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Editörden...
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, delegelerimizin ve binlerce işçinin katılımıyla gerçek-
leştirdiğimiz HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulumuza yer verdiğimiz dopdolu HAK-İŞ 
dergisi ile yeniden karşınızdayız. Dergimizin sayfalarını çevirdikçe, HAK-İŞ’in ulusal 
ve uluslararası toplantılardaki temsilini, HAK-İŞ’in uluslararası alanda gerçekleştirdi-
ği eğitim programları, toplantılar, eylem ve etkinliklerdeki gücü ve etkinliğini görme 
imkanı bulacaksınız.
HAK-İŞ olarak bu yıl 14. Olağan Genel Kurulumuzu ATO Congresium’da Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımız, siyasi parti-
lerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, üyesi olduğumuz ITUC ve 
ETUC başta olmak üzere, çok sayıda ülkeden konuk sendikacı katılımlarıyla gerçek-
leştirdik.
Genel Kurulumuzun heyecanı ve coşkusunu anlatan haberlerimizi dergimizin ilerle-
yen sayfalarında göreceksiniz.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP’ye geçen bazı belediyelerde HAK-
İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye işçilerimizin haksız yere işten çıkarıldığını, sürgünlere 
gönderildiğini, HAK-İŞ Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarla, Bolu’dan 
Ankara’ya 200 kilometre boyunca yağmur, çamur, rüzgar demeden bütün olumsuz 
hava koşullarına rağmen binlerce üyemizle gerçekleştirdiğimiz ve CHP Genel Merke-
zi önünde yaptığımız basın açıklamasının ardından sonlandırdığımız Emek ve Adalet 
Yürüyüşü’ne ve Bolu Belediyesi önünde 120 günü aşkın süren mücadelemize ilişkin 
haberlerimizi bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.
HAK-İŞ olarak çalışma hayatına ilişkin KİT’ler başta olmak üzere 696 sayılı KHK kap-
samı dışında kalan işçilerimizin kadroya alınması için yürüttüğümüz çalışmalar, kamu 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz, kamu işçilerinin haklarının iyileştirilmesine iliş-
kin taleplerimiz ve görüşme sonrasında imzaladığımız kamu toplu iş sözleşmesine 
kadar pek çok konuda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin haberlerimizin ayrıntılarını 
dergimizin ilerleyen sayfalarında görebilirsiniz. 
Uluslararası alanda katıldığımız toplantılardan, kadın üyelerimize yönelik olarak yü-
rüttüğümüz proje çalışmalarımıza, çeşitli üniversitelere giderek öğrencilerle bir araya 
geldiğimiz toplantılara, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması hazırlıkları, konfe-
derasyonumuzun Başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliğimiz tarafından yürütülen çalışmaları içeren dopdolu bir HAK-İŞ dergisi 
ile yeniden karşınızdayız. 
HAK-İŞ’in faaliyetlerini anlık olarak www.hakis.org.tr adresindeki internet sitemizden, 
facebookta www.facebook.com/hakiskonfederasyonu ve Twitterda https://twitter.
com/hakiskonf Instagramda https://www.instagram.com/hakiskonf adreslerinden 
takip edebilirsiniz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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14. Olağan Genel Kurulumuzu bü-
yük bir salonda delegelerimiz ve 
binlerce üyemizin katılımıyla büyük 
bir coşku ve yoğun bir katılımla ger-
çekleştirdik.
HAK-İŞ davasına gönülden inanan, 
onurlu, gururlu, vefalı üyelerimize 
bizleri bu özel günümüzde yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkür ediyoruz.
Genel Kurulumuz, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, bakanlarımı-
zın, siyasi partilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve temsilcile-
rinin teşrifleriyle üst düzey protoko-
lün yoğun katılımıyla ATO Congresi-
um’da gerçekleştirildi.
Genel Kurulumuza, üyesi olduğu-
muz ITUC ve ETUC başta olmak 
üzere, Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC) Genel Baş-
kanı Ayuba Philibus Wabba, ETUC 
Genel Sekreter Yardımcısı Patrick 
Itschert, ITUC-ATUC Genel Başkanı 
Mazen Al-Maaiata, ITUC-AF Genel 
Sekreteri Mody Guiro, OATUU Genel 
Sekreteri Arezki Mezhoud, Angola, 
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belçika, Brezilya, Benin, Bosna-Her-
sek, Botsvana, Bulgaristan, Burkina 
Faso, Cibuti, Çad, Endonezya, Eritre, 
Fas, Fildişi, Filistin, Fransa, Gabon, 
Gambiya, Gana, Gine, Gürcistan, 
İran, İngiltere, İtalya, Kamerun, Ka-
zakistan, Kenya,  Kongo, Kosova, 
Lübnan, Madagaskar, Makedonya, 

Malavi, Mali, Moritanya, Morityus, 
Nijerya, Pakistan, Romanya, Ruan-
da, Senegal, Somali, Sudan, Tan-
zanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün, 
Zambiya’dan 53 ülkeden 120 konuk 
sendikacı katıldı. Genel Kurulumuza 
katılarak bizleri onurlandıran bütün 
misafirlerimize teşekkür ediyoruz.
Yeni Bir Sendikal Anlayış
HAK-İŞ, ilkeleriyle işçi hareketinin 
“güçlü, farklı ve özgün” sesi olmuş, 
sendikal harekete yeni bir soluk ge-
tirmek, sivil ve demokratik bir kitle 
örgütü olmanın farkında, değişime 
açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi 
doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın 
öncüsü olma iddiasını geçmişten 
günümüze kadar taşımıştır.
200 yıllık sendikal hareketin, deği-
şim ve dönüşüm sağlayarak yoluna 
devam etmesi gerektiğine inanan 
HAK-İŞ, yeni bir sendikal anlayış 
ortaya koyarak, sosyal diyalog me-
kanizmaları üzerinden işverenlerle 
sağlıklı iletişimler kurarak ve sorun-
ları birlikte müzakere ederek çözüm 
yolları arayan bir konfederasyondur. 
HAK-İŞ, kuruluş ilkelerinden sap-
madan, yeni bir yaklaşımla Konfe-
derasyonumuzu geleceğe taşıma, 
sendikal hareketi daha da güçlendi-
recek, büyütecek ve daha etkin hale 
getirecek yöntemler bulma anlayı-
şıyla hareket etmektedir. HAK-İŞ, 
sendikalarını güçlendirirken aynı 
zamanda benimsediği sendikal an-

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan
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layışı tüm dünyayla paylaşarak yeni 
bir sendikal dil, üslup ve vizyon oluş-
turmaya çalışmaktadır.
Yeni Dönem, Yeni Hedefler, 
Yenilenen HAK-İŞ: Yeni Yol 
Haritası Genel Kurul Kararlarımız
Genel Kurulumuzda HAK-İŞ’in vizyo-
nunu ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 
dört yıllık dönemdeki yol haritasını be-
lirleyen, çalışma hayatı başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası alandaki 
konu ve sorunları kapsayan manifes-
to niteliğinde 90 önemli karar aldık.
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulun-
da, HAK-İŞ’in Sendikal Yaklaşımı, 
Kurumsal Kapasitesinin Güçlendiril-
mesi, Sendikal Hareket ve Çalışma 
Hayatına Yaklaşımı, Türkiye’nin De-
mokratik, Sosyal, Ekonomik ve Siyasi 
Gelişimine Yönelik Yaklaşımı, Küresel 
Sendikal Bakış Açısı ve Dış Politika 
Konularına İlişkin Yaklaşımı ana baş-
lıkları altında toplam 90 konu başlı-
ğından oluşan kararlarla HAK-İŞ’in 
yaklaşımı ve politikaları kapsamlı bir 
şekilde belirlendi.
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu, 
HAK-İŞ davasının daha da güçlendi-
ği, kökleştiği, geleceğe daha güçlü 
bir şekilde emin adımlarla yürüdüğü 
tarihi bir kongre olmuştur. HAK-İŞ, 
genel kuruldan daha da güçlenerek 
çıkmıştır. Yaşanan bu gelişim ve de-
ğişim HAK-İŞ'in ve HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların ortak başarısıdır. Çünkü 
HAK-İŞ olarak sadece bugünün değil, 
geleceğin HAK-İŞ'ini inşa etme iddi-
asındayız. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak yaşanabilir bir dünya için emek 
veriyor, geleceğe birlikte odaklanıp, 
geleceğimizi hep birlikte kuralım isti-
yoruz. Onun için emek, demokrasi, 
özgürlük, adalet için “İLERİ” diyo-
ruz.
Emek ve Adalet İçin Yürüdük
31 Mart yerel seçimlerinden sonra 
CHP ve HDP’ye geçen bazı belediye-
lerde HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza 
karşı bir operasyon başlatıldı. Üyele-
rimize yönelik, tehdit, yıldırma, işyeri 
değiştirme, işten çıkarma ve sendikal 
baskılara karşı Bolu Belediyesi önün-
den Ankara’ya “Emek ve Adalet Yürü-
yüşü” başlattık. 

200 kilometrelik bir yolu sağanak 
yağmur, dolu, fırtına ve bazen de bu-
naltıcı sıcak hava gibi bütün olumsuz 
hava koşullarına rağmen işten çıka-
rılan üyelerimiz ve onlara destek için 
gelen 6 bin emekçinin katılımı ile ger-
çekleştirdik. Yürüyüşümüzü 12 günün 
sonunda CHP Genel Merkezi önünde 
yaptığımız basın açıklamasının ardın-
dan sonlandırdık. Bütün bu çaba ve 
mücadelemizi başarıyla taçlandırdık. 
Bolu Belediyesi işçileri 127. Günün 
sonunda işçilerimiz tekrar işlerine 
kavuştular. Bu HAK-İŞ’in onurlu ve 
tarihi bir mücadelesinin önemli bir 
sonucudur.
Sendikal baskı, sürgünler, tehdit ve 
yıldırmalar neticesinde HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalardan istifa ettirilen üye sayısı 
25 bine ulaştı. Bu rakam, Türkiye’de 
onlarca sendikanın toplam üye sayısı-
nın iki katıdır. Sendikalarımızdan istifa 
etmeyen, sendikalarına sahip çıkan 
arkadaşlarımıza ise sürgünler uygu-
landı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 
işten çıkarılan 1300 üyemizle beraber 
bir kısım CHP’li ve HDP’li Belediye-
lerde işten çıkarılan üye sayımız 2 bin 
500’e yaklaşmıştır. İşten çıkarılan işçi-
lerimiz için eylemlerimizi sonuna ka-
dar sürdüreceğiz. Nerede bir haksızlık 
varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa 
HAK-İŞ olarak tepkimizi koymaya, 
sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.
ITUC’tan HAK-İŞ’e Destek Mesajı
CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan 
sendikal baskı, zorla istifa ettirilme ve 
haksız yere işten çıkarmalara karşı 
sadece ulusal alanda değil uluslara-
rası arenada da mücadelemizi sürdü-
rüyoruz.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuru-
luşları bilgilendirmek amacıyla ITUC 
Genel Sekreteri Sharan Burrow’a 
bir mektup yazdık. Mektubumuza 
ITUC’tan destek mesajı niteliğinde 
önemli bir cevap aldık. 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow 
adına ITUC Genel Sekreter Yardımcısı 
Owen Tudor, HAK-İŞ’e cevaben yaz-
dığı mektupta işten çıkarmalara karşı 
HAK-İŞ ile dayanışma içerisinde ola-
caklarını belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ulu-
sal ve uluslararası alanda sendikal 
baskılara, haksız yere işten çıkarma-
lara ve sürgünlere karşı sonuna ka-
dar mücadele edeceğiz. Mazlumun 
ve mağdurun güvenilir limanı olmaya 
devam edeceğiz.
HAK-İŞ 70 Bin Kamu İşçisini 
Temsil Ediyor
HAK-İŞ Konfederasyonu 180 bin ci-
varındaki kamu işçisinin 70 binden 
fazlasını temsil eden önemli bir güç 
haline gelmiştir. HAK-İŞ olarak hü-
kümete Kamu Toplu İş Sözleşmesi 
teklifimizi sunduk ve toplu sözleşme 
konusundaki taleplerimizi ifade ettik. 
Ardından hükümet bize kendi teklif-
lerini sunarak yeni bir başlangıç yaptı. 
Müzakere sürecinde protokolün içe-
riği hakkında sendikalarımız arasında 
geniş tartışmalar ve konuşmalar ya-
pıldı. Sendikalarımız bu çerçeve pro-
tokolün imzalanması yönünde önemli 
bir irade ortaya koydular. 
Konfederasyonumuza üye yaklaşık 
70 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu 
İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü-
nü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile imzaladık. 2019-2020 yıl-
ları için geçerli olan sözleşmeye göre, 
brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında 
olan kamu işçisine 150 liraya kadar 
iyileştirme yapılacak. 2019 yılı için 
yüzde 8+4, 2020 yılı için ise yüzde 3+3 
zam ve enflasyon farkı verilecek.
İşçi hareketinin milli ve yerli sesi olma 
amacıyla kurulan Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’i kuruluşundan bugünle-
re kadar getiren bütün sendikalarımı-
za ve üyelerimize teşekkür ediyoruz.
14. Olağan Genel Kurulumuzda yeni-
lenen ve daha da güçlenen heyecanla, 
hak, adalet, sevgi, hoşgörü ve kardeş-
liğin ortamında büyüyen ve güçlenen 
bir sendikacılık için bütün işkolların-
da çalışan işçileri sendikalarımızda 
örgütlenmeye davet ediyoruz. İlkeli, 
onurlu, sorumlu, erdemli ve yenilik-
çi bir sendikacılık için bütün işçileri 
HAK-İŞ çatısı altındaki sendikaları-
mızda örgütlenmeye davet ediyoruz.
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hak-İş 14. olağan 
genel kurulu toplandı
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu, “Emek, 
Demokrasi, Özgürlük ve Adalet İçin İleri” temasıyla şölen havasında 
gerçekleştirildi
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14. Olağan Genel Kurulumuz, üst düzey pro-
tokol, üyesi bulunduğumuz ITUC ve ETUC 
temsilcileri başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanından gelen uluslararası sendika 
temsilcileri, delegelerimiz ve binlerce HAK-
İŞ’li emekçinin katılımıyla 10 Temmuz 2019 
tarihinde ATO Congresium’da başladı.
Genel Kurulumuza, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan başta olmak üzere Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi 
Elvan, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Genel Sekreterimiz, sendikalarımızın genel 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, delege-
lerimiz, HAK-İŞ Kurucuları ve eski Genel 
Başkanlarımız, milletvekilleri, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MHP 

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Sa-
adet Partisi Genel Başkanı Temel Karamol-
laoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldı-
rım Koç, Bakan Yardımcıları, TİSK Başkanı 
Özgür Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri 
Akansel Koç, TOBB Yönetim Kurulu üyesi 
Faik Yavuz, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali 
Yalçın, KAMU-İŞ Genel Sekreteri Erhan Po-
lat, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandö-
ken, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 
Danıştay üyesi, Öz Büro-İş Sendikası Kurucu 
ve Onursal Genel Başkanı Muharrem Özka-
ya, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (ITUC) Genel Başkanı Ayuba Philibus 
Wabba, ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Pat-
rick Itschert, OATUU Genel Sekreteri Arezki 
Mezhoud, Angola, Arnavutluk, Avusturya, 
Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Benin, Bos-

na-Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Burkina 
Faso, Cibuti, Çad, Endonezya, Eritre, Fas, Fil-
dişi, Filistin, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, 
Gine, Gürcistan, İran, İngiltere, İtalya, Kame-
run, Kazakistan, Kenya,  Kongo, Kosova, 
Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, 
Mali, Moritanya, Morityus, Nijerya, Pakistan, 
Romanya, Ruanda, Senegal, Somali, Su-
dan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Ürdün, 
Zambiya’dan gelen sendika temsilcileri, Be-
lediye Başkanları, işveren temsilcileri, Genel 
Müdürler, akademisyenler, gazeteciler ve 
HAK-İŞ teşkilatı katıldı.

GENEL KURULA ŞÖLEN HAVASINDA 
GİRİLDİ

Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceği ATO 
Congresium, sabahın erken saatlerinden iti-
baren yoğun hareketliliğe sahne oldu. 
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Fuaye alanında 15 Temmuz fotoğraf sergisi, 
HAK-İŞ Komitelerimizin faaliyetlerini yansı-
tan, HAK-İŞ MEYEB’in çalışmalarını anlatan 
ve sendikalarımızın faaliyetlerini gösteren 
stantlar ilgiyle karşılandı.
Delegelerimiz, HAK-İŞ üyeleri, sabahın er-
ken saatlerinden itibaren salonu doldurma-
ya başladı.
Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun Türki-
ye’nin renklerini yansıtan gösterisi ilgiyle iz-
lendi. HAK-İŞ Marşı ve HAK-İŞ tanıtım film-
leri büyük bir ilgi ve coşkuyla dinlendi. 
Genel Kurul’un açılışını HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Toruntay yaptı. 
Toruntay, HAK-İŞ’in Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle adına ve bü-
yüklüğüne yakışır bir genel kurul gerçekleş-
tirileceğini vurgulayarak, “HAK-İŞ olarak 44 

yıllık geçmişimiz ile 14. Olağan Genel Kuru-
lumuzu büyük bir katılım ve coşkuyla ger-
çekleştirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. 
Bu muhteşem 14. Olağan Genel Kurulumu-
zun Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e ülkemi-
ze, çalışanlarımıza ve emekçilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Toruntay, 14. Olağan Genel Kurul’un top-
lanması için yasal çoğunluğun sağlanmış 
olduğunu belirterek, Genel Kurul’u sevk ve 
idare etmek üzere divan heyeti seçimi için 
verilen önergeyi okuyarak oylamaya sun-
du. Oylama sonucunda Divan Başkanlığına 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı seçildi. Divan Baş-
kan Yardımcılıklarına ise HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Bolu 
İl Başkanı Hacer Çınar, Hizmet-İş Sendikası 

Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, Öz Büro-İş 
Aydın İl Başkanı Nefise Şahin seçildiler.
Divan Heyetinin oluşturulması, gündem ge-
reği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından HAK-İŞ’in 4 yıllık faaliyet-
lerini anlatan tanıtım filmi izlendi.
Genel Kurul’a hitaben bir konuşma gerçek-
leştiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
yurtdışı ve yurtiçinden teşrifleriyle Genel Ku-
rul’u onurlandıran tüm katılımcılar ile 44 yıl 
önce HAK-İŞ’in temellerini atan kurucuları-
mıza teşekkür etti. 
Arslan, merhum Genel Başkanımız Necati 
Çelik’i de rahmetle andı.
15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ile 
teröre karşı mücadelede şehit olan güven-
lik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet dileyen Arslan, hayatlarının 
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baharında, ekmeğini kazanmak için alın teri 
dökerken iş kazalarında kaybettiğimiz tüm 
emekçiler ile 1 Mayıs 2019’da Şanlıurfa’daki 
kutlamalara giderken yaşanan elim kazada 
hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi de 
rahmetle anarak, tedavileri devam edenlere 
şifa diledi.

“HAK-İŞ 700 Bin Erdemli 
Mensubuyla Bir Ulu Çınara 
Dönüştü”

Genel Başkanımız Arslan, Konfederasyo-
numuzun 14. Olağan Genel Kurulunun icra 
edildiği bu günü, HAK-İŞ’in gücünü tahkim 
ettiği tarihi bir gün olarak değerlendirdi.
Yüreğinde emekçilerin vicdanını taşıyanların 
44 yıl önce toprağa attığı tohumun, bugün 
700 bin erdemli mensubuyla HAK-İŞ isimli 
bir ulu çınara dönüştüğünü ifade eden Ars-

lan, Genel Kurulumuzu, toprağa tohum sa-
çanların açtığı yolda, uzun, anlamlı, meşak-
katli fakat bir o kadar da onurlu emek mü-
cadelesinin 44. adımında icra ediyor olmanın 
önemine vurgu yaptı.

Arslan, Emekçileri ‘Ülkemizin 
Geleceğinin Mimarları’ Olarak 
Nitelendirdi

Ülkemizin tarihi coğrafyası ve uluslararası 
arenada, yeniden tüm mazlumların umudu, 
barış ve merhamet adası olarak duruş ser-
gilediği bir dönemde, medeniyet işçilerinin 
alınteri ve emeklerinin oldukça önemli oldu-
ğunu ifade eden Arslan, “Tarih yeniden can-
lanıyor, coğrafyalar yeniden çiziliyor. Tarihin 
bu kırılma ânında alınteri ve emek dökenler, 
ülkemizin geleceğinin mimarları olacaktır” 
dedi.

“Dünya Emekçilerinin Başarısı 
Küresel Emeğin Güç Birliği ile 
Mümkündür”

Emekçilerin medeniyet tasavvurunun sınır-
larımızın ötesine uzanarak küresel emek 
hareketiyle bütünleşmesi sonucu HAK-İŞ’in 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyo-
nu (ETUC)’un etkin ve saygın bir üyesi oldu-
ğunu belirten Arslan, dünya emekçilerinin 
başarısının küresel emeğin güç birliği ile 
mümkün olacağını söyledi.

“İnsan ve Alınterini Temel Alan Yeni 
Bir Sosyal Sözleşme İstiyoruz” 

Küresel emeğin güç birliği için HAK-İŞ’in 
uluslararası emek hareketiyle aynı hedefe 
yönelerek ortak birikim ve tecrübeyi zen-
ginleştirmeye çalıştığına işaret eden Arslan, 
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Konfederasyonumuzun evrensel taleplerini 
şöyle yineledi: “Kimsenin geride kalmadığı 
bir dünya, herkes için refah, herkes için düz-
gün ve iyi bir iş, daha adil gelir dağılımı, içe-
risinde, insan olan, emek olan, alın teri olan 
yeni bir sosyal sözleşme istiyoruz.”

“HAK-İŞ, Yerli, Milli ve Küresel Bir 
Emek Hareketidir”

Arslan, HAK-İŞ’in yerli, milli ve aynı zaman-
da küresel bir emek hareketi olarak emekçi-
lerin gücü ve umudu olmaya devam ettiğini 
söyledi.
“Taşıdığımız yük, emekçilerin üzerimizdeki 
vebali, onların gözyaşı ve alınterinin mana-
sı ve ağırlığı altında bir vicdan ve merhamet 
çeşmesi olduğumuzu asla unutmadık” di-
yen Arslan, emek mücadelemizin vicdan ve 
merhamet üzerine oturtulduğunu kaydetti.
Arslan, “Ruhu inşa edilmemiş bir sendikal 
anlayış, dünyayı inşa edemez. HAK-İŞ’in 
emek mücadelesi; medeniyet inşasına yüz-
yılımıza özgü bir alınteri katkısı, fedakârlığı 
ve sorumluluğudur” dedi.
Uluslararası 3 Büyük Örgütte Görev Vurgusu
Arslan, HAK-İŞ’in uluslararası sendikal ha-
rekete katkılarını hatırlatarak, şunları kay-
detti: “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; 163 
ülkeden 331 emek örgütünün bağlı olduğu, 
207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un Ge-
nel Başkan Yardımcılığını yürütmekteyiz. 
HAK-İŞ, aynı zamanda 39 ülkeden 89 ör-
gütünün üye olduğu 45 milyon işçinin üyesi 
olduğu ETUC Avrupa Sendikalar Konfede-
rasyonu’nun yürütme Kurulu’na seçilmiştir. 
Ayrıca, 40’dan fazla ülkeden 120’den fazla 
Konfederasyon ve meslek örgütünün üyesi 
olduğu Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Des-
tek Sendikalar Birliği Başkanlığını da onurla 
yürütmekteyiz.”

Örgütlenen Türkiye, Özgürleşen 
Türkiye

HAK-İŞ’in, 20’den fazla Sendikası, 81 İl Baş-
kanlığı ve komiteleriyle tüm ülke sathında 
örgütlenmiş, ülkemizin en büyük işçi kon-
federasyonlarından birisi olduğunu vurgula-
yan Arslan, “Nerede bir özgürlük ve örgüt-
lenme sorunu varsa orada olduk ve olaca-
ğız. Nerede bir demokrasi ve insan hakları 
ihlali varsa orada olduk ve olacağız. Nerede 
bir mazlumun gözyaşı varsa orada olduk ve 
olmaya devam edeceğiz. Örgütlenen Türki-
ye’nin Özgürleşen Türkiye olacağı bilinciyle 
sürekli doğru çizgide örgütlendik ve örgüt-
lenmeye devam edeceğiz. Bizim HAK-İŞ 
olarak varlık nedenimiz budur. 14. Genel 
kurulumuzu bu bilinçle gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.
“Yaşanabilir Bir Dünya İçin Emek Veriyoruz”
Alınterini emekçinin sendikal harekete bir 
emaneti olarak gördüklerini ifade eden Ars-
lan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize inanan, 
güvenen, bizi emin bilen emekçilerin, her 
bir alınteri damlası o derece kutsaldır ki, 
bunu sadece insan olma erdem ve onurunu 
taşıyanlar idrak edebilir. HAK-İŞ sorumlu-
luğu budur. Yaşanabilir bir dünya için emek 
veriyoruz. Geleceğe birlikte odaklanıp, gele-
ceğimizi hep birlikte kuralım istiyoruz. Onun 
için emek, demokrasi, özgürlük, adalet için 
İLERİ diyoruz.”

Arslan’dan tüm emekçilere  
HAK-İŞ’te birleşin çağrısı

Arslan, tüm işkollarında çalışan emekçileri 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya da-
vet etti. Arslan, “Kendilerine ulaşamadığı-
mız, örgütleyemediğimiz bir işyeri ve emek-
çi varsa, onların bizden davacı olacağına 
inanıyoruz” dedi.

Dünyanın derinleşen bir kaosa doğru sürük-
lenmekte olduğuna işaret eden Arslan, şöy-
le devam etti: “Küresel canilerin insan nesli-
nin yok edilmesine odaklandığı bir vahşetle 
karşı karşıyayız. Dünya görmezden gelse 
de Türkiye olarak biz; milyonlarca Suriyeli 
mülteciyle sofrasını paylaştı, onlara kucak 
açtı. Çünkü insanlığın ölmediğini, merhamet 
damarlarının kesilmediğini birileri insanlığa 
ihtar etmeliydi. Onun için bu genel kurulu-
muzla birlikte dünyanın tüm mazlum ve 
mağdurları için tekrar Emek, Demokrasi, 
Özgürlük, Adalet için İLERİ diyoruz.”

“Filistin, Bütün İnsanlığın 
Davasıdır”

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği Başkanı olarak, Kudüs’ün 
statüsünün değiştirilmesi ve ABD’nin büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını asla kabul 
etmediklerinin altını çizen Arslan, Yüzyılın 
Anlaşması olarak adlandırılan ve Bahreyn 
Konferansının da konusu olan İsrail’in işgal 
ettiği toprakları meşrulaştırmaya ve Filistin-
lileri yok saymaya yönelik anlaşmayı kabul 
etmiyor, şiddetle reddediyoruz. Bu emper-
yalizmin yeni bir oyunudur. Filistin’i bölmek 
için bu oyuna asla müsaade etmeyeceğiz. 
Başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür Filis-
tin Devleti kurulana kadar mücadelemiz ve 
desteğimiz devam edecektir” şeklinde ko-
nuştu.

“15 Temmuz’u Unutmadık, 
Unutmayacağız”

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine 
değinen Arslan, HAK-İŞ’in, 15 Temmuz 2016 
gecesi 4 şehit verdiğini hatırlattı. Arslan, “Biz 
HAK-İŞ mensupları olarak; o meş’um ge-
cede vatanımıza sahip çıkarak vakarımıza 
sahip çıktık. Vakarımız kaderimizdir diyerek, 
hainlere karşı halislerle birlikte mücadele 
ettik. Bedel ödedik. Darbe girişimi sonrası 
demokrasi nöbetlerinde, adalet nöbetlerinde 
yer aldık. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain 
darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız” şeklinde konuştu.
Ülkemiz üzerinde küresel senaryoların ya-
zılıp büyük oyunların tezgahlandığına işaret 
eden Arslan, “Yine saldırıyorlar, saldıracak-
lar. Yine bir kısım taşeronları üzerimize sa-
lacaklar. Ama tarihten ders almadıkları için 
milletimizin feraset ve direnişiyle yüzüstü 
evlerine döneceklerdir” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 
hayata geçirilen OHAL sürecinin sona erdi-
rilmesini, demokrasimiz açısından önemli 
bir gelişme olarak değerlendiren Arslan, 
başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör 



11HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla sürdü-
rülmesi gerektiğini söyledi.
15 Temmuz şehitlerimiz Celalettin İbiş, 
Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen’i 
rahmetle yadeden Arslan, “Onlar bizim onu-
rumuzdur. Geleceğimiz için canlarını feda 
ettiler” dedi.

“Sendikasız İşçilere Ulaşmayı 
Hedefliyoruz”

Ülkemizde 13.5 milyon sigortalı çalışanın 
bulunduğunu belirten Arslan, bunların sade-
ce yüzde 13,8’inin sendikalı, geri kalan yüz-
de 86’sının sendikasız ve örgütsüz olduğuna 
işaret etti. Arslan, “Bizim sendikasız emek-
çilere ulaşmak gibi bir sorumluluğumuz var. 
Bu sorumluluğumuzun gereği olarak, yeni 
örgütlenme alanları, yeni hedefler, yeni stra-
tejiler belirleyerek sendikasız işçilere ulaş-
mayı hedefliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ, taşerona çözümün en 
önemli aktörüdür”

1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya 
alınarak, çalışma hayatımızın en büyük re-
formunun gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Arslan, “Bu tarihi reformun en önemli ak-
törü HAK-İŞ’tir. Bu reformun mimarı başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere, dönemin Başbakanına, 
Bakanlarına, bürokratlarına ve emeği geçen 
herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
HAK-İŞ olarak bu sorunun çözülmesi için 
büyük bir mücadele verdik ve çok şükür 
başarıya ulaştık. Bu başarı hepimizin ba-
şarısıdır. Bize inanan, güvenen, bizimle yol 
yürüyen yüzbinlerce emekçinin başarısıdır” 
diye konuştu.

“Kadro kapsamı dışında 
kalan taşeron emekçileri için 
mücadelemizi sürdürüyoruz”

“KİT’lerde çalışan taşeron işçileri başta ol-
mak üzere, kadro kapsamı dışında kalan 
bütün taşeron emekçilerin kadroya geçe-
bilmeleri için de mücadeleyi kararlılıkla sür-
dürdüklerini belirten Arslan, şöyle devam 
etti: “HAK-İŞ olarak 696 sayılı KHK ile kadro-
ya geçen işçilerin sorunlarının çözümü için 
mücadeleye devam ediyoruz.  Kadroya yeni 
geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında 
kalan işçilerin ücret artışları yüzde 4 artı 4’te 
kaldı. Bu arkadaşlarımızın ücretleri enflas-
yon karşısında eridi.  Bu arkadaşlarımız için 
enflasyon zammı talebimizi her platformda 
dile getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. 
Uluslararası kuruluşların, emperyalizmin 
kullandığı küresel sermayenin, Dünya Ban-
kası, IMF gibi benzeri kuruluşların ülkemize 
dayattıkları devleti küçültün, kamuyu küçül-

tün anlayışına karşı 1 milyona yakın taşeron 
işçinin kadroya alınması bu küresel güçlere 
meydan okumadır. Buradan bu reformu ger-
çekleştirenlere bir kez daha teşekkür ediyo-
rum.”

“Enflasyon Farkının Ödenmesi için 
400 Bine Yakın İmza Topladık”

Taşerondan kadroya geçen emekçiler için 
HAK-İŞ’in enflasyon farkı talebinde bulun-
duğunu hatırlatan Arslan, bu talebe ilişkin 
400 bine yakın imza toplandığını ve bunun 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanına 
teslim edileceğini söyledi.
Arslan, “Kadroya yeni geçen ve KİT’lerde 
kadro kapsamı dışında kalan işçilerin üc-
ret artışları yüzde 4 artı 4’te kaldı. Bu bizim 
kabul etmediğimiz bir durumdur. Emekliler, 
işçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, bütün 
emeklilere ve tüm kamu çalışanlarına uygu-
ladığı sistemle enflasyon + ücret zamları de-
vam etmiştir. Sayın Bakanımıza da arz ettik. 
Bu farkı istiyoruz” dedi. 

HAK-İŞ olarak, 2019 yılı Kamu Kesimi Top-
lu İş Sözleşmesi teklifini de geçtiğimiz hafta 
Bakanlığa sunduğumuzu belirten Arslan, 
“Bu bağlamda, kadroya geçen işçiler ile kap-
sam dışında bırakılan taşeron işçilerin de 
çerçeve protokole dahil edilmesini ve artış-
lardan yararlanmasını istiyoruz” dedi.
HAK-İŞ olarak sonuna kadar masada kal-
maya, müzakere etmeye devam edeceğimi-
zi belirten Arslan, şunları kaydetti: “Bu yolun 
barış ile sonuçlanacağına inanıyorum. Sayın 
bakanın başta asgari ücret olmak üzere, bu 
toplu iş sözleşmelerinin de masada bitece-
ğini umut ediyorum. İnşallah bunu da başa-
racağız.”

“Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri 9 
Ay 29 Güne Çıkarılmalı”

Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi 
teklifi ve görüşmelerinde, 696 sayılı KHK ile 
çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar çıkar-
tılan mevsimlik ve geçici işçilerin, çalışma 
sürelerinin 9 ay 29 gün üzerinden devamlı 
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hale getirilmesini de talep ettiklerini aktardı.

“1 Mayıs’ın Normalleştirilmesine 
Katkı Sunduk”

HAK-İŞ’in, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mü-
cadele ve Dayanışma gününü amacına ve 
ruhuna uygun biçimde kutladığını belirten 
Arslan, 1 Mayıs’ın normalleştirilmesine 
HAK-İŞ’in katkı sunduğunu ifade etti.

Arslan, Kadın Üyelerimizi 
Sendikalarımızda Görev Almaya 
Davet Etti

Çalışan kadınların HAK-İŞ ile buluşup HAK-
İŞ’te kendilerini bulduklarını ifade eden Ars-
lan, kadın üyelerimizi sendikalarımızın her 

kademesinde daha fazla görev almaya da-
vet etti.
Arslan, şöyle konuştu: “İlk defa 20 binden 
fazla kadın emekçimiz Ankara Arena’da 
toplanıp, bütün dünyaya kadın emekçilerin 
sorunlarını ve taleplerini ifade ettiler. Kadın 
üyelerimizin sendikal harekette daha etkin 
rol almalarını istiyoruz. Hak-İŞ’in bütün ka-
demelerinde daha çok kadın sendikacı ve 
emekçileri görmek istiyoruz. Bu bizim ha-
yalimizdir. Bu bizim rüyamızdır. Kadınlarla 
beraber bu mücadeleyi daha yükseklere ta-
şıyacağız. Yeni dönemde hep birlikte kadın-
larımızla birlikte daha etkin çalışmalar ya-
pabilmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Ka-

dınlar sadece eş olarak değil, aynı zamanda 
anne, aynı zamanda sorumluluk sahibi, top-
lumun en değerli ailesinin bir parçası olarak 
önemli bir rol üstlenmektedir.”

Yeni Anayasa Talebi

Arslan, HAK-İŞ’in yeni; sivil ve demokratik 
bir anayasa talebini de yineledi. Türkiye’nin 
kendi dinamikleriyle değişmesini ve dönüş-
mesini istediklerini belirten Arslan, bunun 
yolunun da Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini 
söyledi.
Türkiye’nin bölgesinde güçlü ve oyun kuru-
cu, etkin bir devlet olması, siyasi ve ekono-
mik krizlerin, istikrarsızlıkların son bulması 
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için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
Evet dediklerini ve bu konuda önemli çalış-
malara imza attıklarını kaydeden Arslan, si-
yasal krizler ve bunun sonucu olarak ortaya 
çıkan ekonomik krizlerin bedelini emekçile-
rin ödediğini söyledi.

“Parlamenter sisteme geri dönmek 
olmaz”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1 
yılını doldurduğunu ve sistemin eksik yan-
larının tamamlanması gerektiğini belirten 
Arslan, “Bu sistemden geri dönüş tartışma-
larının Türkiye için haksızlık olduğunu düşü-
nüyorum. Bunun eksikleri, varsa sorunlarını 
çözmek başka bir şey, yeniden parlamenter 
sisteme geri dönmek başka bir şeydir” dedi.

“Emeklilikte yaşa takılanlar için 
çözüm üretilmelidir”

Son günlerde Türkiye ekonomisi üzerine 
bazı oyunlar oynandığına dikkat çeken Ars-
lan, “Bu oyunları Türkiye’yi yeniden IMF ka-
pılarına götürme çabası olarak görüyoruz. 
IMF’nin yeniden Türkiye’ye gelmesini asla 
kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ve Hükümetimizin IMF ile çalışmama 
konusundaki kararlılığını buradan bir kez 
daha tebrik ediyor ve destekliyoruz. IMF po-
litikalarının ortaya çıkardığı Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar konusu bugün çalışma hayatının 
önemli sorun alanlarından birini oluştur-
maktadır. HAK-İŞ olarak, prim ödeme gün 

sayısını doldurmuş, ancak yaş nedeniyle 
emekli olamayanlardan, özellikle işten çıka-
rılan, çalışma gücünü kaybetmiş ya da sek-
törde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesi 
gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“AB müzakere sürecini 
önemsiyoruz”

HAK-İŞ olarak, AB sürecini son derece 
önemsediğimiz belirten Arslan, AB müza-
kere sürecinde yaşanan tıkanmanın bir an 
önce aşılmasını, sürecin, amacına uygun 
olarak sorunları çözen bir anlayışla sürdü-
rülmesini talep etti.
Arslan, “AB’nin ekonomik ve sosyal değer-
lerin bizim milletimizin ve işçilerimizin de 
hak ettiği değerler olduğuna inanıyoruz. 
Bu konuda da hükümeti bütün alanlarda 
HAK-İŞ olarak desteklemeye bundan sonra 
da devam edeceğiz. AB’nin Türkiye’nin tam 
üyeliğine ilişkin tutarsızlığı, Kıbrıs konusun-
da tutumlarına rağmen şunu da hatırlatmak 
istiyoruz. Bir tek Avrupa yok” dedi. 
Arslan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin tam 
üyeliğine ilişkin tutarsızlığı ile Kıbrıs konu-
sundaki yanlı tutumunun ise endişe verici 
olduğunu belirtti.

“Bütün Çalışanların Kıdem 
Tazminatına Kavuşacağı Güçlü Bir 
Model İstiyoruz”

Arslan, kıdem tazminatı tartışmalarına deği-

nerek, “Kıdem tazminatının kaldırılması, yok 
edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşımı asla 
kabul edemeyiz. Kıdem tazminatında kaza-
nılmış haklardan geriye gidişe neden olma-
yacak ve istisnasız bütün çalışanların kıdem 
tazminatına kavuşacağı güçlü bir model is-
tiyoruz. Yüzbinlerce özel sektör işçisi kıdem 
tazminatı alamıyor. Bu konudaki sorunlar 
giderilsin, bütün çalışanlar kıdem tazmi-
natı alabilsin. Kazanılmış haklardan geriye 
gitmeyen yeni bir model istiyoruz. Bunlara 
artı bir model getiremeyenler şunu diyor-
lar: Kıdem tazminatı modeline dokunmayın. 
Mazlumların, mağdurların en kötü şartlarda 
çalışıp, üç kuruş ekmek parası için alın teri 
akıtanların haklarını savunmayacak mıyız? 
Dolayısıyla siz eskimiş, işe yaramayan sa-
dece kamu işçilerinin kıdem tazminatı sis-
temine karşı sessiz kalırsanız, vebal altında 
kalırsınız. Herkesin bu konuyu anlamasını 
istiyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Asgari Ücret Masasında 
Olmak Zorundadır”

Asgari ücret ve tespit komisyonu hakkında 
açıklamada bulunan Arslan, şunları kaydetti: 
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, 
demokratik katılım ve temsile uygun hale 
getirilmelidir. Asgari ücret, işçinin ailesiyle 
birlikte geçimini sağlayacak şekilde belir-
lenmelidir. Bütün ücretlilerin, ocak ayında 
almış olduğu maaş yüzde 15’lik vergi di-
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limine tabii iken, önce yüzde 20’ye, sonra 
yüzde 27 ve yüzde 36’ya kadar çıkmaktadır. 
Bu oranların indirilmesini talep ediyoruz. 
Türkiye’de asgari ücret belirlenirken, çalı-
şanların yüzde 50’sinden fazlasını ilgilendi-
riyor. Masada hükümet var, işçileri temsil 
eden DİSK var, işçi kesiminde masa eksik, 
sandalye eksik. Türkiye’nin en büyük toplu 
sözleşmesinde HAK-İŞ yok. Bunu demok-
rasi diye bize kimse anlatamaz. Biz masada 
olacağız, HAK-İŞ asgari ücret masasında 
olacak, olmak zorunda. En büyük toplu iş 
sözleşmesi yapılıyor ve hakiş o masada yok. 
Benim anlamadığım TC’nin tarihinde en bü-
yük reformcu AK Parti hükümetinin asgari 
ücret komisyonunun arkasında olmasını 
anlamıyoruz. Meydan birilerine kalınca, as-
gari ücrette kendilerini karar sahibi görenler, 
Türkiye’de nelerin konuşulduğunu, tartışıldı-
ğını gördük. HAK-İŞ’in ve DİSK’in orada ol-
ması son derece doğaldır. Sadece HAK-İŞ’in 
olmasını istemiyoruz. Üyelerimiz oranında 
temsil edilelim. Asgari ücret kişinin kendisi 
değil, ailesinin de geçimini sağlayacağı bir 
ücret olarak kabul edilir ve bu doğrultuda 
hareket edilmesini istiyoruz.”
Diğer yandan iş kazaları, sosyal ve ekono-
mik bir yara olarak, çalışma hayatının en 
önemli sorun alanlarından biri olmaya de-
vam etmektedir. İnsana saygı temelinde iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılma-
sını istiyoruz. Başta iş kazaları ve kayıtdışı 
istihdamın önlenmesi olmak üzere, çalışma 
hayatında yaşanan her türlü sorunun çözü-
mü için sendikal örgütlenmenin önemine 
inanıyoruz.”

“İşten Çıkarmalar ve Baskılara 
Karşı Mücadelemiz Devam Edecek”

Genel Başkanımız Arslan, 31 Mart yerel se-

çimlerinin ardından yönetimleri el değiştiren 
CHP ve HDP’li bazı belediye Başkanlıkların-
da üyelerimize yönelik işten çıkarmalar, sür-
günler ve sendikalarımızdan istifalara ilişkin 
mücadelemizin kararlılıkla devam ettirilece-
ğini vurguladı.

“600’e Yakın Üyemiz İşten Çıkarıldı, 
17 Bin 500 Üyemiz İstifa Ettirildi”

600’e yakın üyemizin işten çıkarıldığı ve 17 
bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa 
ettirildiği bilgisini paylaşan Arslan, “İşten 
çıkarılmalara, sürgünlere, sendika değiştir-
me baskılarına karşı bir mücadele başlattık. 
Toplam 6 bin HAK-İŞ üyesi ile Bolu’dan An-
kara’ya “Emek ve Adalet” yürüyüşü gerçek-
leştirdik. Bu yürüyüşümüzle Türkiye sendi-
kal hareketi için yeni bir çığır, yeni bir ufuk 
açtık” dedi.
Emek ve Adale Yürüyüşü’nde 200 kilometre 
yol katedildiğini belirten Arslan, “Yağmurda, 
çamurda, doluda, yokuşta, inişte 200 kilo-
metrelik onurlu bir yürüyüş gerçekleştirdik. 
Asla vazgeçmedik, geri adım atmadık. So-
nuç alıncaya kadar, işten atılanlar işlerine 
dönünceye, sendikal baskılar son buluncaya 
kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

“Arkadaşlarımız İşlerine Dönsünler, 
Toplu Sözleşmeler İmzalansın”

“Zulme susarsam vebal altında kalırım. 
Bunlara teslim olmayacağız, sonuna kadar 
mücadele edeceğiz” diyen Arslan, “Şunu bi-
lin onların hakkı sizi yalnız bırakmayacak. 
Hesap günü gelecek ve hesap vereceksiniz. 
Bizim hiçbir siyasi parti ile kavgamız olamaz. 
Hiçbir partinin önünde, sağında, solunda ol-
madık. Biz özgür bir örgütüz, konfederasyo-
nuz. Kimsenin arka bahçesi değiliz. Ama bizi 
ısrarla, inatla bir yere kategorize edenlere 

de susamayız ve onlara da gereken cevabı 
vermemiz gerekiyor. Bolu’da sadece ek-
mekleri için işlerinden atılan arkadaşlarımız 
için konuşuyoruz. Sesimizi duyurmak iste-
dik, duymadılar, anlayın dedik, anlamadılar. 
Bize yürüyüşten başka imkan bırakmadılar. 
Bolu’dan Ankara’ya 200 km yürüdük. Sayın 
Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine mektup 
yazdık, randevu talep ettik. Bizi anlayın, bizi 
duyun, bizi farkedin, bizim feryadımıza sakın 
ha kulaklarınızı tıkamayın. Biz adalet, özgür-
lük, ekmeğimizi ve geleceğimizi istiyoruz, 
başka bir talebimiz yok. Bu taleplerimizin 
yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Se-
çim öncesi vaatlerinizi unutmayın. Seçim 
bitti seçim öncesi konuşmaları bir kenara 
koyduk. Yeni bir dönem var, gelin masada 
oturalım, müzakere edelim, arkadaşlarımız 
işlerine dönsünler, toplu sözleşmeler im-
zalansın. Kol kola bu masadan birlikte kal-
kalım. Bizim derdimiz işçiler, emekçiler ve 
onların hakları. Kılıçdaroğluna buradan bir 
kez daha seslenmiş olalım.”

Arslan, Bütün Emekçileri Birlikte 
Mücadele Etmeye Çağırdı

Arslan, bütün emekçileri sürgünlere, bas-
kılara karşı direnmeye, işten çıkarmalara 
tekrar yürümeye ve gerekirse açlık grevi 
yapmaya çağırdı.
Divan Başkanı Prof Dr. İbrahim Aydınlı, HAK-
İŞ’in emek mücadelesinde ortaya koyduğu 
çaba ve gayretin ülkemiz için kıymetli oldu-
ğunu söyledi.
Taşeron işçiliği sorununun hem idareyi hem 
yargı sürecini çok meşgul ettiğini belirten 
Aydınlı, şunları kaydetti: “İstihdam politika-
sında yapılan değişiklik gereği, kamu ku-
rumları işçi alımını bıraktı, taşeron olarak 
bilinen yüzbinlerce işçiyi doğrudan çalıştır-
maya başladı. Tabi bu bir tercihti. Özellikle 
sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gün ve gün 
yükseldiğini gördük. Şu anda iş uyuşmazlık-
larının arabuluculuk metodu ile çözülmesini 
sağlayan daha çok taşeron sistemindeki hak 
mücadelesi konusundaki tıkanıklıklardı. En 
çok taşeron işçiler haklarını alamıyorlardı. 
Bu konuda HAK-İŞ’in 10 yıldır, birçok kuru-
mun veya birçok farklı partner kurumların 
farklı söylemlerine rağmen, taşeron konu-
sundaki mücadelesini ısrarla sürdürdü ve 
başarıya ulaştı.”
Taşeron emekçilerine kadro verilmesiyle 
birlikte ortaya yeni bir durumun çıktığını be-
lirten Aydınlı, “Sendikal özgürlüğün önünü 
açmamız gerekiyor. Bu bütün konfederas-
yonlar için de aynıdır. Türkiye’de özellikle 
uluslararası platformlardaki sendikal özgür-
lük sıkıntısı ile karşılaşmamalıyız” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ 14. Olağan Ge-
nel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı.

“HAK-İŞ Rol Model Oldu”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, konu çalışma haya-
tı olduğunda önemli bir payın sendikalarda 
olduğunu belirterek, “HAK-İŞ, üye sendika-
larıyla Kadın, Gençlik, Engelliler, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komiteleriyle bu çabanın tam 
ortasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde yürüttüğü projelerle, örnek sen-
dikacılık anlayışıyla sosyal adaletin sağlan-
masında rol model oldu” dedi. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, bakanlığın yaptığı çalışmaları an-
latarak, “Demokratik hakkın en büyük hak 
olduğuna inanarak, aldığımız sorumluluğu 
yerine getiriyoruz. Ama maalesef bugün bazı 

belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçi-
nin emeğini değersizleştiren, çalışma hakkını 
elinden alan bir tutumla karşı karşıya kaldık” 
diye konuştu.

“Her Zaman Yanınızda”

Seçim meydanlarında söz verdikleri ve no-
terden taahhütname verdikleri halde sözle-
rinde durmayan Belediye Başkanlarının ol-
duğunu belirten Selçuk, “Hiç kimsenin siyasi 
görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti 
ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çı-
karmaya hakkı yok. 
Buradan özellikle belirtmeliyim ki Anayasa-
mız, Kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki 
denetim ve yaptırım mekanizmaları her za-
man yanınızda! Bu konuda gereken adımları 
attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz. 
Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusun-
da yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yıl-

mayın, korkmayın!” ifadelerini kullandı.

“Vesayet Rejimlerine Karşı Milletin 
Sesiydiniz”

HAK-İŞ’in sadece güçlü bir sendikal yapılan-
manın tezahürü değil aynı zamanda demok-
rasinin gücü, insan hak ve özgürlüklerin de 
savunucusu olduğunu vurgulayan Selçuk, 
“12 Eylül başta olmak üzere darbe girişimle-
rine, anti demokratik uygulamalara, vesayet 
rejimlerine karşı milletin sesiydiniz. Üçüncü 
yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz’un ger-
çek kahramanları sizlersiniz. Milli iradenin, 
özgürlüklerin karşısında hiçbir gücün karşı 
duramayacağını gösterdiniz. Her birinizi yü-
rekten kutluyorum” şeklinde konuştu.
Selçuk, “HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. 
Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Seçilecek olan yeni yönetim 
kurulunu şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel 
Kurulu, “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İle-
ri” temasıyla şölen havasında gerçekleştirildi.
14. Olağan Genel Kurulumuz, üst düzey protokol, 
üyesi bulunduğumuz ITUC ve ETUC temsilcileri başta 
olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen ulus-
lararası sendika temsilcileri, delegelerimiz ve binler-
ce HAK-İŞ’li emekçinin katılımıyla 10 Temmuz 2019 
tarihinde ATO Congresium’da başladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TİSK 
Başkanı Öz Burak Akkol, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın genel kurulumuza katılarak bir konuşma 
gerçekleştirdiler.

“Zulme Uğrayan Emekçilerin Sonuna 
Kadar Yanındayız” 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP’li 
ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve 
sendika değiştirme baskılarını kınadı.
Yıldırım, “MHP olarak HAK-İŞ ve zulme uğrayan 
emekçilerin sonuna kadar yanındayız” dedi.

“Demokrasinin Gelişmesinde HAK-İŞ’in 
Katkısı Büyük”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Türk demokrasisinin gelişmesinde HAK-İŞ’in katkısı 
ve emeği çoktur. Bir siyasetçi olarak sizlere şükran-
larımı sunuyorum” dedi. 
Çalışma hayatında yaşanan problemlerden bahseden 
Destici, taşerondan kadroya geçen işçilerin yaşadığı 
sorunları anlattı. Destici, “Taşerona yüzde 4 artı yüzde 
4 verilmesini bir haksızlık olarak görüyoruz” dedi. 
Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarını da 
gündeme getirdi. Destici, “EYT erken emeklilik de-
ğil bir haktır. EYT’liler erken emekli değil, daha önce 
kendilerine verilmiş haklarını istiyorlar. Bu konudaki 
maliyet rakamları bize göre doğru değildir”
Destici, CHP ve HDP’li belediyelerde işten atılan iş-
çilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Destici, 
“İşçileri sokağa atanlara karşı hep birlikte mücadele 
edeceğiz. Hangi belediye bunu yaparsa yapsın, bu 
mücadeleyi benim belediyem de yapsa bu mücade-
leyi sonuna kadar vereceğiz” dedi. 

“Çalışanın ücreti alnının teri kurumadan 
verilmelidir”

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 
Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olması dileğin-
de bulundu. Karamollaoğlu, “Biz her zaman adaletin 

SİYASİ PARTİ VE STK TEMSİLCİLERİ 
GENEL KURULUMUZA HİTAP ETTİ
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tesisinden yana olduk. Adalet mülkün temeli-
dir” dedi. İşlerde liyakatin önemine, şeffaflığa 
ve yolsuzlukla mücadeleye dikkat çeken Ka-
ramollaoğlu, “Birbirimizle olan münasebet-
lerimizde güzel ahlakı benimsemeye çalıştık. 
Bizler bunu önemsiyoruz ve bilinmesinde 
fayda görüyoruz” dedi. Siyasette farklı fikirle-
rin olabileceğini, demokrasinin farklı fikirlerin 
ortaya çıktığı meydanlar olduğunu ifade eden 
Karamollaoğlu, “HAK-İŞ’in kurulması milli Gö-
rüşle başladı ve bugün doruğa çıktı” dedi. 

“HAK-İŞ’in Asgari Ücret 
Görüşmelerinde Bulunmamasını 
Hayretle Karşılıyorum”

HAK-İŞ’in asgari ücret görüşmelerinde bu-
lunmamasını hayretle karşıladığını ifade eden 
Karamollaoğlu, “HAK-İŞ’in işçi sendikalarının 
toplu görüşmelerde yer almamasını hayretle 
karşılıyorum. Konu çalışanları ilgilendirirken 
onların temsilcilerinin orada bulunmasına im-
kan vermeyeceksiniz, buna hafızam almıyor. 
Çalışanın, işçinin ücreti alnının teri kurumadan 
verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ ile Birlikte Büyük 
Değişiklikler Yapacağımıza Olan 
İnancım Tamdır”

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “HAK-İŞ’in 
43 yıllık tarihinde her daim çalışanların yanında 
olduğunu biliyoruz. Bu özellikleri neticesinde 
son 4-5 yıl içerisinde üye sayısını artırdı. Kon-
federasyonumuza teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi. Akkol, dünyada yaşanan değişim ve dö-
nüşümden, genç nüfusun öneminden bahset-
tiği konuşmasında, “Yeni dünyada sendikacılık 
da değişiyor. Burada işveren sendikası olarak 
işçi kardeşlerimizin refah seviyesini artırmak, 
nitelikli işgücüne katkıda bulunmak, yeni 
projeleri hayata geçirmek. Bundan önce de 
olduğu gibi sosyal diyaloga açık olacağız ve 
çalışma hayatına katkılarımız artacak. Uzun 
yıllardır yapmadığımız bundan sonraki sosyal 
diyalog toplantılarımıza devam edeceğiz. Ülke-
mizin refahı için yapılacak her türlü çalışmada 
var olduğumuzu belirtmek istiyorum. HAK-İŞ 
ile birlikte büyük değişiklikler yapacağımıza 
olan inancım tamdır” dedi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İşçi 
arkadaşlarım, işçi kardeşlerim HAK-İŞ’in 14. 
Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum. HAK-İŞ Türkiye’de 
kamu görevlilerinin örgütlenmesi noktasında 
çok ciddi payı olan, sendikalaşmanın artması 
noktasında bu hamurda suyu olan bu teşkilatın 
genel başkanını, kurucu başkanlarını, liderle-
rini, teşkilata emek vermiş, gönül vermiş bü-
tün lider kadrolarını bu vesile ile saygı ile se-
lamlıyorum” şeklinde konuştu. Belediyelerde 
yaşanan sendika değiştirme baskıları ve işten 

çıkarmalar konusunda değinen Yalçın, “El de-
ğiştiren belediyelerde ortaya çıkan dayatmalar, 
işten çıkarmalar, sendikal baskılar karşısında 
asla teslim olmayacağımızı buradan bir kez 
daha ifade etmek istiyorum” dedi. Emek ve 
Adalet Yürüşüyünde işçi ve memurların omuz 
omuza yürüdüğüne dikkat çeken Yalçın, “Te-
mel talebimiz, işlerine iadeler, sendikalar bas-
kıların bitmesi, sürgünlerden vazgeçilmesi” 

dedi. Yalçın, “Yetki aldığınız yerlerde emekçi 
ile hesaplaşmak, işine son vermek neyin ne-
sidir. Emekçiyi kucaklayın diyorum. Onun için 
işçi memur bu konuda fark etmek, emekçiyiz, 
emekçiler olarak bu konuda çağrımızı yinele-
yeceğiz. 
Siyasi partilerin çekişme alanı kendi alanla-
rıdır, emek mücadelesi ile kavga etmesinler” 
sözlerine yer verdi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan 
Genel Kurulu, 10 Temmuz 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle gerçekleştirildi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, geçici ve 
mevsimlik işçilerin sürelerinin arttırılması 
talebini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçici orman iş-
çilerinin çalışma sürelerinde 4 ay uzatma 
müjdesini HAK-İŞ Genel Kurulunda verdi.
Genel Kurulumuza, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan başta olmak üzere Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, HAK-İŞ 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekre-

terimiz, sendikalarımızın genel başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, delegelerimiz, HAK-
İŞ Kurucuları ve eski Genel Başkanlarımız, 
milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve 
Fatma Betül Sayan Kaya, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, TİSK Başkanı 

ERDOĞAN ORMAN İŞÇİLERİNE MÜJDEYİ 
HAK-İŞ GENEL KURULUNDA VERDİ



23HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

Özgür Burak Akkol, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Danıştay üyesi, Öz 
Büro-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı Muharrem Özkaya, Uluslararası İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel 
Başkanı Ayuba Philibus Wabba, ETUC Genel 
Sekreter Yardımcısı Patrick Itschert, OATUU 
Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, Angola, 
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 
Brezilya, Benin, Bosna-Hersek, Botsvana, 
Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, En-
donezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, Fransa, 
Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gürcistan, İran, 
İngiltere, İtalya, Kamerun, Kazakistan, Ken-
ya,  Kongo, Kosova, Lübnan, Madagaskar, 
Makedonya, Malavi, Mali, Moritanya, Morit-

yus, Nijerya, Pakistan, Romanya, Ruanda, 
Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, 
Tunus, Uganda, Ürdün, Zambiya’dan gelen 
sendika temsilcileri, işveren temsilcileri, Ge-
nel Müdürler, akademisyenler, gazeteciler 
ve HAK-İŞ teşkilatı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan  
HAK-İŞ’e Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu 
yıl 43. Kuruluş Yıldönümünü geride bırakan 
HAK-İŞ Konfederasyonumuza ilk günden 
bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, öz-
gürlük, adalet mücadelesi için teşekkür edi-
yorum. Kuruluşundan bugüne kadar HAK-
İŞ’in çalışmalarında emeği geçen ve katkısı 

olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün 
gerçekleştirilmekte olan 14. Olağan Genel 
Kurul toplantısının HAK-İŞ camiası, çalışma 
dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

“HAK-İŞ Her Zaman Milli ve Yerli 
Çalışmalarını Sürdürmüştür”

İnancımızda ve kültürümüzde çalışmanın, 
alınteri ile üretmenin, hakkını aramanın ve 
almanın çok değerli görüldüğünü ve övgüyle 
karşılandığını belirten Erdoğan, “Kurulduğu 
günden bu yana HAK-İŞ, işçinin hakkını ara-
makla kalmamış, aynı zamanda bağrından 
çıktığı toplumun tüm meseleleri ile yakından 
ilgilenmiştir. 
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HAK-İŞ 14. OLAĞAN 
GENEL KURULU'NA 
YOĞUN İLGİ
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Aynı alanda faaliyet gösteren kendi milleti-
nin değerlerine, çıkarlarına duyarsız olan, 
kimilerinin tersine HAK-İŞ hep milli ve yerli 
çalışmalarını sürdürmüştür. 1980 darbesine 
28 Şubat müdahalesine ve 15 Temmuz’a ka-
dar bu ülkenin zor zamanlarında hakkın ve 
adaletin yanında duran HAK-İŞ, Konfederas-
yonu’na şahsım ve milletim adına şükranla-
rımı sunuyorum” dedi.
“Her Mücadelesinde Yanında Olduğum, Her 
Mücadelemde Yanımda Bulduğum HAK-İŞ”
Erdoğan, “Her mücadelesinde yanında ol-
duğum, her mücadelemizde yanımızda bul-
duğum HAK-İŞ’in gelecekte de aynı ilkeli ve 
kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten ina-
nıyorum. Türkiye’yi birlikte bugünlere kadar 
getirdik, inşallah yine birlikte geleceğe taşı-
yacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geçici 
Orman İşçilerine Uzatma Müjdesi

Erdoğan, geçici orman işçilerinin çalışma 
sürelerinde 4 ay uzatma müjdesi verdi. Er-
doğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan adımları 
atmak durumundayız. Ormancılık faaliyet-
leri ve orman yangınları ile mücadeleden 
dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması 
gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay 
süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma 
sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. 
Hayırlı olsun” dedi.

“HAK-İŞ’in İşten Çıkarılanlar İçin 
Verdiği Mücadeleyi Destekliyorum”

Erdoğan, “31 Mart yerel seçimlerinin ar-
dından HAK-İŞ’in CHP ve HDP’li Belediye-
lerden istifa ettirilen 17 bine yakın işçi için 
verdiği mücadeleyi desteklediğimi özellik-
le belirtmek istiyorum. Seçimlerden önce 
hak, hukuk, adalet laflarını ağızından ek-
sik etmeyenlere karşı, düştükleri durumu 

üzüntüyle karşılıyoruz. İşçinin hak arama 
mücadelesine karşılık aleni bir saldırıdır. 
Siyasi düşüncesinden dolayı işçileri işten 
atandan, ailesinin nafakasından mahrum 
etmek, partizanlığın en sefil ve aşağılık ha-
lidir. Bolu Belediyesinde CHP Genel Başka-
nı’nın hiç kimse dışarıya atılmayacak dediği 
halde HAK-İŞ mensubu işçi kardeşlerimin 
seçimden hemen sonra kapıya konmasını 
kınıyorum ve akşam başka sabah başka 
yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet 
ediyorum. Unutmayın ki, olan Allah’tır CHP 
değil. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. 
Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar sa-
vunacağız. İnşallah HAK-İŞ Konfederasyonu 
da bu işin arkasındadır ve bizler de onların 
yanındayız. HAK-İŞ de bu ideolojik sapkınlık-
lara, zulümlere karşı mücadele ederek bu-
günlere gelmiştir. Mücadelenizi yalan yanlış 
ifadelerle, tatlı sözlerle kandıranların gerçek 
yüzlerini ortaya dökeceğiz. Siz kendi mec-
ranızda, kendi yöntemlerinizle, biz de kendi 
yetkilerimizle bu mücadeleyi sonuna kadar 
sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.
Erdoğan, “HAK-İŞ’in 14. Genel kurulunun 
ülkemize ve milletimize hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Buradan tüm çalışanlara 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı se-
lamlama konuşması yaptı.
Arslan, konuşmasında, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a Erdoğan’a işçilik yıllarını hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hala HAK-
İŞ’in örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü’nde geçici 
işçi olarak işe başladığını hatırlatan Arslan, 
“Bizim gibi belediye işçisi olarak işe başla-
mış olmanız, daha sonra geçici işçilik süre-
nizden sonra 1975’te kadro almanız, uzun 

süre sonra büyükşehir belediye başkanı 
olarak İETT’yi de yönetmiş olmanız ve bütün 
bunları bizimle birlikte yapmış olmanızdan 
dolayı, HAK-İŞ ailesi olarak gururumuz ve 
onurumuz olarak bunları anlatmak istedim. 
Sizinle bizimle beraber yürüdüğünüz için bi-
zimle aynı işyerlerinde ve aynı kurumlarda 
çalıştığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Taşeron 
Teşekkürü

Genel Başkanımız Arslan, taşeron işçili-
ğin ortadan kaldırılması ve 1 milyona yakın 
emekçinin kamuda daimi işçi olarak istih-
dam edilmesine dair irade ve talimatların-
dan dolayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a 
tüm emekçiler adına teşekkür etti.
Arslan, “Uluslararası sermaye çevreleri ve 
küresel güçlerin ülkeyi küçültün, devleti 
küçültün, kamuyu özelleştirin baskılarına 
rağmen, 1 milyona yakın taşeron emekçi-
sine kadro vererek uluslararası kuruluşlara 
meydan okudunuz. Bütün taşeron emekçi-
leri adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, Geçici İşçilerin Vizelerinin 
Verilmesi Talebinde Bulundu

Uzun yıllardır 5 ay 29 günden fazla çalışma 
imkanı bulamayan geçici ve mevsimlik iş-
çilerimize 9 ay 29 gün çalışma imkanının 
tanınmasından dolayı da teşekkürlerini ile-
ten Arslan, çalışma süreleri KHK’de 9 ay 29 
olarak belirlenen geçici mevsimlik işçilerin 
çalışma sürelerinin vizeye bağlı olduğu için 
halen vizelerinin verilmemiş olduğunu belir-
terek, vizelerin 9 ay 29 gün olarak verilmesi 
talebinde bulundu. Arslan, Çay-Kur işletme-
lerinde çalışan emekçilerin için de anlaş-
maya varılan protokol çerçevesinde hareket 
edileceğine inandığını söyledi.

“Filistin Davasına Desteğimiz 
Devam Edecek”

HAK-İŞ’in, 45 farklı ülkeden yaklaşık 120 
işçi konfederasyon ve meslek örgütlerinin 
oluşturduğu “Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin'e Destek Sendikalar Birliği”nin Baş-
kanlığını yürüttüğünü kaydeden Arslan, 
“Cumhurbaşkanımız olarak, Filistin davası 
ve Kudüs’ün statüsü konusunda liderlik 
yapmanız hepimiz için büyük bir gururdur. 
Uluslararası alanda Filistin ve Kudüs’e yö-
nelik gösterdiğiniz kararlılık, duruşunuz ve 
bu konudaki desteğinizi biz de daha ileriye 
yükseltmek adına dünyadaki bütün emek 
örgütleri ile Filistin ve Kudüs konusunu daha 
canlı tutacağız. Özgür, bağımsız ve başkenti 
Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması 
konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz” ifa-
delerini kullandı. 1 Mayıs’ın geçmişte kaos 
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ve gerginlikle kutlandığını hatırlatan Arslan, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 1 Mayıs’ı tatil 
etmesiyle birlikte gerginlik ve olağandışılığın 
sona erdiğini belirtti.

“HAK-İŞ’in Tarihi, Vesayete ve 
Darbelere Karşı Mücadelelerle 
Doludur”

HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi örgütle-
rinden birisi olarak 43 yılını tamamladığını ve 
bu 43 yıl içerisinde her zaman demokrasiden 
ve halktan yana tavır aldığını belirten Arslan, 
şöyle konuştu: “44 yıllık tarihimiz onurla, 
gururla ve her zaman ifade edebileceğimiz 
demokrasiden yana, milli iradeden yana, 
özgürlüklerden yana, ama aynı zamanda 
darbelere karşı, olağanüstü dönemlere kar-
şı, vesayete karşı bir mücadele yılı olmuştur. 
Bu mücadele yıllarında gerek 12 Eylül 2010 
tarihindeki referandumda ‘Darbelerin ka-
ranlığından, demokrasinin aydınlığına evet’ 
diyerek taraf olduk. 16 Nisan 2017 referan-
dumunda cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mine tam destek verdik ve evet dedik. 2007 
yılında cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesine evet dedik. 12 Eylül darbesine 
hayır dedik. 28 Şubat darbesine hayır dedik. 
Demokratik süreçleri engelleyen bütün ve-
sayet odaklarına karşı çıktık ve HAK-İŞ’i bu-
günlere getirdik. Bundan sonra da HAK-İŞ 
aynı istikamette, davasından, değerlerinden, 
ilkelerinden vazgeçmeden büyük Türkiye 

idealine sahip çıkarak, ülkemizin potansiye-
line, ülkemizin gücüne, ülkemizin bölgesin-
deki etkinliğine inanarak, aynı yolda devam 
edecektir.”

“Sosyal Diyaloğu Önemsiyoruz”

Çalışma hayatının sorunları olduğunu ve 
bunları sosyal diyalog mekanizmalarıyla 
çözmeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, 
“Sorunlarımızın müzakere yoluyla, sosyal 
diyalogla çözülmesi konusundaki kararlılığı-
mızın sizin tarafınızdan kabul görmesi bizim 

için büyük bir kolaylık sağlıyor” dedi. Arslan, 
HAK-İŞ olarak, seçimden sonar ortaya ko-
nulan yeni açılımları desteklediğimizi belirtti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a HAK-İŞ’in 14. 
Olağan Genel Kuruluna teşriflerinden dola-
yı teşekkür eden Arslan, ETUC ve ITUC’un 
başkanları ile 53 ülkeden katılan 120 konuk 
sendikacıya teşekkür etti. Protokol konuş-
malarının ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu.
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etuc VE ıtuc temsİlcİlerİ 
genel kurula hİtap ettİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan 
Genel Kurulu, “Emek, Demokrasi, Özgürlük, 
Adalet İçin İleri” temasıyla şölen havasında 
gerçekleştirildi.
14. Olağan Genel Kurulumuza, üyesi bulun-
duğumuz ITUC ve ETUC başta olmak üzere, 
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ITUC) Genel Başkanı Ayuba Philibus Wabba, 

ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Its-
chert, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mez-
houd, Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azer-
baycan, Belçika, Brezilya, Benin, Bosna-Her-
sek, Botsvana, Bulgaristan, Burkina Faso, 
Cibuti, Çad, Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, 
Filistin, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, 
Gürcistan, İran, İngiltere, İtalya, Kamerun, 

Kazakistan, Kenya,  Kongo, Kosova, Lübnan, 
Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, Mori-
tanya, Morityus, Nijerya, Pakistan, Romanya, 
Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, 
Togo, Tunus, Uganda, Ürdün, Zambiya’dan 
gelen sendika temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasına dünyanın dört bir yanından 160’dan 
fazla ülkeden işçilerin selamını ileterek başlayan 
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) 
Genel Başkanı Ayuba Philibus Wabba, “Yakın zaman-
da uluslararası sendikalar konfederasyonu kendi ge-
nel kurulunu gerçekleştirdi ve Mahmut Arslan ITUC 
Başkan Yardımcılığına seçildi, kendisini tekrar tebrik 
etmek istiyorum. Dünyanın dört bir yanından işçiler 
dayanışma göstermek için ITUC kapsamında örgüt-
lenmiş durumda. Biz dünyanın dört bir yanından işçi-
leri ve sendikaları temsil ediyoruz. İşçilerin haklarını 
savunuyoruz” diye konuştu. 

“Özgür Filistin İçin Çok Mücadele Verdiniz”

Uluslararası dayanışmalarından dolayı HAK-İŞ’e tek-
rar teşekkür eden Wabba şunları kaydetti: “HAK-İŞ 
olarak, Somalili, Filistinli işçi dostlarımızla dayanışma 
gösterdiniz ve özgür Filistin için mücadele verdiniz. 
Eminim gelecekte bu dayanışmayı devam ettirecek-
siniz. Değerli katkılarınızla birlikte ETUC ve ITUC ve 
Türkiye ile bir anlaşmaya vardık. OHAL’in sonlandırıl-
ması ve çalışanların haklarının sürdürülmesi çağrı-
sında bulunduk. Sayın başkanımız da sizin bağımsız-
lığına vurgu yaptı. Tekrar teşekkür ediyor ve başarılı 
bir genel kurul diliyorum” dedi.

ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Jaap 
Wienen, “Buradan tüm HAK-İŞ üye-
lerine teşekkür ediyorum. Çok nazik 
bir şekilde 14. Olağan Genel Kurulu-
nuza bizleri davet ettiniz. Maalesef 
Genel Sekreterimiz çalışmalarından 
dolayı genel kurulunuza katılamadı. 
Sizlere 89 farklı sendikadan 40 mil-
yondan fazla işçinin, 38 farklı Avru-
pa ülkesinin selamlarını iletiyorum” 
diye konuştu.
Tüm dünyada çalışma hayatında 
birçok sıkıntı olduğunu belirten Wie-
nen, “Dünyalar arası diyalog ve anla-
yış gittikçe geriliyor gibi görünüyor. 
Akdeniz sahilleri savaşlara, dikta-
törlüğe, mültecilerin dünyaya yayıl-
masına tanıklık etti. Avrupa Birliği 
modeli, sosyal değerleri saldırı altın-
da kaldı. Eksen ulusalcı sağ partile-
rin yükselişini gördük. Tek adam re-
jimi ile Macaristan’da neler olacağını 
dört gözle bekleyeceğiz. Bununla 
birlikte rejimle birlikte konuşma öz-
gürlüğünün, düşünce özgürlüğünün 
engellendiğini gördük” dedi.

“Her 15 Saniyede İş 
Kazasından Bir İşçi Ölüyor”

Dünyada yaşanan sıkıntıların etki-
lerini herkesin gördüğünü belirten 
Wienen, “Sayın Başkan siz ve sendi-
kalarda işçileri bekleyen sorunlardan 
bahsettiniz. Ben de iki konuya değin-
mek istiyorum. Birincisi iklim deği-
şikliğinin aktif şekilde yönetilmesi 
konusu. Kimse geride bırakılmamak 
üzere bunlar düşünülmeli. İkincisi ise 
dünyanın dört bir yanında her 15 sa-
niyede iş kazalarından bir işçi ölüyor. 
Avrupa Birliğinde her sene iş kazala-
rı ve ölümler nedeniyle senede binde 
2 işçi ölmektedir. Türkiye’de bu oran 
binde 11. Buna son vermenin zamanı 
geldi. Sendikaları daha da güçlendir-
meliyiz, organize olmalıyız, örgütlen-
meliyiz. İşçiler kendilerini savunan 
sendikaları özgürce seçmeliler. Sa-
yın Mahmut Arslan, HAK-İŞ’i geçtiği 
dört senedeki başarılarından dolayı 
kutlamak istiyorum. Bununla birlikte 
ETUC’a aktif katılımlarınız için de te-
şekkür etmek istiyorum. Başarılı bir 
genel kurul diliyorum” dedi.

Uluslararası 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC) 
Genel Başkanı Ayuba 
Philibus Wabba

Uluslararası 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC) 
Genel Sekreter  
Yrd. Jaap Wienen
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ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Itschert  HAK-
İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya 
Nijerya’da bulunan işçi konfederasyonlarının selam-
larını ileterek başladı. Itschert, HAK-İŞ’in Türkiye’de 
ve uluslararası platformlarda çok başarılı işlere imza 
attığını belirterek, “Başardığınız çok güzel işler var. Ça-
lışanların haklarını koruyorsunuz. Çok önemli bir ör-
gütün içerisindeyiz ve sizlerle ortak noktalarımız var. 
ETUC olarak demokrasi, barış, adil büyüme, eşitlik ve 
en önemlisi hakların mücadelesi konusunda dünyanın 
her bir yerinde mücadeleye devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Yaşasın HAK-İŞ”

Itschert, çalışma hayatı içerisinde yer alan işçinin öne-
mine dikkat çekerek “Her ekonomide refahı inşa eden 
işçilerdir. Ama haklarımız azalmaya devam ediyor. Do-
layısıyla bu büyük olağan genel kurul bizler için büyük 
bir fırsat. Tekrar söylüyorum Yaşasın HAK-İŞ. Yaşasın 
işçi dayanışması” dedi.

ETUC  
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Patrick Itschert 
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan 
Genel Kurulu’nun ilk günü, “Emek, Demok-
rasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri” temasıyla 
şölen havasında tamamlandı.
14. Olağan Genel Kurulumuz, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üze-
re, üst düzey protokol, üyesi bulunduğumuz 
ITUC ve ETUC temsilcileri başta olmak üzere 
dünyanın dört bir yanından gelen uluslara-
rası sendika temsilcileri, delegelerimiz ve 
binlerce HAK-İŞ’li emekçinin katılımıyla 10 
Temmuz 2019 tarihinde ATO Congresium’da 
gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan HAK-İŞ 
14. Olağan Genel Kurulu’nun sonunda bir 
teşekkür konuşması yaptı. 
Arslan, “Bütün delegelerimize, sendikaları-
mızın başkanlarına çok teşekkür ediyorum. 
HAK-İŞ’e yakışan bir genel kurulu, bize uy-
gun ve bizim sorumluluklarımıza paralel bir 
noktada sonuçlandırıyoruz. Genel kurulun 
birinci günü ve bu saate kadar geçen konu 
ve maddeler, üzerinde büyük bir mutaba-
katla kabul edilen her konu tarihi bir kongre 
yaptığımıza işaret ediyor” dedi.

Arslan HAK-İŞ 14. Genel Kurulundaki tutum 
ve kararlılığın HAK-İŞ Başkanlar Kurulun-
daki iradeyle aynı şekilde tecelli etmiş olma-
sından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Gerçekten alkışlanacak bir kongre ve HAK-
İŞ olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyelerine ve sendi-
ka başkanlarına 4 yıllık faaliyetlerinde gös-
termiş oldukları emek ve başarılarından 
dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
tarafından plaket takdim edildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yeni yö-
netim kurulları listesini açıkladı.

arslan: "HAK-İŞ'E YAKIŞAN, tarİhİ bİr 
kongreye şahİtlİk edİyoruz"
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Ayrıca, HAK-İŞ 14. Olağan Ge-
nel Kurulu gündeminde yer alan 
Öz-İş (Öz Savunma ve Güvenlik 
İşçileri Sendikası) Sendikası’nın 
Konfederasyon üyeliğinden çıka-
rılması kararı oy birliğiyle kabul 
edildi.
HAK-İŞ’in kuruluş değer ve il-
kelerine aykırı hareket eden ve 

bu hareketlerini, Konfederasyon 
yöneticilerine ağır hakaretlere 
kadar götüren, alternatif Kon-
federasyon kurma girişimleri 
belgelerle sabit olan bir yapının 
HAK-İŞ çatısı altında yeri olama-
yacağından dolayı Öz-İş Sendi-
kası HAK-İŞ Konfederasyonu’n-
dan ihraç edildi.
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HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu’na ulus-
lararası sendikal hareket yoğun katılım sağ-
ladı. Genel Kurul’a, 53 ülkeden 120 konuk 
sendikacı katıldı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ’in 14. Olağan Genel Kurulu’nu 
izlemek için gelen konuk sendikacıların onu-
runa bir kokteyl verdi. Kokteyle, üyesi bulun-
duğumuz ITUC ve ETUC başta olmak üzere, 
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ITUC) Genel Başkanı Ayuba Philibus Wabba, 
ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Itsc-
hert, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, 
Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belçika, Brezilya, Benin, Bosna-Hersek, Bot-
svana, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, 

Endonezya, Eritre, Fas, Fildişi, Filistin, Fransa, 
Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gürcistan, İran, 
İngiltere, İtalya, Kamerun, Kazakistan, Kenya,  
Kongo, Kosova, Lübnan, Madagaskar, Ma-
kedonya, Malavi, Mali, Moritanya, Morityus, 
Nijerya, Pakistan, Romanya, Ruanda, Sene-
gal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, 
Uganda, Ürdün ve Zambiya’dan gelen sendika 
temsilcileri yoğun katıldı. Kokteylde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuk 
sendikacılara, Türkiye’ye gelerek Genel Ku-
rul’umuzu onurlandırdıkları ve verdikleri kat-
kılardan dolayı için teşekkür etti. HAK-İŞ’in 
uluslararası sendikal hareketin etkin ve say-
gın bir üyesi olduğunu belirten Arslan, “Bugün 

bir kez daha gördük ki, uluslararası sendikal 
dayanışmaya her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var. HAK-İŞ olarak, uluslararası 
sendikal dayanışmanın önemli bir örgütüyüz. 
Uluslararası sendikal harekete katkı veriyo-
ruz. Bu dayanışmayı daha ileri taşımak isti-
yoruz. 
Dünya emekçilerinin başarısı, küresel eme-
ğin güç birliği ile mümkün olacaktır” dedi.
Konuk sendikacılar da HAK-İŞ ile birlikte ça-
lışmanın önemine vurgu yaparak, HAK-İŞ’in 
deneyimlerinden yararlandıklarını söylediler.
Konuk sendikacılar onurlarına verilen kok-
teylden dolayı Genel Başkanımız Arslan’a te-
şekkür ederek, hediye takdiminde bulundular.

GENEL KURULUMUZA ULUSLARARASI 
SENDİKAL HAREKETTEN YOĞUN İLGİ
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ARSLAN 
GÜVEN TAZELEDİ





HAK-İŞ Konfederasyonu 14. Olağan Genel 
Kurulu 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasın-
da Ankara’da toplandı. Genel Kurulun ikinci 
günü yapılan seçimler sonucunda Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkanlığına yeniden 
seçildi.
Seçim sonucunda, HAK-İŞ Genel Başkan-
lığı’na Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcılıklarına Mehmet Şahin, Osman Yıldız, 
Yunus Değirmenci, Hüseyin Öz, Denetleme 
Kurulu’na Abdulbaki Gülbaba, Rafi Ay, Vedat 
Böke, Disiplin Kurulu’na Ömer Yılmaz, Tun-
cay Dolu, Mehmet Ali Kayabaşı seçildi. 

“HAK-İŞ Davasını Yücelteceğiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, seçimle-
rin ardından yaptığı konuşmada, delegelere 
teşekkür etti. 
Arslan, HAK-İŞ’in “Emek, Demokrasi, Öz-
gürlük, Adalet İçin İleri” temasıyla ger-
çekleştirdiği 14. Olağan Genel Kurul’un 
HAK-İŞ’e yakışır bir şekilde tamamlandığını 
belirterek, HAK-İŞ davasını daha ileri taşıya-
caklarını söyledi.

“Tarihi Bir Genel Kurul 
Gerçekleştirdik”

HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunu HAK-
İŞ davasının daha da güçlendiği, daha da 
kökleştiği ve geleceğe daha güçlü bir şekil-
de yürüyeceği tarihi bir genel kurul olarak 
değerlendiren Arslan, “HAK-İŞ bir davanın 

adıdır. HAK-İŞ bir mücadelenin adıdır. HAK-
İŞ mazlumların zalimlere karşı duruşunun 
adıdır. HAK-İŞ yeni bir dünyayı inşaa etme 
ve bu inşaayı gerçekleştiren işçilerinin adıdır. 
HAK-İŞ dünden bugüne ve geleceğe yürü-
yen kutlu bir yürüyüşün adıdır. Bu yürüyüşte 
nefer olmak Allah’ın bize bahşettiği en bü-
yük lütuflardan birisidir” ifadelerini kullandı.
Genel Kurulumuza üst düzeyde katılım gös-
teren ITUC ve ETUC temsilcilerinin yanı sıra, 
53 ülkeden 100’ün üzerinde yabancı konuk 
sendikacının katıldığını kaydeden Arslan, bu 
katılımın HAK-İŞ’in uluslararası sendikal 

alandaki saygınlık ve etkinliğinin önemli bir 
göstergesi olduğunu söyledi.

“Yeni Tüzükle Yeni Bir Heyecan ve 
Anlayış Oluşturacağız”

HAK-İŞ tüzüğünün oy birliği ile değiştirildiği-
ni anlatan Arslan, “HAK-İŞ’in yeni tüzüğüyle 
yeni bir heyecan, yeni bir anlayış, yeni bir 
motivasyonu oluşturacağız. Bu da gerçek-
leştirdiğimiz genel kurulun tarihi bir genel 
kurul olduğunu fazlasıyla göstermektedir” 
diye konuştu.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANLIĞINA MAHMUT ARSLAN 
YENİDEN SEÇİLDİ

Genel kurulun sadece seçimle 
nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Arslan, “Seçim, 

işin protokol ve prosedürünün sonucudur. Esas 
olan kongre ve sonrasında ortaya koyduğumuz 

farklılıktır. 14. Olağan Genel Kurulumuzda HAK-İŞ’e 
yol gösteren tarihi kararlara imza atılmıştır. HAK-İŞ 

bugünü değil, geleceğin HAK-İŞ’ini de inşa etme 
iddiasındadır. Bu bizim için büyük 

bir başarıdır” dedi.

“TARİHİ KARARLARA İMZA ATILMIŞTIR”

Arslan’dan Tüm Teşkilata Teşekkür

HAK-İŞ’in bağımsız, özgür ve Türkiye’nin yüz akı bir kuruluşu oldu-
ğunun altını çizen Arslan, “HAK-İŞ kimsenin yandaşı, arka bahçesi ol-
madı, olmayacak. Bağımsızlık karakterimizi kimseye teslim etmeyiz. 
Bu özgür ve özgün, bağımsız ve bütün kararlarını kendi içinde alabi-
len örgüte ancak teşekkür edilir, ben de tüm teşkilatımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. HAK-İŞ’in kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini 
kaydeden Arslan, ortaya konulan başarıdan ve genel kurulun HAK-
İŞ’e yakışır şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı delegelere ve tüm 
HAK-İŞ teşkilatına teşekkür etti.  HAK-İŞ Genel Kurulunda HAK-İŞ’in 
2019-2023 yol haritasını oluşturan, çalışma hayatı ve Türkiye’nin te-
mel sorunları ile küresel bakış açısını içeren politika ve çözüm öneri-
leri olarak beş kategoride 90 başlıkta çok önemli kararlar alındı.
Yeni çalışma döneminin geleceğin HAK-İŞ’ini inşa etme dönemi ola-
cağına işaret eden Arslan, “HAK-İŞ’i hepimiz yücelteceğiz. Sadece yö-
netim kurulu olarak değil, sendikalarımızın başkanları ve tüm HAK-İŞ 
teşkilatı olarak bu davayı yücelteceğiz. Daha büyük, daha güçlü, daha 
etkin, davasına ve değerlerine sahip çıkan bir HAK-İŞ’i inşa etmeye 
çalışacağız” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan Başkanlığı’nda toplandı. 
Toplantıda, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu 
başta olmak üzere gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulunuldu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan baş-
kanlığında 2 Temmuz 2019 tarihinde HAK-İŞ 
Genel Merkezinde gerçekleştirilen HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu toplantısına, HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Set-
tar Aslan, Mustafa Toruntay, A. Cengiz Gül, 

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın başkan ve yöneticileri ile basın mensup-
ları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Baş-
kanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı 
açıklamada, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lu’nun “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet 
İçin İleri” temasıyla 10-11 Temmuz tarihle-
rinde ATO Congresium’da, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve çok sayıda siyasetçi, mil-
letvekili, sivil toplum örgütü, yurtdışından 
temsilciler ve sendikaların katılımlarıyla 
gerçekleştirileceğini açıkladı.

“Dünya Sendika Liderlerini Misafir 
Edeceğiz”

Arslan, “14. Olağan Genel Kurulumuza 404 
delege katılacak. 13. Olağan Genel Kuru-
lumuzda 68 olan genel kurul kararlarımız 

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
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ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 90 ci-
varında kongre kararı genel kurulumuzda 
tartışılacak. Bu kararlar bizim için son dere-
ce önemli. Çünkü bu kararlar ile HAK-İŞ’in 
yol haritasını oluşturuyoruz. Alınan kararlar 
sendikalarımızla da istişare edilerek ve bü-
tünüyle HAK-İŞ’in görüşü olarak kamuoyu 
ve delegelerimizle paylaşılacak. Genel Ku-
rulumuzda Konfederasyonumuzun Kuru-
cularını, uluslararası üye olduğumuz ITUC 
ve ETUC temsilcilerini ve dünyanın dört bir 
köşesinden gelen yaklaşık 150 civarında 
sendika liderini kongremizde misafir ede-
ceğiz” dedi. HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu 
kapsamında kongre salonu dışında da bir 
dizi etkinliklerin gerçekleştirileceğini anla-
tan Arslan, “Kongre salonumuzun dışında 
15 Temmuz Fotoğraf Sergimiz, Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
tarafından oluşturulan HAK-İŞ Kudüs Komi-
temizin ve HAK-İŞ MEYEB’in bir standı ola-
cak ve faaliyetlerimizi delegelerimize ve mi-
safirlerimize takdim edecekler. Sendikaları-
mızdan da isteyenler bu bölümde stantlarını 
kurarak kendi faaliyetlerini konuklarımıza 

ve uluslararası sendikal camiadan gelen ko-
nuklarımıza göstermiş olacaklar” ifadelerini 
kullandı. 

“HAK-İŞ Taşeron Sorunun 
Çözümünde Önemli Bir Aktör 
Olmuştur”

Arslan, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda 
ele alınacak konuları şöyle sıraladı: “Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yeni-
den dizayn edilmesi, ILO’daki işçi delegeliği 
konusunun dünyanın pek çok demokratik 
ülkelerinde olduğu gibi bir demokratik dö-
nüşüm ve rotasyonla bütün konfederasyon-
ların içerisinde yer aldığı bir yapının inşaasını 
ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Özel-
likle işsizlik sigortası, kayıt dışı istihdam, 
örgütlenme, işsizlik, yüksek enflasyon ve 
benzeri sorunlar yine gündemimizde olan ve 
bizi doğrudan ilgilendiren önemli sorunları-
mızdır. HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nu 
yaparken bütün bu sorunları kenara atma-
dan, bu sorunların varlığından yola çıkarak 
yeni dönemin bizim için çok daha çetin ve 
zor bir dönem olacağının farkında olarak, 

genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz.” 
HAK-İŞ’in 4 yıllık faaliyet dönemi içerisinde 
gerçekleştirdiği önemli başarılara da dikkat 
çeken Arslan, HAK-İŞ’in taşeron sorunu-
nun çözümü konusunda önemli bir aktör 
olduğunu, taşeron sorununun çözümü ko-
nusunda taraf olarak, ciddi bir değişimin ve 
ilerlemenin sağlanmasında önemli bir po-
zisyonda bulunduğunun altını çizdi. Arslan, 
“1 milyona yakın taşeron işçinin kadro alma-
sı konusu önemli bir değişimdir. Türkiye’nin 
çalışma hayatındaki en büyük reformların-
dan bir tanesidir. Ancak kadro alamayan ve 
kapsam dışında kalan arkadaşlarımız bizim 
için gerçekten o büyük fotoğraftaki büyük 
başarıyı zaman zaman gölgeleyen bir po-
zisyona düşmüştür. Kadro alamayan başta 
KİT’lerde çalışan arkadaşlarımızın da kad-
rolarını almaları ve hakları kullanabilmeleri 
için mücadelemize kararlılıkla devam ede-
ceğiz” diye konuştu. 
Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili uzun yıllar 
süren mücadele sonucunda 2017 yılında çı-
karılan KHK ile 5 ay 29 gün olan çalışma sü-
relerinin 9 ay 29 güne çıkarılmasını önemli 
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bir başarı olarak nitelendiren Arslan, “Nihai 
hedefimiz bu arkadaşlarımızın kamuda ger-
çekten iş olduğu halde eksik çalıştırılması 
yerine, kadro almalarıdır” diye konuştu.
HAK-İŞ’in 4 yıllık faaliyet döneminde kar-
şılaştığı en önemli sorunlardan birisinin 15 
Temmuz Türkiye’yi İşgal ve Darbe Girişimi 
olduğunu vurgulayan Arslan, “15 Temmuz 
Türkiye’yi İşgal ve Darbe Girişimi Konfede-
rasyonumuzu ve ülkemizi derinden etkile-
miştir. Bu mücadelede konfederasyonumuz, 
sendikalarımız ve üyelerimiz hain darbe 
girişimine karşı direnmiş gaziler ve şehitler 
vermiştir. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuzların 
tekrar yaşanmaması için bütün gücümüzle 
her zaman gerekeni yapmaya hazırız” açık-
lamasında bulundu.
2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri sü-
reçlerinin devam ettiğini vurgulayan Arslan, 
“HAK-İŞ olarak bu konuda Genel Sekreterli-
ğimizin Başkanlığında bir koordinasyon ku-
rulu oluşturduk. Eğer önümüzdeki yıl dikka-
te alınırsa ve yerel yönetimleri de sayarsak 
400 bine yakın HAK-İŞ mensubunun kamu 
çerçeve protokolü içerisinde toplu sözleş-
menin tarafı olma durumu söz konusudur. 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve ka-
muda toplu sözleşme tarafı olan sendika-
larımızla yapılan çalışmalar sonucunda bir 
çerçeve protokol taslağı hazırlandı. Bu tas-
lağın son değerlendirmelerini yaparak Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla 
görüşüp, bu konuyu ve taleplerimizi ifade 
edeceğiz” dedi.

“HAK-İŞ, Türkiye Sendikal 
Hareketinde Bir İlki 
Gerçekleştirmiştir”

HAK-İŞ’in 4 yıllık faaliyet döneminde ulus-
lararası alanda da son derece başarılı çalış-
maları hayata geçirdiğini ifade eden Arslan, 
“Dünyanın en büyük işçi konfederasyonu 
olan ITUC’un 2018 yılının sonunda Kopen-
hag’da gerçekleştirilen kongresinde HAK-İŞ 
ITUC Başkan Yardımcılığı görevine seçil-
miştir. ITUC dünyanın 7 kıtasında mensubu 
olan, 168 ülkedeki 331 konfederasyonun 
üye olduğu, 207 milyon üyesi olan dünyanın 
en büyük işçi örgütüdür. Bu örgütte konfe-
derasyonumuzun Başkan Yardımcılığı gö-
revine seçilmiş olmasıyla Türkiye sendikal 
hareketinde bir ilk gerçekleşmiştir. Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)’un Ma-
yıs ayında gerçekleştirilen 14. Genel Kuru-
lunda HAK-İŞ yine bir ilki gerçekleştirmiş 
ve Türkiye’deki ETUC üyeleri arasında ilk kez 
Yürütme Kurulu’na seçilmiştir. ITUC’un İcra 
Kurulu’ndayız ama Yürütme Kurulu’na ilk 
defa bir Türk Konfederasyon olarak seçildik. 

Bu da HAK-İŞ’in uluslararası alandaki en 
önemli başarılarından birisidir. Hem ITUC’ta-
ki hem ETUC’taki bu görevimiz bizlere daha 
fazla sorumluluk yüklemekte ve daha fazla 
çalışmamızı gerektirmektedir. Bunun gere-
ğini inşallah hep birlikte yapacağız” ifadele-
rini kullandı.

“16 Bin 585 Arkadaşımız 
Sendikalarımızdan İstifa Ettirildi”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “31 Mart 
yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımız CHP ve HDP’nin kazandığı 
belediyelerde ciddi bir baskı ile karşı karşıya 
kalmıştır. Daha mazbatalarını almadan 1 Ni-
san sabahından başlayarak arkadaşlarımız 
yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalmışlar-
dır. Bu baskılar halen devam ediyor. Bugün 
itibariyle çeşitli sendikalarımızdan yakla-
şık 115 işyerinde 16 bin 585 arkadaşımızın 
sendikalarımızdan istifa ettirildiğini görüyo-
ruz. Baskılar ne yazık ki durmadan devam 
etmektedir. Arkadaşlarımız bulundukları 
işyerlerinde mücadelelerini sürdürmekte-
dirler. HDP ve CHP’li Belediyelerde yaklaşık 
766 arkadaşımız işini kaybetmiştir. Bu arka-
daşlarımızın işe döndürülmesi konusunda 
baskıların sona erdirilmesi konusunda ve 
devam eden toplu sözleşmelerin sonuçlan-
dırılması konusunda sendikalarımız önemli 
bir mücadele gerçekleştirmektedir” diye ko-
nuştu.

“Açlık Grevi Başlatacağız”

Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP ve 
HDP’nin kazandığı belediyelerde işten çıka-
rılanların tekrar işe döndürülmesi konusun-
da konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikası tarafından Bolu’dan Ankara’ya 
gerçekleştirilen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 
hakkında açıklamalarda bulunan Arslan, 
“Bolu’dan Ankara’ya yaklaşık 6 bin işçinin 
katılımıyla 196 kilometrelik önemli bir yü-

rüyüş gerçekleştirilmiştir. Yürüyüşümüz, 
CHP Genel Merkezi önünde bir mitingle ta-
mamlanmış, ancak sonuç elde edilemediği 
için ikinci bir sürece geçilecektir. Bolu Bele-
diyesi’ndeki eylemler devam ediyor. Kurban 
Bayramı’na kadar bu eylemlerden sonuç 
alınamazsa, Kurban Bayramı sonunda sen-
dikamızın Genel Başkan ve Başkan Yardım-
cılarından başlamak üzere açlık grevlerini 
başlatacağız ve bu mücadeleyi sonuna ka-
dar devam ettireceğiz” dedi.

“Kılıçdaroğlu Mesajlarımızı Duymak 
İstemiyor”

Bolu Belediyesi önünde başlatılan eylem-
lerin 68. Gününe ulaştığını anlatan Arslan, 
“CHP’nin hiçbir yöneticisi, hiçbir Belediye 
Başkanı ve merkez yöneticileri dahil bu 
süreçte bizi aramadılar. Biz onları aradık. 
Dolayısıyla samimi olmak gerekiyor. Sayın 
Kılıçdaroğlu bizim mesajlarımızı duymak 
istemiyor. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na 
sesleniyoruz: ‘Sayın Kılıçdaroğlu, siz bizi 
duymazsanız, emekten yana, işçiden yana, 
sendikal hareketten yana olan CHP bizi duy-
mazsa kim duyacak?’ Bizi duymanızı ve bizi 
dinlemenizi ve gereğini yapmanızı istiyoruz. 
Bütün bunları yaparken üslubumuza, tav-
rımıza dikkat ediyoruz. CHP’nin tüzel kişili-
ğini, CHP’yi hedef alan hiçbir açıklamamız 
söz konusu değildir. CHP yönetiminin bu 
konudaki yanlışlarını ifade ediyoruz ve hala 
CHP’li belediyelerde ne yazık ki baskılar ve 
tehditler, işten atmalar ve sürgünler devam 
ediyor. Buna karşı susacak mıyız? Mersin’de, 
Adana’da Belediye Başkanı 300 küsur işçiyi 
işten attım diye övünerek anlatıyor. Bunlara 
karşı susacak mıyız? Elbette susmayacağız. 
Kimden gelirse gelsin, nerede olursa olsun 
bu işten atmalara karşı mücadelemizi sür-
dürmemiz gerekiyor” sözlerine yer verdi.
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1. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 14. 
Olağan Genel Kurulu’nu yapma-
nın gururunu yaşamaktadır. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
14. Olağan Genel Kurulumuzun 
yapılmasından dolayı gururluyuz, 
onurluyuz ve her zamankinden daha 
umutluyuz. 44 yıl önceki ekilen fi-
danların koca bir çınar olduğunu gö-
rüyor ve ilk günkü aşkın şevkini ve 
heyecanını yaşıyoruz. Bundan 44 yıl 
önce sendikalarımızın bir araya ge-
lerek kurduğu HAK-İŞ, dünden daha 

güçlü, kendinden daha çok emin, 
kendine daha çok güvenen, gelece-
ğine umutla bakan, önemli bir tarihi 
noktada bulunmaktadır.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu tarihi 
dönüm noktasında, 14. Olağan Ge-
nel Kurulumuzu, HAK-İŞ’e yakışır 
bir şekilde, birlik ve beraberlik içeri-
sinde, ilk günkü şevk ve heyecanla 
yapılacağının altını çizeriz.
HAK-İŞ, 14. Olağan Genel Kurulu 
sonunda, daha da güçlenerek yolu-
na devam edecektir. HAK-İŞ, sıkıntı 

çeken, mağdur olan emekçilerin 
sığınma adresi olmuştur. Bu yüz-
den dünyanın her yerindeyiz.  Çünkü 
HAK-İŞ, coğrafyaya ve sınırlara bak-
madan, nerede bir mağdur varsa 
onun yanında yer almayı ilke edin-
miştir. Bu çerçeveden olmak üzere, 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, kongre-
ye, yaklaşık 60 ülkeden, 71 Emek 
örgütünden, Genel Başkan veya 
Yönetici seviyesinde 120 yabancı mi-
safirin davet edilmesinden memnu-
niyet duyduklarını belirtmişlerdir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRİSİ

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13. Olağan Genel Kurulu dönemi çalışmalarını değerlendirmek ve 
14. Olağan Genel Kurulu hazırlıkları gündemiyle, 2 Temmuz 2019 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın başkanlığında toplanmıştır.
2 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.



51HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 10-11 
Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek olan 14. Olağan 
Genel Kurulumuza Sn. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın teşrif etmelerinden duyduk-
ları memnuniyeti vurgulamışlardır. 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ayrıca, 
Kongre gündem maddeleri arasın-
da yer alan Öz-İş (Öz Savunma ve 
Güvenlik İşçileri Sendikası) Sendi-
kası’nın Konfederasyon üyeliğinden 
çıkarılması konusunda görüşlerini 
ifade etmişlerdir.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-
İŞ’in kuruluş değer ve ilkelerinden 
aykırı hareket eden ve bu hareket-
lerini, Konfederasyon yöneticileri-
ne ağır hakaretlere kadar götüren, 
alternatif Konfederasyon kurma 
girişimleri belgelerle sabit olan bir 
yapının HAK-İŞ çatısı altında yeri 
olamayacağını vurgulamışlardır.

2. Kamu Kesimi Toplu İş Çerçeve 
Sözleşmesi

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu 
Kesimi Çerçeve Toplu İş Sözleşme-
sinin kamu işçileri ve 696 sayılı KHK 
ile kadroya geçirilen işçilerin bek-
lentileri ve sorunlarını çözecek şe-
kilde hızlı bir şekilde sonuçlandırıl-
ması talebini ortaya koyar. HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 
Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 
etkin ve hızlı olarak sonuçlandırma 
konusunda yaklaşımının altını çizer.

3. HAK-İŞ Tüm Sendikaları İle 
Sahada Hızlı, Etkin Ve Yaygın 
Çalışmalarını Yürütmektedir.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-
İŞ'in hem her işkolunda ve hem de 
il düzeyinde örgütlülüğünü tamam-
layarak, büyüme ve güçlenme yo-
lunda başarılı çalışmalarını mem-

nuniyetle karşılamaktadır.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-
İŞ’e bağlı bütün Sendikalarının ça-
lışma hayatının bütün zorluklarına 
rağmen, yoğun sendikal mücadele-
lerini ve kendi içerisindeki dayanış-
malarını takdirle karşılamaktadır.

4. Ekonomik İstikrarın Tekrar 
Sağlanması Memnuniyet Veri-
cidir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, kısa sü-
rede, ekonomik sorunların artması 
değil, yeniden istikrar sürecine dön-
me trendini memnuniyetle karşılar. 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2018 yılı 
Ağustos ayından itibaren ülke eko-
nomisine yönelik olarak başlatılan 
operasyonlara dikkat çeker ve bu 
operasyonların tetiklediği sorunla-
rın olduğunun altını çizer.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kon-
federasyonumuzun, ekonomi ve 
çalışma hayatı ile ilgili konularda 
gelişmeleri yakından takip edip hızlı 
tepki koymasını memnuniyetle kar-
şılamaktadır.  HAK-İŞ’in her zaman 
yapıcı ve çözüm üreten, sadece ten-
kit değil, teklif üreten yaklaşımını 
destekler.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu,  istih-
dam seferberliğine bu dönem daha 
büyük ihtiyaç olduğunu vurgular.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in top-
lanması talebi ve çağrımızı yenile-
yerek Türkiye’nin bu platformdan 
faydalanmayı daha fazla geciktir-
memesini talep eder.
31 Mart 2019 ve akabinde İstanbul 
Yerel Yönetimler seçiminin yapılmış 
olduğu 23 Haziran 2019 seçimin-
den sonra, ülkemiz için seçimlerin 
olmayacağı bir 4 yılın olduğunun 
altını çizer. Bu dönemin, gelir dağı-
lımın sağlandığı, işçilerin enflasyon 
karşısında ezilmeyeceği, ekonomi 
politikalarına ve reformlara odakla-

nılarak geçirilecek bir dönem olma-
sını temenni eder.

5. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Ye-
rel Yönetimler Seçiminin Ülke-
mize Hayırlı Olmasını Diler

HAK-İŞ, halkımız tarafından seçilen 
tüm Belediye Başkanlarına içtenlik-
le başarılar diler. Ancak parti deği-
şikliğinin, sendika değiştirme bas-
kısına dönüştürüldüğüne dikkat çe-
ker. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, CHP 
ve HDP’li Belediyeler tarafından 
HAK-İŞ üyelerine uygulanan baskı-
lar nedeniyle işten atılan veya sen-
dika değiştirme baskısına maruz 
kalan emekçilerin hakkını sonuna 
kadar koruyacaklarını bir kez daha 
deklare eder. HAK-İŞ, bu çerçeve-
de, Bolu Belediyesi ve diğer CHP ve 
HDP’li Belediyeler tarafından işten 
atılan işçilerin hakkını alabilmek 
amacıyla Bolu’dan Ankara’ya yapı-
lan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü 
sağduyulu ve güçlü sendikal müca-
delenin bir göstergesi olarak görür.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, müca-
delesine, işten atılan bütün üyeleri, 
iade edilinceye kadar devam edece-
ğini vurgular.

6. Kadroya Geçen Taşeron İş-
çiler için Hükümete Teşekkür 
Ederiz

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
taşeron işçilerinin kadroya geçi-
rilmesinin başarılmasını sendikal 
mücadelemizin bir nişanı olarak 
görüyor ve bu büyük başarının onu-
runu yaşıyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
taşeron işçilerimizin kadroya geçi-
rilmesinde Cumhurbaşkanımıza ve 
hükümetimize içten teşekkürleri-
mizi yinelemek istiyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu bağ-
lamda kadro sürecinde ciddi so-
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runlar yaşandığını ve bu sorunların 
zamana bırakılmayacağını vurgular.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, yeni 
kadroya geçirilen işçiler için özetle 
şu hususların altını çizer:
• Kadroya geçen taşeron işçilerin 
uyum sorunları ile ilgili olarak, ge-
rekli uyum eğitimleri verilmelidir.
• Bu çalışanlara, nakil, tayin ve ge-
rekli şartları sağlarlarsa terfi im-
kânları getirilmelidir.
• Sendikalı oldukları halde toplu iş 
sözleşmesi yapılmayan çalışanlara 
TİS yapma hakları getirilmelidir.
• Kadroya geçen taşeron işçilerle 
ilgili olarak özel bir çerçeve sözleş-
me yapılmalıdır.
• KİT’lerde çalışanlar başta olmak 
üzere, kapsam dışı kalan taşeron 
işçilerin tamamı için, Bakanlık ile 
ortak çalışma yapılarak kadro im-
kânı verilmelidir.

7. 696 Sayılı KHK ile Çalışma Sü-
releri Uzatılan Geçici ve Mevsim-
lik İşçilerin süre uzatılmalarında 
sahada sorunlar yaşanmaktadır.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
696 Sayılı KHK ile Taşeron işçileri-
mizin kadroya geçirilmesi ile bera-
ber,  geçici ve mevsimlik işçilerin 
çalışma sürelerinin 5 Ay 29 Günden 
9 Ay 29 Güne uzatılmasından dolayı 
Cumhurbaşkanımıza ve hüküme-
timize her zaman teşekkürlerimizi 
sunduk. Her yerde bu büyük refor-
mu anlattık.  Ancak, geçici ve mev-
simlik işçilerin Kanun’da yazıldığı 
şekilde 9 Ay 29 gün çalıştırılmasın-
da zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Daha önce sadece kampanya 
döneminde çalıştırılan Çay-Kur 
işçilerinin, en az 180 gün çalıştırıl-
ması için ilgili Kurumla protokol 
imzalanmıştır.  HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulu, söz konusu protokole sa-
dık kalınmasını önemle vurgular. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışan geçici ve mevsimlik işçilerin, 
yasada belirtildiği üzere 9 Ay 29 
gün çalıştırılması uygulamasında 
aksaklıklarla karşılaşıldığını belir-
tir,  yasanın gereği olarak geçici ve 
Mevsimlik işlerde çalışan Orman 
Genel Müdürlüğü personelinin 9 Ay 
29 gün çalıştırılmasının altını çizer.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 Sa-
yılı KHK ile çalışma süreleri uzatılan 
geçici ve mevsimlik işçilerin süre 
uzatılmalarının KHK’da belirtilen 
şekilde genişletilerek gerçekleş-
tirilmesi için Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı vize işlemlerinin bir an ev-
vel tamamlanmasını önemle talep 
eder. 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçici ve 
mevsimlik işçilerin iş akitleri askıda 
olduğu zamanlarda, Sosyal Güven-
lik primlerinin işsizlik sigortası Fo-
nundan karşılanmasını talep eder.

8. Sosyal Taraflarla Müzakere 
Edilerek Hakları Güçlendiren 
Yeni Bir Kıdem Tazminatı Haya-
ta Geçirilmelidir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kıdem 
tazminatına, bu günkü haliyle erişi-
min çok kısıtlı olduğunun vurgular 
ve bu nedenle bu sistemin sürdürü-
lemez olduğunun altını çizer. Hak-
lardan geriye gidişe neden olma-
yacak ve istisnasız bütün çalışan-
ların kıdem tazminatına kavuşacağı 
güçlü bir model geliştirilmelidir. Bu 
nedenle,
• Emekçilerin Kıdem Tazminatını 
koruyan, garanti altına alan bir sis-
tem getirilmelidir.
• Bu sistemde Devlet garantisi de 
olmalıdır.
• Kurulacak sistemin yönetiminde 
işçi Konfederasyonları da yer alma-
lıdır.

9. Kamuoyunda EYT’liler olarak 
bilinen, kişilere acil olarak çö-
züm geliştirilmelidir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Emek-
lilikte Yaşa takılanlar olarak bilinen 
EYT meselesinin, IMF politikalarının 
ortaya çıkardığı bir sorun olduğu-
nun altını çizer. Koalisyon Hükü-
meti döneminde, aktüeryal dengeyi 
sağlamak için getirilen Emeklilik 
Yaşında Kademeli Geçiş Sisteminin 
aktif-pasif oranı diye bilinen bağım-
lılık oranlarında iyileştirme yapa-
madığını vurgular.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Emekli-
likte aranan prim ödeme gün sayısı 
ve sigortalılık süresini doldurmuş, 
yaş unsuruna takılmış olanlar içe-
risinde, işten çıkarılmış, çalışma 
gücünü kaybetmiş veya sektörde iş 
bulamayanlar için çözüm üretilme-
sinin gerekliliğine işaret eder.

10. İşsizlik İle Mücadelede Etkin 
Politikalara İhtiyaç Bulunmak-
tadır.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu olarak, sendikasızlaştırma-
ya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı 
ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her 
zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye 
devam ediyoruz. İşsizlik sorununa 
çözüm bulmak amacıyla yeni sis-
tem ya da model geliştirilmesini 
istiyoruz. İstihdam seferberliği gibi 
politika ve uygulamaları önemli 
bulduğumuzu ve desteklediğimizi 
belirtmek istiyoruz.
Yeni istihdamla ilgi getirilecek teş-
vikler belirlenirken, daha önce 
verilen desteklerin etki analizleri 
yapılmalı, yeni destekler, sahadan 
çıkarılan dersler sonrasında belir-
lenmelidir.
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11. 15 Temmuz’u Unutmayaca-
ğız, Unutturmayacağız, Terörün 
her çeşidini Kınıyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan 
hain, kanlı, alçakça düzenlenen 
Türkiye’yi işgal ve darbe girişimine 
kararlı duruşumuzu sürdürüyo-
ruz. Türkiye tarihinin en uzun ve 
en karanlık gecesini yaşamamızın 
üzerinden tam 3 yıl geçti ama izleri 
hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri 
bir şekilde hafızalarımızda duruyor.
HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz şehit 
ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, 
hainlerin silahlarına, uçaklarına 
bombalarına, tanklarına, tüfekleri-
ne direnen milletimizle dayanışma 
içerisinde olmak ve sorumluluk 
almak için ‘Çatı Davası’ ve ‘Akıncı 
Üssü’ davaları nöbetlerine devam 
ettik. 15 Temmuz davalarını daha 
yakından takip etmek amacıyla 
kurulan Ankara Platformu kapsa-
mında Sincan Cezaevi Kampüsü 
önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri 
tuttuk.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
hedef alan her türlü terör saldırı-
sını nefretle kınıyoruz. Hayatlarının 
baharında vatan için şehit olan as-
kerlerimize, polislerimize, koru-
cularımıza ve hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan 
Rahmet, milletimize başsağlığı, ya-
ralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
ülkemiz üzerine oynanan siyasi 
oyunlara, kaos oluşturma çabala-
rına, demokrasi dışı yöntemlere ve 
bütün darbe girişimlerine karşı ol-
duğumuzu bir kez daha yineliyoruz.
Herkesin barış ve istikrar içerisinde, 
huzur ve güven ortamında, birlik 
ve dayanışma içerisinde yaşadığı 
bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir 
an önce son bulmasını istiyoruz. 

Türkiye'nin devleti, milleti ve ku-
rumlarıyla bir bütün halinde terörle 
mücadele konusunda daha aktif ve 
etkin çalışmaları hayata geçireceği-
ne inanıyoruz.

12. Kudüs Ve Filistin’e Destek 
İçin Çalışmalarımızı Daha Ku-
rumsal Olarak Artırarak Sürdü-
rüyoruz.

Başkanlığını Konfederasyonumuz 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yaptığı, “Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin’e Destek Sendikalar Birliği” 
tarafından, yapılan çalışmaları artı-
rarak sürdürüyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ 
olarak Kudüs ve Filistin'e Destek 
Sendikal Komitesinin kurulması, 
HAK-İŞ'in Kudüs'e olan destek ve 
mücadelesinin kararlı, sistematik, 
somut ve kavramsal olarak gör-
mesidir.
HAK-İŞ, Filistin davasına vermiş ol-
duğu önemin nişanesi olarak, Ulus-
lararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği ile beraber, “3. 
Kudüs Konferansı’nı 17 Ekim 2019 
tarihinde İstanbul’da yapacağını 
memnuniyetle karşılar. HAK-İŞ, 
söz konusu konferans ile Filistin 
ve Kudüs konusunda uluslararası 
sendikal desteği ve yardımı sağla-
mak, Filistin ve Kudüs davalarına 
karşı işçi hareketlerinin rolünü ha-
yata geçirmek ve bu konuda işbirli-
ği yapmayı amaçlamaktadır.

13. HAK-İŞ ve Dünya Sendikal 
Hareket İşbirlikleri

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
dünya sendikaları ve sivil toplum 
örgütleri arasında önemli bir yer 
edinmiş olması bizim için büyük 
bir onur ve gurur kaynağı olduğunu 
vurgulamak istiyoruz. Üyesi oldu-
ğumuz ITUC ve ETUC'un yanı sıra 

ILO, L20 gibi platformlarda birçok 
ülke konfederasyonu ile Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in saygın ve 
aktif bir süreç ortaya koyarak yakın 
iş birliğinin onurunu yaşıyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
Aralık 2018 tarihinde yapılan ITUC 
Dünya Genel Kurulu'nda Başkan 
Yardımcısı seçilmesini tebrik eder.
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nun kuruluşunun 100. Yılı do-
layısıyla, ILO Yönetimine tebrikle-
rini iletir. ILO’nun gelecek yüzyılda 
yapacağı işler arasında, kimsenin 
geride kalmadığı, herkesin insanca 
yaşamasına yetecek gelire sahip 
olduğu, herkes için iyi işlerin üre-
tildiği, kayıtdışı istihdamın, çocuk 
işçiliğinin olmadığı, daha adil, daha 
müreffeh, daha özgür bir dünya için 
çalışmasını önemser ve bu çalış-
malarda HAK-İŞ olarak yanlarında 
olacaklarını teyid eder.
HAK-İŞ, ILO’nun 2. Yüzyılında ça-
lışma hayatının temel sorunlarını 
çözecek bir anlayışla ve kapasiteyle 
girmesini önemser.
Bu çerçeveden olmak üzere, IMF 
politikaları yüzünden ezilen dünya 
emekçilerini savunacak politikalar 
üretmesini ve bu minvalde ulus-
lararası arenada, IMF Politikaları-
na karşılık gelecek emek ve insan 
odaklı sosyal politikalar önermesi-
ne vurgu yapar.
HAK-İŞ, ILO’nun, dünya sendikal 
çevrelerinde hala tartışma konusu 
olan, memur sendikacılığı huku-
ku ve sınırları konusunda net bir 
tanımla yapmasının gerekliliği ve 
aciliyetini hatırlatır. HAK-İŞ, ülke-
mizi ILO’da temsil edecek olan işçi 
delegeliği konusunun, önemli ve 
onurlu bir görev olduğunun altını 
çizerek, temsil kapasitesi olan her 
İşçi Konfederasyonu’nun bu onurlu 
görevi sırasıyla yapmasını önemle 
talep eder.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mayıs 
2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde bir 
basın toplantısı düzenleyerek, HAK-İŞ'in 14. 
ETUC Genel Kurulunda yürüttüğü faaliyet-
ler, CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde 
yaşanan işten çıkarmalar ve sendika değiş-
tirme baskılarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.
Basın toplantısına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun hem Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu (ITUC), hem Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)’un mis-
yonunu ve pozisyonunu, HAK-İŞ’in bu ör-
gütlerdeki varlığını, mücadelesini ve dünya 
emek hareketine yönelik oluşturulan gün-
demi önemsediğini belirterek, “Geçtiğimiz 
günlerde gerçekleştirilen ETUC 14. Genel 
Kurulu’nda ve 2018 yılının sonunda gerçek-
leştirilen ITUC 4. Kongresinde HAK-İŞ ola-
rak Türkiye’den hem sayısal, hem kongreye 
katkı, hem de kongre süreçlerini etkileme 
ve değerlendirme anlamında alınan kararlar 

konusunda etkinliğini ve başarısını ortaya 
koyan tek konfederasyon olduk” dedi.
HAK-İŞ’in dünya sendikal hareketine önem-
li katkılarda bulunduğu dile getiren Arslan, 
“Dünya sendikal hareketine kattığımız de-
ğerin farkındayız ve iki örgütte de HAK-İŞ 
olarak kendi değerlerimizden, ilkelerimiz-
den ve yaklaşımlarımızdan vazgeçmeden, 
kendimiz olarak bu örgütlerde yer alıyoruz” 
diye konuştu.
ETUC 14. Kongresi kapsamında Avusturya 
Konfederasyonu (OGB) tarafından Filistin 
konusunda düzenlenen özel bir oturuma 
katılarak görüşlerini aktardıklarını anlatan 
Arslan, “Bu oturuma HAK-İŞ ve Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birli-
ği’nin Başkanı olarak Filistin’de yaşanan sı-
kıntılı süreçleri gündeme taşımak amacıyla 
katıldık. Toplantıda Avrupalı sendikalardan 
ciddi adımlar atmaları konusundaki taleple-
rimizi ortaya koyduk” dedi.

“Baskı ve Tehditlere Sessiz 
Kalamayız”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti 
ve MHP’li Belediye Başkanlıklarının el de-

Arslan: "Baskı ve tehditlere 
sessiz kalamayız"

Arslan, "İşverenlerin ve 
Belediye Başkanlarının 

baskı ve tehditleriyle işten 
çıkarma, işyerleri değiştirme, 

sürgün etme ve bir kısım 
özlük haklarının ellerinden 

alınması gibi tehditlerle 
üyelerimiz baskı altında 

tutulur ve bu baskılar 
sonucunda sendikaları 

değiştirilmesi söz konusu 
olursa biz buna sessiz 

kalamayız"

ARSLAN'DAN haksız yere İşten çıkarmalara tepkİ
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ğiştirerek CHP ve HDP’li Belediye Başkan-
ları’nın göreve gelmesiyle birlikte Türkiye’de 
yeni sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını 
vurgulayan Arslan, “Özellikle CHP ve HDP’li 
Belediye Başkanları göreve gelir gelmez, 
işçilerin sendikal tercihlerine karşı müda-
haleleri, yaptıkları operasyonları, ibretle, 
üzüntüyle ve kızgınlıkla takip ediyoruz. İş-
çilerin sendika değiştirme hakları elbette 
demokratik ve anayasal haklarıdır. Başka 
sendikalara geçmek isteyen arkadaşlarımız 
varsa biz buna saygı gösteririz. Ancak işve-
renlerin ve Belediye Başkanlarının baskı ve 
tehditleriyle işten çıkarma, işyerleri değiştir-
me, sürgün etme ve bir kısım özlük hakları-
nın ellerinden alınması gibi tehditlerle üye-
lerimiz baskı altında tutulur ve bu baskılar 
sonucunda sendikaları değiştirilmesi söz 
konusu olursa biz buna sessiz kalamayız. 
Bizim itirazımız bunadır” şeklinde konuştu.

“CHP ve HDP’li Belediyelerde 13 
Bin 459 İşçimiz İstifa Ettirildi”

İşçilere yapılan baskı ve tehditlerin ilk gün-
den bu yana HAK-İŞ olarak takipçisi olduk-
larını dile getiren Arslan, “CHP’li ve HPD’li 
Belediyelerden oluşan 72 Belediyeden bu-
gün itibariyle HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan 
istifa ettirilen işçi sayısı toplam 13 bin 459’a 
yükselmiştir. Bu sayının daha da artacağı 
endişesini taşıyoruz. Çünkü bazı belediyeler-
de istifa etmeyen arkadaşlarımıza, yeni bas-
kılar uygulanmakta, sendikalarından başka 
bir sendikaya geçmeyen arkadaşlarımıza 
en son çare olarak sürgünler yapılmaktadır” 
dedi.

“Sendikal Harekete Ciddi Bir 
Müdahale Olarak Görüyoruz”

Yanlış yapanlara, işçilerin özgür iradesine 
müdahale edenlere, demokratik haklarına 
saygı göstermeyenlere karşı mücadeleye 
devam edeceklerini açıklayan Arslan, “HAK-
İŞ olarak bütün gücümüzle mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Seçim öncesinde söylenenler, 
vaad edilenler, hem işçilere, hem sendika-
lara, hem de kamuoyuna verilmiş sözler 
büyük ölçüde seçim sonunda unutulmuştur. 
İşçiler, çalışanlar ve sendikalar bu konu-
da çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmıştır. 
Bunu Türk demokrasisi açısından üzüntü 
verici, Türkiye sendikal hareketine karşı ve 
işçi hareketine ciddi bir müdahale olarak gö-
rüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Bolu’dan Ankara’ya Yürüyüş 
Gerçekleştireceğiz”

İşçilerin baskıyla ve çeşitli yollarla sendika-
lardan istifa ettirilmelerinin ve işten çıka-
rılmalarının bir an önce son bulması çağrı-

sında bulunan Arslan, “CHP’li Belediyelerde 
işten çıkarılan arkadaşlarımız bayram dönü-
şüne kadar tekrar işlerine gönderilmezse, 
bayram sonuna kadar bu konuda herhan-
gi bir adım atılmazsa Bolu Belediyesi’nin 
önündeki eylem çadırımızdan başlayarak 
Bolu’dan Ankara’ya “Hakkımızı ve işimizi is-
tiyoruz ve işimize dönmek istiyoruz” tema-
sıyla yürüyüş gerçekleştireceğiz. CHP Genel 
Merkezi’ne kadar üyelerimiz ve sendikaları-
mızla birlikte yürüyerek bu durumu protesto 
edeceğiz. CHP’li Belediyeleri ve CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve yetkilileri 
bir kez daha uyarıyoruz. 36 gündür eylem 
yapan işçilerimizin işe döndürülmelerini 
bekliyoruz” dedi.

“Başka İşten Çıkarılmalar Olmasın 
Diye Yürüyeceğiz”

Yürüyüşü gerçekleştirme amaçlarını hak-
sız yere işten çıkarmalar ve sendika üye-
liklerinden istifaların önüne geçmek olarak 
açıklayan Arslan, “Bu yürüyüşteki amacımız 
bundan sonraki işten çıkarmaların önüne 
geçmek, işten çıkarılmış arkadaşlarımızın 
Türkiye kamuoyu tarafından yakından tanın-
masını sağlamak ve onların haklı ve onur-
lu mücadelelerine kamuoyunun da ilgisini 
çekmek adına yürüyeceğiz. Umut ediyoruz 
ki CHP ve HDP’li Belediyeler gerçekten 
mesnetsiz, gerekçesiz ve bizi tatmin etme-
yen, bizimle paylaşılmayan nedenlerle işten 
çıkarılan arkadaşlarımızın işlerine döndü-
rülmesi konusunda gereken hassasiyetleri 
gösterirler” dedi.

“Sayın Öztrak’a Bir Tavsiyem Var”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın katıldığı bir top-
lantıda bir gazetecinin sorusuna verdiği ce-
vapta soruyu anlamadığını ve başka bir ifade 
ile cevaplandırdığını anlatan Arslan şöyle 
devam etti: “ Bir gazetecinin ‘Son günlerde 

CHP’li belediyelerde sendikal baskılar ve iş-
ten çıkarmalara ilişkin HAK-İŞ’in gerçekleş-
tireceği yürüyüş konusunda ne diyorsunuz?’ 
sorusuna Sayın Öztrak’ın ifadesi ‘HAK-İŞ’e 
tavsiyem şudur: Belediye Başkanlarının gö-
revleri sona ermesinden hemen sonra yeni 
Belediye Başkanları seçilir seçilmez neden 
üyeleri HAK-İŞ’ten kaçıyorlar bunun iyi ince-
lenmesini ve bunun üzerinde inceleme ya-
pılmasını tavsiye ediyorum’ demişti. Benim-
de Sayın Öztrak’a bir tavsiyem var ‘Lütfen 
sorulan soruyu iyi analiz etmenizi tavsiye 
ederim. Oradaki sorunun anlamı şudur; İş-
çiler işten çıkarılıyor, CHP’li Belediyelerden 
bu işten çıkan işçilerin işe iadesi için HAK-
İŞ tarafından planlanan Bolu’dan Ankara’ya 
yürüyüş konusunda ne diyorsunuz?’ soru 
budur. Sayın Sözcü, işten atılan işçilerle il-
gili işten atan belediyelerle ilgili CHP’nin bu 
konudaki duruşu hakkında açıklama yap-
mak yerine HAK-İŞ’e ne yapması gerektiğini 
söylemesini gerçekten iyi niyetimle söylü-
yorum: Birincisi Sayın Öztrak soruyu anla-
mamış olabilir, ikincisi anladığı halde soruyu 
geçiştirme yapmış olabilir ama üçüncüsü ve 
en tehlikelisi de inşallah öyle değildir. Ko-
nuyu çarpıtma girişimi olarak düşünmek 
gerekir. Ben birincisini düşünüyorum. Sayın 
Öztrak’ı tanırım, gerçekte kendisi ile zaman 
zaman görüştüğümüz zamanlarda da bir si-
yasetçi olarak geçmişte bir teknisyen olarak 
kendisini yakından tanıdığımız ve bildiğimiz 
bir siyasetçi. Bu sorunun cevabını Sayın Özt-
rak açık ve net olarak vermeliydi. Şu ana 
kadar CHP’den hiçbir açıklama yapılmadı. 
Sayın Kılıçdaroğlu her gün konuşuyor, CHP 
sözcüleri sürekli konuşuyorlar ama işten 
atılan işçilerle ilgili şu ana kadar herhangi bir 
açıklamaları, bizi tatmin edici, bizi rahatlatıcı 
ve arkadaşlarımızın işe dönmesini sağlayıcı 
bir açıklamalarını duymadık.”
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Bolu'daki
mücadelemizin 
peşini
bırakmayacağız
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi 
önünde haksız yere işten çıkarılan ve sendika değiştir-
me baskısı yapılan işçilere destek verdi. Arslan, “Biz 
bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradaki 
arkadaşlarımız işlerine tekrar dönene kadar HAK-İŞ 
olarak bu mücadelenin peşini bırakmayacağız” dedi. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mayıs 2019 
tarihinde, Bolu Belediyesi önünde Konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız tarafından 
başlatılan protesto eylemine destek verdi, bir ba-
sın açıklaması yaptı. Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Bolu Be-
lediyesinde, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gö-
reve gelmesiyle belediyede çalışan üyelerimizin 
baskıyla sendika değiştirmeye zorlanması ve 97 
işçinin işten atılmasını protesto etmek amacıyla 
başlatılan oturma eylemi 32 gündür devam ediyor. 
Basın açıklamasına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer 
Çınar ve Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri ile işten atılan işçiler 
ile işyeri değiştirilen işçiler ve basın mensupları 
katıldı.

“Vaatlerinizin Arkasında Durun”

Bolu’da işten çıkarılan işçiler için Konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız tarafından 
başlatılan eylemin 32. güne ulaştığını belirten Ars-
lan, “Herhangi bir taşkınlık yapmadan, herhangi 
bir sorun çıkarmadan sadece işten çıkarmalara 
bir tepki olarak buradaki eylemlerimiz devam 
ediyor. Belediye Başkanıyla çok defa görüşüldü. 
Kendisinden talebimiz seçim öncesindeki vaatle-
rinin arkasında durması, noter taahhütlerinin ar-
kasında durması, emekçilerin, işçilerin ekmeğiyle 
aşıyla oynamadan Bolu’ya hizmet etmesidir” dedi.

“Bolu Halkının Kararına Saygılıyız”

HAK-İŞ olarak Bolu halkının verdiği karara saygılı 
olduklarını belirten Arslan, “Biz burada halkın ira-
desini asla tartışmıyoruz. Bolu halkının iradesiyle 
Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın tavrına, 
üslubuna ve yöntemine itiraz ediyoruz. Bu itirazı-
mızı bundan sonra da sürdürmeye devam edece-
ğiz” diye konuştu.

“Sayın Kılıçdaroğlu Söylediklerinizin 
Arkasında Mısınız?”

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
5 Mart’ta CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday-
larının, tanıtımı ve projelerini açıklarken verdiği 
sözleri hatırlatan Arslan, “AK Partili belediye dö-
neminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle aşıyla 
uğraşmayacaksınız. Hangi partinin mensubu 
olursa olsun onlarla birlikte çalışacaksınız’ diye 
Belediye Başkanlarına talimat vermişti. Sayın 
Kılıçdaroğlu’na soruyorum. O söylediklerinizin 
arkasında mısınız? Yoksa bütün bunlar bir seçim 
propagandası mıydı?  Eğer sözünüzün arkasın-
daysanız, Bolu Belediyesinde sırf AK Parti döne-
minde işe girdiği için işinden olan 97 arkadaşımı-
zın işten çıkarılmasına niye sessiz kalıyorsunuz? 
Niye bu arkadaşlarımız 32 gündür aşsız, işsiz ve 
evlerine ekmek götüremeyecek kadar mağdur 
edildi? Niçin bunları görmüyorsunuz? Niçin cevap 
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vermiyorsunuz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
bu söylediklerinin arkasında durmasını ve 
verdiği sözlerin gereğini yapmasını istiyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 

“CHP Genel Merkezi’ne 
Yürüyeceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü yaptı-
ğını hatırlatan Arslan, “Bu yürüyüş günlerce 
devam etmişti. Biz de Bolu Belediyesi’nde 
adalet, arkadaşlarımızın haklarının verilmesi 
ve bu haklarıyla beraber tekrar işlerine dön-
melerini sağlamak adına gerekirse bu süre-
ci Bolu’dan Ankara’ya kadar yürüyerek CHP 
Genel Merkezi önünde tamamlamak üzere 
planlıyoruz” dedi. Konuşmasında 31 Mart 
yerel seçimlerinde HDP’nin seçimi kazandığı 
bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarıldığını 
da dile getiren Arslan, “HDP sözcüsü Temel-
li. Sadece emeğinden ve alınterinden başka 
sermayesi olmayan, emeği için, aşı için mü-
cadele eden işçilerle mi yan yana duruyorsu-
nuz, yoksa teröristlerle mi yan yana duruyor-
sunuz?” sorularını yöneltti.

“İşçiler Mağdur Edilmek İsteniyor”

Yerel seçimlerden sonra HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalardan baskı ve tehditle istifa ettirilen üye 
sayısının 12 bin 500 olduğunu belirten Ars-
lan, “Bu işçilerin hiçbir suçları yok. Sadece 
HAK-İŞ’li oldukları için baskı görüyorlar ve 
istifa ettiriliyorlar. Henüz toplu sözleşmele-
rimizin müzakereleri devam ederken bunlar 
yapılıyor. İşçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak 
mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar 
ağırlıklı olarak CHP ve HDP’li Belediyeler. 
Başta İstanbul, Küçükçekmece, Esenyurt, 

Antalya Büyükşehir Belediye şirketleri, Kır-
şehir, Bilecik, Bolu, Manisa, Akhisar, İzmir 
Belediyeleri ve daha pek çok işyerlerinde 
üyelerimize karşı yoğun bir baskı ve yıldırma 
politikası devam etmektedir” şeklinde ko-
nuştu.

“Bu Mücadelenin Peşini 
Bırakmayacağız”

Bolu Belediye Başkanı’nın bu insanlarla değil, 
Bolu halkına daha fazla hizmet etme nokta-
sında mücadele etmesi gerektiğini dile ge-
tiren Arslan, “Özcan’ın yaptığı açıklamalarla 
göreve geldiği günden itibaren bir kısım san-
sasyonel açıklamalarla Bolu halkını da renci-
de ettiğini düşünüyorum. Milletin gözü önün-
de Kur-an’ı Kerim üzerine yemin eden bir 
Belediye Başkanı’nın verdiği sözün arkasında 
durmasını istiyoruz. Biz bu mücadeleyi sonu-
na kadar sürdüreceğiz. Buradaki arkadaşla-
rımız işlerine tekrar dönene kadar HAK-İŞ 
olarak bu mücadelenin peşini bırakmayaca-

ğız. Amacımız işimize ve aşımıza sahip çık-
mak ve yeniden işimize dönmektir. Belediye 
başkanımız bizi anlarsa, bizim kararlılığımızı 
görüp geri adım atarsa, bu arkadaşlarımız 
işe döndüğü gün buradaki çadırı biz törenle 
kaldırırız” şeklinde konuştu.

"HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ Her Zaman 
Yanınızda" 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 32 gündür 
Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi ya-
pan işçilere şöyle seslendi; “Mücadelesini 32 
gündür devam ettiren aziz kardeşlerim. Hiç 
endişe etmeyin. Asla mahzun olmayın, asla 
umutsuz olmayın, asla geri çekilmeyin. Biz 
sizinle beraber 700 bin HAK-İŞ mensubuyla 
sonuna kadar beraber olacağız. Ekmeğimize, 
aşımıza, geleceğimize ve hep beraber işimi-
ze yapılan bütün bu saldırılara karşı dimdik 
ayakta duracağız. Asla teslim olmayacağız. 
Asla baskılara boyun eğmeyeceğiz” diye ko-
nuştu.

Arslan, basın açıklamasının ardından direniş çadırına ge-
çerek, 32 gündür oturma eylemi yapan emekçileri dinledi.
Kararlılıklarından dolayı emekçileri kutlayan Arslan, daha 
sonra Direniş Çadırı Anı Defterini imzaladı.
Arslan, anı defterine şunları yazdı:  “Evinize ekmek götür-
mek, insanca yaşamak, namerde muhtaç olmamak için 
çıktığınız mücadeleniz, emek düşmanları tarafından maa-
lesef akamete uğratılmıştır. Bu yapılan zulmü, adaletsizliği, 
hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Bu adaletsizliğin son 
bulması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bilmenizi 
isterim. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuzluklara asla 
teslim olmayın. Yıldırma taktiklerine itibar etmeyin. Sizin 
yanınızda Türkiye’nin en büyük sendikası HİZMET-İŞ var, 
700 bin HAK-İŞ mensubu var. Asla mahzun ve umutsuz 
olmayın. Yolunuz, yolumuz; mücadeleniz mücadelemizdir. 
Yolunuz açık, mücadeleniz kutlu olsun. Ramazanınız mü-
barek olsun. Dualarınızla, çabalarınızla, mücadelenizle za-
fere ulaşacağız. Zafer inananlarındır, zafer yakındır.”

ARSLAN, DİRENİŞ ANI DEFTERİNİ İMZALADI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran 2019 
tarihinde AK Parti Grup Toplantısında, 31 
Mart yerel seçimlerinin ardından el değişti-
ren belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları 
protesto etmek ve işten çıkarılan işçilerin 
yeniden işe alınması amacıyla binlerce işçiy-
le birlikte Bolu’dan Ankara’ya başlattığımız 
“Emek ve Adalet Yürüyüşümüzü” gündeme 
taşıdı. Erdoğan, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın 11 Haziran 2019 tarihinde Bolu 
belediyesi önünde yaptığı açıklamayı ve baş-
latılan yürüyüşe ilişkin videoyu izleterek de-
ğerlendirmelerde bulundu.

“Ekmeklerinin Peşindeki İşçiler 
Yürüyüşe Başladılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart seçimleri ön-
cesinde yaptığı açıklamaları anımsatarak, 
“Seçimden önce kimsenin aşıyla işiyle uğ-
raşmayacağız diyenler. 31 Mart sonrası ilk 
iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika 
değiştirttiler. Bununla da yetinmeyip Bo-
lu’dan Antalya’ya Adana’dan İzmir’e kadar 
Türkiye’nin her yerinde işçi kıyımına başladı-
lar. Şimdi ekmeklerinin peşindeki bu işçiler 
ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya CHP 
Genel Merkezine doğru yürüyüşe başladılar” 
dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
YÜRÜYÜŞÜMÜZE DESTEK
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“CHP İşçilerin Feryatlarına 
Kulaklarını Tıkıyor”
CHP’nin bir yandan işsizliği eleştirirken, bir 
yandan CHP’li Belediyelerdeki işçi kıyımına 
seyirci kaldığını ifade eden Erdoğan, “CHP 

Genel Başkanı bunların hiçbirini görmüyor 
duymuyor. Dile getirmiyor. Ankara’dan İs-
tanbul’a güya Adalet için yürüyen CHP Genel 
Başkanı ekmeğinin peşindeki işçilerin fer-
yatlarına kulaklarını tıkıyor. Ayrımcılığa ses 

çıkarmıyor. Bu tablo kendisinin özellikle de 
adalet konusundaki samimiyetinin en açık 
ispatıdır” dedi.
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EMEK ve ADALET
İÇİN YÜRÜYORUZ



11
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 
Mart seçimlerinin ardından el değiştiren 
belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları 
protesto etmek ve işten çıkarılan işçilerin 
yeniden işe alınması için binlerce işçiyle bir-
likte Bolu’dan Ankara’ya “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü” başlattı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ta-
rafından 11 Haziran 2019 tarihinde Bolu Be-
lediyesi önünde başlatılan “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü”, Bolu Belediyesi’nde işten çıka-
rılan işçiler başta olmak üzere Türkiye’nin 
çeşitli illerinde sendika değiştirme baskısı, 
tehdit ve çeşitli yöntemlerle işten çıkarılan 
emekçiler, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay ve Hizmet-İş Sendikasının 
Yönetim Kurulu üyeleri ile HAK-İŞ Konfede-
rasyonu’na bağlı sendikalarımızın başkan ve 

yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Binlerce üyemizin katıldığı “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü”nde işçilerimizin ellerinde ‘İşimiz, 
Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin Yollardayız’ , 
‘İşçiler Yalnız Değildir’  yazılı dövizler ile Türk 
bayrağı ile HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ bayrakla-
rı yer aldı. “CHP şaşırma sabrımızı taşırma” 
“CHP duy sesimizi bu gelen işçilerin ayak 
sesleri”, “HAK-İŞ nerede biz oradayız”, “Sus-
ma sustukça sıra sana gelecek”, “Vur vur 
inlesin CHP dinlesin” sloganları atıldı. Alkış 
ve ıslıklarla başlayan yürüyüşümüze yoldan 
geçen araçlar da korna çalarak, insanlar al-
kışlayarak destek verdi. 

“İşimizi, Aşımızı, Ekmeğimizi Ve 
Geleceğimizi İstiyoruz”

Arslan, yürüyüş öncesinde Bolu Belediyesi 
önünde yaptığı açıklamada, “Geliniz ey Kılıç-

daroğlu, ey Bolu Belediye Başkanı, ey CHP’li 
yetkililer, bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark 
edin. Bizim bir tek amacımız var. İşimizi, aşı-
mızı, ekmeğimizi ve geleceğimizi istiyoruz. 
Bizim isteğimiz bu” diye konuştu.
Arslan, işten çıkartılan işçilerin tek amaçları-
nın Bolu’ya hizmet etmek olduğunu belirte-
rek, “Burada işten çıkarılan işçiler, bu benim 
kardeşlerim, benim can yoldaşlarım. Mü-
cadele arkadaşlarımızın tek suçu var Bolu 
Belediyesi’ne hizmet etmek. Bolu Belediye-
si’nde çalışmak, alın terleriyle, emekleriyle, 
fedakarlıklarıyla Bolu’ya hizmet etmek. Yap-
tıkları bu. Bu garipler bu mağdurlar, bu ek-
meğinden aşından başka hiçbir şeyin hesa-
bını yapmayan bu insanlardan ne alacağınız 
var Allah aşkına” şeklinde konuştu.
Arslan, CHP’li yönetimlerin kendilerini dik-
kate almadıkları, belirterek “25 Mayıs günü 
söyledik. Dedik ki bayram sonuna kadar 
bekleyeceğiz. Geliniz bu insanları bayrama 
kadar işe geri alın. Almazsanız Bolu’dan 
“Ankara’ya CHP Merkezi’ne yürüyeceğiz” 
dedik. Bunu bütün medya kuruluşlarında 
ifade ettik, duymadılar, dinlemediler, ciddi-
ye almadılar, bizim yürüyüş yapacağımıza 
inanmadılar” dedi.

“Mersin’de Söylenenler Nerede 
Kaldı?”

Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi 
Mersin’de yapmış olduğu konuşmasında, 
“Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduk-
tan sonra bunlar AK partili dönemde girdi, 
bunlar MHP’li dönemlerde girdi ben bu iş-
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çilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son 
verin diye asla ve asla söylemeyeceksiniz. 
Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız” 
demiştiniz. Ey Kılıçdaroğlu, Mersin’de söyle-
diğiniz taahhütler nerede kaldı?” hatırlatma-
sında bulundu.

“Hesabını Soracağız”

CHP’nin yalan yanlış vaatlerle milleti kan-
dırarak oy aldığını belirten Arslan, milleti 
kandırarak, yalan yanlış taahhütlerle alınan 
oyların hesabının sorulacağını belirterek, 
“Ey CHP, aldığınız oyların hesabı sorulmaya-
cak mı sandınız? Bunun hesabını soracağız, 
onun için buradayız” dedi.
Arslan, HAK-İŞ olarak hiçbir zaman siya-
sal hareketin arkasında, önünde, yanında, 
karşısında pozisyon almadıklarını, siyaset 
ve sendika ilişkilerini demokratik süreçler-
le takip ettiklerini hatırlatarak, “Ancak bize 
karşı bir hınç, bize karşı bir düşmanlık, bize 
karşı bir hazımsızlık var. Daha mazbatayı 
almadan üyelerimize, sendikalarımıza, iş-
yerlerimize saldırıyorlar. Ne bu hınç, ne bu 
düşmanlık? Bu karşı duruş nedir?” şeklinde 
konuştu.

“Her Zaman Doğrunun Ve Adaletli 
Olanın Yanında Yer Aldık”

Arslan, HAK-İŞ olarak her zaman doğru ve 
adaletli olanın yanında yer aldıklarını söyle-
yerek, “Ama bugün başta CHP’li belediyeler 
olmak üzere, HDP’li bir kısım yandaşları, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalara düşmanca tavır 
alıyorlar. Üyelerimize saldırıyorlar. Sürgün 
ediliyorlar. İşyerleri değiştiriliyor, buna di-
renenler işten atılıyor. Buna sessiz mi ka-
lacağız, bunu yapanları söylemeyecek mi-
yiz? Bunu yapanlardan hesap sormayacak 
mıyız? Soracağız, elbette hesap soracağız. 
Onun için bu meydandayız, onun için Anka-
ra’ya yürüyeceğiz” diye konuştu.
İşten atılan işçilerin işe alınıncaya kadar 
HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ başta olmak üzere 
tüm HAK-İŞ teşkilatının mücadelelerine 
devam edeceklerini belirten Arslan, “Bir tek 
arkadaşımız işine dönmeden bu mücade-
leyi sonlandırmayacağız. Ben arkadaşları-
mıza 25 Mayıs’ta geldiğimde taahhüt ettim. 
Buradaki çadıra geldiğimde dedim ki: ‘Ar-
kadaşlar siz var olduğunuz sürece biz var 
olacağız, siz mücadeleyi devam ettirdiğiniz 
sürece biz var olacağız ve beraber olacağız’ 
şeklinde konuştum” dedi.

“Zalimlere Karşı Direneceğiz”

Arslan, dünyanın bütün mazlumlarının 
HAK-İŞ’ten alacaklı olduğunu ve mazlum-
larla birlikte, zalime, düşmana, emek hır-
sızlarına karşı mücadele ettiklerini söyledi. 
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Arslan, “Bu meydanda mazlumlarla beraber 
olmak için buradayız. Onun için zalimlere 
karşı direneceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bütün Emekçilerin Selamı Var”

Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 
100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri için Ce-
nevre’de bulunduklarını hatırlatarak, “Ulus-
lararası sendikal hareketle görüştüm. Bu 
eylemlerinizi, bu mücadelenizi, bugün baş-
latacağımız yürüyüşü, Uluslararası Sendi-
kal Hareket tamamıyla destekliyor ve bizim 
yanımızda yer aldılar ve sizlere de selamları 
var” dedi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
ITUC’un Genel Başkan Yardımcılığı görevini 
yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Arslan, 
“Bu konfederasyon dünyanın 180 ülkesinde 
360 konfederasyonun üye olduğu, 207 mil-
yon üyesi olan dünyanın en büyük sivil top-
lum ve sendikal kuruluşudur. O kuruluş ve o 
kuruluşun yönetimi bu eylemin, bu yürüyü-
şün arkasında ve size özellikle selamlarını 
gönderdiler. Ayrıca HAK-İŞ aynı zamanda 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği’nin de başkanıdır. Uluslararası 
Filistin dostları, Filistin hareketinin bütün 
kuruluşları, onlarda bu eylemin ve bu yü-
rüyüşün arkasındadır. Sizlere onların da se-
lamlarını getirdim” diye konuştu.

“Bizi Ciddiye Almayanlara Bir Kez 
Daha Sesleniyorum”

31 Mart yerel seçimler sonrasında Bolu’da, 
İzmit’te, Çanakkale Bayramiç’te, İzmir Men-
deres’te ve daha pek çok yerde işini kaybe-
den işçilerin bir an önce işlerine geri alınması 
gerektiğini belirten Arslan, “Hak-İş ailesi de 
bu yürüyüşün bu mücadelenin arkasındadır. 
Bizi tanımayanlar, anlamayanlar, bizi ciddiye 
almayanlara buradan bir kez daha sesleni-
yorum. İşini kaybeden arkadaşlarımız işe 
döndürülmeli. Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz 
sözün arkasında durmalısınız. Durmayanları 
durdurmalısınız ve bizi anlamalısınız. Bizim 
kimseyle kavgamız, kimseyle ideolojik mü-
cadelemiz yok. Biz emeğin, alın terinin mü-
cadelesini yapıyoruz” dedi.

“Biz Anlatmaya Devam Edeceğiz”

Arslan, işten atılan işçilerin bayramı buruk 
geçirdiklerini ve evlerine ekmek götüre-
mediklerini belirterek, “Gelin, bizi duyun. Bu 
mazlum, mağdur, ekmeğine, aşına sahip çı-
kan bu insanların sesini duyun. Onları anla-
yın. Bir ay evine ekmek götürememenin acı-
sını hissedin. Açlığın, yoksulluğun, sıkıntının 
ne anlama geldiğini bunları görüp anlayın. 
İstediğimiz bu. Bu insanların asgari ücretin 
biraz üzerinde aldıkları maaşlarından başka 
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sermayeleri yok. Başka kapıları 
yok. Bunun için bunları anlayın, 
bunları dinleyin. Bu arkadaşla-
rımızın acıları dinene, işyerle-
rine yeniden dönene kadar, biz 
onlarla beraber olacağız. Biz 
sonuna kadar sizlerle berabe-
riz” diye konuştu.

“CHP Genel Merkezi’ne 
Kadar Yürüyeceğiz”

Kendisini dinleyenlere sesle-
nen Arslan, 200 km’lik Ankara 
Yürüyüşü’nü CHP Genel Mer-
kezi önünde sonlandıracakla-
rını söyledi. Arslan, “Mesajımızı 
oradan bir kez daha vereceğiz. 
Duymazlarsa, duyacakları şe-
kilde vereceğiz ve bizi anlama-
larını istiyoruz. Zaman geçmiş 
değil. Ne zaman bu arkadaşla-
rımız, işe döndü çadırı kendi eli-
mizle sökeceğiz diye taahhütte 
bulunduk. Ama bizi ciddiye al-
madılar. Bizi ciddiye almalarını 
tavsiye ediyorum. Bakın işte 
HAK-İŞ kadroları, Hizmet-İş 
kadroları, HAK-İŞ öncüleri bu-
rada ve bu yürüyüşü başlatıyo-
ruz. Rabbim yardımcımız olsun. 
Yolumuz ve yolunuz açık olsun. 
Bu mücadelemiz kutlu ve mü-
barek olsun. Rabbim bizi mah-
cup etmesin. Zalimlerin, hainle-
rin, emek ve işçi düşmanlarının 
önünde bizi mahcup etmesin. 
Bizi bizimle beraber, zalimlere 
karşı, hainlere karşı, ikiyüzlü 
münafıklara karşı bizi muzaffer 
eylesin” dedi.
Konuşmaların ardından Arslan 
ve beraberindeki heyet Bolu 
Belediye Başkanlığı ile CHP il 
Başkanlığı önüne siyah çelenk 
koyarak, tarihi yürüyüşü baş-
lattı.
Arslan ve beraberindekiler, 196 
km.’lik Bolu-Ankara yolunda 
yürüyüşe büyük bir coşku ve 
kararlılıkla başladı. Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, elinde 
“İşimiz Ekmeğimiz Geleceğimiz 
İçin Yollardayız” yazılı pankart-
la yürüyor. Bolu’da 30 derece 
sıcaklıkta başlayan yürüyüşün 
ilk dört kilometresi geride kaldı. 
Dördüncü kilometrede yemek 
için mola verildi. Molanın ardın-
dan yürüyüş yeniden başladı. 
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Haksız yere işten çıkarılan emekçilerimizin 
mağduriyetlerine dikkati çekmek amacıyla 
Bolu Belediyesi önünden başlattığımız Emek 
ve Adalet Yürüyüşümüzün birinci günü, bini 
aşkın emekçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkan-
lığında yürüyen emekçilerimiz, yağmur, dolu 
ve rüzgâra rağmen kararlılıkla yürüyüşünü 
sürdürdü. Yürüyüşün sonunda Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Emek ve Adalet 

Yürüyüşümüzün ilk günü hakkında basına 
açıklamalarda bulundu
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikası’nın, Bolu Belediyesi’ndeki ve Türkiye 
genelindeki işten çıkarmaları protesto et-
mek amacıyla düzenlediği Emek ve Adalet 
Yürüyüşü binlerce emekçinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, zaman zaman sıcak ve nemli hava, 
zaman zaman da yağmur ve dolu altında 

devam eden yürüyüşün kararlılıkla devam 
ettiğini belirterek, “Yaklaşık 15 kilometre 
süren bir yürüyüş planlamıştık. Bugün bu 
yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olduk. Bolu 
Belediyesi önünde saat 12.00’de başlayan 
etkinliğimiz, CHP İl Başkanlığı ve Beledi-
ye Başkanlığı önüne siyah çelenk koymak 
suretiyle tamamlanmış oldu. Yakın illerden 
gelen yaklaşık bin civarındaki arkadaşımızla 
birlikte Ankara yürüyüşümüze Bolu Beledi-
yesi önünden başladık. 5 buçuk saattir yol-
lardayız. Bazen yoğun sıcak, bazen yoğun 
yağmur ve dolu ile birlikte meşakkatli ama 
aynı zamanda onurlu, hepimiz için, gele-
ceğimiz, işimiz ve aşımız için önemli olan 
yürüyüşümüzün birinci aşamasını tamam-
lamış olduk” dedi.

“Yürüyüşümüz Azim ve Kararlılıkla 
Devam Edecek”

İşten atılan işçiler başta olmak üzere güzer-
gah boyunca atılan sloganların ve birliktelik 
mesajlarının anlamlı ve yürüyüş amacına 
uygun olduğunu belirten Arslan, yürüyüşün 
22 Haziran tarihine kadar azim ve kararlılık-
la devam edeceğini söyledi.
Bolu Belediyesi önünde başlayan ve Anka-
ra’da sona erecek olan yürüyüşün, gerçek 

ARSLAN: "YÜRÜYÜŞÜMÜZ AZİM VE 
KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

1. 
GÜN



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

70 |  HABERLER

amacına uygun olarak gerçekleştirildiğini 
ve başkalarının yaptığı gibi şov yapmak için 
değil, gerçekten Ankara’ya kadar yürünece-
ğine dikkati çeken Arslan, yürüyüşün Anka-
ra CHP Genel Merkezi’nde sona ereceğini 
açıkladı. 

“Yürüyüşümüze Katılmak İsteyen 
Binlerce İşçimiz Var”

Binlerce işçinin Emek ve Adalet Yürüyüşüne 
katılmak istediğini belirten Arslan, “Birçok 
arkadaşımız yürüyüşe katılmak için talepte 
bulundular. Ama biz belirlediğimiz sayıda ar-
kadaşımızla bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 
Başta işten çıkarılanlar ve destek olanlarla 
birlikte her gün 250 kişilik grubumuz An-
kara yürüyüşümüze devam edecek. Gerek 
Bolu halkının, gerekse yol güzergahındaki 
vatandaşların, gerek sivil toplum örgütleri-
nin, sendikalarımızın genel başkanlarının ve 
işten atılan arkadaşlarımızın bize vermiş ol-
duğu destek ve güven, bize inanarak bizimle 
beraber yürümeleri ve birlikte olmaları her 
türlü takdirin üzerindedir” şeklinde konuştu.

“Hak ve Onur Mücadelesi İçin 
Yollara Düştük”

Hak ve emek mücadelesi için yollara düş-
tüklerini kaydeden Arslan, “Bugün yoğun bir 
yağmur ve dolu altında yürümek zorunda 
kaldık. Birçok arkadaşımız ıslandı, yoruldu-
lar. Biz bir hak mücadelesi, bir onur müca-

delesi için yollara düştük. Bu yolculuk me-
şakkatli bir yolculuk. Çabamız bu meşakka-
te değer. Bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya 
bu yürüyüş mesaj olarak yeter” dedi.

“Bedelini Ödemeye Hazırız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
CHP ekibine seslenen Arslan, “Bizi duyun, 
sesimizi duyun, yürüyüşümüzü duyun ve 
bizi anlayın. Bizi gerçekten fark edin. Bu yü-
rüyüşün tek bir amacı var işçilerin işini, aşı-
nı, ekmeğini yeniden kazanmak. Mücadele-
miz bu yönde devam edecektir. Arkadaşla-
rımız işlerine dönene kadar, haklarını alana 
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun 
maliyeti, bedeli neyse ödemeye hazırız” diye 
konuştu.

“İşçilerimizin Haklarını Almak 
Boynumuzun Borcudur”

HAK-İŞ olarak, bütün mazlumların yanında 
yer almaya devam edeceklerini söyleyen 
Arslan, “Ülkemizin, bölgemizin ve küremi-
zin bütün mazlumlarına bizim borcumuz 
var. Üyelerimize de borcumuz var. Onlar da 
bizden alacaklıdır. Üyelerimizin haklarını so-
nuna kadar almak ve mücadelesini yapmak 
boynumuzun borcudur” dedi.

“Bazı Çevreler Kulaklarını ve 
Vicdanlarını Kapadılar”

Tek amaçlarının işten atılan işçilerin göz-
yaşlarını dindirmek, acıyan yüreklerini so-

ğutmak ve onlara işleri, aşlarını yeniden 
kazandırmak olduğunu ifade eden Arslan, 
“Biz samimiyiz, bunu yürekten ve isteyerek 
yapıyoruz. Amacımız arkadaşlarımızın tek-
rar işlerine dönmesidir. Bizi başka amaç-
larla, bir kısım gerekçelerle suçlayanlar 
önce kendilerine baksınlar. Ne yazık ki her 
seferinde Türkiye’de kıyameti koparan sen-
dikal çevreler, ufacık bir şey olduğu zaman 
uluslararası topluma ve örgütlere şikayette 
bulunanlar, 49 gündür devam eden eylem-
lere hem kulaklarını hem de vicdanlarını 
kapatmış durumdalar. Bu durum gerçekten 
bunların emek ve alınterine yabancı oldukla-
rının en somut örneğidir” şeklinde konuştu.
Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini 
önemle vurgulayan Arslan, yolculuğun ba-
şarı ile sonuçlandırılacağının altını çizdi. Ars-
lan, yol boyunca kendilerine eşlik eden gü-
venlik mensuplarına ve basın mensuplarına 
da teşekkür ederek “Buradan şubelerimize 
ve yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Zor bir organizasyon. Bu organi-
zasyonu başarıyla sürdüren genel başkan 
yardımcılarımıza, sendikamız çalışanlarına 
da teşekkür ediyorum. Yarın sabah 09.00’da 
Bolu’dan 16. Kilometre mesafedeki Çaydurt 
mevkiinden planlamış olduğumuz yaklaşık 
20 kilometrelik yürüyüşümüzü başlatıp, Ye-
niçağ yakınlarında ikinci günkü programımı-
zı tamamlamış olacağız” dedi.
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OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN 
YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM ETTİ

2. 
GÜN

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
tarafından 11 Haziran 2019 tarihin-
de Bolu Belediyesi önünde başlatılan 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü” ikinci gü-

nünde azim ve kararlılıkla devam edi-
yor. Bolu’dan 16 kilometre mesafedeki 
Çaydurt Mevkii’nden kaldığı yerden 
başlayan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”-

müz sağanak yağmur, dolu ve rüzgâr 
gibi olumsuz hava koşullarına rağmen 
işten çıkarılan emekçilerimiz ve üyele-
rimizin katılımıyla devam etti.
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EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ 3. GÜNÜNDE

ARSLAN'DAN 
YÜRÜYÜŞTEKİ 
EMEKÇİLERE
MESAJ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mız tarafından 11 Haziran 2019 tarihinde 
Bolu Belediyesi önünden başlatılan ve 
bugün üçüncü gününde kararlılıkla de-
vam “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne katı-
lan emekçilere bir mesaj gönderdi. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, mesajında 
şu ifadelere yer verdi:

“Değerli yol arkadaşlarım, Sevgili  
HAK-İŞ’liler, Emek ve Adalet 

Yürüyüşümüzün üçüncü gününe başlarken 
hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum, 
gününüz aydın, yolunuz açık olsun, Allah 
yardımcınız olsun. Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) toplantısı için bulunduğum 
Cenevre’deki görevimden dolayı sizinle 

olamadığım için çok üzgünüm ama kalbim 
sizinle atıyor. Haklı davamız için yollara 
düştük. Bu onurlu yürüyüşümüzün, işleri 

ellerinden alınan üyelerimizin tekrar işlerine 
dönmelerini sağlamak olduğunun bilinci ile 
mücadelemizi sürdüreceğiz. İşini kaybeden 

üyelerimiz, gerek sendikamızın bütün 
kademelerinde çalışan yol arkadaşlarımız, 
gerek yürüyüşümüze destek için bizimle 

birlikte olan üyelerimiz gerekse de 
sendikamızın genel yönetim kurulu 

üyelerimize en içten duygularımla teşekkür 
eder başarılar dilerim. 

ZAFER YAKINDIR VE ZAFER 
İNANANLARINDIR 

Selam ve sevgilerimle”
MAHMUT ARSLAN

3. 
GÜN
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EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN 4. GÜNÜ TAMAMLANDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafın-
dan 11 Haziran 2019 tarihinde CHP ve HDP’li 
belediyeler tarafından emekçilere yönelik 
baskı, tehdit, yıldırma, işyeri değiştirme 
ve işten çıkarmalara karşı Bolu Belediyesi 
önünden başlatılan “Emek ve Adalet Yürü-

yüşü” dördüncü günü başarıyla tamamlandı.
Bolu’dan Ankara’ya 65 kilometre mesafeye 
ulaşan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”müz kal-
dığı yerden, Gerede’den yeniden başladı.
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”müze bugün 
HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu ile 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar As-
lan katılarak yürüyüşümüze destek verdiler.
Engelli emekçiler ile çocukların da katıldığı 
yürüyüşte, “HİZMET-İŞ İşçi Omuz Omuza”, 
“Demokrasi İstiyoruz”, “Baskı ve Zulümle 
Abad Olunmaz” dövizleri taşındı.

4. 
GÜN
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Hazi-
ran 2019 tarihinde CHP ve HDP’li belediye-
lerde yaşanan işten çıkarmalar,  emekçilere 
yönelik tehdit, yıldırma, işyeri değiştirme  
işten çıkarma baskılarına  karşı Bolu Bele-
diyesi önünden başlatılan “Emek ve Adalet 
Yürüyüşünün” beşinci gününe katıldı.

“Tarihi Bir Yürüyüş 
Gerçekleştiriyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Emek 
ve Adalet Yürüyüşümüzü tarihi bir yürüyüş 
olarak değerlendirdi. Arslan, “Bolu’dan An-
kara’ya tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. 
Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün 5. Günün-
de Ankara’ya 80 kilometre mesafeye ulaş-
tık. Yaklaşık 110 kilometreyi tamamlamış 
durumdayız. İnşallah zamanında 22 Haziran 
sabahı Ankara’da CHP Genel Merkezinin 
önünde yürüyüşümüzü bitireceğiz” dedi.

“Bu Bir Sağduyu Yürüyüşüdür”

Arslan, “Bu yürüyüş bir sağduyu yürüyü-
şüdür. Kırıp dökmeden, hakaret etmeden, 
kavga gürültü çıkarmadan, üslubuna, yürü-
yüşüne, konuşmasına, tavrına dikkat eden 
bir sağduyu yürüyüşüdür ve ilktir. 54 gün bo-
yunca müzakere edelim, oturup konuşalım, 
bu sorunu çözelim ve birlikte eylemi sonuç-
landıralım dedik. Amacımız yürüyüşümüzün 

sonunda işimizi ve aşımızı geri kazanmak-
tır” diye konuştu.

“Dünya Sendikal Hareketi 
Yürüyüşümüzü Destekliyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ILO 100. Yı-
lında gerçekleştirilen  ILO 108. Konferansı 
kapsamında pek çok ülkenin sendikaları ve 
konfederasyonları ile ikili temaslarda bulun-
duğunu Emek ve Adalet Yürüyüşümüze se-
lamlarını gönderdiklerini vurgulayan Arslan, 
“Dünya sendikal hareketinden özellikle Ar-

navutluk Bağımsız Sendikalar Konfederas-
yonu Başkanı Gezim Kalaja ve ekibi 85 bin 
üyesiyle birlikte HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sen-
dikasının yürüyüşüne destek desteklerini 
ifade ettiler” dedi.

“Sendikal Hareketin Tarihini 
Yeniden Yazıyoruz”

Pek çok ülkenin sendikası ve konfederas-
yonunun Emek ve Adalet Yürüyüşümüzü 
önemli, anlamlı ve HAK-İŞ’e yakışan bir 
yürüyüş olarak gördüğünü anlatan Arslan, 

ARSLAN: “BU YÜRÜYÜŞ SAĞDUYU YÜRÜYÜŞÜDÜR”
5. 

GÜN



75HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

“Biz sadece yürümüyoruz, sendikal hareke-
tin tarihini yeniden yazıyoruz. Yürüyüşümüz 
sendikal hareket için önemli bir mesajdır. 
Hakkımız, hukukumuz, geleceğimiz ve iş-
lerimiz için gerektiği zaman yürüyeceğimizi 
de göstermiş olduk. Araçlar geçerken kor-
naya basarak bizimle beraber olduklarını 

gösteriyorlar. Bütün bu çabalarımız, has-
sasiyetimiz, ilkeli duruşumuz ve istikamet 
üzere yürüyüşümüz bize yakışan şekliyle 
kamuoyunda geniş yankı bulmuştur” şeklin-
de konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Yürüyüşümüzü 
Dünyaya Göstermiştir”.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK 
Parti Grup Toplantısında, Bolu’dan Ankara’ya 
başlattığımız “Emek ve Adalet Yürüyüşümü-
zü” gündeme taşıdığını dile getiren Arslan, 



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

76 |  HABERLER

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısında 
yürüyüşümüzü, mücadelemizi ve müca-
delemizin ne amaçla yapıldığını, kimlerin 
ne sözleri verip de sözlerini yerine getir-
mediğini bütün dünyaya video konferans 
aracılığıyla göstermiştir. Yürüyüşümüz, 
kutlu davamıza sahip çıkışımız, haklı ve 
adaletli şekilde davranmamız bizi sorum-
lu davranmaya ve bu sorumluluğumuzun 
karşılığında da kamuoyunun desteğini al-
mamızı sağlamıştır” dedi.

“Ey Kılıçdaroğlu, Bu İnsanların 
Feryadını Duy”

Emekçilerin bizzat yürüyerek, alınte-
ri akıtarak, ayaklarının şişerek, güneşin 
ve yağmurun altında kararlı bir şekilde 
mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Ars-
lan, “Bu yüzden kamuoyu ve medya bize 
inanıyor ve samimiyetimizi takdirle karşı-
lıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’na ve ilgili Belediye Başkanlarına 
sesleniyoruz: Gelin, seçim öncesindeki 
vaadlerinizi tutun. ‘Belediyede çalışan iş-
çiler hangi siyasi görüşte olursa olsun, 
hangi zamanda işe girmiş olursa olsun 
işçilerimizin ekmeğiyle ve aşıyla oynama-
yacağız. Belediye Başkanlarını buradan 
uyarıyorum. İşçilerin ekmeğiyle oynama-
sınlar’ diyen Kılıçdaroğlu, bizim işimizle ve 
ekmeğimizle oynadılar. Bizim işçi olmak-
tan, emekçi olmaktan başka hiçbir kusu-
rumuz yok. Ey Kılıçdaroğlu, bu insanların 
feryadını duy. Biz mücadelemizi alınteri, 
emeğimiz, işimiz, aşımız ve geleceğimiz 
için yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Arkadaşlarımız İşe Alınırsa 
Yürüyüşümüzü Sonlandırırız”

Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün 6. Gü-
nünde Bolu-Ankara Karayolunun 110. Ki-
lometresi Çamkoru yol ayrımından devam 
edeceğini belirten Arslan, “Yarın yürüyü-
şümüzü kaldığımız yerden başlatacağız. 
Yürüyüşümüze değişik kesimlerden, sen-
dikalarımızdan, sanat çevrelerinden ve 
bilim adamlarından katılma talepleri var. 
Yürüyüşümüzü her zaman üslubumuza 
dikkat ederek, başı dik, onurlu bir şekil-
de devam ettireceğiz. Bu eyleme destek 
veren emek veren bizim mücadelemizde 
bizimle birlikte olan dava arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Yolumuz yolunuz 
açık olsun. İnşallah Ankara’ya varmadan 
sesimizin duyulduğu, taleplerimizin kabul 
edildiği ve arkadaşlarımızın işe döndüğü 
haberini alırsak, Ankara’ya varmadan yü-
rüyüşümüzü sonlandırır ve işimizin başı-
na döneriz” dedi.



77HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

ARSLAN, "EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ 
TEKRAR İŞLERİNE ALININCAYA KADAR 

YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 6. Gününde, "Emekçi 

kardeşlerimiz tekrar işlerine alınıncaya kadar yürüyüşümüz devam edecek" dedi. 
Emek ve Adalet Yürüyüşü 6. Günü Bolu-Ankara karayolu 110. Kilometresi Çamkoru 

Mevkiinden başladı. Yürüyüşe Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın eşi çocukları 
ve torunları da destek verdi. 

6. 
GÜN
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Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda 
bulunan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Emek ve Adalet Yürüşü’nün yürüyüşün bir 
doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve 
onur mücadelesinin sembolik bir parçası 
olduğunu söyledi.

“Tarihi Bir Yürüyüş 
Gerçekleştiriyoruz”

Emek ve Adalet Yürüyüşü kapsamında her 
gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yü-
rüdüklerini belirten Arslan, “6 gündür arka-
daşlarımız emekleri, ekmekleri, işleri, gele-
cekleri ve çocukları için yürüyorlar. Bu yürü-
yüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu, önemli 
bir yürüyüş olduğunu, bir hak ve adalet mü-
cadelesinin geleceğimizle ilgili bir mücadele 
olduğunu dile getiriyoruz” dedi.

“Bu Yürüyüş Sembolik Bir 
Yürüyüştür”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve 
HDP’li Belediyelerde işçi kıyımlarının ya-
şandığını anlatan Arslan, “Sadece Bolu'daki 
arkadaşlarımız değil, başta İstanbul olmak 

üzere 23 Haziran'dan sonra gelişmelerin 
ne olacağını bilmiyoruz. İstanbul'da bir iki 
belediyede yaşadıklarımızı başka belediye-
lerde ve büyükşehirde de yaşayıp yaşama-
yacağımızı bilmiyoruz. Bu yürüyüş onun için 
üyelerimize yönelik baskıları önlemek, işten 
çıkarmalara karşı dirençlerini artırmak, mü-
cadele güçlerini yükseltmek ve dayanışma 
içerisinde olmaları içerisinde olmaları için 
de sembolik bir yürüyüştür” diye konuştu.

“Dünya Sendikal Hareketine Bir 
Çığır ve Ufuk Açıyoruz”

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün birçok kişi 
tarafından fark edilemeyen anlam ve ma-
nasının olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu 
anlama ve manaya uygun bir şekilde yürü-
yüşümüzü sürdüreceğiz. Yürüyüşümüzün 
birkaç tane özelliği var. Birincisi sağduyuyla 
yürüyoruz. Biz gittiğimiz, geçtiğimiz ilçe ve 
köylerde vatandaşı rahatsız edecek hiçbir 
tavır içerisinde olmadık. Onlarla kucaklaşı-
yoruz. Onların siyasi görüşlerine, fikirlerine, 
inançlarına, yaşam tarzlarına yönelik en 
ufak olumsuz bir tavrımız söz konusu de-

ğil. İkincisi geleceğimizi de güvence altına 
almak için haklı bir yürüyüşte olduğumuzu 
anlatıyoruz. Üçüncüsü güvenlik güçlerimizle 
herhangi bir sorunumuz olmuyor. Onlar bize 
yardımcı oluyor, biz de onlara yardımcı olu-
yoruz. Bu yönüyle baktığımızda dünya sen-
dikal hareketine bir çığır ve ufuk açıyoruz. 
Kavga etmeden, çatışmadan, birbirimizi üz-
meden bir yürüyüş yapıyoruz. Bütün bunlar 
bize yakışan işler” şeklinde konuştu.

“Attığımız Her Adım Sendikal 
Güvence İçin Olumlu Bir Adım 
Olacaktır”

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler için  
başlatılan eylemin 55'inci gününde olduk-
larını söyleyen Arslan, “Bolu Belediyesi’nin 
önündeki çadırımızda, onurla, haysiyetli du-
ruşuyla işe dönmeyi bekleyen arkadaşları-
mız var. Orada nöbet tutan arkadaşlarımız 
buradalar. İşçilerimizin sadece bir amaçları 
var. İşlerine, aşlarına ve geleceklerine sahip 
çıkmak. Onun için attığımız her adım, işten 
çıkartmaya karşı bir mücadele, işten çıkar-
maya karşı bir tavırken, sendikal güvence 
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için olumlu bir adım olacaktır” ifadelerini 
kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuş-
masının sonunda tüm babaların Babalar 

Gününü kutladı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın oğlu Mücahit Arslan sürpriz yapa-
rak bir buket çiçekle babasının Babalar Gü-
nünü kutladı.

Kızılcahamam istikametine doğru devam 
eden Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan'ın eşi, çocukları 
ve torunları da katılarak destek verdi.
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ARSLAN: “TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖRNEK 
ALINACAK BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ 6. GÜNÜNDE KIZILCAHAM’A ULAŞTI

6. 
GÜN
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CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten 
çıkarmalar, emekçilere yönelik tehdit, yıl-
dırma, işyeri değiştirme işten çıkarma bas-
kılarına karşı Bolu Belediyesi önünden baş-
latılan “Emek ve Adalet Yürüyüşünün” altıncı 
günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin 
girişinde tamamlandı. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, yürüyüşün sonunda yaptığı 
açıklamada, “Bugün 20 kilometrelik yürüyü-
şümüzün sonuna geldik. Kızılcahamam’ın 
girişindeyiz. Bugünkü yürüyüşümüz her gün 
olduğu gibi heyecanla, ilk günkü azim ve ka-
rarlılıkla devam etti” dedi.

“Türkiye ve Dünya İçin 
Örnek Alınacak Bir Yürüyüş 
Gerçekleştiriyoruz”

Azimle ve kararlılıkla çıktıkları yolda başarılı 
bir şekilde yürümeye devam ettiklerini be-
lirten Arslan, “Yürüyüşümüzün amacı bir-
kaç temel eksene dayanmaktadır. Birincisi, 
Emek ve Adalet Yürüyüşümüzü demokra-

simiz adına önemli bir yürüyüş olarak gö-
rüyoruz. Kırıp dökmeden, kavga etmeden, 
çatışmadan, ideolojik saldırılarda bulunma-
dan, hakaret etmeden ama aynı zamanda 
taleplerini medeni bir şekilde ortaya koyan, 
eleştirilerimizi ortaya koyarak sağduyulu bir 
yürüyüş yapıyoruz. Hem Türkiye sendikal 
hareketi için hem de dünya sendikal hareke-
ti için son derece önemli, anlamlı ve örnek 
alınacak bir yürüyüştür” ifadelerini kullandı.

“Bütün Halkımız Bizimle Beraber”

55 gündür Bolu Belediyesi önündeki ey-
lemde ve 6 gündür gerçekleştirilen Emek 
ve Adalet Yürüyüşünde herhangi bir olum-
suzluğun yaşanmadığını söyleyen Arslan, 
“Bütün halkımız bizimle beraber. Yürüyüş 
boyunca yolculuk edenler, kamyon şoförleri, 
otobüs şoförleri hep bizimle selamlaştılar. 
Hangi köyden geçiyorsak bize el salladılar, 
selam gönderdiler. Köyün birisinden geçer-
ken bir teyzemizin ağladığını gördüm. Bu 

gerçekten bizi gururlandıran ve onurlandıran 
bir şeydir. Biz sadece haklarımız, alınterimiz, 
işimiz, aşımız ve ekmeğimiz için yürüyoruz. 
Bunları elimizden alanlara karşı yürüyoruz. 
Amacımız ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi, il-
çemizi zora sokmak, kaos oluşturmak değil. 
Bizim amacımız alınterimizin, ekmeğimizin 
çalınmasına itiraz etmek ve buna karşı mü-
cadele etmektir” şeklinde konuştu.
“İşimizi Geri Almak İçin 6 Gündür Yürüyoruz”
Sosyal diyaloğ ve masada kalarak müzake-
re etmenin gerekliliğini vurgulayan Arslan, 
“CHP’li yetkililere buradan tekrar bir çağrı 
yapıyorum. Gelin görüşelim bu arkadaş-
larımızı işe alın. Biz de eylemimizi burada 
sonuçlandıralım. Amacımız işimizi, aşımızı 
yeniden elimize almak, sendikal baskılara 
karşı direnmek ve sendikal haklarımızı so-
nuna kadar kullanmaktır. Bizim amacımız 
siyasi bir mücadele değil, herhangi bir si-
yasi partiye karşı tavır almak değildir. Bizim 
amacımız ekmeğimizi, işimizi geri almaktır. 
Bu amaçla 6 gündür yürüyoruz. Yürüyüşü-
müzü Cumartesi günü CHP Genel Merkezi 
önünde bir basın açıklamasıyla tamamlaya-
cağız” ifadelerini kullandı.

“Cumartesi Günü Kılıçdaroğlu’nu 
Bulmak İçin CHP’de Olacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapmış 
olduğu konuşmada, “Söz namustur, sözü-
müzün arkasında duracağız. Eğer başına bir 
sıkıntı gelen olursa gelsin beni bulsun” söz-
lerini anımsatan Arslan, “Biz Sayın Kılıçda-
roğlu’nu bulmak için Cumartesi günü CHP 
Genel Merkezi önünde olacağız. Umarım bu 
insanların acılarını ve feryatlarını dinlerler de 
bu arkadaşlarımız yeniden işlerine dönerler. 
Arkadaşlarımız işini aşını geri kazanana ka-
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dar eylemlerimize ve yürüyüşümüze devam 
edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“14 Bin 500 Arkadaşımız İstifa 
Ettirildi”

CHP ve HDP’li Belediye Başkanları’nın seçilir 
seçilmez ilk işlerinin sendika üyelerine baskı 
yapmak olduğunu belirten Arslan, “Üyeleri-
mize baskı, tehdit ve mobbing uyguladılar. 
Sürgüne yolladılar. En sonunda da işten at-
tılar. Şu ana kadar HAK-İŞ’e bağlı sendika-

larımızdan HDP ve CHP’li Belediyelerde ça-
lışan yaklaşık 14 bin 500 arkadaşımız istifa 
ettirildi ve hala istifa ettirilmeye devam edili-
yor. Açıkça bize karşı bir meydan okuma, bir 
savaş, bir mücadele var. Biz bütün bunlara 
rağmen sağduyulu, makul, ülkesini vatanı-
nı ve milletini seven insanlar olarak dikkatli 
davranıyoruz. 
Biz her şeye rağmen makul olmaya devam 
edeceğiz. Ülkemize zarar verecek hiçbir 
davranışın içinde olmayacağız. Haklı ve soy-

lu mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla 
sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve bera-
berindeki kortej, AK Parti ve MHP Kızılcaha-
mam ilçe yöneticileri tarafından karşılandı.
Açıklamanın ardından Ülkücü Şehitler Anıtı 
ziyaret edilerek dua edildi.
Emek ve Adalet Yürüyüşünü  6. Günü Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın açıklamaları 
ile son buldu. 
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EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ
7. GÜNÜNDE

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜN 7. GÜNÜ 
KIZILCAHAMAM'DA BAŞLADI

7. 
GÜN
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Emek ve Adalet Yürüyüşünün 7. Günü Kızıl-
cahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’ndan başla-
dı. Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda 
bulunan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Yürüyüşümüzün 7. Gününe ulaştık, yoğun 
yağmur, dik yokuşlar, yüksek sıcak ve diğer 
engellere rağmen akşam bu güzel ilçemize, 
Kızılcahamam’a ulaştık. Kızılcahamam’ın 
bizim yürüyüşümüze destek vererek yanı-
mızda olması çok anlamlı. Kızılcahamam 
Belediye Başkan Yardımcısına verdiği des-
tekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yü-
rüyüşümüzü 4 gün sonra tamamlayacağız. 
Cumartesi günü CHP Genel Merkezinde bir 
basın açıklamasıyla yürüyüşümüzü tamam-
layacağız” dedi.

“Geleceğimiz, İşimiz, Aşımız İçin Bu 
Yürüyüşü Yapıyoruz”

Yürüyüşü, geleceğimiz, işimiz, aşımız ve 
ekmeğimiz için yaptığımızı dile getiren Ars-
lan, “Bize destek olan herkese teşekkür 
ediyorum. Özellikle Bolu Belediyesi’nden 97 
arkadaşımız, Çanakkale Bayramiç Belediye-
si’nden 57 arkadaşımız, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nden 50’ye yakın arkadaşımız, 
İzmit Belediyesi’nden 8 arkadaşımız, İzmir 
Menderes ve HDP’li Belediyelerden onlarca 
arkadaşımız işini kaybetmiş durumda. Sen-
dikamızın üyesi 700 arkadaşımız 31 Mart 
seçimlerinden sonraki siyasi baskılar tehdit-
ler yüzünden işlerini kaybetti” açıklamasın-
da bulundu.

“Yürüyüşümüzün 4 Temel İlkesi Var”

Emek ve Adalet Yürüyüşünün 4 temel ilkeye 
dayandığını belirten Arslan, “Birincisi haksız 
yere, sadece kendilerinden önceki dönemde 
işe alındığı için işten çıkarılan arkadaşları-
mızın işe dönmesini sağlamak. İkincisi yeni 
işten çıkarmaları önlemek için bu yürüyüşü 
yapıyoruz. Çünkü bundan sonra bir kısım 
hırslarla göreve gelenler, kendi yandaşlarını 
işe yerleştirmek için ciddi bir çaba içerisin-
de. Bu mücadelemizin ikinci amacı da yeni 
arkadaşlarımızı bu şekilde kurban verme-
mektir. Üçüncüsü, 31 Mart’ta henüz maz-
batalarını almadan CHP’li ve HDP’li Beledi-
yelerde, Belediye Başkanları ve yandaşları 
sendikalarımız üzerine baskılar yaptı. 
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Belediyelerin, tehditlerle bir kısım korkut-
malarla işten çıkarma, işyeri sürgünleri gibi 
demokratik olmayan tutumlarını önlemeye 
çalışıyoruz. Şu ana kadar konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızdan 14 bin 500 
üyemiz zorla bizden koparılarak başka sen-
dikalara üye yapılmıştır. Yürüyüşümüzün 
üçüncü amacı sendikal baskıları durdurmak, 
dördüncü amacı ise demokratik bir eylemin 
nasıl yapıldığını göstermektir. Haklı müca-
delemize yürüdüğümüz yerlerde halkın des-
tek olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

“Sendikal Harekete Yeni Bir Ufuk 
Açıyoruz”

Arslan, “Sendikal harekete yeni bir ufuk açı-
yoruz. Kavga etmeden, çatışmadan, polisle, 
jopla, TOMA’larla karşılaşmadan, güvelik 
güçleriyle işçilerimizin omuz omuza yürü-
düğü farklı bir eylemi gerçekleştiriyoruz. 
Bunun adı sağduyudur. Biz mücadelemizde 
sağduyumuzu elden bırakmıyoruz. Bizi işsiz 
bırakanlara bile hitap ederken üslubumuza 
dikkat ediyoruz. Bizim tek bir amacımız var 
o da işimizi geri almak” şeklinde konuştu.
Emek ve Adalet Yürüyüşü Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan’ın açıklamasının ardından 
başladı.  

Kızılcahamam Halkı Yürüyüşümüzü 
Selamladı

Emek ve Adalet Yürüyüş korteji, Kızılcaha-
mam ilçesine girdiğinde Kızılcahamam halkı 
tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Es-
naf ve küçük çocuklar el sallayarak, alkış 
tutarak yürüyüşümüze destek verdiler. Kı-
zılcahamam Belediyesi yürüyenlere kahvaltı 
ikramında bulundu. Kahvaltıdan sonra yürü-
yüş tekrar başladı.
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EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NÜN 8. GÜNÜ 
TAMAMLANDI

8. 
GÜN
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CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten 
çıkarmalar, emekçilere yönelik tehdit, yıldır-
ma, işyeri değiştirme ve işten çıkarma bas-
kılarına karşı Bolu Belediyesi önünden Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından 
başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün 
sekizinci gününde Ankara’nın Kahramanka-

zan ilçesine ulaşıldı. Bolu Belediyesi önün-
den başlayan yürüyüşte 8 günde toplam 120 
kilometre mesafe kat edildi.
Yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Onursal Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Mersin 
Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile konfede-

rasyonumuza bağlı sendikalarımızın baş-
kanları ve sendikalarımızın şube başkanları 
da katılarak destek verdi.
Yürüyüş kapsamında vefat eden Mısır’ın se-
çilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi ce-
naze namazı kılındı.
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EMEK VE ADALET 
YÜRÜYÜŞÜ’NÜN 9. GÜNÜ’NE 

KADIN KOMİTESİNDEN 
DESTEK

CHP ve HDP’li belediyeler-
de yaşanan işten çıkarmalar, 
emekçilere yönelik tehdit, yıl-
dırma, işyeri değiştirme ve iş-
ten çıkarma baskılarına karşı 
Bolu Belediyesi önünden Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan 
tarafından başlatılan “Emek ve 

Adalet Yürüyüşü”nün dokuzun-
cu gününde Kahramankazan’a 
bağlı Karadere Mevkii’nde ta-
mamlandı.
Bolu Belediyesi önünden baş-
layan yürüyüşte 9 günde top-
lam 175 kilometre mesafe kat 
edildi.

Yürüyüşe HAK-İŞ Genel Mer-
kez Kadın Komitesi üyeleri, 
Kahramankazan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Erçelik 
ile konfederasyonumuza bağlı 
sendikalar ve şubeleri de katı-
larak destek verdi.
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Yerel seçimlerin ardından AK Parti’den CHP 
ve HDP’ye geçen belediyelerde işçi çıkarma, 
sürgün etme ve sendika değiştirme baskı-
sına tepki olarak Bolu Belediyesi önünden 
başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 10. 
Gününde Kahramankazan’ın Karadere Mev-
kii’nden başladı. 
Yürüyüşe Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, KKKTC KAMU-SEN Genel 
Başkanı Metin Atan, HAK-İŞ'e bağlı sendi-
kaların genel merkez yöneticileri, şube baş-
kanları, HAK-İŞ İl Başkanları, sanatçı Ahmet 
Yenilmez ile çok sayıda emekçi katıldı.

“Bizi Herkes Duydu Bir Tek Onlar 
Duymadı”

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde 
olduklarını belirten Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 59 gündür Bolu Belediyesi’nden 
işten atılan işçilerin seslerini duyurmaya 
çalıştıklarını belirterek, “24 Mayıs tarihinde 
Bolu’ya gittiğimiz zaman kendilerine de-
dik ki “Bizi duyun, bizi anlayın. Biz ciddiyiz, 
kararlıyız. 24 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar 
geçen süre içerisinde bize işimizi, aşımızı 
geri verin. Aksi halde Bolu’dan Ankara’ya 

yürüyeceğiz” dedik. Anlatamadık. Bizi duyun 
dedik, herkes duydu onlar duymadı veya 
duymazdan geldiler” şeklinde konuştu.
Yürüyüşün 9. Gününde ilk defa yürüyüşle 
ilgili CHP sözcüsü tarafından basına bir açık-
lama yapıldığını belirten Arslan, “Nihayet 
Ankara’ya yaklaştık. Bir açıklama. Bu açık-
lamanın yapılmasını önemli buluyorum. Ni-
hayet duymuş olmaları önemli. Geç de olsa, 
uzun bir süre geçmişte olsa, 59 gün sonra 
yürüyüşümüzün 10. Gününe girerken sesi-
mizin CHP tarafından duyulması önemli bir 
gelişme. Bu eylemin, bu yürüyüşün bir tek 
amacı var o da arkadaşlarımızın işe geri 
dönmesi. Her zaman bunu söyledik. Bunun 
dışında bizi bir kısım hedefler için yollara 
düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak büyük 
haksızlıktır, bu insanlara büyük haksızlıktır” 
dedi.
Bir kısım çevreler tarafından yürüyüşün 
farklı noktalara çekilmeye çalışıldığının da 
altını çizen Arslan, “Sanki diyorlar bu yürü-
yüş bir yerlerden talimat alarak yapılmış ve 
İstanbul belediye seçimlerini manipüle et-
meye yönelik gibi bir his doğuruyor içimizde 
diyorlar. Sizin hislerinizde bir sorun var. Siz 
farklı şeyler hissediyorsunuz. Bizim hissetti-
ğimiz ise bu yürüyüşün samimiyeti, içtenliği. 
Bütün bunları soylu ve onurlu yürüyüşümü-
zü başka taraflara doğru göndererek, yürü-

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ 10. GÜNÜNDE 

10. 
GÜN

YÜRÜYÜŞÜMÜZE SANATÇILARDAN DESTEK



93HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

yüşümüzü küçümsemek olarak görüyoruz” 
şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’i Yok Saydılar”

Bolu Belediyesi’nde yetkili sendika olduk-
larını belirten Arslan, eğer ortada ekono-
mik bir sorun varsa bunun kendileri ile de 
paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi. 
Arslan, “Ekonomik sorununuz varsa çağırır-
sınız sendikayı, bu sorunumuz var dersiniz. 
Yapmadılar. Sendikayı, Hak-İş'i yok saydılar, 
işçiyi yok saydılar” dedi.
Her zaman sosyal diyalogdan yana adımlar 
attıklarını ve yürüyüşün başladığı günden 
bugüne kadar geçen süre içerisinde her za-
man CHP’ye çağrıda bulunduklarını belirten 
Arslan, amaçlarının bağcıyı dövmek değil, 
üzüm yemek olduğunu belirtti. Arslan, “Ge-
lin anlaşalım. İşten atılan arkadaşlarımız iş-
lerine dönsünler. Sendikal baskıları kaldırın, 
bütün bu süreçlerin içerisindeki bize yönelik 
toplu sözleşmelerimizi sabote eden, sözleş-
me görüşmelerini tıkayan, sözleşmeleri im-
zalamayan belediye başkanlarınıza talimat 
verin, sözleşmeleri imzalayalım, sendikal 
baskıları durdurun. Gelin el sıkışalım. Bizim 
kimseyle husumetimiz olamaz. Bizim hiçbir 
siyasi partiye karşı düşmanca tavrımız ola-
maz” diye konuştu.

“Sessiz mi Kalacaktık?”

Arslan, işçilerin yaşadıkları karşısında ses-
siz kalamayacaklarını belirterek, “Biz sendi-
kacıyız. Biz işçiyiz, emekçiyiz. Bizim ekme-
ğimiz aşımız elimizden alınıyorsa, susacak 

mıyız? Bunlara teslim mi olacağız, 
baskılara boyun mu eğeceğiz? Ye-
ter ki sizlerle beraber bu dayanış-
mayı sürdürelim. Geç kaldılar ama 
yine de geç kalmalarına rağmen, 
atılan bu adımı önemsiyoruz. An-
cak yürüyüşümüzün amacı dışına 
götürmeye çalışmalarını da asla 
kabul etmiyoruz. Tam tersi bu 
yürüyüşümüzü dönüştürüp, 
dolaştırıp CHP’nin lehine bir 
tutum olarak kullanmaya 
çalışıyorlar, bunu da asla 
kabul etmiyoruz ve bunu 
yaptırmayacağız” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“Bizi Mecbur Ettiniz”

Emekten, haktan, özgürlükten, 
adaletten bahseden bir siyasi 
partinin yaptıkları karşısında 
işçinin CHP’ye olan güveninin 
kaybolduğunu belirten Arslan, 

“Halkımıza, sendikalarımıza 
düşmanca bir tutum sergileme-

leri CHP’ye olan güveni ve emekçinin 
CHP’ye olan sempatisini ortadan 
kaldırmıştır. Bunun sorumlusu biz 
değiliz. İşten atılan arkadaşlarımız 
işe alınsın, sendikal baskılar bitsin, 
toplu sözleşmelerimizi sonuçlan-
dırmak konusunda irade ortaya 

koysunlar, gelsinler burada el sıkışa-
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lım ve geri dönelim. Bizim amacımız illa da bu eylemi yapmak 
değil. Bizi mecbur ettiniz” diye konuştu.

“Bu Yürüyüş Aslında Tarihi Bir Meydan Okumadır”

59 gündür devam eden eylemin Türkiye’nin her kesiminden 
büyük destek gördüğünü belirten Arslan, “Türkiye’de herkesin 
desteğini, duasını almış bu hareket maalesef adı sendika olan 
bir kısım çevreler tarafından duyulmadı, görülmedi, hissedil-
medi. Onlar sadece birilerine taşeronluk yapmakla uğraşıyor-
lar. İşçi hareketi bunun hesabını onlardan soracak. Bolu Bele-
diyesi’ndeki yetkili sendika olarak 59 gündür yollardayız, gelip 
yolunuz açık olsun demediler, tam tersine üyelerimizin baskı 
görmesine, üyelerimizin işten çıkarılmasına alkış tuttular. Bun-
lar sendikacı falan değil, bunlar taşeron. Bu taşeronlara karşı da 
bu yürüyüş aslında tarihi bir meydan okumadır” dedi.

“Gelin Demiştiniz, Biz De Geldik”

Bundan sonra da aynı istikamette ve aynı hedefe doğru sağ-
duyu ile yürüyeceklerini sözlerine ekleyen Arslan, Cumartesi 
günü CHP Genel Merkezi önünde yürüyüşü sonlandıracaklarını 
belirti. Arslan, “Bu yürüyüşümüzün sonucunda nihai hedefimiz 
belli. CHP Genel Merkezi önünde binlerce arkadaşımızla Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun çağrısını yerine getirmiş olacağız. Sayın Kılıç-
daroğlu’nun sözü üzerine biz kendisini ziyarete gidiyoruz. Kı-
lıçdaroğlu demişti ki: “Seçim öncesinde bizim belediyelerimizin 
hiçbirisinde herhangi bir siyasi parti mensubu işten çıkarılma-
yacak, ben teminat veriyorum” demişti. Namus sözü demişti. 
Namus sözü. Eğer bunun aksi olursa gelin beni bulun demiş-
ti. Biz de diyoruz ki “Sayın Kılıçdaroğlu gelin demiştiniz, biz de 
geldik” Sorunumuzu da çözün” diye konuştu. KKTC KAMU-SEN 
Genel Başkanı Metin Atan konuşmasında “Bu onurlu hak uğ-
runa yapmış olduğunuz yürüyüşe Kıbrıs’tan destek olmaya 
geldik. Bu yürüşünüz, gazanız mübarek olsun, hayırlara vesile 
olsun. Onurlu yürüyüşünüzün hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum, tüm desteğimizle sizlerin yanınızdayız” şeklinde konuştu.

“BUNA SEBEP OLANLARI AKLI SELİME 
DAVET EDİYORUM”
Emekçilere yürüyüşlerinde destek vermek için bulunan Sanat-
çı Ahmet Yenilmez’de konuşmasında “Dünyada parayla veya 
altınla, aklınıza gelebilecek her dünya adına bir değerle asla 
karşılığı ödenemeyecek bir şey var ise oda da işçinin bir dam-

la alın teridir. Bu insanlar yürüyorsa, kendi 
alın terini içindir, alın terinin nasıl dö-

küldüğünü bildiği içindir ya da alın teri 
döküp hakkını arayan insanlara des-
tek vermek içindir. Bu ülke alın terini 
tartışmamalıydı, bu ülke bugün 100. 

Yılda Mersin Kıbrıs arasında benim ata 
toprağım, ata denizimin altında 

gazımı işgal etmeye Fransız 
savaş gemilerini tartışma-

lıydı ve biz bugün onun 
için yürümeliydik. Buna 
sebep olanları aklı seli-
me davet ediyorum. Bu 
insanların samimiyetini 
kimsenin test etmeye 
hakkı yoktur” dedi. 
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MÜCADELEMİZİN ÖNEMLİ BİR 
PARÇASIDIR”
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İşten çıkarma ve sendikal baskılara karşı 
Bolu Belediyesi önünden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan tarafından başlatılan “Emek 
ve Adalet Yürüyüşü”nün onuncu günü Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ile yüzlerce HAK-
İŞ ve MEMUR-SEN üyesinin katılımıyla ger-
çekleştirildi.
Emek ve Adalet Yürüyüşümüze AK Par-
ti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi 
Küpçü de katılarak destek verdiler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan alanı 
dolduran yüzlerce emekçiye seslenerek, 
“Bolu’dan Ankara’ya yürüyüşümüzün 10. 
Günü’nde bizlerle beraber oldunuz, bizi kar-
şıladınız, bize umut, güç ve heyecan verdiniz. 
Allah sizlerden razı olsun, hoş geldiniz, şeref 
verdiniz” dedi.

İşçi Memur Omuz Omuza

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 
Mart’tan sonra henüz mazbatalarını alma-
dan zulme, haksızlığa uğrayan, sürgün edi-
len, sendikalarından zorla koparılan, sendi-
kalardan istifa etmediği için başka işyerle-

rine gönderilen ve direndikleri için işyerle-
rinden atılan, işini kaybeden emekçiler için 
gerçekleştirdikleri Emek ve Adalet Yürüyü-
şü’nün onuncu gününde olduklarını söyledi.
Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde 
tamamlanması planlanan Emek ve Ada-
let Yürüyüşü boyunca hassasiyetle hareket 
ettiklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak, 
Hizmet-İş Sendikamız olarak, işten çıkarılan 
emekçiler olarak birçok konuda hassasiyetli 
davrandık. Sağduyuyu hakim kıldık. Yürüyü-
şümüz boyunca halkımıza, işyerlerine, gü-
venlik kuvvetlerine, başkalarına, bizim gibi 
düşünmeyenlere, bize zulmedenlere dahi 
asla hakaret etmedik, aşağılamadık.  Dimdik 
durarak hakkımızı, hukukumuzu korumak 
adına söylememiz gerekenleri söyledik. O 
yüzden bu yürüyüşün bir adı da sağduyu 
yürüyüşüdür. İkinci olarak sendikal baskılar, 
sendikalarımıza yönelik tehditler ve korkut-
malar bitene kadar, toplu sözleşmelerimiz 
sonuçlanıncaya ve işten atılan arkadaşları-
mız işlerine dönünceye kadar mücadelemiz 
devam edecektir” diye konuştu.

“Direne Direne Kazanacağız”

MEMUR-SEN Konfederasyonu yöneticile-
rine ve üyelerine yürüyüşe verdikleri katkı 
ve destekleri için teşekkür eden Arslan, 
“Yürüyüşümüz soylu mücadelemizin önem-
li bir parçasıdır. Ne ilk ne de son olacaktır. 
Kararlı, onurlu, sağduyulu yürüyüşümüze 
destek veren bütün halkımıza, sivil toplum 
örgütlerine, siyasi partilere, vatandaşları-
mıza, bizimle beraber olan sendikalarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda bizi yalnız 
bırakmayan, ilk andan itibaren bizimle bera-
ber hareket eden ve her platformda bizimle 
beraber olan MEMUR-SEN Genel Başkanı-
mız Ali Yalçın’a ve tüm üyelerine hoş geldiniz 
diyorum. Bu birlikteliği, bugün burada ete 
kemiğe büründüren sizler, değerli memur-
larımıza, işçilerimize ve dostlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Yolumuz ve yolu-
nuz aydınlık olsun, mücadelemiz mübarek 
olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

İŞÇİ-MEMUR OMUZ OMUZa
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“Onurlu Bir Yürüyüş İçin 
Yollardayız”

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ko-
nuşmasında, “HAK-İŞ belediyelerde 31 
Mart’tan sonra işten çıkarmalara direnmek, 
emekçilerin sesini-soluğunu duyurmak, 
onları kamuoyuyla buluşturmak amacıyla 

Bolu’dan yola çıktı. HAK-İŞ, işine son veri-
len emekçi arkadaşlarımız için Türkiye’nin 
birçok yerinden sesini yükseltti. Adalet ve 
Emek Yürüyüşü için, onurlu bir yürüyüş için 
yollarda can akıtıyor. MEMUR-SEN olarak 
belediyelerdeki baskılar, yıldırmalar, istifalar, 
zorbalıklar, sürgünler için günlerdir sesimizi 

yükseltiyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 
İşçi-memur omuz omuza verip ve yürüyü-
şün onuncu gününde HAK-İŞ’i burada kar-
şıladık. Bu yürüyüş onurlu bir yürüyüştür. Bu 
zorbalıklara son verme yürüyüşüdür” diye 
konuştu.
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“EMEK VE ADALET" 
TALEBİMİZİ

CHP ÖNÜNDE HAYKIRDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın baş-
kanlığında Hizmet-İş Sendikamız tarafından 
gerçekleştirilen ve 12 gün süren yürüyüşün 
son etabına, Bolu Belediyesi’nde işten çıka-
rılan 97 işçi ve aileleri ile CHP’li diğer beledi-
yelerde işten çıkarılan işçiler, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcılarımız Settar Aslan, Mustafa To-
runtay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile binlerce HAK-İŞ’li 
emekçi katıldı. Yaklaşık üç kilometre süren 
yürüyüş, CHP Genel Merkezi önünde ta-
mamlandı. 
Eylem boyunca “HAK-İŞ Nerede Biz Ora-
dayız”, “Vur Vur İnlesin CHP dinlesin”, “Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz”, “Dik Dur Eğilme, İşçi 

Seninle”, “Ekmeğime Uzanan Eller Kırılsın”, 
“Gel Dedin Geldik, Neredesin?”, “HAK-İŞ Bu-
rada, CHP Nerede?”, “Başkan Nerede, Biz 
Oradayız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İşçiler 
Seninle Gurur Duyuyor”, “Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz”, “İşçi Sendika Omuz Omuza” 
sloganları atıldı.

“Selam Olsun Hakları ve Emeği İçin 
Yollara Düşenlere”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP 
Genel Merkezi önünde binlerce HAK-İŞ’liye, 
“Selam Olsun hakları için, emeği için, ekmeği 
için yollara düşenlere. Zalimlere, emek düş-
manlarına karşı yürüyenlere selam olsun. 
Selam olsun bu yağmurda ıslananlara, 196 
kilometre boyunca bizimle birlikte yürüyen 

HAK-İŞ’lilere, selam olsun yiğit emekçilere, 
HAK-İŞ’lilere selam olsun. Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum” diye seslendi.

“Zulmün ve Zalimin Karşısındayız”

31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra 
ağırlıklı olarak CHP’li Belediye Başkanları-
nın daha mazbatalarını almadan, Belediye 
Başkanlığı koltuğuna oturmadan, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalara yönelik bir operasyon baş-
lattığını dile getiren Arslan, “Sözde kendileri-
ne sendika diyen bir kısım taşeron örgütlerle 
işbirliği yaptılar ve işyerlerimize saldırdılar. 
Üyelerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler, 
sürgün ettiler. Bu yapılanlara karşı susacak 
mıydık? Elbette susmayacaktık, zulüm kim-
den gelirse gelsin, zalim kim olursa olsun, 

ARSLAN: “DİRENİŞE VE 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP’ye 
geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendikal baskıları pro-
testo etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan “Emek ve Ada-
let Yürüyüşü” CHP Genel Merkezi önünde tamamlandı. 

"

"
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hiçbir işçiyi 
atmayacağına dair noterden verdi-
ği taahhütnameyi hatırlatan Arslan, 
“Sayın Özcan’a sözünü hatırlattık. Ar-
kadaşlarımız size inanmamış siz de 
noterden taahhütname vermişsiniz. 
Yapmayın, verdiğiniz sözü unutma-
yın. Dün dündür, bugün bugündür 
demeyin sözünüzü yerine getirin. 
Arkadaşlarımızı işe alın demiştik. 

Sayın Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü yerine 
getirmesini istiyoruz. Eğer bir sorun yaşarsa-
nız, bir sıkıntınız olursa bana gelin beni bulun 
dedi. Namus sözü verdi. Sayın Kılıçdaroğlu 
çağırdı biz de geldik ve bugün buradayız. Sa-
yın Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyo-
rum. Biz geldik, işimizi, aşımızı, ekmeğimizi 
istiyoruz. Lütfen sözünüzün arkasında durun, 
sözünüzü yerine getirin, masada imzalaya-
lım ve işimize dönelim. Bizim beklentimiz ve 
arzumuz bu” dedi.

“Gel Dedin Geldik. Kemal 
Kılıçdaroğlu Çağırdı, Biz de Geldik”

HAK-İŞ olarak zulmün ve zalimin karşısın-
da, mazlumun yanında olmak zorundayız. 
Onun için bütün bunlara karşı direniyoruz. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan baskı, 
tehdit, zorlama ve sürgünlerle istifa ettirilen 
üye sayımız bugün itibariyle 14 bin 900 oldu. 
Bu arkadaşlarımız sendikalarımızdan zor-
la koparılırken, bizden ayrılırken gözyaşları 
dökenlerin gözyaşları kalacak mı? Hesabını 
sormayacak mıyız?” şeklinde konuştu.

“Duvardan Ses Var, CHP’den Ses 
Yok”

Bolu’daki direnişin 61. Gününe ulaşıldığını 
anımsatan Arslan, “61 gündür Bolu’daki ey-
lem çadırımızda eylemimiz devam ediyor. 
Yürüyüşümüzün 12. Günü’ne ulaştık. Sesi-
mizi Bolu dağı duydu, Azap deresi duydu, 
Kargasekmez duydu, Kızılcahamam duy-
du, Kahramankazan duydu, Gerede duydu, 
Yeniçağ duydu, sadece CHP duymadı. Du-
vardan ses var, CHP’den ses yok. Sesimizi 
duyurmak istedik. HAK-İŞ ve sendikaları-
mız bir işçi örgütüdür. Hiçbir siyasal parti ile 
herhangi bir hesabımız olamaz. Biz siyasal 
partilerin rakibi değiliz, iktidarın alternati-
fi değiliz, biz sendikacıyız. Haklarımız için 
varız, emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz 
için varız. Bizim varlık nedenimiz bu. CHP’li 
yetkilileri uyardık dedik ki bizim işimizi eli-
mizden almayın. Bizim işimizi geri verin. 
Arkadaşlarımız işlerine dönsünler, sendikal 
baskıları durdurun, toplu sözleşmelerimizi 
yapalım. Sürgünleri durdurun, gelin masada 
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protokol imzalayalım, işimize geri dönelim 
dedik” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Bolu 
Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Belediye 
Başkanı seçildiği takdirde işçileri işten çıkar-
mayacağına dair televizyon programındaki 
görüntülerini kalabalığa izleterek, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Be-
lediye Başkanı Tanju Özcan’ın işçilere verdiği 
sözü yerine getirmesini istedi.

“Yürüyüşümüz Sendikal Hareket 
İçin Yeni Bir Çığır Açtı” 

12 günlük Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 
Türkiye sendikal hareketi için yeni bir çığır, 
yeni bir ufuk açtığını dile getiren Arslan, 
“Adım adım 200 kilometre yol yürüdük. Yağ-
murda, çamurda, doluda, rampada, inişte 
hasılı 200 kilometrelik yolu onurlu bir şekil-
de yürüdük. Ayaklarımız şişti, parmakları-
mız su topladı ama asla vazgeçmedik, geri 
adım atmadık, geriye çekilmedik. 12 günlük 
onurlu ve kararlı yürüyüşümüzün sonunda 
bugün buradayız” diye konuştu.

“Yürüyüşümüz Boyunca Kimseyi 
Rahatsız Etmedik”

Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca hiç kim-
seye hakaret etmediklerini, hiç kimseyi 
rencide etmediklerini, sadece hak ve huku-
ku, geleceği konuştuklarını belirten Arslan, 
“Yollarda bizi karşılayan vatandaşlarımızı ra-
hatsız etmedik, siyasi görüşlerinden dolayı 

onları asla rencide etmedik. Hiçbir şekilde 
CHP’nin ya da başka bir siyasi partinin tü-
zel kişiliğine karşı bir tavrımız olamaz. Biz 
sadece Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Belediye 
Başkanlarının sözünü yerine getirmesini is-
tedik” şeklinde konuştu.

“Bütün Açıklamalarımızda Masada 
Anlaşmayı Önerdik”

Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca yaptıkları 
bütün açıklamalarda masada anlaşma öne-
risinde bulunduklarını anlatan Arslan, “Gelin 
oturalım, konuşalım sorunlarımızı birlikte 
çözelim. Arkadaşlarımız iş başı yapsınlar. 
Baskılara son verin, toplu sözleşmeleri ya-

palım, sürgünleri durdurun, el sıkışalım de-
dik. Gelmediler, o yüzden bugün biz buraya 
geldik. Bizim geliş amacımız, davamız bu. 
Bunun için buradayız. Ancak bizim çağrıla-
rımız, mesajlarımız, haykırışlarımız, feryat-
larımız, alınterimiz, gözyaşımız anlaşılmıyor, 
anlamıyorlar. Türkiye anladı, dünya anladı, 
herkes anladı, bunlar anlamadılar” açıkla-
masında bulundu.

Arslan’dan Emekçilere Mücadele 
Çağrısı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan alan-
daki coşkulu kalabalığa, “Ekmeğimiz için, 
geleceğimiz için, hayatımız için, HAK-İŞ ve 
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Arslan: “Bizimle birlikte yürüyen HAK-İŞ mensuplarına, 
sendikalarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum. 
Sanatçılarımız, bizimle beraber yürüdüler. Akademisyenler, 
Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Sendika Başkanları, Memur-
Sen büyük bir güçle bizimle beraber yürüdü. Yollardan geçerken 
yaşlı teyzelerimizin dualarını aldık, yaşlı amcalarımızın ellerini 
öptük, bize dualar gönderdiler. Esnafın duasını aldık. Yolunuz 
açık olsun, Allah muvaffak etsin dediler. Biz bunlarla buraya 
geldik, beddua almadan, dualarla geldik”

"

"
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sendikamız için mücadeleye var mıyız? 
Sürgünlere karşı direnmeye, baskılara 
karşı direnmeye, işten çıkışlara, gerekirse 
yürümeye, gerekirse mücadeleyi sonuna 
kadar yapmaya var mıyız?” şeklinde ses-
lendi. Alanı dolduran binlerce emekçi de 
Arslan’ın bu çağrısına “Varız” şeklinde kar-
şılık verdi.

“Dualarla Geldik”

Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca kendi-
leriyle yürüyen herkese teşekkürlerini ile-
ten Arslan, “Bizimle birlikte yürüyen HAK-
İŞ mensuplarına, sendikalarımıza ve her-
kese çok teşekkür ediyorum. Sanatçıları-
mız, bizimle beraber yürüdüler. Akademis-
yenler, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, 

Sendika Başkanları, Memur-Sen büyük bir 
güçle bizimle beraber yürüdü. Yollardan 
geçerken yaşlı teyzelerimizin dualarını al-
dık, yaşlı amcalarımızın ellerini öptük, bize 
dualar gönderdiler. Esnafın duasını aldık. 
Yolunuz açık olsun, Allah muvaffak etsin 
dediler. Biz bunlarla buraya geldik, beddua 
almadan, dualarla geldik” dedi.
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“Direnişe ve Mücadeleye Devam 
Edeceğiz”

Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca Bolu’dan 
itibaren kendileriyle birlikte yola çıkarak ilk 
günkü gibi heyecanını kaybetmeden, hasta-
lığına bakmadan, eşini, çocuklarını geride bı-
rakarak, kendileriyle kol kola yürüyen, Bolu 
Belediyesi’nde işten çıkarılan işçileri anım-
satan Arslan, “Bu arkadaşlarımıza ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Bize güvendiler, her 
türlü propagandaya, her türlü tehdide, her 
türlü yalana karşı bize güvendiler ve bizimle 
beraber yürüdüler. Şundan emin olsunlar ki 
biz de onlarla beraber olacağız. Meydanlar-
da kalacağız, direnişe ve mücadeleye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na Çağrı

CHP Genel Merkezi önünden Kemal Kılıç-
daroğlu’na seslenen Arslan, “Buradan CHP 
Genel Başkanına ve yetkililerine açık, net 
şu çağrıyı yapıyoruz: Baskı, tehdit ve korku 
ile istifa ettirdiğiniz arkadaşlarımızdan özür 
dileyin. Biz yanlış yaptık, biz karışmama-
lıydık sendikalara deyin. Bunu yapmanızı 
istiyoruz. Bu baskılara son vermenizi istiyo-
ruz. Arkadaşlarımız hangi sendikayı tercih 
ediyorlarsa oraya gitsinler. Sadece Bolu’da 
değil, Türkiye’nin her yerinde, Çanakkale 
Bayramiç’te, İzmir Menderes’te, Antalya’da, 
İzmit’te ve pek çok işyerlerinde sendikamız 
üyelerinden işten çıkarılanların işe dönme-
sini istiyoruz” dedi.

“Yetkilerimizi Düşürmek İçin Her 
Türlü Tezgahı Yapıyorlar”

CHP’ye geçen belediyelerde 10 bin üye adı-
na toplu sözleşme görüşmelerinin devam 
ettiği bilgisini veren Arslan, “Yeni gelen Bele-
diye Başkanları yetkilerimizi düşürmek için 
her türlü tezgahı yapıyorlar, her türlü oyunu 
oynuyorlar. Emekten yanasınız ya işçiden 
yanasınız ya namus sözü verdiniz ya gelin 
toplu sözleşmeler yapalım, imzalayalım. 
Baskılar sona ersin, sözleşmeler yapılsın, 
sürgünler dursun, işten çıkanlar işe dönsün” 
çağrısında bulundu.
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“Yürüyüşümüz Mücadelemizin 
Sonu Değil, Başlangıcıdır”

Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirilen Emek 
ve Adalet Yürüyüşü’nün onurlu bir şekilde 
tamamlandığını ve birinci aşamanın ta-
mamlandığını belirten Arslan, “Emek ve 
Adalet Yürüyüşümüz sendikal mücadelemi-
zin bir başlangıcıdır. Bir son değildir. Yarın-
dan itibaren, eğer Pazartesi günü işçilerimiz 
işbaşı yapmazsa, yeni yöntemler, yeni sen-
dikal mücadele yöntemleri oluşturacağız 
ve bu arkadaşlarımız işe dönünceye kadar 
devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüp-
hesi olmasın. HAK-İŞ bayrağı dalgalandığı 
sürece, bu sendika ayakta kaldığı sürece, 
kim işten atılırsa onun yanında olmaya ve 

onlarla mücadele etmeye söz veriyoruz. 
Kimse mahzun olmasın, kimse korkmasın, 
kimse endişe etmesin. 700 bin HAK-İŞ ailesi 
ve milyonlarca gönüllü dostlarıyla bu müca-
deleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, CHP 
Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıkla-
masının ardından CHP önüne siyah çelenk 
bıraktı.

“Masada Oturup Görüşmeye 
Hazırız”

Siyah çelenk bırakma esnasında basına 
açıklamalarda bulunan Arslan, “Bugün 200 
kilometrelik Bolu-Ankara Yürüyüşümüzü 
başarılı bir şekilde tamamladık. Arkadaş-
larımızla beraber bir sağduyu yürüyüşü 

gerçekleştirdik. Yürüyüş boyunca kırıp dök-
meden, kavga etmeden, hakaret etmeden, 
sövmeden, incitmeden sadece haklarımızı 
ve taleplerimizi ortaya koyduk. CHP’li yet-
kililer ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim bu talep-
lerimizi haklı ve makul taleplerimiz kabul 
edilirse, masamız hazır, müzakere masası, 
sosyal diyalog masası hazır ve biz masayı 
devirmedik. Masada her an oturup görüş-
meye hazırız. Arkadaşlarımızın sorunlarını 
çözmeye hazırız. Bizim kimseyle kavgamız 
ve düşmanlığımız yok. Bizim kimseye karşı 
husumetimiz olamaz” dedi.
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“Gel Dediler Geldik”

Millet iradesiyle seçilmiş herkese saygı gös-
terdiklerinin altını çizen Arslan, “Haklarımı-
za, ekmeğimize, geleceğimize saldıran kim 
olursa, onun karşısında o zaman yıldırım 
oluruz, güç oluruz ve kuvvet oluruz. Gel de-
diler geldik. Keşke bizi buradan içeriye alsa-

lardı da Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle konu-
şup el sıkışsaydık. Bunu bekliyoruz. Sonuna 
kadar direneceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu, 
ekmeğimizi, geleceğimizi alana kadar dire-
neceğiz. Neye mal olursa olsun, bedeli ne 
olursa olsun ödeyeceğiz ve bunu devam et-
tireceğiz. Bu sendikal hareket için de HAK-İŞ 

için de sendikamız için de bir sorumluluktur. 
Ekmeğimize uzanan ihanet ellerini bir bir kı-
racağız ve mutlaka kazanacağız. Amacımız 
budur. Umarım bizi duymuşlardır” dedi. 
Arslan, mitinge katılan HAK-İŞ üyelerine te-
şekkür etti. Ankara dışından gelenlere hayırlı 
yolculuklar dileğinde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bolu  Be-
lediyesi’nde işten atılmaları protesto etmek 
ve işe iade talebiyle  Hizmet-İş Sendikamız 
tarafından başlatılan ve bugün 82 gününe 
ulaşan eylemdeki işçileri eşi ile birlikte ziya-
ret etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
14 Temmuz 2019 tarihinde Hizmet-İş Sen-
dikamızın Bolu Belediyesi önündeki Eylem 
Çadırını eşi ile birlikte ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 82 gün-
dür devam eden mücadelemizin birlik ve 
beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek, 
“Mücadelemiz kararlılık ve azim içerisinde 
gerçekleşmiştir. Bizi ciddiye almayanları 
bizimle alay edenleri bizi küçümseyenleri 
mahcup ettiniz, bir tarih yazdınız. Türkiye 
emek hareketi ve dünya emek hareketi için 
bir tarih yazdınız" dedi. Eylemdeki işçilerin  
HAK-İŞ'in 14. Olağan Genel Kuruluna da 
katıldığını anımsatan Arslan, "Kongremize 
gelen 120 sendika liderinin önünde gördük 

ki bu mücadelemiz bütün dünyada yankı 
buldu” dedi.  

"Amacımız Ekmeğimizi Aşımızı Geri 
Almak" 

Emek ve Adalet Yürüyüşü ile örnek bir mü-
cadelenin ortaya koyulduğunu  ifade eden  
Arslan, “Çevreye zarar vermeden, vatanda-
şa zarar vermeden, 
askerimizi polisimizi 
sıkıntıya sokmadan 
kavga etmeden, bizi 
işten atanlara haka-
ret etmeden müca-
delemizi sürdürdük. 
Yürüyüşümüz bü-
tünüyle hem ülke-
mizde hem dünyada 
sempati kazanmıştır. 
Bunun mimarları siz 
değerli emekçilersi-
niz. Amacımız ekme-

ğimizi aşımızı geri almak. Sadece emek ve 
ekmek davası için buradayız, bizim müca-
delemizi kutlu yapan budur. Bolu Belediye 
Başkanı Tanju Özcan taleplerimizi kabul et-
tiği takdirde çadırı törenle kaldıracağız” dedi.

“Açlık Grevini Ben Başlatacağım”

Mücadelenin ekmeğimizi, aşımızı, gele-
ceğimizi alıncaya kadar devam edeceğini 
belirten Arslan, “Başarı mücadelemizin so-
nunda gelecektir. Kurban Bayramına kadar 
bir çözüm gelmezse, Kurban Bayramından 
sonra Genel Başkanınız olarak ben, eşim 
ve arkadaşlarımız açlık grevi başlatacağız. 
Amacımız işe dönmek" dedi. Arslan,  işçilere 
"birlik ve beraberliğinizi bozmayın, mücade-
leye devam edin” çağrısında bulundu. 

"İşçi Evini Ziyaret Etti"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, çadır 
ziyaretinin ardından Bolu Belediye Başkanı 
Tanju Özcan tarafından işten çıkarılan, 82 
gündür çadır eyleminde bulunun Öznur Öz-
veren’in evini ziyaret etti.

ARSLAN, BOLU BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEMDEKİ 
İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplantısı, 
21 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Fatih Bele-
diyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ İstanbul İl Baş-
kanı Mustafa Şişman, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
katıldı. 
HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplantı-
sında konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Hak-İş Konfederasyonu'nun 22 sen-
dikası ve 700 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin 

en güçlü ve en büyük konfederasyonlarından 
birisi olduğunu belirterek, HAK-İŞ'in Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da en 
önemli muhataplarından ve partnerlerinden 
birisi olduğunu söyledi.

"22 Haziran'da CHP Genel 
Merkezi'nde Olacağız"

31 Mart'tan sonra CHP ve HDP'li bazı bele-
diyelerde çalışan işçilerin işten çıkarılması, 
sürgün edilmesi ve sendikal baskılara karşı 
"Emek ve Adalet Yürüyüşü" başlattıklarını be-
lirten Arslan, 22 Haziran tarihinde CHP Genel 
Merkezi önünde işten atılan işçilerle birlikte 

bir eylem gerçekleştireceklerini ifade etti.
Yaşanan günlük ve anlık sorunların dışında 
büyük fotoğrafa bakıldığı zaman güzel ve 
sendikaların önünü açan birçok düzenleme-
nin de hükümet tarafından gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Arslan, "Sorunların kamuoyunda 
gündeme getirilmesi ve çözümü konusunda 
HAK-İŞ’in her zaman bir adım önde olduğunu 
bilmenizi istiyorum" dedi.

“Çözümün Tarafı Olmaya 
Çalışıyoruz”

Arslan, HAK-İŞ olarak her zaman sosyal di-
yalogdan yana olduklarını ve sorunların çö-
zümü noktasında etkin görevler üstlendiğini 
hatırlatarak, "Sosyal diyalogla birlikte, sorun-
larımızı masada konuşmaya ve çözüm bul-
maya çalışıyoruz. Bütün sorunların çözümü 
vardır. Esas olan bu çözümleri üretebilmek 
ve bu çözümleri bulabilmektir. HAK-İŞ olarak 
her zaman sorunun parçası olmak yerine çö-
zümün tarafı olmaya çalışıyoruz. Bu çok kolay 
bir iş değil. Bilgi istiyor, güven istiyor bunlarla 
birlikte müzakere yöntemleri, diyalog ve ile-
tişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanmak 
gerekiyor” diye konuştu.

"Her Zaman Sosyal Diyalogdan Yana 
Olduk"

Her zaman zor olanı tercih ettiklerini, müza-

HAK-İŞ İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOPLANTIYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKANI SELÇUK DA KATILDI
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kere ederek, konuşarak muhataplarını ikna 
etmeye çalıştıklarını dile getiren Arslan, “Sos-
yal diyalogun temelini bunlar oluşturuyor. 
Bugüne kadar çözülemeyecek birçok sorunu 
çözerek bugünlere kadar geldik. Başta taşe-
ron meselesi olmak üzere, çözülemez gibi 
görünen pek çok sorunu bu müzakereci ve 
diyalogdan yana olan, sorunları çok iyi analiz 
eden, çözümleri çok iyi anlatan ve bu müza-
kere tekniklerini çok iyi şekilde kullanarak, 
güven hasıl ederek bu sorunların çözümün 
de önemli başarılara imza attık" şeklinde ko-
nuştu.

"İnancımızı Asla Kaybetmemeliyiz"

Arslan, "Döviz ve faiz gibi temel ekonomik 
göstergelerde olumlu gelişmeler olsa da 
halen yüksek düzeyde bir yapı söz konusu. 
Bütün bunlar bizim morallerimizi bozmamalı. 
Türkiye'nin potansiyeline, kapasitesine ve ira-
desine, birliğine inanıyorum ve güveniyorum. 
Bu ülke bugüne kadar pek çok sorunları bir 
bir aşarak bugünlere geldi. Sorunların çözü-
mü noktasında inancımızı asla kaybetmeme-
liyiz" diye konuştu. Konuşmasında 31 Mart’ta 
yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı seçimlerine değinen Arslan, “Bu 
hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçimleri yeniden gerçekleştirilecek. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın önemli bir bölümünün 
işvereni olarak da seçilecek. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nde 5-6  sendikamız aktif du-
rumda ve bu seçimler doğrudan bu sendika-
larımızı ve üyelerimizi de ilgilendiriyor" dedi.

"Ülkemizin Yaşadığı Zorlukların 
Farkındayız"

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlara de-
ğinen Arslan konuşmasında, "HAK-İŞ olarak 
ülkemizin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Eko-
nomik sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin içe-
riden ve dışarıdan kuşatıldığının bilincindeyiz 
ve bize yönelik, ülkemize yönelik içeride ve 
dışarıda yapılmış pek çok oyunun ve komp-
loların farkındayız. Zor bir dönemden geçiyo-
ruz. Bütün bunlar Türkiye'nin potansiyelinin, 
imkanlarının, gücünün, bizim taleplerimizi 
karşılayabilecek bir noktada olduğundan hiç-
bir kuşkum yok. Biz bunu başarabilecek bir 
noktadayız ve bunu başarmak zorundayız" 
ifadelerine yer verdi. 
Taşerondan kadroya geçen işçiler konusu-

na değinen Arslan, "İş barışı bizler için çok 
önemli. İşyerlerindeki farklı ücretlerin arasın-
daki uçurumların iş barışını doğrudan etkile-
diğini biliyoruz. Aynı masada çalışan, taşeron-
dan kadroya geçtiği için ücretleri diğerlerinin 
yarısı kadar olan insanlara hiçbir şey anla-
tamazsınız. Ne söylerseniz söyleyin onların 
vicdanında bunun karşılığını bulamıyorsunuz. 
Bu sorunları 2020'ye kalmadan çözecek bir 
çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

"Binali Yıldırım Bey Her Zaman 
Emekten Yana Olmuştur"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Binali Yıldırım'ın sendikal hareke-
te önemli katkılarının bulunduğunu belirten 
Arslan, "Sayın Binali Yıldırım gerek Bakanlığı 
döneminde, gerek Başbakanlığı döneminde, 



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

116 |  HABERLER

gerekse Meclis Başkanlığı döneminde, ça-
lışma hayatına yönelik taşeron düzenlemesi 
onun Başbakanlığı döneminde gerçekleşti-
rildi. Özellikle sendikalarda toplu sözleşme 
yasaları kendisinin Ulaştırma Bakanlığı döne-
minde gerçekleştirildi. Bütün bu düzenleme-
lerde her zaman Binali Bey emekten ve sen-
dikal hareketten yana tavır almış birisi oldu" 
diye konuştu.

"23 Haziran Yeni Bir Dönemin 
Başlangıcı Olacak"

Seçimlerde sandığa gitmenin bir vatandaşlık 
borcu olduğunu ifade eden Arslan, "Demok-
ratik sorumluluğumuzu yerine getirmek için 
sandığa gitmeliyiz. Sandığa gittiğimizde de 
vicdanımızla, aklımızla birlikte karar vere-
ceğiz ve vereceğiniz kararınız bizim de ka-
rarımız olacaktır. Sandıktan çıkan sonuç ne 
olursa olsun, sonuçlar demokrasinin, millet 
iradesinin sonucu olacaktır ve biz millet ira-

desinin önünde saygı ile eğiliriz. 23 Haziran'ın 
hepimizi rahatlatan, gelecek kuşku ve endi-
şelerimizi geride bırakan, yeni bir dönemin 
başlangıcı olmasını diliyorum." dedi.

“Onurlu Bir Duruş Ortaya Koyan 
HAK-İŞ’e Teşekkür Ediyorum”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, “Kritik süreçlerde, de-
mokrasi mücadelesinde milli iradenin yanın-
da yer alarak halkların ve demokrasinin ya-
nında yer alan, onurlu bir duruş ortaya koyan 
HAK-İŞ’e şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nü 
Yakından Takip Ediyor ve 
Destekliyoruz”

Sendikalar olmadan gerçek bir demokrasi-
den söz etmenin mümkün olmadığını belirten 
Selçuk, “Demokratik hakkın en büyük hak 

olduğuna inanarak, aldığımız sorumluluğa 
yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda, Hizmet-İş 
Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çı-
karmaları protesto etmek amacıyla başlattığı, 
“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nü yakından takip 
ediyor ve işçi kardeşlerimizi destekliyoruz. 
Maalesef; CHP’li Bolu Belediyesi söz vermesi-
ne, noterden taahhütte bulunmasına rağmen 
28 Şubat zihniyetiyle işçileri sokağa atmıştır. 
Buradan bize CHP zihniyetinin ne olduğu der-
si çıkmıştır. Sabah verdikleri sözler, akşamı 
bulmuyor; akşam söyledikleri yalanlar, yatsı-
ya çıkmıyor. Bu yol doğru bir yol değildir. Hiç 
kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından 
dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygu-
lamaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ile birlikte Fatih Belediye Başkanı Er-
gün Turan’ı makamında ziyaret etti.
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HAk-İş İstanbul Temsilciler 
Toplantısı Yapıldı

HAK-İŞ İstanbul Temsilciler Top-
lantısı, 30 Mayıs 2019 tarihinde 
AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıl-

dırım ve Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın katılımlarıyla İs-
tanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. HAK-İŞ İstanbul 

Temsilciler toplantısı AK Parti İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Binali Yıldırım’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

TOPLANTIYA BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI
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Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Sekre-
terimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanı Mustafa Şişman ile HAK-İŞ'e bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri ve HAK-İŞ üyeleri katıldı.

“İstanbul Seçimleri Demokratik Bir 
Sürecin Yenilenmesidir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Hazi-
ran’da İstanbul seçimlerinin yenileneceğini 
anımsatarak, “HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı İstanbul 
seçimlerinin yenilenmesi kararını yeniden 
halkın oyuna başvurulacağı için olumlu bu-
luyoruz. Seçimlerin yenilenmesini demok-
ratik bir sürecin yenilenmesi olarak görüyo-
ruz. Demokrasinin yeniden inşası için, İstan-
bul’da millet iradesinin sandığa tam olarak 
yansıması için eğer bir seçim yapılıyorsa bu 
demokrasimiz için bir kazanım, demokrasi-
mizin geleceği için önemli bir güvencedir. 23 
Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri-
nin demokrasimiz için, ülkemizin gelece-
ği için, İstanbul için ve yeryüzündeki bütün 
mazlumlar için hayırlar getirmesini diliyo-
rum” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in millet iradesinin tam olarak san-
dığa yansıtıldığı bütün demokratik seçimleri 
desteklediğini belirten Arslan, “Milletimiz 
ne zaman dara düşse, zorlansa milletimiz-
le beraber olduk. Bu yüzden 12 Eylül’de, 28 
Şubat’ta, 15 Temmuz’da, 16 Nisan Referan-
dumunda ve 31 Mart yerel seçimlerinde mil-
letimizle beraber hareket ettik. 23 Haziran 
İstanbul seçimlerinde de yine milletimizle 
beraber olacağız” dedi.

“Sandığa Gitmek Tarihi Bir 
Sorumluluğumuzdur”

23 Haziran’da bütün İstanbul halkını sandığa 
gitmeye davet eden Arslan, “HAK-İŞ Konfe-
derasyonu olarak sadece sizler değil, üyele-
rimiz, aileleri ve bütün milletimizin sandığa 
gitmesini istiyoruz. Mutlaka sandığa gidip 
oylarımızı kullanmamız gerekiyor. Sayın Bi-

nali Yıldırım’ı uzun yıllardır tanıyoruz. İstan-
bul’la, ülkemizle ve yaşadığımız zorluklarla 
ilgili başımız ne zaman dara düşse kendisiy-
le görüştüğümüzde taleplerimizde bizimle 
beraber olmaktan hiçbir zaman çekinmeyen 
bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak kendi-
sine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı yap-
tığı dönemde İstanbul’da sadece toplu söz-
leşmelerde tıkanıklık olduğu zaman değil, 
İstanbul sevdalısı olarak bütün toplu söz-
leşmelerin çözümünde büyük katkılarının 
olduğunu belirterek, “Taşeron sorunu gibi 
çalışma hayatını ve bizleri yakından ilgilen-
diren ve milyonlarca arkadaşımızın gele-
ceğini doğrudan ilgilendiren çok önemli bir 
sorunun ortadan kaldırılması için Başbakan 
olarak bu sorunun çözümündeki büyük bir 
katkısı ve desteği için Sayın Binali Yıldırım’a 
çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Arslan, “Sayın Binali Yıldırım, HAK-İŞ’in 
Nevruz Bayramı kutlamasında programa 
telekonferans sistemiyle bağlanarak bütün 
şirketlerden belediye bünyesine geçen Bü-
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yükşehirdeki arkadaşlarımızın ücretlerine 
enflasyon farkının uygulanması yani 21 TL 
günlük, 635 TL’lik bir zammın yapılması ka-
rarını orada ifade etmiştir. O kararın gereği 
olarak Büyükşehir Belediyemiz hemen ha-
rekete geçerek 1 Mart itibariyle kadroya ge-
çen bütün Büyükşehir Belediyesi çalışanları-
na bu uygulamalar yapıldı ve arkadaşlarımız 
ücret farklarını aldılar” dedi.

“Yıldırım’ın Tarihi Yürüyüşünde 
Emek ve İşçi Hareketiyle 
Yürüdüğünün Farkındayız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin Türkiye’nin seçimi noktası-
na geldiğini vurgulayan Arslan, “Gittiğimiz 
her yerde bize İstanbul seçimleri soruluyor. 
Onun için bu tarihi seçimi anlamına uygun 

bir şekilde sonuçlandırmak için hep birlikte 
çalışmamız gerekiyor. Biz Sayın Binali Yıldı-
rım’ın müktesebatını biliyoruz. Tarihi yürü-
yüşünde emek hareketiyle, işçi hareketiyle 
HAK-İŞ ile birlikte yürüdüğünün farkındayız 
ve bu yolculuktan her zaman onur ve gu-
rur duyduk. Sayın Binali Yıldırım’ın bugüne 
kadar yapmış olduğu faydalı, yararlı ve he-
pimizi büyük heyecana sevk eden hizmetle-
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rinin İstanbul’da da devam edeceğinden hiç 
kuşkumuz yok. İnşallah yeni yolculuğunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dö-
neminde de birlikte çalışmaya, İstanbul’un 
sorunlarını birlikte çözmeye, İstanbul’a hiz-
met etmeye arzuluyuz. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yolculuğunda Sayın Bi-
nali Yıldırım’a ve ekibine başarılar diliyoruz” 
diye konuştu.

“En Büyük Desteği HAK-İŞ’ten 
Gördüm”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Binali Yıldırım, “Sizler üreten, çalı-

şan ve Türkiye’mizin kalkınması için alınteri 
döken kardeşlerimizsiniz. HAK-İŞ mensubu 
çalışanlarımızla bu yıl içerisinde iki kez be-
raber olduk. İlk beraberliğimiz 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde, ikincisi ise Nevruz Kutla-
malarında olmuştu. Bugün de İstanbul Tem-
silcilerimizle beraberiz. Ulaştırma Bakanlığı, 
Başbakan, TBMM Başkanı olarak görev yap-
tığım dönemde yaptığımız çalışmalarda en 
büyük desteği çalışanlardan gördüm. HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun değerli Başkanı ve 
yöneticilerinden gördüm. Ülkemiz için mille-
timiz için her zaman yapıcı ve çözüm odaklı 

kararları birlikte aldık. 1 milyona yakın çalı-
şanımızın kadroya geçirilme meselesini hep 
beraber çözdük” dedi.

“Enflasyon Farkının Verilmesini 
Sağladık”

Yıldırım, “Taşerondan kadroya geçen işçiler 
için 2019 yılı enflasyon farkı verilmemişti. 
Toplu sözleşmelerde bu hüküm yer alma-
dığı için 2020’ye atıldığı için bu farklar veril-
memişti. Bir hüküm olmamasına rağmen 
bu işin doğru olmadığını, bunda bir inisiyatif 
alınması gerektiğini düşündük. Bu konuyu 
enine boyuna  konuştuk, görüştük ve ilçe 
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belediyelerle büyükşehir belediyemiz ile paylaştık. 
Sonuç olarak 635 Lira işçilerimizin aylıklarına enf-
lasyon farkı verilmesini sağladık. Hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu.

“Belediyelere Kadın Eli Değecek Sözümü 
Unutmadım”

8 Mart’ta HAK-İŞ tarafından gerçekleştirilen 8. Ka-
dın Emeği Buluşması’nda bir söz verdiğini dile geti-
ren Yıldırım, “HAK-İŞ 8 Mart Kadın Emeği Buluşma-
sında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
göreve geldiğimde belediyelere kadın eli değmesi 
için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Bu sö-
zümü unutmuş değilim. Verdiğim bu söz, biraz ge-
cikti ama olacak. Bunun için önümüzde 24 gün var. 
23 Haziran'dan sonra hem sizlere hem de İstanbul-
lulara verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirece-
ğiz. Bu konuda her zaman olduğu gibi desteğinizin 
bizimle beraber olacağını da yürekten inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. 

“Mücadelenizde Yanınızda Olacağım”

23 Haziran seçimlerinden sonra HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların örgütlü olduğu bazı belediyelerde iş-
çilerin sendikalardan istifa ettirildiğini ve işten atıl-
dığını anımsatarak, “Kazandıkları ilk andan itibaren 
hemen işçileri zorla istifa ettirmeye çalıştılar. İşten 
atmaya kalktılar. Hani nerde sendikal özgürlük, 
hani nerede çalışanların hakkına, hukukuna saygı, 
hani isteyen istediği sendikaya üye olacaktı? Bu se-
beple değerli kardeşlerim her zaman bu mücadele-
nizde yanınızda olacağım” ifadelerini kullandı.
Yıldırım konuşmasında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak seçildiği zaman İstanbul için 
gerçekleştirmeyi düşündüğü proje ve hedeflerini 
anlattı.
Programda HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şiş-
man da bir selamlama konuşması yaptı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlı-
ğındaki HAK-İŞ heyeti kamu toplu iş sözleş-
melerine ilişkin talebini iletmek üzere, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi. Arslan, 696 
sayılı KHK ile kadro kapsamına alınan, kadro 
alamayan ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında 
kalan işçilere enflasyon farkı verilmesi tale-
bimizi ve bu konuda topladığımız 400 bin di-
lekçeyi Bakan Selçuk’a iletti. Arslan, geçici ve 
mevsimlik işçilerin yaşadığı vize sorununun 
çözülmesi konusundaki talebini de Bakan 
Selçuk’a iletti. 

“Yaşanan Mağduriyetin 
Giderilmesini İstedik” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan 
Selçuk ile yaptığı görüşmede kamu işyerle-
rinde üyelerimizin yaşadıkları sorunları da 
dile getirdi. Arslan, “696 sayılı Kararname ile 
kadro alan kamuda çalışan yaklaşık 1 mil-
yona yakın arkadaşımızın yaşadığı sorunları 

ifade ettik ve onlar için kamu toplu iş sözleş-
mesi çerçeve protokolüne dahil edilmesini 
istediğimiz hususları arz ettik” dedi. Arslan, 
“696 kararname ile kadro kapsamına alınan 
ve sayıları 1 milyonu bulan arkadaşlarımız ile 
kadro alamayan ve KİT’lerde kadro kapsamı 
dışında kalan arkadaşlarımızın 2018 yılı ücret 
zamları ne yazık ki Yüksek Hakem Kurulu ta-
rafından belirlenen yüzde 4 yüzde 4 şeklinde 
kalmıştır. HAK-İŞ olarak bu konuda yaptığı-
mız pek çok görüşmeye rağmen, şu anada 
kadar bu arkadaşlarımızın enflasyon farkları 
ödenmedi. Biz 2020 Ekimini beklemeden bu 
yıl ki kamu sözleşmelerinin içerisine bu ar-
kadaşlarımızın da dahil edilerek kamuda ya-
pılacak toplu iş sözleşmesi ile elde edilecek 
hakların ve sosyal hakların bu arkadaşlara 
da uygulanmasını talep ediyoruz. Gerçekten 
ciddi bir mağduriyet var. Binlerce arkadaşımı-
zın bu konuda talepleri var. Bu mağduriyetin 
giderilmesini istiyoruz.”

Yaklaşık 400 bin HAK-İŞ üyesinin özellik-
le enflasyon farkı talebine ilişkin dilekçeleri 
bulunduğunu ve bu dilekçelerin sadece gör-
sellerini Sayın Bakan’a takdim ettiğini ifade 
eden Arslan, “HAK-İŞ’in büyük bir odası bu 
dilekçelerle dolu. Bakanlıkta uygun bir yer 
bulunur bulunmaz bu dilekçeleri Bakanlığa 
teslim edeceğiz. Bu arkadaşlarımızın taleple-
ri de enflasyon farkının kendilerine ödenmesi 
ve çerçeve protokole kendilerinin dahil edil-
mesidir” dedi.

Mevsimlik ve Geçici İşçilere İlişkin 
Taleplerimiz

Arslan,  “Geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
başta Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan 
yangın işçileri olmak üzere, ÇAY-KUR Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımızın ge-
çen yıl olduğu gibi bu yıl da vizelerinin verilip, 
9 ay 29 gün çalışmalarını ÇAY-KUR’da da en 
az 6 aylık süreyle çalıştırılmaları konusun-
daki hem kararnamede yer alan hem de 
tarafımızla imzalanmış protokol ile destek-
lenmiş hususun yerine getirmesini istiyoruz. 
Şu ana kadar Maliye Bakanlığı’ndan bir vize 
kararı henüz çıkmadı. Dolayısıyla burada ar-
kadaşlarımız büyük bir beklenti içerisinde. 
Orman Genel Müdürlüğü’nde yangınla mü-
cadele ediyoruz. Bu gerçekten hem ülkemiz 
ormanları, hem ülkemizin güvenliği hem 
de çalışanlarımızın geleceği için son derece 
önemli. ÇAY-KUR’da şu anda arkadaşlarımız 
çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da sü-
relerin dikkate alınarak bir an evvel vizelerin 
verilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

696 KHK İLE KADROYA GEÇENLERİN SORUNLARINI 
BAKAN SELÇUK’A İLETTİK
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KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK 

HAK-İŞ, BAKAN SELÇUK'LA BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlı-
ğındaki HAK-İŞ heyeti kamu toplu iş sözleş-
melerine ilişkin talebini iletmek üzere, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi. 
Konfederasyonumuza bağlı 62 bin işçiyi ilgi-
lendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve 
protokolü görüşmeleri kapsamında Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Temmuz 2019 
tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a HAK-İŞ’in 
taleplerini iletti. Görüşmeye, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin ve 
Settar Aslan ile kamu işyerlerinde örgütlü 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Baş-
kan ve yöneticileri katıldı. Basına kapalı ola-
rak gerçekleştirilen görüşmenin ardından 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“696 KHK İle Kadroya Geçenler de 
Çerçeve Protokole Dahil Edilmeli” 

Arslan, HAK-İŞ 2019 yılı kamu toplu iş söz-
leşmesi çerçeve protokolü kurulu tarafından 

hazırlanan teklifleri Sayın Bakan’a sundukla-
rını, ayrıca çalışma hayatının temel sorunla-
rı, toplu iş sözleşmesini doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini 
ifade ettiklerini söyledi. Kamu işyerlerindeki 
üyelerimizin yaşadıkları sorunları da dile 
getirdiklerini söyleyen Arslan, “696 sayılı Ka-
rarname ile kadro alan kamuda çalışan yak-
laşık 1 milyona yakın arkadaşımızın yaşadığı 
sorunları ifade ettik ve onlar için kamu toplu 
iş sözleşmesi çerçeve protokolüne dahil edil-
mesini istediğimiz hususları arz ettik” dedi.  
Bakan Selçuk’un büyük bir dikkat ve neza-
ketle talep, teklif ve görüşlerimizi dinlediğini, 
notlar aldığını söyleyen Arslan, heyette bulu-
nan sendikalarımızın başkan ve yöneticileri-
nin de kendi sendikaları ve işyerleri ile ilgili 
sorunlarını dile getirdiğini ifade etti. Arslan, 
“Son derece verimli, karşılıklı saygı ve sevgi 
içerisinde çok güzel bir toplantıyı sonuçlan-
dırmış olduk” dedi. 

Taban Ücret ve İyileştirme Talebimiz 

Arslan, HAK-İŞ’in ücret zamlarına ilişkin tale-

bini de açıkladı. Arslan, şunları kaydetti: 
“Biz kamuda 4.250 TL brütün altında ücret 
alan arkadaşlarımızın ücretlerinin öncelikli 
olarak 4.250 TL bürüte çekilmesini, bu yük-
seltmeden sonra tüm işçilerin toplu iş söz-
leşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki ay-
lık çıplak brüt ücretlerine 360 TL, günlük brüt 
çıplak ücretlerine 12 TL iyileştirme yapılma-
sını, bu yükseltme ve iyileştirmeler yapıldık-
tan sonra işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 
birinci altı ay için yüzde 15, iki, üç ve dördüncü 
altıncı aylarda da enflasyon artı yüzde 5 refah 
payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 
Sosyal yardımlarda da bir kısım iyileştirmeler 
yaptık. Ek ödemeler daha öncede bir defa ya-
pılıyordu. Bizim talebimiz mayıs ve eylül ayla-
rında 1.250’şer TL’lik bir ek ödeme yapılması. 
Yine sosyal yardımlarda birinci yıl 575 TL, 
ikinci yıl 650 TL sosyal yardım, yemek yardı-
mında yine brüt çalışma günleri için birinci yıl 
20 TL, ikinci yıl 22 TL. Aile ve çocuk yardımı 
devlet memurlarına ödenen aile ve çocuk 
yardımı ödenmesini ancak eşleri de çalışıyor-
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sa aynı yardımında eşlere de verilmesi ve bir 
de giyim yardımı konusunda 500 ve 600 TL 
olarak ödenmesini talep ediyoruz.”  Arslan, 
toplu iş sözleşmelerinde bunların dışındaki 
var olan maddelerin ücret zamları oranın-
da artırılması, olmayanların da taleplerimiz 
dikkate alınarak dahil edilmesini istediklerini 
söyledi. 

Mevsimlik ve Geçici İşçilere İlişkin 
Taleplerimiz 

Arslan, HAK-İŞ’in taleplerini de ana hatlarıyla 
basın mensuplarıyla paylaştı. Arslan, şunları 
kaydetti: 
“Birincisi geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
başta Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan 
yangın işçileri olmak üzere, ÇAY-KUR Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımızın ge-
çen yıl olduğu gibi bu yıl da vizelerinin verilip, 
9 ay 29 gün çalışmalarını ÇAY-KUR’da da en 
az 6 aylık süreyle çalıştırılmaları konusunda-
ki hem kararnamede yer alan hem de tarafı-
mızla imzalanmış protokol ile desteklenmiş 
hususun yerine getirmesini istiyoruz. Şu 
anada kadar Maliye Bakanlığı’ndan bir vize 

kararı henüz çıkmadı. Dolayısıyla burada ar-
kadaşlarımız büyük bir beklenti içerisinde. 
Orman Genel Müdürlüğü’nde yangınla mü-
cadele ediyoruz. Bu gerçekten hem ülkemiz 
ormanları, hem ülkemizin güvenliği hem 
de çalışanlarımızın geleceği için son derece 
önemli. ÇAY-KUR’da şu anda arkadaşlarımız 
çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da sü-
relerin dikkate alınarak bir an evvel vizelerin 

verilmesini istiyoruz. İkincisi 696 kararna-
me ile kadro kapsamına alınan ve sayıları 1 
milyonu bulan arkadaşlarımız ile kadro ala-
mayan ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında 
kalan arkadaşlarımızın 2018 yılı ücret zamları 
ne yazık ki Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
belirlenen yüzde 4 yüzde 4 şeklinde kalmış-
tır. HAK-İŞ olarak bu konuda yaptığımız pek 
çok görüşmeye rağmen, şu anada kadar bu 
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arkadaşlarımızın enflasyon farkları 
ödenmedi. Biz 2020 Ekimini bekle-
meden bu yıl ki kamu sözleşmele-
rinin içerisine bu arkadaşlarımızın 
da dahil edilerek kamuda yapılacak 
toplu iş sözleşmesi ile elde edile-
cek hakların ve sosyal hakların bu 
arkadaşlara da uygulanmasını talep 
ediyoruz. Gerçekten ciddi bir mağdu-
riyet var. Binlerce arkadaşımızın bu 
konuda talepleri var.”  Yaklaşık 400 
bin HAK-İŞ üyesinin özellikle enflas-

yon farkı talebine ilişkin dilekçeleri 
bulunduğunu ve bu dilekçelerin sa-
dece görsellerini Sayın Bakan’a tak-
dim ettiğini ifade eden Arslan, “HAK-
İŞ’in büyük bir odası bu dilekçelerle 
dolu. Bakanlıkta uygun bir yer bulur 
bulunmaz bu dilekçeleri bakanlığa 
teslim edeceğiz. Bu arkadaşlarımı-
zın talepleri de enflasyon farkının 
kendilerine ödenmesi ve çerçeve 
protokole kendilerinin dahil edilme-
sidir” dedi. 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
696 Sayılı KHK ile Kadroya geçenlerin ve Kadro alamayanların 2019 yılı 

“ENFLASYON FARKI” talebine ilişkin dilekçeler

Arslan, “Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bazı sendikalarımız son 
aşamaya geldiler. Bazıları grev, bazıları uyuşmazlık kararı alma aşa-
masında. Toplu iş sözleşmelerinin kısa zamanda, masada uzlaşma ile 
sonuçlandırılmasını umut ediyoruz. Sayın Bakanımız ile de bu duygu ve 
düşüncelerimizi paylaştık. HAK-İŞ, üyelerimizin razı olmadığı, çalışan-
ların razı olmadığı hiçbir toplu iş sözleşmesini bugüne kadar imzala-
mamıştır, burada da üyelerimizin talepleri doğrultusunda, toplu sözleş-
me müzakerelerini sonuçlandırmak için çaba sarf edeceğiz. Umarım 
grev kararı, grev uygulaması yapılmadan toplu iş sözleşmelerini hep 
birlikte sonuçlandırmış oluruz” dedi.

“MASADA SONUÇLANDIRILMASINI UMUT EDİYORUZ” 
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HÜKÜMET
HAK-İŞ’E TOPLU SÖZLEŞME

TEKLİFİNİ SUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 

kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 
9 Ağustos 2019 tarihinde bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ’e bakanlığın kamu toplu 

iş sözleşmesi teklifini sundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile kamu toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri kapsamında 9 Ağustos 2019 
tarihinde bir araya geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ’e bakanlığın 
kamu toplu iş sözleşmesi teklifini sundu.
Görüşmede Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Av. Hüseyin Öz ile Yunus Değirmenci 
yer aldı. Görüşme sonrasında basına açık-
lamalarda bulunan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Bakan Selçuk, birinci altı aylık 
dönem için yüzde 7 ikinci 6 ay için yüzde 4, 
diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif 
etti. Bu teklif kabul edilebilir bir teklif olma-
dığı için bir uzlaşmadan bahsedemiyoruz. 
Kabul edilebilir bir noktaya gelirse biz bunu 
sonuçlandırırız” dedi.

“Çalışanlarımız TİS’lerin 
İmzalanmasını Bekliyor”

Yaklaşık 200 bine yakın kamu işçisinin top-
lu iş sözleşmesi müzakerelerinin Ocak ve 
Mart ayından bu yana devam ettiğini ve bazı 
işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinde resmi 
arabulucu sürecinin başladığını, bazı yerler-
de grev aşamasına gelindiğini ve grev kararı 
alındığını vurgulayan Arslan, “Ocak ayından 
geçerli sözleşmelerde 8’inci aydayız, Mart 
ayından geçerli sözleşmelerde 6’ncı aydayız. 
Dolayısıyla çalışanlarımız toplu iş sözleş-
melerinin sonuçlandırılmasını ve bir an ev-
vel toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasını 
beklemektedirler” diye konuştu.

“Toplu Sözleşme Teklifimizi 5 
Temmuz’da Sunduk”

5 Temmuz’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a HAK-
İŞ Konfederasyonu kamu çerçeve protokolü 
koordinasyon kurulu tarafından hazırlanan 
2019-2020 yıllarını kapsayan toplu sözleş-
melerle ilgili tekliflerini ayrıntılı bir şekilde 
sunduklarını anımsatan Arslan, “Sayın ba-
kanımız bu tekliflerimizi değerlendirecekle-
rini ve bu doğrultuda önümüzdeki günler-
de bizim bu taleplerimize karşı, bakanlığın 
tekliflerini ileteceklerini ifade etmişti. Sayın 
Bakanımız bugün bunun için bizi davet etti. 

HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın ve yaklaşık 70 bin üyemizin toplu 
iş sözleşmesi müzakerelerinde Bakanlığın 
bizim yaptığımız tekliflere karşılık tekliflerini 
sundular” dedi.

“Yüzde 7, İkinci Altı Ay İçin Yüzde 4 
Teklif Sundu”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk tarafından HAK-İŞ’e sunulan 
resmi teklife ilişkin “Sayın Bakanın iyileştiril-
me yapıldıktan sonra birinci altı ay için yüzde 
7, ikinci altı ay için yüzde 4, diğer yıllar için 
ise yüzde 3, yüzde 3, enflasyon farkının ve-
rileceği hususundaki tekliflerini bizimle pay-
laştılar” bilgisini verdi. 
Arslan, Bakanlığın toplu iş sözleşmesinin 
bayramdan önce sonuçlandırılması konu-
sunda bir çaba içerisinde olduğunu, bir çıkış 
yolu, uzlaşma arayışı içerisinde olduğunu, 
Sayın Bakan ile sıcak ve samimi bir görüş-
me gerçekleştirildiğini söyledi. 
Arslan, HAK-İŞ’in kamu toplu iş sözleşme-
si görüşmeleri kapsamında kamuda kadro 
kapsamı dışında kalan işçilerin kadro soru-

nunun çözülmesi, kadro alanların da kamu 
çerçeve protokolüne dahil edilmesi konu-
sundaki talebini ilettiklerini söyledi. Arslan, 
‘Taşerondan kadroya geçenlerin kamu çer-
çeve protokolü kapsamına alınması ve on-
lara uygulanan yüzde 4 artı yüzde 4 zammın 
da güncellenmesi talebini bir kez daha ifade 
ettik” dedi. 

 “Bakanlığın Teklifi Kabul Edilebilir 
Değil” 

Bakanlık tarafından sunulan teklifin kabul 
edilebilir olmadığını vurgulayan Arslan, “Bi-
zim için bu teklifler kabul edilebilir teklifler 
olarak gözükmediği için bir uzlaşmadan 
bahsedemiyoruz. Ama Sayın Bakan müza-
kerelerin devam edeceğini ve bizimle mü-
zakereleri ve görüşmeleri sürdüreceğini, 
yeni bir durumla karşılaşırsak bu durumu 
da tekrar değerlendireceğimizi ifade ettiler. 
Müzakereyi masa başında sonuçlandırıp, 
önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesi-
nin sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu konu-
da katkı ve destek vermeye devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Tüm ça-
lışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı 
kutluyor, sevgi ve merhametin bütün topluma 
dalga dalga yayıldığı, küslüklerin ve kırgınlıkların 
son bulduğu huzur ve mutluluk dolu bir bayram 
diliyorum” dedi. Arslan, CHP ve HDP’li belediyeler 
tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki HAK-İŞ 
üyesinin ve ailesinin bayrama buruk bir şekilde 
girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri 
dönebilmeleri için Kurban Bayramından sonra aç-
lık grevi başlatacaklarını söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kur-
ban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada 
şunları kaydetti: “HAK-İŞ Konfederasyonu adına, 
tüm üyelerimizin, ülkemizin, inananların Kurban 
Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, tüm 
insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini di-
liyorum.
Toplumun en önemli yapısı olan aileleri bir arada 
tutan unsur kadim değerlerimizdir. Bayramlar da 
bu değerlerin öne çıktığı günlerdir. Kurban Bay-
ramı bize kadim kültürümüzün sunduğu, paylaş-
mayı dayanışmayı anlatır. Hakça paylaşmayı, kar-
deşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri 
sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlen-
dirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi anlatır.
Bu mübarek günlerde kadim medeniyetimizde 
önemli bir yer tutan toplumsal dayanışmanın, kar-
deşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez 
daha hatırlanması ve güçlendirilmesi en büyük 
beklentimizdir. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul 
ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta 
olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenle-
rin unutulmamasını temenni ediyoruz. Ancak biz 
HAK-İŞ olarak bayrama buruk giriyoruz. 31 Mart 

yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve 
HDP’li bazı Belediye Başkanları HAK-İŞ üyesi işçi-
lere yönelik bir “cadı avı” başlatmış, binin üzerinde 
HAK-İŞ üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edil-
miş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskı-
lar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan 
istifa etmek zorunda kalmıştır.
Bolu belediyesi başta olmak üzere CHP’li bazı 
belediyelerde işten atılan üyelerimiz 108 gündür 
işlerine dönmek için eylem yapmaktadır. İşinden, 
aşından, ekmeğinden edilen üyelerimiz ve aileleri 
Kurban Bayramına da buruk bir şekilde girmek-
tedir. Her fırsatta CHP’li belediye başkanlarına ve 
CHP Yöneticilerine seslendik, işten atılan üyeleri-
mizin işe iadeleri talebiyle binlerce üyemizin katı-
lımıyla Bolu’dan Ankara’ya “Emek ve Adalet Yürü-
yüşü” gerçekleştirdik. CHP Genel Merkezi önünde 
“Söz Namustur, Gelin Dediniz Geldik” dedik, ama 
yine sesimizi duymadılar. Her fırsatta bizim niye-
timizi sorgulayan, bizim eylemlerimizden siyasi 
bir çıkarım yapmaya çalışan CHP’li yöneticilere 
Kurban Bayramı sonuna kadar süre veriyoruz. 
İşten atılan üyelerimizin işlerine başlatılmalarını 
istiyoruz.  Bu talebimize olumlu yanıt verilmezse, 
Bolu Belediyesi önünde açlık grevi başlatacağız. 
Biz, işimizi ve ekmeğimizi istiyoruz. İşini kaybe-
den üyelerimiz işlerine dönünceye kadar bu mü-
cadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz hakkımızı ve 
hukukumuzu koruyacağız. Bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın.
Konfederasyonumuz adına, tüm çalışanların ve 
vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı bir kez daha 
yürekten kutluyor, kardeşlik, barış, mutluluk ve 
esenlikler içerisinde daha nice bayramlara ulaş-
mayı diliyoruz.”

BAYRAMDAN SONRA AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUZ
“KURBAN BAYRAMINIZI KUTLUYORUZ”



ARSLAN, HABER 
KANALLARINA 

GÜNDEM VE
ÇALIŞMA 

HAYATINA İLİŞKİN 
AÇIKLAMALARDA

BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan, 17 Mayıs 2019 tarihinde 
A Haber, 29 Mayıs 2019 tarihinde 
Bengütürk Tv'de Cem Açıkgöz’ün 

sunduğu Günün Raporu, 18 Haziran 
2019 tarihinde TRT Haber canlı 

yayını, 27 Haziran 2019 tarihinde 
A Haber Televizyonunda canlı 
olarak yayınlanan Memleket 

Meselesi ve 31 Temmuz 2019 
tarihinde A Haber ve A Haber Arka 

Plan programına katıldı. Arslan 
ayrıca 1 Ağustos'ta Akit Tv Canlı 
yayını, 7 Ağustos'ta Bengütürk, 
9 Ağustos'ta TV5 ve HaberTürk  

canlı yayınlarına katılarak CHP ve 
HDP’li belediyelerde yaşanan işten 

çıkarmalar, emekçilere yönelik 
tehdit, yıldırma, işyeri değiştirme ve 
işten çıkarma baskılarına karşı Bolu 
Belediyesi önünden başlatılan “Emek 

ve Adalet Yürüyüşü” ve çalışma 
hayatına ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu.
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CHP DEN ISÇI KIYIMI VE SENDIKA DAYATMASI

Yayın Adı

Tarih

: Yeni Söz Gazetesi
: 02.09.2019

Sayfa : 1
Ili : Istanbul

Periyod : Günlük Tiraj : 10.208 1/2

www.medyatakip.com

38 ISÇIYE BAYRAMI ZEHIR ETTILER

Yayın Adı Tarih: Sabah : 07.08.2019
Sayfa : 13Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 267.110 1/1

www.medyatakip.com

HAK-IS E KARSI SAVAS VERILIYORYayın Adı

Tarih

: Hürses

: 07.08.2019Sayfa : 5
Ili : Istanbul Periyod : Günlük

Tiraj : 4.639 1/1

www.medyatakip.com

MARDIN DE 313 KISI ISTEN ÇIKARDDI

Yayın Adı

Tarih

: Mardin Iletisim

: 29.07.2019

Sayfa : 1

Ili : Mardin

Periyod : Haftada 6 Gün Tiraj : 418
1/2

www.medyatakip.com

CHP LI BELEDIYE 100 GÜNDÜR ZULMEDIYOR

Yayın Adı Tarih: Star : 02.08.2019
Sayfa : 10Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 102.152 1/1

www.medyatakip.com

KABIR AZABI

Yayın Adı Tarih: Takvim : 07.08.2019
Sayfa : 11Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 105.801 1/1

www.medyatakip.com

CHP DEN ISÇI KIYIMI VE SENDIKA DAYATMASI

Yayın Adı Tarih: Yeni Söz Gazetesi : 02.09.2019
Sayfa : 1Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 10.208 1/2

www.medyatakip.com

SMS LI ISÇI KIYIMI

Yayın Adı

Tarih

: Aksam

: 29.07.2019

Sayfa : 1

Ili : Istanbul

Periyod : Günlük Tiraj : 103.105 1/2

www.medyatakip.com

CHP SIMDI DE SÜRGÜN EDIYOR

Yayın Adı Tarih: Yeni Safak : 29.07.2019
Sayfa : 1Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 104.126 1/2

www.medyatakip.com

CHPLI BELEDIYELER SENDIKALARA SAVAS AÇTI

Yayın Adı Tarih: Sabah : 31.07.2019
Sayfa : 14Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 268.023 1/1

www.medyatakip.com

CHP DEN SENDIKA BASKISI
Yayın Adı

Tarih

: Türkiye Gazetesi

: 02.08.2019
Sayfa : 1

Ili : Istanbul Periyod : Günlük

Tiraj : 129.007 1/2

www.medyatakip.com

IBB DE SENDIKA BASKINI

Yayın Adı Tarih: Yeni Safak : 02.08.2019
Sayfa : 10Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 104.126 1/1

www.medyatakip.com

BOLU DA 100 GÜN OLDU

Yayın Adı Tarih: Yeni Safak (Sehir) : 02.08.2019
Sayfa : 10Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 104.126 1/1

www.medyatakip.com

SÖZÜNÜ TUT IMAMOGLU

Yayın Adı Tarih: Aksam : 03.09.2019
Sayfa : 8Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 101.751 2/2

www.medyatakip.com

EMEKÇILER KARARLIYayın Adı

Tarih

: Günes

: 03.09.2019
Sayfa : 1

Ili : Istanbul Periyod : Günlük

Tiraj : 102.137 1/2

www.medyatakip.com

BUYUK PROTESTOYayın Adı

Tarih

: Sabah

: 03.09.2019
Sayfa : 1

Ili : Istanbul Periyod : Günlük

Tiraj : 265.054 1/2

www.medyatakip.com
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Konfederasyonumuza bağlı yaklaşık 70 bin 
işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşme-
leri Çerçeve Protokolü, 22 Ağustos 2019 
tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk tarafından imzalandı.
İmza töreni, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Mehmet 
Şahin, Av. Hüseyin Öz ve konfederasyonu-

muza bağlı sendikalarımızın başkan ve yö-
neticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
2019-2020 yılları için geçerli olan sözleşme-
ye göre, brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında 
olan kamu işçisine 150 liraya kadar iyileştir-
me yapılacak. 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 
yılı için ise yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı 
verilecek. 
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, imzalanan toplu iş sözleş-
mesinin ülkemiz, bütün kamu çalışanları ve 

HAK-İŞ üyesi sendikalar için hayırlı olmasını 
diledi.

“Önemli Bir Kazanım Olarak 
Görüyoruz”

Bir toplu iş sözleşmesinin olumlu ve taraf-
ların üzerinde uzlaştığı yönlerinin öne çıka-
rılmasının doğal olduğunu belirten Arslan, 
“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve An-
laşma Protokolünü bu anlamda önemli bir 
süreçte gerçekleştirilen önemli bir kazanım 
olarak görüyoruz. Kamu çalışanlarımızın 
beklentileri çok daha fazla olsa da bu bek-
lentileri azami ölçüde karşılama konusunda 
hükümetimizin çabalarını, Sayın Cumhur-
başkanımızın, Sayın Bakanımızın ve diğer 
yetkililerin çabalarını takdirle karşılıyoruz. 
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Proto-
kolü’nün imzalanması yeni bir başlangıçtır” 
dedi.

“Masada Kalma ve Birlikte 
Sorunları Çözme İradesini Önemli 
Buluyoruz”

HAK-İŞ olarak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri 
Çerçeve Protokolü müzakereleri sürecinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldikleri 

HAK-İŞ, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVE 
PROTOKOLÜNÜ İMZALADI
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her toplantıda, uzlaşmaya odaklanan, so-
runları çözmek için çaba sarf eden ve ‘Bir-
likte Türkiye’yiz’ mesajı vermeye çalışan bir 
çaba gördüklerini dile getiren Arslan, “Talep-
lerimizin hepsi kabul edilmese de istediği-
miz her şey toplu sözleşmede elde edilme-
se de uzlaşma anlayışını, diyalog anlayışını, 
masada kalma ve birlikte sorunları çözme 
iradesini çok önemli buluyoruz. Kamu Toplu 
İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüş-
meleri sürecinde Sayın Bakanla ve heyetiyle 
bir araya geldiğimiz her toplantıda bunun 
altını çizdik ve bu doğrultuda yürüdük. Bizim 
beklentilerimizi karşılamasa da uzlaşma 
ile ortaya çıkmış metni genel hükümleriyle 
aynen kabul ettik. Bu uzlaşma burada sağ-
lanmış oldu” dedi. Protokol öncesinde Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk ile bir araya geldiklerini an-
latan Arslan, “İmza töreni öncesinde Sayın 
Bakanımızla bir araya gelerek gıda, tarım 
ve orman iş kolumuzdaki sendikalarımızın 
örgütlü olduğu işyerleri olan ÇAYKUR ve 
Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üze-
re, sağlık, büro, medya, taşımacılık ve genel 
işler kolundaki işyerlerimizdeki sorunları 
ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bu konudaki 
taleplerimizi ifade ettik. Geçici mevsimlik 
işçilerle ilgili ve 696 sayılı KHK ile kadroya 
geçen arkadaşlarımızla ilgili beklentilerimizi 
anlattık. Sayın Bakanımız taleplerimize karşı 
yapıcı ve çözümü mümkün olan sorunların 
çözülmesi konusundaki kararlılığını ve ira-
desini bir kez daha ortaya koydu. Bu bizim 
için yazılmış metinler kadar değerlidir. Ba-
kanımızın bu kararlılığına, taahhütlerine ve 

iradesine teşekkür ediyoruz. Toplu iş söz-
leşmemizin bu çerçevede sonuçlanması 
için verdiği çaba için Kamu İşveren Sendi-
kası Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Baş-
kanlarına ve yönetim kurulu üyelerine bu 
konudaki çaba ve gayretleri için teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. Selçuk, 2019-
2020 yılları için geçerli olan sözleşmede 
kamu işçisine 2019 yılı için yüzde 8+4 zam, 
2020 yılı için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı 
verileceğini, brüt maaşı 3 bin 500 liranın al-
tında olan kamu işçisine ise 150 liraya kadar 
iyileştirme yapılacağını, bu zam oranlarının 
enflasyonun altında kalması durumunda 
kamu işçilerinin enflasyon farkını da alma-
ya devam edeceklerini açıkladı. İmza töreni, 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in bu yıl Şanlıurfa’da 
ortaklaşa gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamala-
rına katılmak için Kahramanmaraş'tan Şanlı-
urfa'ya gelirken yaşanan trafik kazası sonucu 
vefat eden ve yaralanan 1 Mayıs şehit ve gazi-
lerimizi unutmadık, unutmuyoruz.
Kaza Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekre-
terimiz Dr. Osman Yıldız, 28 Mayıs 2019 tari-
hinde, beraberindeki heyetle birlikte Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi, Malatya 
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve 
Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam 
eden yaralılarımızı ziyaret etti. Elbistan Dev-
let Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk’ü 
ziyaret etti. Elbistan’daki hastane ziyaretleri-

nin ardından kazada yaralanan gazilerimizin 
evlerini ziyaret ederek kendileri ve aileleriyle 
görüştü.
Ziyaret programlarında Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız'a, Büro Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Yılancı, Öz Büro-İş Genel 
Başkanı Baki Gülbaba, Öz Büro-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Adem Gündoğan, 
HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, 
HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, 
Öz Büro-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Alaad-
din Varol, Öz Büro-İş Sendikası Kahraman-
maraş İl Başkanı Murat Arifoğlu, Öz Büro-İş 
Sendikası Elbistan Hastane Temsilcisi Ümit 
Şahin, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü Recep Biş-

kin eşlik etti. Yıldız ve beraberindekiler, Elbis-
tan’daki ziyaretlerin ardından Kahramanma-
raş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
ile Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’n-
de tedavisi devam eden yaralılarımızı ziyaret 
etti.  Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
Bayram arifesinde yaralı kardeşlerimizin 
hal hatırlarını sormak ve sağlık durumları 
hakkında bilgi almak için Malatya, Elbistan, 
Kahramanmaraş olmak üzere bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ziyaret prog-
ramlarımıza Malatya’dan başladık. 1 Mayıs’ta 
yaşanan elim trafik kazasından bu yana Kriz 
Komitesi olarak bütün yaralılarımızla ilgili sü-
reci yakından takip ediyoruz. HAK-İŞ olarak 

HAK-İŞ’TEN MEMUR-SEN İLE BİRLİKTE BAYRAM 
ARİFESİNDE 1 MAYIS GAZİLERİNE ANLAMLI ZİYARET
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görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek 
için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. HAK-
İŞ ve MEMUR-SEN olarak bu hassasiyetle 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm bun-
ların yanında 1 Mayıs’ta yaşanan elim trafik 
kazasıyla ilgili konfederasyonumuza bağlı 
Öz Büro-İş Sendikamızın Hukuk Müşavirleri 
aracılığıyla hukuki süreçlerle ilgili çalışmala-

rımızı devam ettiriyoruz” dedi.  HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak sadece ücret sendikacılığı 
yapmadıklarını, değerleri ve ilkeleri olan bir 
sendikacılık faaliyeti yürüttüklerini dile getiren 
Yıldız, “Sadece 1 Mayıs kutlamalarımızı ger-
çekleştirdiğimiz gün değil kutlamalarımızın 
öncesinde ve sonrasında üyelerimizin maddi 
ve manevi bütün ihtiyaçlarında yanındayız. 
HAK-İŞ'in güvenilir bir liman olduğunu bugün 
burada bir kez daha ifade ediyoruz. Kutlama-
larımız için yollara düşen bu uğurda şehit ve 
gazi olan üyelerimiz bizim için çok önemli 
değerlerimizdir. HAK-İŞ olarak kendilerine 
gereken desteği esirgemeyeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Yıldız, Bütün Yaralılarla Yakından 
İlgilenerek Sohbet Etti

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gül-
baba, 1 Mayıs’ta yaşanan kazanın herkesi bü-
yük üzüntüye boğduğunu belirterek, "HAK-İŞ 
ve Öz Büro-İş olarak üyelerimizin yanındayız. 
Kaza ile ilgili süreçleri Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız ile yakından takip ediyoruz. 
Maddi manevi üyelerimiz ve yaralanan va-
tandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya 

devam edeceğiz” dedi.
Ziyaretlerin ardından Elbistan Devlet Hastane-
si’nde çalışan Öz Büro-İş Sendikamızın üyele-
riyle bir araya gelen Genel Sekreterimiz Dr. 
Osman Yıldız, “Çalışma arkadaşlarınız 1 Mayıs 
günü haklarını aramak için çıktıkları yolda şe-
hit ve gazi oldular. Üzüntünüzü paylaşıyoruz. 
Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın sadece zor 
günlerinde değil her zaman yanlarında olma-
ya devam edeceğiz” dedi. Öz Büro-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Baki Gülbaba, “Çalışma 
arkadaşlarımız haklarını aramak ve itirazla-
rını dile getirmek için çıktıkları yolda şehit ve 
gazi oldular. Onlar bizim kutlu davamızın kut-
lu şehit ve gazileri oldular. Şehitlerimize Yüce 
Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dili-
yorum” şeklinde konuştu. MEMUR-SEN Kon-
federasyonu’na bağlı Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Metin Yılancı, “MEMUR-SEN olarak 
HAK-İŞ ile birlikte bu ortak acıyı paylaşarak, 
birlikte gayret ederek yaralılarımızın tedavisi 
sürecinde kendilerinin yanında olduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Rahmete kavuşan kar-
deşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı kar-
deşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
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HAK-İŞ Kriz Komitesi, 29 Mayıs 2019 tarihin-
de HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanlığı’nda, HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN’in 1 Mayıs mitingine katılmak 
için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden 
Şanlıurfa’ya gelirken yaşanan trafik kazası ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler ve yaralıları-
mızın son durumlarına ilişkin bilgilendirme-
lerde bulunmak amacıyla bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.
Konfederasyonumuza bağlı Öz Büro-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Baki Gülbaba başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantıya, HAK-İŞ Şan-
lıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Memur-Sen 
Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı Metin Yılancı, Öz Büro-İş Sendi-
kası Yönetim Kurulu üyeleri ile konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın Şanlıurfa Şube 
Başkanları katıldı.

“1 Mayıs Coşkusunu Şanlıurfa’da 
Yaşatmak İstemiştik”

Kriz Komitesi adına açıklamalarda bulanan Öz 
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülba-
ba, “HAK-İŞ ve MEMUR-SEN 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü bilinen bağlamından 
koparak, aslına, karakterine ve ruhuna uygun 
kutlama geleneğini başlatmıştır. Ülkemizin 
bölünmez bütünlüğü, 82 milyonun kardeşliği 
temelinde sendikacılık icra eden HAK-İŞ ve 
MEMUR-SEN, her yıl Türkiye’nin farklı bir ilin-
de 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirmektedir. 
Bu seneki 1 Mayıs kutlamalarımız için dura-
ğımız Şanlıurfa ilimizdi. Bu mübarek şehirde, 
bu Peygamberler şehrinde 1 Mayıs coşkusunu 
yaşamak ve yaşatmak istemiştik. 1 Mayıs sa-
bahı mitingimize katılmak için Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya gelirken 
üyelerimizin içinde bulunduğu bir minibüsü-
müzün kaza yapması nedeniyle mitingimizi 
yarıda kesmek durumunda kaldık. Her iki 
konfederasyonumuzun Genel Başkanları o 
gün dünyaya ve Türkiye’ye emekçilerimizin 
sorunlarını, itirazlarını ifade edeceklerdi. Ancak 
trafik kazası sonucu kaybettiğimiz ve yarala-
nan arkadaşlarımıza olan saygımızdan dolayı 
mitingimizi yarıda kestik” dedi.

“Teyakkuz Halindeyiz”

1 Mayıs kutlamalarının olduğu gün 35 bine ya-
kın emekçinin Şanlıurfa 1 Mayıs miting alanını 
doldurduğu bilgisini paylaşan Gülbaba, “Emek-
çilerimiz büyük bir sevinç, huzur ve mutlulukla 
alanı dolduruyorlardı. Sendikalarımızın ta-

mamı bu arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde 
seyahat edebilmeleri için gerekli her türlü do-
nanımı ve imkanı sağladılar. Arkadaşlarımızın 
çok güzel bir 1 Mayıs coşkusu yaşamaları için 
elimizden geleni yaptık ama kaderin önüne ge-
çilemiyor. Aracımızın yaptığı kaza sonucunda 5 
arkadaşımızı kaybettik. Araçta 18 kişi vardı. 13 
arkadaşımız yaralandı. Kazanın yaşandığı gün-
den bugüne kadar HAK-İŞ Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız’ın Başkanlığında oluşturulan 
HAK-İŞ Kriz Masası olarak HAK-İŞ Şanlıurfa İl 
Başkanımız Selim Gülsatar, Öz Büro-İş Sendi-
kamızın Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İl Baş-
kanları, Hizmet-İş Sendikamızın İl Başkanları 
ve şube başkanları ile MEMUR-SEN’deki yet-
kili arkadaşlarımızla sürekli olarak teyakkuz 
halindeyiz, seferberlik halindeyiz” ifadelerini 
kullandı. 

“Sendikacılığı Farklı Kodlarla 
Yapıyoruz”

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN’in sendikacılığı fark-
lı kodlarla yapan iki konfederasyon olduğunu 
vurgulayan Gülbaba, “Bizim için bir insan bir 
dünya demektir. Kimsenin burnu kanasın iste-
meyiz. Bu nedenle yaşanan elim trafik kazası 
bizi derinden üzmüştür. Kazanın yaşandığı 
günden bu yana Kriz Komitemiz ve Şanlıur-
fa’daki arkadaşlarımız olağanüstü bir çabayla 
yapılması gerekeni yaptılar. Kahramanma-
raş’ta, Şanlıurfa’da, Elbistan’da Kaymakamı-
mızdan Valimize, Belediye Başkanımızdan 
Emniyet birimlerimize ve diğer bütün devlet 
kademelerine kadar bütün yetkililer kazay-
la çok yakından ilgilendiler. Hastanelerimizin 
özellikle başhekimlerine ve doktorlarına çok 
teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri arayarak 
taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuş-
tu.

“Bayram Arifesinde Yaralılarımızı 
Ziyaret Ettik”

Bayram arifesinde yaralı kardeşlerimizin hal 
hatırlarını sormak ve sağlık durumları hak-
kında bilgi almak için Malatya, Elbistan, Kah-
ramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Gülbaba, 
“Kazanın yaşandığı günden bugüne kadar hem 
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonla-
rımız hem de Öz Büro-İş Sendikamız olarak 
kaza geçiren arkadaşlarımızın yanındayız. Dün 
ve bugün Kriz Komitesi Başkanımız ve HAK-İŞ 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız Başkanlı-
ğında Malatya, Elbistan ve Kahramanmaraş ve 
Şanlıurfa’daki hastanelerde yatan ve taburcu 
olan arkadaşlarımızın evlerini ziyaret ederek 
her 2 konfederasyonumuz tarafından gerçek-
leştirilen bir güzelliği paylaştık. Yaralılarımızın 
durumu gayet iyi. Şu anda Malatya’da iki arka-
daşımız var. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Has-
tanesi’nde bir arkadaşımız var. Taburcu olma 
aşamasına gelmiş durumdalar. Kahraman-
maraş’ta üç arkadaşımız var. Diğer arkadaşla-
rımız taburcu oldular. Durumları oldukça iyi ve 
gün geçtikçe daha da iyi olacak inşallah” dedi.
Öz Büro-İş Sendikası olarak kaza geçirenler-
le ilgili hukuki anlamda yapılması gerekenleri 
büyük bir hassasiyetle yerine getireceklerini 
vurgulayan Gülbaba, “Sendikamızın hukukçu-
ları kazada ölen ve yaralanan arkadaşlarımızla 
ilgili yapılması gerekenleri yapacaklar. Biz bu 
arkadaşlarımızın yanındayız ve destekçileriyiz. 
Dileğimiz ve duamız bir an önce sağlıklarına 
kavuşmalarıdır. Sonraki süreçlerde hukuksal 
anlamda yapılması gerekenleri sendikamız 
yapacaktır” sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ KRİZ KOMİTESİ 1 MAYIS'TA MEYDANA GELEN 
KAZA SONRASI SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mayıs 
2019 tarihinde, konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 1 No’lu Şu-
besi tarafından düzenlenen iftar programın-
da işçilerle bir araya geldi.  
İftar programına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ İstanbul İl Baş-
kanı Mustafa Şişman, Hizmet-İş Sendikası 
Şube Başkanları ile konfederasyonumuza 
bağlı Sendikaların İl Başkanları ve Yönetici-
leri, iş yeri sendika temsilcileri ve üyelerimiz 
katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Müba-
rek Ramazan ayının ülkemize, milletimize 
ve tüm emekçilere bereket ve huzur günler 
getirmesini dileyerek, emekçilerle iftar yap-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ARSLAN, İFTARDA İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mayıs 
2019 tarihinde HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlı-
ğımız tarafından organize edilen Temsilciler 
iftar programına katıldı.
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız Mustafa Şiş-
man tarafından organize edilen iftar prog-
ramına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız 
İstanbul şubelerimizin Başkan ve yöneticileri 
katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 
İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar 
programında İstanbul şubelerimizin Başkan 
ve yöneticileriyle bir araya gelmekten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.
İstanbul İl Başkanımız Mustafa Şişman da if-
tar programına katılan HAK-İŞ İstanbul şube-
lerimizin Başkan ve yöneticilerini selamladı.

ARSLAN, İSTANBUL TEŞKİLATIMIZLA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mayıs 
2019 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Öz İletişim-İş Sendikamızın düzenlediği iftar 
programına katıldı.
İftar programına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mehmet Nur Güllüoğlu, yönetim kurulu 

üyeleri ve Öz İletişim-İş Sendikası üyeleri 
katıldı.

“İşbirliğimizi Daha da 
Güçlendirmemiz Gerekiyor”

Arslan, “Sendikamızın değerli başkanına, 
yönetim kurulu üyelerine ve burada bulu-

nan tüm üyelerimize bu davet için teşekkür 
ediyorum. Sizlerle birlikte mütevazi bir iftar 
sofrasında oruç açmak çok güzel. Ramazan 
ayından sonra bütün birimlerimizle ayrı ayrı 
programlar düzenleyip, HAK-İŞ’i, HAK-İŞ’in 
faaliyetlerini ve yapmamız gerekenleri ko-
nuşalım istiyoruz. Sendikamız ve üyeleriyle, 
hem sendikamız ile HAK-İŞ arasındaki, hem 
de işveren ile sendikamız ve HAK-İŞ arasın-
daki işbirliğini daha da güçlendirmemiz ge-
rekiyor” diye konuştu.
Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Nur Güllüoğlu iftar davetlerine 
katıldıkları için Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a teşekkür ederek programa katılan 
tüm üyelerin Kadir Gecelerini ve Ramazan 
Bayramlarını tebrik etti. İftar programı Öz 
İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet 
Nur Güllüoğlu tarafından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a plaket takdimi ve toplu fo-
toğraf çekimi ile son buldu.

ARSLAN, ÖZ İLETİŞİM-İŞ ÜYELERİYLE 
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs 
2019 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-
İŞ tarafından düzenlenen Geleneksel Basın 
İftar Programında çok sayıda basın mensu-
buyla bir araya geldi.
İftar programına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mustafa Toruntay, A. Cengiz Gül, Genel Sek-
reterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter 
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, Basın 
Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı, konfede-

rasyonumuza bağlı sendikalarımızın basın 
müşavirleri ile çok sayıda basın mensubu 
katıldı. Arslan, iftar programında basın men-
suplarına çalışma hayatı ve gündeme ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. 

“İşsizlik Rakamlarının Yüksek 
Olması İşi Olanlar İçin de Tehdit”

Mayıs ayı TÜİK işsizlik rakamlarını değerlen-
diren Arslan, “Türkiye genelinde işsiz sayısı 
2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın Şubat 

ayına göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 
milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4,1’lik 
artış ile yüzde 14,7 seviyesine yükseldi. Bu 
artış, çalışma hayatı ve sendikalar için toplu 
sözleşme ve sendika hakkından yararlanan, 
halen işbaşında olan arkadaşlarımız için de 
önemli bir tehdit unsurudur. İşsizlik rakam-
larının yüksek seyretmiş olması sadece iş-
sizler için değil, işi olanlar için de önemli bir 
tehdit olmuştur” dedi.

HAK-İŞ 9. GELENEKSEL BASIN İFTARINDA BASIN 
MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİK
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“Kayıtdışı İstihdam Sendikal 
Hareketin Geleceği İçin Tehdit 
Edicidir”

Kayıtdışı istihdamın yüzde 50’lerden yüzde 
32’lere kadar gerilemesini önemli bir başa-
rı olarak gördüklerini belirten Arslan, OECD 
ortalamasının yüzde 15 olan kayıtdışı istih-
dam oranı dikkate alındığında Türkiye’de iki 
katı bir kayıtdışı istihdamın söz konusu oldu-
ğunu ve bunun sendikal hareketin geleceği 
açısından önemli ve tehdit edici bir unsur 
olduğunu söyledi.

“Kayıtdışı ile Mücadeleyi Milli 
Mesele Olarak Görüyoruz”

Arslan, “Kayıtdışı ile mücadeleyi milli bir 
mesele olarak görüyoruz. Bu milli mese-
lenin bütün taraflarıyla bu mücadelede yer 
almasını önemli buluyoruz. Bunun sağ-
lanması durumunda gelir adaletsizliğinin 
ortadan kalkacağını, sendikal örgütlülüğün 
artacağını, ölümlü iş kazaların büyük ölçüde 
sona ereceğini düşünüyoruz. Bu konuda hü-
kümetimizden daha somut ve sonuç almaya 
yönelik adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

“Toplu Sözleşmeler 
Sonuçlandırılmalı”

Bazı iş kollarında toplu sözleşme müzake-
relerinin devam ettiğini açıklayan Arslan, 
“Bazı iş kollarında ise hiçbir gelişme olma-
dan uyuşmazlık aşamasına geçildi. Hükü-
metimizden, Çalışma Bakanımızdan ve iş-
veren sendikalarından toplu sözleşmelerin 
Ocak ve Mart tarihlerinden itibaren geçerli 

olmak üzere bir an evvel sonuçlandırılma-
sını ve taşeron sisteminden kadroya geçen 
arkadaşlarımızın taleplerinin çerçeve proto-
kolde yer almasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Enflasyon Oranında Zam 
Talebimizi Israrla Devam 
Ettiriyoruz”

2019 yılında taşeron sisteminden kadroya 
yeni geçen 1 milyona yakın işçinin ve kad-
ro alamayan 100 bine yakın işçinin toplu iş 
sözleşmelerinde belirlenen yüzde 4+4 zam-
larının 2018 yılı enflasyonu oranında arttı-
rılmasını talep ettiklerini hatırlatan Arslan, 
“Talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımızdan tu-
tun bütün muhataplarımıza yazılı olarak ve 

ehemmiyetinin altını çizerek ilettik. Bunun 
gerçekleşmesi konusunda ısrarımızı devam 
ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yavaş’ın Sözlerini Esas Kabul 
Ediyoruz”

HAK-İŞ’e bağlı 3 sendikadan 11 bin 500 üye-
nin sendikalardan istifa ettirildiğini açıkla-
yan Arslan, “Ağırlıklı olarak İstanbul, Bolu, 
Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Artvin ve 
Antalya’daki üyelerimiz istifaya muhatap-
lardır. Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 
arkadaşımız var. İşten çıkan arkadaşlarımı-
zın eylemleri devam ediyor. Bugün Belediye 
Başkanımızla görüşmeler yapıldı. Bu işten 
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çıkarmaların durdurulmasını ve işten çıkarı-
lanların işe alınmasını, aksi halde önümüz-
deki günlerde üyelerimizle beraber Bolu’dan 
Ankara’ya bir yürüyüş gerçekleştireceğimizi 
ifade ettik. Bazı CHP’li belediyelerde genelge 
yayınlanarak bu konuda sendikal tercihlere 
müdahale edilmemesini, bu müdahalelerin 
anayasal ve yasal haklara müdahale ola-
cağından yola çıkan bir kısım olumlu geliş-
meler de var. Bunlardan bir tanesi Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’dir. HAK-İŞ olarak 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı 
ziyaret ettik ve bu konudaki endişelerimizi 
paylaştık. Kendilerinin bu konuda yayımla-
dıkları genelge doğrultusunda böyle bir tavır 
aldıklarını gördük. Buna rağmen bir kısım 
istifa girişimleri var ama Ankara Büyükşe-
hir Başkanımız Mansur Yavaş’ın bu sözlerini 
biz esas olarak kabul ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

 “14 Mayıs Büyük Felaket Günü”

Arslan, “Bugün 15 Mayıs. 14 Mayıs 1948 
yılında Filistin topraklarında emperyalist 
güçlerin desteğiyle İsrail’in kurulmuş olma-
sından bir gün sonra Filistinliler için Büyük 
Felaket Günü olarak ilan edilmiştir. 15 Mayıs 
1948 ise ‘Büyük Felaket’in başlangıcıdır. 71. 
Yılında HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği’nin Başkanı olarak Filistinli kardeşle-
rimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu 
buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mayıs 
2019 tarihinde, Türkiye Merkez Bankası’n-
da işçi olarak çalışan konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın üyesi İbrahim 
Sağlamyürek ve ailesinin iftar sofrasına ko-
nuk oldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-

mızın Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep 
Dere ile Hizmet-İş sendikamızın Kadın Ko-
mitesi üyeleri eşlik etti.
Sağlamyürek ailesi tarafından sevinçle kar-
şılanan Arslan ve beraberindekiler, kurulan 
yer sofrasında hep birlikte iftar yaptılar.
İbrahim Sağlamyürek’in 696 sayılı KHK ile 
sağlanan kadroda kapsam dışı kaldığını öğ-

renen Arslan, üzüntülerini dile getirdi.
HAK-İŞ’in uzun yıllar vermiş olduğu müca-
dele sonunda 1 milyona yakın taşeron işçi-
nin sürekli işçi kadrosuna alındığını ve bun-
lardan 300 bininin HAK-İŞ üyesi olduğunu 
belirten Arslan, kapsam dışı kalan taşeron 
emekçilerin 40 bininin HAK-İŞ üyesi olduğu-
nu anımsattı.
Kapsam dışı kalan taşeron emekçilerin 
sürekli işçi kadrosuna kavuşmaları için bir 
yol haritası oluşturduklarını ve mücadeleye 
aynı şekilde kararlılıkla devam edeceklerini 
vurgulayan Arslan, “696 sayılı KHK kapsamı 
dışında kalan KİT’lerdeki arkadaşlarımızın 
kadro almaları için mücadelemizi devam 
ettireceğiz. Kadro onların da hakkıdır. Bütün 
taşeron emekçilerin kadrolarına kavuşa-
caklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Arslan, emekçi İbrahim Sağlamyürek’in ço-
cuklarıyla yakından ilgilenerek, günün anısı-
na hediye takdim etti.
Arslan, Sağlamyürek’e Türk bayrağı işlemeli 
Kur-an’ı Kerim hediye etti. Sağlamyürek ise 
Arslan’a Türkiye haritası görünümünde bir 
isimlik hediye etti.

ARSLAN, ÜYEMİZİN İFTAR SOFRASINA KONUK OLDU 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mayıs 
2019 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 3 No’lu İETT 
Şubesi ile İETT ve Belediye Çalışanları Daya-
nışma Derneği (İBÇD) tarafından düzenlenen 
iftar programına katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı 
Mustafa Şişman, İETT Genel Müdürü Ahmet 
Bağış, İETT Genel Müdür Yardımcısı Hasan 
Özçelik, Hizmet-İş Sendikası İstanbul Şube 
Başkanları ve üyelerimiz katıldı.

“İETT Çalışanları Olarak Büyük Bir 
Başarıya İmza Attınız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İETT ça-
lışanlarının zor koşullarda başarılı işler ger-
çekleştirdiklerini belirterek, “İETT Genel Mü-

dürlüğü'nün ve çalışanlarının İstanbul için ne 
anlama geldiğini, hayatlarında bir kere otobü-
se bilmeyenler anlayamaz. Geçmiş yıllarda 
Sultanbeyli'den, Kadıköy'e gitmenin ne kadar 
zor olduğunu otobüs beklemeyenler anlaya-
maz. İETT çalışanları olarak büyük bir başarı-
ya imza attınız ve atmaya devam edeceksiniz. 
Bütün İETT teşkilatını tebrik ediyor, çalışma-
larından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Dayanışmayı Devam Ettirmenizi 
İstiyoruz”

Arslan, “2000 yılında Ulaşım A.Ş.’den KİP-
TAŞ'a geçerkenki sıkıntıları hatırlıyorum. Üc-
retlerin Ulaşım A.Ş.’ye girdiğimizde sendika 
yoktu. Biz arkadaşlarımızı sendikalı yaptık. 
Sonra adım adım bu noktaya geldik. Bu arka-
daşlarımız önemli bir işi başardılar, sendikalı 
oldular. Birinci aşamayı geçtik. Bundan son-
ra bu arkadaşlarımızın da KİPTAŞ’taki gibi, 
İETT’deki arkadaşlarımız gibi aynı haklara, 
aynı statüye kavuşmaları için mücadele ede-

ceğiz. Bu mücadele sabır istiyor, çalışma isti-
yor ama her şeyden önce dayanışma ve birlik 
istiyor. Sizlerden ricamız bu dayanışmayı de-
vam ettirmenizdir” diye konuştu.

“İstanbul İçin Hizmet Ettik, Alınteri 
Akıttık”

Geçtiğimiz hafta İstanbul Belediye Başkan 
Adayı Binali Yıldırım’la bir görüşme gerçek-
leştirdiklerini belirten Arslan şu ifadelere yer 
verdi: “Binali Yıldırım’la hem seçim öncesin-
de hem de seçimler sonrasında bir araya 
geldik. İnşallah, 23 Haziran'da vereceğiniz 
kararla, sorunların çözümü konusunda da 
önemli bir aşamayı geçeceğiz. HAK-İŞ olarak 
hiçbir zaman hiçbir üyemize şöyle davranın, 
böyle davranın demedik, demeyiz. Ancak 31 
Mart yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ’e ve 
sendikalarımıza karşı, üyelerimize karşı bir 
kısım siyasi çevrelerin açıkça ve düşman-
ca tavırlarına karşı sessiz kalamayız. Bizim 
de tavrımızı ortaya koymamız gerekiyor. Biz 
bu ülke için,  İstanbul için, Esenyurt için, Kü-
çükçekmece için sadece hizmet ettik, alınteri 
akıttık. Sadece ilçelerimizin ve büyük şehri-
mizin hizmetinde koştuk. HAK-İŞ değerlerini 
ve HAK-İŞ mücadelesini bitirmek isteyenlere 
fırsat vermeyeceğiz.”

“Binali Yıldırım HAK-İŞ’le Çalışmanın 
Değerini ve Önemini Biliyor”

Binali Yıldırım’ın taşerondan kadroya yeni ge-
çen işçiler için açıklamış olduğu rakamların 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uygulan-
dığını belirten Arslan, “Bu rakamların İstan-
bul’un ilçe belediyelerinde de uygulanması 
için kendisi ile görüştük.  İnşallah 23 Haziran 
öncesinde bu sorunlar da çözülecek. Biz Bi-
nali Yıldırım'ı tanıyoruz. Hem Bakanlığını, hem 
Başbakanlığını, hem de Meclis Başkanlığı dö-

ARSLAN, İSTANBUL’DA İFTAR PROGRAMINDA 
İŞÇİLERLE BULUŞTU
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nemlerini biliyoruz. O da bizi tanıyor. HAK-
İŞ’le bir kavgası, bir çatışması yok. HAK-İŞ’le 
çalışmanın değerini ve önemini biliyor. O 
zaman HAK-İŞ olarak bizimle çalışmak iste-
yenlerle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“23 Haziran Türkiye Geleceğinin 
Seçimi”

23 Haziran seçiminin sadece İstanbul Beledi-
ye Başkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin gele-
ceğinin seçimi olduğuna işaret eden Arslan, 
“23 Haziran’da Türkiye'nin 21. yüzyılda nere-
ye gideceğinin kararını vereceğiz. Sadece bu 
ülke için değil, 23 Haziran seçimleri bütün 
mazlum milletler için önemli bir seçim. Do-
layısıyla bu seçimi lütfen sıradan bir seçim 
olarak görmeyin, sandığa gidin” diye konuştu.

“HAK-İŞ’e Bağlı Sendikalardan 12 
Bin 500 Emekçi İstifa Ettirildi”

Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan baskı 
ve tehditle istifa ettirilen üyelerin sayısı 12 bin 
500 oldu. Bunların hiçbir suçları yok. Sadece 
HAK-İŞ’li oldukları için baskı görüyorlar ve 
istifa ettiriliyorlar” dedi.

“23 Haziran’a Damgamızı Vuralım”

Ramazan’ın tüm emekçilere hayırlar getir-

mesini dileyen Arslan, “Rabbim bizleri bay-
rama huzur içinde kavuştursun. İstiyorum ki 
23 Haziran'da dayanışmamızı, kardeşliğimizi 
ortaya koyalım. İstanbul için, ülkemiz için 
ve tüm insanlık için önemli olan bu seçime 
damgamızı vuralım. 24 Haziran'da yeni bir 
güne uyanacağız” ifadelerini kullandı. 

“Sizleri Daha Çok Anlamaya ve 
Hissetmeye Söz Veriyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim 
İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İh-
san Yavuz, “İstanbul'da 31 Mart'ta yapılanlar 

bugüne kadar yaşananlardan farklıdır. Çok 
farklı şeyler yaşandı ve İstanbul'da biz bunları 
belgeleri ile açıkladık. Açıkladığımız belgelere 
göre, İstanbul Büyükşehir seçiminde yapılan 
usulsüzlükler açık ve nettir. Biz sizlerin oyunu 
alamadığımız için sizleri değil kendimizi suç-
luyoruz. Biz sizleri daha çok anlamaya, daha 
çok sizi hissetmeye ve daha çok sizinle Binali 
Başkanımız arasında ve Cumhurbaşkanımız 
arasında köprü olmaya söz veriyoruz. Sayın 
Binali Yıldırım Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız başımızda olduğu sürece her türlü 
sorunu çözdük, çözeceğiz” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mayıs 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 2 No’lu İETT 
Şubesi ile Belediye Çalışanları Dayanışma 
Derneği (İBÇD)’nin düzenlediği iftar progra-
mına katıldı.
İftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı. İftar programına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı ve AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Keskin, İETT Genel Müdürü Dr. Ahmet Ba-
ğış, İETT Genel Müdür Yardımcıları Dr. Hasan 
Özçelik ve Abdullah Kazdal, HAK-İŞ İstanbul 
İl Başkanı Mustafa Şişman, Hizmet-İş Sen-
dikası İstanbul 2 No’lu İETT Şube Başkanı 
Ahmet Günce, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 
Şube Başkanları ile Konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların bölge ve il başkanları, iş-
yeri sendika temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

“ETUC 14. Kongresine Damga 
Vurduk”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde Avusturya’nın Baş-
kenti Viyana’da gerçekleştirilen ETUC 14. 
Genel Kuruluna HAK-İŞ olarak katılım sağla-
dıklarını belirterek, “HAK-İŞ olarak, Viyana’da 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(ETUC) 14. Kongresine damga vurduk. Taşe-
ron işçilerin kadro alması konusundaki mü-
cadeledeki ve sonunda işçilerimizin kadrola-
rına kavuştuğu büyük başarımızı Avrupa ve 
dünya yakından takip ediyor ve bizi kutluyor” 
dedi.

“Tarihi Bir Başarı Gerçekleştirdik”

1 milyona yakın taşeron emekçisinin şirket-
lerden kurtarılarak, kamuda sürekli işçi po-
zisyonuna alınmasını büyük bir reform olarak 
değerlendiren Arslan, “Bu reformun mimar-
larından birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eski Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’dur. Kendi-
sine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatıyla ve dönemin Sayın 
Başbakanı Binali Yıldırım’ın desteğiyle bu 
tarihi başarıyı gerçekleştirdik. Başta KİT’ler 
olmak üzere 696 sayılı KHK kapsamı dışın-
da kalarak kadro alamayan arkadaşlarımız 
var. Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. İnşallah onların sorunlarını da 
çözeceğiz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nde bütün emekçile-
rin sorunlarının farkında olduklarını ve bun-
ların çözümü için mücadele etme konusunda 

kararlılık vurgusu yapan Arslan, iptal edilen 
23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi seçiminin önemine 
değindi. 

“23 Haziran Türkiye’nin Geleceğinin 
Seçimidir”

Arslan, “23 Haziran’da mutlaka sandığa gidin. 
31 Mart’tan bugüne kadar yaşadıklarımız bize 
bir şey söylüyor. Birilerinin HAKİŞ ile bir derdi 
var, HAK-İŞ üyeleriyle sorunları var, sorun-
ları olanlar bizimle uğraşıyor. Ellerine fırsat 
geçer geçmez mazbatayı almadan HAK-İŞ’e 
saldırıyor. HAK-İŞ’e böyle anlamsız, mana-
sız, hukuksuz bir saldırı varsa bunun cevabı 
sandıkta verilmeli. 23 Haziran seçimi sadece 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çimi değil, Türkiye’nin geleceğinin seçimidir. 
23 Haziran seçimleri bütün mazlum milletler 
için önemli bir seçimdir. Bu seçimi lütfen sı-

ARSLAN ÜYELERİMİZLE İSTANBUL’DA İFTAR 
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ
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radan bir seçim olarak görmeyin ve sandığa 
gidin” dedi.

“Taşeron Konusunun Mimarı 
Cumhurbaşkanımızdır”

HAK-İŞ ailesinin kendileri için önemi-
ne değinen Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Eski Bakanı ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
olarak görev yaptığım dönemde 
çok daha iyi çalışmalar ya-
pılabilirdi. Ancak içinden 
geçtiğimiz şartlar içeri-
sinde elimizden gelenin 
en iyisini yaptığımıza 
inanıyorum. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan taşeron 
konusuna inanan, bu ko-
nunun çözümüyle ilgili ta-
limatı veren, çözümün asıl 
mimarıdır. İkinci mimarı ise 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Binali Yıldırım’dır” dedi.

“Birlik Beraberlik Varsa Üstesinden 
Gelinemeyecek Sorun Yoktur” 

Binali Yıldırım’ın 31 Mart sürecinde 
enflasyon farklarıyla ilgili almış ol-
duğu inisiyatifi hatırlatan Sarıeroğ-
lu, “Yıldırım’ın aldığı karar sonrasın-
da ödemeler gerçekleştirildi. Kısa 

zaman içerisinde önemli bir düzenlemeyi 
gerçekleştirdik. Çok önemli süreçleri aştık. 
Bu işin asıl ne olduğunun anlaşılacağı tarih 
2020’dir” diye konuştu.
Programda ayrıca Hizmet-İş Sendikası İstan-
bul 2 No’lu İETT Şube Başkanı Ahmet Günce, 
İETT Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış ve İBÇD 
Başkanı Abdülaziz Kaygısız birer selamlama 
konuşmaları yaptılar.

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN, 
RAMAZAN AYININ HAYIRLAR 
GETİRMESİNİ DİLEDİ
Ramazan’ın tüm emekçilere hayırlar getirmesini dile-
yen Arslan, “Rabbim huzur içinde bizleri Bayrama ka-
vuştursun. İstanbul için, ülkemiz için ve tüm insanlık 
için önemli olan bu seçime damgamızı vuralım. Rab-
bim bize 24 Haziran’da yeni bir müjdeye ve yeni bir 
güne uyanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mayıs 
2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikalar Daya-
nışma Komitesi’nin tertip ettiği iftar progra-
mına katıldı. 
İftar programına Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikalar 
Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, İlke Kadın İlim Kültür 
ve Dayanışma Derneği (İLKDER) Başkanı 
Özden Zehra Sönmez, Filistin Öğrencileri 
Derneği (FÖD) Başkanı Ahed N. M. Ena-
ia, Kudüs Bilinci Derneği Başkanı Gültekin 
Şahin, İlme Destek Derneği (İLDES) Genel 

Başkanı Veli Kamiloğlu ve çok sayıda Filis-
tinli öğrenci ve aileler katıldı.

“Kudüs İçin Hep Birlikte”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan yaptığı 
konuşmada, “HAK-İŞ’in bu mütevazi sof-
rasını paylaştığınız ve davetimizi kabul edip 
geldiğiniz, bu akşam bizlerle bu sohbet or-
tamında bulunduğunuz için sizlere teşekkür 
ediyorum. HAK-İŞ olarak Kudüs ve Filistin’e 
Destek Sendikalar Birliği’nin başkanlığını 
yürütüyoruz. Mücadelemizi bütün dünyaya 
duyurmak için bu yıl üçüncüsünü İstanbul’da 
gerçekleştireceğimiz “Kudüs İçin Hep Birlik-
te” sloganıyla uluslararası bir konferans ger-
çekleştireceğiz” diye konuştu.

“Batılı Sendikacılara Filistin’i 
Anlattık”

Arslan, Filistin meselesinin sadece Filistin-
lilerin değil, bütün müslümanların mesele-
si olduğunun altını çizerek, “HAK-İŞ olarak 
Filistin ve Kudüs konusunu kendi günde-
mimiz dışında görmüyoruz. 20-24 Mayıs 
2019 tarihlerinde Avusturya’nın Başkenti 
Viyana’da gerçekleştirilen ETUC 14. Genel 
Kurulu’na HAK-İŞ olarak katılım sağladık ve 
Filistin konusunda oluşturduğumuz kararlar 
bu kongrede kabul edildi. Ayrıca Avusturya 
Sendikalar Konfederasyonu’nun daveti üze-
rine Avusturya Konfederasyonunun mer-
kezinde bir Filistin oturumu gerçekleştirdik. 
Oturumda, Filistin’de yaşanan son gelişme-
leri batılı sendikacılarla paylaştık ve Filistin 
konusunda onları yönlendirmeye ve ufukla-
rını açmaya çalıştık” dedi.

“Ramazanınız Mübarek Olsun”

Bağımsız, özgür ve Başkenti Kudüs olan bir 
Filistin için ellerinden gelen her türlü desteği 
vermeye devam edeceklerini belirten Ars-
lan, “İftar programımıza katıldığınız ve bizlere 
bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Burası sizlerin eviniz. Tekrar Ramazanınız, 
Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun. 
Bu programı tertip eden Komite Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi’ye ve tüm arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bütün Mazlumlara Borcumuz Var”

Arslan, “Bizim Hak-İş olarak bir kararımız 
var. Hak-iş olarak ülkemizin, bölgemizin ve 
küremizin bütün mazlumlarına borcumuz 
var. Bütün mazlumlar bizden alacaklıdır, biz 
borcumuzu ödemek zorundayız. Burada Fi-
listin’li kardeşlerimizle beraberiz, Filistin’e 
karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve 
buna göre hareket edeceğiz. Rabbim bizlere 
bu anlamda hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

“Filistin Hepimizin Davasıdır”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikalar Daya-
nışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi 
yaptığı konuşmada, “Sayın Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan bugün sivil toplum ör-
gütlerimizle, özellikle Filistin’li öğrenci kar-
deşlerimizle beraber olmak üzere bir iftar 
tertip etti ve bugün bizler buradayız, hepiniz 

ARSLAN, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE 
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
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hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sizler bizim kar-
deşimizsiniz, dostumuzsunuz. Söz konu-
su Filistin olunca, Filistin’e gönül verenler 
olunca dostluklarımız daha da güçleniyor 
ve pekişiyor. Filistin hepimizin davasıdır. 
Filistin bilincini geliştirmek için sivil toplum 

örgütleri arasında büyük bir dayanışma var. 
Zalimlerin zulmüne dur demek için inşallah 
daha geniş kapsamlı bir STK toplantısı dü-
zenleyeceğiz” diye konuştu.
Programda Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan tarafından Özden Zehra Sönmez, 

Ahed N. M. Enaia, Gültekin Şahin ve Veli 
Kamiloğlu'na HAK-İŞ tarafından hazırlanan 
"Filistin'in Ebedi Başkenti Kudüs - Mescid-i 
Aksa Alanı" çalışma hediye edildi. Program 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mayıs 
2019 tarihinde HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sen-
dikalar Dayanışma Komitesi’nin düzenlediği 
iftar programına katıldı. Konuk edilen Filistinli 
öğrenciler ve ailelerle birlikte iftar eden Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a Filistinli bir aile 
tarafından Büyük Dönüş Yürüşü’nü sembolize 
eden “Filistin’e Son Dönüş” tablosu hediye edildi.

“Çok Anlamlı ve Güzel Bir Çalışma”

Eman Abu Arra ve Omar Zaghloul iftar programı 
için HAK-İŞ’te bulunmaktan çok büyük mutlu-
luk duyduklarını belirterek, Genel Başkanımız 
Arslan’a tablo hakkında bilgi verdiler. Arslan, 
“14 Mayıs 1948 tarihinde başlayan göçün, geri 
dönüşünü temsil eden bu tablo gerçekten çok 
anlamlı ve güzel bir çalışma. Bu tablo için ken-
dilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arslan'a Filistinli aileden
anlamlı hediye...
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıl-
dız, 31 Mayıs 2019 tarihinde HAK-
İŞ Konfederasyonu çalışan perso-
nelimizle iftar yemeğinde bir araya 
geldi.
İftar yemeğinde konuşan Yıldız, 
HAK-İŞ personelimizle iftarda bir 
arada olmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek,  Kadir Gecesi 
ve Mübarek Ramazan Bayramını 
kutladı. Nice mübarek günleri ve 
nice bayramları kazasız belasız en 
güzel şekilde kutlamayı Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

YILDIZ, GENEL MERKEZ ÇALIŞANLARIMIZLA İFTARDA 
BİRARAYA GELDİ

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 15 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla düzenlenen TBMM Genel Kuru-
lu Özel Gündemli Toplantısı'na katıldı.

YILDIZ, TBMM’NİN 
15 TEMMUZ 
OTURUMUNA 
KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mayıs 
2019 tarihinde Ankara Yapracık TOKİ blokla-
rında çalışan konut görevlileriyle sahurda bir 
araya geldi.
Sahur programına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası  
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, 
üyemiz konut kapıcıları/site blok görevlileri 
ve aileleri katıldı.

Bütün Konut Kapıcılar Sendikalı 
Olsun İstiyoruz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HİZ-
MET-İŞ Sendikamızın konut kapıcılarını ör-
gütlemek amacıyla Şubat ayında Türkiye 
genelinde kampanya başlattığını hatırlattı.
Arslan, “HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak, bütün mazlum ve mağdurların biz-
den alacaklı olduğuna inanıyoruz. Diğer bir 
deyişle; bütün mazlum ve mağdurlara bor-

cumuz var. Konut kapıcıları toplumumuzun 
mağdur emekçilerindendir. Bütün konut 
kapıcılarını HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ Sen-
dikamızda örgütlemek, hak ve hukuklarını 
korumak ve onlara karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmek istiyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ Kapıcılar Konusunda 
Deneyimli ve Birikimli Bir 
Sendikadır

Hizmet-İş Sendikamızın kapıcılar konusun-
da deneyimli ve birikimli bir sendika olduğu-
nu belirten Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamız 
1983’ten itibaren konut kapıcılarını örgütle-
meye başlamış, 1986 yılında Ankara’da Tür-
kiye’de ilk Kapıcılar ve Kaloriferciler Grevini 
gerçekleştirmiştir. 
Konut kapıcılarına yönelik AB destekli bir 
projeyi de başarıyla tamamlamıştır” dedi.
Arslan, bütün konut kapıcılarını HİZMET-İŞ 
Sendikamıza üye olmaya ve birlikte müca-
dele etmeye davet etti.
Üyelerimiz konut kapıcıları tarafından, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a konut görevli-
si montu hediye edildi.
Arslan da üyelerimizin çocuklarına ve eşle-
rine hediye verdi.

ARSLAN, KONUT KAPICILARIYLA  SAHURDA BİR ARAYA GELDİ



153HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız,  Akit Medya 
Grubunun 26. Yılı münasebetiyle düzenlenen gele-
neksel iftar programına katıldı.  
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve Basın Müşa-
virimiz Birsen Çiçek Odabaşı 30 Mayıs 2019 tarihinde, 
Akit Medya Grubunun 26. Yılı münasebetiyle düzen-
lenen geleneksel iftar programına katıldı. Programa, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 
çok sayıda Milletvekili, gazeteci ve yazar katıldı.  
Yıldız, Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasa-
noglu'na hayırlı olsun dileğinde bulundu, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın selamını iletti. Yıldız,  iftar 
programında www.akit.com.tr'ye gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

AKİT MEDYA GRUBU İFTARINA KATILDIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 
Mayıs 2019 tarihinde konfederasyonu-
muza bağlı Hizmet-İş Sendikası 7 No’lu 
Şube tarafından organize edilen iftar 
programına katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanı Mustafa Şişman, Hizmet-İş 
Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Hüseyin 
Topçu, Hizmet-İş Sendikası yönetim ku-
rulu üyeleri, Hizmet-İş Sendikası İstan-
bul Şube Başkan ve yöneticileri katıldı. 

ARSLAN İSTANBUL’DA ÜYELERİMİZLE İFTAR 
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ
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12.Çalışma Meclisi toplantısı, 23 
Mayıs 2019 tarihinde ATO Cong-
resium’da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ve ILO Genel Direk-
törü Guy Ryder ile işçi ve işveren 
örgütlerinin temsilcilerinin katı-
lımlarıyla “Daha Parlak Bir Gelecek 
İçin Çalışmak” teması ile gerçek-
leştirilmiştir.
Toplantıya HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Cengiz Gül,  HAK-İŞ 

Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti, Projeler Koordinatörü 
Recep Atar ve Uzman Yardımcısı 
Mert Demir katılım sağlamıştır.
Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalış-
mak; Çalışanların ve İşverenlerin 
Rolü ve Beklentileri adlı panelde 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
sı Ali Cengiz Gül; dijitalleşme ve 
emek, yeni örgütlenme stratejileri,  
işin geleceği ve Endüstri 4.0 konu-
ları hakkında bir konuşma gerçek-
leştirmiştir.

12. ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-
24 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen ETUC 14. Kongresi için bulunduğu 
Avusturya’nın Başkenti Viyana’da Av-
rupa Sendikalar Enstitüsü (ETUI) Araş-
tırmacısı Stan De Spiegelaere’in soru-
larını yanıtladı. Arslan ETUI’ye verdiği 
röportajda Türkiye’deki çalışma hayatı 
hakkında önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Arslan röportajında şu ifadele-
re yer verdi:

 Size göre işyerinde demokrasi 
nedir?

“İşçiler açısından işyerindeki demokrasi 
işçilerin geleceğini doğrudan ilgilendir-
mekte, karar verme süreçlerine katılım-
larını sağlamakta, kendi temsilcilerini 
kendilerinin seçme hakkı sağlamakta, 
işçilerin toplu sözleşme süreçlerine 
katılarak toplu sözleşmelere çalışanla-
rımızın arzu ettiği şekilde sonuçlanma-
sına katkı vermektedir. Sadece ekono-
mik taleplerin değil sosyal taleplerin de 
işyerlerinde işverenler açısından gün-
deme getirilip bunlara çözüm bulunma 
noktasında önemlidir. Bu süreçlerin iş-
çiler, işverenler ve sendikalar açısından 
son derece önemli olduğuna inanıyor ve 
destekliyoruz.”

İşyerindeki demokrasi sizce 
neden önemlidir?

“İşçiler çalıştıkları işyerlerinde katılımcı 
ve demokratik bir anlayışa sahipler-
se bu imkan onlara hem sendikaları 
tarafından hem de işverenler tarafın-

dan sağlanırsa işçiler işin yapımından 
başlayarak, işin sürdürülmesi, daha 
verimli olmasından tutun, işçilerin eko-
nomik ve sosyal haklarının sağlanması 
konusunda da kendilerini ifade eden, 
sorunlarını çözebilecek temsilcilerin on-
ların lideri olmasını, temsilcilerin onları 
temsil etmesini sağlayacak süreçleri 
de bizim önümüze getirmektedir. Do-
layısıyla hem işçilerin kendi taleplerini 
gerçekleştirmek, hem kendi temsilci-
lerini oluşturup işverenler karşısında 
daha güçlü olmalarını sağlamak,  hem 
de toplu sözleşme süreçlerinde ve diğer 
süreçlerde işyerlerinde işçilerin taleple-
rinin özgür bir şekilde ifade edilip bun-
ların işverenlere ulaştırılması ve hayata 
geçirilmesi konusunda demokratik sü-
reçler bizim için olmazsa olmazdır.”

3)   İşyerindeki demokrasinin 
güçlendirilmesi için ne 
yapılabilir?

“Avrupa’da ve Türkiye’de işyerlerindeki 
işçiler açısından demokrasiyi nasıl güç-
lendirebiliriz? Bunun birkaç tane temel 
parametreleri vardır. Bir tanesi işçilerin 
kendilerini güvende hissetmesi gere-
kiyor. Ciddi bir şekilde iş güvencesine 
ihtiyaçları var. İkincisi işçilerin sendika-
larının bu alanda demokratik süreçlere 
inanıp o süreçlerin gerçekten hayata 
geçirilmesi konusunda samimi olmaları 
gerekiyor. Üçüncüsü işçilerin de talepte 
bulunması gerekiyor. Eğer işçilerin bu 
konudaki taleplerini güçlü bir şekilde 
ortaya koyarlarsa, sendikalar işçilerine, 

üyelerine bu imkanı sağlarsa, işyerle-
rinde de işçilerin iş güvenceleri için ciddi 
şekilde yasal düzenlemeler varsa bence 
bu süreçleri işletmek ve bu süreçlerden 
çalışanların demokratik süreçlerden 
daha çok istifade etmelerini sağlaya-
biliriz. Ama bunlar olmadan işçilerin 
kendilerini özgürce ifade edemediği, 
bugün çalıştıkları işyerlerinde yarınla-
rına umutla bakamadığı ve kendilerini 
güvende hissetmedikleri bir işyerinde 
bu süreçlerin işletilmesi de ne yazık ki 
mümkün olmuyor. Çünkü işverenler 
tarafından bir kısım sendikalar, üyeleri-
ne güvenmeyen, üyelerinin işyerlerinde 
daha özgür bir şekilde temsilci seçim-
lerini yapmayan, demokratik süreçleri, 
kongre süreçlerini yeterince demokratik 
şekilde gerçekleştirmeyen sendikalar 
açısından da maalesef bir zorluk söz 
konusudur. Ama biz HAK-İŞ olarak hem 
işyerlerindeki demokrasinin güçlendi-
rilmesi hem işçilerin kendi taleplerini 
sendikasının bütün organlarına ulaştır-
ması, hem de işyerinde kendisini gü-
vende hissedip iş güvenliği sağlanarak 
işçilerin demokratik süreçlere katılımını 
sağlama açısından ciddi çalışmalar yap-
maktayız. Bunları hem işyerlerimizde 
hem şube kongrelerinde hem de diğer 
üst organlarımızda bu süreçleri azami 
şekilde işletmeye çalışıyoruz. Bunun için 
temel 3 tane kriter var. Özellikle işyer-
lerinde iş güvencelerinin olması, sendi-
kalarının buna inanması ve işçilerin bu 
konuda talepte bulunması gerekiyor.”

ARSLAN, VİYANA’DA ETUI’YE RÖPORTAJ VERDİ
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ARSLAN VİYANA’DA 
14. ETUC GENEL KURULUNA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-24 Ma-
yıs 2019 tarihlerinde Avusturya’nın Başkenti 
Viyana’da ETUC 14. Kongresine katıldı.
Kongreye Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Dış İlişkiler 
Uzmanlarımız Merita Yıldız ve Emine Aytekin 
katıldı. Genel kurulda konuşan Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, “ETUC, gerek kongre 
hazırlık süreci ve içeriğin hazırlanması, gerek 
kararların zenginliği konusunda, çok başarılı 
bir çalışma gerçekleştirmiştir. Başta Genel 
Sekreter Luca Visentini olmak üzere, ETUC 
Sekretaryasına teşekkür ediyoruz” dedi.
Türkiye’de sendikal hakların gelişmekte, sen-
dikal hareketin güçlenmekte olduğunu fakat 
bu süreçte sendikal hareketin birtakım zor-

luklarla da karşılaştığını vurgulayan Arslan, 
HAK-İŞ olarak bu zorlukları aşabilmek için 
ciddi bir mücadele verdiklerini söyledi.
HAK-İŞ’in, kamuda çalışan 1 milyona yakın 
taşeron işçinin, kadro almasını sağlayarak, 
taşeron sorununun çözülmesinde öncü bir 
rolü olduğunu anlatan Arslan, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve hükümetimiz, neoliberal 
dayatmalara karşı bir meydan okuma ortaya 
koyarak, taşeron sistemini kamuda sonlan-
dırmış ve bu konuda tarihi bir başarıya imza 
atmıştır” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in, “Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşit-
lik” anlayışıyla yola çıkarak, hem kadınların 
sendikal harekette daha fazla yer almasında, 
hem kadın istihdamının arttırılmasında, hem 
de kadına yönelik her türlü şiddete karşı mü-
cadelede öncü bir rol oynadığını dile getiren 
Arslan, “ETUC kongresinde, kadın temsili ko-
nusunda eşitlikçi kriter koyup uygulamasın-
dan memnuniyet duyuyoruz. HAK-İŞ olarak 
sendikal önceliklerimiz arasında yer verdiği-
miz bu hususu memnuniyetle ve etkin bir şe-
kilde uyguluyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği 

yaptığını ve ETUC’un da bu süreci yakından 
izlediğini belirten Arslan, “ETUC’un, Türkiye’ye 
desteği ve dayanışması konusunda daha ya-
kın işbirliğine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Kıta-
mızda yükselen ırkçı, aşırı ve İslamafobi ha-
reketlerine dikkat çekmek istiyoruz. Kıtanın 
toplumsal birlikte yaşama dokusuna tehdit 
oluşturan bu akımlara karşı ETUC’un dik du-
ruşundan duyduğumuz memnuniyeti ifade 
etmek isteriz” dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, ETUC, kongre kararlarında, Türki-
ye’nin de içinde bulunduğu güçlü, demokratik 
ve sosyal bir Avrupa’dan yana olduklarının 
altını çizen Arslan, “ETUC, Türkiye’ye yönelik 
yapıcı ve yol gösterici yaklaşımıyla, desteğini 
bize samimi bir şekilde göstermektedir. Bu 
desteği ve dayanışmayı son derece önem-
semekteyiz. İşçilerin daha adil bir Avrupa’da 
yaşamasını içeren bütün bu faaliyet, girişim 
ve çalışmalarda, başta Genel Sekreter Luca 
Visentini’nin liderliği olmak üzere, ETUC Sek-
retaryasına teşekkür ediyoruz” sözlerine yer 
verdi.
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Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 20-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde Avusturya’nın Baş-
kenti Viyana’da gerçekleştirilen ETUC 14. 
Genel Kuruluna katılarak burada bir konuş-
ma yaptı. Yıldız konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi: “Toplu sözleşme sendikal hareke-
tin kesinlikle en önemli temel taşlarından 

biridir. Bu konunun, Faaliyet Raporunda de-
taylı bir şekilde ele alınmış olması memnu-
niyet vericidir. 

Toplu iş sözleşmesi, ekonomide doğru 
dengenin oluşturulmasıyla, zenginliğin ve 
refahın yeniden dağıtılması, sosyal adaletin 
temin edilmesi ve daha iyi ekonomik ve sos-

yal hakların sağlayan bir unsurdur. İlk bakıl-
dığında örgütlenme oldukça zor ve yorucu 
gibi görünmektedir. Fakat örgütlenmeyi ba-
şarılı sonuçlanmasını takiben toplu pazarlık 
müzakerelerinde bizleri daha da yorucu ve 
zor belki de belirsiz bir süreç beklemekte-
dir. Dün ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini 
toplu sözleşmeler üzerindeki baskıya vurgu 
yaptı. Benzer şekilde Sharan Burrow da top-
lu sözleşmenin risk altında olduğu uyarısını 
yaptı. Salonun dışında ETUI’a ait “Avrupa’da 
Toplu Sözleşme; Oyunun Sonuna Doğru” 
isimli bir kitap mevcuttur. Kitapta da belir-
tildiği üzere “Avrupa’daki toplu sözleşmeler 
üzerindeki neoliberal saldırıları def etmek 
için verilen mücadele oyunun sonuna doğru 
yaklaşmaktadır. Sonuç hala belirsizdir.”
Toplu sözleşme yetkisi alındıktan sonra top-
lu sözleşme süreci güvence altına alacak 
daha doğrudan, garantileri içerecek bir sis-
tem ve süreç ortaya konmalıdır.
Neo-liberal gündemin kısıtlamaları karşı-
sında toplu sözleşmeleri mevzuata dayanan 
düzenleyici kapasite daha da geliştirilmeli-
dir.
Eylem Planında da açıkça belirtildiği gibi 
sendikalar, toplu sözleşme yapabilmek için 
daha fazla güce ve kapasiteye ihtiyaç duy-
maktadır. Yoksa gelecekte toplu sözleş-
melerin hiçbir garantisi olmayabilir. Günü-
müzde neredeyse her bir toplu sözleşmenin 
kendine has bir hikayesi bulunmaktadır.
Özel sektörde toplu pazarlık ve sözleşmeler 
karşısında her dönem problemler ve risk-
lerle karşılaşılırken, şimdi Türkiye’de kamu 
sektöründe de aynı sorunlar ortaya çıkma-
ya başlamıştır. Hükümet maalesef kamu 
sektöründeki çalışanlar için ulusal çerçeve 
anlaşması yapma konusunda henüz sendi-
kalara bir davet göndermemiş bulunuyor.
Sendikalar olarak, işverenler ve hükümetler 
ile sosyal diyalog mekanizmalarını kullana-
rak toplu sözleşme hakları ve süreçlerini 
güçlendirmeye odaklanmaktayız.”

YILDIZ, 14. ETUC GENEL KURULUNDA KONUŞTU
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Kadınların çalışma hayatında şiddet ve 
tacizden korunmasını içeren "Çalışma Ha-
yatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Söz-
leşmesi" Uluslararası Çalışma Örgütünün 
(ILO) 108. Konferansı'nda kabul edildi.
Konferans kapsamında, Çalışma Haya-
tında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Be-
lirleme Komitesi oluşturuldu. Komitenin 
çalışmalarıyla son halini alan, çalışma 
hayatında kadınların şiddet ve tacizden 
korunmasını içeren küresel sözleşme, 
397 "EVET” oyuyla kabul edildi. Türkiye de 
"EVET" oyu kullandı. 
Sözleşme, çalışma hayatında kadına karşı 
şiddet ve tacizin, "Bir insan hakkı ihlali veya 
istismarı teşkil edebileceğini, eşit fırsatlara 
karşı bir tehdit oluşturduğunu, kabul edi-

lemez ve iyi işle uyumsuz olduğunu" ka-
bul ediyor. Sözleşmede, şiddet ve taciz ise 
"Fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik 
zararla sonuçlanacak ya da sonuçlanması 
muhtemel tehditler ve davranışlar" şeklin-
de tanımlanıyor. 
Metinde ayrıca hükümetlere, çalışma ha-
yatında şiddet ve tacizin önüne geçilebil-
mesi için "sıfır tolerans" uygulaması hatır-
latılıyor.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, yaptığı ba-
sın açıklamasında, kadınların çalışma ha-
yatında şiddet ve tacizden korunmasında 
işverenlere büyük görev düştüğünü belir-
terek; standartlar, herkesin şiddet ve ta-
cizden arındırılmış bir çalışma hayatı hakkı 
olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Sözleşmeyi onaylayan ILO üyesi devlet-
lerin, bunu kendi yasama organlarına 
onaylatıp ulusal yasalarına uyarlaması 
gerekmektedir. Sözleşme uyarınca hem 
özel sektör, hem kamu çalışanları şiddet 
ve tacize karşı koruma altına alınacak. 
Çalışanlar ayrıca, işyeri ve ev arasındaki 
yolculukları sırasında da yine sözleşme 
uyarınca koruma altında olacak.

ILO, ÇALIŞMA HAYATINDA ŞİDDET 
VE TACİZİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 
SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Ulusla-
rarası Çalışma Konferansı kapsamında bu-
lunduğu Cenevre’de Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 
BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcilik konu-
tunda düzenlenen resepsiyona katıldı. Ars-
lan, resepsiyonda Aile, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 
görüştü. Resepsiyona Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-

ARSLAN, ILO’DA BAKAN SELÇUK İLE 
BİR ARAYA GELDİ
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çuk, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Baş-

kanı Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-İŞ Uzman-
ları, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 

Ahmet Erdem, ILO Türkiye Direktörü Numan 
Özcan başta olmak üzere, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, ILO temsilcileri ve 
davetliler katıldı.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-

dengeçti, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-İŞ Uzmanların-
dan oluşan heyetle birlikte İsviçre’nin Ce-
nevre kentinde gerçekleştirilen Uluslararası 

Çalışma Örgütü'nün (ILO) 100. Yılında ger-
çekleştirilen 108. Yıllık Konferansına katıldı. 
Halen devam eden toplantıda, çalışma haya-
tının önemli gündem maddeleri tartışılıyor.
ILO konferansının ana temasını "İyi bir iş 
ile daha iyi bir gelecek inşa etmek” olarak 
belirlendi. Konferansa Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
da katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 
Konferansın yüksek düzeyli oturumunda 
katılımcılara hitap etti. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ he-
yeti de söz konusu konuşmayı takip etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve be-
raberindeki heyet, ILO 100. Yıl kutlamaları 
çerçevesinde çalışma hayatının gündeminde 
bulunan meselelere dikkat etmek için fotoğ-
raf çektirdiler. Heyet, ellerindeki dövizlerle 
çocuk işçiliğine, emekçiler için daha aydınlık 
bir geleceğe ve insan onuruna yakışır işle-
re dikkat çekti. ILO'ya üye 187 ülkeden 5 bin 
700'den fazla işçi, işveren ve hükümet de-
legesinin katıldığı konferans, 21 Haziran'da 
sona erdi.

ARSLAN, ILO'NUN 108. YILLIK KONFERANSINDA
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 100. Yılında 
gerçekleştirilen 108. ILO Genel Kurulunda 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasını dinle-
di. Arslan, 13 Haziran 2019 tarihinde  HAK-

İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi ve HAK-İŞ Uzmanlarından oluşan 
heyetle birlikte İsviçre’nin Cenevre kentinde 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 100. 
Yılında gerçekleştirilen 108. ILO Genel Kuru-
luna katıldı. Arslan ve beraberindekiler, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’un ILO Genel Kuruluna hita-
ben gerçekleştirdiği konuşmasını dinledi.

ARSLAN, ILO GENEL KURULUNDA
BAKAN SELÇUK'U DİNLEDİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma 
Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı 
kapsamında bulunduğu Cenevre’de Arap ülkeleri ILO'su  
tarafından düzenlenen Filistin halkı ve işçileriyle daya-
nışma toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Aslan'ın yanı sıra, ILO Direktörü Guy Ryder, Fi-
listin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Genel Sekreter Yar-
dımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi ile HAK-İŞ uzmanlarımız 
katıldı.

ARSLAN, ILO'DA 
FİLİSTİN HALKI 
VE İŞÇİLERİYLE 
DAYANIŞMA 
TOPLANTISINA KATILDI

ILO’nun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ITUC 
tarafından Birleşmiş Milletler önündeki kırık 

sandalye meydanında gerçekleştirilen gös-
teriye katıldık. 

Gösteriye HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdoğan Serdengeçti ile HAK-İŞ Dış İlişkiler 
Uzmanları ile Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden sendikacılar katıldı.
Dünyanın dört bir yanından gelen işçiler 
“Mevcut Adil Olmayan Kuralları Değiştir-
mek” ve “Yeni Bir Küresel Sosyal Sözleşme” 
inşa edilmesi için hep birlikte Kırık Sandalye 
meydanından haykırdı. 
HAK-İŞ olarak iş hayatında karşılaşılan 
sorunlar karşısında ve tüm işçilerin temel 
haklarına saygı duyulması için hiçbir güce 
boyun eğmeden yürümeye devam edeceği-
mizi vurguladık. Ayrıca iş dünyasında kadın 
ve erkeğe yönelik yaşanan şiddet ile tacize 
karşı yeni bir ILO sözleşmesine ihtiyaç oldu-
ğunu vurguladık. Haklarımızın teminatı için 
“Güçlü Bir ILO” talep ettik.

BM ÖNÜNDEKİ ITUC EYLEMİNE KATILDIK



165HABERLER  |

HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 
ETUC 14. Kongresi için bulunduğu Avus-
turya’nın Başkenti Viyana’da dünyanın çe-
şitli ülkelerinden gelen sendika başkan ve 
temsilcileriyle bir araya gelerek ikili görüş-
meler gerçekleştirdi.
Arslan, 14. ETUC Genel Kurulunda ETUC 
Genel Sekreteri Luca Vinsentini, Azer-
baycan Sendika Konfederasyon Başkan 
Yardımcısı Agil Dadasov ve Bosna Hersek 
Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Sel-
vedin Šatorović ile bir araya gelerek karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmelerde Arslan’a, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin eşlik etti.

ARSLAN 14. ETUC KONGRESİ KAPSAMINDA 
İKİLİ TEMASLARDA BULUNDU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Hazi-
ran 2019 tarihinde Özçelik-İş Sendikamızın 
yeni Genel Merkezinin açılışına katıldı.
Açılışa, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, TBMM eski Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, HAK-İŞ Onursal Başkanı 
Salim Uslu ,Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mehmet Şahin, Settar Aslan, Mustafa To-
runtay, A. Cengiz Gül, Genel Sekreterimiz 
Dr. Osman Yıldız, Milletvekilleri, Özçelik-İş 
Sendikamızın Yönetim Kurulu ve Konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın Baş-
kan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Özçelik-İş 
sendikası üyesi işçiler,İşveren temsilcileri ile 
basın mensupları katıldı.
Arslan, yeni hizmet binasının hayırlara vesile 
olması temennisinde bulunarak, yeni bina-
da, proje ve sendikal anlayışla birlikte güçlü 
bir örgütlenmenin temellerinin de atılması 
temennisinde bulundu. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan bir yıl gibi 
kısa bir süre içerisinde tamamlanan hizmet 

binasında emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, “Büyük bir özveri ve fedakarlıkla bu gü-
zel hizmet binamızın tamamlanmış olma-
sında emeği geçen, başta genel başkanımız, 
yönetim kurulu üyeleri ve teşkilatımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını dili-
yorum” şeklinde konuştu.
Arslan, Türkiye’de sendikal hareketin zor, sı-
kıntılı ve bunalımlı olduğu bir dönemde ger-
çekleştirilen açılışın sendikal harekete ivme 
ve büyük moral kazandıracağını belirterek, 
“Bu açılışın, yeni hedeflere, yeni ufuklara yel-
ken açmak için bir fırsat olduğunu düşünü-
yorum” dedi.

“HAK-İŞ’e Büyük Görevler Düşüyor”

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada yeni bir 
anlayışı inşa etme görevinin HAK-İŞ’e düş-
tüğünü sözlerine ekleyen Arslan, “Bunca 
sorunun içinde ne yazık ki 31 Mart yerel 
seçimleri bizi yeni sorunlarla karşılaştırdı. 
Sabah Kızılcahamam’da, Bolu’dan Anka-

ra’ya yürüyen arkadaşlarımızla birlikteydim 
hepinize selamları var. Bu yürüyüşümüzde 
bu dayanışmamızda sendikalarımızın, HAK-
İŞ dostlarının ve emekçilerin yürüyüşümüze 
gösterdikleri büyük desteğe ve katkıya te-
şekkür ediyorum. İşini kaybeden işçilerimi-
zin yalnız olmadıklarını hissetmeleri inanın 
onlar için büyük bir nimet ve büyük bir im-
kan” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nu Bulmak İçin 
Cumartesi CHP’de Olacağız”

Bolu’dan Ankara CHP Genel Merkezi’ne 
başlatılan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 6. 
Gününü tamamladıklarını söyleyen Arslan, 
“120 km.’yi 6 günde tamamladık. İnşallah 
Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’nde 
olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bir ifadesin-
de demişti ki “Eğer belediye başkanlarımız 
yeni seçildikleri zaman daha önceden AKP, 
MHP ve Saadet Partili dönemlerde işe gir-
miş arkadaşlarımızı sakın işten çıkarmaya 
kalkmasınlar. Biz asla bunu kabul etmiyo-
ruz ve biz bu arkadaşlarımızla beraber yeni 
dönemde birlikte çalışacağız” demişti. Buna 
aykırı davrananlar ile de “Ben buradayım, 
eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız gelin 
beni bulun” demişti. Biz Sayın Kılıçdaroğ-
lu’nu bulmak için Cumartesi günü CHP Ge-
nel Merkezi’nde olacağız” diye konuştu.

“700’ün Üzerinde Arkadaşımız İşini 
Kaybetti”

Arslan, Bolu Belediye Başkanı’nın seçim 
öncesinde işçileri ikna etmek için kendisi ta-
rafından noterden taahhütname vermesine 
rağmen, 31 Mart’tan sonra 97 işçiyi işten çı-
kardığını belirterek, “Türkiye’nin değişik böl-
gelerinde 700’e yakın HAK-İŞ mensubu işini 
kaybettiler. Maalesef CHP ve HDP’li bir kısım 

ARSLAN, ÖZÇELİK-İŞ SENDİKAMIZIN
YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
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belediyeler, hele bizi tanımadan, işçilerin 
sendikasını görmeden, bilmeden, mazba-
talarını almadan bir ön yargı ile bir yıldırma, 
baskı ve tehdit politikalarıyla sendikalarımı-
za saldırdılar. Şu ana kadar sendikalarımız-
dan yaklaşık 14 bin 500 arkadaşımız bas-
kılarla, tehditlerle sendikalarımızdan istifa 
ettirildiler” dedi.

Emek ve Adalet Yürüyüşü Sürüyor

Bu olaylar karşısında HAK-İŞ olarak sessiz 
kalamayacaklarını belirten Arslan, “Bunların 
karşısında durmazsak, yeni tehditlerle ve kı-
yımlarla karşılaşacağımızdan hiç kuşkumuz 
yok. Onun için arkadaşlarımızla sembolik 
bir yürüyüşü başlattık ve Türkiye’nin her ye-
rinde işten atılan arkadaşlarımızla beraber 
inşallah Ankara’ya yürüyüşümüzü başarı 
ile sürdürüyoruz. Köylüler bizim yürüyüşü-
müze gelip dua ediyorlar, başarı diliyorlar. 
Kavga yok, gerginlik yok, birbirinin aleyhine 
sloganlar yok. Bir dayanışma içerisinde yü-
rüyoruz. HAK-İŞ bir sağduyuyu temsil edi-
yor” şeklinde konuştu.
Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’na yaptıkları çağrılarını yenileyerek 

“Bizi duyun, anlayın, bizi fark edin, ne istedi-
ğimiz görün. Taahhütlerinizin arkasında du-
run. Söz namustur diyorsunuz, sözünüzün 
arkasında durun. Masada kalmaya devam 
ediyoruz. Yarın desinler ki gelin bu sorunu 
çözelim hemen geliriz sorun çözülmüşse 
eylemimizi durdururuz. Amacımız üzüm ye-
mek, bağcıyı dövmek değil. Bu yaklaşımımı-
zı biz aynı zamanda sendikal hareket içinde 

önemli bir kazanım olarak görüyoruz” diye 
konuştu.

“Sorun Çözülünceye Kadar 
Mücadele Edeceğiz”

Sorunun çözümü noktasında HAK-İŞ olarak 
her zaman diyalogdan yana olduklarını be-
lirten Arslan, “Bugün yeni bir dönemdeyiz ve 
yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Umarım 
bizim taleplerimiz CHP’li belediye başkanları 
ve Sayın Kılıçdaroğlu tarafından değerlendi-
rilir ve makul bir noktada oturup konuşur, 
bu sorunu çözeriz. Bu sorun çözülemezse 
bu sorun çözülünceye kadar mücadelemiz 
sürecektir” hatırlatmasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi ve Meclis eski Başkanı Mehmet Ali 
Şahin’de yaptığı konuşmada yeni genel hiz-
met binasının Türk işçi hareketine ve sendi-
kacılık hareketine hayırlı olmasını diledi.
HAK-İŞ Onursal Genel Başkanı Salim Uslu 
da yaptığı konuşmada, “Gerçekten HAK-İŞ 
konfederasyonu zaten mücadele etmek için 
vardır. Geriye doğru baktığımız zaman tarihi 
hep mücadelelerle doludur. Bu binamızın da 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.
Açılışta konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, “Özçelik-İş’in 
büyümesine, gelişmesine, vizyonuna ve 
misyonuna büyük katkı sağlayacağına inan-
dığım yeni genel merkez binamızın hayırlara 
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, 
hepinizi şahsım ve sendikamız adına en kal-
bi duygularımla selamlıyorum, açılışımıza 
hoş geldiniz” dedi.
Konuşmaların ardından Özçelik-İş Sendi-
kamızın yeni hizmet binası dualar eşliğinde 
açıldı. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, açılışa katılan misafirlere 
yeni hizmet binasını gezdirerek bina hakkın-
da bilgiler verdi.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mah-
mut ARSLAN, “Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz 
Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimini unut-
madık, unutmayacağız, unutturmayacağız” 
dedi. ARSLAN, “HAK-İŞ 44 yıllık onurlu tari-
hinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergile-
miş, milletten, demokrasiden ve özgürlükler-
den yana tavır almıştır. HAK-İŞ, bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da demokrasimizi 
korumaya, milletimizin geleceğine kasteden 
her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele et-
meye hazırdır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 15 
Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişi-
minin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklama-
da şunları kaydetti: “15 Temmuz gecesi Tür-
kiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine 
sahne olmuş, emir-komuta zinciri dışında ha-
reket eden asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı 
teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hü-
kümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla 
ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz büyük bir 
demokrasi mücadelesi vererek, darbe gele-
neğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı 
tek yürek olmuştur. 44 yıllık onurlu tarihinde 
darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen, 
HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı 
da tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, mil-
letten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana 

olan tavrını net bir şekilde 
ortaya koymuş, sağlam bir 
demokratik duruş sergi-
lemiştir. HAK-İŞ teşkilatı, 
darbe girişiminin ilk daki-
kasından itibaren milli ira-
deye, demokrasiye ve ge-
leceğe sahip çıkmıştır. Bu 
uğurda HAK-İŞ üyesi Ce-
lalettin İbiş, Ahmet Özsoy, 
Ali Karslı ve Hakan Gülşen 
şehit olmuştur. Onlar bizim 
onurumuzdur.
Yüzyılın ihanet hareketi 
olan FETÖ mensubu ha-
inler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 
Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine tüm 
üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde 
tepki koyan HAK-İŞ, bu girişimi unutmayacak 
ve unutturmayacaktır. HAK-İŞ olarak, bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da demokrasi-
mizi korumaya, milletimizin geleceğine kas-
teden her türlü saldırıya karşı birlikte müca-
dele etmeye hazırız.
HAK-İŞ, ulusal ve uluslararası arenada ger-
çekleştirdiğimiz etkinlik, sempozyum, konfe-
rans ve panellerde 15 Temmuz bilincini uya-
nık tutmak için, darbeci zihniyeti telin ederek 
milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere 

aktarma kararlılığındadır. Bu amaçla katıldı-
ğımız her toplantıda ve etkinlikle 15 Temmuz 
Şehitlerimizi anmayı prensip edindik. Bu kap-
samda Son olarak 10-11 Temmuz tarihlerinde 
gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulumuz-
da 15 Temmuz temalı bir fotoğraf sergisi açtık 
ve ‘Ankara’da Silah Sesleri 15 Temmuz’ bel-
geselimizin gösterimini yaptık.
15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe gi-
rişimine kahramanca direnen, devlet, millet 
ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda 
eden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ai-
lelerine sabır, tedavi gören gazilerimize şifalar 
diliyorum.”

YÜZYILIN İHANETİ 15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ
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“15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup 
hainin başlattığı işgal girişimine sahne ol-
muş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı 
teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan 
hükümeti düşürerek devlet yönetimini zor-
balıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz 
büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, 
darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri 
görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hain-
lere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu gi-
rişimi engellemiştir. 44 yıllık onurlu tarihinde 
darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı da tüm sendikaları ve 
teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden 
ve özgürlüklerden yana olan tavrını net bir 
şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demok-
ratik duruş ve mücadele sergilemiştir. HAK-
İŞ Konfederasyonu bugüne kadar bütün anti 
demokratik girişim ve oluşumlara karşı yap-
tığı gibi 15 Temmuz’da da en hızlı, en etkin 
ve doğrudan tepkesini teşkilatı ile birlikte 
güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. HAK-İŞ 
teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından 
itibaren milli iradeye, demokrasiye ve ge-
leceğine sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ 
üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Kars-

lı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın 
üyemiz de gazi olmuştur. Başta bu şehitle-
rimiz olmak üzere darbeye karşı mücadele 
ederken vatan ve bayrak uğruna şehadet 
şerbetini içen 251 şehidimizi rahmetle, ga-
zilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar bizim 
onurumuzdur. Yüzyılın ihanet hareketi olan 
FETÖ mensubu hainler tarafından gerçek-
leştirilen 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain 
darbe girişimine tüm üyeleri ile ilk andan 
itibaren şiddetli bir şekilde tepki gösteren 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, bu girişimi 
unutmadı, unutmayacak ve unutturmaya-
caktır. HAK-İŞ olarak, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağı-
mızı ülkemizi ve demokrasimizi korumaya, 
milletimizin geleceğine kasteden her türlü 
saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye ha-
zırız. HAK-İŞ, ulusal ve uluslararası arenada 
gerçekleştirdiği etkinlik, sempozyum, konfe-
rans ve panellerde 15 Temmuz bilincini diri 
tutmak için, darbeci zihniyeti telin ederek 
milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere 
aktarma kararlılığındadır. Bu amaçla katıl-
dığı her toplantıda ve etkinlikle 15 Temmuz 
Şehitlerimizi anmayı prensip edinmiştir. Son 
olarak 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde bü-

tün Türkiye’den 6 bin temsilcisi ve delegesi 
ile uluslararası sendikal kuruluşlar ve dünya 
genelinde 55 ülkeden 110 sendikal delegas-
yonun katılımıyla gerçekleştirilen 14. Olağan 
Genel Kurulumuzda 15 Temmuz Hain Darbe 
Girişimine karşı milletin direnişini sembolize 
eden kapsamlı bir fotoğraf sergisi gerçek-
leştirmiş, Genel kurul salonunda da Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ'in 15 Temmuz hain 
darbe girişimine karşı gerçekleştirdiği dire-
nişi anlatan 'Ankara’da Silah Sesleri 15 Tem-
muz" belgeselinin gösterimini yapılmıştır. Bu 
belgesel ile 15 Temmuz hain darbe girişimi 
akşamı Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ilk 
dakikalarından itibaren hain darbe girişimi-
ne karşı kahramanca yürüttüğü mücadele 
ortaya konulmuştur. Ayrıca HAK-İŞ tanıtım 
filminde 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yürüttüğü 
çalışmalar önemli bir bölüm olarak yer al-
mıştır. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain 
darbe girişimine kahramanca direnen, vatan, 
millet, devlet, demokrasi ve cumhuriyetimi-
zin bekası için canlarını feda eden şehitle-
rimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. 
Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."

HAK-İŞ 15 TEMMUZ BİLDİRİSİ

YÜZYILIN İHANETİ 15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Etkin-
likleri hazırlık toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahit Sobacı 
Başkanlığı’nda 17 Mayıs 2019 tarihinde ger-
çekleştirilen toplantıya Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Erdoğan Serdengeçti ve İdari İşler Mü-
dürümüz Recep Bişkin katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma  
etkinliklerinde sadece devlet tarafından ya-
pılan kutlamaların sürdürülemez olacağını, 

sivil inisiyatiflerin işin içine katılmasını va-
tandaşların sahiplenmesi açısından gerekli 
olduğunu söyledi. 
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de 
kurucuları arasında yer aldığı 15 Temmuz 
Milli İrade Platformu’nun Ankara Sincan 
Cezaevinde görülmekte olan FETÖ Dava-
larında şehit yakınları ile dayanışma içinde 
olduklarını söyledi.
Arslan, 14. HAK-İŞ Genel Kurulunda 15 
Temmuz’u Unutmamak ve Unutturmamak 
için 15 Temmuz konulu bir fotoğraf sergisi 
düzenleyeceklerini anlattı.
Uluslararası platformlarda, 15 Temmuz Hain 
Darbe girişiminin FETÖ tarafından  yapıldığı-
nın anlatılmasında birtakım eksikliklerin bu-
lunduğunu belirten Arslan, bu konuda daha 
duyarlı olunması ve profesyonel metotlarla 
yabancı ülkelere bu hain darbe girişimini ve 
Türk halkının göstermiş olduğu destansı de-
mokrasi direnişin en iyi şekilde anlatılması 
gerektiğini belirtti.
Toplantı diğer STK’ların da görüşlerini bildir-
meleriyle tamamlandı.

ARSLAN, 15 TEMMUZ KOORDİNASYON 
TOPLANTISINA KATILDI
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BM'DEN HAK-İŞ'İN 
MEKTUBUNA CEVAP

BM, "İSRAİL'E YÜKÜMLÜLÜKLErİnİ 
HATIRLATIYORUZ"

Sayın António Guterres
Genel Sekreter
Birleşmiş Milletler

Sayın António Guterres,
Konu: BM’den İsrail Hapishanelerindeki Masum Filistinli Mahkumların Serbest Bıraktırılması Gücünü Kullanma 
Talebimiz
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
olarak, masum Filistinlileri İsrail hapishanelerinde mahkûmlara ve onlara karşı uygulanan insanlık dışı muame-
lelere dikkatinizi çekmek ve bu mahkûmiyetlere son verilmesi için BM’nin harekete geçmesi talebimizi sunmak 
istiyoruz.
İsrail, hiç gerekçe göstermeden masum Filistinlileri, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan tutuklamaya, hapishane-
lere mahkûm etmeye devam etmektedir. Filistinli tutuklular, İsrail Cezaevi İdaresi'nin uyguladığı baskıcı politi-
kalar nedeniyle son yılların en kötü şartları altında yaşamaktadırlar. Bu baskılar, her geçen gün artarak devam 
etmektedir. 
Filistinli Mahkûmları Araştırma Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, 2018 yılının sonunda İşgal Güçlerine bağ-
lı farklı noktalarda bulunan 23 hapishanedeki Filistinli tutuklu sayısı 5 bin 700 'e ulaşmış bulunmaktadır. Bu 
mahkûmlardan 47'si 20 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunmakta, 250 mahkûm ise çocuklardan oluşmaktadır.  
Ayrıca İsrail tarafından Kudüs'te 95’e yakın çocuğa keyfi karar çıkararak ev hapsi cezası verilmiştir. İsrail Hapis-
hanelerinde tutulan, Filistinli tutuklulardan 
1.100’ünde ileri derecede sağlık sorunları bulunmaktadır. Bunlardan 27 tanesi ise kanserdir. 
Sadece 2018 yılı içerisinde bile 450’si çocuk, 74’ü genç kız ve kadın, 22’si ise 55 yaş üzeri kişiler olmak üzere, 
toplamda 1.800 Filistinli tutuklanmıştır. 
Vurgulanması gereken bir başka konu ise kadın tutuklularla ilgilidir. 1967 yılından bu yana İsrail yaklaşık 16 
bin Filistinli kadını gözaltına almıştır. Kadın tutuklular, gözaltı ve sorgu sırasında sözlü ve fiziksel tacize maruz 
kalmaktadır.  Filistinli Mahkûmlar, Cezaevlerinde Sistematik Baskılara Maruz kalmaktadır. Filistinlilerin cezaev-
lerindeki hücrelerine taciz ve mobbing amaçlı ani baskınlar düzenlenmektedir. İsrail güçleri, bu baskınlarda biber 
gazı, ses bombası, plastik mermi, cop ve köpek kullanmışlardır. 
Gözaltı merkezlerinde ise, devam eden baskı politikalarının başında ‘’Hücre hapsi, para cezası, özellikle koğuş ve 
hücrelere yönelik baskınlar sırasında ağır darp,  aile ziyaretlerinden mahrum bırakılma, mahkûmların kitaplarına 
el konulması, verilen su miktarının düşürülmesi, güvenlik kameraları ve sinyal karıştırıcı cihazlar kurularak ile-
tişimlerine engel olunması, tutukluların tedavi ya da muayeneden mahrum bırakılması, hasta tutuklunun aylar 
ya da yıllar sonra sırası gelecek bir tedavi listesine alınması, İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilerin 
herhangi bir müdahale olmaksızın o şekilde gözaltına alınması" şeklindeki uygulamalar gelmektedir.
İsrail Devleti, hapishanelerinde tutuklu bulunan kadın ve çocukları bir an evvel serbest bırakmalı ve mahkûmlara 
yapmış olduğu insanlık dışı muamelelere son vermelidir. 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
olarak, bütün dünyayı İsrail’in bu zulmünü kınamaya ve beraber hareket etmeye ve mahkûmların serbest bıra-
kılması için baskı yapmaya davet ediyoruz. 
BM Genel Sekreteri olarak, İsrail Hükümetinin Filistin'de yaptığı hukuksuz ve gayri insani saldırganlığı durdur-
maya, masum Filistinli mahkûmları serbest bıraktırmaya ve baskılarını sonlandırmaya yönelik gücünüzü kul-
lanma talebimizi sunarız. 
Saygılarımı sunarım.
 Mahmut ARSLAN
 Genel Başkan ve
 Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
 Sendikalar Birliği
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HAK-İŞ Genel Başkanı ve Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut 
Arslan, 17 Mayıs 2019 tarihinde 
İsrail hapishanelerindeki masum 
Filistinli mahkumlara karşı uygu-
lanan insanlık dışı muamelelere 
dikkat çekmek ve mahkûmiyetlere 
son verilmesi için BM Genel Sekre-
teri António Guterres’e bir mektup 
yazmıştı.
Arslan mektubunda, İsrail hapis-
hanelerindeki masum Filistin-
li mahkûmlara karşı uygulanan 

insanlık dışı muamelelere dikkat 
çekmiş ve bu mahkûmiyetlere 
son verilmesi için BM’nin harekete 
geçmesi talebini iletmişti. Arslan, 
“İsrail Devleti, hapishanelerinde 
tutuklu bulunan kadın ve çocuklar 
bir an evvel serbest bırakmalı ve 
mahkûmlara yapmış olduğu in-
sanlık dışı muamelelere son ver-
melidir. HAK-İŞ Konfederasyonu 
ve başkanlığını yürüttüğüm Ulus-
lararası Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği olarak, bütün 
dünyayı İsrail’in bu zulmünü kına-

maya ve beraber hareket etmeye 
ve mahkûmların serbest bırakıl-
ması için baskı yapmaya davet 
ediyoruz. BM Genel Sekreteri ola-
rak, İsrail Hükümetinin Filistin'de 
yaptığı hukuksuz ve gayri insani 
saldırganlığı durdurmaya, masum 
Filistinli mahkûmları serbest bırak-
tırmaya ve baskılarını sonlandır-
maya yönelik gücünüzü kullanma 
talebimizi sunarız” ifadelerine yer 
vermişti.

“Sayın Mahmut Arslan,
17 Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla 
ilgili mektubunuz için teşekkür ederim.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllardır tutuklulara 
yapılan muameleyi yakından takip etmektedir. İHYK’nın (Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), İnsan Hakları Konseyi Kararları 
S-9/1 ve S-12/1’e uygun olarak, İnsan Hakları Konseyi’ne vermiş periyo-
dik raporlar, devamlı olarak yapılan kötü muamele ve işkence iddiaları 
dâhil, Filistinli tutuklulara gösterilen muamele ile alakalı endişesini konu 
almaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bilhassa tutuklular 
hususunda uluslararası insan hakları ve uluslararası insan hukuku yü-
kümlülüklerini  yerine  getirmesi  için  İsrail’e  zorunluluklarını/yükümlü-
lüklerini hatırlatmıştır ve hatırlatmaya da devam edecektir.”

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği Başkanı Mahmut ARSLAN’ın, 17 
Mayıs 2019 tarihinde İsrail hapishane-
lerindeki masum Filistinli mahkumlara 
karşı uygulanan insanlık dışı muamele-
lere dikkat çekmek ve mahkûmiyetlere 
son verilmesi için BM Genel Sekreteri 
António Guterres’e yazdığı mektuba, 

BM’den cevap geldi. Genel Başkanımız 
Arslan’a İsrail hapishanelerindeki Filis-
tinli mahkumları gündeme getirmesi 
dolayısıyla teşekkür ile başlanan BM 
mektubunda, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliğinin tutuklular 
konusunda İsrail’e yükümlülüklerini ha-
tırlattığı ve hatırlatmaya devam edeceği 
ifade edildi. BM Genel Sekreteri António 

Guterres adına Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği Ofis sorum-
lusu Peggy Hicks imzasıyla gönderilen 
cevabi mektupta, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın Uluslararası Kudüs Ve 
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Baş-
kanlığı sıfatı kabul edildi. BM mektubun-
da şunlar kaydedildi:
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HAK-İŞ Konfederasyonu ile Gazze-Filistin 
İşçi Sendikaları Federasyonu (GPGFTU) ara-
sında işbirliği anlaşması imzalandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Gaz-
ze-Filistin İşçi Sendikaları Federasyonu 
(GPGFTU) Genel Başkanı Sami M. N. Ala-
massi Mariam arasında 12 Temmuz 2019 
tarihinde iki konfederasyon arasında makul 
çalışma koşullarını temin ederek uluslara-
rası anlayışı teşvik, bölgesel ve uluslararası 
olumlu değişimler ile dünya ekonomisinde-
ki değişiklikler göz önünde bulundurularak, 
bağımsız sendikacılık, sendikal haklar ve 
özgürlükler, karşılıklı yarar sağlayan uzun 
vadeli ilişkiler ve mütekabiliyet amacıyla ikili 
işbirliği protokolü imzalandı.
İmza protokolü törenine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Gazze-Filistin 

İşçi Sendikaları Federasyonu (GPGFTU) Ge-
nel Başkanı Sami M. N. Alamassi Mariam, 
Muhammed B. A. Seyam Rateba, Anas Ib-
rahim Abedfattah Shahien, Othman A. A. 
Hussein Alia, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan 
Serdengeçti, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Baş-
kanımız Hüseyin Tanrıverdi ve uzmanlarımız 
katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuzun 
14. Olağan Genel Kurulu’na icabet ettikleri 
için Sayın Başkan Sami M. N. Alamassi Ma-
riam’a çok teşekkür ediyorum. Genel Kuru-
lumuzun hemen ardından böylesine önemli 
bir anlaşmaya imza atıyor olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” dedi.

“Filistin, Kudüs ve Gazze En Temel 
Gündemimiz”

Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
HAK-İŞ Genel Kurulu’nda ifade ettiği gibi 
HAK-İŞ’in sadece bir emek örgütü, bir işçi 
örgütü değil aynı zamanda ülkemizin bütün 
sorunlarına yönelik söz söylemesi ve çözüm 
üretmesi gereken bir konfederasyon oldu-
ğunu anımsatan Arslan, “Çok sayıda farklı 
görevlerimizin farkındayız ve bunları yap-
maya çalışıyoruz. Özellikle Filistin, Kudüs ve 
Gazze konusu bizim en temel gündemleri-
mizden bir tanesidir. Filistin ve Gazze’deki 
emekçilerin yaşadıkları sorunlar ve bu so-
runlara karşı birlikte mücadele etmek için 
bir anlaşma yapıyoruz. Bu da bizim yerine 
getirmemiz gereken önemli bir sorumlulu-
ğumuzdur” diye konuştu.

HAK-İŞ İLE FİLİSTİN İŞÇİ SENDİKALARI 
FEDERASYONU ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
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Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü ile Filistinlilerin 
kendi topraklarındaki işgalin kaldırılması, 
bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin ku-
rulmasına kadar devam ettirilmesini istedik-
lerini vurgulayan Arslan, “Bizim Gazzeli kar-
deşlerimizle tam bir dayanışma içerisinde, 
onlarla daha güçlü bağlarımızı oluşturacak 
şekilde yeni bir çalışma başlatacağız. İsra-
il’in özellikle işgal ettiği Filistin toprakların-
daki yerleşim merkezleri kurmasını şiddetle 
kınıyoruz. Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye 
yönelik bütün saldırıları şiddetle kınıyoruz. 
BM’in Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan 
etmesini gayri meşru ve Filistin halkına bir 
saldırı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüzyılın Anlaşması Değil Yüzyılın 
İhaneti”

Arslan, “Yüzyılın anlaşması yutturmacasını, 
yalanını kabul etmiyoruz. Biz bunu yüzyılın 
ihaneti olarak görüyoruz. Bu ihanete ortak 
olan başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri şiddet-
le kınıyoruz. Filistinliler hakkında ve Filistin 
halkı dışında hiç kimse karar verme gücüne 
sahip değildir. Bütün bu ihanetleri, oyunları 
biliyoruz ve buna karşı da şiddetli bir şekilde 
tavır koyuyor ve bunları reddediyoruz. İşbir-
liği anlaşmamızın hayırlı ve mübarek olma-
sını diliyorum” dedi. 

“Sayın Başkanı Tebrik Ediyorum”

Gazze-Filistin İşçi Sendikaları Federasyonu 
Başkanı Sami M. N. Alamassi Mariam, HAK-
İŞ davetlisi olarak Türkiye’de bulunmaktan 

dolayı duydukları memnuniyeti dile getire-
rek, “Nazik davetiniz için Sayın Başkanımız 
Mahmut Arslan’a çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Başkanımızın yeniden HAK-İŞ Genel 
Başkanı olarak seçilmesinden dolayı ken-
dilerini tebrik ediyorum. Bu makamlar çok 
büyük bir sorumluluk istiyor, Allah yardımcı-
ları olsun” şeklinde konuştu.

“İkili İşbirliği Anlaşması Bizim İçin 
Çok Değerli Bir Fırsat”

Gazze’nin 13 yıldır ambargo altında bulundu-
ğunu ve halkın büyük sıkıntılarla karşı karşı-
ya kaldığını belirten Mariam, “Bu ikili işbirliği 
anlaşmamız bizim için çok değerli bir fırsat. 
Bizler uluslararası toplantılarda yer alamıyo-
ruz. Sizlerin bizim adımıza uluslararası top-

lantılarda sesimizi duyurmanızı rica ediyoruz. 
İmzalayacağımız protokolün tüm çalışanları-
mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sizi En İyi Anlayanlardan 
Birisiyim”

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Gazze’de ve Filistin’de yaşanan-
ların canlı tanığı olduğunu belirterek, “Gaz-
ze’de bulunan ve Gazze’nin ızdıraplı, am-
borgolu dönemini de yakından bilen, sizi en 
iyi anlayanlardan birisiyim. Kudüs Komite 
Başkanı olarak işbirliğimizin iki ülke arasın-
da ve Gazze mağduriyetinin giderilmesinde 
önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyo-
rum. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ETUC 
14. Kongresi için bulunduğu Avusturya’nın 
Başkenti Viyana’da Avusturya Konfederas-
yonu (OGB) tarafından düzenlenen Filistin’e 
Destek toplantısına katılarak burada bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. ETUC Kongresindeki 
katılımcıların Filistin’de yaşanan insani drama 
karşı desteklerini almak, ETUC ve diğer sen-
dikalarla birlikte barışı tesis etmek için nasıl 
daha etkili olunabileceğini tartışmak amacıyla 
gerçekleştirilen toplantıda işgal altındaki Fi-
listin topraklarında yaşanan insan ve işçi hak 
ihlalleri, abluka altındaki Gazze’de yaşanan 
insanlık dramı, İsrail’in Filistinlileri sömürüsü 
konularında katılımcılar bilgilendirildi.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, toplantıyı düzenleyen ve Filistin 
konusunda inisiyatif alan Avusturya OGB 
Konfederasyonuna teşekkürlerini iletti. 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkanlığının yanı sıra 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği Başkanlığını da yürüttüğünü 
ve HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistin’e 
destek amacıyla ciddi çalışmalar gerçekleş-
tirildiklerini söyledi. Filistin’de eşit iki tarafın 
olmadığını, bir tarafta işgal ve baskı altında 
olan orijinal toprakların sadece yüzde 12’sine 
sıkıştırılmış Filistinliler, diğer tarafta işgalci 
bir devletin olduğunu belirten Arslan, bu du-
rumda sağlıklı diyalog kanalları kurmanın im-

kansız olduğunu ve bu konuda bir mutabakat 
oluşturulması gerektiğini anlattı.
HAK-İŞ olarak Filistin Konfederasyonu ve İs-
rail Konfederasyonları arasındaki işbirliğinin 
arttırılması konusunu ve Avrupa seviyesin-
de yapılabilecek etkinlikleri desteklediklerini 
anlatan Arslan, “Gazze'de 2 milyondan fazla 
insan küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel 
insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellen-
mektedir. Kontrol noktalarında İsrailli asker-
ler Filistinlilere çeşitli tacizler ve işkenceler 
yapmaya devam ediyorlar. Durum böyleyken 
ETUC'un öncelikle taraf tanımlarını doğru 
yaparak Gazze'deki ablukanın kaldırılması, 
illegal yerleşimlerin durdurulması ve İsrail'in 
gerçekleştirmeye devam ettiği insan hakkı ih-
lallerini durdurması gerektiğini kesin bir dille 

ifade etmesi lazımdır” ifadelerini kullandı.
Avrupa Konfederasyonları olarak Avrupa 
Birliği düzeyinde İsrail’e karşı, İsrail’de faali-
yet gösteren şirketler ve ticaret anlaşmaları 
yoluyla ne tür baskılar yapılabileceği tartışıldı. 
İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen 
malların, İsrail ürünü olarak Avrupa pazarın-
da satılıyor olması eleştirilerek bunun engel-
lenmesi için devletlere çağrı yapıldı.
Toplantıda İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, 
İsveç Konfederasyonlarının temsilcileri de 
söz alarak ETUC'un Filistin sorununun çözü-
münde daha aktif rol alması gerektiğini, Filis-
tinli çalışanların şartlarının iyileştirilebilmesi 
için İsrail’e Uluslararası Sendikalar ve Avrupa 
Birliği kanalıyla baskılar yapılması gerektiği 
ifade edildi.

ARSLAN, VİYANA’DA FİLİSTİN’E DESTEK 
TOPLANTISINDA KONUŞTU
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İsrail Ordusu’nun Gazze’de bulunan Anadolu 
Ajansı ofisine yapmış olduğu saldırı üzeri-
ne, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
ve Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendikalar 

Birliği  Başkanı Mahmut Arslan yayınlamış 
olduğu bildiride olayı şiddetle kınadığını be-
lirtti. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başka-
nı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin Sendika-

lar Birliği  Başkanı Mahmut Arslan yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti:
“Terör Devleti İsrail’in Gazze’de bulunan 
Anadolu Ajansı ofisine yapmış olduğu saldı-
rıyı şiddetle kınıyorum. Anadolu Ajansına ve 
çalışanlarına karşı yapılan bu saldırı, özgür 
basına ve kitlelerin haber alma hürriyetleri-
ne yapılan bir saldırıdır. 
Terör Devleti İsrail, Masum sivil halk üzerine 
yapmış olduğu hukuksuz ve acımasız sal-
dırı ve baskılarına yeni bir boyut eklemiş ve 
medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne ve 
dünyanın haber alma hakkına yönelmiştir.
Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddia-
sındaki Batılı ülkeleri, İsrail hükümetini 
kınamaya davet ediyorum. Medya-İş Sen-
dikamız’ın üyesi Anadolu Ajansı çalışanla-
rına geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. 
Mazlum ve mağdur Filistin halkının sesini 
dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Hazi-
ran 2019 tarihinde Türkiye'nin BM Cenevre 
Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde İslam 
ülkeleri işçi konfederasyon başkanları ve 
üyelerine verilen resepsiyona katıldı.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. 
Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıl-
mak için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen 
Filistin, Cezayir, Fas, Somali, Arnavutluk, 
İran, Tanzanya, Malavi, Ürdün ve Senegal 
gibi İslam ülkelerindeki sendika başkanları 
ve üyeleri Daimi Temsilcilik konutunda bir 

araya geldi. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sa-
dık Arslan'ın himayesinde HAK-İŞ Konfede-
rasyonu ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e 
Destek Sendikalar Birliği işbirliğiyle düzen-
lenen resepsiyonda Türkiye'nin Filistin hal-
kına olan desteği bir kez daha ifade edildi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Ku-
düs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği 
Başkanı Mahmut Arslan, Büyükelçi Sadık 
Arslan'a ev sahipliği ve misafirperverliği için 
teşekkürlerini iletti. 

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde olan 
Filistin davasına gösterdiği duyarlılığın ken-
dileri için son derece önemli ve gurur veri-
ci olduğunu vurgulayan Arslan, "Buradan 
aldığımız güç ve heyecanla yeni etkinlikler 
ve yeni çalışmalar yapmaya devam ede-
ceğiz” sözlerine yer verdi. Büyükelçi Sadık 
Arslan, Türkiye'nin başkenti Kudüs olan 
tam bağımsız bir Filistin devleti için çabala-
rını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. 
Hedefe ulaşılması için direnç ve dayanışma 
gerektiğini belirten Arslan, Filistin davasına 
desteklerinden dolayı HAK-İŞ Genel Başka-
nı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek 
Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan 
ile HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüse-
yin Tanrıverdi'ye teşekkür etti. Resepsiyonda 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafın-
dan Büyükelçi Sadık Arslan’a Filistin anahta-
rını temsil eden el işi bir kaneviçe hediye etti.

İSRAİL, ÖZGÜR BASINI SUSTURAMAYACAKTIR

ARSLAN, CENEVRE’DE İSLAM ÜLKESİ TEMSİLCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ Konfederasyonumuz bünyesinde 
kurulan Filistin ve Kudüs Komitesi Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, “Kudüs İçin 
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız - Manisa” 
programı öncesinde 25 Temmuz 2019 tari-
hinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Kudüs Komitesi Başkan Yardım-
cısı Erdoğan Serdengeçti, Hak-İş Manisa İl 
Başkanı Turan Karafil, HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalarımızın Manisa İl ve Şube Başkanları, 
işyeri sendika temsilcileri ve basın mensup-
ları katıldı. Serdengeçti, HAK-İŞ Kudüs Ko-
mitesi’nin her ay farklı bir ilde düzenleyeceği 

“Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” 
etkinlikleri kapsamında ilk programı Mani-
sa’da gerçekleştirme kararı aldıklarını belir-
terek, “Sizlere HAK-İŞ Konfederasyonu Baş-
kanımız Mahmut Arslan ve Filistin ve Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin 
selamlarını iletmek istiyorum. Manisa’da 
düzenleyeceğimiz programda kendileri siz-
lerle birlikte olacaklar. Düzenleyeceğimiz 
programa tüm Manisalıları davet ediyoruz” 
diye konuştu.
HAK-İŞ Kudüs Komitesi’nin yürüttüğü faa-
liyetlerden bahseden Serdengeçti, “HAK-İŞ 

Konfederasyonu Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın aynı zamanda Uluslararası 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ITUC’un 
Genel Başkan Yardımcılığı, Avrupa Sendika-
lar Konfederasyonu ETUC Yönetim Kurulu 
üyeliğinin yanında aynı zamanda Uluslarara-
sı Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Bir-
liği’nin Genel Başkanlığı’nı da yürütmekte. 
Genel Başkanımız tarafından kurulan Kudüs 
Komitesi, Filistin ve Kudüs bilincini yaymak, 
orada yaşayan kardeşlerimizin sorunları-
nı ulusal ve uluslararası platformlarda dile 
getirmek için yoğun çaba sarf etmekte. Bu 
vesile ile ilkini düzenleyeceğimiz “Kudüs İçin 
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız – Manisa” 
programımızın şimdiden hayırlı olmasını di-
liyor, tüm Manisalı kardeşlerimizi, emekçile-
rimizi ve Filistin dostlarını 26 Temmuz 2019, 
saat 19:30’da Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenleye-
ceğimiz programımıza bekliyoruz” diye ko-
nuştu.

Şehzadeler Belediyesi’ne Ziyaret

Serdengeçti, “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin 
İçin Buradayız - Manisa” programı kapsa-
mında Şehzadeler Belediye Başkan Yardım-
cısı Bilal Demir’i ziyaret etti. Serdengeçti, 
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bi-
lal Demir’e HAK-İŞ’in “Kudüs İçin Ayaktayız 
Filistin İçin Buradayız – Manisa” programı 
hakkında bilgi vererek, programa davet etti.

HAK-İŞ’TEN “KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ FİLİSTİN 
İÇİN BURADAYIZ” TOPLANTISI
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HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından 26 Tem-
muz 2019 tarihinde Manisa’da “Kudüs İçin 
Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” programı 
gerçekleştirildi.
Programa HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, Filistin Devleti Ankara 
Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Manisa Vali-
si Ahmet Deniz, HAK-İŞ Manisa İl Başkanı 
Turan Karafil, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. 
Ebubekir Sofuoğlu, Belediye Başkanları, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Manisa İl ve 
Şube Başkanları, işyeri sendika temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları ve basın mensupla-
rı katıldı. Program öncesinde salon önünde 
gerçekleştirilen Mehter Takımı gösterisi 

vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Ma-
nisa Valisi Ahmet Deniz tarafından tüm şe-
hitler için vatandaşlara Manisa’ya özgü Bişi 
ve Lokma dağıtımı yapıldı.
Program şehitlerimiz için saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstik-
lal Marşı’nın ardından İHH Manisa İl Başkanı 
Mehmet Turhan tarafından Kur’an tilaveti 
gerçekleştirildi.

“Bugün İnsanlığımızı Sorgulamak 
İçin Buradayız”

Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak belirlenen 

illerde “Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Bu-
radayız” toplantıları düzenleyeceklerini belir-
terek, “Bildiğiniz üzere Manisa’mız Osman-
lı’nın şehzade şehirlerinden birisidir. Kudüs 
şehrinin tamamen yıkılmış 4 bin 400 metre-
lik duvarları 1532 yılında Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde yeniden inşa ettirilmiştir. 
İnşallah bu toplantımızda da anlamlı bir et-
kinliğe imza atacağız. Kudüs ve Filistin’i an 
ve an takip ediyoruz. Biz bu anlamlı günde 
kendimizi, nefsimizi tatmin için değil, insan-
lığımızı sorgulamak için buradayız ve sizler-
le birlikteyiz” diye konuştu.
Kudüs ve Filistin davasının tüm Müslüman-
ların davası olduğunu sözlerine ekleyen 
Tanrıverdi, “Filistin ve Kudüs bizim var oluş 
davamızdır. Kudüs düşerse, bütün İslam 
alemi düşer. Kudüs yanarsa dünya yanar. 
Onun için Kudüs düşmemeli. Allah’ın izniyle 
de düşmeyecek. Kudüs bize emanettir. Mes-
cid-i Aksa bize emanettir” şeklinde konuştu.

“Kudüs’te Gözyaşı Ve Katliamlar 
Var”

Kudüs’te yaşanan insanlık dışı dramının gün 
geçtikçe artarak devam ettiğini belirten Tan-
rıverdi, "Bugün oralarda zulüm, kan, gözyaşı 
ve katliamlar var. Kudüs şu anda işgal altın-
da. Kudüs hepimiz için bir sınavdır. Kudüs 
için harekete geçmenin zamanı gelmedi 
mi? Filistin’li çocukların bir damla petrol 
kadar mı değeri yok? Mescid-i Aksa’nın bir 
varil petrol kadar da mı değeri yok? Ama biz 

KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ FİLİSTİN İÇİN 
BURADAYIZ-MANİSA PROGRAMINA YOĞUN İLGİ
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inanıyoruz ki bu ahlar bir gün sel olup İsra-
il’in üzerine Ebabil kuşları gibi yağacaktır. Bu 
kutsal mücadelede canlarını feda eden aziz 
şehitlerimize, mücahitlerimize Manisa’dan 
selamlar gönderiyoruz” dedi.

“Dostluk Gurubunu Kurmak Bizlere 
Nasip Oldu”

Filistin konusunda herkese büyük görevler 
düştüğünün altını çizen Tanrıverdi, “Çünkü 
Kudüs’ün tarihi bizim tarihimizdir. Medeni-
yeti bizim medeniyetimizdir. Coğrafyasında 
da biz varız. Milletvekili olduğum dönemde 
ilk defa Türkiye Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Gurubunu kurduk” diye konuştu.

“Eğer Şehit Olunması Gerekiyorsa 
Bizde Oradayız”

Tanrıverdi konuşmasında “Bundan sonrası 
için Kudüs davasına gönüllü olarak nerede 
hizmet etmemiz gerekiyorsa oradayız, eğer 
Kudüs ve Mescid-i Aksa için şehit olunması 
gerekiyorsa, eğer bir can verilmesi gereki-
yorsa yine orada olduğumuzu bilmenizi is-
terim” ifadelerine yer verdi.

Arafat: “Kudüs Sizlere Emanet”

Tanrıverdi özellikle Gazze’de ve Filistin’in di-
ğer bölgelerinde yaşanan drama ve insan-
lık suçuna bizzat şahit olduğunu belirterek, 
“Rahmetli Yaser Arafat’ın vefatından 6 ay 
önce kendisiyle bir görüşme yapma imka-
nım oldu. Arafat ziyaretimizde bizi çok sıcak 
karşıladı. Sanki yıllardır Osmanlı’nın torunla-
rını bekliyormuşçasına yakından ilgilendi ve 
elindeki bilgi ve belgeleri bizlere teslim etti. 
Bunların arasında Osmanlı’nın zamanına ait 
bazı tapu belgeleri de vardı. Ayrıca bana şun-
ları söyledi: 'Kudüs adını buraya siz verdiniz. 
Buranın kıymetini siz bilirsiniz ve burayı an-
cak sizler korursunuz. Kudüs sizlere ema-
net' demişti" notunu aktardı.  

“Emeği Geçenlere Teşekkür 
Ediyorum”

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa yaptığı ko-
nuşmada, “Bu programı düzenleyen HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ İl Başkanımıza 

bu güzel programı düzenleyen ve toplantı-
mıza katılan, emeği geçen herkese, Manisa 
halkına teşekkür ediyorum. Bize her zaman 
yalnız olmadığımızı ve her zaman yanımızda 
olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu dava sa-
dece bizim değil aynı zamanda Türkiye’nin 
de davasıdır. Bildiğiniz üzere Filistin şu anda 
çok tehlikeli bir dönemden geçiyor. Yüzyılın 
Anlaşmasını asla kabul etmiyoruz. Kudüs 
bizim başkentimizdir. Filistin satılık değildir 
ve hiçbir zaman satılmayacak” şeklinde ko-
nuştu.

Deniz: “Nerde Mazlum Varsa Biz 
Oradayız”

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bizler ve Filistin 
halklarımız arasında yüzlerce yıllık bir tarihi-
miz var. Bizler Filistin’i devlet olarak tanıyan 
ilk ülkelerden birisiyiz. Filistin halkının acıla-
rını hep paylaştık ve paylaşmaya da devam 
edeceğiz. Türkiye sadece kendi sınırlarından 
ibaret değildir. Bizim gönül coğrafyamızın sı-
nırı yok. Gönül coğrafyamızda zulüm altında 
inleyen kim varsa onların yanında olmaya 
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devam edeceğiz. Emperyalist güçlerin te-
melinde kan var, ölüm var, işkence var, sö-
mürge var. Bizim medeniyetimiz temelinde, 
merhamet ve adalet var. Bunun yanında bir 
de büyük bir cesaret var. Bunlar bizde oldu-
ğu müddetçe bu coğrafyada amaçlarına asla 
ulaşamayacaklar. Artık Türkiye oyun oyna-
nan ülke değil, oyunları bozan bir ülke du-
rumuna geldi. Rabbimize ne kadar şükret-
sek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sizlerde 
Filistin davasını bütün dünyaya anlatıyorsu-
nuz. Orada yaşanan o zalimliği, o zulmü gö-

rünce isyan etmemek, haykırmamak müm-
kün değil” diye konuştu.

“Filistin Konusunda 
Sorumluluklarımızı Ve 
Yapacaklarımızı Yeniden Gözden 
Geçirmeliyiz”

HAK-İŞ Manisa İl Başkanımız Turan Karafil 
ise HAK-İŞ Konfederasyonumuz Kudüs Ko-
mitesi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk 
durağı olarak Manisa’nın seçilmesinden do-
layı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 
“Ben, bu programların ilkini Manisa’da yap-
tıkları için başta Konfederasyonumuz Genel 

Başkanı Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye ve 
Komite üyelerine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 
bağlı sendikalarıyla birlikte Kudüs ve Filis-
tin konusunda ülkemizde ve uluslararası 
platformlarda birçok etkinliğe, eyleme imza 
atmaktadır. Kudüs’ün statüsünden Filistin 
halkının yaşadığı büyük acılara kadar tüm 
dünyaya mesajlar vermekte, üyesi olduğu 
uluslararası emek örgütlerinde bu konuda 
inisiyatif almaktadır. Kudüs programımızın 
hayırlı olmasını diliyor, bu sayede Kudüs ve 
Filistin’le ilgili sorumluluklarımızın ve yapa-
caklarımızın yeniden gözden geçirileceğine 
inanıyorum” dedi.

“Bütün İşleri Müslümanları 
Korkutmak”

Ebubekir Sofuoğlu ise Filistin ve Ortadoğu’da 
siyonist güçlerin oynadıkları oyunlar ve İs-
rail’in bölgede ilk kuruluş yılları hakkında 
bilgiler verdi. Programda Filistin Ankara Bü-
yükelçisi tarafından HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye plaket sunul-
du. Ayrıca HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi tarafından programa 
katılan konuklara Kudüs ve Mescid-i Aksa 
alanını gösteren tablo hediye edildi. Program 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komite-
si Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 30 Temmuz 
2019 tarihinde Filistin Devleti Ankara Bü-
yükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı makamında 
ziyaret etti.
Ziyarete HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi, Kudüs Komitesi Baş-
kan Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Sema Sürücü, 
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz 
ve konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
şube başkanları katıldı.

“Muhterem Annenize Allah’tan 
Rahmet Diliyoruz”

Hüseyin Tanrıverdi, yakın bir zamanda anne-
sini kaybeden Büyükelçi Dr. Faed Mustafa’ya 

taziyede bulunarak, “Muhterem annenize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Anne kaybı çok 
derindir, bunu çok yakınlardan yaşayan biri-
siyim. Çünkü biz biliyoruz ki cennet annele-
rin ayağının altındadır. Allah sizlere sabırlar 
versin” diye konuştu.

“Filistin’i Dualarımızdan Eksik 
Etmiyoruz”

Filistin ve Kudüs’te yaşananları an ve an ta-
kip ettiklerini sözlerine ekleyen Tanrıverdi, 
“Tabiki Filistin’de yaşanan dram halen devam 
ediyor. Bizler imkanlarımız ölçüsünde sizle-
re destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zaman-
da sizleri dualarımızdan hiçbir zaman eksik 
etmiyoruz. Önemli olan duaların eksilme-
mesi. Biz inananlar için en büyük destek de 

bu olsa gerek” şeklinde konuştu. Tanrıverdi, 
Büyükelçi Dr. Faed Mustafa’nın 26 Temmuz 
tarihinde Manisa’da gerçekleştirilen “Kudüs 
İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” prog-
ramına katılmalarından dolayı büyük mem-
nuniyet duyduklarını sözlerine ekleyerek, 
“Hem programınızın yoğunluğu hem de acı-
nıza rağmen programımıza katıldığınız için 
çok teşekkür ediyorum. Katılımınız bizleri, 
üyelerimizi ve tüm Manisalıları çok mem-
nun etti. Manisa programımız yerel ve ulusal 
basında, hem sosyal medyada büyük yankı 
buldu. Programımız Filistin’e duyarlılığın ar-
tırılmasına büyük katkılar sağlayacak. Sizin 
programa katıldığınızı duyan birçok Manisa’lı 
bizlerden programın Manisa’da yeniden tek-
rarlanmasını istiyorlar” dedi.
“Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız” 
programlarının düzenli olarak farklı iller-
de yapılacağını belirten Tanrıverdi bundan 
sonraki programı Eylül ayında Trabzon’da 
yapmayı düşündüklerini belirtti. Tanrıverdi 
konuşmasında “Kudüs ve Filistin’e Destek 
Sendikalar Birliği olarak 17-18 Ekim 2019 
tarihlerinde İstanbul’da Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın da katılacağı bir toplan-
tı gerçekleştireceğiz. Bu programımıza da 
yaklaşık 40 ülkeden 150 sendikacı katılım 
yapacak. İnşallah sizlerle İstanbul’da da bir-
likte olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

“Rahmetli Arafat’ın Sözleri Bizler 
İçin Bir Vasiyettir”

17 Ekim tarihinde İstanbul Anadolu yakasın-
da Manisa programına benzer bir program 

HAK-İŞ KUDÜS KOMİTESİ’NDEN FİLİSTİN 
BÜYÜKELÇİSİ’NE TAZİYE ZİYARETİ
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gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirten 
Tanrıverdi, “İnşallah bundan sonra Filistin 
konusunda halkın duyarlılığını artırmak, 
duygularını geliştirmek ve imkanları ölçü-
sünde desteklerini sağlamak adına bu prog-
ramlarımız devam edecek. Yaser Arafat’ın 
bizlere bir vasiyeti var. Kendisi bana: “Kudüs 
adını siz verdiniz, Kudüs’ün kıymetini siz bi-
lirsiniz ve onu siz koruyacaksınız” demişti. 
Bizler bu sözü bir vasiyet olarak kabul edi-
yoruz” açıklamasında bulundu.

“HAK-İŞ’e Teşekkür Ediyorum”

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ko-
nuşmasında ziyaretlerinden dolayı HAK-İŞ 
Kudüs Komitesi üyelerine teşekkür ederek, 
“Başsağlığı dilekleriniz için hepinize teşek-
kür ediyorum. Bu dünyanın bir halidir ve 
hepimiz bir gün konuk olduğumuz bu dün-
yadan göçüp gideceğiz. Ziyaretiniz bizlerin 
acılarını bir nebzede olsa hafifletti. Herkes 
anneler hayattayken kendisini bir çocuk gibi 
hisseder ama asıl yaşlandığımızı onları kay-
bettiğimizde anlıyoruz. Bizler sizlerin yap-
mış olduğunuz etkinliklerden dolayı onur ve 
gurur duyuyoruz. Filistin davasının çok has-
sas bir döneminde bu tür etkinlikleri gerçek-
leştirmeniz bizler için çok önemli. Biz de siz-
lerin etkinliklerinizi hem halkımıza hem de 
Filistin hükümetine iletiyoruz. Rahmetli Ya-
ser Arafat’ın sizlere söyledikleri bilerek söy-
lenmiş sözlerdir. Çünkü, Türkiye Filistin’in ne 

kadar değerli olduğunu diğer ülkelerden çok 
daha iyi biliyor” şeklinde konuştu.

“Allah Türkiye’yi ve Türk Halkını 
Korusun”

Faed Mustafa, “Bizler gördük ki hem resmi 
hem de halk bazında Türkiye’nin duruşu net 
ve çok açık. Allah Türkiye’yi ve Türk halkını 
korusun. Sizler her zaman bizlerin yanında-
sınız. Bizlerin kalbinde HAK-İŞ Kudüs Komi-
tesi’nin çok değerli bir yeri var. Filistin hükü-
metinin değerli konukları olarak sizleri ken-
di ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Şu anda 
Filistin çok zor bir dönemi yaşıyor. Çünkü 
İsrail şu anda zamanın uygun olduğunu 

düşünerek bu savaşı bitirmek için farklı bir 
strateji uyguluyor. İsrail, Filistinlilere ufak 
yerlerin bırakılmasını ve etrafının da İsrail ile 
çevrilmesini istiyorlar. Sizlere şu anda Filis-
tin’e bırakmayı düşündükleri alanı gösteren 
haritayı göstermek istiyorum. Bunu kabul 
etmemiz için ekonomik ve siyasi baskılar 
uyguluyorlar. Fakat biz dostlarımıza her 
zaman şunu söylüyoruz, rahat olun hiçbir 
zaman başaramayacaklar. Kudüs satılık de-
ğildir, Filistin hiçbir zaman müzakere konu-
su olamaz. Bu dönem çok zor bir dönem ve 
kim davasına daha fazla bağlı kalırsa inanın 
zaferi o kazanacaktır” dedi.

Japonya Uluslararası Emek Federasyonu (JI-
LAF) tarafından 22 Temmuz-3 Ağustos 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan 
Eğitim Programına HAK-İŞ 3 uzman ile katıl-
mıştır. Program çerçevesinde, katılımcılara Ja-
ponya’nın çalışma hayatı perspektifiyle Japon 

toplumu ve ekonomisiyle ilgili bilgi aktarılmak-
tadır. Katılımcılara öncelikle Japonya Sendikal 
hareketinin, ülke çalışma hayatındaki rolü an-
latılmakta. Japonya’daki endüstriyel ilişkiler, 
İş Kanunu ve konuyla bağlantılı birçok yasal 
düzenlemeye ilişkin sunumların da olduğu 

bir eğitim gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcı-
lar, Japonya Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(JTUC/RENGO) genel merkezi, Şubeleri, Sağlık 
Çalışma ve Refah Bakanlığı, Japonya Üretim 
Merkezi, Fabrikalar ve çok sayıda iş yerine ça-
lışma ziyaretinde bulunacaklardır.

HAK-İŞ'TEN 
JILAF EĞİTİM 
PROGRAMINA 
KATILIM
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Ma-
yıs 2019 tarihinde Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı ve 22. Dönem AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Mahmut Göksu’yu makamında 
ağırladı.
Ziyarette, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkan 
Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Sakar-
ya Milletvekili Recep Yıldırım, Yeni Dünya 
Vakfı Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Yeni 
Dünya Vakfı Genel Merkez İstişare Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Yeni Dün-
ya Vakfı Ankara Şube İstişare Kurulu Baş-
kanı ve Keçiören Eski Belediye Başkanı 
Mustafa Ak yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mayıs 
2019 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı ve 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Toruntay ile beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini makamında kabul etti.
Toruntay, Arslan’a üzerinde Kur-an’ı Kerim 
işlemelerinin bulunduğu bir tablo hediye 
etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ma-
yıs 2019 tarihinde Öz İletişim-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve 
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini 
kabul etti.
Arslan, 27 Nisan 2019 tarihinde 2. Olağan 
Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu 
üyelerine başarılar diledi.

ARSLAN, YENİ DÜNYA VAKFI YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

ÖZ TAŞIMA-İŞ YÖNETİMİNDEN ARSLAN’A ZİYARET

ARSLAN, ÖZ İLETİŞİM-İŞ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Mayıs 2019 tarihinde Türkiye İşveren Sen-
dikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve 
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’u ma-
kamında ağırladı.
Ziyarette Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız da yer aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ma-
yıs 2019 tarihinde TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçilen Özgür Burak Ak-
kol’a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi. 

TİSK YÖNETİMİNDEN HAK-İŞ’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Haziran 2019 tarihinde Tür-
kiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Topbaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a, konfederas-
yonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay eşlik 
etti. Arslan, Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Hamdi Topbaş ve yö-
netimine hayırlı olsun dileğinde bulundu. Topbaş, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a günün anısına gümüş bir tabak hediye etti.

ARSLAN’DAN TEKSTİL 
İŞVERENLERİ SENDİKA 
BAŞKANI TOPBAŞ’A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 
Mayıs 2019 tarihinde TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren’i makamında ziyaret ederek, 
gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

ARSLAN'DAN, TRT GENEL MÜDÜRÜ EREN’E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Haziran 2019 tari-
hinde konfederasyonumuza bağlı KKTC Kamu-Sen Genel 
Başkanı Metin Atan’ı makamında kabul etti. Arslan, KKTC 
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’a, CHP ve HDP’ye 
geçen belediyelerde işçi çıkarma, sürgün etme ve sendika 
değiştirme baskısına tepki olarak Bolu Belediyesi önün-
den başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün 10. Gününe 
katılarak yürüyüşe vermiş olduğu desteklerinden dolayı 
teşekkürlerini iletti. KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Me-
tin Atan, haksız yere işten çıkarmalara karşı verilen tep-
kinin ve yapılan Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün anlamlı ve 
onurlu bir yürüyüş olduğunu belirterek, “KKTC Kamu-Sen 
olarak Emek ve Adalet Yürüyüşüne her zaman destek ol-
maya hazırız” dedi.

ARSLAN KKTC KAMU-SEN BAŞKANI ATAN’I KABUL ETTİ

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yayla 20 Temmuz 2019 tarihin-
de HAK-İŞ'i ziyaret ederek, HAK-İŞ Genel 
Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız ile görüştü. 
Görüşmeye, Konfederasyonumuza bağlı 
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, Genel Başkan Yardımcıları 
Mert Doğan Bozkır, Şaban Demir, Genel 
Sekreter Rıfat Ülger de katıldı. 
Ziyarette, Kilim Mobilya Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yayla ile sektörün sorun-
ları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KİLİM MOBİLYA YÖNETİMİNDEN HAK-İŞ'E ZİYARET
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç 23 
Temmuz 2019 tarihinde HAK-İŞ'İ ziyaret 
ederek,  HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. 
Osman Yıldız ile görüştü.
Koç, Yıldız'a HAK-İŞ 14.Olağan Genel Kurul 
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu. 
Hayırlı olsun Ziyaretinde Genel Sekreter 
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti'de yer 
aldı.

TİSK'TEN HAK-İŞ'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ağustos 
2019 tarihinde Medya-İş Sendikası Genel Sek-
reteri Sezai Ballı, Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve berabe-
rindeki heyeti makamında ağırladı.
Ziyarette Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazetesi Tem-
silcisi Mustafa Arslan, Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Sefa Özdemir, İnternet Gazetecileri 
ve Blog Yazarları Derneği Genel Başkanı Sinan 
Tunç yer aldı. Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Ku-
rulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayı-
sıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU YÖNETİMİNDEN 
ARSLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 
Ağustos 2019 tarihinde konfederasyonu-
muza bağlı Öz Finans-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ahmet Eroğlu ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
larımız Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin 
ve Av. Hüseyin Öz yer aldı.
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ah-
met Eroğlu, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lunda yeniden Genel Başkan seçilmesi 
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ÖZ FİNANS-İŞ YÖNETİMİNDEN ARSLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.O-
ğuz Borat, 14 Mayıs 2019 tarihinde Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ'i ziyaret ederek, 
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
denğeçti ile bir araya geldi. Görüşmede 
HAK-İŞ Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezi Müdürü Rıdvan 
Günay da yer aldı. 

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ BAŞKANI BORAT'TAN 
HAK-İŞ'E ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ma-
yıs 2019 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Ve-
dat Böke ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini makamında kabul etti.
Kabulde Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kanvekili Av. Hüseyin Öz ile Hizmet-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıza Yılmaz 
yer aldı.

OLEYİS YÖNETİMİNDEN ARSLAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ma-
yıs 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcılığı’na atanan Serdar Çam’ı maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğin-
de bulundu.

ARSLAN'DAN ÇAM’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Hazi-
ran 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan'a Genel Sekreteri-
miz Dr. Osman Yıldız eşlik etti.

ARSLAN’DAN 
KÜLTÜR VE 
TURİZM BAKANI 
ERSOY'A ZİYARET

Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendika-
mızın örgütlü olduğu Sarar Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Sayın Cemalettin Sarar ve 
eşi Zehra Sarar’ın gece konutlarına giren hırsızlar 
tarafından önce rehin alınıp ardından darp edile-
rek konutlarının soyulduğunu büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz.
Saygın bir iş adamı olan Cemalettin Sarar ve eşi 
Zehra Sarar’a yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, 
kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.
Emniyet yetkililerimizin titiz bir çalışma yaparak 
saldırı faillerini ortaya çıkaracaklarına ve saldırıyı 
gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap verecek-
lerine inanıyoruz.

SARAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMALETTİN SARAR’A 
GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNUYORUZ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ma-
yıs 2019 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı 
ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Şahin ve beraberindeki yönetim kuru-
lu üyelerini makamında kabul etti. Kabulde 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili 
Av. Hüseyin Öz ile Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Sekreteri Ali Rıza Yılmaz yer aldı.

ÖZ GIDA-İŞ 
YÖNETİMİNDEN 
ARSLAN’A ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 
Ağustos 2019 tarihinde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz'ı 
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan'a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz ile HAK-İŞ Bursa İl Başkanı 
Mustafa Yavuz eşlik etti.

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamızın Sakarya Şube Başkanı Me-
sut Gökdemir, yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte 5 Ağustos 2019 tarihinde Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ı makamında 
ziyaret etti.
Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Baş-
kanı Mesut Gökdemir, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Ge-
nel Kurulunda yeniden Genel Başkan se-
çilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamızın Kastamonu İl Başkanı Mus-
tafa Çağlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlik-
te 5 Ağustos 2019 tarihinde Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret 
etti.
Hizmet-İş Sendikası Kastamonu İl Başka-
nı Mustafa Çağlı, Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Ku-
rulunda yeniden Genel Başkan seçilmesi 
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaret programı, hediyeleşme ile son bul-
du.

ARSLAN’DAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL 
SEKRETERİ YILMAZ'A ZİYARET

ARSLAN, SAKARYA ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

ARSLAN, KASTAMONU İL BAŞKANLIĞI’NI KABUL ETTİ
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Konfederasyonumuza bağlı Özgüven-Sen 
Sendikamızın Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 6 Ağus-
tos 2019 tarihinde Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Özgüven-Sen Sendikamızın Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lunda yeniden Genel Başkan seçilmesi 
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, ÖZGÜVEN-SEN YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 
Ağustos 2019 tarihinde Karaman Sarıve-
liler Belediye Başkanı Halil Kulak’ı maka-
mında ağırladı.
Karaman Sarıveliler Belediye Başkanı Ha-
lil Kulak, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda 
yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıy-
la hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN, SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANI KULAK’I AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 
Ağustos 2019 tarihinde konfederasyonu-
muza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
larımız Dr. Osman Yıldız ile Av. Hüseyin Öz 
yer aldı.
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lunda yeniden Genel Başkan seçilmesi 
dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ÖZ AĞAÇ-İŞ YÖNETİMİNDEN ARSLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 
Ağustos 2019 tarihinde konfederasyo-
numuza bağlı Medya-İş Sendikası Genel 
Başkanı Türker Çeltik ve beraberindeki yö-
netim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
larımız Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şahin ve 
Av. Hüseyin Öz yer aldı.
Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker 
Çeltik, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda ye-
niden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.

MEDYA-İŞ’TEN ARSLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eski Bakanı, Öz Sağlık-İş Sendi-
kamızın Eski Genel Başkanı ve HAK-İŞ Eski Kadın 
Komitesi Başkanımız Jülide Sarıeroğlu’nun Baba-
sı Şadi Sarıeroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Yüce Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyo-
ruz.
Öz, Sarıeroğlu'nun Babasının Cenaze 
Törenine Katıldı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Eski Kadın Komitesi Başkanımız Jülide 
Sarıeroğlu’nun Babası Şadi Sarıeroğlu’nun Ada-
na’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öz, Jü-
lide Sarıeroğlu’na taziye dileğinde bulundu. Ailesi 
ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

SARIEROĞLU’NA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mayıs 2019 ta-
rihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mızın Bursa Şubesi Kurucu Teşkilat Sekreteri merhum 
Cemalettin Bilek’in cenaze törenine katıldı. Merhum 
Cemalettin Bilek’in cenazesi, Bursa’nın Mustafa Kemal 
Paşa ilçesinde bulunan Orta Mahalle Yıldız Camii’nde 
öğlen kılınan cenaze namazı sonrası Lalaşahin mezar-
lığında dualarla defnedildi. Arslan, kederli Bilek ailesine 
baş sağlığı, merhum Cemalettin Bilek’in ailesi ve ya-
kınlarına sabırlar diledi. Merhumun cenaze namazına 
Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz ile 
Merhum Bilek’in ailesi ve sevenleri katıldı. 

ARSLAN, BURSA’DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Mayıs 
2019 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversite-

si (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yıldırım Koç tarafından organize 
edilen bilgilendirme programda, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, öğrencilere HAK-
İŞ’in 44 yıllık tarihi boyunca vermiş olduğu 
mücadeleyi anlatarak, taşeron, işsizlik, sen-
dikalaşma oranları, kıdem tazminatı, emek-
lilikte yaşa takılanlar, sosyal diyalog, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları, ör-
gütlenme çalışmaları ve sendikal faaliyetler 
hakkında bilgi verdi.
Sendikalar ve çalışma hayatının güncel ko-
nuları hakkında bilgi veren Arslan, konuş-
masının ardından öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.
Genel Başkanımız Arslan’a HAK-İŞ Genel 
Başkan Danışmanı Yahya Düzenli eşlik etti.

ARSLAN, ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE HAK-İŞ’İ ANLATTI
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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, Niğde’nin Çamardi ilçesindeki 
Çukurbağ İlköğretim Okulu’ndaki öğrencileri sevindirdi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikamız Medyat-
rek Doğa Sporları üyesi gazeteciler ile işbirliği yaptı ve Çukur-
bağ İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere karne hediyesi gönderdi. 
Medyatrek Doğa Sporları üyesi gazeteciler, Türkiye'nin önemli 
dağcılık merkezlerinden Aladağlar'da hem zirveye tırmandılar 
hem de Çukurbağ köyündeki çocuklara yeni eğitim öğretim yılı 
için sürpriz yaptılar.
Gazeteciler, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikamızın köydeki tüm 
çocuklara yolladığı kıyafetleri, Türk Kızılayı'nın da katkılarıyla 
çocuklara dağıttılar. Çocuklar ve öğretmenleri duydukları mut-
luluğu dile getirdi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KARNE HEDİYESİ

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
20-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Avusturya’nın Baş-
kenti Viyana’da gerçekleştirilen ETUC 14. Genel 
Kurulunda konuştu.
Zengin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
ETUC ve PERC Kadın Komitelerinde aktif olarak 
çalışmalar yapmaktayız. ETUC’un kadına ve kadın 
çalışmalarına önem verdiğini biliyoruz. 
Bu kongrede memnuniyetle gördüğümüz delege 
oranının %48,5’e çıkmış olması ETUC’un bu ko-
nudaki başarısının düzeyini göstermiştir. ETUC’u 
kutluyoruz.  HAK-İŞ bunu dikkate alarak daha 
hızlı yol almaktadır. HAK-İŞ olarak gerek ulusal 
gerekse uluslararası arenada çalışma yaşamının 
aktif ve saygın emekçileri olarak kadınlara yakı-
şan etkinliklerimizi sürdürmekteyiz.
HAK-İŞ olarak fıtratta farklılık haklarda eşitlik 
diyoruz. Kadın ve erkeğin yaradılıştan gelen özel-
likleri dikkate alınarak ancak haklardan taviz ve-
rilmeden çalışma yaşamı düzenlenmelidir. 
HAK-İŞ olarak uluslararası arenada etkin bir rol 
üstlenerek uluslararası kadın eğitim seminerleri 
düzenlemekteyiz. Kadınların istihdama katılım 
oranı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
artışını sürdürmektedir. Bu oran Türkiye’de 10 
yılda yüzde on artış göstermiş ve %33,6 ya yük-
selmiştir. HAK-İŞ olarak kadın çalışma oranının 
Avrupa seviyeleri olan %60’lara yükseltilmesi için 
çalışmalar yapmaktayız.
Tüm dünyada kadınların çalışma hayatında daha 
aktif rol almaları çalışma hayatının kadın odaklı 
olarak düzenlenmesi zorunluluğunu getirmekte-

dir. Doğum izni, süt izni, çocuk bakımı vb konu-
larda hükümetlere ve biz sendikacılara daha çok 
görev düşmektedir.  HAK-İŞ olarak, başta kadın 
hakları olmak üzere toplumsal cinsiyet algısı, 
mobbing, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 
konularında üyelerimize eğitimler vermekteyiz.
Başta kadın dostu işyerlerini belgelendirme ve 
sendikalı kadın takım kaptanları olmak üzere bir-
çok projeyi hayata geçirdik.
Kadınların sendikal hayatta daha çok var olması 
için tüm kademelerde görev almaları için sendi-
kal hayatta kadın temsili eğitimi vermekteyiz.
Bugün HAK-İŞ üye sayısının %25’i kadındır.
HAK-İŞ olarak 8 Mart dünya kadınlar gününde 
22.000 üyemizle kutladık. Binlerce kadınımızı bir 
araya getirmeyi kolaylıkla başarabiliyoruz. HAK-

İŞ’li kadınlar HAK-İŞ’ten talep ediyorlar. Birlikte 
mücadele ediyorlar.
Anne eş ve iş kadını olma misyonunu birlikte 
üstlenen kadınlarımız dünyanın her bölgesinde 
cinsiyet ayrımcılığı, ücret adaletsizliği ve şiddete 
maruz kalmaktadır.
Kadına yönelik şiddet her yaştan her öğrenim 
düzeyinden medeni durumu ne olursa olsun ma-
alesef kadınların acı bir gerçeğidir.
25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gü-
nünde kadın ve erkek tüm üyelerimizle kadına 
şiddette son diyerek ayrımcılığı yenerek birlikte 
dur diyoruz.
Evet şimdi buradan sizlere sesleniyorum. Cinsi-
yet eşitliği için, kadına yönelik şiddette hayır de-
mek için kadın erkek hep birlikte var mısınız?
Kadına Şiddete Hayır! No To Violence Against 
Women Kadına Şiddete Hayır! No To Violence 
Against Women
Eğer biz örgütlü gücümüzü ve birlikteliğimizi or-
taya koyarsak daha adaletli bir dünyayı birlikte 
inşaa edebiliriz. Kadınların örgütlülüğü ile başarı 
kaçınılmaz olacaktır.”

ZENGİN, 14. ETUC 
GENEL KURULUNDA 
KONUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Tem-
muz 2019 tarihinde, Mamak Belediyesi’nin 
açtığı Aile Merkezleri Kurslarında eğitim 
gören 350 emekçi kadının CerModern’de dü-
zenlediği ‘El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Ser-
gisi’ne katıldı.
Sergiye Genel Başkanımız Arslan’ın yanı 
sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yılmaz, 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Nijerya, 
Güney Sudan ve Gabon büyükelçilerinin eş-
leri, Mamaklı emekçi kadınlar ve basın men-
supları katıldı.

“Ömür Aziz Değil, Emek Azizdir”

Sergide konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “Yusuf Has Hacip’in ünlü bir 
sözü var: ‘Ömür aziz değil, emek azizdir.’ 
Emekleri aziz olan hanımefendiler, sizleri 
emek ve alınterinizi bu güzelliklere dönüş-
türdüğünüz için tebrik ediyorum. Ülkemizde 
olduğu gibi tüm dünyada kadın olmak zor. 
Emekçi kadın olmak çok daha zor. Anne ol-
mak, eş olmak, bunların üstesinden gelerek 
çalışma hayatında yer almanız gerçekten 

takdire şayan. Beceriniz ve cesaretiniz için 
sizleri tebrik ediyorum” dedi.
Çalışma Hayatında daha çok kadının yer al-
ması ve çalışan kadınların daha çok örgüt-
lenip sendikal mücadeleye dahil edilmesi 
konusunda HAK-İŞ’in büyük bir mücadele 
gösterdiğini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ 
çatısı altında kadın üyelerimizle Türkiye’ye 

hizmet ediyoruz. Mamak Belediyesi’nde ça-
lışan kursiyer ve öğretmen arkadaşlarımız 
var. Onları kutluyorum” diye konuştu.
Arslan, “Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse’yi yeni görevinden dolayı kutluyor, ba-
şarılar diliyorum. Kendisini emekçi kadınla-
rın emeğine verdiği önemden dolayı da kut-
luyorum” şeklinde konuştu.

ARSLAN, EMEKÇİ KADINLARIN SERGİSİNE KATILDI
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HAK-İŞ Kadın Komitesi Toplan-
tısı, 1 Ağustos 2019 tarihinde 
konfederasyonumuza bağlı Öz 
Gıda-İş Sendikamızın ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıya, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı 

Mehmet Şahin, Öz Gıda-İş Sen-
dikası Genel Başkan Yardımcıları 
Tevfik Ali Hançerlioğlu ve Sultan 
Murat Karadağ ile konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın 

kadın komitesi başkan ve üyele-
ri katıldı. Toplantıda, Öz Gıda-İş 
Sendikası Projeler koordinatörü 
Eda Güner tarafından 'Proje ya-
zım eğitimi' verildi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Zengin 28 Mayıs 
2019 tarihinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sigorta Primi Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütül-
mekte olan  Paydaş toplantı-
sına HAK-İŞ'i  temsilen katıldı.
Bilindiği üzere Türkiye’de kayıt 
dışı istihdam oranı 2018 yılında 
%33,42 olarak gerçekleşmiş-
tir. Bu oran kadınlarda %42,15 
erkeklerde %29,43’türr. Kayıt 
dışı işçi çalıştırmanın en büyük 
nedenlerinden biri işverenlerin 
maliyetleri azaltma çabasıdır. 
İşverenler işletmeyi ayakta 
tutma noktasında zorluk ya-
şadığında maliyetleri azaltmak 
için kayıt dışı işçi çalıştırma-
yı bir çıkış yolu olarak tercih 
edebilmektedirler. Bu durum 
haksız rekabeti de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle reka-
bet gücü daha az olan, kredi 
alma konusunda yeterli kay-
nağa sahip olamayan, toplum 
baskılarına maruz kalan kadın 

işverenler bu konuda en büyük 
sıkıntıyı yaşayan dezavantajlı 
grup olarak göze çarpmakta-
dır.
Birleşmiş Milletler Sürdürü-
lebilir Kalkınma Zirvesinde, 
"2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri" Türkiye'nin de ara-
sında bulunduğu 193 ülke tara-
fından kabul edilmiştir. Herkes 
için sürekli, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir ekonomik büyümeyi, 
tam ve üretken istihdamı ve 
insana yakışır işleri yaygınlaş-
tırmak da bu hedefler arasın-
dadır. Bu hedef kapsamında 
hem girişimci kadınları destek-
lemek hem de onları rekabete 
daha dayanıklı hale getirmek, 
Türkiye’yi girişimci kadın ve is-
tihdam edilen kadın açısından 
daha iyi seviyelere çıkarmak 
için Proje oluşturulmuştur. 
Zengin,söz konusu projenin 
paydaş toplantısında HAK-İŞ 
adına katılım sağlayarak gö-
rüşlerimizi sunduk.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÖZ GIDA-İŞ SENDİKAMIZDA TOPLANDI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TOPLANTISINA KATILDIK
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HAK-İŞ Kadın Komitesi toplantımızı 14 
Haziran 2019 tarihinde konfederasyo-
numuza bağlı OLEYİS Sendikamızın ev 
sahipliğinde gerçekleştirdik.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fat-
ma Zengin başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıya, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın kadın komitesi 
başkan ve üyeleri katıldı.
Toplantımızın gündeminde HAK-İŞ ve 
bağlı sendikalarımızın Kadın Komite-
lerinin aylık faaliyetlerinin değerlendi-
rilmesi,  sendikalarımızın Genel Kurul 

kararları, tüzük ve Toplu iş sözleş-
melerinde kadın ve aile odaklı alınan 
maddelerin değerlendirilmesi ve bu 
konudaki öneriler ile Kadın Komitesi 
kurulmuş ancak aktif olarak faaliyet 
göstermeyen sendikalarımızın aktif 
olarak faaliyet göstermesi için faaliyet 
planı yapılması konuları görüşüldü.
Toplantının ardından HAK-İŞ Kadın 
Komitesi ve sendikalarımızın Kadın 
Komiteleriyle birlikte OLEYİS Sendika-
sı Genel Başkanı Vedat Böke’ye neza-
ket ziyaretinde bulunduk.

Aile politikalarının ve aileye dair sosyal hiz-
metlerin ulusal ölçekte ele alındığı bir plat-
form oluşturması bakımından önemli bir 

geleneğe temel teşkil eden Aile Şûralarının 
yedincisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde Çalışma, Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aileye De-
ğer, Türkiye’ye Değer” temasıyla 2-3 Mayıs 
2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlen-
di. Şura’da kamu, özel sektör, akademi ve si-
vil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir ara-
ya getirilerek, günümüz ailesinin sorunlarını 
çok taraflı olarak ele almak ve müzakere 
etmek için ortak bir zemin sunuldu.
Şûra’da komisyonlar tarafından; 
1. Aile Birliğinin Korunması 
2. Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Haya-
ta Hazırlanması 
3. Kadın ve Aile 
4. Engelli ve Yaşlısı ile Büyük Aile 
5. Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek 
Hizmetleri konuları görüşüldü.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ adına HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin VII. 
Aile Şûrası’na katılarak “Kadın ve Aile” ko-
misyonunda görüş ve önerilerimizi anlattı.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANTIMIZI OLEYİS SENDİKAMIZIN 
EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK

VII. AİLE ŞÛRASI’NA KATILDIK

HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, 
08 Mayıs 2019 tarihinde AK Parti Ankara il Ka-
dın Kolları Başkanı Mualla Varol ve Komite üye-
leri ile biraraya geldi. Ziyarette Kadınların Ça-
lışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ZENGİN, AK PARTİ  
ANKARA İL KADIN 
KOLLARI BAŞKANI 
VAROL İLE GÖRÜŞTÜ
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ARSLAN, STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ’NÜN
"cUMARTESİ sOHBETLERİ" KONUĞU OLDU

HAK-İŞ Konfederasyonu ve yürüttüğü faali-
yetler hakkında bilgiler verdi. Arslan, “HAK-
İŞ 1976 yılında kuruldu ve şu anda 43 yaşın-
da. Bugün kendisine bağlı 22 sendikası ve 
700 bin üyesi var. Hemen hemen her iş ko-
lunda 1 sendikamız var. Bu sendikalarımızın 
büyük  bir bölümü toplu sözleşme yapma 
ehliyetine sahip ve sayısal olarak Türkiye’nin 
ikinci büyük işçi konfederasyonuyuz” dedi.
HAK-İŞ’in ilkeleri hakkında katılımcılara bil-
giler veren Arslan, “Kurulduğumuz yıllarda 
Türkiye’de binden fazla işçi sendikası vardı. 
Peki o zaman HAK-İŞ’e neden ihtiyaç du-
yuldu? HAK-İŞ Sendikal harekete yeni bir 
açılım getirmek için kuruldu. O zamanlar 

sendikalarda işvereni yenmek, işvereni tes-
lim almak ve işçilerin karşısında işverenlere 
geri adım attırmak amaçlanıyordu. HAK-İŞ 
buna itiraz olarak ortaya çıkmıştır. Bizler o 
zamanlarda işçi – işveren ilişkilerinin nasıl 
ve hangi zeminde sürdürülmesi gerektiği 
konusunda farkımızı ortaya koyduk” şeklin-
de açıklamalarda bulundu.

“Tüm Dünyaya Türkiye Modeli 
Sendikal Yapıyı Sunmak İstiyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çatışma 
değil uzlaşma üzerine kurulu bir sendikal 
yapıyı dünyaya armağan etmek istediklerini 
arzuladıklarını belirten Arslan, “Bu konuda 

işverenlerimizle de konuşuyor, tartıyor ve 
dünyaya Türkiye modeli bir sendikal yapıyı 
sunmak istiyoruz. Bu kolay bir iş değil ama 
bizim bunu başarmamız gerekiyor” diye ko-
nuştu.

“Bizleri Duymadılar, Görmediler, 
Yok Saydılar”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı 
CHP’li ve HDP’li belediyelerde işçi çıkarma, 
işyerini değiştirme, ve sendikal baskıların 
yaşandığına dikkat çeken Arslan, “Bugüne 
kadar 14 bin 900 işçi istifa ettirildi. CHP ve 
HDP’li belediyelerden işten çıkarılan yakla-
şık 760 civarında arkadaşımız var. Bu arka-
daşlarımızın işe döndürülmeleri için eylem 
düzenledik. Bugün Bolu Belediyesi önünde-
ki eylemimizin 61. Gününe girdik. Bolu Be-
lediye Başkanımızla konuştuk ve “Ramazan 
Bayramı sonuna kadar bekleyeceğiz, bakın 
bu arkadaşlarımızı işe alın yoksa biz Anka-
ra’ya yürüyeceğiz” dedik bizi dinlemediler, 
ciddiye almadılar. Bekledik ne CHP Genel 
Başkanı’ndan ne de yetkililerden bu konuy-
la ilgili bir açıklama gelmedi. Duymadılar, 
görmediler ve bizi yok saydılar” şeklinde 
konuştu.

“Bugün CHP Genel Merkezi’nde 
Olacağız”

Gerçekleştirilen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”-
nün bazı çevreler tarafından İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı seçimlerini manipü-
le için düzenlendiği iddialarına cevap veren 
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ile 
Memur-Sen Konfederasyonu Kadın Komis-
yonu 17 Mayıs 2019 tarihinde diyalog güç-
lendirme ve fikir alışverişinde bulunmak için 
bir araya geldi. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin ve Memur-Sen Kadın Komisyonu Baş-
kanı Sıdıka Aydın öncülüğünde gerçekleştiri-
len toplantıda, kadınların çalışma hayatında-
ki ulusal ve uluslararası boyuttaki sorunları 
ve olası çözüm yolları tartışıldı. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, 2007 yılında temelleri atılan HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi’nin HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda 
da aktif bir şekilde işlediğini ve HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlığında 
zirve yaptığını dile getirdi. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu ile ilgili son verileri paylaşan Zengin, 

“Sendikalarımızın Genel Merkez yönetim, 
denetim ve disiplin kurullarında toplam 33 
tane kadın yöneticimiz var. Şube yönetim, 
denetim ve disiplin kurullarında ise 77 kadın 
yöneticimiz var. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 
1334 kadın işyeri temsilcimiz var” şeklinde 
konuştu. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi üye-
lerinin, ETUC ve ITUC Kadın 
Komitelerine seçilerek ko-
mitenin uluslararası alanda 
faaliyet gösterdiğini belirten 
Zengin, “MEMUR-SEN bir-
çok alanda aynı görüşü ve 
aynı davayı paylaştığımız bir 
konfederasyondur. Benzer 
işkolu ve hizmet kolu bir 
araya gelerek daha da güç-

lenmeli aynı işyerinde omuz omuza çalışan 
işçi ve memurlarımızın sesi olmaya, birlik ve 
beraberlik içerisinde olmaya devam etmeli-
yiz” ifadelerini kullandı.
MEMUR-SEN Kadın Komisyonu Başkanı 
Sıdıka Aydın, “Sendikacılıkta karar meka-
nizmalarındaki kadınlarımız çok az. Sorun-
lar kadın penceresiyle çözülmeli ve bunun 
ortaya konulması için kadın sendikacılığının 
geliştirilmesi lazım” şeklinde konuştu.
Kadınların dünya üzerinde sesinin değil sö-
zünün olmadığını dile getiren Aydın, “Evinde, 
toplumda, çalışma hayatında geri planda 
kalmış kadınların bu hayata daha aktif ka-
tılmalarını istiyoruz. Güç örgütlülükle olur” 
dedi. 
Kadının çalışma şartlarının aileyi örsele-
meyecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Aydın, HAK-İŞ ile birlikte yapı-
labilecekleri şeylerin adımının bu toplantıda 
atıldığını söyledi. Toplantı üyelerin karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Arslan, “Biz çalışanlarımızın mağduriyetleri-
ni gidermek için bir mücadele başlattık ve bu 
tamamen bizim kararımızdır ve gerçekten 
bu konuda bize yönelik büyük bir haksızlık 
var. Bugün yürüyüşümüzün 12. Günü. Gi-
mat’tan CHP Genel Merkezi’ne bin 200 kişilik 
bir grubumuzla yürüyeceğiz ve CHP Genel 
Merkezi önünde 4 bin kişi civarında bir işçi 
topluluğu ile bir basın açıklaması yapacağız. 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Gelin” demesi üzeri-
ne biz de geldik ve bu sorunu çözmek istiyo-
ruz. Karavanımızın içinde masamız da kuru-
lu hazır. Sayın Kılıçdaroğlu “Bu işi bitirelim, 
arkadaşlarımız işlerine dönsünler, sendikal 
baskılar kalksın” derse biz hazırız” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“CHP Samimi Davranmıyor”

Arslan, “Biz kendilerini çok uyardık, 61 gün-
dür eylemdeyiz. Ama CHP maalesef bu ko-

nuda samimi davranmıyor. 10 bin civarında 
üyemizin toplu sözleşme müzakereleri 
devam ediyor, CHP’li belediyeler geldi ve 
müzakereleri tıkadılar. Toplu sözleşme ya-
pılmaz hale getirdiler. Yasal olarak yapılması 

gereken sözleşmeleri imzalamıyorlar” dedi.
Program Genel Başkanımızın konuşmasının 
ardından, soru-cevap kısmı ve toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ İLE MEMUR-SEN 
KADIN KOMİSYONU BİR ARAYA GELDİ
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Genel Başkan Yardımcımız Ali Cengiz Gül,  
2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Antal-
ya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “33. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri açılış 
törenine katıldı. Açılış törenine Genel Başkan 
Yardımcımız A. Cengiz Gül’ün yanı sıra, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı-
sı Ahmet Koca ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 33. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hafta etkinlikleri kapsamında, Tarım, Turizm, 
Eğitim, Hukuk, Teknolojik Dönüşüm, İnşaat, 
Mermer Ocakçılığı gibi bölgenin özelliklerini 
de kapsayan sektörlerde İSG uygulamaları-

nın yer aldığı 9 ana oturum gerçekleştirildi. 
Genel Başkan Yardımcımız Ali Cengiz Gül, bir 
çalışanın iş kazası geçirmesinin ailesi açısın-
dan büyük bir trajedi olduğunu belirterek, “İş 
kazası geçirenler hayatlarına engelli bir baba, 

engelli bir eş veya engelli bir evlat olarak de-
vam ediyorlar. Bu yüzden iş kazalarının psi-
kolojik etmenleri çok ağırdır” dedi. 
İş kazalarının kader olmadığını ve kazaları 
önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini 
vurgulayan Gül, “İnsanı ve çalışanı merke-
zine koyan bir farkındalık oluşturmalıyız. Bu 
sayede sıfır iş kazası hayalimizi gerçekleşti-
rebiliriz. Sendikal örgütlenme, iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını önlemede büyük bir 
önem arz etmektedir” diye konuştu. Türki-
ye’de en büyük çok iş kazasının inşaat sektö-
ründe gerçekleştiğini vurgulayan Gül, “İnşaat 
iş kolunda iş kazalarını önleme konusunda 
büyük bir çalışma gerçekleştirmeliyiz. İşçi, 
işveren ve bakanlık temsilcileri olarak bir 
araya gelerek bu konuda çalışma yapmalıyız” 
ifadelerini kullandı. 33. İş Sağlığı ve güvenli-
ği Haftasını 4 Mayıs 2019 tarihinde Antalya 
Kültür Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
konuşmaları ile son buldu.

İSG HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDIK
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Tem-
muz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 

Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen “Çalışma Hayatının Aktüel 

Sorunları Toplantısı”na katıldı. Cumhurbaş-
kanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan-
vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen toplantıya, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreter 
Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ 
Uzman Yardımcısı Merve Yılmaz, Cumhur-
başkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
toplantıda 696 sayılı KHK kapsamı dışında 
kalan KİT’ler başta olmak üzere taşeron 
işçilerin sorunları, kıdem tazminatı, işsizlik, 
iş sağlığı ve güvenliği konuları ile 31 Mart 
yerel seçimleri sonrasında belediyelerde 
yaşanan sendikalardan istifa ve işten çıkar-
malar başta olmak üzere çalışma hayatının 
sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.

ARSLAN, CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL 
POLİTİKALAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

202 |  HABERLER

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Tem-
muz 2019 tarihinde Karaman’a bağlı Sarıve-
liler Belediye Başkanı Halil Kulak, Başyayla 
Belediye Başkanı Ahmet İpek, Güneyyurt 
Belediye Başkanı Ahmet Arı ve Kazancı Be-
lediye Başkanı Muhittin Tuncel’i makamla-
rında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.
Ziyaretlerde HAK-İŞ Karaman İl Başkanımız  
Mehmet Bayrakçı  ile Hizmet-İş Sendikamı-
zın Karaman Şube yöneticileri de yer aldı.

ARSLAN, KARAMAN’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
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Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
31 Temmuz 2019 tarihinde Fiji’de, Uluslara-
rası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik 
Bölgesi (ITUC-AP) İcra Kurulu Toplantısına 
katıldı. ITUC-AP İcra Kurulu Toplantısında ko-
nuşan Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız, ITUC-AP Genel Sekreterine, kapsamlı 
çalışmaları ve ayrıntılı raporu için teşekkür-
lerini iletti. Yıldız, “ITUC-AP’nin, Hindistan’daki 
sendikal hakları incelemek için oluşturaca-

ğı misyon heyetine HAK-İŞ olarak katılarak 
katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek 
isteriz” dedi.

“Genel Kurulumuzda Uluslararası 
İşbirliği Önceliğine Kenetlendik”

HAK-İŞ’in Temmuz ayının başında 14. Olağan 
Genel Kurulunu başarıyla gerçekleştirdiğini 
anlatan Yıldız, “Çok fazla sayıda genel kurul 
kararı alarak başarılı bir genel kurul gerçek-

leştirdik. Sayıları 90’ı bulan genel kurul karar-
larımızda politikalarımızı yenileyip geliştirdik, 
yenilerini ekledik, önceliklerimizi belirledik. 
Genel Kurulumuz uluslararası işbirliği önceli-
ği konusuna kenetlenmiştir” şeklinde konuş-
tu. HAK-İŞ olarak kamu işçileri için kamu çer-
çeve protokolü sözleşmesi için çalışmalarını 
sürdürdüklerini vurgulayan Yıldız, “Bu sözleş-
menin imzalanması öncelik konularımızdan 
birini oluşturmaktadır” dedi.

YILDIZ, ITUC-AP İCRA KURULU 
TOPLANTISINDA KONUŞTU
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HAK-İŞ olarak kamuda yer alan 1 milyon 
taşeron işçinin kadroya geçirilmesi başa-
rısından sonra, onların uyum sorunlarının 
giderilmesi ve bütün haklara kavuşması ve 
kadroya geçemeyenlerin kadroya geçirilmesi 
mücadelesini sürdürdüklerini anlatan Yıldız, 
“Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, dün-
yadaki neo-liberal gruplara karşı Türkiye’nin 
büyük başarısıdır. Aynı mücadeleyi Türkiye’de 
sayıları 25.000’i bulan mevsimlik ve geçici 
işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması için 
de başarıyla sürdürüyoruz ve başarı da elde 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ olarak kadın çalışmalarına büyük bir 
önem verdiklerini açıklayan Yıldız, “Kadınların 
sendikal harekette ve toplumsal hayatta güç-
lendirilmesi bizim için yüksek bir öncelliktir” 
dedi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin Kadına 
Karşı Şiddeti Engelleyen Sözleşmesini hiçbir 
rezerv olmadan tam olarak uygulayan ve iç 
hukuka uygulayan ulusal bir kanuna sahip bir 
ülke olduğunu ifade eden Yıldız, “Ancak son 
günlerde sözleşme ile ilgili ülkemizde yoğun 
tartışmalar yaşanmaktadır. Sözleşme ve ka-
nunun uygulanmasına ilişkin bir etki analizine 
ihtiyaç olduğu açıktır. Umarız amacın dışına 
çıkmadan bu çalışmalar yapılır” dedi. Türki-
ye’de 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler 
yapıldığını, İstanbul’da ise seçimlerin 2 ay 
sonra yenilenerek, seçimlerin tamamlandığı-
nı anımsatan Yıldız, “HAK-İŞ kazanan Beledi-
ye Başkanlarının tamamını zaman geçirme-
den kutlamıştır. CHP ve HDP gibi muhalefet 
partileri, iktidar partisine karşı Ankara, İstan-
bul, Antalya gibi bazı büyükşehirlerde seçim-
leri kazanmıştır. İşçilere yakın olduğunu iddia 

eden bir ideoloji ve felsefeye sahip olduğunu 
iddia eden CHP başta olmak üzere bu muha-
lefet partileri, HAK-İŞ üyelerini işten atmaya 
ve HAK-İŞ üyelerine baskı yaparak diğer ra-
kip sendikalara geçirmeye başlamışlardır. Bu 
belediyelerin işten attıkları HAK-İŞ üye sayısı 
2 bini bulmuştur. Seçimden önce demokratik 
kaygılarını ifade eden bu partiler şimdi işçile-
re karşı anti-demokratik davranmaktadırlar. 
İşten atılmalara ve istifaya zorlamaya karşı 
HAK-İŞ, Bolu ilinden Ankara’ya 6 bin üye-
mizin katılımıyla 10 günden fazla süren 200 
kilometreden fazla başarılı bir yürüyüş ger-
çekleştirmiştir. Devam eden bu soruna karşı 

mücadelemiz sürmektedir” dedi. Toplantının 
sonunda Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-
man Yıldız, ITUC-AP Genel Başkanı Felix Ant-
hony’e üzerinde HAK-İŞ logosu bulunan bir 
fincan takımı hediye etti.
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüse-
yin Öz, 31 Temmuz 2019 tarihinde, konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikamız 
tarafından düzenlenen “Mobilya Sektörünün 
Sorunları ve Çözüm Yolları” paneline katıldı. 
Panele HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
mız Av. Hüseyin Öz’ün yanı sıra, Öz Ağaç-İş 
Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat 
Yenidünya, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet 
Ceylan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 
Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Genel 
Müdürü Av. Suavi Ünal, Ticaret Bakanlığı ile 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık-
larının Daire Başkanları, Mobilya sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların Genel Müdürleri 
ve basın mensupları katıldı. 

“Sorunları Konuşmak ve Çözüm 
Önerileri Sunmak İçin Buradayız”

“Mobilya Sektörünün Sorunları ve Çözüm 
Yolları” panelinin moderatörlüğünü yapan 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
“Öz Ağaç-İş Sendikamızın öncülüğünde 2016 
yılında bu panele benzer bir panel gerçekleş-
tirilmiş ve o panel sonrası imzalanan sonuç 

bildirgesi mobilya sektörünün sorunlarına 
bir ışık tutmuştu. Aradan geçen 3 sene içeri-
sinde gelişen ve değişen piyasa koşullarında 
yaşanan sorunların çözümüne dönük olarak 
tekrar bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Sektör-
deki sorunları konuşmak, çözüm önerileri 
ortaya koymak ve bu konuda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunmak için buradayız. Bu 
fikir alışverişinin sonucunda bir sonuç bildi-
risi ortaya koyarak, sorumlu Bakanlıklardan 
ve hükümetimizden sorunların çözümüne 
dönük isteklerimizi ve kanaatlerimizi bildire-
ceğiz. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren 
kıymetli firmalarımızın bu salonda toplanmış 
olması vesilesiyle katılan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu, rekabet ve ihracatın 
arttırılması, kayıt dışı istihdam fazlalığı, mali-
yetlerin fazlalığı, nitelikli personelin yetişme-
mesi, KDV indirimi ve devlet teşviki gibi ko-
nulara değinerek sektörün taleplerini sundu.
Dolu, mobilya sektörünün canlanması ve 
2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için hükü-
metten taleplerini ortak bir basın bildirisi ile 
dile getirdi.
Panelin ardından Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu, Genel Başkan Yar-
dımcımız Av. Hüseyin Öz’e plaket takdiminde 
bulundu.

ÖZ, MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM YOLLARI PANELİNE KATILDI



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

206 |  HABERLER

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamız ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş-
tiraki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eği-
tim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve 
Ticaret Ltd. Şti  (BİNTED) arasında toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan ile Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş tarafından imza-
landı. Bursa Merinos Atatürk Kültür Merke-
zi’nde, 2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleş-
tirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Bursa İl Başkanı 
Mustafa Yavuz, BİNTED Yöneticileri, üyele-
rimiz, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 

yerel seçimlerinden önce Bursa’da toplu iş 
sözleşmesi yapıldığını anımsatarak, “Bu tö-
rende Büyükşehir Belediye Meclisinin BİN-
TED ile ilgili aldığı kararı açıklamış ve seçim 
sonrasında toplu iş sözleşmesine dönüştü-
rüleceği sözünü hep birlikte vermiştik. Biri-
leri söz verir seçimden sonra unutur. Birileri 
de söz verdik sözümüzün arkasında dura-
cağız der, bugün burada olduğu gibi bunu 
gösterir. HAK-İŞ olarak hakkın ve adaletin 
yanında olma, haklının yanında olma ve bu 
ülke için, bu şehir için çalışan herkese des-
tek olma sorumluluğumuz var. Bursa’da 
örgütlendiğimiz 33 yıldan günümüze kadar 
geçen sürede çok zorluklar çektik, çok Be-
lediye Başkanları gördük, grevler yaşadık. 
Güzellikleri, acıları sevinçleri hep birlikte 
yaşadık” dedi. 

“Taşeron Sistemi Ortadan 
Kaldırılmıştır”

Bursa Belediyesi ile imzalanan toplu iş 
sözleşmesinin önemini vurgulayan Arslan, 
“2017 Aralık ayından önce burada çalışan 
arkadaşlarımız çeşitli taşeron firmaların 
çalışanlarıydı. HAK-İŞ olarak 10 yıldan daha 
uzun süren bir mücadele başlattık. Bu mü-
cadelemizin son aşaması 2017 Aralık ayı 
oldu. O tarihten itibaren başta Büyükşehir 
Belediyelerimiz, özel idareler ve kamunun 
tamamında taşeron sistemi ortadan kaldırıl-
mıştır. Bunun en büyük mimarı Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” 
dedi.

“Bu Sözleşme Bir Başlangıçtır”

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin bir baş-
langıç olduğunun altını çizen Arslan, “İnşal-
lah 2021 yılı toplu iş sözleşmelerinde yeni bir 
dönemde, kadrolu işçilerimizle beraber yeni 
bir başlangıç yapacağız. Bu dönem içerisin-
de verdiği sözün arkasında durarak, meclis 
kararını toplu iş sözleşmesine dönüştüren 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Ak-
taş başta olmak üzere bütün ekibine teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

“Utanç ve İbretle Takip Ediyoruz”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve 
HDP’nin kazandığı belediyelerde HAK-İŞ’in 
hedef alındığı belirten Arslan, “20 bine yakın 
arkadaşımız sendikalarımızdan zorla, teh-
ditle, baskıyla, sürgünle istifa ettirildi. İstifa 
etmeyenler işten çıkarılmakta ve sürgün 
edilmektedir” ifadelerini kullandı.

ARSLAN, BURSA’DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
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“Mücadelemizi Kararlılıkla 
Sürdürüyoruz”

İşçileri sokağa atan Belediye Başkanlarına 
karşı soylu bir direniş gerçekleştirildiğini dile 
getiren Arslan, “Bolu’da işten çıkarılan arka-
daşlarımızla Bolu Belediyesi önünden Anka-
ra’ya kadar 200 kilometrelik bir yolu yürü-
dük. Haklarımız, emeğimiz ve ekmeğimiz 
için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin her yerinde, Van’dan Muş’a, An-
talya’dan Kırşehir’e, Bolu’dan Bilecik’e kadar 
bize yaşatılan baskıları, acıları zorlukları aş-
mak için mücadele ediyoruz. Keşke CHP’li 
ve HDP’li belediyelerde de toplu iş sözleş-
mesi bekleyen üyelerimizin sözleşmelerini 

bu şekilde imzalayabilseydik. Ama ne yazık 
ki yetki aldığımız belediyelerde toplu iş söz-
leşmesi yapacak muhatap bulamıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

“HAK-İŞ, 43 Yıllık Tarihinde 
Hiçbir Zaman İhanetin İçinde Yer 
Almamıştır”

Arslan, “Bizi esas üzen Belediye Başkanla-
rının baskısından öte işyerlerine çöreklenen 
ve baskınlar yaparak üyelerimizi kendi sen-
dikalarına devşirmek isteyen sözüm ona 
sendikalardır. Bunları gerçekten utanç ve 
ibretle takip ediyoruz. HAK-İŞ, 43 yıllık tari-
hinde hiçbir zaman böyle bir ihanetin içinde 
yer almamıştır. Emekçilerin başını öne eğdi-

recek, onları mahcup edecek, onları yanlış 
yollara sürükleyecek bir sendika olmadık 
olmayacağız” sözlerine yer verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dile-
yerek, “15 Mart 2019 ile 15 Mart 2021 tarih-
leri arasını kapsayan anlaşma ile Büyükşe-
hir çalışanları arasında artık ayrım kalmadı. 
Sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili 
çalışma düzeninin kadrolu çalışanlarla eşit-
lendi. Seyyanen yapılan ödemeler de 2020 
tarihine kadar uzatıldı” diye konuştu. 
HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz da 
imzalanan toplu iş sözleşmesinin Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ve 
üyeler için hayırlı olması dileğinde bulundu.



HAK-İŞ KONFEDERASYONU  / Eylül 2019  

208 |  HABERLER

Kutlu bir yürüyüşün adı olan HAK-İŞ, vefalı, 
sorumlu, sağduyulu ve yenilikçi yaklaşımla 
sendikacılık yapmaya, geçmişten aldığı gücü 
geleceğe taşımaya devam ediyor. HAK-İŞ 
Yönetim Kurulu, HAK-İŞ Kurucularının isim-
lerini Konfederasyon Genel Merkezi’ndeki 
toplantı salonlarına vererek bir vefa örneği 
göstermiştir.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 5. Katında bu-
lunan toplantı salonuna HAK-İŞ Genel Baş-

kanlarımızdan rahmetli Necati Çelik’in ismi 
verildi.
Çelik, 1981 yılında HAK-İŞ Genel Başka-
nı seçilerek 14 yıl boyunca HAK-İŞ Genel 
Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Çelik 
ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
olarak görev yaptı.
HAK-İŞ Konfederasyonu 2. Katındaki top-
lantı salonuna HAK-İŞ Eski Genel Sekreteri 
rahmetli Metin Türker’in ismi verildi.

1992 yılında HAK-İŞ Genel Sekreteri olarak 
seçilen Metin Türker, KARDEMİR’in özelleş-
tirilmesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerle 
Türk sendikal hareketi tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
4. Katında bulunan toplantı salonuna HAK-
İŞ Eski Genel Mali Sekreteri rahmetli Abdul-
kadir İmamoğlu’nun ismi verildi.
Abdulkadir İmamoğlu, 1976-1993 yılları ara-
sında HAK-İŞ Genel Mali Sekreteri olarak 
görev yaptı. 44 yıl önce bir grup dava adamı 
tarafından hayata geçirilen konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in bugünlere gelmesinde katkı-
sı, emeği ve desteği olan herkese gönülden 
teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nda yöneticilik ya-
pan bu önemli başkanlarımıza ve HAK-İŞ 
tarihinde emeği, görevi, rolü olan ve ahirete 
intikal eden bütün üyelerimize, temsilcile-
rimize ve yöneticilerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz.

HAK-İŞ’TEN VEFAT EDEN YÖNETİCİLERİNE VEFA ÖRNEĞİ

HAK-İŞ YÖNETİCİLERİNİN İSİMLERİ TOPLANTI 
SALONLARINDA YAŞATILIYOR

NECATİ ÇELİK

ABDULKADİR İMAMOĞLU

METİN TÜRKER
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29-30 
Ağustos 2019 tarihlerinde Japonya’nın Baş-
kenti Tokyo’da gerçekleştirilen L20 toplantı-
sına katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, L20 top-
lantısı kapsamında düzenlenen “Yeni Sosyal 
Sözleşmeye Doğru: Sendikaların Eylemi” 
konulu oturumunda panelist olarak bir ko-
nuşma gerçekleştirdi.
Arslan, ITUC’un L20’deki rolünün ve mis-
yonun her gün biraz daha yükselmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Çok Uluslu Şirketlerin Sorumluluk 
Üstlenmemesi Temel Sorunumuz”

Son zamanlarda dünyanın refah seviyesini 

düşüren önemli değişikliklerin yaşandığını 
dile getiren Arslan, “Bu değişikliklerden ba-
zıları işçi haklarının yok sayılması, Neo-li-
beral politikalar sonucunda özelleştirmenin 
artmasına rağmen özel sektörde örgütlen-
menin düşük seviyede olması, dijitalleşme-
nin ortaya çıkardığı belirsizlikler ve iklim de-
ğişikliğiyle mücadele konusunda çok uluslu 
şirketlerin sorumluluk üstlenmiyor olması 
temel sorunlarımızdır. Tüm bu sorun alan-
larının çözümü için başta hükümetler olmak 
üzere sosyal taraflara önemli görevler düş-
mektedir. Bu kapsamda temsili demokrasi-
nin diyalog demokrasisine dönüştürülmesi 
son derece önemlidir” dedi.

“Yeni Sosyal Sözleşme İçin Güçlü 
Sendikalara İhtiyaç Var”

Hükümetler açısından bakıldığı zaman işçi 
ve işverenler arasındaki güç ilişkilerindeki 
farklılıkların hukuksuzluğa dönüştürülme-
mesi için eşitliğe dayalı, yasal koşullarla 
birlikte pozitif ortamlar oluşturulması ge-
rektiğini vurgulayan Arslan, “Yeni bir sosyal 
sözleşme ancak eşitlik ve adalete dayandırı-
lırsa başarılı olacaktır. Önemli olan işçi ve iş-
verenlerin hak ve hukukunu gözetecek adil 
çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Bu 
çalışma ortamlarının oluşturulmasında sen-
dikal örgütlenme kilit rol oynamaktadır. Yeni 
bir sosyal sözleşme yapabilmek için güçlü 
sendikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Onun için 
de sendikal örgütlülüğün arttırılması gerek-
mektedir” şeklinde konuştu.

“Yeni Stratejilere İhtiyacımız Var”

Tüm dünyadaki sendikalaşma oranının dü-
şük seviyelerde olduğunu belirten Arslan, 
“Yeni stratejilere ihtiyacımız var. HAK-İŞ ola-
rak özel sektörde örgütlenmeyi en önemli 
stratejilerden birisi olarak kabul ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Yeni Sosyal Sözleşme Eşitlik ve 
Adalet İlkelerine Dayandırılmalı”

Küresel adaletsizliğin günden güne artarak 
rahatsız edici boyutlarda devam etmesinin 
ve servetin adaletsiz paylaşımının, berabe-

ARSLAN, TOKYO’DA L20 ZİRVESİNDE KONUŞTU
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rinde yoksulluk, çatışmalar, açlık gibi başka 
sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olduğuna işaret eden Arslan, “Sorunların 
etkilerini azaltacak, işçi-işveren-hükümet 
üçlüsünü dahil eden yeni bir global modele 
yani yeni bir sosyal sözleşmeye ihtiyaç du-
yulmaktadır. Taraflar kesinlikle bu sözleş-
mede özgür ve eşit bir seviyede olmalıdır. 
Sözleşme uzlaşmaya dayalı, ortak bir mu-
tabakatla oluşturulmalıdır. Yeni bir sosyal 
sözleşme ancak eşitlik ve adalet ilkelerine 
dayandırılırsa başarılı olabilir. Bu çerçevede 
refahın yeniden dağılımına ihtiyacımız var. 
Bu dağılım tesis edilirken ITUC Genel Sek-
reteri Sharan Burrow’un söylediği gibi söz-
leşme bütün işçileri kapsamalı, asgari ücret, 
dijitalleşme, adil geçiş, çalışma saatleri gibi 
konular hedeflediğimiz yeni bir sosyal söz-
leşmenin temelini oluşturmalıdır” sözlerine 
yer verdi.

“Güçlü Bir Sendikal Örgütlülüğe 
İhtiyaç Var”

Yeni sosyal sözleşmenin güçlü bir tarafı ola-
bilmek için güçlü bir sendikal örgütlülüğe 
ihtiyaç duyulduğunu, bunu sağlamak için 
de güçlü örgütlenme stratejilerinin üretil-
mesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Dünya 
emek hareketinin öncüleri olarak yeni sos-
yal sözleşmede masadaki yerimizi almak 
istiyorsak önce güçlü örgütler inşa etmek 
durumundayız. Güçlü örgütlenme stratejile-
ri ile ancak, “İşçinin Gücünü inşa edebiliriz.” 
Kimse bu hakkı bize kendiliğinden vermeye-
cektir. Yeni sosyal sözleşmeyle güçlü olabil-
menin yolu, uluslararası sendikal dayanış-
madan geçmektedir. Burada ITUC’un gücü, 

rolü ve misyonu belirleyici olmaktadır. Onun 
için ITUC’un daha etkin olması için ITUC üye-
lerinin güçlü örgüt yapılarına ihtiyaç olduğu 
açıktır. Bu gücü inşa edebildiğimiz ölçüde 
yeni bir sosyal sözleşmenin ancak güçlü bir 
tarafı olabiliriz. Onun için hepimize büyük 
sorumluluk düşmektedir” şeklinde konuştu.

“Her Toplantıda Örgütlenmenin 
Önemini Anlatıyoruz”

HAK-İŞ olarak, her toplantıda, örgütlenme-
nin önemini anlattıklarını söyleyen Arslan, 
“Sendikanın olduğu yerde, kayıtdışılık olmaz. 
İş kazaları en az seviyededir. Çocuk işçiliği, 
örgütlülüğün olduğu yerlerde olmaz. Ücret 
adaletsizliği olmaz. Bu nedenle, hükümet 
yetkililerine, işveren kuruluşlarına, örgüt-
lenmeden korkmayın. Gelin, sorunlarımızı 
sosyal diyalog anlayışı ile beraber çözelim 
diyoruz” sözlerine yer verdi.

“Örgütlenme Konusunda Özel Bir 
Strateji Belirledik”

HAK-İŞ’in temel önceliklerini anlatan Ars-
lan, “Ülkemizde yaşayan ve sayıları 4 mil-
yona yaklaşan Suriyelileri, kadınları, genç-
leri, ev işlerinde çalışan temizlik işçilerini, 
özel temizlik şirketi işçileri, konut işçilerini, 
kamuda toplum yararına çalışan işçilerin 
örgütlenmesi konusunda özel bir strateji 
belirledik. Bu doğrultuda mücadelemizi sür-
dürüyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Büyük Bir İnisiyatif 
Almıştır”

Kamuda çalışan 1 milyon civarındaki ta-
şeron işçinin kadroya alınması konusunda 
HAK-İŞ’in büyük bir inisiyatif aldığını vurgu-

layan Arslan, “Kapitalizme karşı, Neo-liberal 
uygulamalara karşı ‘Devleti küçültün’ politi-
kalarına karşı büyük bir başarı elde edilmiş-
tir. 1 milyon civarında taşeron işçi kadrolarını 
alarak kamuda kadrolu işçi statüsünü elde 
etmiştir. Burada HAK-İŞ’in büyük bir müca-
delesi ve başarısı yatmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel 
seçimlerden sonra Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarını muhalefet partilerinin ka-
zanması sonucunda sendikal örgütlülüğe 
karşı büyük bir saldırı başlatıldığını açıklayan 
Arslan, 
“Yaklaşık 25 bin HAK-İŞ mensubu sendika-
larımızdan baskı ve tehditle istifa ettirildi. 
Binlerce üyemiz işten çıkarıldı. Dün İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan binlerce 
arkadaşımızın iş akdi feshedilmiş. Bunlar 
için mücadele ediyoruz” dedi.
Arslan, “HAK-İŞ olarak ITUC önderliğindeki 
mücadeleyi yükselterek sürdürmeye ve bu 
konuda birlikte yürümeye kararlıyız. Asla 
umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait 
beklentilerimizden vazgeçmeden inşallah 
birlikte yeni bir sosyal sözleşmenin ortaya 
çıkmasını başaracağız” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29-30 
Ağustos 2019 tarihlerinde Japonya’nın Baş-
kenti Tokyo’da gerçekleştirilen L20 toplantısı 
kapsamında uluslararası sendika temsilcile-
riyle bir araya geldi.
Arslan, BM Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 
Direktörü Guy Ryder ve Uluslararası İşveren-
ler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi ile bir 
araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

ARSLAN, L20 ZİRVESİNDE ULUSLARARASI 
SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ
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ARSLAN, TOKYO’DA 30 AĞUSTOS 
RESEPSİYONU KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Japon-
ya’nın Başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen L20 
toplantısı kapsamında Türkiye Tokyo Büyü-
kelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret etti.
Arslan, ziyaretin ardından Tokyo Büyükelçi-
liği’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 
düzenlenen resepsiyona katıldı.

ARSLAN, TOKYO BÜYÜKELÇİSİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29-30 
Ağustos 2019 tarihlerinde Japonya’nın Baş-
kenti Tokyo’da gerçekleştirilen L20 toplantı-
sına katıldı.
L20 Zirvesi toplantısında Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a, Dış İlişkiler Uzmanımız 
Merita Yıldız eşlik etti.

ARSLAN, TOKYO’DA L20 ZİRVESİNDE
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HAK-İŞ VIII. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına Yoğun İlgi 

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, 
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptı-
ğı açıklamada, “Vatan toprağımızın düşman 
işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun 
bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafe-
rinin 97. Yıldönümü kutlu olsun” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, 
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptı-
ğı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Vatan toprağımızın düşman işgalinden kur-
tuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını 
müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 97. Yıldö-
nümü kutlu olsun.

30 Ağustos ülkemizin düşman işgalinden 
kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve 
özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, 
toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli 
bir göstergesidir.
30 Ağustos, İstiklâl mücadelemizin zaferle 
taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin 
inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir 
milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve 
tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kay-
nağı olduğu bir gündür. 
30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz 
Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan 
üstün başarı ile istiklal mücadelemiz başa-
rıyla zafere ulaşmıştır. Kazanılan bu önemli 
zaferle birlikte topraklarımız düşman işga-
linden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağım-
sızlığına kavuşmuştur.
Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi 
değerlerini korumak için her türlü mücade-
leyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz 
dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 
30 Ağustos’u hatırlamak, aziz milletimizin 
Kurtuluş Savaşı’nın en zor ve ağır şartları 
altında bile vatanı için verdiği mücadeleden 
asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu 
anlamamız bakımından büyük bir önem ta-
şımaktadır.

Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk 
milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi ge-
cesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş 
ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Mil-
letimiz 15 Temmuz gecesi korkusuzca hain-
lerin alçakça doğrulttuğu namluların, tank-
ların, tüfeklerin, uçakların ve bombaların 
karşısında göğsünü siper etmiştir. Tek derdi 
“vatan” olan aziz milletimiz, bağımsızlığını 
korumak ve zalimlere dur demek için milli 
bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek 
olmuş,  vatanına, bayrağına ve bağımsızlı-
ğına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla 
dolu olan milletimiz, ülkemizde; bölgemizde 
ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikra-
rın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur.
30 Ağustos Zaferini bizlere armağan eden, 
97 yıl önce vatan için, ülkemizin geleceği için 
ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak 
toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün 
vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa dü-
şen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı 
Hak’tan rahmet diliyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu adına, 30 Ağustos 
Zafer Bayramını yürekten kutluyor, ülkemiz 
ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz.”

97. yılını kutluyoruz
30 Ağustos Zaferinin

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Ku-
rulu, Türkiye’nin en büyük işçi konfe-
derasyonlarından birisi olan HAK-İŞ’in 
klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata 
ve insana dair her alanda faaliyet göster-
mekte ve Türkiye’nin sanatsal gelişme 
yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine 
katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular.
HAK-İŞ olarak, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımızın katkılarıyla bu yıl 8.’sini gerçekleş-
tirdiğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışma-
mıza başvurular 21 Mart 2019 tarihinde 
başlamış ve 3 bin 309 film ile yine rekor 
düzeyde bir başvuruya ulaşmıştır. Dünya-
nın dört bir yanından yapılan başvuruların 
son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2019'a 
kadar önceki yıllarda olduğu gibi 4 bini 
aşması beklenmektedir. Ödül töreninin 

yılsonunda gerçekleştirilmesi planlan-
maktadır.  Başkanlar Kurulumuz, geçti-
ğimiz 7 yılda yarışmamıza 16 bine yakın 
filmle başvuruda bulunulmasından, bu 
filmler aracılığıyla, yapımcısı, yönetmeni 
ve oyuncusu on binlerce sinema emekçi-
sine ulaşmaktan ve yarışmamızın dünya 
genelinde marka olmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade eder.  
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, yarışmamıza 
olan yoğun katılımın sinema dünyasında 
emeğe olan duyarlılık, ilgi ve saygının her 
geçen gün daha da artacağının önemli bir 
göstergesi olduğuna inanmaktadır.  
Kısa Film Yarışmamıza yurt içi ve yurtdı-
şından film göndererek katılım sağlayan 
tüm film emekçilerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz

HAK-İŞ
CONTEST 
SHORT FILM 

HAK-İŞ
YARIŞMASI
KISA FİLM

“Respecting Labour”
“Emeğe Saygı”

/Hakiskisafilm /hakiskisafilm 
hakis.org.tr

/HakisKisaFilm
Application will be made online or by post to HAK-İş Confederation in Ankara

Başvurular online ya da posta yoluyla AnKArA HAK-İş Genel Merkezi’ne yapılacaktır
HAK-İş KOnFEDErASYOnUTunus Cad. No: 37 Kavaklıdere / ANKARA 06680-TÜRKİYETel: 0 312 417 79 00 - 0312 417 80 02Detaylı Bilgi İçin: www.hakiskisafilm.org

HAK-ıS COnFEDErAtıOn
Tunus Street No: 37 Kavaklıdere  / ANKARA-TURKEY+90 312 417 79 00 - +90312 417 80 02For Detail information: www.hakiskisafilm.org  
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www.hakiskisafilm.org
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nede-
niyle yaptığı açıklamada, “Ülkemizin geleceği ve 
milletimizin umudu gençlerimizin omuzlarında 
yükselecektir. Gençlik geleceğimizdir” dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dola-
yısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi:
“İstiklal mücadelemizin önemli bir sembolü olan 
19 Mayıs 1919 tarihinin Gençlik ve Spor Bayramı 
olarak kutlanması, yarınlarımızın teminatı ve ge-
leceğimizin güvencesi olan gençlerimize verdiği-
miz değerin önemli bir göstergesidir. Gençlerimiz 
yarınlarımızın teminatı, ülkemizin geleceği konu-
mundadır. Genç nüfusa sahip olmak Türkiye için 
önemli bir avantajdır. Bu avantajı kullanabilmek 
için çok çalışmak ve bu amaca uygun politikalar 
geliştirmek gerekmektedir. Mesleki yeterliliğe 
sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve kendine güve-
nen genç nüfus Türkiye’yi daha yüksek hedeflere 
taşıyacaktır. Çünkü Türkiye, hedefi olan modern 
ve çağdaş bir ülke olma seviyesine güçlü, özgür 
ve özgüveni yüksek genç bireylerle ulaşacaktır.
Ülkemizin daha büyük bir güç haline gelmesi, 
aydınlık yarınlara ulaşması konusunda en büyük 
umudumuz gençlerimizdir. Gençlik geleceğimiz-
dir. Gençlerimiz, tarihten aldığı ilham, ecdadımız-
dan aldığı inançla ülkemizi daha aydınlık yarınlara 
taşıyacaklardır. Ecdadımızın canı pahasına ko-
ruduğu ve bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı, 
tarihine ve değerlerine sahip çıkarak, daha iyi ko-
numa taşıma gayreti içerisinde olan gençlerimi-
zin yetişeceğine gönülden inanıyoruz. Ülkemizin 
geleceği, milletimizin umudu olan gençlerimizin 
omuzlarında hızla yükselecektir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, gençlerin sorun-
larını önemsiyor ve öncelikli görüyoruz. Gençle-
rimizin bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün proje çalış-
malara imza atarak birçok ilki gerçekleştiriyoruz. 
Bu çalışmalarımızda gençleri odak noktamızda 
bulunduruyoruz. Başta üniversite gençliği olmak 
üzere tüm gençlerle yakın ve sıkı bir ilişki ve işbir-
liği içerisinde bulunuyoruz. Konfederasyonumuz 
ve bağlı sendikalarımızda üniversite öğrencile-
riyle düzenli staj programları çerçevesinde aktif 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerde 
düzenlenen çeşitli programlara katılarak üniver-
siteli gençlerle bir araya geliyor, HAK-İŞ’in çalış-
malarını, çalışma hayatının sorunlarını ve sendi-
kal faaliyetlerimizi anlatıyor, gençlerin sorularını 
cevaplıyoruz. Hak-İş olarak bu konuda üzerimize 
düşeni yapıyor ve herkesten yapmasını bekliyo-
ruz.
Son açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldığında 
genç işsizlik oranının yüzde 26’lara yükseldiğini 
görüyoruz. Genç işsizlerin azaltılması ve genç-
lerin istihdama kazandırılması için daha çok 
adım atılması gerektiğini biliyoruz. Hak-İş olarak 
gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görü-
yoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için 
sendikal kültür ile tanıştırılmalarının çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Gençlere yönelik politika 
önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, bu ko-
nularda aksayan hususların onların gözünden 
değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması gereği-
ne inanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 
milli mücadelemizin bütün neferlerini rahmet ve 
minnetle anıyoruz.”

ARSLAN: “GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR”
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ÖZ: "KADRO BEKLEYEN 70 BİN CİVARINDA 
TAŞERON EMEKÇİSİ VAR”

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, 696 
sayılı KHK kapsamı dışında bırakılarak kadro 
verilmeyen taşeron emekçilerine kadrolarının 
verilerek hakkaniyetin sağlanması gerektiğini 
söyledi. 
Öz, “696 sayılı KHK ile 900 bin civarında taşe-
ron emekçisi kadro aldı. Bunu çalışma haya-
tımızın en büyük reformu olarak değerlendi-
riyoruz. Ancak, düzenleme 70 bin civarında 
emekçinin kapsam dışında bırakılmasıyla ek-
sik kalmıştır. Kadro verilmemesinin haklı bir 
gerekçesi yoktur. Sorun bir an önce çözüme 
kavuşturularak eksiklik tamamlanmalı, hak-
kaniyet sağlanmalıdır” dedi.

“Kadro bekleyen 70 bin civarında 
taşeron emekçisi var”

Kadro bekleyen 70 bin civarında emekçinin 
bulunduğunu belirten Öz, kapsam dışında 
bırakılan grupları şöyle sıraladı: “Kadro kap-
samına alınmayanların başında KİT’lerde 
çalışan taşeron işçileri gelmektedir. 4 Aralık 
2017 tarihinden önce çalışmış olanlar, joker 
işçi olarak çalışanlar, kiralık araçların şoför-
leri, çağrı hizmetleri ve yemekhane hizmetle-
rinde çalışanlar, tüm şartları taşıdıkları halde, 
mahalli idarelerde ihalelerin yaklaşık maliyeti 
içinde personel giderleri yüzde 70’in altında 
olması hükmüne takılanlar ve yine mahalli 
idarelerde malzemeleri hizmet alımı içinde 
çalıştırılanlar, kamunun asıl işlerinde çalış-
tıkları halde başta hastanelerde HBYS olmak 
üzere bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimya-
ger ve radyolog olarak çalışan taşeron işçileri 
kapsam dışında bırakıldılar.”

“Ortaya çıkan eşitsizlik giderilmeli”

Bazı kuruluşların yüzde yüz kamu kurumu 
olmasına rağmen, kuruma iş yapan taşeron 
firmada çalışan emekçilerin kadro kapsamı 
dışında bırakıldığına dikkat çeken Öz, “Bu çalı-
şanların, taşeron işçisi olduğu açık olup kad-
ro verilmemesinin haklı bir gerekçesi yoktur. 
900 bin civarında taşeron emekçisine kadro 
verilirken 70 bin civarında işçinin hayalleri yı-
kılmıştır. Bu işçilerin hepsi asıl işi yapıyorlar. 
Ortaya çıkan eşitsizlik giderilmelidir” dedi.

Öz, KİT’lerle ilgili kararnamenin 
gözden geçirilmesini istedi

KİT’lerde çalışan taşeron emekçilerinin kadro 
alabilmesi için bir kararname çıkarıldığını ha-
tırlatan Öz, bu kararnamede KİT yöneticilerine 
emekçilerin kadroya alınması için yetki devri 
verildiğini ancak belirli bir tarih verilmeme-
sinden dolayı, KİT’lerdeki taşeronların aradan 
1 yıl geçmesine rağmen kadro bulamadığını 
belirtti.

Öz, kararnamenin yeniden gözden 
geçirilerek süre konulmasını talep 
etti

Kadroya geçiş başvurusu reddedilen joker iş-
çiye, mahkemeden olumlu karar
Diğer taraftan, Sendikamız tarafından açılan 
bir davada Ankara Bölge İdare Mahkeme-
si’nin, sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu 
reddedilen işçi lehine emsal teşkil edecek bir 
karar verdiğini hatırlatan Öz, “4 Aralık 2017 
tarihinde fiili çalışması olmadığından dolayı 
kadroya geçiş başvurusu reddedilen bir te-

mizlik personeliyle ilgili açmış olduğumuz 
iptal davasını haklı bulan Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, “Yürütmeyi 
Durdurma” kararı verdi. Bu kararla birlikte, 
696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kad-
rolarında istihdam edilmeyen yedek (joker) 
işçiye de kadro yolu açılmış oldu” dedi.

Kadro kapsamı dışında bırakılan 
emekçilerin sorunları

KİT’ler ve KİT dışındaki kurum ve kuruluşlar-
da taşeron firma emrinde çalışan emekçilerin 
yaşadıkları sorunlara da değinen Öz, “Kadro 
kapsamı dışında bırakılan emekçilerin ücret 
ve özlük hakları, maalesef aynı işi yaptıkları 
kadrolularla eşit düzeyde değildir. ‘Eşit işe eşit 
ücret’ verilmeli, kadrolu işçilerle aynı haklara 
sahip olmaları gerekir. Ücret artışları enflas-
yonun altında olmayacak şekilde yapılmalıdır. 
Ayrıca, iş barışı açısından haftalık çalışma sa-
atleri düşürülerek, yıpranma payları da veril-
melidir” dedi.

Tüm taşeron emekçilerine ayrımsız 
kadro talebimizi yineliyoruz

“Kamudaki tüm taşeron işçilerinin kadro 
hakkını elde etmesi mücadelemizi kararlı-
lıkla sürdürüyoruz” diyen Öz, “Biz bütün top-
lantılarda gerek HAK-İŞ Konfederasyonu ve 
HİZMET-İŞ Sendikası olarak kadro kapsamı 
dışında kalan emekçilerin kapsam içine alına-
rak mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük 
bir çaba gösteriyor ve bunu her platformda 
dile getiriyoruz. 900 bini aşkın taşeron emek-
çisinin kadro almasında büyük rol oynadık. 
Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımız 
neticesinde burada da yakın bir zamanda 
olumlu bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Aynı işi yapan emekçiler arasında 
ayrım, adalet ve eşitlik duygusunu 
zedeliyor

Genel Başkan Vekilimiz Öz, taşeron firmada 
çalışan ve kadro verilenlerle aynı işi yapan 
emekçilerin kapsam dışında tutulmasının 
adalet ve eşitlik duygusunu zedelediğini be-
lirtti.

TYP’liler unutulmamalı

Öz, mağduriyetin giderilmesi, hakkaniyet ve 
adaletin tecellisi açısından, Toplum Yararına 
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EPSU VE PSI’DAN BOLU BELEDİYESİ’NE SENDİKAL 
BASKILARLA İLGİLİ UYARI

Projeler (TYP) kapsamında çalışan emek-
çilerin de sürekli işçi kadrosunda istihdam 
edilmeleri gerektiği kaydetti. Mağduriyetin 
giderilmesi, hakkaniyet ve adaletin tecelli-
si açısından, Toplum Yararına Projeler (TYP) 
kapsamında çalışan emekçilerin de sürekli 
işçi kadrosunda istihdam edilmeleri gerekti-
ğini kaydedin Öz, “Bu gruplara ilaveten bir de 
TYP çalışanları var. Bu kapsamda, Belediye-
ler ve il özel idareleri, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kaymakamlık-

larda on binlerce emekçi çalışmaktadır. TYP 
emekçileri asgari ücret karşılığında 3, 6 ve 
9 aylığına geçici olarak çalıştırılmakta, arta 
kalan aylarda ücretsiz zorunlu izne çıkarıl-
maktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okullarda 10 ay çalıştırılıp 2 ay çalıştı-
rılmamaktadır. İşçiler çalışmadıkları aylarda 
geçimini sağlayamamakta; kiralarını ve fatu-
ralarını ödeyememektedirler. Bu sırada başka 
işte çalışsalar bu kez de askıda olan iş söz-
leşmesi feshedilmektedir. Aslında okullar tatil 
edilse de iş bitmiyor, okulların boya, badana, 
tadilat işleri var, yani işçi ihtiyacı var. Bu işçi-

lerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması ve 
arkadaşların toplu sözleşme sistemine dahil 
edilmesi gerekiyor.

“Kadro devlet için kârlı bir 
uygulamadır”

900 bin civarında taşeron emekçisine kadro 
verilmesiyle devletin kâra geçtiğini kayde-
den Öz, 70 bin civarında emekçinin de kad-
roya alınmasıyla bu fayda daha da artacaktır. 
Çünkü devlet taşeron şirkete kâr payı ve KDV 
ödüyor. Kadro verilince bu ve benzeri öde-
meler devletin kasasında kalıyor. Dolayısıyla 
kadro devlet için kârlı bir uygulamadır” dedi.

EPSU (Avrupa Kamu Hizmeti Sendikala-
rı Federasyonu) ve PSI (Uluslararası Kamu 
Hizmetleri Federasyonu) Bolu Belediyesi’ne 
mektup yazarak, sendika değiştirme baskısı-
na maruz bırakılarak işten çıkarılan 97 emek-
çinin işe iade edilmesini istedi.
EPSU ve PSI, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 
bir mektup gönderdi. EPSU Genel Sekreteri 
Jan Willem Goudriaan ile PSI Genel Sekteri 
Rosa Pavanelli’nin kaleme aldığı ortak mek-
tupta, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında iş-
ten çıkarılan emekçilerin işe iade edilmeleri 
ve bunun koşullarının Sendikamız ile istişare 
edilerek yerine getirilmesi gerektiğini belir-
tildi. Mektupta, “31 Mart yerel seçimlerinden 
sonra Bolu Belediyesi’nde 97 işçinin işten 
çıkarılması hakkında bilgi aldık. Çalışan-
lar haklı bir neden olmadan ve bir açıklama 
yapılmadan işten çıkarılmıştır. Sizden, bu 
çalışanları yeniden işe iade etmenizi ve işe 
iadelerin hangi koşul ve şartlarda gerçekle-
şeceğini HİZMET-İŞ Sendikası ile görüşmeni-
zi rica ediyoruz” denildi. Bolu Belediye Baş-
kanı Tanju Özcan’ın yerel seçimler öncesinde 
hiçbir işçiye zarar verilmeyeceği, çalışanların 
sözleşmelerinin korunacağı ve emekçilerin 
sendikalarını serbestçe seçebilecekleri sözü-
nü verdiğinin hatırlatıldığı mektupta, verilen 
sözlerin tutulmadığına dikkat çekildi.
Verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgu-
layan EPSU ve PSI yetkilileri, şu ifadelere yer 
verdiler: “İşçiler ve aileleri gelirsiz bırakılmış-
tır. Bu nedenle belediye çalışanları Bolu’dan 
Ankara’ya 200 km yürüdü ve bu 12 günlük 
yürüyüş, toplumun birçok kesiminden destek 
aldı. Yürüyüş, CHP binasının önünde, işçilerin 
haklı davasına dikkat çekmek için yapılan 
bir gösteriyle sona erdi. Fakat bu girişimler 

tarafınızdan cevapsız bırakılmıştır. Sizden bir 
çözüm bulmak, işten çıkarılan işçileri yeniden 
işe almak ve sendikalarla uzun süreli bir ilişki 

geliştirmek için sendika ile görüşmenizi rica 
ediyoruz.” Mektupta, sürecin EPSU ve PSI ta-
rafından takip edileceği de kaydedildi.
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN ÇALIŞMA BAKANI 
SELÇUK’A ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve beraberindeki Genel Yönetim Ku-
rulumuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında 
ziyaret etti. 
Çalışma hayatından sendikal konulara ka-
dar birçok konunun ele alındığı görüşme-
de Bakan Selçuk’a, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem 
eşlik etti. Ziyarette Genel Başkanımız Değir-
menci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcı-
larımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu 
da hazır bulundu. Görüşmede sendikamı-
zın çalışmalarına ilişkin olarak bilgi veren 

Genel Başkanımız Değirmenci, “Emeğiyle 
geçinenlerin mutlu ve huzurlu olmasından 
başka gayemiz yok. Bütün derdimiz işçilerin 
refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyor, 
işçi, işveren, sendika üçgenindeki ilişki ağını 
sorunsuz yönetmek için mücadele veriyoruz. 
Yaptığımız çalışmalara, yürütülen süreçle-
rin hızlı ve sorunsuz ilerletilmesine Çalışma 
Bakanlığımızın da katkı veriyor olması bizleri 
çok mutlu etmektedir. Bu nedenle sizlerin 
nezdinde tüm Bakanlık çalışanlarımıza te-
şekkür ediyor, emeğin hak ettiği değeri al-
ması konusunda yapacağınız bundan sonraki 
çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Bakan Selçuk ise, “Özçelik-İş gibi köklü ve 
güçlü bir sendikamızın özellikle ülkemizin 
büyümesine, gelişmesine katkı sunduğunu 
görmekten, bu uğurda çalışma yaptığna şa-
hitlik etmekten büyük sevinç duyuyoruz. Ça-
lışma hayatındaki iş barışı ve huzur için ciddi 
çalışmalar yaptığınızı yakından takip ediyo-
rum. Hem işçilerimizin hem işverenlerimizin 
üretim süreçlerinde sorunsuz bir şekilde yer 
almasına katkı verdiğiniz için ayrıca teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
Görüşme, Genel Başkanımız Değirmenci’nin, 
Çalışma Bakanı Selçuk’a el yapımı, gümüş 
işlemeli Kuran-ı Kerim hediye etmesiyle son 
buldu.

ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve Genel Yönetim Kurulumuz, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziya-
ret etti.
Sendikal çalışmalarımızın ve ülke günde-
minin ele alındığı ziyarette Genel Başkanı-
mız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan 
Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, 
Ferhan Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu hazır bulundu. 
Görüşmede İçişleri Bakanı Soylu’nun geç-
mişte Çalışma Bakanlığı yaptığına atıfta bula-
nan ve bu doğrultuda sendikamızın faaliyet-
lerine ilişkin olarak bilgi veren Genel Başka-
nımız Değirmenci, “Bizler bu ülkenin yerli ve 
milli sendikası Özçelik-İş olarak, her zaman 
devletimizin ve milletimizin yanında yer al-
mış bir sendika olduk. Bugün sizin de baş-
ta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin 
sorunlarının çözümü noktasında göstermiş 
olduğunuz özverili ve fedakar çalışmalarınızı 
sonuna kadar destekliyoruz. Çalışmalarını-
zı takdirle izliyoruz ve Özçelik-İş olarak her 
zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek is-
tiyorum” dedi. 
Sadece toplu sözleşme imzalayan bir sendi-
ka olmadıklarının da altını çizen Genel Baş-
kanımız Değirmenci, “Şehitlerimizin emaneti 
olan şehit yakınlarımızı Özçelik-İş olarak yal-
nız bırakmıyoruz. Gazilerimizi de aynı şekilde 

ziyaret ediyoruz. Vatan ve millet için canını 
ortaya koyan evlatlarımızın ailelerinin her 
zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerin 
yaptığı değerli çalışmalara, bizler de cephe 
gerisinde katkı vermeye çalışıyoruz” diyerek 
son dönemde terörle mücadelede gösterilen 
üstün başarılardan dolayı Bakan Soylu’yu 
tebrik etti. 
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kayde-
den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Ül-
kemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz 
demeden tüm güvenlik güçlerimizle var 
gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin refah ve 
barış içinde yaşayabilmesi için çaba sarf edi-
yoruz. Özellikle sizler gibi değerli sivil toplum 

örgütlerimizin yöneticileri nazarında yaptı-
ğımız işlerin beğeni toplamasından büyük 
mutluluk duydum. Destekleriniz bizlere güç 
veriyor. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. 
Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Ba-
kan Soylu’ya el yapımı, gümüş işlemeli Ku-
ran-ı Kerim ve Bakan Soylu’nun fotoğrafının 
yer aldığı çerçeve içerisinde halı hediye eder-
ken, Bakan Soylu da Başkanımız Değirmen-
ci’ye telkari işlemeli fincan takımı hediye etti. 
Ziyaretin sonunda Bakan Soylu, Genel Baş-
kanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kuru-
lumuzu dışarıya kadar uğurlayarak, bu sıra-
da da kısa bir sohbet gerçekleştirildi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU’YU ZİYARET ETTİ
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Marmarabİrlİk’te toplu İş sözleşmesİ 
sevİncİ

Marmarabirlik ile Öz Gıda-İş Sendikası arasın-
daki iki yıllık dönemi kapsayacak 01.06.2019 - 
31.05.2021 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşme-
sinde imzalar atıldı. 31 Temmuz 2019 tarihin-
de imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesi, S.S 

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Bir-
liği ve Entegre Tesisleri ile Birlik'e bağlı Gem-
lik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, 
Mürefte ve Marmara Adası Kooperatifleri ile 
sendikamız ÖZ GIDA İŞ arasında yapıldı.

Marmarabirlik Toplantı Salonunda gerçek-
leşen imza töreni'ne Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik 
Genel Müdür Vekili Mehmet Ertaş, Muhasabe 
Müdürü İlhan Bayram, İKA Müdür Yrd. Esra 
Öztürk, Hukuk Müşaviri Av. Fatma Akarakın, 
Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcı-
ları Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Murat Kara-
dağ, Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, Avukat Emre Barış, 
işyeri sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katıldı.

Ortalama Zam Oranı % 28 Olmuştur

Yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalı-
şanların brüt kök ücretlerine ve ek ödemelere 
% 20 oranında zam yapıldı. Ayrıca personele 
her yıl için kıdem zammı yapılmıştır. Kıdemle-
re yapılan ilave artış ile ortalama zam oranı % 
28 olmuştur. İkinci yıl için ise çalışanlara enf-
lasyon oranının + 1’i kadar artış uygulanacak.

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
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Çaykur TemsİlcİLerİmİze yönelİk eğİtİm Sİnop’ta başladı

ÇAYKUR temsilcilerimize yönelik Eğitim Se-
minerimiz Sinop’ta gerçekleştiriliyor.
Sinop Uygulama Otelinde başlayan eğitim 
seminerine,  Genel Başkan Yardımcılarımız 
Tevfik Ali Hançeroğlu, Abdulhalik Damar, 
Sultan Murat Karadağ, Doğu Karadeniz Şube 
Başkanımız Hasan Fehmi Bursalı, Şube Baş-
kan Yardımcılarımız Orhan Topaloğlu, Necdet 
Hacıosmanoğlu, Hüseyin Avni Günay, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz Hasan Karamahmu-
toğlu, İdris Doğru, Eğitim ve Mevzuat Daire 
Başkanımız  Mustafa Erdoğan ve Çaykur Çay 
Fabrikaları işyeri sendika temsilcilerimiz ka-
tıldı. Eğitim seminerinin açılış konuşmasını 
yapan Doğu Karadeniz Şube Başkanımız Ha-
san Fehmi Bursalı’nın ardından bir konuşma 
gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcımız 

Sultan Murat Karadağ; eğitim seminerlerini 
sendikamızın kurumsal kimliğinin önemli bir 
fonksiyonu olarak sürekli hale getirdiklerini 
söyledi. Sendikamızın her alanda olduğu gibi 
eğitim alanında da mukayese edilemeyecek 
önceliği ve duyarlılığı olduğunu ifade eden 
Karadağ, ‘Eğitim seminerlerimiz planladığı-
mız üzere gerçekleştirilmektedir. Bu yılın ilk 
eğitim seminerini Sinop’ta ÇAYKUR temsil-
cilerine yönelik başlattık. Sendika olarak eği-
time büyük önem vermekteyiz. Eğitimlerden 
amaç, teşkilat mensuplarımızın örgütsel bi-
lincini, sendikal kimlik ve aidiyetini ve hukuki 
donanımlarını geliştirmektir. Sizlerin burada 
alacağınız bilgiler işyerlerinizde sizin daha 
verimli çalışmanızı sağlayacaktır” şeklinde 
konuştu.

Karadağ, ayrıca ÇAYKUR işçisini ilgilendiren 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de değin-
di. Genel Başkan Yardımcılarımız Tevfik Ali 
Hançeroğlu ve Abdulhalik Damar da yaptığı 
konuşmalarında sendikamızın eğitime verdi-
ği önem, müzakeresi devam eden ÇAYKUR 
toplu iş sözleşmesi ve sendikamızın diğer 
faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bu-
lundular.

Uzmanımız Sunuş Yaptı

Seminerde Eğitim ve Mevzuat Daire Başkanı-
mız Mustafa Erdoğan 
• Gece çalışması şartları 
• Kıdem Tazminatı,
• Telafi çalışması
• İş güvencesi nedir kimler yararlanır
• Toplu İş Sözleşmesi yapılması ve yararlan-
ma şartları
• Engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırma şart-
ları
• Sendika temsilcilerinin iş güvencesi 
• Engelli işçilerin emekli olma şartları
Konularında üyelerimize eğitim verdi, ayrıca 
katılımcıların yönelttiği sorulara da yanıtladı.

Katılımcılara Sertifikaları Verildi

Seminerin katılımcılarına eğitim sonunda 
sertifikaları, Tevfik Ali Hançeroğlu, Sultan Mu-
rat Karadağ ve Doğu Karadeniz Şube Başka-
nımız Hasan Fehmi Bursalı tarafından verildi.

Yapılan sözleşmenin hayırlı olması dileğin-
de bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, ”Hepimizin önceliği 
Marmarabirlik olsun. Çalışanlarımızın yaşam 
standartlarının daha iyi olması adına, imkân-
larımız çerçevesinde gerekli iyileştirmeleri 
yaptığımıza inanıyorum. Göreve geldiğimizden 
bugüne çalışanlarımızın hakkını hep koruyup, 
kolladık. Sürecin sıkıntısız geçmesinden dola-
yı, Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlük Maka-

mına ve Öz Gıda-İş Sendika Başkanlığı adına 
Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançe-
roğlu ile Sultan Murat Karadağ’ya teşekkür 
ediyorum. Çalışanlarımızın alın terinin karşı-
lığının verildiği bu sözleşmenin tüm Marma-
rabirlik ailesine bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Genel Başkan Yardımcımız 
Tevfik Ali Hançeroğlu da imzalanan sözleş-
menin iyi bir sözleşme olduğunu belirterek, 
‘Toplu iş sözleşmesinin bayram arifesinde im-

zalanması, Marmarabirlik işçisine ve ailesine 
çifte bayramı bir arada yaşatırken, elde edilen 
kazanım üyelerimizin arasında büyük bir coş-
ku ve sevinçle karşılanmıştır. Çalışanların alın 
terine sahip çıktığı için başta Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa olmak 
üzere toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalı-
şanlara, ailelerine ve tüm taraflara hayırlı ol-
masını temenni ediyorum’ diye konuştu.
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Mansur Yavaş'a hayırlı olsun zİyaretİnde 
bulunduk

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

Öz Sağlık-İş Genel Başkanımız Dev-
let Sert, Konferedasyonumuz Genel  
Başkanı  Mahmut Arslan ile birlikte 31 
Mart yerel seçimlerinde Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına seçi-
len Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarete Genel Başkan 
yardımcımız Mustafa Özüpek, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet 
Şahin, Mustafa Toruntay, Hizmet-İş 
Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, 
Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz eşlik etti.

Genel Başkanımız Devlet Sert, 
Şanlıurfa’da
Genel Başkanımız Devlet Sert, Harran Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri 

Çelik, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yrd. 
Mehmet Ay'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, çalışanların 
sorunları ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde 
bulunuldu.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu Genel Başkanımız 
Devlet Sert'i ziyaret etti.
Genel Başkanımız Devlet Sert'i ziyarete, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Av. Tuncay Dolu,  Mert Doğan Bozkır ve Rıfat Ülger katıldı.

Genel Başkanımız Devlet Ser, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel 
Müdürü Selim Çelenk’i makamında ziyaret ederek hayırlı ol-
sun dileklerinde bulundu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İLE İLGİLİ YETKİ DAVASINDA
İSTİNAF MAHKEMESİNİN SAĞLIK İŞÇİLERİNE MÜJDELİ KARARI

YİNE HAKLIYIZ - HAKLININ YANINDAYIZ

Genel Başkanımız Devlet Sert, 
Muğla'da
Genel Başkanımız Devlet Sert, Genel Baş-
kan Yardımcımız Süleyman Doğan, Genel 
Sekreterimiz Halit Kayalı Muğla’da bir dizi 
ziyaretler gerçekleştirdi. 
Üyelerimizle bir araya gelen Sert, 696 sayılı 
KHK ile kadroya geçen işçi arkadaşlarımızın 
mevcut toplu sözleşmenin 2020’ye kadar 
devam edemeyeceğini ifade ederek “Kad-
roya geçen arkadaşlarımızın kamu protokol 
çerçeve sözleşmesine dahil edilmesi için 
HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş olarak var gücü-
müzle çalışacağız” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Sendikamız 
Öz Sağlık-İş’in örgütlü bulunduğu T.C. Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı işyerlerindeki sağlık işçilerini 
kapsayacak olan işletme kamu toplu iş sözleş-
mesi yetki tespiti 14.12.2018 tarihinde sendika-
mız lehine sonuçlanmış olup söz konusu tespite 
Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Sağlık 
İşçileri Sendikası tarafından itiraz edilerek, 
Ankara 24. İş Mahkemesinde dava açılmıştır. 
Ayrıca Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası kendi-
lerine gönderilen olumsuz tespit yazısına karşı 
da itiraz etmiş ve Ankara 23. İş Mahkemesinde 
ayrıca bir dava daha açmıştır. Akabinde iş bu 
dosyalar Ankara 24. İş Mahkemesi dava dosya-
sında birleştirilmiştir.
Davacı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası lehine 
verilen ilk derece mahkemesi kararı, Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 9. Hukuk Da-
iresi’nin 2019/2362 Esas sayılı dosyası üzerin-
den yaptığı inceleme neticesinde 12.07.2019 
tarih 2019/1633 K. sayılı gerekçeli kararı ile or-
tadan kaldırılarak, asıl ve birleşen davaların red-
dine karar vermiştir. Böylece istinaf mahkemesi 
ayağı sendikamız lehine sonuçlanmıştır. 
Binlerce sağlık emekçisini ilgilendiren davanın 
özü şu şekildedir;
2018 Nisan ayı itibariyle 696 Sayılı Kanun Hük-
mündeki Kararname kapsamında daimî işçi 
kadrosuna geçirilen eski taşeron işçilerimiz, ha-
len Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ya da 
diğer birimlerde çalışmaya devam etmektedirler. 
Sağlık işkolunda olan bu işçi kardeşlerimizin 
büyük çoğunluğu, Öz Sağlık-İş Sendikamıza 
üye durumundadır. Taşeron işçilikten daimî 
kadroya geçen işçiler dışında, aynı işyerlerinde 
öteden beri çalışan Türkiye geneli toplam 3500 
civarında kadrolu işçi de hala çalışmaya devam 
etmektedir.  T.C. Sağlık Bakanlığı mevcut mev-
zuat uyarınca işletme niteliğinde olup bu gibi 

yerlerde toplu iş sözleşmesi yetki tespiti yapılır-
ken toplam çalışan işçi sayısında %40 çoğunluk 
aranmaktadır.
Eylül 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’ na yapılan müracaatımız 
sonucunda, Türk-İş Konfederasyonuna bağlı 
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına açık ara üye 
fazlalığımız tespit edilerek kanunda aranan ge-
rekli %40 çoğunluğu sağlamamıza rağmen, ya-
pılan bu tespite Türk-İş Konfederasyonuna bağlı 
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası itiraz etmiş ve 
konuyu yargıya taşımıştır.
Yetki tespitine itiraz eden Türk-İş Konfederasyo-
nuna bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının 
mahkemeye sunduğu dava dilekçelerinde;
“Çalışma Bakanlığı’nın sonuçlandırdığı toplu iş 
sözleşmesi yetki tespitinde, o tarihte T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nda 18.940 sağlık işçisi çalıştığı, bun-
lardan Sadece 3.500 işçinin eski kadrolu işçiler 
olduğu, dolayısıyla geriye kalan yaklaşık 15.500 
taşerondan kadroya geçen işçinin bu toplu iş 
sözleşmesinin çoğunluk tespitinde toplam işçi 
sayısında dikkate alınmalarının, hem hukuka 
hem adalete hem hakkaniyete hem fırsat eşit-
liğine hem de vicdanlara aykırı olduğu açıktır.” 
ifadeleri aynen yer almaktadır.
Oysa ki, 696 Sayılı Kanun Hükmündeki Karar-
name ile daimî işçi statüsüne geçirilen yaklaşık 
bir milyon işçinin, kanun hükmündeki kararna-
me ile birlikte yayınlanmış olan ve şu anda halen 
faydalanmak da oldukları hükümler 31.10.2020 
tarihinde sona erecektir.
31.10.2020 tarihi gelinceye kadar ise sendi-
kalar örgütlü oldukları kamu işyerlerinde kamu 
toplu iş sözleşmeleri imzalamakta ve bu sözleş-
melerin büyük bölümünün süresi 31.10.2020 
tarihinden çok sonra sona ermektedir.
Hal böyleyken, taşerondan kadroya geçen iş-
çilerin yararlanmakta oldukları hükümlerin sü-

resinin bitiminden itibaren (31.10.2020) ilgili 
Bakanlıklarla yetkili işçi Sendikaları arasında 
imzalanmış toplu iş sözleşmelerinden faydalan-
maları kaçınılmazdır. Yani taşerondan kadroya 
geçen daimî işçiler de yeni yapılacak toplu iş 
sözleşmesinden 31.10.2020 tarihinden itibaren 
YARARLANACAKTIR.
Malum sendikanın iddialarından yola çıkılması 
halinde ve toplu iş sözleşmesini kendileri yap-
maları halinde dahi 31.10.2020 tarihinden son-
ra da söz konusu taşerondan kadroya geçen 
sağlık işçilerini kendi imzalayacakları sözleşme-
den faydalandırmayacaklardır.
Kaldı ki, 696 Sayılı KHK sonucu Yüksek Ha-
kem Kurulu Kararı ile taşeron işçilikten kadroya 
geçen işçilere uygulanmakta olan hükümlerin 
daha erken bir tarihte sonuçlanabilme durumu 
da söz konusudur.
Öz Sağlık-İş Sendikası olarak bizler, kanun 
hükmündeki kararname gereği belirli bir süre 
uygulama zorunluluğu olan hükümler bittikten 
sonra, Sağlık Bakanlığı ile masada imzalanacak 
toplu iş sözleşmesine geçiş yapılacağı kesin 
olan işçilerin söz konusu toplu iş sözleşmesi 
yetki tespitinde dikkate alınmamaları için hiçbir 
hukuki, vicdani, ahlaki gerekçe görmüyoruz. 
Taşeron işçilikten kadroya geçen sağlık işçisi 
emekçilerinin T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılacak 
yeni işletme toplu iş sözleşmesinden faydalan-
mamaları için malum sendikanın talepte bulun-
masını hayretle ve tarihe düşülecek ibretlik bir 
not olarak takip ettik/ediyoruz.
Yapılan itirazların sonucu açılan davalarda taraf 
olarak duruşmalara katıldık ve nihayetinde ada-
let tecelli etti.
 Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dai-
resi tarafından yerel mahkemenin kararı ortadan 
kaldırarak, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın iddiaların-
da haklı olduğuna karar verildi.
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ÖZ İPLİK İŞ 42. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Sendikamız 42. Kuruluş Yıldönümünü, 6 
Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da bir dizi et-
kinlikle kutlandı.
Kuruluş yıl dönümüne, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ge-
nel Başkanımız Rafi AY, Sendikamızın Kurucu 
Genel Başkanı Mehmet ER, ÇASGEM Başka-
nı Abdurrahim Şenocak ve Başkan Yardımcı-
sı Kenan Yavuz, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
başkan ve yöneticileri, sendikamızın  yönetim 
kurulu üyeleri şube-il-ilçe başkan ve yöneti-
cileri, genel merkez personeli ve kadın komi-
tesi üyeleri katıldı.
Programımız, 42. Kuruluş Yıldönümü anısına 
düzenlenen gala yemeği ve Ankara Seğmen-
lerinin gösterisiyle başladı. Sendikamızın ta-
rihini anlatan kısa film gösteriminin ardından 
program, açılış konuşmalarıyla devam etti.
ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi AY: 
“Öz İplik-İş Sendikası Binlerce İşçiyi Aynı Çatı 
Altında Birleştirdi”
Genel Başkanımız Rafi Ay, “7 Ağustos 1978 
yılında Mehmet Er önderliğinde kurulan Öz 
İplik-İş Sendikamızın 42. Kuruluş Yıldönümü-
nü kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı 
gurunu yaşıyoruz. Genç dinamik ve idealist 
7 tekstil işçisinin Gaziantep'te attığı adımlar, 
bugünlere kadar uzanan büyük bir hareketin 
habercisi oldu. Bu hareket, Öz İplik İş Sen-
dikası çatısı altında, yüzlerce, binlerce işçiyi 
birleştiren, bir işçi hareketine dönüştü” dedi.

Kuruluş Yıldönümlerini Yeni Bir 
Başlangıç, Yeni Bir Adım Olarak 
Değerlendirmeliyiz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Öz 

İplik-İş Sendikası’nın 42. Kuruluş Yıldönümü-
nü kutlayarak, “Öz İplik-İş Sendikamız yeni 
bir sendikal dili ve kültür anlayışını kendine 
özgü yaklaşımıyla yeni bir yol açma yolunda 
ilerleyen tekstil işkolundaki önemli bir sendi-
kamızdır” dedi. Öz İplik-İş Sendikasının yeni 
yapılan genel kuruluyla birlikte yeni bir açı-
lım, yeni bir heyecan ve yaklaşımla sendikal 
mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Ars-
lan, “HAK-İŞ olarak ihtiyacı olan her anında 
Öz İplik-İş Sendikamızın yanında olduk. Bize 
ihtiyaç duyduğu her zaman Öz İplik-İş Sen-
dikasının yanında olacağız” açıklamalarında 
bulundu.

 Mehmet Er: “ Öz İplik-İş Sendikası 
Dualarla Kuruldu”

Öz İplik İş Sendikasının Kurucu Genel Başka-
nı Mehmet ER’de Öz İplik İş’in dualarla kurul-

duğunu dile getirerek; “Biz sendikayı kurdu-
ğumuzda, sendikanın bugünlere geleceğini 
bilmiyorduk. Sanıyorduk ki, biz gittiğimizde 
sendika da daha kötüye gider. Ama tam ter-
si oldu, sendika bizden sonra daha da ileriye 
gitti” şeklinde konuştu.

42. Kuruluş Yıl Dönümü Pastası 
Kesildi

Konuşmaların ardından tüm davetlilerle be-
raber Öz İplik İş Sendikasının 42. Kuruluş Yıl 
Dönümü anısına bir pasta kesildi ve geleceğe 
dair iyi dileklerde bulunuldu.

Öz İplik-İş’e Emek Verenler 
Ödüllendirildi

Öz İplik İş Sendikasının 42.Kuruluş Yıldönü-
münde, Öz İplik İş’e emek verenlere plaket 
takdim edildi.

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
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Instagram Fotoğraf Yarışması 
Sonuçları Açıklandı

Öz İplik İş Sendikası 42. Kuruluş Yıldönümü 
faaliyetleri kapsamında düzenlediği Öz İp-
lik-İş Sendikası üyelerinin Instagram üze-
rinden katılım sağladığı “Tekstil Sektöründe 
Emek” konulu Instagram fotoğraf yarışma-
sının sonuçlarını açıklanarak, dereceye giren 
üyelere hediyeleri takdim edildi.
Öz İplik İş Sendikası Instagram Fotoğraf Ya-
rışmasında 1’nci Adana Bossa T.A.Ş. çalışanı 
Durmuş Baki, 2’nci İzmir Ekoten Tekstil çalı-
şanı Kaan Güder, 3’üncü ise Eskişehir Sarar 
Giyim çalışanı Lamiser Ökmen’in çektiği fo-
toğraf seçildi.
Bossa T.A.Ş çalışanı Akın Özdemir ve Ma-
latya Çalık Denim Tekstil çalışanı  Umut Ka-
ya’nın fotoğrafı ise mansiyon ödülü aldı.
“Tekstil Sektöründe Emek” konulu Instag-
ram fotoğraf yarışmasını jürisinde yer alan 
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Bir-
sen Çiçek Odabaşı, Öz İplik-İş Sendikası Ba-
sın Müşaviri Didem Boztaş, Kemal Yıldıztaş 
ve Emre Polatel’e de katkılarından dolayı pla-
ket takdim edildi.
Kuruluş yıldönümü etkinlikleri, canlı müzik 
dinletisi ile son buldu.
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Öz Orman-İş’ten Cumhurbaşkanlığı 
Sosyal Polİtİkalar Kurulu’na Rapor 

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

Hak-İş üyesi Öz Orman-İş Sendikası, Cum-
hurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na, 
tarım-ormancılık sektöründeki sorunların 
yanısıra, buna bağlı istihdam ve kırsal kal-
kınma sorunları ile çözüm önerilerini içeren, 
‘Tarım, Ormancılık, İstihdam ve Kırsal Kal-
kınma Raporu’ başlıklı bir çalışma sundu.
Genel Başkanı Settar Aslan, Prof. Dr. Vedat 
Bilgin başkanlığında toplanan Cumhurbaş-
kanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na, Öz Or-
man-İş’in hazırladığı raporu takdim ederek, 
kapsamlı bir sunum yaptı.
Öz Orman-İş raporunda; Türkiye’nin orman-
cılık ve tarım sektörünün genel durumu, im-
kânları, sorunları ve beklentileri dile getiri-
lerek, hem sektörün hem de kırsal nüfusun 
kalkındırılması için atılması gereken adımla-
ra ilişkin öneriler sıralandı.
Settar Aslan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Po-
litikalar Kurulu’nun; Başkanvekili Prof. Dr. 
Vedat Bilgin ve üyeler Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 
Dr. Murat Yılmaz ve Dr. İbrahim Altan ile ku-
rul uzmanlarının hazır bulunduğu 18 Tem-
muz 2019 tarihli toplantısında, Öz Orman-İş 
raporunu sunduktan sonra, kurul üyelerinin 
konuya ilişkin sorularını da cevaplandırdı.
Rapordan Satırbaşları
Öz Orman-İş tarafından Cumhurbaşkanlığı 
Sosyal Politikalar Kurulu’na sunulan rapor-
da yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:
• Türkiye, önemli bir tarım ülkesidir, ama 
aynı zamanda, 22.7 milyon hektar orman 
varlığına sahiptir.
• Tarım ve ormancılık meselesi, aynı zaman-
da  ‘kırsal kalkınma’ meselesidir.

• 22 bin 847 orman köyünde 6 milyon 800 
bin nüfus barınmaktadır.
• Kırsalda ‘kalkındırılamayan’ nüfus, ekme-
ğini kentlerde aramak zorunda kalmaktadır. 
• Köylerin boşalmasıyla, vatan coğrafyasının 
bazı bölümleri ıssızlaşıyor, tarım alanlarının 
bir kısmı atıl duruma düşüyor.
• Göç alan şehirler, ciddi sorunlarla yüzleş-
mek zorunda kalıyor.
• Ekonomik faturalar yanında, sosyo-kültü-
rel, hatta insan sağlığı ve psikolojisine dair 
sorunlarla karşı karşıya geliyoruz.
• ‘Kırsal kalkınma’, ‘tarımsal gelişme’, ‘dü-
zenli kentleşme’ ve ‘istihdam’ meseleleri, 
tarım ve ormancılıkla doğrudan ilişkilidir. 
• Ormanlar, vazgeçilemeyecek ekonomik, 
kültürel ve çevresel işlevlere sahiptir.
• Orman alanlarımızın yarıya yakını verimsiz 
ve bozuk ormandır; iyileştirilmedir.
• Ormanlarımızdan, yılda 4 milyon metreküp 
tomruk, 5.3 milyon metreküp sanayi odunu 
ve 7 milyon ster yakacak odun sağlanırken, 
her yıl, 20 milyon metreküp orman varlığı-
mız yangınlarda yok olmaktadır.
• Yıllık ortalama 2.500-3.500 orman yangı-
nı meydana gelmekte; ortalama 10 bin 112 
hektar ormanlık alan yanmaktadır.
• Orman Genel Müdürlüğü’nün sahada çalı-
şan işçi sayısı 10 binden daha azdır.
• Sahada çalışan işçi başına düşen ortalama 
ormanlık alan 22 milyon 620 bin metreka-
redir.
• Mevcut işçi sayısı yetersiz olup; Orman 
Genel Müdürlüğü’nün en az 15 bin yeni işçi 
alması acil ihtiyaçtır.

• Ormancılıkta 12 ay yapılması zorunlu işler 
vardır; bu işler ‘geçici’ değil; kadrolu işçilerle 
yürütülmelidir.
• Türkiye, sadece endüstriyel odun arz açı-
ğını karşılamak için, yılda 1.3 milyon metre-
küplük ithalat yapmaktadır.
• Mevcut ormancılık potansiyelini kullana-
bilmek için, ilave yatırımlarla, 100 bin kişilik 
yeni istihdam oluşturulabilir.
• Alınacak tedbirlerle, ormancılığımız, kırsal 
kalkınmanın motor gücü haline getirilebilir.
• Türkiye, birim alandaki verime ilişkin so-
runlar bir yana, toplam tarımsal üretimde 
Avrupa birincisi ve dünya yedincisidir.
• Türk tarımı; 82.5 milyon nüfusumuzun ya-
nısıra, 4 milyonu aşkın mülteci ve 46 milyon 
turistin gıda ihtiyacını karşılayan dev bir sek-
tördür.
• Ülkemiz, geleneksel ‘geçimlik’ tarımdan 
‘çiftçiliğe’ geçmeyi başarmış ve ‘endüstriyel 
tarıma’ geçme aşamasına gelmiştir.
• Tarımsal üretim, ülkeler için stratejik bir 
konu haline gelmiştir.
• Gelişmiş ülkeler, sanayi kadar tarımda da 
söz sahibi ülkelerdir.
• Son 10 yılda tarım arazilerimiz yüzde 8.2 
azalarak, 23 milyon 763 bin hektara gerile-
miştir.
• Ekili ve dikili alanın % 82’sinde kuru tarım, 
% 18'inde sulu tarım yapılmaktadır.
• Tarımdaki % 17.3’lük istihdama karşılık, 
tarımın gayrisafi millî hâsıladan aldığı pay 
% 6 civarında; yani, tarımdan geçinen nüfus, 
millî gelirden düşük pay almaktadır.
• 2018 yılında Türkiye, 22 milyar 645 milyon 
dolarlık tarım ürünü ihraç etti. Bu rakam, 
toplam ihracatın yüzde 13.5’idir.
• Türk tarımının temel sorunlardan biri, işlet-
me başına düşen arazilerin azlığı ve parsel-
lerin bölünmüşlüğüdür.
• İkinci önemli sorun; yanlış tarım uygula-
maları sonucu toprak niteliğinin bozulma-
sıdır.
• Üçüncü önemli sorun; kentleşme, sana-
yileşme, konut yapımı gibi nedenlerle ekili 
alanların daralmasıdır.
• 2002 yılında ülkemizin, sığır mevcudu 9.9 
milyon, koyun mevcudu 25.2 milyon ve keçi 
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Hak-İş Konfederasyonu üyesi Öz Orman-İş 
Sendikası, 4. Olağan Genel Kurulunu 25 Nisan 
2019’da Ankara'da gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Hak-İş Onursal Başkanı 
Salim Uslu’nun yaptığı Genel Kurula; İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Baş-
kanvekili Bülent Turan, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
çok sayıda milletvekili, üst düzey bürokratlar, 
akademisyenler, Hak-İş'e bağlı sendikaların 
Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile 23 
ülkeden gelen 50'yi aşkın sendika ve konfe-
derasyon başkanı ve yöneticisi katıldı.
Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasını takiben, Öz Orman-İş Kısa Tanı-
tım Filmiyle başladı. Ardından, Genel Başkan 
Settar Aslan, çalışma hayatının ve tarım-or-
man işçilerinin sorun ve beklentilerinin ya-
nısıra, ülke ve dünya meselelerine değinen 
kapsamlı bir konuşma yaptı.

Daha sonra konfederasyonumuz Hak-İş'in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti 
TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici ve İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu birer konuşma yaptı.
Genel Kurulun öğleden sonraki bölümünde 
de Azerbaycan'dan başlamak üzere, Genel 
Kurula katılan 23 farklı ülkeden işçi liderleri, 
birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Bu arada, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve 
çok sayıda şube başkanının imzasıyla, Filis-
tinlilere yönelik İsrail zulmünü kınayan bir ka-
rar teklifi, tüm delegelerin ittifak oyuyla kabul 
edildi.
Genel Kurulda daha sonra komisyon raporları 
müzakere edilip oylanarak kabul edildi. Genel 
Yönetim Kurulunun geçmiş 4 yıllık icraatları 
da, tüm delegelerin ittifak oyu ile ibra edildi.
Genel Kurulun son bölümünde, Genel Yöne-
tim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek 
üyelikleri ile Hak-İş Genel Kurul delegelikleri 

için seçimler yapıldı. Tek listeyle gidilen se-
çimde, Genel Başkanlığa Settar Aslan ve Ge-
nel Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Bilgin ve 
Zeki Sungur Kızılkaya yeniden seçilirken; An-
talya Şube Başkanı Ramazan Gün ve Denizli 
Bölge Temsilcisi Halil Turan, Yönetim Kurulu-
na seçilen yeni isimler oldu.
Önceki dönemde Genel Sekreterlik görevini 
yürüten Bayram Ayaz ile Genel Eğitim Sek-
reterliği görevini yürüten Mehmet Çelik, yeni 
dönemde yönetime aday olmadı. Ayaz ve Çe-
lik’e, Genel Başkan Settar Aslan tarafından 
birer onur hediyesi takdim edildi.
Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulu için-
deki görev dağılımı da; Genel Sekreter Ali Bil-
gin, Genel Malî Sekreter: Halil Turan, Genel 
Teşkilat Sekreteri: Zeki Sungur Kızılkaya ve 
Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Gün şeklin-
de yapıldı.

ÖZ ORMAN-İŞ, 4. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

mevcudu 6.8 milyon idi. 2017 yılı itibarıyla sı-
ğır mevcudu 16.1 milyona, koyun mevcudu 
33.7 milyona ve keçi mevcudu da 10.6 mil-
yona yükseldi.
• Türkiye, PKK terörü yüzünden, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki hay-

vancılık imkânlarını kullanamadı. Terörden 
temizlenen bölgelerdeki hayvancılık potan-
siyeli hızla harekete geçirilmelidir.
• Büyük hayvancılık işletmeleri desteklenir-
ken, aile tipi küçük işletmeler de yaygınlaş-
tırılıp, sözleşmeli çiftçilikle desteklenmelidir.

• Küçük yerleşim yerlerinde Organize Hay-
vancılık Bölgeleri kurulmalıdır.
• Tarımsal istihdam, sadece işsizlikle müca-
dele değil; aynı zamanda yoksullukla müca-
dele aracıdır.
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Balıkesİr Büyükşehİr Beledİyesİ'nde 
Toplu Sözleşme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı iki 
şirketteki 338 işçiyi ilgilendiren toplu sözleş-
me imzalandı.
Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 
imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Öz 
Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay ve belediye daire başkanları katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, söz konusu iki şir-
kette çalışanlara yılda bir kez fazla maaş alma 
gibi toplu olarak yarar sağlayacak bir altyapı 
oluşturulduğunu söyledi. Yılmaz, "Yücel Yıl-
maz olarak hep şunu söylüyorum. Eğer çalı-
şanlarınız size güveniyorsa ve siz onların hak-
larını koruyorsanız yapamayacağınız yok ama 
arada güvensizlik, altyapısal bir sorun ve hak 
mağduriyetlerinin yaşanıldığı bir süreç yaşanı-

yorsa orada her türlü problem çıkar. Burada 
maaşların dengelenmesi, yukarıda birleşme-
sini sağlamak, işlerin eşitlenmesinden sonra 
piyasa değerine uygun insanların yaşam ka-
litesini belli standartlarda tutabileceği maaş 
haklarına ulaşmak gerekiyor. Tabii hepsi bir 
kerede olmuyor. Bunun için belediyemizin 
güzel çalışması, bunu yaparken başka hak 
mağduriyetleri yaratmaması gerekiyor. Sizle-
rin huzurunuzda aynı konu ile ilgilenen 2 bin 
300 çalışanımız daha var. Onlara da buradan 
söylüyorum; siz merak etmeyin, sizin hakkı-
nızı hukukunuzu korumak Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz'ın görevi."
Toruntay ise "İşçi olarak önce işimize sahip 
çıkacağız, hizmet ettiğimiz şehrimize sahip çı-
kacağız, sonra bu huzuru yaşayacağız. İlk kez 
sendikalı oldunuz ve ilk kez toplu sözleşmeSİ 
imzalıyoruz. Toplu sözleşme, sendikal hak-
lar açısından önemli. Sendika olarak birçok 
şehirde birçok imzalar attık ama burada hu-
zurluyuz çünkü verilebilecek, konumu ve du-
rumuna göre yapılması gerekenler fazlasıyla 
yapıldı." dedi. Konuşmaların ardından toplu 
sözleşme imzalandı.

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Öz Taşıma-İş Farkındalık Oluşturmaya Devam Edİyor
Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman 
sürücüsü Oğuz Ay'ın, rayların üzerinde su 
içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada 
paylaşım rekoru kırdı.
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 al-
tın vererek ödüllendirdi.
Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan ve An-
talya Ulaşım A.Ş.'de vatman olarak görev 
yapan Oğuz Ay'ın, sefer sırasında raylardaki 
birikintiden su ihtiyacını karşılayan kediyi sa-
bırla beklemesi sosyal medyada hızla yayıldı. 
Paylaşım ve izlenme rekorları kıran videoyu 
izleyen Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Mustafa Toruntay, farkındalık oluşturan 
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 oluşturan üyemize teşekkür edi-
yorum" dedi.
Toruntay, üyesinin bu davranışını küçük altın 
takdim ederek ödüllendirdi.
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GENEL BAŞKAN TORUNTAY’DAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
GENEL SEKRETERİ ERCAN USLU’YA ZİYARET

Öz Taşıma İş Sendİkası Genel Başkanı Toruntay’dan 
BELKA A.Ş’e Zİyaret

Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Sen-
dikamızın Konya İl Temsilcisi Sadullah İnce 
ve Temsilcilerimiz Süleyman Öz ile Kamil 
Candan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliği Görevine atanan Ercan USLU 
beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler.

Genel Başkan Mustafa To-
runtay ve Genel Sekreter 
Ercan Uslu, Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
ilçede sürdürülen çalışma-
lar hakkında fikir alış veri-
şinde bulundu.

Hoş sohbetler eşliğinde geçen Genel Baş-
kan Toruntay’ın bu ziyaretinde, gündem ve 
çalışma hayatı hakkında da karşılıklı fikir-
ler aktarıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ercan Uslu ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek Öz Taşıma 
İş Ailesine çalışmalarında başarılar diledi ve 
desteklerini iletti.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Sn. 
Mustafa Toruntay ve Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Ali Kayabaşı, Belka A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkanı Sn. Halil İbrahim Sarı ve 
Genel Müdürü Sn. Dursun Çiçekli'yi ziyaret 
etti. Genel Başkan Toruntay, BELKA A.Ş Yö-

netim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Sarı ve 
Genel Müdürü Dursun Çiçekli’ye görevle-
rinde başarılar dileyerek, "Personellerin ça-
lışma koşulları, ürettikleri iş karşısında hak 
ettiklerini almaları en büyük motive aracıdır. 
Daha doğrusu bir haktır. Hak edilenin veril-
mesi ise doğrudan hizmet üretimini, iş ka-
litesini artıracaktır. Hassasiyetinizi biliyor ve 
misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz" 
diye konuştu. 
Ayrıca görüşmede Öz Taşıma İş Sendikası 
Genel Başkanı Mustafa Toruntay TİS (Top-
lu İş Sözleşmesi)’nden kaynaklı ücretler ile 
ödenmeyen Ramazan ve Kurban Bayramı 
paralarının da önümüzdeki bayram öncesi 
ödenmesi konusunda taleplerinin de masa-
ya yatırdı. BELKA A.Ş Yönetim Kurulu Baş-
kanı Halil İbrahim Sarı ve Genel Müdür Dur-
sun Çiçekli ziyaretten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek çalışmalarının tüm hızıyla 
devam ettiğini ve ellerinden gelen özveriyi 
göstereceklerini vurguladılar.
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Oleyİs Aİlesİ HER GEÇEN GÜN büyüyor

HAK-İŞ Kadın Komİtesİ Toplantımızı Sendİkamız 
Ev Sahİplİğİnde gerçekleştİrdİk 

Sendikamız ile Beltur Büyük İstanbul Eğitim 
ve Sağlık Yatırım İşletmeleri ve Tic. A.Ş. İş-

verenliği ve İstanbul Spor Etkinliği A.Ş. işlet-
melerinde işveren vekili Miksen ile Toplu İş 

Sözleşme görüşmelerimiz başladı. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi toplantımızı 14 Ha-
ziran 2019 tarihinde konfederasyonumuza 
bağlı OLEYİS Sendikamızın ev sahipliğin-

de gerçekleştirdik. HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıya, konfederasyonu-

muza bağlı sendikalarımızın kadın komitesi 
başkan ve üyeleri katıldı.

OLEYİS SENDİKASI
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
MUTABAKATI SAĞLANDI

Adana Hilton-SA'DA GREV KARARI

Sendikamız ile Pamukkale Üniversitesi Sos-
yal Tesisleri İktisadi İşletmesi arasında toplu 
iş sözleşmesi mutabakatına varıldı.
İmza törenine Oleyis Sendikası Ege Şube 
Başkanımız  Kemalettin Açıkgöz,  Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Hüseyin 
Bağ,  İktisadi İşletme Müdürü Doç. Dr İlyas 
Çelik katıldı.

OLEYİS Sendikası olarak, Adana Hilton-SA 
işyerinde greve çıkılmıştır. Bütün girişimle-
rimize rağmen, Adana Hilton-Sa işvereni, 
“ücretler”, “ikramiye”, “sosyal yardımlar” gibi 
konularda işçilerin taleplerine ısrarla duyar-
sız kalmıştır.
Türkiye’nin bacasız fabrikası konumunda bu-
lunan ve mevsim itibariyle en canlı sezonunu 
yaşayan turizm sektöründe, sendikamızın 
iyi niyetli bütün çabalarına işveren olumsuz 
karşılık vermiş ve işçileri adeta grev kararı 
almaya zorlamıştır.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI ANTALYA EĞİTİM VE 
SOSYAL TESİSİ (ESTİM) HİZMETE AÇILDI

Öz Ağaç-İş Sendikası Eğitim ve Sosyal Tesisi 
(ESTİM), Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkez Yö-
netimi tarafından üyelerine 2019 yılında hizmet 
vermek için açılmıştır.
Antalya Side'de bulunan tesisimiz, çalışma ha-
yatının stresinden uzaklaşmak için üyelerimize 
ve ailelerine ideal bir tatil fırsatı sunmaktadır.
20 Çift Kişilik Oda, 6 Üç Kişilik Oda ve 6 Aile Oda-
sı ile hizmet veren tesisimiz de açık büfe sabah 
kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, sosyal aktivite 

imkanları da bulunmaktadır. ESTİM, denize ve 
plaja 700 metre, Manavgat'a 5 km, Antalya Ha-
valananına 45 km uzaklıktadır. Sabah, öğle, ak-
şam açık büfe yemek hizmeti verilen tesisimizde 
konaklama ücreti; Üyelerimiz ve aileleri için kişi 
başı günlük 100 TL. HAK-İŞ üyeleri için 125 TL. 
Diğer konuklar için 150 TL’dir.
Tesisimiz hakkında detaylı bilgi almak için www.
ozagacisestim.com adresini ziyaret edebilir, re-
zervasyon için 0(242)7531260’ı arayabilirsiniz.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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Türk Emekçİler Ürdünlü ve Fİlİstİnlİ Emekçİler 
İle Buluşuyor" projesİ gerçekleştİrİldİ

GENEL BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZ BOYDAK HOLDİNG 
BÜNYESİNDEKİ FABRİKALARIMIZI ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "Türk Emek-
çiler Ürdünlü ve Filistinli Emekçiler İle Bu-
luşuyor" Projemiz kapsamında Genel Baş-
kanımız Av. Tuncay Dolu ve Genel Yönetim 

Kurulumuz Ürdün'ün Başkenti Amman'da 
temaslarda bulundu.
Genel Başkanımız Av Tuncay Dolu ve Genel 
Yönetim Kurulumuz ve Medya-İş Sendika-

mızın Genel Başkanı Türker Çeltik, Ürdün 
temasları kapsamında Ürdün İsçi Sendi-
kalar Konfederasyonu (CFGTU) Başkanı 
Mazen Al-Maayta, Belediye Sendikalari 
Baskani Hammam Al-Maayta, Turizm Sen-
dikaları Başkanı Khalid Abu-Marjoub, Ürdün 
Mesleki Sendikalar Birliği Genel Başkanı 
Abdulhadi Il Falahat ve Uluslararası Kudüs 
ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Genel 
Sekreteri Abdalla Khalede Abdalla Odeidat 
ile biraraya geldi. Genel Yönetim Kurulumuz 
ayrıca TC Ürdün Büyükelçimizi makaminda 
ziyaret etti ve Büyükelçiliğimizin düzenlediği 
İftar Programına katıldı.
Projemiz kapsamındaki Filistin Ziyaretimiz 
ise İsrail hükümetinin engel olması sebe-
biyle gerçekleşemedi.

Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu ve Genel 
Yönetim Kurulumuz Boydak Holding bün-
yesindeki İstikbal, Bellona ve Mondi Home 
Fabrikalarımızdaki Üyelerimiz İle Buluştu.
Genel Başkanımız Av Tuncay Dolu, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Mert Doğan Bozkır, 
Emin Hayta, Adnan Kıyak ve İşyeri Temsilci-
lerimiz ile birlikte İstikbal, Bellona ve Mondi 
Home fabrikalarımızdaki üyelerimizi maki-
neleri başında ziyaret ederek istek ve talep-
lerini dinledi.
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İBB İstanbul Enerji A.Ş.'de imzalanan 
sözleşme neticesinde işçiler bayramı 
erken kutladı. Sözleşmede işçilerin 
maaşlarına yüzde 27'ye varan zam 
yapılırken, kıdem tazminatına da yüz-
de 50'lik artış geldi. Maaş ve kıdem 
tazminatına yapılan zamlarla birlikte 
aylık sosyal yardım ücretine yüzde 
20, yemek yardımı ücretine de yüzde 
10 zam yapıldı. Sözleşmeyi  Enerji İş 
Sendikası Genel Başkanı Mahmud 
Altunsoy, İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Meltem Yeşim Şişli, Personel 
Daire Başkanı Nurcan Alan ile Hak-İş 
ve Enerji İş Sendikası yöneticileri im-
zaladı.
İşçiler görevine yeni başlayan İstanbul 
Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aslan De-
ğirmenci'ye yeni görevinde başarılar 
diledi.
Sözleşmede ayrıca bayram ve genel 
tatil ücretlerinde de %100 artış yapılır-
ken Enerji İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmud Altunsoy İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'na ve ekibine şükranlarını 
iletti.
Belediye işçileri sözleşmenin imza-
lanması ile davul zurna eşliğinde ha-
lay çekti. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi önünde meşaleler yakıldı.

Enerjİ İş İle İBB Enerjİ A.Ş ARASINDA 
Sözleşme İmzalandı

ENERJİ-İŞ SENDİKASI

TURAŞ Turizm ve Ticaret A.Ş ile 7 
Ağustos 2019 tarihinde toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.

TURAŞ TURİZM A.Ş. 
İLE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI
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Kütahya Tavşanlı Sulama Birliği ile 08 
Ağustos 2019 tarihinde toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. 
Buna göre giydirilmiş ücrette %25 artış, 
günlük yevmiyelerde %22 artış, aylık sosyal 
yardımda %78 artış, aylık yakacak yardımın-
da %30 artış, yemek yardımında ise %80’lik 
bir artış sağlandı.

Enerjİ İş İle İBB Enerjİ A.Ş ARASINDA Sözleşme İmzaladı
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DP WORLD İŞÇİLERİNE KÜRESEL DESTEK 

TCDD İLE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ 
SÜRESİ BAŞLADI

DP World, ülkemizde Kocaeli Derince olmak 
üzere Dubai merkezli dünyanın bir çok ülke-
sinde limana sahip olan, ayrıca bu limanlar-
da sendikal harekete karşı tutum ve davra-
nışlarını ile bilinen limacılık şirketidir.
Son olarak Avustralya'da bulunan DP World 

Limanı'nda 200 sendika üyesinin işten çı-
karılacağının duyurulmasının ardından ITF 
- Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federas-
yonu üyesi sendikalar tüm dünyadan destek 
mesajlarını göndermeye başladı. Liman-İş 
de örgütlü bulunduğu Mersin Uluslararası 

Liman İşletmeciliği A.Ş, Gemport Gemlik Li-
man ve Depolama İşletmeleri A.Ş ve TCDD 
Haydarpaşa Limanı başta olmak üzere bir 
çok limanda DP World işçilerine destek 
amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Sendikamız ile TÜHİS arasında TCDD Al-
sancak Limanı, Haydarpaşa Limanı ve 
Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü'nü 
kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri TCDD Genel Müdürlük bina-
sında gerçekleşen açılış toplantısına Ge-
nel Başkanımız Önder Avcı, TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun ve TÜHİS Genel 
Sekreteri Adnan Çiçek'in katılımlarıyla 
başladı.
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüş-
melerinin başta üyelerimiz olmak üzere 
ülkemize hayırlı olması dileriz.

LİMAN-İŞ SENDİKASI
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MERSİN LİMANI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MUTLU SON

1 MAYIS TÜM İLLERDE COŞKUYLA KUTLANDI

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş 
ile sendikamız Liman-İş arasında gerçekle-
şen 4.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşme-
leri uzlaşma ile tamamlandı.
Ücret artışının yanı sıra birçok kazanım elde 
eden liman işçileri başta Genel Başkan Sa-
yın Önder AVCI olmak üzere Merkez ve Şube 
Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek; işçi 
sözcüsü, "Liman İş ailesi her zaman oldu-
ğu için bugünde bizlerin, işçilerin yanında 
ve haklarımızın savunucu konumundadır. 
Burdan emeği geçen tüm başkanlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz." şeklinde açıkla-
mada bulundu.

1 Mayıs 1911'de bu topraklardaki ilk 1 Ma-
yıs'ı kutlayan liman işçileri bu yıl da alanlar-
daydı. 
Başta Şanlıurfa olmak üzere Mersin, İstan-
bul, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi bir çok il de 
alanlarda olan Liman işçileri hak, hukuk, 
adalet ve kıdem tazminatı düzenlemesine 
karşı alanlarda haykırdı.
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"BİZ BU İNSANLARIN ARKASINDAYIZ, ANGARYA 
ÇALIŞTIRMALARINA  İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sendikalar, “Talebimiz çağdaş koşullarda 
cezaevi ve personel eksikliğinin giderilme-
sidir…Bu son uyarımızdır” diyerek Merkezi 
Cezaevi önünden İçişleri Bakanlığı’na ses-
lendi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMU-
SEN Başkanı Metin Atan, üyelerinin taleple-
rini dile getirmek üzere bu sabah Merkezi 
Cezaevi önünde açıklama yaptı. 
175 kişilik cezaevinde 555 kişi bulunduğunu 
söyleyen sendika başkanları, yasaya göre 
283 olması gerek gardiyan sayısının 223 
olduğunu, bu nedenle gardiyanların mesai 
saatinin iki katı fazla ve Anayasaya aykırı 
şekilde çalıştırıldığını savundu. 

Gardiyanların haziran ve temmuz ayı ek 
mesai ücretlerini de alamadığını belirten 
sendika başkanları, personel eksikliğine ve 
cezaevindeki olumsuz koşullarına rağmen 
gardiyanların özveriyle çalıştığını belirtti.

Bengihan: “Çalışanların İyi Niyetini 
ve Sabrını Zorluyorlar”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İçişleri 
Bakanlığı’nı Merkezi Cezaevi’ndeki sorunla-
ra duyarsız kalmakla suçladı.
Uyarılarına ve işbirliği çağrılarına olumlu 
yanıt almadıklarını belirten Bengihan, “Ka-
pının önüne çıkmamızı bekliyorlar. Sanki bir 
lütuf verecekler… Biz hakkımızı istiyoruz ve 

bu son uyarımızdır” dedi. Çalışanların iyi ni-
yetinin ve sabrının zorlandığını belirten Ben-
gihan, “Talebimiz çağdaş koşullarda cezaevi 
ve personel eksikliğinin giderilmesidir. Yeni 
cezaevine ne zaman geçileceği de belli de-
ğil. Ne teşkilat yasası ne de personel konu-
sunda hiçbir hazırlık yok. Son 16 aydır hiçbir 
teknik kurul yapılmadı. Bu konu da umur-
larında değil. Sorunlara çözüm üretme be-
cerisi olmayanların o koltuklarda oturmaya 
hakkı da yok” ifadelerine yer verdi.

Atan: “Biz Bu İnsanların 
Arkasındayız, Angarya 
Çalıştırmalarına  İzin 
Vermeyeceğiz”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, bu açıkla-
manın bir uyarı niteliğinde olduğunu kay-
dederek, ‘Ben yaparım olur’ mantığı ile bu 
iş yürümez. Bakanlıklar arasındaki uyum 
sorunu çalışanları değil, sizi bağlar biz bu 
insanların arkasındayız ve angarya çalıştır-
malarına izin vermeyeceğiz” dedi.
Atan, diyalog yolunun her zaman açık ol-
duğunu ama karşı taraftan benzer bir niyet 
göremediklerini belirterek, “Sorunun daha 
da büyüyeceği konusunda bir izlemim yara-
tıyorlar. Ya bu insanlara hakları olanı vere-
ceksiniz, ya da bu koltukta oturmayacaksı-
nız” ifadelerine yer verdi.

KKTC KAMU-SEN
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YÖNETİM KURULUMUZDAN YUNUS 
DEĞİRMENCİYE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ÖZGÜVEN-SEN VE 
ÖZ İNŞAAT İŞ'TEN 
ZİYARET

ARSLAN'DAN 
ÖZBEN'E BAŞARI 
PLAKETİ

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Genel Başkanımız Metin Özben ve Genel 
Başkan Yardımcımız Yüksel Kılıçaslan Hak- 
İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcı-
lığına seçilen Özçelik-İş Sendikası Başkanı 
Yunus Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyaretini 
gerçekleştirdiler. 
Yeni görevinden dolayı Değirmenci’yi tebrik 
eden yönetim kurulumuz kendilerine başa-
rılar diledi.  
Ziyarette Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel ve 
Genel Sekreter Hicret Bozoklu da hazır bu-
lundu. 

Öz İnşaat- İş Sendikası Başkanı Zekeriya 
Koca ve Özgüven-Sen Sendikası Başkanı 
Ömer Yılmaz Genel Başkanımız Metin Öz-
ben’i makamında ziyaret ederek yeni görev 
döneminde başarı dileklerini ilettiler. ,
Samimi ortamda geçen görüşme sonra-
sında Ömer Yılmaz ve Zekeriya Koca Genel 
Başkanımıza hediyelerini takdim ettiler. 

Hak-İş Konfederasyonunun 14. Olağan Ge-
nel Kurulunda yönetim kurulumuz hazır bu-
lundu. Başkanlığa yeniden Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarına ise Mehmet 
Şahin, Dr. Osman Yıldız, Hüseyin Öz ve Yu-
nus Değirmenci’nin seçildiği Olağan Genel 
Kurulunda disiplin kurulu üyeliği yapmış 
olan Genel Başkanımız Metin Özben’e Kon-
federasyonumuz Genel Başkanı Mahmut 
Arslan başarılarından dolayı plaket sundu. 
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Hak- İş Kadın KomİteSİ TOPLANTISINA KATILDIK

HAK- İŞ 
BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANDI

OLEYİS 
SENDİKASINDAN 
ÖZBEN'E HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

Hak- İş Konfederasyonu Kadın Komitesinin 
her ay rutin olarak düzenlediği toplantıyı bu 
ay Öz Gıda İş Sendikası ev sahipliği yaparak 
toplantımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen 
toplantının konusu; “Proje nasıl hazırlanır? 
Proje hazırlanırken nelere dikkat edilir? 
Proje nasıl bütçelendirilir?” vb. hususlarla 
ilgili sunumlar yapılmıştır. Ayrıca toplantıda 
ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan 
kadınların toplum, aile, iş hayatında yaşadığı 
olumlu ve olumsuz konulara değinilerek al-
ternatif çözümler bulmaya çalışılmıştır.
Bu toplantıya Sendikamızı temsilen Kadın 
Komite Başkanımız Nihal Kahraman Vural 
ve Kadın Komite Başkan Yardımcımız Ezgi 
Demircioğlu katılmıştır. 

Hak–İş Başkanlar Kurulu Genel Başkan 
Mahmut Arslan Başkanlığında toplanıldı. 
Toplantıda Hak-İş’in Olağan Genel Kurulu 
başta olmak üzere gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulunuldu. 

OLEYİS Sendikası Yönetim Kurulundan Genel 
Başkan Vedat Böke, Genel Başkan Yardımcı-
ları Hüseyin Boztaş ve Erdoğan Yılmaz’ın ka-
tılımıyla sendikamız yönetim kuruluna hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirildi. 
Sendikamızın Genel Merkezinin taşınması 
sonrasında OLEYİS Sendikası Yönetim Ku-
rulu Genel Merkezimizi yeni yerinde ziyaret 
ederek “Hayırlı Olsun” dileklerini yönetim ku-
rulumuza ilettiler.
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Genel Başkanımız Kudret Örgel ve Genel 
Mali Sekreterimiz Uğur Evkuran, Bolu Bele-
diyesi tarafından baskıyla sendika değiştir-

meye zorlanan ve işten çıkartılan Hizmet-İş 
Sendikası üyelerini ziyaret ettiler. Genel 
Başkanımız Bolu meydanında kurulan dire-

niş çadırında emekçilerle ve Hizmet İş Sen-
dikası yöneticisi Remzi Karataş ile bir araya 
geldi.

Başta Genel Başkanımız Kudret Örgel ol-
mak üzere tüm yönetim kurulumuz ve iş-
yeri temsilcilerimiz ramazan boyunca bir 
dizi iftar programına iştirak etti.  Müsiad İftar 

programının ardından Genç Müsiad yöneti-
cileri ile bir araya geldiler.
Polinas A.Ş / Manisa, Yömser A.Ş / Gebze 
ve  Klöckner Pentaplast A.Ş. / Kocaeli iftar 

programında işçi ve işverenlerle güzel bir 
ortamda oruçlar açıldı.  
Tüm ramazan boyunca farklı işyerlerindeki 
işçilerle bir araya gelindi. 

Polinas A.Ş. işyerinde fabrika yönetimi, yönetim kurulumuz 
ve temsilcilerimizin katılımıyla Endüstriyel İlişkiler Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi.

İşten çıkarılan İşçİlerİ zİyaret ettİk

İftar programlarımıza yoğun İlgİ

Endüstrİyel İlİşkİler 
Kurulu toplantısı 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI
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Genel Başkanımız Kudret Örgel ve Genel 
Mali Sekreterimiz Uğur Evkuran, Hak-İş 
Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası üyesi 
oldukları için işten çıkartılan işçilerin An-
kara’ya başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyü-

şü”ne katıldılar. Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın 31 Mart yerel se-
çimlerinin ardından işten çıkartılan üyeleri 
ve belediye çalışanlarının haklarını aramak 
için Bolu’dan başlattığı “Emek ve Adalet Yü-

rüyüşü “ Ankara’ya ulaştı. Sendikamız yöne-
tim kurulu adına Genel Başkanımız Kudret 
Örgel ve Genel Mali Sekreterimiz Uğur Ev-
kuran yürüyüşe eşlik ettiler.

Klöckner Pentaplast AŞ işyerin-
de çalışmakta olan üyelerimiz-
den Adem Ocak için Genel Mali 
Sekreterimiz Uğur Evkuran ve 

fabrika müdürümüz Kurt Ku-
ruç ile üyelerimizin katıldığı bir 
program tertip edildi.

Genel Başkanımız Kudret Örgel 
ve Genel Mali Sekreterimiz Uğur 
Evkuran, Marmara Bölgesi işye-
ri temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
ile birlikte Hak-İş İstanbul Şube 
Başkanları ve Temsilciler top-
lantısına katıldılar. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanımız 
sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile 
Hak-İş Konfederasyonumuz Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
teşrifleri ile yapılan toplantı da 
emek dünyasının öneri ve talep-
leri ele alındı.

Genel Başkanımız Kudret Örgel 
ve Genel Mali Sekreterimiz Uğur 
Evkuran, Gebze Güzeller Plastik 
Sanayi Sitesinde kurulu bulunan 
Yömser Ambalaj işyerini temsil-
cilerimiz eşliğinde ziyaret ederek 
üyelerimiz ile bir araya geldiler. 
Üyelerimizin öneri ve taleplerini 
dinlediler.

Yine Yönetim Kurulumuzun ta-
mamı Manisa Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulu bulunan Poli-
nas A.Ş., Bobet ve Polinas Sera 
işyerini ziyaret ederek üyeleri-
mizle bir araya geldiler.

Emek ve Adalet Yürüyüşü'NE katıldık

EMEKLİ OLAN İŞÇİMİZ İÇİN 
PROGRAM DÜZENLEDİK

HAK-İŞ İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLARI 
TOPLANTISINA KATILDIK

İşyerİ zİyaretlerİmİz sürüyor
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Büyük Ailesi

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mustafa TORUNTAY
Yukarı Öveçler Mah. 1290. Sk. No:10 
Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 472 01 43  Faks: 0312 472 01 48 
www.oztasimais.org

OLEYİS SENDİKASI
Genel Başkan: Vedat BÖKE
Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. Usta Sitesi B/Blok 
No:3/1-3 Çankaya/ANKARA   Tel: 0312 230 02 65 
Faks: 0312 230 0268 www.oleyis.org.tr / bilgi@oleyis.org.tr

MEDYA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Türker ÇELTİK
Anıttepe Mahallesi Ata Sk. No: 4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 231 70 06   Faks: 0312 231 70 08
www.medyais.org / medyaiscileri@gmail.com

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Metin ÖZBEN
Hilal Mah. Rabindranath Tagore Caddesi No: 85/7 
Çankaya/ANKARA Tel: 0312 231 12 31  Faks: 0312 230 31 71 
www.oztoprakis.org / bilgi@oztoprakis.org

ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU
G.M.K. Bulv. No: 45/10 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 804 69 00 Faks: 0312 804 69 01
www.oziletisimis.org.tr / info@oziletisimis.org.tr

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Kudret ÖRGEL
Esentepe Mah. Anayurt Cad. No:45/16  Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 446 23 32  Faks: 0216 446 23 31 
www.ozpetrolis.org.tr / info@ozpetrolis.org.tr

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mahmud ALTUNSOY
Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:75/5 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 452 61 60   Faks: 0216 452 22 61
www.enerjiis.org.tr / bilgi@enerjiis.org.tr

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Av. Tuncay DOLU
Emniyet Mah. Kilit Sk. No:14 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 229 40 15  Faks: 0312 229 74 43 
www.ozagacis.org.tr / info@ozagacis.org.tr

ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKASI
Genel Başkan: Ömer YILMAZ
Eti Mah. Ali Suavi Cad. No: 1/9 
Ema İş Merkezi Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 230 11 65   Faks: 0312 230 11 59
www.ozguvensen.org / ozguvensen@gmail.com

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Settar ASLAN
Cevizlidere Cad. 1239. Sok. No: 6 Balgat/ANKARA
 Tel: 0312 473 55 00 - Faks: 0312 473 5510 
www.ozorman-is.org.tr / info@ozorman-is.org.tr

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Devlet SERT
Gazi Mahallesi Adanır Sokak No:21 Yenimahalle/ANKARA 
Tel: 0312 211 10 51 - Faks: 0312 211 10 70 
www.ozsaglikis.org

KKTC KAMU-SEN (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sen.)
Genel Başkan: Metin ATAN
Şehit Nurettin Halil Aza Sokak No: 5 Yenişehir-Lefkoşa/KIBRIS
Tel: 0392 227 76 62   Faks: 0392 228 87 79
www.kktckamusen.org / kamusen@kibrisonline.com

LİMAN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Önder AVCI
Sezenler Cad. No: 4/5 Sıhhıye/ANKARA
Tel: 0312 231 74 18  Faks: 0312 230 24 84 
 www.limanis.org.tr / info@limanis.org.tr

ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Abdülbaki GÜLBABA
Oğuzlar Mahallesi 1371. Sokak No:1 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 230 60 19  Faks: 0312 230 60 01 
www.ozburois.org / ozburois@ozburois.org

HİZMET-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mahmut ARSLAN
G.M.K. Bulvarı No: 86 Maltepe/ANKARA
Tel-Faks: 0312 231 87 10  Faks : 0312 231 98 89
www.hizmet-is.org.tr/hizmet-is@hizmet-is.org.tr

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Ahmet EROĞLU
Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 341 88 77  Faks: 0312 341 77 85 
www.ozfinansis.org.tr / bilgi@ozfinansis.org.tr

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Yunus DEĞİRMENCİ
Çukurambar Mahallesi 1476. Sk No: 6 Çankaya/ANKARA
Tel-Faks: 0312 417 84 41  Faks: 0312 418 82 24
www.celik-is.org / celik@celik-is.org

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Rafi AY
Anıttepe Mah. Işık Sok. No: 28 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 232 06 07  Faks: 0312 231 99 95 
www.oziplikis.org.tr / oziplikis@oziplikis.org.tr

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mehmet ŞAHİN
Oğuzlar Mah. 1379. Sk. No: 14 
Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel-Faks: 0312 417 16 30  Faks: 0312 425 89 21
www.ozgida-is.org.tr / info@ozgida-is.org.tr

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Fahrettin KÜTÜKÇÜ
G.M.K. Bulvarı No: 86 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 231 87 10  Faks: 0312 231 98 89
www.ozmadenis.org

ÖZ İNŞAAT- İŞ  SENDİKASI
Genel Başkan: Zekeriya KOCA
G.M.K. Bulvarı No: 86/10 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 231 87 10  Faks: 0312 231 98 89
www.ozinsaatis.org

EMEK, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK ve 
ADALET İÇİN İLERİ




