı üyelerimiz ile bir araya gelerek, onlar adına 
yürüttüğümüz toplu sözleşme müzakerelerimiz 
hakkında bilgilendirmelerde bulunarak taleplerini 
dinledik. Bir dahaki ziyaretimizde sözleşmenin ka-
zanımlarıyla buluşmak dileğiyle ayrıldık.
Boydak Enerji bünyesinde çalışan işçilerimize 
14.03.2019 imza tarihli TİS ile geniş yelpazede, ol-
dukça çeşitli sosyal ve mali haklar elde etmenin 
yanı sıra ücret iyileştirmelerini de sağlamanın haklı 
sevincini paylaşıyoruz. Emeğin, alınterinin ve üre-
ten işgücünün hakkettiği değerleri göreceği nice 
güzel günler görmek dileğiyle...

Aydın ve Denizli’yi hedef alan Ege ziyaretimizde, 
sulama birliklerinde ve sahada çalışan onlarca işçi 
dostumuz ile bir araya geldik. Üyelikleriyle sendi-
kamıza güç katan emekçilerimizle toplantılar dü-
zenleyerek içinde bulundukları sorunlar ve gelecek 
planlamaları üzerine fikir teatisi gerçekleştirdik. 
Bereket Sulama Birliği’nde güzel bir toplu sözleş-
meye imza atarak üyelerimizden gördüğümüz des-
teğe karşılığını vermeye gayret ettik. 

İki ay evvel Kayseri Yahyalı’da bulunan Ağcaşar Sulama Birliği’nde 
çalışan işçi dostlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk, 
teveccühlerini kazanarak yetkimizi tesis ettik. İşçi dostlarımızın 
talep ve beklentileri doğrultusunda yürüttüğümüz toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerimiz neticesinde çeşitli kazanımları olan bir toplu 
iş sözleşmesini mutabakata vararak meydana getirdik.
Kayseri Yahyalı Ağcaşar Sulama Birliğinde TİS Kazanımları;
* Çıplak ücretlere %26,5 zam 
* İlk kez 10 günlük sendika ikramiyesi 
* İlk kez Bayram mesailerine 3 yevmiye * İlk kez Eğitim ve Yakacak 
yardımı 600 TL * İlk kez Ramazan Bayramında 600 TL ve Kurban 
Bayramında 1000 TL yardım
* Yine ilk kez olmak üzere Askerlik, Afet, Doğum, Ölüm, Evlenme 
vb. yardımları kazanıldı. 
Üye arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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havasen'den sendİkamıza zİyaret

hukuk mücadelemİzİ kazandık

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) 
Genel Başkanı Sn. İskender Çarkçı ve Yö-
netim Kurulu üyelerinin yaptıkları ziyaret 

ile Nisan 2013’ü tekrar anımsadık ve emek 
dünyası adına yola çıktığımızda karşılaş-
tığımız tüm engellemeleri, barikatları ve 

bürokratik oligarşinin iş dünyasındaki hege-
monyasını kırmanın mücadelesi sürecinde 
yaşadıklarımız sohbetimize konu oldu. 
Emeğin mücadelesinde birlikte hareket 
etmenin, bilgi paylaşımının vurgusunun 
yapıldığı sohbetimizde, iki genç sendikanın 
tekelleşmeye yüz tutmuş “sendika” kavra-
mına bir farklılık ve farkındalık taşıyacağı, 
rekabetçi yaklaşımla kalitenin hedeflenece-
ği ve çağın gereklerine uygun sendikal faali-
yetlerin nasıl sürdürüleceği hususlarında is-
tişarelerde bulunuldu. Havayolu Çalışanları 
Sendikası (Hava-Sen)’na 2018 yılında çıkmış 
oldukları yolculuklarında emin adımlar-
la yürümelerini, bezginlik ve yorulmaktan 
uzak bir mücadele sürdürmelerini diler, ça-
lışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileriz.

2015 yılında elde ettiğimiz yetki-
mize yapılan itiraz sonucu sür-
dürdüğümüz hukuk mücadelesi 
neticesinde 3 yıllık gecikmeyle 
elde ettiğimiz yetki belgemizle 
İstanbul Enerji A.Ş.’de mutaba-
kata varılamayan TİS maddele-
riyle alakalı Yüksek Hakem Ku-

rulu kararı çıkmıştır. Sahada ve 
hukuk alanında verdiğimiz mü-
cadelede bizleri yalnız bırakma-
yan İstanbul Enerji A.Ş. çalışanı 
işçi dostlarımıza minnettarlığı-
mızı bildirir, kararın hayırlı olma-
sını dileriz.

Amasya D.S.İ Yedikır Barajı Sulama Birli-
ği’nde işçi dostlarımızın kazançlı bir dönem 
geçirmelerini hedefleyerek oldukça verimli 

bir toplu iş sözleşmesini imzalamış bulunu-
yoruz. Sözleşme kazanımlarının işçi dostla-
rımıza hayırlı olmasını ve bereketli bir çalış-

ma dönemi geçirmelerini dileriz.
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Hak-İş konfederasyonumuz İle bİrlİkte 
semİner düzenledİK

KAMUSEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE 
KKTC MECLİS BAŞKANI TEBERRÜKAN ULUÇAYI ZİYARET ETTİ

Hak-İş ve Kamu-Sen’in düzenlediği Yeni-
likçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 
düzenlenen seminerde “Toplumsal Cinsiyet 
Algısı ve Mobbing” konusu ele alındı.
Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sek-
reteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Baş-
kanı Ayşe Özdemirağ, seminerde yaptığı ko-
nuşmada “Kamu-Sen, Çözüm vizyonu olan, 
bağımsız olarak izlenen etkili bir sendikadır. 
Kadın sorunlarında araştırmalar yaparak 
çözümler bulmaya çalışan, Meclis’te öneri-
lerde bulunan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
de önemine inanan bir sendikadır” dedi.

21. Yüzyıl’ın En Önemli Sorunu

“Kadın üyelerimiz Yürütme Kurulumuzda 
yüzde 50 oranındadır. Toplumu bilinçlen-
dirme ve farkındalık yaratma anlamında bir 
çok eylemde bulunuyoruz” diye konuşan Öz-

demirağ “Bu organizasyonun Kamu-Sen’de 
yapılması bizi çok onurlandırmıştır. Hak-İş’e 
bize gösterdikleri yardımlardan dolayı te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. Kadın erkek ara-
sında süre gelen eşitsizlik anlayışı bir çok 
problem doğurmaktadır. 21’inci yüzyılın en 
önemli sorunlarından biridir, bu halk soru-
nun önlenmesi için ilk adımın kadın toplum-
sal cinsiyet eşitliği kuralları konusunda şu 
anda eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şiddet 
yerine sevgi dolu günler için elimizden ge-
len her çalışmayı yapacağımızı kamu oyuna 
bildirmek isterim” şeklinde konuştu.
Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin de yaptığı konuşma-
da “Kamu-Sen’e bizi ağırladıkları için teşek-
kür ediyorum. Kıbrıs’ta bir ilki yaşattığımız 
için de gurur duyuyorum. Türkiye’de kadın-
ların sendikalarda daha etkin rol alabilmesi 
için 81 ili kapsayan bir proje yapıldı bu ko-

nuda. Kamu-Sen bu konuda bir rol model. 
Kadınların Kamu-Sen’de gerçekten çok et-
kin olduğunu görüyoruz. Yetişmiş kadınların 
aktivitelerini görüyoruz. Bu yüzden Metin 
Atan’ı tebrik ediyoruz, çünkü Kamu-Sen’i 
Türkiye’de bu yönünden dolayı örnek göste-
riyoruz. Hak-İş olarak haklarda eşitlik önce-
liğini benimsiyoruz” dedi.
Seminerde söz alan Kamu-Sen Başkanı 
Metin Atan da “Çok gururluyum. Türkiye’de 
örnek bir sendika olarak gösterilmek bizim 
için gurur kaynağıdır. Yönetim kurulları-
mızda kadınlarımızın yüzde 50’lik kesimde 
olması bizim için çok önemli. Bu durum 
bana onur veriyor. Hak-İş başkanı Mahmut 
Arslan’a bu konuda bize verdiği destekten 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım bir 
dahaki sefere bu konuları daha geniş kitle-
lere hitap edebileceğimiz şekilde seminer-
ler düzenleriz. Herkese çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Ele Alınan Konular

Seminerde “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve 
Mobbing-Cinsiyet Eşitliği Alanında Ulusla-
rarası Referanslar-Sivil Toplum ve Sendikal 
Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve 
Kadın Temsili Aktif Vatandaşlık, Çalışma 
Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Re-
feranslar” başlıklı konular ele alındı.
Hak-İş Konfederasyonu tarafından yürütü-
len projenin finansmanı Türkiye Cumhuriye-
ti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı tarafından sağlandı.

KKTC KAMU-SEN

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay kadınların hak ettiği yere gelebil-
mesini sağlamak için daha çok yolları ol-
duğunu söyledi ve sosyal devlet olmasının 
da böyle bir olgu olduğunu vurguladı. Cum-
huriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesi-
lesiyle Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları 
Komitesi’nden bir heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nde saat 10:00’da ger-
çekleştirilen kabulde konuşan Kamu-Sen 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Ka-

dın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe 
Özdemirağ konuşmasında kadınların so-
runlarını dile getirerek taleplerde bulundu.

“Çalışan Kadınlar Aile Ve Özel Ha-
yatlarıyla İlgili Sorunlar Yaşıyor”

Dünyanın ekonomik yönden gelişmesiyle 
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iş hayatıyla ilgili sorunların da arttığını kay-
deden Özdemirağ, çalışan kadınların aile ve 
özel hayatlarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını 
kaydetti.
Dünya genelinde iş aile ve özel hayatın 
uyumlaştırılmasıyla ilgili bir kavram geliş-
meye başladığını dile getiren Özdemirağ, 
KKTC’de de iş ve aile hayatının koordine 
edilebilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenle-
melerin yapılmasını istedi.Özdemirağ, yeni 
Kamu Görevlileri Yasa taslağında iş ve aile 
yaşantısı konusunda bazı düzenlemeler 

yapıldığını ancak bakmakla yükümlü oldu-
ğu yaşlı anne babası olan çalışanların bu 
durumda mazeret izni alınabilmesinin da 
yasada yer almasını istedi. Vardiya çalışan 
kadınların emzirme izni konusunda sıkın-
tılar yaşadığını da söyleyen Özdemirağ, bu 
konuda düzenleme talebinde bulundu.

“Mobing Uygulayan Suçlu Sayılsın”

Mobing  uygulayan kişilerin suçlu sayılması 
için düzenleme beklentilerini de dile getiren 
Özdemirağ, Kamu Görevlileri yasasında 

mobingin nasıl araştırılacağı hususunda bir 
açıklama bulunmadığını, nasıl bir yol izlene-
ceğinin yasada yer almasını, tüm  talepleri-
nin özel sektör çalışanı kadınlar için de uy-
gulanması zorunluluğunun önünün gerekli 
yasalarla açılmasını istedi.

“Kadına Yönelik Şiddet Konusunda 
Devlet Eylem Planı”

Kadına yönelik şiddet konusunda bir dev-
let eylem planı hazırlanması gerektiğini de 
kaydeden, Özdemirağ, Toplumsan Cinsiyet 
Eşitliği Dairesi’nin tam anlamıyla  müdürüy-
le odacısıyla bir daire olarak faaliyet sürdür-
mesine yönelik adım atılmasını da istedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay da kadınların hak ettiği yere gele-
bilmesini sağlamak için daha çok yolları 
olduğunu söyledi ve sosyal devlet olmasının 
böyle bir olgu olduğunu vurguladı.
“İnşallah biz de sosyal devlet olma anlayış-
lını yerleştirmek için gereken adımları ata-
biliriz” diyen Uluçay, bu anlayışın bir kültür 
haline gelebilmesinin herkesin sorumlulu-
ğu olduğunu vurguladı.
Bunun için canla başla çalışmaları gerekti-
ğini kaydeden Uluçay, sorunların giderilebil-
mesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın 
erkek herkesin birlikte adımlar atması ge-
rektiğini vurguladı.

Cİlt ve Yara Bakım SemİnerİMİZe yoğun İlgİ
Kamu Görevliler Sendikası (Kamusen) Cilt 
ve yara bakım semineri düzenledi. Türkiye 
yara bakım ve doku onarımı derneği başka-
nı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Prof. Dr. Mustafa 
Deveci ve Prof.Dr. Tuğbay Tuğ konuşmacı 
olarak katıldığı seminere hem Kamusen 
üyeleri ve dış katılımcılar yoğun bir ilgi gös-
terdi. Tam gün süren seminerde konunun 
uzmanları Yara Bakımı ilgili tüm konular 
hakkında oldukça değerli sunumlar ger-
çekleştirdi. Katılımcılara seminer bitiminde 
katılım belgesi verildi.
KamuSen  Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğ-
lu, seminerle ilgili olarak yaptığı açıklama-
da vücuttaki yaralar ve bakımının sağlıkta 
önemli yer tuttuğunu belirterek iyileşme 
süreci uzamış yaraların bireyleri ve aileyi 
olumsuz etkilediğini vurguladı, şöyle dedi:
"Yaraların iyileşmesi doğru yöntemin uygu-
lanmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle 
Tıpta doğru gelişmeleri, hızla gelişen bilim-
sel verileri takip etmek ve bunları uygula-

malarımızda kullanmak önemlidir. Yaranın 
iyileşmesi hastanın yaşam kalitesine doğ-
rudan etki etmektedir. Yaşam kalitesinin 

artırılması için güncel bilgilerin iş hayatında 
kullanılması elzemdir"
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Sendikamız üyelerinden çalıştıkları fabrika-
larında iş kazası geçiren üyelerimiz gerek 
evlerinde gerekse hastanelerde yönetim 

kurulu üyelerimiz tarafından ziyaret edil-
diler. Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri 
dinlendi. Yaşanan kaza sonrasında neler 

yapılması gerektiği konusunda bilgilendir-
melerde bulunuldu. 

Gebze Plastikçiler Sanayi Böl-
gesinde kurulu olan Yömser 
Ambalaj A.Ş. işerinde Endüst-
riyel İlişkiler Kurulu Toplantısı 
gerçekleşti. Toplantıda üyeleri-
mizin üretim, kalite, verimlilik, 
tasarruf, yemek, İSG vb. konu-
larda öneri ve talepleri ele alın-
dı. Toplantıya sendikamız adına 

Genel Başkanımız Kudret Ör-
gel, Genel Mali Sekreterimiz 
Uğur Evkuran ve işyeri temsil-
cilerimiz katıldı. Fabrika Genel 
Müdürümüz Umut SEYHAN ve 
beyaz yaka idareci ve yönetici-
lerinde iştirak ettiği toplantıda 
fabrika yönetimince de genel
bilgilendirmeler yapıldı.

Manisa Organize Sanayi Böl-
gesinde kurulu olan Polinas 
Plastik Sanayi A.Ş. işyeri ile 
Türk Kızılayı tarafından düzen-
lenen Kan Kampanyasına Ge-
nel Başkanımız Kudret Örgel, 
Genel Sekreterimiz Hakan Ka-
raman, Yönetim Kurulu
Üyemiz Osman İnci, fabrika 
temsilcilerimiz ve tüm üyele-

rimiz katıldılar. Fabrika Genel 
Müdürümüz Faik Önaldı ve 
beyaz yaka yöneticilerimizin de 
iştirak ettiği kampanyada "Kök 
Hücre" bağışı da yapıldı.

İŞ KAZASI GEÇİREN ÜYELERİMİZİ ZİYARET

YÖMSER AMBALAJ A.Ş. 
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KURULU
TOPLANTISINA KATILDIK

TÜRK KIZILAYI KAN KAMPANYASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI
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Gebze Organize Sanayi Böl-
gesinde kurulu olan Klöckner 
Pentaplast A.Ş. işyeri futbol 
takımımız GOSB tarafından dü-
zenlenen fabrikalar arası futbol

turnuvasında bir üst tura çık-
mayı başardı. Üyelerimizden 
Günay Arı kaptanlığında iler-
leyen takımımızın kupa kaldır-
masını temenni ederiz. 

Hak-İş Konfederasyonumuz 
ve İstanbul İl Başkanlığımız 
tarafından bu yıl 8. düzenlenen 
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" 
programımız Haliç Kongre 
Merkezinde gerçekleşti. Öz 

Petrol-İş Sendikası olarak ka-
dın üyelerimizle birlikte katıldı-
ğımız program "Fıtratta Farklı-
lık Haklarda Eşitlik" temasıyla 
kutlandı.

Sendikamızın ilk üyelerinden Klöckner 
Pentaplast A.Ş. çalışanı Mehmet Kara için 
işyerinde tüm üyelerimizin ve fabrika genel 

müdürümüz ile yöneticilerin katılımıyla ger-
çekleşen programının ardından emeklilik 
hayatına uğurlandı.

Kendisinin yeni hayatında ailesi ve sevdikle-
riyle birlikte huzur dolu günler yaşamasını 
temenni ediyoruz.

FUTBOL TAKIMIMIZIN BÜYÜK BAŞARISI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

İLK ÜYELERİMİZDEN MEHMET KARA EMEKLİ OLDU
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