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Editörden...

Periyodik yayınını sürdüren HAK-İŞ Dergimizin yeni bir sayısıyla daha 
karşınızdayız. 

Yaşadığımız yüzyılın en büyük salgını olan Koronavirüs (Covid-19)un hakim 
olduğu endişeli bir ortamdan sağlıklı, yaşanabilir bir ortama doğru yürüyoruz. 
Bu konuda, ülke ve millet olarak, gereken önlemleri alan, toplu yaşamın 
gereklerini yerine getiren sorumlu bir toplum olmanın birey olarak insanî 
mükellefiyetimiz olduğu, Koronavirüs gerçeğiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

HAK-İŞ olarak bu döneme damgasını vuran koronavirüs konusunda 
aldığımız önlemler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerimiz ve teşkilat olarak 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz, bugünümüz ve yarınımız 
için oldukça önemli..

Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz 
bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına 
desteğimiz, depremzedelere destek, HAK-İŞ’in “Ülkemize, bölgemize küremize 
sorumluluklarımız var!” felsefesinin bir gereği olarak tereddütsüzce yerine 
getirilmiştir.

Koronavirüs’ün çalışma hayatına etkileri, istihdamın korunması konusunda 
Genel Başkanımızın açıklamalarını ve önerilerini dergimizin muhtevasında 
bulacaksınız.

HAK-İŞ’in her yıl ülkemizin bir ilinde kitlesel olarak kutladığı 1 Mayıs “Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü”, Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmiş 
fakat 81 ilde tüm teşkilatımız temsilî düzeyde 1 Mayıs Bildirisi ile meydanlarda 
“Emek, Barış, Özgürlük, Adalet ve Demokrasi için” sesini yükseltmiştir. 

Dergimizin yayına hazırlandığı dönemlerdeki faaliyet yoğunluğu bu dönemde 
de devam etti. Bu konuda; 

Hak-İş Başkanlar Kurulu toplantısı, yaşadığımız Elazığ ve Malatya 
depremleri, Van çığ felaketi, İdlib şehitleri anısına fidan dikim etkinliği, Bahar 
Kalkanı harekatına destek, Dünya Kadınlar günü vesilesiyle 9. Uluslararası kadın 
emeği buluşması, bakanlık düzeyinde ziyaretler ve diğer ziyaret ve temaslar, 
Sivil Toplum Örgütleriyle ilişkiler, bağlı sendikalarımızın genel kurul ve öne çıkan 
etkinlikleri, Filistin/Kudüs duyarlılığımız, uluslararası ilişkiler, çalışma hayatının 
öne çıkan konuları, TBMM’nin açılışının 100 yılı, Çanakkale Zaferi'nin 105. 
Yıldönümü, Dünya Gazeteciler Günü, Yeni torba kanun taslağına ilişkin öneriler, 
696 sayılı KHK ile kadroya geçen emekçilerin durumu, vs. iç sayfalarımızda…

Ayrıca Kıssadan Hisse, Osmanlı belgelerinde işçi hareketlerinden bir klasik, 
Şifalı Bitkiler, Vizyondaki Filmler, Tebessüm, Kitap, Yönetim sayfalarımız da 
dergimizde okuyabilirsiniz.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI

Zor Zamanlarda 
Dirençli Olmak…
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Yeryüzünde insanlığın karşılaştığı 
büyük tehlikeler ve afetlerin başında 
salgın hastalıklar gelmektedir. Din, 
dil, renk, coğrafya tanımadan insanlık 
tarihinin akışını değiştiren ve büyük 
değişim ve dönüşümlere neden olan 
salgın hastalıklara karşı her dönemin 
imkan, fırsat ve gelişimine göre ön-
lemler alınmış ve tarih, yaşanmışlık-
lardan yola çıkarak yeni mecralarda 
akmaya devam etmiştir. 

Tarihin akışını değiştiren olaylar 
bazan salgın hastalıklar, bazan tabii 
afetler, bazan büyük kitlesel savaşlar, 
bazan da yeni teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 21. Yüz-
yılın başında yaşanan Sars, Ebola, Kuş 
Gribi ve Domuz Gribi gibi salgınlardan 
sonra yaşadığımız koronavirüs salgını, 
tüm dünyanın karşılaştığı ortak müca-
dele hedefini göstermektedir. 

Günümüzde, 1980’li yıllardan iti-
baren iletişimin baş döndürücü hızı 
ve yayılması sonucu “dünyanın bir köy 
kadar küçülmesi”, artık hiçbir ülke ve 
toplumun coğrafi sınırlar içine sıkı-
şıp kalamayacağı, ekonomik, sosyal, 
siyasal, psikolojik, vs. küresel etkile-
şimlere açık olacağı gerçeğini ortaya 
çıkarmıştır. 

Birkaç aydır tün dünyanın yaşadığı, 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 
tüm dünyayı müthiş bir şekilde etki-
si altına alan Koronavirüs (Covid-19) 
salgınına karşı uluslararası toplum 
bir tarafta çaresizlikle karşı karşıya 
kalırken, diğer taraftan virüsün yayılıcı 
etkisine karşı benzeri görülmemiş bir 

mücadele vermekte ve tedavi geliştir-
mek için çözüm aramaktadır.  

Ülkemizi de etkisi altına alan Ko-
ronavirüse karşı, başta Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ve tüm Bakanlıkların 
zamanında ve erken önlem almaları, 
bu salgına karşı devlet ve millet olarak 
mücadelemizde kararlı ve istikrarlı bir 
tablo sergilenmiş ve sergilenmeye de 
devam ediyor.  

Ülke ve millet olarak disiplinli bir 
biçimde oluşturulan bilim kurulu ve il-
gili kurumların talimatları çerçevesin-
de başta sosyal mesafe, karantina, şe-
hirlerarası seyahatler, toplu taşıma ve 
kamuya açık mekan ve alanlar, mas-
ke, en önemlisi de hijyen konusunda 
millet olarak, alınan tedbirlere olan 
uyum ve uygulama kapasitemiz, bir 
kez daha birlik, bütünlük, dayanışma 
ve ortak akılla hareket etme, kuralla-
ra uyma kararlılığımızı tekrar ortaya 
çıkarmıştır. Böylece de normalleşme 
sürecine dönüş koşulları oluşmaya 
başlamıştır. 

Koronavirüs ve benzeri büyük sal-
gınlar ortaya çıktığında bundan en faz-
la etkilenen üretim ve istihdam alanı 
olmaktadır. Ülkemizde de virüsün ya-
yılmaması ve kontrol altına alınıp yok 
edilmesi, virüsün bulaşması tehlikesi-
ne karşı alınan önlemlere paralel ola-
rak, kitlesel üretimin küçülmesi, istih-
damın büyük çapta daralması sonucu, 
virüsün sosyo-ekonomik etkisinden 
en fazla etkilenen kesim emekçi kit-
leler olmuştur. Hükümetimizin bu ko-
nuda da aldığı önlemler ve attığı adım-

mahmutarslan@hakis.org.tr

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan
Etkin ve Kararlı  
Mücadelenin Sonucu...

"Covid-19 salgınının 
ortaya çıkışından itibaren 

verilen etkin ve kararlı 
mücadelede alınan 

önlemler belirgin bir 
biçimde sonuç vermiş 
ve geldiğimiz noktada 
endişe ve karamsarlık 

ortamı dağılmaya 
başlamış, sağlıklı bir 

yaşama kavuşma ümidi 
artmıştır. Salgına karşı 
zamanında ve kararlı 

bir biçimde önlem 
alınması ve bu önlemlerin 

hayata geçmesi, sonuç 
odaklı çabalarımızda 

büyük ölçüde başarıyı 
getirmiştir." 
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lar, virüs ortamının kaosunu hafifletmeye 
vesile olmuştur. 

Covid-19 salgınının ortaya çıkışından iti-
baren verilen etkin ve kararlı mücadelede 
alınan önlemler belirgin bir biçimde sonuç 
vermiş ve geldiğimiz noktada endişe ve 
karamsarlık ortamı dağılmaya başlamış, 
sağlıklı bir yaşama kavuşma ümidi art-
mıştır. Salgına karşı zamanında ve kararlı 
bir biçimde önlem alınması ve bu önlem-
lerin hayata geçmesi, sonuç odaklı çaba-
larımızda büyük ölçüde başarıyı getirmiştir.  
Böylesi olağanüstü olayların arkasından 
söylenen “artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak” sözünün önemli bir gerçeğin altını 
çizdiğine de tekrar vurgu yapmak gereki-
yor. 

Çünkü, Koronavirüs salgını bize göster-
miştir ki;

İnsanın tarihsel yürüyüşünde toplumla, 
devletle, mekanla ve üretimle olan ilişkile-
rinin temelinde, belirleyici olan, ‘yaşanılan 
zaman dilimine egemen dünya görüşü’ ve 
‘etik-ahlaki değerler’ dir. 

Bu anlamda; artık, endüstriyel ilişkiler-
de eski yapı ve kalıplar yerine, üretim ve 
emek eksenli yeni bir ilişkiler düzeni ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır. Üzerimize doğru 
gelen bir dünyaya karşı hazırlıksız ve do-
nanımsız yakalanmamak için zaman yo-
ğun ve emek yoğun biçimde arayışlara hız 
verilmelidir. 

Koronavirüs sonrası endüstriyel iliş-
kiler sistemini, ileriye yönelik muhtemel 
riskler ve imkanlarla birlikte ele alıp, yeni 
endüstriyel ilişkiler sistemi arayışlarına 
hız verilmelidir. Bilindiği üzere, endüstri-
yel ilişkiler sistemi, bir ülkenin ‘endüstri 
hayatında, üretim ve çalışma şartlarının 
belirlendiği ve yaşandığı bir ilişkiler düze-
nini’ ifade etmektedir.  Koronavirüs sonrası 
dünyaya, kaostan, korkudan, endişelerden 
arınmış yeni bir ruh ve donanımla girmek 
için yapacağımız çok şey olduğunu düşü-
nüyorum. 

Koronavirüs sonrası döneme ilişkin 
temel yapılanmalar üzerinde ülkemizdeki 
tüm sivil toplum örgütlerinin, özellikle de 
emek hareketinin/sendikaların düşünme-
si gerekiyor. 

Yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir ve 
mekanlar inşa etmede yeni duyarlılıklar 
geliştirilmelidir. 

Toplu konutlar, toplu taşım araçları, 
kitlesel üretim ortamları, megakentler, 
AVM’ler, plazalar hep salgının yayılma hı-
zını artıran ortamlardır. Bu alanlarda yeni 
düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. 
Artık doğayı tahrip etmeyen, yaşadığımız 
atmosferi kirletmeyen, insanlığın tabii ya-
şama kaynaklarını ticari meta görmeyen 
bir anlayışla yeni döneme girmeliyiz.

Diğer taraftan bu süreç, hijyenin önemi 
ile birlikte suya erişimin ve suyun ticarileş-
memesi gerektiği gerçeğini bir kez daha 
ortaya koymuştur.

Kendi geleceğimiz adına yapacakları-
mızın, ülkemiz ve bütün dünya için yapa-
caklarımız olduğuna da vurgu yapalım. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; tüm 
kriz dönemlerinde olduğu gibi, Korona-
virüsün ortaya çıktığı andan itibaren, tüm 
teşkilat ve sendikalarımızla birlikte bu sı-
kıntılı süreci birlik içerisinde atlatmak için 
aldığımız önlemler ve bundan sonraki sü-
rece ilişkin hazırlıklarımız devam etmek-
tedir.  Türkiye’nin salgınla mücadelesinde 
geldiği noktadaki başarısında öncelikle 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanı 
ve kabine üyeleri ile diğer tüm kurum ve 
kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu 
hassas ve vahim süreçte, büyük bir özveri 
göstererek, oldukça zor şartlarda ve risk 
altında görev yapan, aktif rol alan başta 
sağlık emekçileri, belediye çalışanları ve 
diğer emekçiler olmak üzere tüm emekçi-
lerimize teşekkür ediyorum. 

Başta 1 Mayıs etkinliklerimiz olmak 
üzere, Koronavirüs ortamını sağlıklı ve 
paniğe kapılmadan atlatma sonrasında 
kitlesel faaliyetlerimizi, yeni anlayış ve yeni 
yapılanmalarla önümüzdeki dönemlerde 
de sürdüreceğiz. Temsil ettiğimiz emekçi 
kitlenin sorunlarına duyarlılığımız daha bir 
kararlılıkla devam etmektedir. 

İçerisinde bulunduğumuz durumu en 
güzel, en veciz ve umut dolu mesajıyla Hz. 
Mevlana özetliyor: “Sanmasınlar yıkıldık, 
sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için 
sadece yaprak döktük.”

Tüm milletimize, tüm emekçilere sal-
gın hastalıklardan arınmış bir ortamda; 
zihin ve beden sağlığı yerinde, mutlu, hu-
zurlu, verimli, bereketli ve geleceğe umut-
la bakan bir Türkiye’de yeniden hep birlikte 
temennisiyle esenlikler diyorum. 

"Başta 1 Mayıs 
etkinliklerimiz olmak 
üzere, Koronavirüs 
ortamını sağlıklı ve 
paniğe kapılmadan 
atlatma sonrasında 

kitlesel faaliyetlerimizi, 
yeni anlayış ve yeni 

yapılanmalarla 
önümüzdeki 

dönemlerde de 
sürdüreceğiz. Temsil 

ettiğimiz emekçi 
kitlenin sorunlarına 
duyarlılığımız daha 

bir kararlılıkla devam 
etmektedir."
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TÜM DÜNYA 
KORONAVİRÜS (COVID-19)’UN 

TEHDİDİ ALTINDA… 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa 
sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs 
(Covid-19) tehdit olmaya devam ediyor. 

Ülkemize de sıçrayan Koronavirüs konusunda, 
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere,  

Sağlık Bakanlığımız ve tüm Kabine seferber 
olmuştur. Türkiye, yüzyılın bu büyük salgın 

hastalığını erken dönemde gerekli tedbirlere 
başvurarak kontrol altına almak için millet ve 

devlet olarak üzerine düşenleri yerine getirmiş ve 
sonuç almaya başlamıştır. 

Bu bağlamda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve 
bağlı tüm sendikalarımız da gerekli tedbirleri 

alarak, Koronavirüse karşı tüm emekçileri 
bilgilendirmeye, ekonomik, sosyal ve psikolojik 

önlemlerle Hükümet nezdinde girişimlerini 
sürdürmüş ve sürdürmektedir.
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HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında 
hızla yayılan ve ölümlere neden olan Ko-
ronavirüs Hastalığı (COVİD-19) maalesef 
ülkemizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın 
bulaşma riski göz önünde bulundurularak 
çalışma hayatının da bu risk dikkate alına-
rak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bu-
lunmaktadır” denildi. 
Açıklamada, “Sosyal mesafe kavramı dik-
kate alınarak, çalışma hayatı yeniden dü-
zenlenmeli, çalışanlar arasındaki temasın 
en aza indirilmesi için önlemler alınmalıdır. 
İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bü-
tün taraflarının, toplumun bütün kesimle-
rinin olayı ciddiye alması ve buna uygun 
önlemler alması, bugünümüzü ve yarını-
mızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla 
çıkmamızı sağlayacaktır” görüşlerine yer 
verildi. 
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve 
ölümlere neden olan Koronavirüs Hastalı-
ğı (COVİD-19) maalesef ülkemizi de etkisi 
altına almıştır. 
Hastalığın bulaşma riski göz önünde bu-
lundurularak çalışma hayatının da bu risk 

dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
Sosyal mesafe kavramı dikkate alınarak, 
çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, ça-
lışanlar arasındaki temasın en aza indiril-
mesi için önlemler alınmalıdır. 
İşyerlerinde, maske ve eldiven gibi koru-
yucu ve temizlik malzemeleri ile dezen-
fektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik 
edilmelidir. 
İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bü-
tün taraflarının, toplumun bütün kesimle-
rinin olayı ciddiye alması ve buna uygun 
önlemler alması, bugünümüzü ve yarını-
mızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla 
çıkmamızı sağlayacaktır. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız, örgütlü ol-
duğu işyerlerinde, işverenle yakın işbirliği 
içerisinde Koronavirüs ile mücadele konu-
sunda aktif ve etkin görev almalı, denetim 
görevini yerine getirmeli ve süreci yönet-
melidir. Sendikalarımızın örgütlü olduğu 
işyerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları harekete geçirilerek, Koronavi-
rüs ile mücadele kapsamında gereken ön-
lemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam 
ettiği bütün işyerlerinde, Sağlık Bakanlığı-
mızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken 
önlemler alınmalıdır. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan 
sağlığının bütün değerlerin üstünde oldu-
ğuna olan inancımızla Koronavirüs hasta-
lığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, 
erken davrandık. 
Dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına alan 
ve ülkemizde de görülen Koronavirüs has-
talığı nedeniyle Sağlık Bakanlığımız ve Ko-
ronovirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamalara uygun olarak bütün etkinlik-
lerimizi iptal ettik. Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızdan da gereken önlem 
ve tedbirleri almalarını istedik. 
Genel Merkez binamızda virüse karşı 
dezenfektasyon çalışması yaptık. Genel 
Merkez Personelimizin sosyal mesafe 
kavramını dikkate alarak çalışmalarını yü-
rütmelerini istedik. Yemek saatlerini dörde 
bölerek daha az kişinin aynı anda yemek-
hanede bulunmasını sağladık. 
Yiyecek ve içeceklerin tek kullanımlık mal-
zemelerle dağıtılması yöntemini benim-
sedik. Bunun yanı sıra bina içerisindeki 
dezenfeksiyon malzemelerin kullanımı ve 
kişisel hijyen konusunda gerekli önlemleri 
aldık.”

"Üyelerimizi, çalışanları ve toplumun tamamını bir kez daha 
Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan 14 kurala, yurtdışın-
dan gelecek vatandaşlarımızı da 14 günlük izolasyon kuralına 
uymaya davet ediyoruz."

“ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİĞİ 

SAĞLANMALIDIR”
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CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA KORONAVİRÜSLE 
MÜCADELE EŞGÜDÜM TOPLANTISI’NA KATILDIk

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında, Çankaya Köşkü'nde gerçek-
leştirilen Yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) 
mücadele kapsamında düzenlenen “Koro-
navirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”-
na katıldı.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabine-
si üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve 
Sağlık Politikaları kurulları üyeleri, kamu 
kurum ve kuruluşları yöneticileri ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Kriz Dayanışma İle Aşılacaktır" 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplan-

tıda yaptığı konuşmada, toplumu ilgilen-
diren önemli bir konuda bütün tarafların 
bir araya getirilmesi dolayısıyla, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca, tüm bakanlarımıza ve Cumhurbaş-
kanlığı çalışanlarına teşekkür etti. Arslan, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nımız Zehra Zümrüt Selçuk'a da toplantı 
öncesinde sosyal tarafları bir araya getirip 
görüşlerimizi aldığı için teşekkürlerini ilet-
ti.
Arslan, "Krizin dayanışma ile aşılacağına 
inanıyoruz. Sağlık Bakanımızın, yeni sağlık 
çalışanların işe alınması önerisini destekli-

yoruz. Gerçekten çok zor şartlarda özveri 
ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşek-
kür ediyorum" dedi. 
Sağlık Bakanlığımızın koruyucu malzeme-
ler konusundaki ihtiyaçları karşılamasın-
dan dolayı teşekkürlerini ileten Arslan "İki 
yüz bine yakın işçi sağlık çalışanlarını kut-
luyorum. Onların daha iyi şartlarda görev 
yapmalarını sağlamak için atılan adımlara 
teşekkür ediyorum" dedi. 

"İşçi Çıkarma Yasaklansın" 

Arslan, Koronavirüs krizi süresince, kriz 
bahane edilerek işçi çıkarmaların yasak-
lanmasını ve bu yasakların korona tehdidi 
bitene kadar devam etmesini, işçi çıkar-
mayan işverenlerin de teşviklerle destek-
lenmesini önerdi. 
Arslan, "İdari izinler, yıllık izinler, kısa çalış-
ma ödenekleri ile çalışanların işten çıka-
rılmadan desteklenmesini talep ediyoruz" 
dedi.
Arslan, sosyal tarafların görüşlerinin de 
alındığı toplantı için Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a teşekkür ederken, alınan ve açıkla-
nan kararların ülkemiz ve çalışma hayatı 
için hayırlı olması dileğinde bulundu. 

Erdoğan: “Evinizden Çıkmayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bugüne kadar hastalığın kontrol altında 
tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer 



9HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMayıs 2020

tedbirleri peyder pey hayata geçirdiklerini 
belirterek, tedbirleri hayata geçirmeye de-
vam ettiklerini söyledi.
“Bugün bize düşen görevde, gereken her 
türlü tedbiri alarak, takdiri Allah’a bırak-
maktır” diyen Erdoğan, “İşte bu anlayışla, 
ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdi-
dinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için 
devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber 
ettik. Bu süreçte en büyük görev, fert fert 
milletimize düşüyor. Milletimin her bir fer-
dinden ricam, KOVİD-19 tehdidi geçene 
kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden 
çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamaya-
cağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı 
haline getirebilir. Kendimiz zarar görme-
sek de, taşıdığımız virüsü, Allah muhafaza, 
sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanma-
larına, hatta ölümlerine yol açabiliriz” dedi.

“Mecburiyeti Olmayan 
Vatandaşımız Evinden Çıkmamalı”

Sosyal mesafe ne kadar korunursa ve sos-
yal hareketlilik ne kadar azaltılırsa, virüsün 
yayılma hızı, yol açtığı tehdidin o derece 
düşeceğini kaydeden Erdoğan şu açıkla-
malarda bulundu; “Toplu ulaşım araçları 
ve kapalı mekânlar başta olmak üzere, 
insanların çok yakın mesafede bulunduk-
ları, ortak kullanıma açık her yer, virüsün 
potansiyel yayılma alanlarıdır. Herhangi bir 
şekilde virüse maruz kalmış tek bir kişinin, 
ikazları dinlemeyip, gereksiz yere dışarıda 
dolaşması halinde, gün içinde yüzlerce ki-
şiye bunu bulaştırma ihtimali vardır. Vakit, 
gönlümüzce gezme değil; tedbir, tefekkür, 
tevekkül, okuma, dinginlik vaktidir. Vakit; 
sevdiklerimiz başta olmak üzere, toplu-
mun tamamı için kendimizden fedakârlık 

etme vaktidir. Mecburiyeti olmayan hiçbir 
vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana ka-
dar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas 
etmemelidir. İşlerine giden vatandaşla-
rımız, mesai bitimiyle birlikte hemen ev-
lerine dönmeli, kapıdan girer girmez de, 
kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla el-
lerini, yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, ister 
özel olsun tüm iş yerlerinde de virüsün ya-
yılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin 
tamamı alınmalıdır.”
Erdoğan, hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk 
Milletinin birliğinden, beraberliğinden, kar-
deşliğinden, alınan ve alınacak tedbirler-
den daha büyük olamayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve ça-
lışma hayatına ilişkin önlemler paketinin 
detaylarını açıkladı.
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GENEL BAŞKANIMIZ,  
BAKAN SELÇUK İLE KORONAVİRÜS 
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2020 tarihinde, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
Başkanlığı’nda Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında 
işçi, işveren, memur sendika ve konfederasyon temsilcileriyle 

gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda, Yeni tip Koronavirüs ile mücadelede çalışma hayatında 
alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve süreci atlatmak için 

birlikte nasıl bir çalışma yapılması gerektiğine dair karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020
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“Sayın Bakanım, 
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün ülkemiz üzerindeki etkisinin bertaraf edilmesi amacıyla vermek-
te olduğunuz büyük mücadeleyi takdirle karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zat-ı Alinizin sosyal diyaloğa önem vererek, devletimiz nezdinde alınan 
erken tedbirler, salgınla mücadelede ülkemizi ve sağlık teşkilatımızı dünyada örnek bir noktaya taşımıştır.
Salgınının yayılmasını önlemek için yoğun bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık emekçilerini şahsı-
nızda tebrik ediyor, bu ulusal mücadeleyi kısa zamanda kazanacağımıza inanıyoruz.
Sağlık emekçilerinin (memur ve sözleşmeli personeller) bu zor süreçte aldıkları büyük risk ve insanüstü 
gayretlerinin, sağlık personellerinin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde ve tavan üzerinden yapılarak 
ödüllendirilmesi büyük bir sevinçle karşılanmıştır.
Ancak, ödemenin sağlık teşkilatının tamamını kapsamayacak olması, sürekli işçi statüsünde ve asgari 
ücretle çalışan sağlık emekçilerini üzmüş ve üzmekle birlikte harekete geçirmiştir. 
Sayın Bakanım,
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan eski kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçleri henüz 
tamamlanamadığından;
31.12.2018 tarihindeki eski ücretleri üzerinden, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam edilen kadrolu iş-
çiler, yine toplu iş sözleşmesi sürecinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle, ilk işe giriş ücreti olan 
asgari ücret ile çalışmaya devam etmektedirler. 
696 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi kadrolarına geçmiş olan emekçiler, yasal düzenleme 
gereğince toplu iş sözleşmesi sürecine 31 Ekim 2020 tarihinden sonra dahil olacaklardır. Bu nedenle, üc-
retlerini KHK hükümlerine göre asgari ücret üzerinden almaya devam etmektedirler.
Bir başka ifadeyle, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan eski ve yeni kad-
rolu çalışanlar ile 696 Sayılı KHK’ya tabi kadrolu işçilerin ücretlerinde, son iki yıl içerisinde bir iyileştirme 
yapılamamıştır. 
Arz etmiş olduğumuz nedenlerle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde temizlik, büro ve güvenlik hizmet-
lerinde çalışan emekçiler başta olmak üzere, işçi kadrolarında fedakarca ve sorgusuzca mesai sarf eden 
bütün çalışanlarımızın ücretlerinde, Coronavirüsle mücadele süreci içerisinde iyileştirme yapılmasını veya 
üç ay süreyle ilave bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz.
Asgari ücretle çalışmasına rağmen, aziz milletimizin bu zor günlerinde ülkemiz, devletimiz ve milletimizin 
sağlığı için gece-gündüz yoğun bir azim ve gayretle çalışan sağlık emekçilerinin ücretlerinde iyileştirme ya-
pılması veya 3 ay süreyle ilave bir ödeme yapılması çalışanlarımıza destek olacak, ülkemizin Coronavirüs 
ile mücadelesini güçlendirecektir.  
İşçiler adına bu taleplerimizi arz ve talep ediyoruz.
Saygılarımızla.” 
 Mahmut ARSLAN
 Genel Başkan

HAK-İŞ’TEN SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN MEKTUP 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ül-
kemizi etkisi altına alan ve ölümlere 
sebep olan Koronavirüs’le mücadele 

kapsamında Sağlık Bakanımız tara-
fından açıklanan, sağlık çalışanlarına 
3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin 
bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak 
şekilde gerçekleştirilmesini, işçi-me-
mur ayrımı gözetmeden hastanede 
çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekre-

terler, temizlik personeli, hastabakıcı-
lar, klinik destek işçileri ve teknik per-
soneller ile TİS kapsamındaki işçilere 
de ödeme yaklaşımının yansıtılması 
taleplerini içeren bir mektup gönderdi. 
Arslan mektubunda şu ifadelere yer 
verdi: 
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EVDE İZLEME
 (KARANTİNA)
KURALLARI

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Yurt dıșına çıkmayın. 
Seyahatlerinizi iptal edin
ya da erteleyin.  

Çıktıysanız, dönüște ilk on dört
günü evde geçirin.  

Aile üyelerini korumak için
evde kendinizi izole edin. 

Evde geçen süre boyunca
ziyaretçi kabul etmeyin. 

İzole edilmiș kișinin odasına
maskesiz girmeyin. 

Odanızı sık sık
havalandırın. 

İnsanlarla, özellikle yașlılar ve
kronik hastalıkları olanlarla
temas kurmaktan kaçının.  

Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile 
en az yirmi saniye boyunca ovarak 
yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı 
ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de normal
deterjanla yıkayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, 
uyku düzeninize dikkat edin. 

Evden çıkmak zorunda kalırsanız
mutlaka maske takın. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve nefes 
darlığınız varsa, maske takarak
bir sağlık kurulușuna bașvurun.  

GÜN
KURALI

14
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de arala-
rında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen si-
vil toplum kuruluşları, dünyada olduğu gibi 
Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs 
(KOVİD-19) salgınına karşı yürütülen müca-
dele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptılar.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son 
yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak 
tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip 
durumda.
İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı 
karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz.
Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde 
uyanacağı endişesinde.
Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı ya-
şıyor.
Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayıl-
mış durumdadır.

Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele 
veriyor.
Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta ol-
mak üzere işinin başında olan tüm çalışan-
larımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimi-
ze şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu süreçte bizim yapmamız gereken, daya-
nışma içinde olmaktır.
Bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mü-
cadele vermektir.
Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri oldu-
ğumuzu herkese göstermektir. 
Koronavirüse karşı belirlenen tedbirleri 
alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem 
çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı koru-
maktır. 
Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak 
üretmeye devam etmek, istihdamı koru-
maktır.

Bunun için Hükümetimiz, Kısa Çalışma 
Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli 
oranda iyileştirdi.
Başvuru için gereken belge sayısını düşür-
dü.
Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki; 
"Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, 
ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödene-
ğinde" Faaliyetlerini durduran veya azaltan 
firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının ma-
aşlarını buradan karşılayabilir.
Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya 
çağırıyoruz.
El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte ge-
ride bırakalım.
Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri 
saygıyla selamlıyoruz.”

STK’LARDAN ORTAK KORONAVİRÜS 
AÇIKLAMASI

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar: 
1. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 
2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
3. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
4. Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)
5. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
6. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
7. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
8. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD)
9. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)
10. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD)
11. Türk Veteriner Hekimler Birliği
12. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
13. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
14. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri Merkez (TESKOMB)
15. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 

16. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
17. Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)
18. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
19. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
20. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
21. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
22. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KA-

MU-SEN)
23. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
24. Türkiye Noterler Birliği
25. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
26. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Kadın Girişimciler 

Kurulu
27. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler 

Kurulu
28. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
29. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

El ele verelim, bu zor günleri hep 
birlikte geride bırakalım
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ARSLAN, KORONAVİRÜS'ÜN ÇALIŞMA HAYATINA 
ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Mart ve 9 Nisan 2020 tarihlerinde Haber Global TV'de canlı 
olarak yayınlanan 9’dan 13’e programına, 9 Nisan 2020 ve 17 Nisan 2020 tarihlerinde Akit TV'de 

yayınlanan Haber 16 ve Açık Söz programlarına ve 10 Nisan 2020 tarihinde Habertürk TV’de canlı 
olarak yayınlanan Ekonomi’de Görünüm programına telefon bağlantısıyla katıldı. Mahmut Arslan, 

Koronavirüs'ün çalışma hayatı ve ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Nisan 
2020 tarihinde, telekonferans yöntemiyle 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 
heyeti toplantısına katıldı. 

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, TOBB, Türkiye KAMU-SEN, 
MEMUR-SEN, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları 
katıldı. Telekonferans ile gerçekleştirilen 

toplantıda Yeni tip Koronavirüs ile mücade-
lede çalışma hayatında alınan önlemler ve 
yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, TELEKONFERANS İLE 
AB KİK HEYETİ TOPLANTISINA KATILDI

EMEK KONUKEVİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAHSİS EDİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgınına karşı ülkemizin tüm birimlerinin 
ortaya koyduğu başarılı uygulamalar tüm 
dünyaya örnek olmuştur. Bu süreçte HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak da elimizdeki 

bütün imkânlarla sağlık çalışanlarımıza 
destek olduk ve olmaya devam ediyoruz.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
başkanlığında toplanan Konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel 

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar neticesin-
de, Hizmet-İş Sendikamızın sosyal tesisi 
olan ‘Emek Konukevi’, ülkemizi virüsten 
korumak için gece gündüz çalışan sağlık 
çalışanlarımızın hizmetine sunulmuştur.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. Hü-
seyin Öz, “Sendikamız bünyesinde faaliyet 
gösteren Ankara’daki Emek Konukevimiz, 
26 Mart 2020 tarihinden itibaren Koronavi-
rüs salgınıyla canla başla mücadele eden 
sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmiştir. 
Koranavirüs salgıyla mücadele eden tüm 
emekçilerimizin ve devletimizin verdiği bu 
büyük mücadelede her zaman sağlıkçıla-
rımızın yanında olacağız. Devletimizin ve 
milletimizin yanında yer almaya devam 
edeceğiz. 
Geçtiğimiz zorlu süreci birlik ve beraberlik 
içerisinde en kısa zamanda atlatmayı Al-
lah’tan niyaz ediyoruz” dedi. 

ÖZ: "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ"
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ARSLAN: "DESTEKLERDE İSTİHDAMI KORUMA ŞARTINA 
TÜM İŞVERENLER HARFİYEN RİAYET ETMELİ" 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir pa-
ketinde yer alan imkanlardan istifade edecek 
firmalar için istihdam kaybına yol açmamaları 
ön şartının getirilmiş olmasından memnuniyet 
duyduk. İşverenlerimizin de desteklerde istih-
damı koruma şartına harfiyen riayet edeceğine 
inanıyoruz. Emeğinden başka sermayesi olma-
yan, kıt kanaat geçinen emekçilerin işsiz kal-
ması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz izne 
çıkarılması gibi konuları asla kabul etmiyoruz. 
İşçiler öncelikle idari izinli sayılmalı, yıllık ücretli 
izinleri kullandırılmalı, eğer o da sağlanamıyor-
sa kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmalı-
dır” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı 
yazılı açıklamada şunları kaydetti: 
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve 
ölümlere neden olan Koronavirüs Hastalı-
ğı (COVİD-19) nedeniyle geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında bir toplantı yapıldı ve çeşitli kararlar 
açıklandı. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Ba-
kanımız Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a 
toplumu ilgilendiren önemli bir konuda tarafla-
rı bir araya getirmeleri dolayısıyla bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı tedbir paketinde yer alan imkanlardan 
istifade edecek firmalar için istihdam kaybına 
yol açmamaları ön şartının getirilmiş olmasın-
dan memnuniyet duyduk. İşverenlerimizin de 
desteklerde istihdamı koruma şartına harfiyen 
riayet edeceğine inanıyoruz. 
TÜİK verileri, işsizliğin Türkiye’nin önemli bir 

sorunu olduğunu bir kez daha ortaya koymuş-
tur. TÜİK verilerine göre, 2019 yılında ülke ge-
nelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin 
kişi arttı ve 4 milyon 469 bin kişiye ulaştı. Koro-
navirüs krizi bahane edilerek işçi çıkarmaların 
yasaklanmasını ve bu yasakların korona tehdidi 
bitene kadar devam etmesini, işçi çıkarmayan 
işverenlerin de teşviklerle desteklenmesini 
talep ediyoruz. Emeğinden başka sermayesi 
olmayan, kıt kanaat geçinen emekçilerin işsiz 
kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz 
izne çıkarılması gibi konuları asla kabul etmi-
yoruz. Yaşadığımız bu sürecin, idari izinler, yıllık 
izinler, kısa çalışma ödenekleri ile çalışanların 
işten çıkarılmadan atlatılması en büyük beklen-
timizdir. Aksi halde işsiz stoklarımıza yeni işsiz-
ler eklenecek ve Türkiye yeni bir sorunla karşı 
karşıya kalacaktır. 
Bu süreçte sendikalarımıza da büyük görev 
düşmektedir. Sendikalarımızın örgütlü oldu-
ğu işyerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları harekete geçirilerek, Koronavirüs ile 
mücadele kapsamında gereken önlemleri al-
malıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş-
yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar 
dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsa-
mında gereken önlemler alınmalıdır. 
HAK-İŞ olarak,  yaşanan bu krizin dayanışma ile 
aşılacağına inanıyoruz. Koronavirüse karşı top-
yekün mücadeleye, adil ve hakkaniyetli olmak 
kaydıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 
İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün 
taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı 
ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması-
nın bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağla-
yacağına inanıyoruz.”

Koronavirüs krizi 
bahane edilerek 
işçi çıkarmaların 

yasaklanmasını ve 
bu yasakların korona 
tehdidi bitene kadar 

devam etmesini, 
işçi çıkarmayan 

işverenlerin 
de teşviklerle 

desteklenmesini 
talep ediyoruz. 

Emeğinden başka 
sermayesi olmayan, 
kıt kanaat geçinen 

emekçilerin işsiz 
kalması, maaşlarının 

ödenememesi, 
ücretsiz izne 

çıkarılması gibi 
konuları asla kabul 

etmiyoruz.
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HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıl-
dız,  koronavirüs ile mücadele kapsamın-
da sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme 
yapılması kararının son derece yerinde ol-
duğunu belirtirken, bu ödemenin işçi-me-
mur ayrımı gözetmeksizin sağlık sektö-
ründe hizmet veren bütün  çalışanlara eşit 
şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. 

“Ek Ödeme Yardımcı Personellere 
de Yansıtılmalı”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz’ün imzasıyla 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’a bir mektup gönderdik-
lerini anımsatan Yıldız, “Koronavirüs’le 
mücadele kapsamında Sağlık Bakanımız 
tarafından açıklanan sağlık çalışanlarına 
3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bü-
tün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekil-
de gerçekleştirilmesi talebimizi içeren bir 
mektubu Bakanlarımıza gönderdik. Sağlık 
alanında çalışan başta sağlık memurla-
rı olmak üzere hastanede çalışan bütün 
personelin eşit haklara kavuşabilmesi için 
sahada aktif bir mücadele veriyoruz. HAK-
İŞ olarak hastanede çalışan personellerin 
bir bütünün parçası olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Yardımcı 
işlerde çalışan personelin de halk sağlığı 
için önemli işler yürüttüğünü vurgulamak 

isteriz. Bu sebeple işçi-memur ayrımı 
gözetmeden hastanede çalışan güvenlik 
personeli, tıbbi sekreterler, temizlik per-
soneli, hastabakıcılar, klinik destek işçileri 
ve teknik personeller ile TİS kapsamındaki 
işçilere de bu ödeme yaklaşımının yansı-
tılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlık Çalışanları İçin TİS 
Sürecimiz Devam Ediyor”

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan işçileri temsil 
eden HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendi-
kamızın sağlık çalışanları için TİS süreci-
ni başarıyla yürüttüğünü kaydeden Yıldız, 
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığımızın Toplu İş Sözleşmesi süreçlerine 
ilişkin aldığı sınırlayıcı önlemleri de dikka-
te alarak, sağlık çalışanlarımızın haklarını 
en iyi şekilde almaları için mücadelemiz 
tüm kararlılığımızla sürecektir” dedi.

“Ambulans Şoförlerinin Vardiya 
Sistemi 24/72 Olmalı”

Yıldız, “Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan 
112 Ambulans şoförleri ve personelleri-
nin, hali hazırda uygulanan 12/36 vardiya 
sisteminin, 24/72 vardiya sistemine çev-
rilmesinin ve hali hazırda fiili uygulamala-
rın da teyidi anlamında hayata geçirilme-
sinin bu süreçteki önemini bir kere daha 
vurgulamak istiyoruz” dedi.

“Enfeksiyon Risk Primi 
Uygulanmalı”

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın 

açıklamasına göre sağlık personelleri 
arasında da pozitif vakaların bulunduğunu 
hatırlatan Yıldız, “Virüse yakalanan sağlık 
çalışanlarına bulaşıcı hastalık ve risk pri-
minin (enfeksiyon risk primi) kapsamlı 
bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz” 
sözlerine yer verdi.

“Sağlık İşçilerimize Çerçeve 
Protokolünde Yer Alan Avans 
Ödemesi Yapılmalı”

Yıldız, “Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ve işveren sendikaları temsilci-
leri arasında imzalanan 2019 yılı Kamu 
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma 
Protokolünde yer alan “Yetki uyuşmazlığı 
devam eden işyerlerinde çalışan işçile-
re işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile 
belirlenen ücret zamları, avans niteliğin-
de uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş 
sözleşmesi farklarından mahsup edilir” 
hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz. 
Sağlık alanında fedakârca çalışan işçileri-
mizin mağdur olmaması için toplu iş söz-
leşmesi imzalanıncaya kadar geçen süre-
de kamu çerçeve protokolüne göre ayrım 
yapılmaksızın tüm işçilerimize bu ödeme-
nin yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“32 Bin Sağlıkçının İstihdam 
Edilmesini Çok Önemli Buluyoruz”

Koronavirüsle mücadele kapsamında hü-
kümet ve bakanlar tarafından bir dizi ön-
lem ve tedbirlerin hızla hayata geçirildiğini 
vurgulayan Yıldız, “Koronavirüs salgınıyla 
daha etkin ve hızlı mücadele etme konu-
sunda atılan adımları destekliyoruz. Bu 
kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Ko-
ca’nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe 
alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin 
sağlıkçının hastanelerde istihdam edilme-
si hem ülkemizin Koronavirüs salgınıyla 
mücadelesi konusunda hem de işsizliğin 
azaltılması konusunda önemli bir adım 
olarak görüyoruz. Alınan bir dizi önlem-
ler ve halkımızın duyarlılığıyla, Türkiye’nin 
salgınla mücadele konusunda başarılı 
olacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

YILDIZ, “SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN 
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıl-
dız,  koronavirüs ile mücadele kapsamın-
da sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme 
yapılması kararının son derece yerinde ol-
duğunu belirtirken, bu ödemenin işçi-me-
mur ayrımı gözetmeksizin sağlık sektö-
ründe hizmet veren bütün  çalışanlara eşit 
şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. 

“Ek Ödeme Yardımcı Personellere 
de Yansıtılmalı”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Öz’ün imzasıyla 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’a bir mektup gönderdik-
lerini anımsatan Yıldız, “Koronavirüs’le 
mücadele kapsamında Sağlık Bakanımız 
tarafından açıklanan sağlık çalışanlarına 
3 ay boyunca yapılacak ek ödemenin bü-
tün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekil-
de gerçekleştirilmesi talebimizi içeren bir 
mektubu Bakanlarımıza gönderdik. Sağlık 
alanında çalışan başta sağlık memurla-
rı olmak üzere hastanede çalışan bütün 
personelin eşit haklara kavuşabilmesi için 
sahada aktif bir mücadele veriyoruz. HAK-
İŞ olarak hastanede çalışan personellerin 
bir bütünün parçası olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Yardımcı 
işlerde çalışan personelin de halk sağlığı 
için önemli işler yürüttüğünü vurgulamak 

isteriz. Bu sebeple işçi-memur ayrımı 
gözetmeden hastanede çalışan güvenlik 
personeli, tıbbi sekreterler, temizlik per-
soneli, hastabakıcılar, klinik destek işçileri 
ve teknik personeller ile TİS kapsamındaki 
işçilere de bu ödeme yaklaşımının yansı-
tılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlık Çalışanları İçin TİS 
Sürecimiz Devam Ediyor”

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan işçileri temsil 
eden HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendi-
kamızın sağlık çalışanları için TİS süreci-
ni başarıyla yürüttüğünü kaydeden Yıldız, 
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığımızın Toplu İş Sözleşmesi süreçlerine 
ilişkin aldığı sınırlayıcı önlemleri de dikka-
te alarak, sağlık çalışanlarımızın haklarını 
en iyi şekilde almaları için mücadelemiz 
tüm kararlılığımızla sürecektir” dedi.

“Ambulans Şoförlerinin Vardiya 
Sistemi 24/72 Olmalı”

Yıldız, “Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan 
112 Ambulans şoförleri ve personelleri-
nin, hali hazırda uygulanan 12/36 vardiya 
sisteminin, 24/72 vardiya sistemine çev-
rilmesinin ve hali hazırda fiili uygulamala-
rın da teyidi anlamında hayata geçirilme-
sinin bu süreçteki önemini bir kere daha 
vurgulamak istiyoruz” dedi.

“Enfeksiyon Risk Primi 
Uygulanmalı”

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın 

açıklamasına göre sağlık personelleri 
arasında da pozitif vakaların bulunduğunu 
hatırlatan Yıldız, “Virüse yakalanan sağlık 
çalışanlarına bulaşıcı hastalık ve risk pri-
minin (enfeksiyon risk primi) kapsamlı 
bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz” 
sözlerine yer verdi.

“Sağlık İşçilerimize Çerçeve 
Protokolünde Yer Alan Avans 
Ödemesi Yapılmalı”

Yıldız, “Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ve işveren sendikaları temsilci-
leri arasında imzalanan 2019 yılı Kamu 
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma 
Protokolünde yer alan “Yetki uyuşmazlığı 
devam eden işyerlerinde çalışan işçile-
re işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile 
belirlenen ücret zamları, avans niteliğin-
de uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş 
sözleşmesi farklarından mahsup edilir” 
hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz. 
Sağlık alanında fedakârca çalışan işçileri-
mizin mağdur olmaması için toplu iş söz-
leşmesi imzalanıncaya kadar geçen süre-
de kamu çerçeve protokolüne göre ayrım 
yapılmaksızın tüm işçilerimize bu ödeme-
nin yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“32 Bin Sağlıkçının İstihdam 
Edilmesini Çok Önemli Buluyoruz”

Koronavirüsle mücadele kapsamında hü-
kümet ve bakanlar tarafından bir dizi ön-
lem ve tedbirlerin hızla hayata geçirildiğini 
vurgulayan Yıldız, “Koronavirüs salgınıyla 
daha etkin ve hızlı mücadele etme konu-
sunda atılan adımları destekliyoruz. Bu 
kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Ko-
ca’nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe 
alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin 
sağlıkçının hastanelerde istihdam edilme-
si hem ülkemizin Koronavirüs salgınıyla 
mücadelesi konusunda hem de işsizliğin 
azaltılması konusunda önemli bir adım 
olarak görüyoruz. Alınan bir dizi önlem-
ler ve halkımızın duyarlılığıyla, Türkiye’nin 
salgınla mücadele konusunda başarılı 
olacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN 
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”
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HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman 
Yıldız, “Koronavirüs salgını bahanesiy-
le işçilerin işten çıkarılmalarının ya-
saklanmasını istiyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman 
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti: 
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayı-
lan ve ölümlere neden olan Koronavi-
rüs Salgını (KOVİD-19) maalesef ülke-
mizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın 
bulaşma riski göz önünde bulunduru-
larak çalışma hayatı başta olmak üze-
re pek çok alanda devlet kurumlarımız 
tarafından gerekli düzenlemeler hızla 
hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda 
salgının yayılmasını azaltmak ama-
cıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, 
işyerlerinin kapatılmadan hizmetlerin 

aksatılmayacak biçimde uzaktan ça-
lışma ve dönüşümlü çalışma yöntem-
leri ile devam ettirilmesini son derece 
önemli buluyoruz. 
İşsizliğin ülkemiz için gün geçtikçe 
daha önemli bir sorun haline geldiğini 
görmekteyiz. Koronavirüs salgını ba-
hanesiyle işçilerin işten çıkarılmaları-
nın yasaklanmasını istiyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı tarafından yeni tip koronavirüs-
le mücadele çerçevesinde çalışma ha-
yatına ilişkin alınan önlemleri önem-
siyoruz. Çalışma hayatının karşılaştığı 
zorlukların çözümü için alınan önlem 
paketleri tek tek hayata geçirilmekte-
dir. Bu kapsamda, Kısa Çalışma Öde-
neğinin devreye alınması, ödenekten 
faydalanma süreçlerinin kolaylaştı-

rılması ve hızlandırılması ve bu bağ-
lamda İşsizlik Sigortası Fonunun daha 
etkin ve yaygın kullanımına yönelik 
yararlanma kriterlerinin sosyal taraf-
ların katılım ve katkısıyla kolaylaştırıl-
masının çalışma hayatının devamlılığı 
açısından hayati önemi bulunmaktadır.
Bu süreçte önceliğimiz insan sağlığı-
nı korumak başta olmak üzere, işçiyi 
ve istihdamı korumak, ekonomiyi ko-
rumak olmalıdır. Emeğinden başka 
sermayesi olmayan emekçilerin işsiz 
kalması, maaşlarının ödenememesi, 
ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları 
kabul etmediğimizi belirtmek istiyo-
ruz. Bu sebeple, Kovid-19 ile mücade-
le sürecini hükümet-işçi-işveren bir-
likte, “Kazasız atlatabilmek” ve “Kurulu 
düzeni bozmadan”, panik yapmadan, 
en sağlıklı geçişi, özveri ve fedakarlık 
içerisinde birlikte başarmalıyız. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak çalışma 
hayatını doğrudan ilgilendiren bu mü-
cadele sürecinde her türlü destek ve 
işbirliği içerisinde olacağız.
Çalışma hayatında, işçi servislerinden 
üretim süreçlerine kadar tüm alanlar-
da “Sosyal Mesafe” kavramının dikkate 
alınarak, çalışanlar arasındaki temasın 
en aza indirilmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Bütün işyerlerinde dezen-
fektan işlemleri periyodik aralıklarla 
yapılmalı, maske, eldiven gibi koru-
yucu ve temizlik malzemeleri ile de-
zenfektanlar temin edilerek, kullanımı 
teşvik edilmelidir. 
Bütün işyerlerinde İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kurulları harekete geçirilmeli, 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 
çalışanların sağlığının korunması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. Üre-
timin devam ettiği işyer-
lerinde, Sağlık Ba-
kanlığımız tara-
fından yapılan 
uyarılar dik-
kate alınarak 

“KORONAVİRÜS BAHANESİYLE İŞTEN 
ÇIKARMALAR YASAKLANSIN”
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İşsizliğin ülkemiz için 
gün geçtikçe daha 

önemli bir sorun haline 
geldiğini görmekteyiz. 

Koronavirüs salgını 
bahanesiyle işçilerin 
işten çıkarılmalarının 

yasaklanmasını 
istiyoruz.

gerekli önlemler alınmalıdır. Kovid-19 
salgınıyla mücadele kapsamında tüm 
önlemlere uyarak, büyük bir özveri ile 
bulundukları bütün işkollarında çalı-
şanlara şükranlarımızı sunuyoruz ve 
teşekkürlerimizi yinelemek istiyoruz.
Sağlık çalışanlarımız için ayrıca bir vur-
gu yapmak istiyoruz. Bu süreçte bütün 
özverili çalışmaları ile gece gündüz 
mesai sarf eden sağlık çalışanlarımızın 
hepsine gönülden büyük bir teşekkür 
ediyoruz.

“Sağlık Çalışanlarımız İçin 
Mücadelemiz Sürecektir”

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan işçileri 
temsil eden HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağ-
lık-İş Sendikamız sağlık çalışanları için 
TİS sürecini yürütmektedir. Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
Toplu İş Sözleşmesi süreçlerine ilişkin 
aldığı sınırlayıcı önlemleri de dikkate 
alarak, sağlık çalışanlarımızın haklarını 
en iyi şekilde almaları için mücadele-
miz tüm kararlılığımızla sürecektir.
Bu kapsamda, başlıca olarak Acil Sağ-
lık Hizmetlerinde çalışan 112 Ambu-
lans şoförleri ve personellerinin, hali 

hazırda uygulanan 12/36 vardiya 
sisteminin, 24/72 vardiya sis-

temine çevrilmesi talebimizi, 
hali hazırda fiili uygulamala-
rın da teyidi anlamında ha-

yata geçirilmesini bu süreçte 
önemli olduğunu vurgulamak is-

tiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fah-

rettin Koca’nın açıkladığı üzere sağlık 
personelleri arasında da pozitif vakalar 
bulunmaktadır. Bu anlamda, virüse 
yakalanan sağlık çalışanlarına bulaşıcı 
hastalık ve risk priminin (enfeksiyon 
risk primi) kapsamlı bir şekilde uygu-
lanması talebimizin hayata geçirilmesi 
büyük öneme sahiptir.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Ko-
ca’nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının 
işe alınmasını çok önemli buluyoruz. 
32 bin sağlıkçının hastanelerde istih-
dam edilmesini hem ülkemizin Koro-
navirüsle mücadelesi konusunda hem 
de işsizliğin azaltılması konusunda 
büyük bir öneme sahip olduğunu dü-
şünüyoruz.
Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan 

sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca ek 
ödeme müjdesini büyük bir gelişme 
olarak karşılıyoruz. Özellikle bu sü-
reçte sağlık çalışanlarının hepsini iş-
çi-memur ayrımı gözetmeden birlikte 
değerlendirmekte büyük yarar vardır. 
Sağlık memurlarının yanı sıra hasta-
nede çalışan güvenlik personelinin, 
tıbbi sekreterlerin, temizlik personeli-
nin, hastabakıcıların, klinik destek iş-
çilerinin ve teknik personelleri ile TİS 
kapsamındaki işçilerimize de bu öde-
me yaklaşımının yansıtılmasını talep 
ediyoruz.
Koronavirüs’ün dünyada ilk çıktığı 
andan itibaren Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
hükümetimiz, başta Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca olmak üzere bütün ba-
kanlarımız ve yetkililerimize süreci iz-
leyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı 
çalışmalarından dolayı içten teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.
Zaman 82 milyon vatandaşı-
mıza ve misafir ettiğimiz 4 
milyon mülteciye eşit olarak 
ulaşma zamanıdır. Türkiye 
diğer ülkelere göre bu ba-
şarıyı ortaya koyabilecek du-
rumdadır.”
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Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 1 
Nisan 2020 tarihinde CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile telekonferans yönte-
miyle konuşarak Koronavirüs (KOVİD-19) 
salgının çalışma hayatı ve ekonomiye etki-
lerini değerlendirdi.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştiri-
len toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, HAK-İŞ Genel Başkanvekili 
Dr. Osman Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay ve DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu katıldı.

“İşten Çıkarmaların 
Yasaklanmasını İstedik”

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgı-
nın Türkiye’de ölümlere yol açtığını belirte-
rek, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 
Koronavirüs salgının yanı sıra bazı işyerle-
rinde yaşanan işten çıkarmaların yasaklan-

masını hem HAK-İŞ olarak hem de bütün 
konfederasyonlar ortak talep ettik” dedi.

“Herkese Eşit Bir Şekilde 
Ulaşılmalı”

83 milyon insanın eşit olduğu ve eşit şart-
larda bulunduğu bir ortamda yaşadığını dile 
getiren Yıldız, “İnsanlar arasında herhangi 
bir ayrım yapmadan herkese eşit bir şe-
kilde ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Hatta buna mültecileri de ilave etmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ülke-
mizde yaşayan her bir bireye ulaşılması ge-
rektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Ortak Bir Duruş Sergiliyoruz”

Hükümetin Koronavirüsle mücadele kap-
samında bir paket açıkladığını anımsatan 
Yıldız, “Hükümetimiz Koronavirüs salgınıy-
la mücadele konusunda elinden geleni yap-
maya çalışıyor. Biz herkesin aynı şartlarda 

ve imkanlarda olmasını istiyoruz. Bunun 
için de ortak bir duruş sergiliyoruz. Kon-
federasyonumuz açısından politikalarımızı 
açıklıyoruz. Bu zor süreçte CHP olarak des-
teğiniz için teşekkür ediyoruz. El birliğiyle 
bu süreci atlatmamız gerektiğini düşünü-
yoruz” dedi.
Yıldız ayrıca, Koronavirüsle mücadelede 
başlatılan yardım kampanyasının son dere-
ce önemli olduğunu söyledi.

Yıldız’dan İstanbul Büyükşehir’de 
İşe Döndürülen İşçiler İçin 
Teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten 
çıkarıldıkları için HAK-İŞ üyesi işçilerin 5 
aydır grev yaptığını hatırlatan Yıldız, “İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ek-
rem İmamoğlu işçilerimizle ilgili bir diyalog 
süreci başlattı. Özellikle Koronavirüs süre-
cinde işçilerimizin mağdur olmamasını en-
gellemek adına o süreci tamamladık. Güzel 
bir diyalog süreci oldu. İşçilerimizin tekrar 
işlerine kavuşturulmasından dolayı İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz” diye konuştu.

“Ekonomik Sosyal Konseyin 
Toplanması Lazım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Bugüne kadar hükümete yaptığımız çağ-
rılarda mutlaka ortak aklı egemen kılalım. 
Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. 
Çünkü sorunu yaşayanlarla sorunu çö-
zecek olanların bir araya gelmesi lazım. 
Bugüne kadar bu talebimiz gerçekleşme-
di ama inşallah bundan sonra gerçekleşir. 
Ekonomik sosyal konsey anayasal bir ku-
rumdur. Yaşadığımız süreç de çok önemli 
bir süreçtir. Eğer Ekonomik Sosyal Konsey 
önümüzdeki süreçte toplanıp işçileri, işve-
renleri, çiftçileri, doktorları bir araya getirir-
se en azından siz sorunları aktaracaksınız, 
işverenler de sizin sorunlarınızı dinleyecek-
ler” dedi.
Toplantıda TÜRK-İŞ ve DİSK Genel Başkan-
ları da Koronavirüs salgınıyla mücadele ko-
nusunda taleplerini dile getirdiler.

YILDIZ, KILIÇDAROĞLU İLE TELEKONFERANS 
YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ
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Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
3 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ile telekonferans yöntemiyle ko-
nuşarak Koronavirüs (KOVİD-19) salgının 
İstanbul’daki çalışma ve yönetim hayatına 
etkilerini değerlendirdi.  
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, İBB 
Genel Sekreteri Yavuz Erkut, DİSK Genel 
Sekreteri Adnan Serdaroğlu, TİSK Genel 
Sekreteri Akansel Koç, İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik 
Yılmaz, Sabancı Holding CEO’su Barış Oran, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Da-
nışmanı Ertan Yıldız ve TÜRK-İŞ İstanbul 1. 
Bölge Temsilcisi Adnan Uyar katıldı.

“Bütün Sosyal Taraflarla Bir Araya 
Geldik”

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
“HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın sizlere selamlarını iletiyorum. Ekono-
mi Politikaları Kurulu adı altında bu organi-
zasyonun yapılmış olmasını HAK-İŞ olarak 
çok önemsiyoruz. Bu vesileyle bütün sosyal 
taraflarla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu 
görüşmenin yapılmasını sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-

moğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

“İstanbul’da Yapılacak 
Her Çalışma Bizi Yakından 
İlgilendiriyor”

HAK-İŞ’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki İETT Genel Mü-
dürlüğü’nde ve iştiraklerinde örgütlü oldu-
ğunu belirten Öz, “İstanbul genelinde birçok 
belediyede örgütlü bir konfederasyonuz. 
İstanbul’da Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızla beraber yaklaşık 100 bin 
üye arkadaşımız var. Ailelerini de işin içine 
kattığımız zaman 400 bin kişilik bir gruba 
hitap ettiğimizi ifade edebiliriz. Dolayısıyla 
İstanbul’da yapılacak her çalışma bizi çok 
yakından ilgilendiriyor” sözlerine yer verdi.

Öz’den İmamoğlu’na Teşekkür

“Koronavirüs salgını öncesinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlı işyerlerinde iş-
tiraklerimizin toplu iş sözleşmelerini İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’nun destekleriyle tamamladık. 
Yaklaşık 35 bin arkadaşımızın toplu iş söz-
leşmesi tamamlandı. Bu nedenle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” diyen Öz, 
Ayrıca daha önce işlerinden olan bir grup 
arkadaşımız karşılıklı diyalog çerçevesinde, 

iyi bir diyalogla ve iyi bir iletişimle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu tarafından yeniden işlerine dön-
dürüldüler. Koronavirüs salgınıyla mücade-
le dönemi içerisinde bu arkadaşlarımızın 
evlerinde olması, çalışma yaşamına dönme 
yönünde umutlanmış olmalarını gerçekten 
çok önemli buluyoruz. Bu hassasiyetinden 
dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür 
ediyorum. Bir diğer önemli konu ise, Koro-
navirüs salgının ülkemizde ortaya çıkma-
sıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından merkezi hükümetle paralel ve 
daha da ileri bir seviyede karar alındı. Söz 
konusu karara göre çalışanlarımıza 31 
Mart’a kadar idari izin verilmesi yönünde 
karar alındı. Bu kararın çalışanlarımızın 
korunması, çalışanlarımızın sağlıklarının 
muhafaza edilmesi bakımından çok önemli 
sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu ve-
sileyle çalışanlarımız adına tekrar teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“İmamoğlu, Çalışanlarımızı 
Korumak İçin Elinden Geleni 
Yapıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu’nun sahada çalışan işçile-
rin kişisel olarak korunmalarını sağlamak 
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
aldığını, kişisel malzemelerini verdiğini 
belirten Öz, “İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu bu yönüyle 
çalışanlarımızı korumak için elinden geleni 
yapıyor. Onun için bu süreci önemsiyoruz. 
Ancak halkımızla doğrudan temas halin-
de olan çalışan arkadaşlarımız, özellikle 
parayla temas halinde olan arkadaşları-
mız bütün alınan tedbirlere rağmen kaygı 
içerisindeler. Sağlıklarını korumak için bu 
süreçte paradan ve birebir temastan uzak 
kalmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın ve 
İşletmelerimizin Geleceğini 
Teminat Altına Almalıyız”

Koronavirüsle mücadele sürecinin ülkemiz, 
milletimiz ve İstanbul açısından çok önemli 

ÖZ, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE 
TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE görüştü
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sonuçlarının olacağını dile getiren Öz, “Bu 
noktada herhangi bir ayrım yapılmadan 
yerel yönetimlerimizle merkezi yönetimi-
mizin birlikte çalışması, bu süreçle ilgili her 
türlü tedbiri beraberce alması ve mümkün 
olduğunca vatandaşımızın sağlığını, işlet-
melerimizin geleceğini ve çalışanlarımızın 
geleceğini birlikte teminat altına alma-
mız gerekiyor. Bütün çabayı ve gayreti bu 
noktada göstermemiz gerekiyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu bunu akıl ve gönül birliği şek-
linde ifade ettiler. Ben de buna iştirak edi-
yorum ve gerçekten bunu önemsiyorum. 
Millet olarak böylesine önemli ve sıkıntılı 
bir süreçte bunu yapabilmemiz gerekiyor. 
Başta yöneticilerimizin buna ön ayak ol-
ması gerekiyor. Çünkü burada artık siyasi 
bir bakışın, siyasi bir söylemin hiçbir anlamı 
yok. İnsanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın 
ve vatandaşlarımızın varlık-yokluk müca-
delesine şahit oluyoruz. Aynı şekilde işlet-
melerimizin de varlık-yokluk mücadelesine 
şahit oluyoruz. Burada herhangi bir ayrış-
maya mahal vermeden bu süreci beraberce 
tamamlamamıza ihtiyaç var” dedi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde iş-
letmelerin varlığının büyük bir önem arz 
ettiğini söyleyen Öz, “Eğer işletmelerimiz 
ayakta kalabilirlerse çalışanlarımız da 
ayakta kalabileceklerdir. İşletmelerin ayak-
ta kalabilmesi bakımından bugüne kadar 
açıklanan paketler içerisinde kısa çalışma 
ödeneğinin koşullarının biraz daha hafifle-
tilmesi ve bu ödenekten işletmelerimizin 
yararlanmasının önünün açılmasına ihtiyaç 
var. Aynı şekilde işsizlik ödeneğinden ya-
rarlanma hususunda da koşulların hafifle-

tilmesi yönünde alınan tedbirler var. Bu ted-
birlerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu 
noktada yapılan çalışmalara biz her zaman 
destek vermeye hazırız” dedi.

“Gıda Güvenliği Büyük Önem 
Taşıyor”

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hem 
sürecin devamı sırasında hem de süreç-
ten sonra İstanbul halkının ve çalışanların 
asgari seviyede bu süreçten etkilenmesini 
sağlamak amacıyla gıda güvenliğinin çok 
büyük önem taşıdığını vurgulayan Öz, “Gıda 
güvenliğinin sağlanması bakımından İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne ve merkezi 
hükümetimize büyük bir görev düşüyor. 
Bu konuda denetimlerin sıklaştırılmasına 
ihtiyaç var. Turizm, hizmet, ulaşım ve in-
şaat sektöründe çalışanlarımızın ve işve-
renlerimizin çok büyük sıkıntıları var. Bu 
sektörlerdeki işyerleri şu anda çalışamaz 
durumda ve bu işyerlerine bunun büyük 
bir maliyeti olacak. Dolayısıyla çalışanlar 
üzerinde de maliyeti olacak. Bu kapsamda 
işyerlerinden uzakta kalan, evlerinde ka-
lan, işlerinden ayrılmak durumunda kalan 
birçok insanımız var. Bu kapsamda İstan-
bul Büyükşehir Belediyemizin İstanbul sı-
nırları içerisinde özellikle makul durumda 
olan vatandaşlarımıza verdiği sosyal paket 
yardımlarını çok önemsiyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu sosyal yardım miktarının arttırı-
lacağını söylemişti. Gerçekten buna ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da 
bu yardım taleplerinin artarak devam ede-
ceğini düşünüyorum” dedi.

“Milli Yardım Kampanyasına 
Destekte Bulunduk”

Merkezi hükümetin yaptığı çağrıyı dikkate 
alarak, özellikle sağlık sektöründeki va-
tandaşların yaşadıkları sorunları dikkate 
alarak Konfederasyonumuz bünyesindeki 
sendikaların sosyal tesislerinin sağlık ça-
lışanlarına tahsis edildiğini hatırlatan Öz, 
“Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 
milli yardım kampanyasına HAK-İŞ olarak 
destekte bulunduk. HAK-İŞ olarak, İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizin krizin etkilerinin 
hafifletilmesi, ortadan kaldırılması ve va-
tandaşlarımıza destek olunması noktasın-
da yapacağı her türlü çalışmaya da HAK-İŞ 
ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalar olarak destek 
vereceğimizi Konfederasyonumuz adına 
ifade ediyorum” dedi.

İmamoğlu: “Bütünleşmeye 
İhtiyacımız Var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, dünyada pek çok kuralı de-
ğiştirecek bir süreçten geçildiğini belirterek, 
“İstanbul, Türkiye ve dünya için çok önemli 
bir konumda. Burada yapılacak şeyler, atı-
lacak adımlar, öncü birtakım çalışmalara 
katkı sunabilir yöndedir. Buna hazır bir de-
neyim ve insan gücümüz var. İstanbul’un 
ülkenin ve insanlığın geleceğine katkı su-
nabilen bireylerle olma zorunluluğu var. 
Gerçekten böyle bir bütünleşmeye ihtiya-
cımız var. Bu soruna milli meselemiz diye-
rek sahiplendik ve çözüm bulmaya çalıştık 
ancak ben bu meseleye daha ileri dünya ve 
insanlık meselesi gözüyle bakıyorum” dedi.  

“Amacımız Bir Fotoğraf Çekmek 
ve Çözüm Üretebilmek”

Bütün katılımcıların görüşlerini şeffaf bir 
şekilde aktarmasından mutlu olduğunu 
söyleyen İmamoğlu, “Burada temel ama-
cımız bir fotoğraf çekmek ve çözüm ürete-
bilmek. Yenikapı'daki gösteri merkezimiz 
bu süreçte yardımlaşma ve koordinasyon 
merkezimiz olarak hizmet veriyor. Şimdi 
de Yenikapı'daki ‘Avrasya Gösteri Merke-
zi’miz ile ilgili bir kurulum yaptık. Bürokra-
simizin sevk ve idare ettiği bir yer ama aynı 
zamanda sivil katılımın olduğu bir bilim 
kurulumuz var. İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Meclisinde ve TBMM’de grubu olan 
dört büyük partiden temsilci talep ettik. Bu 
koordinasyon merkezi dışa açık ve yüksek 
bilgi akışına sahip. Buradaki temsilcilerinde 
oraya bilgi akışını sağlanması bizleri mutlu 
edecektir. Katılımınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
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“KORONAVİRÜS SUYUN HAYATİ ÖNEMİNİ BİR KEZ 
DAHA GÖSTERMİŞTİR”

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, su-
yun insan hayatındaki en temel ihtiyaçlar-
dan birisi olduğunu belirterek, “Koronavirüs 
suyun hayati önemini bir kez daha göster-
miştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Ko-
ronavirüs önlemleri" genelgesiyle beledi-
yelerin hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik 
su kesintisi uygulamayacak olmasını son 
derece yerinde bir karar olarak değerlendi-
riyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 22 
Mart Dünya Su günü dolayısıyla yaptığı açık-
lamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dün-
yanın dört bir yanına hızla yayılan ve çok 
sayıda insanın ölümüne neden olan Koro-
navirüs Hastalığı (KOVİD-19) ülkemizde de 
varlığını göstermiştir. Başta Cumhurbaş-
kanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere 
bütün kamu kurum ve kuruluşları Korona-
virüsle mücadele kapsamında canla başla 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Koronavirüs hastalığının öksürme, hapşır-
ma sonucu ortaya yayılan damlacıklar ile 
diğer insanların elleri, ağzı, burnu ve göz te-
masıyla bulaştığı dikkate alındığında virüsün 

yayılmasını önlemek için alınacak kişisel te-
mizlik önlemlerinin önemi bütün uzmanlar 
tarafından açıklanmaktadır. Koronavirüsle 
mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su 
tüketimi suyun hayati önemini bir kez daha 
ortaya koymuştur. 
HAK-İŞ olarak suyu temel ve devredilemez 
bir insani hak olarak görüyor, tüm dünyada 
suyun ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz. 
İnsanların ve canlıların en temel ihtiyaç-
larından birisi olan su hakkını savunmayı, 
insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği 
korumak olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. 
Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. Ko-
ronavirüsle mücadele kapsamında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin hiçbir 
gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi 
uygulamayacağına ilişkin genelgesi bizim 
yıllardır dile getirdiğimiz görüşlerimizin 
haklılığını ortaya koymuştur. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımız son derece yerinde bir 
karar almıştır.
HAK-İŞ olarak su sektöründeki özelleştir-
melere karşı mücadele ediyoruz. Suya ya-
pılan yatırımlar eğitim ve sağlık altyapısını 
beraberinde getirmekte ve kamu tarafın-

dan yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle su, bütün boyutlarıyla kamuda yer 
almalı, bütün su işletmeleri mutlaka ka-
muya ait olmalıdır. Ulusal, bölgesel ve ye-
rel düzeyde su politikalarının belirlenmesi 
ve su kaynaklarının korunması konusunda 
politikalar temel alınmalı ve geliştirilmelidir.
Her yıl milyonlarca insanın temiz su yerine 
sağlıksız suya bağlı hastalıklardan yaşamını 
yitirdiği bir dünyada, suyun insan ve canlı ya-
şamında ne kadar önemli ve öncelikli oldu-
ğunun bilincini taşımalıyız. Çünkü su, bütün 
canlıların hayatını devam ettirebilmesi için 
gerekli olan en temel ihtiyaçlardan birisidir. 
Küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi, 
plansız büyüme ve su kaynaklarının azal-
masıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya 
erişim konusunda yaşanan sıkıntılar artmış, 
‘su yoksulluğu’ kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
durum, suyu ticari bir meta haline getirmiş 
ve sorun daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. 
Su, en temel insan hakkı ve hayatın özüdür. 
Bu yüzden su, ticari bir meta olmaktan çı-
karılmalıdır.
Ayrıca suyun, doğru kullanımı konusun-
da gereken bilincin oluşturulması, tabiatın 
korunması, su konusundaki farkındalığın 
güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için her-
kesin gereken hassasiyeti göstermesi ge-
rekmektedir. Bu konuda eğitim ve öğretim 
yoluyla toplumumuzun çevre ve su bilincini 
arttırmak, suyun doğru şekilde kullanımı ile 
ilgili bilinç oluşturmak ve doğayı korumak 
için gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi-
ni bekliyoruz.
Unutulmamalıdır ki; “Su” canlı hayatın ol-
mazsa olmazıdır. Suya yapılan her müdaha-
leyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş 
bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak herkesi su konusunda du-
yarlı olmaya çağırıyoruz.”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyasına HAK-İŞ olarak 1 Milyon Türk lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 MİLYON 
TÜRK LİRASINA ulaştı” dedi.
 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 1 Milyon Türk lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 MİLYON TÜRK LİRASINA 
ulaştı. 3 MİLYON TÜRK LİRASI bağış miktarına, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın, 
çalışanlarımızın ve mensuplarımızın katkıları sayesinde el birliğiyle ulaştık. Kampanyaya canı 
gönülden destek veren sendikalarımıza ve teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana sadece emeğin hakkını arayan bir 
konfederasyon değil, aynı zamanda bağrından çıktığımız toplumun bütün meseleleri ile yakından 
ilgilendik. Ülkemizde yaşanan bütün meselelere samimiyetle eğildik. Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu 
her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz.
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya 
çıkmıştır. Kampanyaya, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin temsilcilerinin, gençlerimizin, 
çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin destek verdiğini 
görmek bizi son derece mutlu etmiştir.
Tarihten bu yana, milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı yapmadan vatanımızın birliği, 
beraberliği ve bütünlüğü için nasıl tek vücut olduysa bugün de salgınla 
mücadelede aynı kararlığı göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda 
milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden 
sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun bütün 
kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak biz de bu sürece katkıda 
bulunmaktan onur duyuyoruz. Koronavirüs salgının bir an evvel 
ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz.”

“Desteğimiz 1 Milyon lira ile başlayıp  
3 Milyona ulaştı” 

3 milyon liralık bağış kampanyaya gönderildi.

HAK-İŞ’TEN 
"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"

KAMPANYASI’NA DESTEK
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız tarafından 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma 

Kampanyasına 3 milyon Türk Lirası bağışladık.

HAK-İŞ olarak teşkilatımızın muazzam desteği ile 1 milyon olarak 
başlattığımız bağışımız 3 milyona ulaştı. 3 Milyon lira bağış miktarına, 

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın, çalışanlarımızın ve 
mensuplarımızın katkıları sayesinde el birliğiyle ulaştık.

Büyük HAK-İŞ ailesi ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli 
ve yerli bir duruş sergilemiş olup, sergilemeye devam etmektedir. 

Bağış kampanyasına Sendikalarımızın kurumsal desteklerinin yanı sıra, 
sendikalarımızın genel merkezlerinde, iktisadi işletmelerinde ve sınav 

merkezlerinde görev yapan çalışanlarımız maaşlarını bağışlayarak 
destek olmuşlardır.

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde birlik ve beraberlik 
duygusu ile hareket eden ve her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına 

koyan tüm teşkilatımıza, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticilerine, şube başkanlarına, il başkanlarımıza, 

sendikalarımızın genel merkez ve iktisadi işletmelerinde görev yapan 
çalışanlarımıza kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz. 

TÜM TEŞKİLATIMIZA  
BAĞIŞ KAMPANYASINA 

DESTEKLERİ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
ARSLAN, Yeni Koronavirüs Salgı-
nının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-
rulunda kabul edilen torba kanunun 
uygulanmasına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Arslan, ücretsiz izin uy-
gulamasının istismar edilmemesi 
gerektiğini belirterek, “Ücretsiz izin 
uygulamasının istismar edilmesini 
ve keyfi uygulamaları önlemek ko-
nusunda en büyük sorumluluk işve-
renlerdedir” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti:
“Devletimiz Koronavirüs salgınının 
önlenmesi amacıyla tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla büyük bir mücadele 
vermektedir. Bu mücadelenin en bü-
yük kahramanları başta sağlık sek-
töründe görev yapan emekçilerimiz 
olmak üzere tüm çalışanlarımızdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğin-
de tüm dünyaya örnek olan birçok 
tedbir ve politika hayata geçirilmiştir. 
Koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında çalışma hayatına yöne-
lik alınacak ekonomik ve sosyal ted-
birleri de içeren Torba Kanun Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun-
da kabul edilerek yasalaşmıştır.  
HAK-İŞ olarak, kanun teklifine iliş-
kin önerilerimiz de kısa çalışma 
ödeneğinin işlevsel hale getirilmesi 
ve mağduriyetlerin azaltılması için 
uygunluk tespitinden vazgeçilmesi 
gerektiğini vurgulamıştık. Uygunluk 
testinin tamamlanması beklenmek-
sizin işveren beyanı doğrultusunda 
uygulama yapılacak olması mem-
nuniyet vericidir. 
HAK-İŞ olarak, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın talimatları, Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Sel-
çuk’un büyük çabalarıyla hayata ge-
çirilen torba kanun kapsamında iş-
ten çıkarmaların yasaklanmasını çok 
önemli bir adım olarak görüyoruz ve 
kendilerine çalışanlar adına teşekkür 
ediyoruz.  
Çalışanlar için getirilen bu önemli 
düzenlemeye ek olarak, fesih ya-
sakları sebebiyle ücretsiz izin uygu-
lamasının istismara açık olmasını 
çalışanlarımız açısından endişe verici 
buluyoruz. 
Ücretsiz izin uygulamasının, özellikle 
ekonomik nedenlerle kötüye kullanı-

labilecek nitelikte olduğunu düşünü-
yoruz.

“İstismarın Engellenmesinde 
En Büyük Sorumluluk 
İşverenlerindir”

Ücretsiz izin uygulamasının istismar 
edilmesini ve keyfi uygulamaları ön-
lemek konusunda işverenlere büyük 
bir sorumluluk düşmektedir. Burada 
işverenlere çağrımız, çalışanların is-
tenmeyen durumlar ve mağduriyet-
lerle karşılaşmasını önlemek ama-
cıyla, öncelikle kısa çalışma ödeneği 
uygulamasını hayata geçirmeleridir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız torba kanunda belirtilen 
ücretsiz izin uygulamasına ilişkin 
yaptığı açıklamada “İşverenlerimizin 
mümkün olduğu sürece bu şartları 
sağlayan bütün çalışanlar için önce-
likli olarak kısa çalışma ödeneğine 
başvuracaklarına, bu şartları taşıma-
yan çalışanları için de bu ücretsiz izin 
nakdi destek modelini uygulayacak-
larına inanıyoruz. Biz de bunu kontrol 
edeceğiz” demiştir. 
Sayın Bakanın bu önemli açıklama-
sında belirttiği üzere; Kısa çalışma 
ödeneği uygulamasında, uygunluk 
testinin tamamlanmasının beklen-
meyeceği, işverenlerin beyanının 
esas alınacağı göz önünde bulundu-
rulmalı ve işverenler öncelikle kısa 
çalışma ödeneğine başvurmalıdır.
Ücretsiz izin uygulamasının istismar 
edilmesini önlemek amacıyla; Ba-
kanlığın, işverenlerin uygulamalarını 
takip etmesini, sosyal tarafların da 
katılımıyla bir izleme mekanizması 
kurulmasını, gerekirse bu konuda 
bir uygulama tebliği yayınlayarak, bir 
yöntem ortaya koymasını ve uygula-
ma birliğini sağlamasını önemli bir 
adım olarak görüyoruz.”

"İstismarın Engellenmesinde En Büyük 
Sorumluluk İşverenlerindir"
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ARSLAN FİKKO TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 28 
Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 

(FİKKO) toplantısında, finans sektöründe çalışanların özverili çalışmalarını dile getirerek, finans 
sektörü çalışanlarının büyük bir teşekkürü hak ettiğini söyledi. Bakan Albayrak da finans ve 

bankacılık sektörü çalışanlarının pandemi sürecinde müthiş bir performans ortaya koyduklarını 
belirterek, defaatle teşekkür ettiğini ifade etti.

Genel Başkanım Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 
Bankalar Birliği Başkanı da dahil olmak üzere üst düzey ekonomi yönetimi ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 28 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genişletilmiş 

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, finans sektörü çalışanlarının 
özverili çalışmalarını gündeme getirdi. Arslan, kamu bankalarında gece gündüz demeden, 

herkesin derdine derman olmak için koşturan bankacılık sektörü çalışanlarının bir teşekkürü 
hak ettiğini ve teşekkür beklediklerini söyledi. Arslan, herkesin sosyal temastan uzaklaştığı, 
işini evden yapmaya çalıştığı bir dönemde kamu bankalarında çalışanların bizzat sahada işini 

yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Onlar gerçekten bir teşekkür istiyorlar. Umarım siz de bunu 
esirgemezsiniz” dedi.

Bakan Albayrak da insanların birbirinden kaçtığı bir dönemde bankacılık sektörü çalışanlarının 
müthiş bir performans ortaya koyduklarını belirterek, bankacılık sektörü çalışanlarına defaatle 

teşekkür ettiğini söyledi. Arslan, “Sayın genel müdürümüze ve bankalar birliği başkanımıza 
da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizimle tam bir dayanışma içinde olmasından dolayı, 

arkadaşlarımız hem motivasyon hem performans anlamında son derece gayretliler bu 
teşekkürünüzü de aldım ben de teşekkür ediyorum” dedi.



28 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

HAK-İŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTIMIZI 
TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE YAPTIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Nisan 
2020 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 81 
il başkanımız ile telekonferans yöntemi ile 
görüştü.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
görüşmeye Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Genel Başkanvekilimiz Dr. 
Osman Yıldız, Genel Başkan Yardımcımız Hü-
seyin Öz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve 
HAK-İŞ il başkanlarımız katıldı. 
Toplantıda, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz çalışma 
hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundular. 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
toplantının gündemine ilişkin kısa bilgi verdi. 
Yıldız, HAK-İŞ’in günün koşullarına uygun 
olarak teknolojiyi en iyi şekilde kullandığını 
ve çalışmalarını ona göre yeniden düzenledi-

ğini ifade etti. Yıldız, toplantıda illerde gerçek-
leştirilecek 1 Mayıs kutlamaları başta olmak 
üzere Türkiye’nin ve çalışma hayatının yoğun 
gündemine ilişkin bütün konuların ayrıntılı bir 
şekilde değerlendirileceğini söyledi. 

“Emekçilere Teşekkür”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ülkemizin 
Covid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir 
başarı öyküsü yazdığını bu başarıda emek-
çilerin de rolü büyük olduğunu belirterek, il 
başkanlıklarımız nezdinde bütün emekçilere 
teşekkür etti. Arslan, “Toplumun büyük bir 
kesiminin evinden çıkmaya imtina ettiği sal-
gın döneminde fedakârca, cesurca ve özveri 
ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, 
toplu taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, 
basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektör-
lerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden 
teşekkür ediyoruz” dedi. Salgınla mücade-
lede kayıplar yaşandığını anımsatan Arslan, 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan 

rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar dile-
ğinde bulundu. 
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 
çalışma hayatına yönelik alınacak ekonomik 
ve sosyal tedbirleri de içeren Torba Kanun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun-
da kabul edilerek yasalaştığını anımsatan 
Arslan, söz konusu yasaya ilişkin HAK-İŞ’in 
yürüttüğü çalışmalar, HAK-İŞ’in öneri ve 
itirazlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  
Torba kanun kapsamında işten çıkarmaların 
yasaklanmasını çok önemli bir adım olduğu-
nu ifade eden Arslan, çalışanlar için getirilen 
bu önemli düzenlemeye ek olarak, fesih ya-
sakları sebebiyle ücretsiz izin uygulamasının 
istismara açık olmasını çalışanlar açısından 
endişe verici olduğu görüşünü dile getirdi ve 
yasaya ilişkin HAK-İŞ’in çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 

81 İlde 1 Mayıs’ta Alanlardayız 

Arslan, her yıl başka bir ilde 1 Mayıs'ı kutla-
ma geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren 
HAK-İŞ’in ülkemizi etkisi altına alan salgın 
sebebiyle bu sene bir ilke imza atarak 27 
Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün 
boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital 
ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak 
paylaşımlarla “1 Mayıs Haftası” olarak kutlu-
yoruz. Arslan, “81 ilimizde emekçi kardeşle-
rimizle taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi 
meydanlarda haykıracağız. Dijital platform-
lardan, ekranlardan, emekçi kardeşlerimizin 
taleplerini dile getireceğiz. 1 Mayıs haftamız 
kutlu olsun. Gelecek 1 Mayıslarda Türkiye’nin 
farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi 
haykıracağız” dedi. 
1 Mayısların, sendikal hareketteki yeri ve 
önemine değinen Arslan, “1 Mayıs, çalışma 
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hayatının sorunlarının gündeme geldiği, ta-
leplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli 
bir gündür.   HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs 
kutlanmasına büyük önem veriyoruz. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak ABD’nin Şikago 
kentinde yer alan “1 Mayıs Birlik, Mücadele 

ve Dayanışma Günü” simgesi olan Haymar-
ket Anıtı'nda 2018 yılından bu yana Türk işçi 
hareketini temsil etme başarısını sürdürüyo-
ruz” dedi.  Arslan, ayrıca örgütlenme, toplu 
sözleşme süreçlerinde yaşanan sorunlar ve 
sendikal faaliyetlere ilişkin değerlendirme-

lerde bulundu. Toplantıda söz alan il başkan-
larımız da 1 Mayıs öncesinde ve önemli bir 
gündemde gerçekleştirilen toplantı dolayısıy-
la teşekkür etti ve illerinde yürüttükleri faa-
liyetler ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş 
ve önerilerini sundular.
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YILDIZ, KORONAVİRÜS SALGINININ ÇALIŞMA HAYATINA 
ETKİLERİNİ ANLATTI

ETUC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİNE HAK-İŞ OLARAK, 
COVID-19 ÖNLEMLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 2 Nisan 
2020 tarihinde TV5 Televizyonu’nda canlı olarak 
yayınlanan “Tarım ve Ekonomi” programına, 14 
Nisan 2020 ve 15 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Ka-
nal Televizyonuna verdiği röportajda Koronavirüs 
(Covid-19) salgınının çalışma hayatı ve ekonomiye 
etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; Sivil Top-
lum Kuruluşlarının alacağı tedbirlerin ve 
üyelerine yönelik yapacağı bilgilendirmele-
rin, Hükümetin aldığı tedbirlere ilaveten Ko-

ronavirüs salgınının yayılmasını önlemede 
büyük önem taşıdığına inanmaktayız. HAK-
İŞ olarak Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu (ETUC) İş Sağlığı ve Güvenliği Komi-

tesi’nde temsil edilmekteyiz. Bu kapsamda; 
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu ta-
rafından Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında alınan ve tüm teşkilatımızda yaygın-
laştırılan önlemleri ETUC İş Sağlığı ve Gü-
venliği Komitesi ile paylaştık. Ayrıca, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında sosyal tarafların katılımıyla 
düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eş-
güdüm” toplantısında Konfederasyonumuz 
Başkanı Sayın Mahmut Arslan’ın sunduğu 
önerileri ve toplantı sonunda alınan karar-
lara da ayrıntılı olarak yer verdik. Konfede-
rasyonumuzun ETUC İş Sağlığı ve Güvenliği 
komitesine ilettiği bildirimize https://www.
etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus 
linkinden ulaşabilirsiniz. 
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ARSLAN, BAKAN SELÇUK İLE TELEKONFERANS 
SİSTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ

ARSLAN, BAKAN ALBAYRAK BAŞKANLIĞINDAKİ 
EKONOMİ TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Nisan 2020 tarihin-
de, telekonferans sistemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.
Görüşmede Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra 
Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye KAMU-SEN 
Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 
Akkol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalış-
ma Genel Müdürü Nurcan Önder, KESK Genel Sekreteri 
Ramazan Gürbüz katıldı. Görüşmede, koronavirüs sal-
gınının çalışma hayatı ve ekonomi üzerindeki etkilerinin 
yanı sıra çalışma hayatının sorunları ve çözüm yollarına 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığın-
da 28 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma 
Komitesi (FİKKO) toplantısına katıldı. İşçi ve 
işveren kesimi ile ekonomi bürokrasisinin 
katıldığı toplantıda, Kovid-19 salgın sürecinde 
çalışma hayatı ve ekonomide yaşanan geliş-
meler, alınan önlemler, uygulamada yaşanan 
sıkıntılar ve salgın sonrası için ekonomide 
atılması planlanan tedbirli ve kademeli nor-
malleşmeye ilişkin adımlara ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunuldu. Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak başkanlığında telekon-
feransla yapılan toplantıya Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra FİKKO üyeleri, 
TOBB, TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, 
TESK, Türk-İş, Memur-Sen de katıldı.
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“TÜRKİYE’NİN KORONAVİRÜS SALGINIYLA 
MÜCADELESİNİ ULUSLARARASI ARENADA 

ANLATIYORUZ”
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman 
Yıldız, “Türkiye’nin, Koronavirüs salgınıy-
la mücadelesinin dünyaya en doğru ve 
gerçekçi bir şekilde anlatmak amacıyla 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında ülkemizin almış olduğu önlemleri 
ve yapılan çalışmaları detaylı bir rapor ha-
line getirerek dünya sendikal hareketini 
bilgilendirdik” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman 
Yıldız yaptığı yazılı açıklamada şu ifadele-
re yer verdi:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusla-
rarası emek hareketinin etkin ve saygın 
bir üyesi olmanın sorumluluğu ve bilin-
ciyle çalışmalarımızı aktif bir şekilde yü-
rütüyoruz. Her fırsatta uluslararası sen-
dikal dayanışmanın önemini vurguluyor, 
uluslararası sendikal harekete katkı veri-
yoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin, salgınla 
mücadelesinin uluslararası alanda doğru 
ve şeffaf bir şekilde anlatılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu anlayışla ülkemizin Ko-
ronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücade-
le kapsamında aldığı önlemleri detaylı bir 
rapor haline getirerek üyesi olduğumuz 
ETUC ve ITUC başta olmak üzere ulusla-
rarası alandaki sendikacı paydaşlarımızla 
paylaşarak kendilerini bilgilendirdik.
Koronavirüs salgınıyla ülkemizin müca-

delesini anlatan raporu, üyesi olduğumuz 
ve karar alma mercilerinde yer aldığımız, 
ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu), ETUC (Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu), ITUC-AP (ITUC Asya Pasifik 
Bölgesi Oluşumu), ATUC (ITUC Arap Sen-
dikalar Konfederasyonu), TUAC (OECD 
İşçi Sendikaları Danışma Komitesi), ILO/ 
ILO-ACTRAV (Uluslararası Çalışma Örgü-
tü) ile paylaştık.
Uluslararası kuruluşlar da HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut ARSLAN imzasıyla 
hazırlanan raporun daha geniş kitlelere 
ulaşması maksadıyla kendi kurumsal 

web sitelerinde yayınladılar. Raporla ilgili 
olumlu yönde geri dönüşlerde bulundular. 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ken-
dilerine vermiş olduğumuz güncel bilgiler 
için teşekkür ederek raporu ITUC web 
sitesinde yayınladı. ETUC Genel Sekreteri 
Luca Visentini hazırladığımız raporla ilgili 
teşekkürlerini sunarak raporu ETUC web 
sitesinde yayınladı. ITUC-AP Genel Sekre-
teri Shoya Yoshida, “HAK-İŞ’teki kardeş-
lerime bu bilgi paylaşmı için çok teşekkür 
ediyorum” mesajını iletti. TUAC Genel 
Sekreteri Pierre Habbard, KOVİD-19 hak-
kında hazırladığımız kapsamlı rapor için 
teşekkürlerini ileterek raporu web say-
fasında paylaştı. ILO-ACTRAV temsilcisi, 
HAK-İŞ tarafından hazırlanmış olan rapor 
için teşekkürlerini iletti.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemi-
zin kalkınması için ulusal ve uluslararası 
konularda sorumluluk alıyor, uluslararası 
sendikal dayanışmayı güçlendirmek için 
çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dünyada en 
doğru şekilde tanıtılması için elimizi taşın 
altına koyuyor, ülkemizle ilgili gelişmeleri 
uluslararası arenadaki paydaşlarımızla 
paylaşarak doğru bir şekilde bilgilendiril-
melerini sağlıyoruz.”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in bu yıl bir yeniliğe imza atarak  
1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutladığını 

anımsatarak, “1 Mayıs Haftamız kutlu olsun” dedi. 
Arslan, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemin güzel insanları, saygı değer emekçiler, kahraman HAK-İŞ’li yol arkadaşlarım.
1 Mayıs, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüzde yine birlikteyiz.  

1 Mayıs 134. Yaşında. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, 
siz emekçi kardeşlerimizle omuz omuza olamasak da; Türkiye’nin bütün emekçileri, 

emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek 
sahipleri, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve tüm dünya 

emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.
Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, 
taşıma, toplu taşıma, su, enerji, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve 

özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.
Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz.

HAK-İŞ olarak; her zaman olduğu gibi bir ilke imza atarak, bu sene 27 Nisan – 1 Mayıs 
tarihleri arasındaki 5 günü 1 Mayıs Haftası olarak kutlayacağız.

81 ilimizde emekçi kardeşlerimizle taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi  
meydanlarda haykıracağız.

Dijital platformlardan, ekranlardan, emekçi kardeşlerimizin taleplerini dile getireceğiz.   
1 Mayıs haftamız kutlu olsun.

Gelecek 1 Mayıslarda Türkiye’nin farklı meydanlarında buluşup, taleplerimizi haykırıp, 
sizlerle kucaklaşmak dileğiyle tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle 

selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun.”

1 MAYIS 
HAFTAMIZ KUTLU OLSUN
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Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı  
27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacak olan  

HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs günü büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla 
sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak 30 Nisan 2020 tarihinde 81 ilde 

valiliklerce belirlenecek alanlarda, temsili düzeyde katılımcıyla 
1 Mayıs bildirisini okuyacak. 

1 Mayısların, birlik, mücadele ve dayanışma günleri olduğuna inanan HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, 1 Mayıs'ı tüm Türkiye’de taleplerimizi ilettiğimiz 

bir gün olarak kutlayacağız. 
Ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs 

tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacağız. 
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu kararı ile örgütlü olduğumuz 81 ilimizde 

HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız aracılığıyla valiliklerimize izin başvurusunda bulunduk. 
1 Mayıs günü büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağının 

olmasını da dikkate alarak, 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00’da bütün 
illerde valiliklerimizin belirleyeceği alanlarda  

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirimizi okuyacağız. 
HAK-İŞ olarak, tüm illerimizde belirli sayıda kişinin katılımı ile tüm tedbirlere ve 
sosyal mesafe kuralına uyarak, illerimizin meydanlarında olacağız, taleplerimizi 
ve önerilerimizi dile getireceğiz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha 
güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan 

ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda  
en coşkulu şekilde buluşacağız.

HAK-İŞ'ten 
81 İlde 1 Mayıs Bildirisi
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Zor Günler Geçsin, Yine Tüm 
Coşkumuzla Meydanlarda Buluşacağız

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, her yıl bir ilde 1 Mayıs'ı kutlama geleneğini 
başarılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ’in ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 

farklı bir yöntemle kutlayacağını belirterek, “HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs’ta emekçilerimizin 
taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin 

meydanlarında ve her yerde olacağız” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coşkulu 
şekilde 1 Mayısları kutladık. Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok 

ilde gerçekleştirdiğimiz kutlamalar artık bir HAK-İŞ geleneği olmuştur. HAK-İŞ olarak, bu sene de 
1 Mayıs’ı en coşkulu şekilde yine birilimizde kutlamak üzere hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak, 

ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bu yılki  
1 Mayıs kutlamalarının kitlesel bir miting gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. 

1 Mayıslar, birlik, mücadele ve dayanışma günlerdir. Biz yine HAK-İŞ olarak tüm Türkiye’de 1 Mayıs'ı 
taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu kararı ile 

örgütlü olduğumuz 81 ilimizde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planlıyoruz.  
Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, 

mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin  
meydanlarında ve her yerde olacağız.

HAK-İŞ ve çalışanlar olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün 
mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak 

için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. 
Ülkemizde yoksulluğun olmadığı, adil bir gelir dağılımı ile herkesin refah içinde yaşadığı, barışın, 

kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir Türkiye hayalimize dünden daha yakınız. Ülkemize 
güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. 

Bu yıl bir yeniliğe imza atıyoruz.
1 Mayısların, sendikal hareketteki yeri önemlidir. 1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme 

geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür.   HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs 
kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün 

boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla 
“1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe de imza atıyoruz. 

Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, 
mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle 

alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız. 
Ülkemizde ve dünyada yaşayan korona virüs salgınından en çok emekçi kardeşlerimiz etkilendi. Gece 
gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakârca çalışan başta sağlık emekçilerimiz 

olmak üzere gıda, finans ve banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme sektörleri ile market, 
eczane, fabrika ve atölyelerde çalışan üyelerimize, tüm özel sektör ve  

kamu emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu zor günlerde onlara Mevlana’nın şu sözüyle seslenmek istiyorum; Sanmasınlar yıkıldık, 

sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük.  
Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum.” 

1 MAYIS’ta Dijital Platformlarda, 
İllerin Meydanlarında ve Her Yerde Olacağız
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HAK-İŞ 1 MAYIS AFİŞİ VE BİLDİRİSİ
HAK-İŞ Konfederasyonu, ülkemizi etkisi 
altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 
Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasın-
da “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacağını 
açıklayarak bir yeniliğe imza attı. HAK-İŞ 
konfederasyonu “1 Mayıs Haftası” kutla-
maları kapsamında 1 Mayıs afişi ve bildiri-
si hazırlayarak, tüm teşkilatına ve kamu-
oyuna duyurdu. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“Bu yıl bir yeniliğe imza atıyoruz.1 Mayıs-
ların, sendikal hareketteki yeri önemlidir. 
1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının 
gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle 

dile getirildiği önemli bir gündür.   HAK-
İŞ olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına 
büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 27 
Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün 
boyunca Emek ve Dayanışma Gününü 
dijital ortamlardan ve sosyal medyadan 
yapılacak paylaşımlarla “1 Mayıs Haftası” 
olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe 
de imza atıyoruz. Daha fazla dayanışma, 
daha çok emek ve daha güçlü Türkiye 
için emekçilerimizin taleplerini, mesaj-
larımızı tüm platformlardan ileteceğiz. 
Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi 
kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde 

buluşacağız. 2020 1 Mayıs Haftası kapsa-
mında hazırladığımız 1 Mayıs Bildirimizi ve 
afişlerimizi teşkilatımızın ve kamuoyunun 
dikkatine sunuyoruz. HAK-İŞ olarak, diji-
tal platformlarda, ekranlarda, valiliklerin 
izin vermesi halinde sınırlı sayıdaki üye-
lerimizle illerin meydanlarında, üretime 
devam eden işyerlerimizde ve her yerde 
olacağız 1 Mayıs’ı taleplerimizi ilettiğimiz 
bir gün olarak kutlayacağız” dedi. 
HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası kapsamında 
hazırladığı, çalışma hayatına ilişkin talep 
ve önerilerinin yer aldığı 1 Mayıs Bildirisin-
de şu görüşlere yer verildi:

Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emekli-
leri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, 
gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri 
ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya 
emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta 
birlikteyiz. 
Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutla-
ma imkanı olmasa da 1 MAYIS’TA, ekranlar-
da, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. 
HAK-İŞ olarak; 23 Nisan’da Millî Mücadele-
mizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçi-
lerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük 
bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan 
rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayı-
nın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırla-
ra vesile olmasını diliyoruz. 
HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta;
- Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma ko-

şullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. 
- Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını 

olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücret-
siz izin uygulamasının istismar edilmesine 
HAYIR diyoruz.

- Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar 
istiyoruz.

- Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS 
sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. 

- Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözümü istiyoruz. 

- Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş gü-

vencesi istiyoruz. 
- Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldı-

rılmasını istiyoruz. 
- İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirle-

rinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 
Bizler; Güçlü, Güzel Yarınlar için, Haklarda 
daha güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İş Gü-
vencemiz için, İşimiz ve Emeğimiz için, yine ve 
yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.
Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca 
ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, 
taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, 
petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki 
tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykı-
rarak teşekkür etmek için buradayız. 
Emekçi kardeşlerimize “Sen sağlığını koru, 
emeğini biz koruruz” diyoruz. Tüm emekçile-
rimizi Güvende olmak için HAK-İŞ ile birlikte 
mücadeleye davet ediyoruz.
Daha Fazla Dayanışma, Daha Çok Emek, 
Daha Çok Önlem, Daha Çok İş Güvenliği, Daha 
Güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlar-
dayız.
HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal 
barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal hakla-
rımız için 81 ilimizde meydanlarda, ekranlar-
da ve her yerdeyiz!
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölge-
mizin ve küremizin bütün emekçileri, mağ-
durları, mazlumları ile küresel salgına karşı 

tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek 
için buradayız. Biliyoruz ki Dünyamız bir, sev-
gimiz bir. ITUC, ETUC, ILO ve ITUC-AP’nin sal-
gın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma 
içinde olmasını önemsiyoruz. 
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin 
bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve 
kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimi-
zin karşılanması için meydanlardayız. 
HAK-İŞ olarak; İnsan onuruna yaraşır saygın 
iş istiyoruz. 
Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücret-
lerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülme-
sini ve Asgari Ücretin insan onuruna yakışır 
olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygu-
lamasına geçilmesini istiyoruz.
Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı çalışma-
nın sonlandırılmasını istiyoruz.
Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik büyü-
meden ve refah artışından hak ettiğimiz payı 
istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve 
sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi 
istiyoruz.   
Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin ön-
lenmesini istiyoruz. 
Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yö-
nelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstih-
damda kadın ve gençlere daha çok yer veril-
mesini istiyoruz.
Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacı-

“1 MAYIS EMEKÇİLERİN 
ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE 

DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN"
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nın karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, 
staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini 
istiyoruz. 
Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şe-
kilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrım-
cılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar 
istiyoruz.
Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan 
mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, en-
tegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve ulus-
lararası uyum politikalarının geliştirilmesini 
istiyoruz. 
Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göç-
men kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyo-

ruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda 
ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. 
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğ-
radığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada 
barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağ-
lanmasını istiyoruz.
Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere 
uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle 
atlatacağız.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün 
artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını 
yaşıyoruz.
Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize 
güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücü-

ne, geleceğine yürekten inanıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve 
örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendi-
kalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. 
Güçlü izolasyon, sağlıklı TÜRKİYE diyoruz.
Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda 
buluşacağız.
Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek
HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET VE DE-
MOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜR-
KİYE’DE VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE 
KUTLU OLSUN”
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Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını 
sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Ma-
yıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak 
kutlayan HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs 
günü büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla 
sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate 
alarak 30 Nisan 2020 tarihinde saat 11.00’da 
81 ilde valiliklerce belirlenen alanlarda, temsili 
düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okudu. 
HAK-İŞ olarak, tüm illerimizde belirli sayıda 
kişinin katılımı ile tüm tedbirlere ve sosyal 
mesafe kuralına uyarak, illerimizin meydan-
larında, taleplerimizi ve önerilerimizi dile ge-
tirdik. 
HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası kutlamaları kapsa-
mında, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımız yarın 
saat 09.00’da kazancı yokuşuna karanfil bıra-
kacak. 
Ardından Atatürk anıtına HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
çelengini bırakarak 1 Mayıs Bildirisini okuya-
cak. İstanbul İl Başkanlığımızın yanı sıra bazı 

illerimizde de 1 Mayıs bildirilerini okumak 
üzere HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız 1 Mayıs’ta 
da alanlarda olacak. 
HAK-İŞ olarak, daha fazla dayanışma, daha 
çok emek ve daha güçlü Türkiye için emek-
çilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm plat-
formlardan iletmeye devam ediyoruz. Bu zor 
günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimiz-
le alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız.
HAK-İŞ İl Başkanlarımız tarafından okunan 
çalışma hayatına ilişkin talep ve önerilerimi-
zin yer aldığı, HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde şu 
görüşlere yer verildi:

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

Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emekli-
leri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, 
gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri 
ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya 
emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta 

birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile 
kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 MA-
YIS’TA, ekranlarda, illerin meydanlarında ve 
her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak; 23 Nisan’da Millî 
Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve 
emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak 
büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece 
başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ra-
mazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi 
için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 
HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta;
- Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma ko-

şullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. 
- Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını 

olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücret-
siz izin uygulamasının istismar edilmesine 
HAYIR diyoruz.

- Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar 
istiyoruz.

- Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS 
sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. 
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- Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözümü istiyoruz. 

- Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş gü-
vencesi istiyoruz. 

- Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldı-
rılmasını istiyoruz. 

- İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirle-
rinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 

Bizler; Güçlü, Güzel Yarınlar için, Haklarda 
daha güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İş Gü-
vencemiz için, İşimiz ve Emeğimiz için, yine ve 
yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.

Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca 
ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, 
taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, 
petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki 
tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykı-
rarak teşekkür etmek için buradayız. 



40 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020



41HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMayıs 2020



42 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

Emekçi kardeşlerimize “Sen sağlığını koru, 
emeğini biz koruruz” diyoruz. Tüm emekçile-
rimizi Güvende olmak için HAK-İŞ ile birlikte 

mücadeleye davet ediyoruz. Daha Fazla Da-
yanışma, Daha Çok Emek, Daha Çok Önlem, 
Daha Çok İş Güvenliği, Daha Güçlü Türkiye 

için 1 Mayıs’ta yine meydanlardayız. HAK-İŞ 
olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sos-
yal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 
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81 ilimizde meydanlarda, ekranlarda ve her 
yerdeyiz!
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemi-
zin ve küremizin bütün emekçileri, mağdur-
ları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm 
insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için 
buradayız. Biliyoruz ki Dünyamız bir, sevgimiz 
bir. ITUC, ETUC, ILO ve ITUC-AP’nin salgın sü-
recinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde 
olmasını önemsiyoruz. 
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin 
bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve 
kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin 
karşılanması için meydanlardayız. 
HAK-İŞ olarak; İnsan onuruna yaraşır saygın 
iş istiyoruz.  Vergi adaletsizliklerinin gideril-
mesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin 
düşürülmesini ve Asgari Ücretin insan onu-
runa yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir 
desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. 
Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı çalışma-

nın sonlandırılmasını istiyoruz. Biz ücretliler, 
milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah 
artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı 
merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir 
dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Çalışan-
lara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini 
istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, ka-
dına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. 
İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer 
verilmesini istiyoruz.
Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacı-
nın karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, 
staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini 
istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin 
bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ay-
rımcılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar 
istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemi-
ze sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz 
için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve 
uluslararası uyum politikalarının geliştirilme-
sini istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 

milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türki-
ye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit 
şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını 
istiyoruz. 
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğ-
radığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada 
barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağ-
lanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor 
günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, daya-
nışma ve el birliğiyle atlatacağız.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün 
artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını 
yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emek-
çilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiye-
line, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve 
örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendi-
kalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. 
Güçlü izolasyon, sağlıklı TÜRKİYE diyoruz.
Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda 
buluşacağız.

HAK-İŞ Olarak Bugün;

Emek, Barış, Özgürlük, Adalet ve Demokrasi İçin Haykırıyoruz.

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Türkiye’de Ve 

Dünyada Tüm Emekçilere Kutlu Olsun”



44 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle  
27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz “1 Mayıs Haftası” kutlamaları 

kapsamında, 1 Mayıs’ta İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak alanlara çıktık. 

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımız, İstanbul’da kazancı yokuşuna karanfil bıraktı, dualar okudu. 
Atatürk anıtına HAK-İŞ 1 Mayıs çelengini bırakarak, 1 Mayıs bildirimizi okudu. 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bu seneki 
1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlama kararı alarak 

çeşitli etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutladı. 1 Mayıs’ın büyük şehirlerimizde sokağa çıkma kısıtlaması 
olmasını da dikkate alarak 30 Nisan 2020 tarihinde 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda, 

temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirilerimizi okuduk. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 1 Mayıs’ı günün koşullarına uygun olarak, yaygın, etkin ve aktif 

olarak kutladık. Taleplerimizi ve önerilerimizi gür bir sesle dile getirdik. 
“Hayatını Kaybeden Emekçileri Rahmetle Anıyoruz

1 Mayis 1977'de Taksimde hayatını kaybeden emekçilere, 2019'da  Şanlıurfa'da 
gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliğimize katılmak için Elbistan'dan hakları için HAK-İŞ davası 

için yola çıkan ve elim kazada hayatını kaybeden üyelerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve HAK-İŞ teşkilatına ve işçi hareketine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
İnsanca yaşamak, evine ekmek götürebilmek, namerde muhtaç olmamak için işyerlerinde en 

ağır şartlarda çalışırken hayatlarının baharında iş kazalarında ve Corona virüs  salgını dolayısıyla  
sağlık çalışanları başta olmak üzere kaybettigimiz tüm emekçi kardeşlerimizi rahmetle, 

minnetle anıyoruz.

HAK-İŞ, 1 Mayıs'ta Taksim'de
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
1 Mayıs 2020 tarihinde TVNET, 24 
TV, NTV ve A HABER kanallarının 

1 Mayıs özel yayınlarına katıldı. 
Arslan yayınlarda, HAK-IŞ'in 1 Mayıs 

Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü kutlamalarına ve 

çalışma hayatında yaşanan sorunlara 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arslan, 30 Nisan 2020 tarihinde 
Ülke Tv canlı yayınına konuk oldu. 

Arslan, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Programda 

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın 
da açıklamalarda bulundu. Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Nisan 
2020 tarihinde, Tv 5 kanalında canlı 

yayınlanan Perde Arkası programına 
katıldı. Arslan programda 1 Mayıs 
kutlamalarına ve Koronavirüs’ün 
çalışma hayatına etkilerine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu.

 ARSLAN, TV CANLI YAYINLARINA KATILDI
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1 MAYIS KAPSAMINDA FİLİSTİNLİ ÇALIŞANLAR İLE 
DAYANIŞMA TOPLANTISINA KATILDIK

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 30 
Nisan 2020 tarihinde 1 Mayıs Kapsamında 
Filistinli Çalışanlar ile Dayanışma Toplantısı-

na katılarak, Kudüs birliği üyeleri ve sendi-
ka temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle 
görüştü. 

Filistinli çalışanları desteklemek ve mevcut 
durumu istişare etmek amacıyla düzenle-
nen görüşmeye Filistin, Kudüs, Tunus, Lüb-
nan, Fas, Moritanya, Cezayir ülkelerinden 
temsilciler katıldı. 
Yıldız, geniş bir coğrafyadan birçok temsil-
cinin katılımıyla yapılan toplantının önemi-
ni vurgulayarak “Koronavirüs salgını tüm 
ülkeleri derinden etkiledi. Bazı ülkeler bu 
süreci daha sıkıntılı yaşadı. Türkiye gibi bazı 
ülkeler ise virüsle mücadele konusunda ba-
şarılı oldu ve olmaya devam ediyor. Türkiye 
olarak birçok ülkeye yardım gönderdik ve 
göndermeye devam ediyoruz. 
Bu ülkelerden biri de Filistin. Hem ülke ola-
rak hem de sendikal hayatta Filistin ile her 
zaman yakınız” dedi. 

ARSLAN’DAN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE 1 MAYIS MESAJI 
Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
1 Mayıs Haftası dolayısıyla 
yayınladığı mesajında sağlık 
emekçilerine seslendi. Arslan, 
sağlık çalışanlarının ülkemizin 
de içerisinde bulunduğu 
Covid-19 salgını karşısında 
büyük bir fedakarlıkla 
mücadele verdiklerini 
belirterek, tüm emekçilerinin 
1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma 
Gününü kutladı.
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HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız Akit Tv  ve Kocaeli Tv Canlı Yayınında HAK-İŞ 'in 1 Mayıs Kutlamalarına ilişkin değerlendir-
melerde bulundu.

“1 MAYIS’I TÜM ALANLARDA VE EKRANLARDA KUTLADIK”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 1 
Mayıs 2020 tarihinde yeniakit.com.tr’de ga-
zeteci Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu 
oldu. Yıldız, 1 Mayıs ve tüm dünyada yaşa-
nan Koronavirüsün çalışma hayatına etkileri 

konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 Ma-
yıs’ı dijital platformlarda ve ekranlarda ba-
şarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirte-
rek, “Biz bu sene 1 Mayıs afişimizi çok özgün 

bir şekilde tasarladık ve Koronavirüsü ifade 
eden, salgın tehdidini ortaya koyan bir afiş 
düzenledik. Afişte bütün taleplerimizi, bek-
lentilerimizi belirttik. Bununla birlikte çok 
kapsamlı 1 Mayıs bildirimizi hazırladık ve 
bu bildiride de Türkiye ve uluslararası alanla 
işbirliğimizi ortaya koyan taleplerimizi sıra-
ladık” diye konuştu.
Dr. Osman Yıldız, Koronavirüs önlemleri 
kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasa-
ğına riayet ettiklerini belirterek, “Eylem ola-
rak bu sene ilk kez reel anlamda ve etkili bir 
şekilde illerde 1 Mayıs’ı kutlamayı başardık. 
Bütün il başkanlarımız, valiliklerden izin ala-
rak, kentlerin meydanlarında belli bir sayı ile 
1 Mayıs bildirimizi okudu. Bu sene 81 ilimi-
zin tamamında bu mesajı vermeyi başardık. 
Ayrıca HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ta Taksim’e 
çelengimizi koyarak burada da bildirimimizi 
okuduk” dedi.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN İDLİB İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI

HAK-İŞ olarak MEMUR-SEN, İHH, Deniz 
Feneri, Türk Kızılayı ve AFAD ile birlikte İd-
lib’deki insani drama “Dur” demek için “İdlib 
Yardım Bekliyor” temasıyla başlatılan yar-
dım kampanyasına destek verdik. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ocak 
2020 tarihinde “İdlib Yardım Bekliyor” kam-
panyası kapsamında düzenlenen basın top-
lantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili 
İsmail Hakkı Turunç, AFAD Başkan Yardım-
cısı İsmail Palakoğlu, İHH Genel Sekreteri 
Durmuş Aydın, Deniz Feneri Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Cengiz ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Yardım kampanyası ilk aşamada 400 bin 
TL’lik bağış ile başlatıldı.

“İdlib’de İnsanlık Ölüyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ, 
MEMUR-SEN ve diğer sivil toplum kuruluş-
larıyla anlamlı bir kampanyayı başlatıyoruz. 
İdlib’de yalnızca Suriyeli kardeşlerimiz de-
ğil insanlık ölüyor. İnsanlığın vicdanı, adalet 
duygusu ve merhamet duygusu ölüyor. En 
büyük trajedi bu ölümlere karşı insanlığın 
sessiz kalmasıdır” dedi.

“Feryadımız İnsanlar Ölmesin Diye”

Dünyanın İdlib’de yaşananlara karşı sessiz 
kaldığını dile getiren Arslan, “Körfez sa-
vaşında bir karabatağın petrole bulanmış 
görüntülerini günlerce ekranlardan eksik 
etmeyenler, balinanın karaya vurmasını 
günlerce kurtarma operasyonuyla dünyaya 
anlatanlar her gün onlarca yüzlerce insanın 
katledildiğini görmüyor, duymuyorlar. Bi-
zim buradaki feryadımız, çağrımız insanlar 
ölmesin diye. Zalimler mazlumlara galebe 
çalmasın, mazlumlar ve mağdurlar ayağa 

kalkıp zulme karşı kalkıp başarı elde etsin 
diye mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık Her Zora Düştüğünde Biz 
Varız Diyoruz”

Yardım kampanyasına destek veren ME-
MUR-SEN, HAK-İŞ ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkür eden Arslan, “İnsan-
lık her zora düştüğünde biz varız diyoruz. 
Örgütlerimizin bu duyarlılığı aslında bütün 
insanlığa da güzel bir mesajdır. Ülkeme ve 
ülkemin insanlarına, devletimize ve hükü-
metimize teşekkür ediyorum. Bütün imkan-
sızlıklara rağmen nüfus başına bakıldığı za-
man dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi 
olma gururunu bize yaşattılar. Hükümeti-
mizin ve devletimizin daha fazla desteğine 
ihtiyacımız var. Bu destek ve çabaları burada 
görüyoruz. Türk Kızılayı’nın ve AFAD’ın bu 
konudaki çabalarını görüyoruz. Onlara da 
ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bize Yakışan Zalimlerin 
Bombalarına Karşı Bir Damla Su 
Olmak”

“Ne verirsen elinle o da gider seninle” ata-
sözünü anımsatan Arslan, “HAK-İŞ ve ME-
MUR-SEN mensupları başlatılan yardım 
kampanyasının devamının geleceğine ina-
nıyorum. Karıncanın Nemrut’un ateşine 
götürdüğü bir damla su gibi bu zalimlerin, 
bu emperyalistlerin ateşlerine bombalarına, 
silahlarına karşı bir damla su olmak bize 
yakışandır. Bu destekle inşallah buna karşı 
bir mücadeleyi inşallah başaracağız diyo-
rum” sözlerine yer verdi. MEMUR-SEN Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Halkımızın ve teşki-
latlarımızın bu yardım kampanyasına sahip 
çıkacağına, İdlib için ayağa kalkacağına ve 
toplanan yardım tutarlarını çok daha yukarı-
lara çıkaracağına yürekten inanıyoruz” dedi.
Yalçın, “HAK-İŞ ile birlikte AFAD, KIZILAY, 
DENİZ FENERİ ve İHH’ya 100’er bin lira ba-
ğışlayarak toplamda 400 bin lirayla bir yar-
dım kampanyasının fitilini ateşliyoruz. Bu 
vesileyle; teşkilatlarımıza, üyelerimize ve 
bütün halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Zul-
mün örgütlü kötülüğüne karşı bizler de iyili-
ği örgütlemeliyiz” şeklinde konuştu.
Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz, 
Suriyede yaşanan krizin son yüzyılda yaşa-
nan en ağır krizlerden bir tanesi olduğunu 
belirterek, “İdliblilerin Türkiye’den başka sı-
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ğınacak limanları yok. Türkiye, 10 yıldır vic-
danını dünyaya haykırıyor. Bu yardım kam-
panyasında 2 konfederasyonun bulunmuş 
olması yardım konusunda ne kadar duyarlı 
olduğumuzun en önemli göstergesidir. 
Çünkü HAK-İŞ’in ve MEMUR-SEN Konfe-
derasyonlarının Türkiye’de çok büyük bir 
karşılığı var” dedi. İHH Genel Sekreteri Dur-
muş Aydın, “İdlib’de hastane ve okullar dahil 
olmak üzere mültecilerin sığındığı her yer 
bombalanıyor. HAK-İŞ’e ve MEMUR-SEN’e 
bu kampanyayı düzenledikleri için teşekkür 
ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin tüm ke-

simi bu kampanya ile İdlib’in sesine kulak 
verecektir” diye konuştu.
Kızılay Genel Başkanvekili İsmail Hakkı Tu-
runç, “Bu organizasyonu yapan HAK-İŞ’e 
ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarına çok 
teşekkür ediyorum. Bu konfederasyonlar 
dünyanın neresinde bir problem varsa biz-
zat oraya giden insanlar. Bu duyarlılıkları için 
hepsini yürekten kutluyorum. Konfederas-
yonlar orada yaşanan sorunları gönül dün-
yalarında hissettiler. Duyarlılıklarından dola-
yı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 

“Ne zaman bir insanlık krizi yaşansa HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN duyarsız kalmıyor, mutla-
ka ses veriyor, bir hareket ortaya koyuyor-
lar. Daha önce yaşanan insani krizlerde de 
bu konfederasyonların çok ciddi katkılarını 
gördük. İdlib’de yaşanan katliama karşı baş-
lattıkları kampanyadan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Duyarlılıklarından dolayı HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN Konfederasyonlarımıza gö-
nülden teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından salondaki herkes 
cep telefonundan İdlib’e yardım için SMS 
atarak kampanyaya destek verdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit düşen  
askerlerimizin derin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz, içimiz yanıyor. 

Şehit düşen askerlerimize yüce Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize, 
Genel Kurmayımıza, baş sağlığı, yaralıla-

rımıza acil şifalar diliyoruz.  Acımız büyük, 
milletimizin başı sağ olsun.

HAK-İŞ olarak, ülke sınırlarının güvenli-
ğini sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri 
için tehdit oluşturan terör koridorunu or-
tadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı 
davada, mehmetçiğimizin yanında, Baş-

komutanımız ve seçilmiş siyasi iradenin 

sonuna kadar arkasındayız. Gün sessiz 

kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve be-

raber olma günüdür. Acımız büyük ama, 

bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal 

medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyon-

lara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

“ACIMIZ BÜYÜK, MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”
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HAK-İŞ’TEN İDLİB ŞEHİTLERİ 
ANISINA FİDAN

Arslan, “İdlib’de hepimizin yüreğini yakan, derinden 
üzen, ocaklara ateş düşüren bir saldırıyla karşı 
karşıya kaldık. Saldırıdan dolayı kaybettiğimiz 
evlatlarımızın adına bugün fidanları toprakla 
buluşturuyoruz”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi üyeleriyle birlikte İdlib Şe-
hitleri anısına düzenlenen Fidan Dikim Et-
kinliğine katıldı. HAK-İŞ Kadın Komitesi Öz-
gecan Aslan Hatıra Orman alanında 5 Mart 
2020 tarihinde gerçekleştirilen fidan dikim 
etkinliğinde, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yar-
dımcıları Eda Güner, Erdoğan Serdengeçti, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Başkan-
ları, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin ve konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın kadın komitesi başkan ve üye-
leriyle birlikte İdlib’de şehit olan kahraman 
askerlerimiz için HAK-İŞ Kadın Komitesi 

Özgecan Aslan Hatıra Orman alanında fidan 
dikti.
Programda, İdlib’de şehit düşen askerleri-
miz başta olmak üzere bütün şehitlerimiz 
için Öz İnşaat İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Zekeriya Koca tarafından Kur-an’ı Kerim ti-
laveti gerçekleştirildi. Şehitlerimiz için dua-
lar edildi.
Programda, İdlib’de şehit düşen askerle-
rimizin isimlerinin yer aldığı “Şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz, gazilerimize 
acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ ol-
sun” yazılı bir pankart açıldı.

“Şehitlerimizin Anısına Fidan”

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün bizim 
için anlamlı bir gün. HAK-İŞ Kadın Komite-
si Özgecan Aslan Hatıra Ormanı projemiz 6. 
Yılına ulaştı. 2015 yılında diktiğimiz fidanlar 
bugün boy verdi. Bu orman öncelikle HAK-
İŞ’li kadınlara emanet edildi. Bu ormana hep 
birlikte sahip çıkacağız. Bugün de bu orma-
nımıza yeni fidanlar dikerek yeni bir başlan-
gıç yapıyoruz. Özgecan Aslan’ın nezdinde 
şiddete uğrayan ve hayatını kaybeden bütün 
kadınları rahmetle anıyorum” dedi.

“Şehit ve Gazilerimizi ve Yakınlarını 
Unutmayacağız”

27 Şubat’ta İdlib’de askerlerimizin şehit 
edildiği saldırıyı anımsatan Arslan, “İdlib’de 
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hepimizin yüreğini yakan, derinden üzen, 
ocaklara ateş düşüren bir saldırıyla karşı 
karşıya kaldık. Saldırıdan dolayı kaybettiği-
miz evlatlarımızın adına bugün fidanları top-
rakla buluşturuyoruz” diye konuştu.
İdlib’de yürütülen operasyonlarda son 1 ay 
içerisinde 51 askerimizi şehit verdiğimizi 
anlatan Arslan, “51 ocağa ateş düştü. Rab-
bim bu şehitlerin hürmetine milletimizi ve 
ülkemizi her türlü ihanetten korusun. Şe-
hitlerimiz için dua ediyoruz. Şehitlerimizin 
isimlerini, bizlere bıraktıkları emanetleri 
hiçbir zaman unutmayacağız, unutturma-
yacağız. Bu saldırılara karşı hiçbir evladımızı 
kaybetmediğimiz, hedeflere ulaştığımız ba-
şarıyı inşallah Rabbim bize nasip eder. Şe-
hitlerimizi, gazilerimizi ve onların yakınlarını 
unutmayacağız” ifadelerini kullandı. “Diktiğimiz Fidanlar Ülkemizin 

Geleceği İçin Anlamlı”

Hayatlarının baharında gençlerin ülkemiz 

için canlarını feda ettiğini dile getiren Arslan, 
“Şehitlerimizin yakınlarını yalnız bırakma-
yalım. Bugün burada diktiğimiz fidanlar ül-
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kemizin geleceği için bir anlam ifade ediyor. 
Şehitlerimizin anısına bugün burada diktiği-
miz fidanları, Rabbim yeşertsin. Ülkemizin 
geleceği, gelecekteki mutluluğu ve huzuru 
için yeşertsin ve onlara can versin” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı müte-
velli heyetinde görev aldığını belirten Arslan, 
“Toplantı için gittiğimiz her ilde toplantı ön-
cesinde ya da sonrasında şehit ailelerimizi 
ziyaret ediyoruz. Onlar sadece hatırlanmak 
istiyorlar. Evlerine gidip hal hatırlarının so-
rulmasını çok özlüyorlar. Sadece resmi gün-
lerde değil her zaman onlarla dayanışma 
içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı. Ars-
lan, kadın komitesi üyelerinden şehit ailele-
rini ve yakınlarını ziyaret etmelerini, onları 
yalnız bırakmamalarını istedi.

“Türkiye’ye Örnek Bir Kadın 
Organizasyonu Gerçekleştiriyoruz”

6 Mart’ta 9. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-
ması’nı kadın sendikacı liderlerle gerçekleş-
tirerek bir mesaj vereceklerini dile getiren 
Arslan, “Kadın ve kadın sorunları HAK-İŞ’in 
en temel görevlerinden bir tanesidir. Tür-
kiye’de ve dünyada kadın organizasyonları, 
kadın konusunda yaptıklarımız, ortaya koy-
duğumuz hedefler, kongrelerimizde ortaya 
koyduğumuz ilkeler, bu konudaki samimi-
yetimiz ve içtenliğimiz kadın konusunda 
Türkiye’nin en iyisi olduğumuzu gösteriyor. 
HAK-İŞ kadınları Türkiye’ye örnek bir kadın 
organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu or-
ganizasyonu daha da güçlendirerek, kadın 
konusunda daha güçlü adımlar atarak, daha 
güçlü duruşlar sergileyerek en iyi şekilde 
duruşumuzu ortaya koyacağız” sözlerine 
yer verdi.

“İdlib’de Şehit Olan Askerlerimiz 
İçin Fidan Dikiyoruz”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, “2015 yılında 8 Mart’ta HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Hatıra Ormanını hayata geçirmiştik. 
Cinayet sebebiyle vefat eden Özgecan As-
lan kardeşimizin ruhuna ve onun nezdinde 
yaşamını yitiren tüm mağdur kadınlarımıza 
ithafen “Her Kadın Bir Fidandır” sloganıyla 
ağaç dikmiştik. Bugün de HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi olarak teşkilatımızla birlikte İdlib’de 
şehit olan kahraman askerlerimiz için fidan 
dikimi gerçekleştireceğiz. Rabbim onları şe-
hadetine kabul etti, mekanlarını da cennet 
eylesin” dedi.  Konuşmaların ardından 220 
fidanın bugün fidan, yarın nefes olması, va-
tan savunmasında şehit düşen kahraman 
askerlerimizin anısı için, gelecek nesillere 
daha temiz bir çevre, daha temiz bir dünya 
bırakmak için fidanları toprakla buluşturduk.
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STK’LARDAN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A DESTEK ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında 
bulunduğu STK temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, Bahar Kalkanı 
Harekâtı’na desteklerini ifade ettiler.
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Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda 2 
Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret 
programına, HAK-İŞ’in yanı sıra Türkiye'nin 
önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendi-
ka konfederasyonları ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri katıldı. STK heyeti, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İdlib’te gerçek-
leşen hain saldırı dolayısıyla üzüntülerini dile 
getirdi ve baş sağlığı dileğinde bulundu. STK 
heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki 
mücadelesini ve Bahar Kalkanı Harekatı’nı 
desteklerini ifade ettiler. 
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
81 il merkezinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği önderliğinde bir araya gelen sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerinin yaptığı ortak 
açıklamayı anımsatarak, Türkiye’nin, Suriye 
sınırlarında ve özellikle İdlib’de tarihi bir mü-
cadele verdiği bir dönemde gösterdikleri bir-
lik ve beraberlik için sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerine teşekkür etti.

“Birbirimize Kenetlendiğimiz 
Sürece Bu Ülkenin Sırtını Yere 
Getirebilecek Hiçbir Güç Yoktur”

Açıklamada; işçisinden işverenine, memu-
rundan çiftçisine, esnafından sanayicisine 
kadar milletin her kesimini temsil eden sivil 
toplum kuruluşlarının bulunduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her zaman 
ifade ettiğim gibi, Türkiye’nin en büyük gücü, 
işte bu birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanış-
masıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada 
olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbiri-
mize kenetlendiğimiz sürece, Allah’ın izniyle, 
bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç 
yoktur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin Suri-
ye’de yürüttüğü mücadelenin vatan toprak-
larımızı ve özgürlüğümüzü koruma, bayra-
ğımızı ve ezanımızı yaşatma, geleceğimize 
sahip çıkma mücadelesi olduğunu, işte 

buradaki fotoğrafla bir kez daha teyit etmiş 
bulunuyoruz. Ülkemizi terör örgütleriyle ku-
şatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle 
tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme 
peşinde olanlara inşallah aradıkları fırsatı 
vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Şehitlerimizin Kanı Yerde 
Kalmayacak”

“15 Temmuz’da Ankara’da, İstanbul’da ba-
şaramadıklarını, Suriye üzerinden hayata 
geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana 
uğratmakta kararlıyız” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız, 
15 Temmuz’un hemen ardından ne demiş-
tik: ‘Başaramayacaksınız… Milletimizi böle-
meyeceksiniz… Bayrağımızı indiremeyecek-
siniz… Vatanımızı parçalayamayacaksanız… 
Ezanlarımızı susturamayacaksanız… Bu 
ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz… Bu halka 
boyunduruk vuramayacaksınız… Bin yıldır 
yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüre-
meyeceksiniz…’  Evet… Bugün de aynısını 
söylüyoruz.  Bu sabah itibarıyla şu ana ka-
dar 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 çok 
namlulu roketatar, beş hava savunma ram-
pası, 12 tanksavar, dört havan, 29 pikaba 
monteli uçaksavar, bir İHA, sekiz helikopter, 
49 çeşitli araç, yedi mühimmat rampası, 24 
zırhlı araç, dokuz mühimmat deposu olarak 
kullanılan bina, iki uçak, iki füze rampası ve 
bu arada son rakam 2557 rejime ait asker 
ve bunun yanında tabi ki orada yardımcı ola-
rak onlarla beraber bu mücadelenin içinde 
olan kişiler, bunlar da etkisiz hâle getirildi, 
öldürüldü. Çünkü ‘şehitlerimizin kanı yerde 
kalmayacak’ dedik. Bunların ‘bedelini ödete-
ceğiz’ dedik.”
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“Sahada Askerimizle, Ticarette, 
Sanayide, Tarımda, Üretimde, 
Hizmette Saflarımızı Sıklaştırarak 
Yolumuza Devam Etmemiz 
Gerekiyor”

Sivil toplum kuruluşlarından beklentileri-
nin verilen mücadeleye kendi alanlarındaki 
gayretleriyle destek vermeleri olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeler-
de bulundu: “Şayet Türkiye’nin son 17 yılda 
diğer alanlarla birlikte savunma sanayiinde 
kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle 
bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yü-
rütmeye çalışıyor olacaktık. Çünkü birileri 
size silah, mühimmat göndersin de ondan 
sonra ben bu mücadeleyi yürüteyim derse-
niz, sizi geçmişte olduğu gibi yaya bırakırlar, 

böyle de yaptılar. Ama şimdi elhamdülillah 
biz bunları kendimiz üretiyoruz ve onlarla 
beraber de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Kimsenin inayetine, desteğine, yardımına 
ihtiyaç duymadan harekâtlarımızı icra edebi-
liyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, 
elde ettiğimiz neticeler sayesindedir. Artık 
bizim yerli İHA’larımız, SİHA’larımız var ve 
bütün bunlarla beraber de buralarda, evet 
icrai faaliyet yapıyoruz. 
Geleceğimize daha güvenle bakabilmek 
için sahada askerimizle, ticarette, sanayide, 
tarımda, üretimde, hizmette sizlerle safla-
rımızı daha sıklaştırarak yolumuza devam 
etmemiz gerekiyor. 
Sizler daha çok çalışarak, daha çok üreterek, 
daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam 

sağlayarak hem kendiniz daha çok kazana-
cak, hem de ülkemize daha çok kazandıra-
caksınız.” Erdoğan, Allah’tan tüm şehitlerin 
şehadetini mübarek eylemesini, onları cen-
netiyle, cemaliyle müşerref kılmasını niyaz 
ederek, gazilere de şifalar temenni etti.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz; bir 
an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendi-
rerek daha fazla kan dökülmesinin önüne 
geçmektir. 
Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında 
tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz. Bir 
kez daha Bahar Kalkanı Harekâtı’mıza des-
tek verdiğiniz, şehitlerimizin acısına ortak 
olduğunuz, birliğimizi, beraberliğimizi teyit 
ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

TÜRKİYE AB KİK HEYETİ’NDEN İDLİB SALDIRISINA İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisin-
de bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi, İdlib’te gerçekleştirilen hain sal-

dırıda Mehmetçiklerimizin şehit olmasına 
ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. HAK-İŞ, 
MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye 

KAMU-SEN, TOBB ve TZOB'un oluşturduğu 
heyetin ortak açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi:
“İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda Mehmet-
çiklerimiz şehit oldu. Hepimizin yüreği yanı-
yor. İçimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti 
bu acı günü unutmayacaktır. Vatanın huzuru 
ve güvenliğini müdafaa etmek için şehadete 
yürüyen kahraman askerimizin ruhları şad 
olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cen-
net eylesin. Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza 
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı 
sağ olsun.
Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her za-
man olduğu gibi, Devletimizin ve Ordumu-
zun yanındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi koru-
sun, milletimizin birliğini ve dirliğini muha-
faza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de araların-
da bulunduğu Türkiye’nin önde gelen sivil 
toplum kuruluşları, İdlib’de askerlerimize 
yapılan saldırıya karşı bir araya geldi, ortak 
tepki gösterdi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2020 tarihinde TOBB’da düzenlenen ortak 
basın toplantısına katıldı.
Toplantıya HAK-İŞ’in yanı sıra Türkiye'nin 
önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendi-
ka konfederasyonları ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri katıldı. Aynı zamanda Anka-
ra'daki toplantıya katılan kuruluşların il tem-
silcilerinin katılımıyla da 81 ilde eş zamanlı 
basın toplantıları düzenlendi, hazırlanan bil-
diri okundu. 
Ankara’da düzenlenen basın toplantısı sıra-
sında bölgeleri temsilen 7 il ile (Batman, De-
nizli, Edirne, Hatay, Gaziantep, Trabzon, Van) 
canlı bağlantı kuruldu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a 
yakın meslek örgütü, sendika konfederas-
yonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte 
bu açıklamayı yapıyoruz.  
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve 
devletimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vere-
rek hareket ettik. 
Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve maz-
lumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahraman askerle-
rimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitleri-
mizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına 
sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar 
nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.
Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı 
ve hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinler-
ce sivilin zalimce katledilmesine, milyonla-
rın evinden, toprağından sürülmesine, dün-
ya sessiz kaldı.
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, 
ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.
Buradan Tekrar Sesleniyoruz
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, 
tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sa-
yan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından 
eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir 
rejim bulunuyor.
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkı-
ma sürüklüyor.
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan an-
laşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleş-
çe pusuya düşürdü.
Bu Saldırı, Asla Kabul Edilemez
Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ül-
kemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan 
bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız 
beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız 
bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli 

kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak 
tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.
Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fı-
rat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ha-
rekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bu-
nun bedelini ödeyecektir.
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de 
başlamıştır.
Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorlu-
ğu aşmasını bilen bir milletiz.
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri 
ayrılıkları bir tarafa bırakırız.
İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hare-
ket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutuyoruz.
Bugün her zamankinden daha güçlü bir şe-
kilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin 
tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil 
Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altın-
da kenetlendik.
Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele 
eden devletimizin ve kahraman ordumuzun 
yanındayız.
Barış ve huzurun tesisi için alınacak her ka-
rarın ve atılacak her adımın arkasındayız.
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumu-
zu muzaffer kılsın.”

STK’LARDAN İDLİB’DE MEHMETÇİĞE 
YAPILAN SALDIRIYA ORTAK TEPKİ

BAHAR KALKANI 
HAREKATI'NA DESTEK
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HAK-İŞ İL BAŞKANLIKLARIMIZDAN BAHAR 
KALKANI HAREKATI'NA DESTEK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılı-
mıyla İdlib'de askerlerimize yapılan saldırıya 
karşı ortak tepki ve Bahar Kalkanı Harekatı-
na destek vermek amacıyla Ankara’da ger-
çekleştirilen basın açıklamasına, Türkiye’nin 
81 ilinde İl Başkanlıklarımız aracılığıyla katkı 
verdik. HAK-İŞ İl Başkanlarımız, 2 Mart 2020 
tarihinde 81 İlde Türkiye’nin önde gelen sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirilen 

ortak basın toplantılarına katıldılar. Basın top-
lantısında, İdlib’de askerlerimize yapılan sal-
dırılara karşı ortak tepki gösterilirken, Bahar 
Kalkanı Harekatına da destek verildi.
HAK-İŞ İl Başkanlarımızın yanı sıra, Türki-
ye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika 
konfederasyonları ve sivil toplum örgütü tem-
silcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın 
toplantısında, hazırlanan ortak bildiri okundu.

Okunan ortak bildiri;
“Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a ya-
kın meslek örgütü, sendika konfederasyonu 
ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açık-
lamayı yapıyoruz.  
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve dev-
letimizin yanında durduk.
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek 
hareket ettik. 
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Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve maz-
lumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahraman askerleri-
mizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin 
mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve 

metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eyle-
sin. Milletimizin başı sağ olsun.
Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve 
hem de mazlumları korumaktaydı.
Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinler-
ce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların 
evinden, toprağından sürülmesine, dünya 

sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı 
çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşı-
lık görmedi.
Buradan tekrar sesleniyoruz.
Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, 
tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, 
kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, 
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canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim 
bulunuyor.
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma 
sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, 
yapılan anlaşmalara uymayarak, askerleri-
mizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla 
kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanla-
rı katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık 

tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı 
sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kül-
türel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden 
kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkı-
nı korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumlu-
luğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne 
kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçileri-

ne gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. 
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun 
bedelini ödeyecektir.
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de baş-
lamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü 
zorluğu aşmasını bilen bir milletiz.
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri 
ayrılıkları bir tarafa bırakırız.
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İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket 
ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutuyoruz.
Bugün her zamankinden daha güçlü bir şe-
kilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin 
tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil 
Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında 

kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde 
mücadele eden devletimizin ve kahraman or-
dumuzun yanındayız.
Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kara-
rın ve atılacak her adımın arkasındayız.
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin 
birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu 
muzaffer kılsın.”



ACIMIZ BÜYÜK
Ülke olarak Elazığ ve Malatya başta 
olmak üzere çevre illerimizi etkileyen 
depremde sendikalarımızın üye ve ya-
kınlarını da kaybettik. Hayatını kaybe-
den bütün vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, 
enkaz altında kalan vatandaşlarımızın 
da bir an evvel kurtarılmasını bekliyo-
ruz.
Elazığ’da meydana gelen depremde; 
Hizmet-İş Sendikamızın Elazığ Be-
lediyesi İşyeri Sendika Baştemsilcisi 
Mesut Civelek'in amcasının eşi ile 
amcasının oğlu hayatlarını kaybetmiş; 
amcası ile amcasının diğer oğlunun 
tedavisi devam etmektedir.
Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri 
A.Ş.’de çalışan Hizmet-İş Sendikamız 
üyesi Serhat Aslan’ın eşi ve 2 çocu-
ğu ile kayınbabası ve kayınvalidesi 
Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan 
apartmanın altında kalarak hayatlarını 
kaybetmişlerdir.
Hizmet-İş Sendikamızın Elazığ Polis 
Okulu İşyeri Sendika Temsilcisi Niyazi 
Korkmaz’ın amcasının eşi ve amcası-
nın oğlu hayatını kaybetmiş; amcası ile 
amcasının diğer oğlunun tedavileri ise 
hastanede devam etmektedir. HAK-İŞ 
olarak, depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza ve başta Hizmet-İş 
Sendikamız olmak üzere sendika-
larımızın üyelerine ve yakınlarına 
Allah'tan Rahmet, kederli ailelerine 
başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil 
şifalar diliyoruz.  Enkaz altında kalan 
vatandaşlarımıza bir an önce ulaşıl-
ması ve sağ salim kurtarılması en bü-
yük temennimizdir. Gün, yardımlaşma 
ve dayanışma günüdür.
HAK-İŞ olarak, üye sendikalarımızla 
ve bölgedeki teşkilatlarımızla, depre-
min meydana geldiği ilk andan itibaren 
bölgede yaşananları yakından takip 
ediyor, yaraları sarmak için çaba sarf 
ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi 
deprem ve benzer afetlerden korusun. 
Bu vesileyle; bölgede yaşayan bütün 

vatandaşlarımıza ve üyelerimize 
tekrar geçmiş olsun diyor, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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ARSLAN, 
DEPREM 
BÖLGESİNDE 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Ocak 
2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen ve 
çevre illeri de etkileyen depremde zarar gören 
vatandaşları ziyaret etmek üzere Elazığ’a gitti. 
Arslan, AB KİK heyeti üyeleri ile birlikte Elazığ 
ve Malatya başta olmak üzere bölge illerimizi 
etkileyen depremde zarar gören vatandaşla-
rımızı Elazığ Kışla Cami taziye yerinde ziyaret 
etti. Ziyarette, depremzedeler 24 Ocak 2020 
tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6,8 bü-
yüklüğündeki deprem ve sonrasında ilde ya-
şanan durum hakkında bilgi verdiler. Arslan, 
Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Malatya, 

Diyarbakır ve diğer çevre illeri de etkileyen 
deprem sonrasında HAK-İŞ Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızdan üye ve yakınla-
rının da hayatlarını kaybettiklerini belirterek, 
“Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve ben-
zer afetlerden korusun. Bütün vatandaşları-
mıza, üyelerimize ve sendikalarımıza tekrar 
geçmiş olsun diyor, depremde hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz” dedi. Ziyaretlere Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türki-
ye AB KİK heyeti üyeleri ile HAK-İŞ Elazığ İl 
Başkanı Kazım Cavlı ve Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Keskin katıldı.

Arslan, Üyelerimize Taziye 
Ziyaretlerinde Bulundu

Arslan sonrasında konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Elazığ eski şube başka-
nı Sebahattin Sarıateş’i Sürsürü Cami taziye 
yerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde 
bulundu. Arslan, Kubbeli Cami taziye yerinde 
Hizmet-İş Sendikamızın Elazığ Belediyesi İş-
yeri Sendika Baştemsilcisi Mesut Civelek'e ta-
ziye ziyaretinde bulundu. Depremde Civelek'in 
amcasının eşi ile amcasının oğlu hayatlarını 
kaybetmiş; amcası ile amcasının diğer oğlu 
ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
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AB KİK HEYETİ: "HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Elazığ’da 
meydana gelen 6,8’lik depremin ardından 
bölgeye giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Arslan ve KİK heyeti üyeleri Elazığ Valiliği İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. 
Ziyarette ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 
da bulundu. AB KİK heyeti, depremde zarar 
görenler için her türlü maddi ve manevi yar-
dıma hazır olduklarını ifade ettiler.
Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğü ziyaretinin ardından Arslan, AB KİK He-
yetiyle birlikte depremde yaralananların te-
davi gördüğü Elazığ Devlet Hastanesi’ndeki 
yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar dileğinde 
bulundu.



67HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMayıs 2020

ARSLAN, MALATYA’DA DEPREM BÖLGESİNİ 
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Ocak 
2020 tarihinde AB KİK heyeti üyeleriyle bir-
likte depremden etkilenen Malatya iline gitti. 
Malatya Valiliği’ni ziyaret eden Arslan ve AB 
KİK Heyeti üyeleri, Malatya Valisi Aydın Ba-
ruş ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent 
Tüfenkci’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulun-
dular. Malatya Valiliği ziyaretinin ardından 
Arslan, AB KİK Heyeti üyeleri ile birlikte Ma-
latya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Ticaret 
Borsası ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Ziyaret programlarında HAK-İŞ 
Malatya İl Başkanımız Bünyamin Geleri de 
yer aldı.



68 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

HAK-İŞ’TEN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikamız Ankara 2 No’lu Şubesine 
bağlı işyerlerinde çalışan emekçilerin yar-
dımlarıyla oluşturulan bir tır dolusu ihtiyaç 
maddesini, Elazığ ve çevre illeri etkileyen 
depremden zarar gören vatandaşlara ulaş-
tırılmak üzere gönderdi.
Depremzedelerin yaralarını sarmak ama-
cıyla ‘Gün Dayanışma Günü, Kalbimiz Elazığ 
ve Malatya ile…” sloganıyla hazırlanan insa-
ni yardım tırı, 3 Şubat 2020 tarihinde Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü 
kampüsünde düzenlenen basın açıklaması-
nın ardından yola çıktı.
Yardım tırının uğurlanması öncesi gerçek-
leştirilen basın açıklamasına Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-

dımcımız Av. Hüseyin Öz, TKİ Genel Müdür 
Yardımcıları Burhan Ayar ve Mehmet Uygun, 
Sendikalarımızın Genel Başkan ve Yöneti-
cileri, Hizmet-İş Sendikamızın yöneticileri, 
Şube Başkanları, TKİ Genel Müdürlüğü ve 
Keçiören Belediyesi’nde çalışan üyelerimiz 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ ve 
Malatya’yı etkileyen depremden zarar gören 
depremzedelerin yaralarının sarılması için 
hazırladıkları bir tır dolusu yardımdan dola-
yı kamu kurum ve kuruluşları ile Keçiören 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimize teşekkür 
etti.
Gerek ülkemiz gerek bölgemiz gerekse 
dünyanın değişik coğrafyalarında karşıla-
şılan felaketlerde hep mazlumdan yana 

olduklarını ve bütün kampanyalarda yer al-
dıklarını kaydeden Arslan, “Bugün burada 
da başarılı bir organizasyonu yüzümüzün 
akıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşı-
yoruz” dedi.

Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğunu ve bu-
nun idrak edilerek yaşanması gerektiğini 
ifade eden Arslan, “Ülkemizin deprem böl-
gesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ne 
yazık ki, her depremde can kaybı oluyor. Ar-
tık buna bir son vermemiz gerekiyor. ‘Dep-
rem öldürmez yapı öldürür’ diye bir söz var. 
Elazığ depreminden sonra o bölgedeydik 
ve incelemelerde bulunduk. Şahit olduk ki; 
mesele sağlam yapı yapmaktan geçiyor. Bu 
depremler bizi, bundan sonraki süreçlerde 
daha dikkatli ve doğru işler yapmaya sevk 
etmelidir.”

HAK-İŞ’in de içinde yer aldığı Karma İstişa-
resi Komitesi (KİK)’nin 99 tır dolusu yardımı 
Elazığ ve Malatya illerine sevk ettiğini ha-
tırlatan Arslan, bir o kadar da yardım tırının 
depolarda yer kalmadığı için yola çıkarılma-
dığını belirtti.

Türkiye’nin ve milletimizin dünyanın en çok 
yardım yapan ülkesi ve milleti olduğunu be-
lirten Arslan, toplumsal duyarlılığın gurur 
verici olduğunu söyledi.

Törende TKİ Genel Müdür Yardımcısı Bur-
han Ayar ile Hizmet-İş Sendikamız Ankara 
2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere de bir 
konuşma yaparak, yapılan yardımlardan do-
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layı, üyemiz hayırsever emekçilere teşekkür 
ettiler. Konuşmaların ardından yardım tırı 
dualar eşliğinde yola çıktı. 

Arslan’dan TKİ Genel Müdür 
Yardımcılarına Ziyaret

Genel Başkanınız Mahmut Arslan, basın 

açıklaması ve yardım tırının uğurlanmasının 
ardından TKİ Genel Müdür Yardımcıları Bur-
han Ayar ile Mehmet Uygun’u makamların-
da ziyaret etti.

Arslan, ziyarette TKİ Genel Müdür Yardımcı-
larına seramik lamba hediye etti.

Arslan’a el örme atkı hediye edildi

Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube 
Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Büşra 
Balcı Genel Başkanımız Arslan’a, kendi ör-
düğü HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ işlemeli bir atkıyı 
takdim etti.



70 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu Toplandı

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 14 Ocak 
2020 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan Başkanlığı’nda HAK-İŞ Genel Merke-
zinde gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına, Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, 
Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ve Av. Hü-
seyin Öz’ün yanı sıra konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkanları ile basın 
mensupları katıldı.

“2019 Yılında Önemli Gelişmeler 
Yaşandı”

HAK-İŞ için 2019 yılında önemli gelişmelerin 
yaşandığını vurgulayan Arslan, “2019 yılında 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 14. Olağan 
Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Ayrıca 2019 

yılında gerçekleştirilen 31 Mart yerel se-
çim sonuçları bizi yakından ilgilendirmiştir. 
31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve 
HDP’ye geçen bazı belediyelerde sendikala-
rımıza yönelik bir operasyon gerçekleştiril-
miştir” dedi.

“Baskılara Direnen Arkadaşlarımız 
İşten Çıkarıldı”

HAK-İŞ üyelerinin sendikalardan istifa etti-
rilmek için büyük bir baskı ve tehditle karşı 
karşıya kaldığını anlatan Arslan, “Baskılara 
direnen arkadaşlarımızın bir bölümü işten çı-
karılmıştır. Üyelerimiz sendikal baskılara di-
rendiği için sürgün edilmiş, işten çıkarmanın 
yaşandığı işyerlerinde eylemler başlatılmıştır. 
Çeşitli etkinliklerle üyelerimize yönelik ger-
çekleştirilen baskı, tehdit, işten çıkarmalar 

ve sürgünler protesto edilmiştir. Bu durum 
Konfederasyonumuz tarafından da yakından 
takip edilmiş, sendikalarımızın gerçekleştir-
diği eylem, yürüyüş ve protestolara Konfe-
derasyonumuz da katılarak destek vermiştir. 
İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işe dönmesi 
konusunda yürütülen kampanyalara destek 
sağlanmış, işyerleri değiştirilmiş, sürgün 
edilen arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde 
olunmuştur” diye konuştu.

“Belediyelerde 6 bin 327 
Arkadaşımız İşten Çıkarıldı”

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza 
bağlı 109 işyerinde çalışan 29 bin 272 HAK-
İŞ üyesinin baskı, tehdit, korkutmalar ve bir 
kısım engellemelerle sendikalardan istifa 
ettirildiğini söyleyen Arslan, “6 bin 327 arka-
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daşımız çeşitli sebeplerle belediyelerde işten 
çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımızın büyük bir 
bölümünün tazminat ve temel hakları öden-
meden işten çıkarıldılar. 350 HAK-İŞ üyesi ar-
kadaşımız işyerlerinden istifa ettirilmek için 
uzak bölgelere sürgün edildi” dedi.

“SMS İle İş Akitleri Feshedildi”

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere, işten çıkarılan işyerlerinde eylemlerin 
devam ettiğini kaydeden Arslan, “İstanbul’da 
1.469 arkadaşımız herhangi bir hukuki taki-
bat olmadan, herhangi bir soruşturma ya da 
kovuşturma olmadan, disiplin cezası olma-
dan sadece seçim öncesi işe alındıkları için 
iş akitleri tazminatsız ve uyarı yapılmadan 
SMS yoluyla iş akitleri feshedilmiştir. Arka-
daşlarımız 140 gündür İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi önünde mücadelelerini azim ve 
kararlılıkla sürdürmektedirler. Bu mücadele, 
işe yeniden dönme mücadelesidir. HAK-İŞ 
olarak Türkiye’nin her yerinde işten çıkarılan, 
sürgün edilen veya sendikalarımızdan ayrı-
lan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri, 
sendikalarına kavuşmaları için yoğun bir ça-
lışma sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Vergi Konusunda Ciddi Bir Çalışma 
Yaptık”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 2019 yılında 
vergi konusunda ciddi bir çalışma yaparak, 
vergi alanında uzmanlarla, HAK-İŞ ve HAK-
İŞ’e bağlı sendikalarımızın uzmanlarıyla bir 
vergi reformu raporu hazırladığını açıklayan 
Arslan, “Vergi konusundaki özet raporumuz 
başta hükümet kanadı olmak üzere, AK Parti 
Grup Başkan Vekillerine, Maliye Bakanlığı’na 
ve diğer bakanlıklara ulaştırılmıştır. Siyasi 
partilerden, Grup Başkan Vekillerine ve basın 
yayın kuruluşları aracılığıyla HAK-İŞ’in vergi 
konusundaki talepleri kamuoyuyla paylaşıl-
mıştır” dedi.

“Ücretlilerin Vergi Yükünün 
Fazlalığına Dikkat Çektik”

HAK-İŞ olarak vergi konusundaki raporda 
özellikle ücretliler üzerindeki vergi yükünün 
fazlalığına dikkat çektiklerini dile getiren Ars-
lan, “Vergilendirmede çalışanların medeni 
durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, evli olup 
olmadığı ve birden fazla kişinin muhatabı ola-
rak çalışmalarının dikkate alınıp alınmadığı, 
ilk dilim verginin ne kadarının vergi dışı bıra-
kılması gerektiği gibi çeşitli temel yaklaşım-
ları ortaya koyduk. AB ülkelerini kıyasladık, 
karşılaştırdık. 
Hem AB ülkelerindeki hem de ülkemizdeki 
vergi düzenlemeleri konusundaki bizim açı-
mızdan olumsuz hususların altını çizerek, 
yeniden gözden geçirilip bir düzenleme yapıl-

ması talebimizi yeniledik” sözlerine yer verdi.

“Konfederasyonlar Olarak Ortak Bir 
Çalışma Yaptık”

HAK-İŞ’in vergi konusundaki çalışmalarının 
yanı sıra üç konfederasyonun ortak çalışma 
yaptığını anımsatan Arslan, “Bu çalışmalarda 
da Konfederasyonumuzun kendi çalıştığı çer-
çevede ve bazı bir kısım ilavelerle 3 Konfede-
rasyon olarak vergi konusundaki taleplerimi-
zi kamuoyuyla paylaştık. Bizim taleplerimize 
rağmen dijital vergi düzenlemesi ne yazık ki 
parlamentodan geçti ama biz vergi konusun-
daki çalışanların uğradığı haksızlıkların ve 
adaletsizliklerin giderilmesi konusundaki ka-
rarlılığımızı her fırsatta kamuoyuyla paylaş-
maya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik Sigortası ve Dengeler”

İşsizlik konusunda hala ciddi bir işsiz sto-
ğunun bulunduğunu ve kayıtdışı istihdamda 
artış yaşandığını dile getiren Arslan, “İşsizlik 
sigortasındaki dengeler ilk kez 2019 yılın-
da gelir-gider yönünde bozulmuştur ve bu 
durum hepimizi ciddi şekilde endişeye sevk 
etmektedir. Özellikle ücretli çalışanların hem 
ihtiyaç kredisi hem de kredi kartı borçların-
daki artışlar dikkati çekmekte ve yaptığımız 
araştırmaya göre yaklaşık 3 milyon 900 bin 
çalışanın icra takibi sonucunda hacizlerle 
karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. HAK-İŞ 
olarak bu sorunun çözümü konusunda çaba 
sarf edeceğiz” dedi. 

“Kadro Kapsamı Dışında Kalan 
KİT’ler Gündemimizde”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2020 yı-
lının ilk Başkanlar Kurulu Toplantısının ger-
çekleştirildiğini belirterek, “2020 yılında HAK-
İŞ’in birinci gündeminde 696 sayılı KHK konu-
sundaki gelişmeler var. 2017 yılında kamuda 
çalışan 1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki 
arkadaşlarımız kadrolarına kavuşmuştur. Bu 
durum Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en bü-
yük reformlarından birisidir. Ancak 696 sayılı 

KHK kapsamı dışında kalan KİT’lerde çalışan 
arkadaşlarımız kadro alamamıştır. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak kadro alamayan ar-
kadaşlarımızın kadrolarına kavuşmaları için 
her fırsatta bu konuyu gündemimizden eksik 
etmedik. Kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın 
kadrolarının verilmesi konusunda ciddi bir 
çalışma ortaya koyduk” dedi.

“Kapsam Dışı Kalanlar İçin 
Mücadelemiz Devam Ediyor”

696 sayılı KHK’ya HAK-İŞ’e verilen taahhütle-
rin dışında bir madde eklenerek, çalışma ha-
yıtında çeşitli sıkıntılar yaratacak bir düzen-
leme yapıldığını belirten Arslan, “Bu durumu 
her fırsatta hükümetimize ve ilgililere iletme-
mize rağmen bu konuda ne yazık ki herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştır. Sendikalarımı-
zın büyük bir mücadele ile örgütlediği üye-
lerimiz, kanun maddesindeki bir değişiklikle 
sendikalarından kanun zoruyla başka sen-
dikaların üyesi yapılmaya itilmişlerdir. Bu 
sorunun ortadan kaldırılması konusundaki 
çabalarımız bundan sonra da hız kesmeden 
devam edecektir” şeklinde konuştu.

“İdlib’e Yardım Kampanyası 
Başlattık”

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Konfederasyonları-
nın öncülüğünde Kızılay, AFAD, Deniz Feneri 
ve İHH’nın da içerisinde bulunduğu 6 sivil top-
lum kuruluşu ve sendikanın bir araya gelerek 
ortaklaşa bir yardım kampanyası başlattığını 
belirten Arslan, “Düzenlenen yardım kam-
panyasının amacı İdlib’de yaşanan insanlık 
trajedisidir. İdlib’de yaklaşık 3,5 milyon Su-
riyeli sıkıştırılmış durumda hayatta kalmaya 
çalışıyor. Rejimin ve Rusya’nın desteği ile ya-
pılan Astana görüşmeleri ve anlaşmalarına 
rağmen uzun zamandır İdlib’deki sivil halka, 
başta hava saldırıları olmak üzere yoğun bir 
katliam gerçekleştirilmektedir. HAK-İŞ, ME-
MUR-SEN ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte İdlib’e anlamlı bir yardım kampanyası 
başlattık” dedi.
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 9. Ulus-
lararası Kadın Emeği Buluşması, 6 Mart 2020 tarihinde “Duygusal Zekâdan 

Sosyal Zekâya: Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla Ankara’da 
HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

SENDİKACI KADIN LİDERLER 
ANKARA'DA BULUŞTU
“DUYGUSAL ZEKÂDAN SOSYAL ZEKÂYA: SENDİKACI KADIN LİDERLER”
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Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Veysal Ateş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, 
Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Hüse-
yin Öz, Genel Sekreter Yardımcılarımız Eda 
Güner, Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Tekin, Hizmet-İş Sendikası Onur-
sal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, çok sayıda 
milletvekili ve bürokrat ile HAK-İŞ'e bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların 
kadın komite başkan ve üyeleri ile HAK-İŞ’li 
sendikacı kadın liderler ve üyelerimiz katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. HAK-İŞ Kadın Komi-
tesinin bir yıllık faaliyetlerini anlatan film 
izlendi. İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere 

tüm şehitlerimiz için Kur-an’ı Kerim tilaveti 
gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masının başında İdlib’de vatan savunmasın-
da şehit olan askerlerimiz başta olmak üze-
re bütün askerlerimize, polislerimize, koru-
cularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
milletimize, baş sağlığı dileğinde bulundu.
Arslan, “Dün akşam Rusya ile Türkiye ara-
sında yapılan görüşmelerde yapılan ateşke-
si HAK-İŞ olarak destekliyoruz. Umuyoruz 
ve bekliyoruz ki bu ateşkes kalıcı olur ve 
ülkemizde ve bölgemizde barış kalıcı olur” 
dedi.

“Devletimizin Terörle 
Mücadelesinde Yanındayız”

Arslan, “HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğini, 
bütünlüğünü ve kardeşliğini tehdit eden bü-
tün unsurlara karşı gereken cevabın en sert 
şekilde verileceğine inancımız tamdır. Acı-
mız büyük, yüreklerimiz yanıyor, ocaklara 

ateşler düşüyor, evlatlarımızı kaybediyoruz. 
Ancak bütün bunlar olsa da ülkemizi savu-
nacak gücümüz, irademiz, inancımız, azmi-
miz daha da artarak büyüyor. Bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da devletimizin 
terörle mücadelesinde başarılı olması için 
her türlü katkı ve desteği vermeye devam 
edeceğiz” dedi.
Arslan, hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, 
evine, sevdiklerine emek veren, emeğin kıy-
metini bilen onurlu bir yaşam için mücadele 
eden tüm kadınların, Dünya emekçi kadınlar 
gününü kutladı.
 Emekçi kadınların, geleceğin erdemli sen-
dikal inşaasında önemli rol ve katkılarının 
olacağına inancını dile getiren Arslan, “O’nun 
için buradayız, onun için birlikteyiz. Üzerinde 
yaşadığımız coğrafyaya can veren, emekle-
riyle dokuyan, alınteriyle bu bereketleri top-
rakları yoğuran ve bin yıl önce coğrafyamızı 
vatan haline getiren, duruş sahibi kadınların 
aydınlattığı yolda, Dünya Kadınlar Günü’nde 
birlikteyiz. Bugün tüm dünya emekçi ka-
dınlarının, kendilerini ifade edebilecekleri, 
varlıklarını hissettirecekleri bir gündür” diye 
konuştu.

“Coğrafyamızın Vatana 
Dönüşmesinde Kadınların Önemli 
Bir Yeri Var”

Tarihte önemli bir yeri olan Anadolu Kadın-
larının verdikleri mücadele ile açtıkları yol-
da, modern zamanların kadın emeğine de 
zemin hazırladıklarını vurgulayan Arslan, 
“Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın vata-
na dönüşmesinin yanında, kahraman ka-
dınlarımız Milli Mücadelede yani Kurtuluş 
Savaşında da önemli bir rol oynamışlardır. 
Kadınların bir taraftan cepheye sırtlarında 
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mermi taşıyan azimleri, diğer taraftan, vatan 
savunması için “Ya şehid ya gazi ol”  duasıyla 
askere kınalı kuzularını gönderen anneler 
bizim yolumuzu aydınlatmaktadır” sözlerine 
yer verdi.

“Yürekli Kadınlarımız  
15 Temmuz’da Hainlerin  
Karşısına Dikildi”

Kurtuluş Savaşı kahramanı kadınların torun-
ları olan kadınların da 15 Temmuz’da cesa-
ret abidesi olarak darbeci hainlerin karşısına 
dikildiğini hatırlatan Arslan, 15 Temmuz’un 
kadın şehitlerinin isimlerini anımsattı.
Arslan, “Onlar şehit olarak zamanımızın ka-
dın kahramanları oldular. Gelecek nesillere 
onurlu bir miras bıraktılar. Allah hepsinden 
razı olsun, ruhları şad olsun” temennisinde 
bulundu.

“Kadınların Temel Hakları 
Sınırlandırılamaz”

Kadınların eğitim-öğretim, çalışma ve siya-
set yapma hakkının en temel insan hakkı 
olduğu dile getiren Arslan, “Bu haklar hiçbir 
gerekçeyle sınırlandırılamaz ve yasaklana-
maz. Başta çalışma hayatı olmak üzere ka-

dınlara yönelik her türlü ayrımcılığın onların 
varlığına yönelmiş bir tehdit olarak algılıyor 
ve herkesi bu konuda duyarlılığa çağırıyo-
ruz. Özellikle kadın emeğinin sömürü ve 
istismar aracı yapılarak sosyal güvenceden 
yoksun, ucuz işgücü olarak görülmesi ve 
kullanılmasının önlenmesini istiyoruz” ifa-
delerini kullandı. Arslan, “Şiddet, yıldırma 
ve dayatmaları silip atan başta Sayın Cum-

hurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti 
hükümetine ve diğer siyasi aktörlere huzur-
larınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Tür-
kiye demokratikleştikçe, özgürlük alanları 
genişledikçe, zihinler korku ve vehimlerden 
kurtuldukça, birbirimizi ötekileştirmekten 
vazgeçtikçe kadın sorunlarının çözümünün 
kolaylaşacağına inanıyorum” dedi.
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“Emekçi Kadınların Temsil Ettiği 
Değerler HAK-İŞ’in Vizyonuyla 
Anlam Kazandı”

Sorunlar karşısında yılmayan, yorulmayan, 
yol arayan, kadınlık onurunu her alanda 
temsil etmenin hakkını veren, kadınların dün 
olduğu gibi, bugün ve yarın da var olacağını 
söyleyen Arslan, “İşte bunun adı HAK-İŞ’li 
emekçi kadınlardır. Dün tarihte olduğu gibi, 
bugün de modern dünyanın her alanında, 
siyasette, sosyal ve ekonomik hayatta, kül-
tür-sanat dünyasında var olan kadın emek-

çiler, temsil ettiği değerler, mücadele verdiği 
ideallerle HAK-İŞ’in kadın emekçi vizyonun-
da anlam kazanmışlardır” şeklinde konuştu.

“Kadınları Değer Sahibi Bireyler 
Olarak Görüyoruz”

HAK-İŞ’in kadınları istatistiklere konu nes-
neler-objeler olarak değil, sendikal hareket-
te etkin roller üstlenen değer sahibi bireyler 
olarak gördüklerini söyleyen Arslan, “Kadın-
larımıza HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın 
çatısı altında faaliyet gösterecekleri zemin-
ler açıyoruz. Yüzyılımızda giderek çözülme-

ye başlayan aile yapısının en önemli yapı taşı 
kadındır. Kadın aynı zamanda ailenin kuru-
cusu ve koruyucu emekçisidir” dedi.
Kadınları HAK-İŞ’in kutlu yürüyüşünün ön-
cüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal 
hareketin yarınları olarak gördüklerini söy-
leyen Arslan, kadın emekçilerin sendikal 
mücadeleye katkılarını artırmak, her kade-
mede kadınların sendikal mücadeleye dahil 
edilmesini sağlamak için HAK-İŞ’e bağlı 21 
sendikada kadın komitelerini oluşturdukla-
rını söyledi. 
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HAK-İŞ olarak, kadın konusunda özgün 
projelere, kadınların çalışma hayatında aktif 
olarak var olabilmeleri için istihdam politi-
kalarının geliştirilmesine, kadın istihdamının 
artırılması, iş ve aile yaşamının uyumlaştı-
rılması konusunda projeler geliştirdiklerine, 
kadınların sendikalı olmaları konusunda yü-

rüttükleri kampanyaları anlattı. 

“Sendikacı Olun Lider Olun”

Arslan, “Kadın çalışanları HAK-İŞ çatısı altın-
da örgütlenmeye davet ettik. ‘Sendikalı Ka-
dın, Güçlü Kadın’ dedik. Ayrıca sendikalı olan 
kadınlara da bir çağrı yaptık, ‘Sendikacı olun, 

lider olun’ dedik, onları cesaretlendirdik, fır-

sat verdik ve büyük bir gururla söyleyebili-

rim ki karşılığını da aldık. Şu anda sendikal 

karar alma mekanizmalarında 4 bine yakın 

sendikacı kadın liderlerimiz aktif olarak gö-

rev alıyor” dedi.
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“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

Konuşmasında sendikacı lider kadınlara 
seslenen Arslan, “HAK-İŞ mücadelemizin 
koca yürekli, sendikacı lider kadınları, siz-
lerle gurur duyuyorum. Size güveniyorum. 
Sizlerle birlikte HAK-İŞ’i ve sendikalarımızı 
hem nitelik olarak hem nicelik olarak daha 
da güçlendireceğiz. Yeni dönemde yeni he-
deflere, yeni başarılara birlikte ulaşacağız” 
şeklinde seslendi.

Zengin: “HAK-İŞ’li Sendikacı 
Kadınlarımız Yüzlerce, Binlerce”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, HAK-İŞ’in her insanı kaynak olarak değil, 
bir değer olarak gördüğünü ve öz bilincine 
saygı duyduğunu belirterek, “HAK-İŞ, duy-
gusal zekası yüksek kadınlarımızın örgütsel 
bütünlüğüne güç kattığına inanmaktadır” 
dedi. Zengin, “HAK-İŞ, 2 bin sendikacı kadın 
lideri sendikal harekete kazandırmıştır. HAK-
İŞ ve bağlı sendikalarımızın yönetim kurulla-
rına ve teşkilatımıza, HAK-İŞ’li kadınlar adına 
teşekkür ediyorum” dedi. HAK-İŞ teşkilatının 
çeşitli kademelerinde önemli görevlerde 
bulunan 200 sendikacı kadın liderin salonda 
bulunduğunu dile getiren Zengin, “Bu sadece 
temsili bir sayı. HAK-İŞ’li sendikacı kadınları-
mız yüzlerce, binlerce. HAK-İŞ, sendikal ör-
gütlülükte çığır açmış, temsilcilikten delege-
liğe, kadın komitesinden genel başkanlığa, 
uluslararası örgütlerde temsiliyete, sendikal 
örgütlülüğün her kademesinde kadınların 
olması gerektiği inancıyla hareket etmekte, 
kadınların varlığını ve etkinliğini her alanda 
göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Sendikal Mücadeleye Kadın Elinin 
Değmesi İçin Çalışıyoruz”

HAK-İŞ’in 700 bin üyesinin 170 binini ka-
dınların oluşturduğunu anlatan Zengin, “Her 
alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye ka-
dın elinin, emeğinin ve zerafetinin değmesi 
için çalışıyoruz. Bu anlayışımızı sürekli gün-
celleyerek üstün gayretle, 21 sendikamızla 
birlikte yeni hedeflere yürüyoruz” dedi.
Türkiye’de ve dünyada her gün onlarca kadı-
nın cinayete kurban gittiğini anımsatan Zen-
gin, “Kadınlarımız için sosyal olarak kapsayı-
cı, erişilebilir, demokratik, öğrenen, öğreten, 
yeniliklere açık, tüm zorluklara karşı dirençli, 
sağlıklı, huzurlu ve kadın ve aile dostu bir 
şehir planlaması talep ediyoruz. Ailede, işye-
rinde ve sosyal hayatta şiddetin her türlüsü-
nün önlenmesi için toplumsal değerlerimizi 
güçlendirmeyi korumayı önceliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Proje Yarışması Ödül Töreni

HAK-İŞ Kadın Komitesi ve Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışanları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birli-

ğiyle düzenlenen 3. Gençlik Farkında Proje 
Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Proje Tema Fikri Yarışmasında birincilik 
ödülünü Ankara Hacı Bayram Üniversite-

si’nden Fatma Nur Mutlu, ikincilik ödülünü 
Anadolu Üniversitesi’nden Nurullah Sön-
mez, üçüncülük ödülünü Gazi Üniversite-
si’nden Fatma Büşra Hatipoğlu, mansiyon 
ödülünü ise Gizay Baş aldı. Ödül töreninin 

ardından programın ana teması olan “Duy-
gusal Zekâdan Sosyal Zekâya: Sendikacı 

Kadın Liderler” konusunda Davranış Bilim-
leri Uzmanı Ceren Cebeci tarafından “Duy-
gusal Zekâdan Sosyal Zekâya: Sendikacı 
Kadın Liderler” sunumu gerçekleştirildi.



78 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar 
Günü çerçevesinde 9. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

“Gün Beraber Olma Günüdür”

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk katılarak bir konuşma 
yaptı. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın 
olduğu günlerden geçtiğimizi belirterek, “Gün be-
raber olma günüdür. Geçtiğimiz hafta İdlib’te şehit 
düşen askerlerimizden dolayı hepimiz sarsıldık, 
yüreklerimiz yandı. Tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyo-
rum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah vata-
nımızın birliğini, dirliğini ve birliğini ve beraberliğini 
daim eylesin” dedi.

“HAK-İŞ’e Hassasiyeti İçin Teşekkür 
Ediyorum”

AK Parti hükümeti tarafından kadınlara yönelik 
yürütülen projelerle kadınların eğitim ve çalışma 
hayatındaki başarılarına değinen Selçuk, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun başta kadına şiddetle müca-
dele olmak üzere ülkemizin bütün sorunlarına kar-
şı sergilediği hassasiyet, sorumluluk, için teşekkür 
ediyorum. Bunu çok değerli buluyorum” diye ko-
nuştu.

“HAK-İŞ Kadın Sendikacılığında Başarı 
Hikayesiyle Göze Çarpıyor”

HAK-İŞ’in kadın emeği ve kadının sendikalaşması 
konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını dile 
getiren Selçuk, “Yaklaşık 160 bin üyesi kadın olan 
HAK-İŞ konfederasyonu, kadın sendikacılığında bir 
başarı hikayesi olarak göze çarpıyor. HAK-İŞ kurul-
duğu tarihten bu yana ülkemizin bütün meseleleri-
ne karşı samimiyetle eğilmiş, en kötü durumlarda 
milli ve yerli bir duruş sergilemiş konfederasyonu-
muzdur. Bu yüzden sosyal diyalogda da en önemli 
paydaşlarımızdan birisidir” şeklinde konuştu.

“Sendikacılığa Kadın Eli Değmeli”

Kadınların sendikal hayata katacağı birçok nok-
tanın bulunduğunu söyleyen Selçuk, “Kadınların 
sendikal hayata katacağı birçok nokta olduğuna 
inanıyoruz. Bu yüzden sendikacılığa kadının elinin, 
emeğinin, alınterinin değmesi gerektiğine inanıyo-
ruz. Bugünkü bu toplantının teması çok anlamlı. 
‘Duygusal Zekadan, Sosyal Zekaya: Sendikacı Ka-
dın Liderler’ temasıyla bu programda buluşmuş 
durumdayız. Ülkemizde ve dünyadaki tüm kadınla-
rın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ve tüm emekçi 
kadınların gününü kutluyorum” dedi.

SELÇUK, “HAK-İŞ KADIN 
SENDİKACILIĞINDA BAŞARI 
HİKÂYESİYLE GÖZE ÇARPIYOR”
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in tarafından Dünya 
Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen 9. Ulusla-
rarası Kadın Emeği Buluşması'na  AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı aynı zamanda HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Kurucu Başkanı Jülide Sarıeroğlu katılarak 
bir konuşma yaptı. 
Sarıeroğlu, HAK-İŞ Uluslararası Kadın Emeği Bu-
luşması’nda kadın emekçilerle bir araya gelmekten 
dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Uzun bir 
aradan sonra böyle bir aile ortamında, özel bir top-
lantıya katılıyorum. HAK-İŞ’in kadınlar günüyle ilgili 
anlamlı ve içerik olarak çok zengin çalışmalarını 
takdirle izliyoruz. Bu toplantılar hem arkadaşları-
mızın birbiriyle kaynaşmasına vesile olmakta, hem 
de konuları daha derinlemesine tartışma imkanı 
oluşturabilecek güzel ve anlamlı toplantılar haline 
gelmektedir. Toplantıda gerçekten heyecanlandım 
ve duygulandım, Allah sizlerden razı olsun” diye ko-
nuştu.

“HAK-İŞ’in Kadın Çalışmalarının Yakın 
Tanığıyım”

HAK-İŞ’in kadın konusunda 81 ilde yürüttüğü çalış-
malara yakından tanık olduğunu ifade eden Sarıe-
roğlu, “Bizim katkımız sadece HAK-İŞ’in kadın ça-
lışmalarının kurumsallaşmasına vesile olmaktır. 81 
ilde örgütlenmeyle alakalı, üye sendikalarla alakalı 
ilk tohumları atmaktır. Sendika başkanlarının katkı-
sı, anlayışı ve yaklaşımı çok önemli” dedi.
Sarıeroğlu, HAK-İŞ’in eski genel başkanlarının da 
kadın konusundaki yürütülen çalışmalara büyük 
katkılar verdiklerini anımsatarak, “Gelmiş geçmiş 
bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 
bugün onların katkıları ve yaklaşımları olmasaydı, 
örnek kadın çalışmalarına imza atılamazdı. Başta 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere, 
geçmişten bugüne tüm başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum”

Uluslararası Kadın Emeği Buluşması için Türkiye’nin 
dört bir yanından toplantıya katılan kadın emekçile-
rin büyük fedakarlıklar göstererek, toplantıya iştirak 
etmesini çok anlamlı bulduğunu dile getiren Sarıe-
roğlu, “HAK-İŞ’in bu güzel toplantısında, Türkiye’nin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Anado-
lu’nun çeşitli illerinden gelen kıymetli sendikacı ka-
dın kardeşlerimle bir arada olmaktan dolayı büyük 
bir mutluluk içerisindeyim” dedi. Türkiye’nin önemli 
bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sarıeroğlu, “27 Şu-
bat akşamı İdlib’de askerlerimizin şehit olmasıyla 
hep birlikte ağır bir süreci yaşadık. Buradan tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin anne-
lerine, eşlerine, çocuklarına, kardeşlerine sabır, ga-

SARIEROĞLU: "HAK-İŞ'İN 
ÇALIŞMALARINI TAKDİRLE 

İZLİYORUZ"
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zilerimize acil şifalar diliyorum” 
dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nün tüm emekçi kadınlar için 
önemli bir gün olduğunu söyle-
yen Sarıeroğlu, “Yeniden kadın-
lar günü vesilesiyle bir aradayız. 
Kadınlar günü aslında bir anma 
günüdür. Emekçi kadınların gü-
nüdür. Bu anlamda bir fırsat gü-
nüdür. Bu özel günde özellikle 
emekçi kadınlarımızın, çalışma 
hayatındaki sorunlarını, talep-
lerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını 
böyle ortamlarda daha spesifik 
bir şekilde tartışılıyor olmasını 
çok önemli buluyorum. Bugünü 
anlamından uzaklaştırmamak 
gerektiğine inanıyorum” diye 
konuştu.
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“HAK-İŞ Kadınlar Günü Konusunda 
Farkındalık Oluşturdu”

HAK-İŞ’in 9 yıldır geleneksel bir şekilde ger-
çekleştirdiği HAK-İŞ Uluslararası Kadın Eme-
ği Buluşmalarının farkındalık oluşturulması 
anlamında çok büyük katkısı olduğunu vur-
gulayan Sarıeroğlu, “Sendikalarda çalışma 
hayatı anlamında çok önemli politikaların 
oluşturulmasının uygulamalara ve yasalara 
yansımasına çok büyük katkıları olduğunu 
biliyorum. Daha nice yıllar bu toplantıların de-
vam etmesini temenni ediyorum” sözlerine 
yer verdi. Dünyanın dört bir yanında mağdur 
ve mazlum kadınların yaşadıklarını dile geti-
ren Sarıeroğlu, “Geçmişten günümüze kadar 
medeniyetimize hizmet etmiş tüm kadın kah-
ramanlarımızı anıyorum.  Bu toprakların bağ-
rından çıkmış, birçok konuda liderlik etmiş 
kadınlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. 
Mağdur ve mazlum coğrafyalarda çok büyük 

dramlar yaşanıyor. Suriye’de, Filistin’de, Bos-
na’da, Gazze’de, Arakan’daki hanım kardeş-
lerimizi de anıyorum. Türkiye’deki kadınlar 
olarak onlarla her zaman onlarla dayanışma 
içerisinde olduk ve bundan sonra da olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

“Tüm Kadınlarımıza Selam Olsun”

Türkiye’nin bugünlere gelmesinde ve dünya-
nın yaşanabilir hale gelmesinde kadınların 
çok büyük katkılarının olduğunu söyleyen 
Sarıeroğlu, aileyi oluşturan tüm değerlerin 
öncüsü ve bunların yansımasını sağlayan en 
önemli faktörün kadın olduğunu söyledi.  
Türkiye’de kadın konusunda dünyanın bütün 
ülkelerinden daha ileri düzenlemeler ger-
çekleştirildiğini ve kadın konusunda bütün 
kanunların en baştan düzenlendiğini anlatan 
Sarıeroğlu, bu konuda birçok projeye imza 
atıldığını, STK’ların, kadın derneklerinin ve ak-
tivistlerin de katkılarıyla elde edilen başarının 

sahadaki yansımalarının olumlu olduğuna 
vurgu yaptı.

“Önemli Olan Güzel Çalışmalar 
Yapmak”

Sarıeroğlu, “HAK-İŞ, 81 ilde örgütlenmiş bü-
yük bir konfederasyon, kıymetli bir aile. HAK-
İŞ emekçiliğinden, siyaset emekçiliğine geç-
tik. Görevler, makamlar gelip geçici. Önemli 
olan güzel çalışmalar yapmaktır. HAK-İŞ ‘ten 
elde ettiğimiz tecrübelerle, taşeron örgütlen-
mesinde çalışıp, daha sonra Çalışma Bakanı 
olmak bizlere nasip oldu. Rabbime şükredi-
yorum. Rabbim bizlere daha güzel hizmet-
ler yapmayı nasip etsin. Türkiye’nin geleceği 
güçlü aile yapısında. Bu güzel aile daim olsun 
inşallah. HAK-İŞ’in birliği, beraberliği ve kar-
deşliği daim olsun. Sayın Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a buradan bir kez daha teşek-
kür ediyorum” dedi.
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KADIN EMEĞİ BULUŞMASI PANEL VE 
SUNUMLARLA DEVAM ETTİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Dünya Ka-
dınlar Günü çerçevesinde 9. Uluslararası 
Kadın Emeği Buluşması, 6 Mart 2020 tari-
hinde “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâya: 
Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla Anka-
ra’da HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderlerin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.
Programın öğleden sonraki bölümünde 
Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan moderatörlü-
ğünde “Toplumsal Değerler, Çalışma Hayatı, 
Sosyal Politikalar Ekseninde Kadın” konulu 
panel gerçekleştirildi. Panelde Avukat Pınar 
Kandemir Hacıbektaşoğlu tarafından “Top-
lumsal Değerlerin Şiddetle Mücadeledeki 
Yeri”, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım tarafın-
dan “Bakım Ekonomisi Modelleri (Çocuk, 
Engelli, Yaşlı Bakımı ve Ev İçi Hizmetler)”, 
T.C. Viyana Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Müşaviri Dr. Cavit Demiral tarafından “Vergi 
ve Sosyal Politikalarda Kadın ve Aile”, ITUC-

AP Başkan Yardımcısı Merita Jegeni Yıldız 
tarafından “Uluslararası Sendikal Harekette 
HAK-İŞ Kadın Çalışmaları” konularında bil-
giler verildi.

Toplumsal Değerlerin Şiddetle 
Mücadeledeki Yeri

Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu “Top-
lumsal Değerlerin Şiddetle Mücadeledeki 
Yeri” konusunda açıklamalarda bulunarak, 
“Şiddete çare; aileyi, değerlerimizi ve adalet 
duygusunu güçlendirmek, toplumsal değer-
lerin aileyi ve kadını koruyan yönüyle gele-
cek nesillere aktarılmasını sağlamaktır” diye 
konuştu.

Engelli ve Yaşlı Bakımı

“Bakım Ekonomisi Modelleri” konusunda 
panelist Hulusi Armağan Yıldırım, ülkemiz-
de bakım ekonomisi konusunda düzenle-
meler ve yenilikçi modeller geliştirildiğine 
dikkat çekerek, “Engelli ve yaşlı bakımı ko-
nusunda toplumsal algıyı olumlu yönde de-

ğiştirmek ve zihinsel dönüşümü sağlamak 
önemlidir. Bakım hizmetleri konusunda ya-
pılan çalışmalar ailelerin bilinçlendirilmesini 
ve toplumdaki farkındalık düzeyinin artma-
sını sağlamaktadır. Bakım ekonomisinde 
çalışanlar sosyal güvenlik boyutu ile geliş-
tirilip güçlendirilmelidir. Bakım ekonomisi 
ve ev içi hizmetlerinde çalışanların sendikal 
örgütlenmesi son derece önemlidir” dedi.

Vergi ve Sosyal Politikalarda Kadın 
ve Aile

Dr. Cavit Demiral “Vergi ve Sosyal Politikalar-
da Kadın ve Aile” konusunda “Aile politikala-
rının amacı insanların hayatlarını; öncelikle 
aile kurabilecekleri, bu ailede çocuk sahibi 
olabilecekleri, aile içerisinde kendilerinin 
ve çocuklarının nesiller arası bağlarını ko-
parmadan hayatlarını refah içerisinde sür-
dürebilecekleri şekilde organize etmelerine 
yardımcı olmaktır” diye konuştu. Demiral 
hayattan farklı beklentileri ve idealleri olan 
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bireylerin ihtiyaç ve tercihlerinin de dikkate 
alındığı bir sistemin kurulması gerektiğine 
vurgu yaparak, “Bu yönde geliştirilecek po-
litikaların gerçekleştirilmesi amacıyla; çalış-
ma hayatı düzenlemeleri, vergilendirmeye 
ilişkin düzenlemeler, doğrudan ve dolaylı 
transferler, kamu hizmet araçları ve model-
leri etkin bir şekilde kullanılmalıdır” açıkla-
masında bulundu.

Uluslararası Sendikal Harekette 
HAK-İŞ Kadın Çalışmaları

Merita Jegeni Yıldız, “Uluslararası Sendikal 
Harekette HAK-İŞ Kadın Çalışmaları” hak-
kında katılımcılara bilgi vererek, “HAK-İŞ 
ulusal, bölgesel ve uluslararası gündemi ve 
gelişmeleri doğru ve etkin değerlendirmek-
te ve buna uygun adımları atma kararlılığını 
sürdürmektedir” dedi. Yıldız kadın konusun-
daki güçlü duruşunu uluslararası alanda da 
en iyi şekilde ortaya koymak için üst kuru-
luşların tüm karar alma mekanizmalarında 
kadın liderler tarafından temsil edildiğini 

hatırlatarak, “HAK-İŞ Kadınların yetkinlik ve 
yeterlilikleri geliştiğinde dünyanın her yerine 
açılım sağlayacağına inanmakta ve kadın 
konusundaki politikalarını bu inanç paralel 
sürdürmektedir” sonucuna varılmıştır” diye 
konuştu.
Panelin ardından panelistlere teşekkür bel-
gesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ta-
rafından takdim edildi ve HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı Fulya Pınar Özcan 
tarafından sonuç bildirisi okundu.
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HAK-İŞ’Lİ KADIN LİDERLER SAHNEDE
Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafın-
dan “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekaya: 
Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla ger-
çekleştirilen 9. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması HAK-İŞ’li sendikacı kadın li-
derlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kadınların HAK-İŞ’teki Temsil Gücü ko-
nulu bölümde ise Genel Merkez Kadın 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Merkez 
Disiplin ve Denetleme Kurulu Kadın Üye-
leri, Kadın Genel Sekreter ve Yardımcıları, 

HAK-İŞ Uluslararası Kadın Temsilcileri, 
HAK-İŞ Kadın İl Başkanları, Şube Kadın 
Başkanları ve Şube Kadın Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, İl ve Bölge Kadın Başkanları, 
HAK-İŞ Komitelerindeki Kadın Başkan-
lar, Sendikaların Genel Merkez Kadın 
Komitesi Başkanları, Sendikaların Genel 
Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcı-
ları, Kadın İşyeri Temsilcileri, Sendikaların 
Şube İl Kadın Komitesi Başkanları sahne-
ye çıktı. HAK-İŞ’in çeşitli kademelerinde 

görev alan 2 bin 168 kadın lideri temsilen 
238 kadın sendika lideri sahneye çıkarak 
kendilerini tanıttı. Sendikalarda aldıkları 
görevler konusunda bilgi verdiler. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a liderliği ve 
kadınlara olan güveninden dolayı teşek-
kür ettiler. 
Düzenlenen programın sonunda ise Tür-
kiye’nin 81 ilinden gelen bütün kadın katı-
lımcılar sahneye çıkarak toplu aile fotoğ-
rafı çekildi. 
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ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKASI KADIN EMEĞİ 
BULUŞMASI’NA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Mart 
2020 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası tarafından Ankara Emek 
Konukevi’nde “Sendikalı Kadından Sendikacı 
Kadına” temasıyla düzenlenen toplantıya ka-
tıldı. Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin 
Öz, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda 
Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fat-
ma Zengin, konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın genel başkan ve yöneticileri,  
kadın komitesi şube ve il başkanları katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. İdlib şehitlerimiz başta 
olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı 
Kerim okundu. Ardından HİZMET-İŞ Kadın 
Komitesinin çalışmalarını içeren kısa film iz-
lendi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuşma-
sında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münase-
betiyle konfederasyonumuz tarafından ger-
çekleştirilen faaliyetlere değinerek, “Bugün 
bizim için gerçekten anlamlı bir gün. 5 Mart’ta 

Özgecan Aslan Hatıra Ormanı’na şehitlerimiz 
için fidan diktik. 6 Mart’ta Uluslararası Kadın 
Buluşmamızı başarıyla sonuçlandırdık. Bura-
da yapılan konuşmalar, yapılan panel, sizlerin 
platforma çıkarak kendinizi ifade etmeniz, 
ifade ederken de kendinize güvenen, ken-
dinizi fark etmiş olmanız ve bunun size ver-
miş olduğu öz güvene bizzat şahit oldum ve 
bundan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek 
istiyorum” diye konuştu.

Arslan: “Hayallerimiz Gerçek Oldu”

HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin ilk kurulduğu 
günden bu güne kadar yaşadıkları hakkın-
da bilgiler veren Arslan, hayallerin büyük bir 
başarıya dönüşmesinden dolayı büyük gurur 
duyduğunu ifade etti. Arslan, “Bundan 14 yıl 
önce HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızı da sü-
rükleyecek olan bir yola çıkmıştık. 14 sene 
önce kadın komitesi kurmamızın ne kadar 
zor bir süreç olduğunu hatırlıyorum. Hem ka-
dın üye sayımız hem de sendikamızın genel 
merkezinde kadın sayımız çok azdı. Öyle bir 
yapıyla kadın komitemizi kurmak, bunu iddi-

alı hale getirmek çok kolay değildi ama bunu 
başardık” dedi.

“Mücadelemizi daha geniş kitlelere 
ulaştıracağız”

Kadın komite başkanlarını mücadelelerinden 
dolayı tebrik eden Arslan, “Mücadeleyi yük-
selttikçe, bu mücadelemizi daha da güçlen-
dirdikçe, bu çabalarımızı daha geniş kitlelere 
ulaştırdıkça yeni sendikacı lider kadın arka-
daşlarımız olacak. Bunun farkında olarak, bu 
hassasiyetle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Bizler Mücadele İçin Buradayız”

Kadın Komitesinin Hak-İş davasına gönül 
vermiş insanların özverili çalışmaları saye-
sinde bugünkü noktaya geldiğini ifade eden 
Arslan, “Bu davaya gönülden bağlı yürekli 
insanların, kişisel, günlük basit hesaplar yap-
madan, bir dava bilinci ile yürümesi beni çok 
heyecanlandırıyor. Biz bunun için buradayız, 
bu mücadele için buradayız. HAK-İŞ ve Hiz-
met iş sendikamızın hedeflerini yakalamak 
adına kadın komitesine büyük bir sorumluluk 
düşüyor. Bu sorumluluk yerine getirildiği öl-
çüde başarılı olacağız. Bu sorumluluk, önce-
likle bu mücadeleyi bir dava bilincine dönüş-
türmekten geçiyor” diye konuştu.

“Sendikacı lider kadınlar istiyoruz”

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarda ça-
lışan kadınların sendikal harekete farklı bir 
boyut kazandırdığını ifade eden Arslan, “Sen-
dikalı kadınlar, sendikalarımızın değişik kade-
melerinde görevler aldılar ve bu görevleriyle 
yeni hedeflere doğru yürüyorlar. Biz sendikacı 
lider kadınlar istiyoruz. 
Liderlerin ilk ayak seslerini burada gördüm. 
Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Daha 
çok sendikacı kadın liderlere ihtiyacımız var. 
Kadın ve erkek sendikacı liderlerle HAK-İŞ’i 
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geleceğe taşımamız gerekiyor” şeklinde ko-
nuştu.

“Sürekli Yeni Hedeflere Yürüdük”

Arslan, başarıyı elde etmek için zorluklar 
karşısında hiç yılmadan yıllarca mücadele 
ettiklerini belirtti. Arslan, “Biz HAK-İŞ’in kadın 
odaklı tarihsel yürüyüşünü başlattık. Aksi hal-
de sorunlar karşısında korkup geri çekilsey-
dik, yaşadığımız zorluklardan korkup vazgeç-
seydik, bugün bu noktada olamazdık. Sürekli 
yeni hedeflere yürüdük, kendimize yeni he-
defler koyduk. Önce hayal kurmayı öğrendik. 
2007 yılında kadın komitesini kurduğumuzda 
gelecek için nasıl bir hayal kurduğumuzu o 
gün hedeflemiştik. Sendikamızın yürüyüşün-
de her aşamasında yeni hedefleri, yeni ufuk-
ları hedefledik ve başardık” dedi.

“HAK-İŞ’in davası Türkiye’nin 
davasıdır”

HAK-İŞ’in gücünün Türkiye’nin gücü oldu-
ğuna dikkat çeken Arslan “HAK-İŞ’in gücü 
Türkiye’nin gücüdür. HAK-İŞ’in geleceği Tür-
kiye’nin geleceğidir. HAK-İŞ’in davası Türki-
ye’nin davasıdır” ifadelerine yer verdi.
Arslan, yolda kendilerini gören ve Hak-İş’le 
hiçbir ilişkisi olmayan vatandaşın bile Hak-
İş’in durduğu yeri, değerlerini ve mücadelesi-
ni takdir ettiklerini ifade etti. 

“Hepimize Büyük Görevler Düşüyor”

Bütün çalışanları kucaklayan ve çözümler 
üreten bir sendikacı kadın lider hayal etiğini 
belirten Arslan, “Bunu yapabilecek arkadaş-
larımız var. Arkadaşlarımız çabaları ve müca-

delelerinden vazgeçmesin” diye konuştu.
Programda, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardım-
cımız Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanımız Fatma Zengin bir konuşma ger-
çekleştirdiler. Hizmet-İş Sendikası Kadın Ko-
mitesi Başkanı Hatice Ayhan tarafından Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a hediye takdim 
edildi. Program sonunda Davranış Bilimle-
ri Uzmanı Ceren Cebeci tarafından “Vizyo-
ner Sendikacı Liderlik”, Gazeteci Yazar Sibel 
Erarslan tarafından “Geleceğin Türkiye’sinde 
Kadın ve Aile” konulu konferans ve Modera-
törlüğünü Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın 
yürüttüğü “Kadın Komitesi Üye Profili Araştır-
ma Projesi Sunum ve Değerlendirmesi” ko-
nulu çalıştay gerçekleştirildi.
Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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BAKAN ALBAYRAK’TAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
19 Şubat 2020 tarihinde Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları 
Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şahin ve Hüseyin 

Öz yer aldı. Ziyaret programında çalışma ha-
yatı ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan 
Albayrak’a Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 

çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin 
görüş ve önerilerini içeren geniş kapsamlı 
bir dosya sundu. Raporda, Vergi Politikala-
rına Yönelik Çalışmalarımız ve Görüşlerimiz, 
Kredi Kartı ve Tüketici Kredileri Nedeniyle 
Takibe Düşen, Yasal İşlem Başlatılan İşçi-
lerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi, Sosyal 
Güvenlik Sistemine Yönelik Görüş ve Öne-
riler, Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşlılık 
Aylığına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
Asgari Ücret ve Belirleme Kriterlerine ilişkin 
Görüş ve Öneriler, 696 Sayılı KHK Kapsa-
mındaki İşçilerin Başta Asgari Ücretin Yüz-
delik Katlarının Uygulanmaması Başta Ol-
mak Üzere Acil Çözüm Bekleyen Sorunları,  
Örgütlenme, Kayıtdışı İstihdam ve İşsizlik, 31 
Mart 2019 Tarihinde Gerçekleştirilen Seçim-
ler Sonrasında Üyelerimize Yapılan Sendika 
Değiştirme Baskıları ve İşten çıkarmalar ko-
nusu başta olmak üzere çalışma hayatı ve 
ülke gündemine ilişkin Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in görüş ve önerileri yer aldı.
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AK PARTİ GENEL 
BAŞKANVEKİLİ 
KURTULMUŞ'A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ocak 2020 tarihinde 
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u 
makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.  Arslan, Kurtulmuş’a ziyaretin anısına bir 
fincan takımı hediye etti.

Arslan, Bakan Selçuk İle Görüştü
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Ocak 
2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ma-

kamında ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz 
eşlik etti.

Ziyaret programında, çalışma hayatının so-
runları ve çözüm yollarına ilişkin karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN'DAN ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ’E 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardım-
cımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte, 9 Ocak 2020 tarihinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i maka-
mında ziyaret etti.

ARSLAN'dan, BAKAN AKAR’a ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 2020 tarihinde, sivil toplum örgütü temsilcileri 
ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.
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ÖZHASEKİ’YE 
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ocak 
2020 tarihinde AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki’yi makamında ziyaret etti. 

BAKAN SELÇUK’a 
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2020 tarihinde, Türkiye'nin önde gelen 30'a 
yakın meslek örgütü, sendika konfederas-
yonları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 
birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

Arslan'dan 
Fatma Betül 
Sayan Kaya'ya 
Zİyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı 
23 Ocak 2020 tarihinde makamında ziyaret 

etti. Arslan, Kaya’ya ziyaretin anısına bir fin-
can takımı hediye etti.

hak-İş'ten zİyaretler
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ARSLAN, 
TÜMEMEKDER 
BAŞKANI ÇALIŞKAN’I 
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Şubat 
2020 tarihinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel 
Başkanı Satılmış Çalışkan ve beraberindeki 
heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette Genel Sekreter Yardımcımız Erdo-
ğan Serdengeçti ile Uzman Yardımcımız Mer-
ve Yılmaz da yer aldı.

ARSLAN’DAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI 
ORHAN’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 2020 ta-
rihinde Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen 
ikinci çığ felaketinde yaralanan Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Gülşen Orhan’a geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Van İl Başka-
nı Abdullah Efeoğlu ve HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar 
Kalır, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın il baş-
kanları eşlik etti. Van’ın Bahçesaray ilçesinde 2 kez 
yaşanan çığ felaketinin tüm Türkiye’yi derinden üz-
düğünü söyleyen Arslan, felaket sonucunda yaşamını 
yitirenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
lar dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Gülşen Orhan ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.
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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN ARSLAN'A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Şubat 
2020 tarihinde BBP Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici'yi makamında ağırladı. Ziya-
rette Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız da katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve BBP 
Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gün-

deme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Arslan, Büyük Birlik Partisi ve Destici’nin 
HAK-İŞ ile olan ilişkilere değer verdiğini, 
pek çok konuda ortak çalışmalarda bir ara-
ya geldiğini, başta Referandum olmak üzere 
Türkiye'nin geleceği açısından prangaların-
dan kurtulması konusunda birlikte çalıştık-

larını söyledi. Arslan, CHP ve HDP'li bele-
diyelerde, HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımıza 
yönelik sendikal baskılar ve işten çıkartma-
lar konusunda Destici’nin her platformda 
bu konuyu gündeme getirdiğini ve HAK-İŞ’e 
destek olduğunu anımsatarak, desteklerin-
den dolayı teşekkür etti. 
BBP Genel Başkanı Destici de konuşmasın-
da, “Bizim HAK-İŞ'le gönül bağımız ve güçlü 
ilişkilerimiz var, işçi kardeşlerimizin müca-
delelerinde her zaman destek verdik” dedi. 
Destici, ‘31 Mart Yerel seçimlerden sonra 
CHP'li  ve HDP'li belediyeler adeta kıyım di-
yebileceğimiz işçi çıkarma noktasına girdiler 
bunu kasıtlı olarak yaptılar biz hiçbir işçinin 
işten çıkarılmasını doğru bulmuyoruz, HAK-
İŞ burada büyük bir mücadele örneği ser-
giledi. Bolu örneğinde olduğu gibi sonuçlar 
alındı” dedi. HAK-İŞ’in mücadelesini yakın-
dan takip ettiklerini ifade eden Destici, HAK-
İŞ'te olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 
2020 tarihinde Büyük Birlik Partisi 27’nci 
Kuruluş Yıldönümü programına katıldı. 
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-

lan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Mustafa Destici’nin yanı sıra çeşitli partilerin 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı. Arslan, Büyük Birlik Partisi 27. Ku-

ruluş Yıldönümünün hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

ARSLAN, KÜLTÜR 
VE TURİZM BAKAN 
YARDIMCISI 
DEMİRCAN'I 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Şu-
bat 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret 

etti.  Arslan, Demircan'ı ziyaretinde HAK-İŞ 
Kültür Sanat Komitemizin faaliyetlerine iliş-
kin bilgi verdi, kültür sanat alanındaki faa-

liyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

ARSLAN, BBP 27’NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI
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ARSLAN, İETT  TEMSİLCİLERİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ocak 
2020 tarihinde İstanbul'da İETT Temsilciler 
Ödül Törenine katıldı. İETT’de görevli temsilci-
lerin yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecin-
de gösterdikleri özverili çalışmalarından do-
layı gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendi-
kası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, 
şube başkanları İETT 2 No’lu Şube Başkanı 
Ahmet Günce, İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mus-
tafa İluk, İBÇD Derneği Genel Başkanı Abdula-
ziz Kaygısız ve İETT’de görev yapan temsilcileri 

katıldı. Ödül töreninde konuşan Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, “31 Mart yerel seçimle-
rinin ardından yapılan tüm baskı ve tehditlere 
rağmen HİZMET-İŞ’in birlik ve beraberlik içe-
risinde olduğunu bir kez daha gösteren üyele-
rimize teşekkür ediyorum. Yeni dönem toplu 
iş sözleşmesi sürecinde bir kısım sendikalar 
tarafından çeşitli algı operasyonu yürütüldü. 
Üyelerimiz, bütün yönlendirmelere baskı ve 
tehditlere prim vermediler. HİZMET-İŞ’te kal-
mayı tercih ettiler. Sendikamız yeni dönem 
örgütlenme sürecinden İETT emekçilerinin 

teveccühü ve alnının akıyla çıkmıştır. Bu ba-
şarının elde edilmesinde buradaki temsilci 
arkadaşlarımızın üstün gayretleri olmuştur. 
Bu gayretleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ’li Olmak Her Şeyin 
Ötesindedir”

Törende konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, “HAK-İŞ’i bir mücadele örgütüdür. Bu 
örgütün temsilcileri olarak sorumluluklarımız 
var. Sorumluluklarımızın gereğini yapmak 
durumundayız. HAK-İŞ olarak bir yandan sen-
dikal gündem ile ilgilenirken, diğer yandan da 
ülkemize, bölgemize ve küremize ait sorum-
luluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Sorumluluğumuzun gereğini yapmak bizleri 
gururlandıran bir durumdur” dedi.
31 Mart seçimlerinden sonra bazı CHP’li ve 
HDP’li belediyelerde yaşanan sürgünler ve 
işten çıkarmaları protesto ve işten çıkarılan 
emekçilerin geri işe iadesi için gerçekleştiri-
len Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün başarıyla 
tamamlandığını kaydeden Arslan, “Bolu'dan 
Ankara'ya 12 gün yürüdük, 200 kilometre, 267 
bin 467 adım katettik, yağmur-çamur deme-
den yürüdük. Büyük bedeller ödedik, ama ey-
lemimiz sonunda, Bolu Belediyesi’nde çalışan 
üyelerimiz işlerine döndüler” diye konuştu.

“Silopi’de Üyelerimiz Sendikamıza 
Ve Devletini Sahip Çıktıkları İçin 
Cezalandırıldılar”

Yeni yıla Silopi'de, işten çıkarılan emekçilerle 
birlikte girdiklerini hatırlatan Arslan, şunları 
kaydetti: “Şehit ailesi yakını oldukları için HDP’li 
belediye tarafından işlerinden atılan emekçi-
lerin yanında olduk. Silopi’de işten çıkarılan 
arkadaşlarımız, sendikamızdan istifa etme-
dikleri için, devletine, milletine sahip çıktıkları 
için cezalandırıldılar. Silopi'de mücadelemiz 6 
aydır devam ediyor. Silopi’deki arkadaşlarımız 
sadece işe dönme mücadelesi vermiyorlar, 
aynı zamanda terörizme karşı da mücadele 
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ediyorlar.” 31 Mart Seçimlerinden bugüne 6 
bini aşkın HAK-İŞ’li emekçinin işten çıkarıldığı 
bilgisini paylaşan Arslan, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin önünde aylardır devam eden bir 
eylem var. Her emekçinin yaşadığı zorlukları 
içimizde ve yüreğimizde hissediyoruz. Kimse 
işten çıkarılan arkadaşlarımızı duymak istemi-
yor, ancak biz duymak zorundayız. Türkiye'nin 
neresinde işini, aşını kaybetmiş arkadaşımız 
varsa onlara karşı sorumluyuz” dedi. Arslan, 
her ne olursa olsun, İstanbul’daki mücadele-
den vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Arslan, İdlib’e Yardım Kampanyasına 
Destek Olmaya Çağırdı

Arslan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, İHH, Deniz Fe-
neri, Türk Kızılayı ve AFAD’ın İdlib’deki insani 
drama “Dur” demek için birlikte başlattığı yar-
dım kampanyasına destek istedi. Arslan, “İd-
lib'de insanlık ve adalet ölüyor. Bütün dünyanın 
gözü kör, kulağı sağır. Ancak biz bu zulme karşı 
mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. 
Tüm teşkilatımızı ve milletimizi bu kampanya-
ya destek olmaya davet ediyorum” dedi. Tem-
silcilerimize verilen ödülü bir teşekkür olarak 

nitelendiren Arslan, “Bu ödülleri şahsınızda 
tüm İETT çalışanlarına takdim ediyoruz” dedi. 
Toplantıda, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Keskin, İstanbul İETT 
2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Günce,  İETT 3 
No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk ve İBÇD Der-
neği Genel Başkanı Abdulaziz Kaygısız da birer 
selamlama konuşması yaptı. Baştemsilciler 
de yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci ve 
sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
vererek, kendileri adına düzenlenen törenden 
dolayı teşekkür ettiler. Arslan, işyeri sendika 
temsilcilerimize plaket takdim etti.
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ARSLAN, MEDYA-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfede-
rasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın 
3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Medya-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Ku-
rulu, 18 Ocak 2020 tarihinde Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Mehmet 
Şahin, Av. Hüseyin Öz, Medya-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Sezai Ballı, HAK-İŞ Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile Medya-İş Sendikası 
delegelerinin katılımıyla HAK-İŞ Genel Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi.
Genel Kurulu sevk ve idare etmek üzere 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız başkanlığında oluşturulan divan he-
yetinde Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz, Hukuk Müşaviri Abdullah Hamdi 
Koçoğlu, Neslihan Boyraz ve Hüseyin Bar-
dakçı görev aldı.

“Medya-İş 8 Yılda Önemli Başarılara 
İmza Attı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Med-
ya-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu’nun 
hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, 
“Türkiye’nin önemli bir kurumu olan Anadolu 
Ajansı’nda örgütlü olan Medya-İş Sendika-
mız, 8 yılda önemli başarılara imza atmıştır. 
Medya-İş Sendikamız, 8 yılda medya iş kolu-
nun en büyük sendikası olmuştur” dedi.
Anadolu Ajansı çalışanlarının dünyanın de-
ğişik bölgelerinde ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek ve habercilik anlamında bütün 
dünyaya doğru haber ulaştırma konusundaki 
çabalarını dile getiren Arslan, “Dünyanın her 
köşesinde Anadolu Ajansı markası altında 
ülkesine hizmet eden bütün arkadaşlarımıza 
selamlarımı gönderiyorum” dedi.
Gazetecilerin görevini yerine getirirken çeşit-
li tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirten 

Arslan, “Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mus-
tafa Yalçın’ın Paris’te polis terörü sonucunda 
ağır bir şekilde yaralanması, Hilmi Balcı’nın 
Mısır polisi tarafından tutuklanıp serbest bı-
rakılması, Abdulkadir Nişancı kardeşimizin 
haber peşinde koşarken hayatını kaybetmesi 
bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Gö-
revini yaparken yaşamını yitiren kardeşleri-
mize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Hala bir bölümü içerde Mısır'daki 
gazeteci kardeşlerimizle dayanışma içerisin-
de olduğumuzun mesajını iletmek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Özel Basın Yayın Kuruluşlarında 
Örgütlenmek Zorundayız”

Medya-İş Sendikasının kuruluşunda HAK-
İŞ’in aktif ve etkin olarak yer aldığını dile ge-
tiren Arslan, “Medya iş kolunda sendikalaş-
manın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özel 
televizyonlarda ve basın yayın kuruluşlarında 
örgütlenmek zorundayız. Bu konuda önemli 
bir açığımız var. Medya-İş Sendikamızın en 
önemli görevi Anadolu Ajansı dışındaki diğer 
basın kuruluşlarında da örgütlenmek olma-
lıdır. Çalışanlarla ve patronlarla görüşerek 
sendikalaşmanın aslında herkes için fayda-
lı olduğunu anlatmamız gerekiyor. Sadece 
Anadolu Ajansı’ndaki gazetecilerin değil, 
ülkemizdeki özel televizyonlar dahil bütün 
basın yayın kuruluşlarında örgütlenmemiz 
gerekiyor” diye konuştu.

 “Bütün İşyerlerinde HAK-İŞ’e 
İhtiyaç Var”

HAK-İŞ’in kutlu bir mücadele ortaya koydu-
ğunu vurgulayan Arslan, “Bizim olmadığımız 
yerde barış ve uzlaşma yok. Ülkemizin ihti-
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yacı olan birliktelik yok. Anadolu Ajansı dahil 
örgütlendiğimiz bütün işyerlerinde HAK-İŞ’e 
ihtiyaç var. Sendikasız işyerlerinde büyük sı-
kıntılar yaşanıyor. Sendikamıza sahip çıkaca-
ğız, bütün işyerlerinde mücadelemizi sonuna 
kadar sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.

“Toplu İş Sözleşmesini Ek Zamla 
Taçlandırdık”

Anadolu Ajansı’nda imzalanan toplu iş söz-
leşmesinde hiçbir çalışanın zarar görmeden, 
işverenle diyalog kurarak, masada sorunları 
bitirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini 
söyleyen Arslan, “Olmazları oldurarak bu-
günlere kadar geldik. Toplu sözleşmenin 
birinci yılını tamamlamadan önce ek zam al-
dık. 1 yıl önce temellerini attığımız uzlaşma, 
dayanışma ve birlikte sorun çözme iradesi 
bugün ek zamla taçlandırılmıştır. Bunun ne-

deni diyalog ve uzlaşmadır. Anadolu Ajansı’nı 
sıkıntıya sokmadan ajansın şartlarını dikkate 
alarak bu toplu iş sözleşmesini imzaladık” 
dedi.

“HAK-İŞ, Sendikacılığın Ötesinde Bir 
Anlam İfade Ediyor”

HAK-İŞ isminin büyük bir manayı ifade etti-
ğini söyleyen Arslan, “Nereye gidersek gide-
lim HAK-İŞ’in ismi, anlamı, manası bizim için 
en önemlisidir. Çünkü HAK-İŞ, sendikacılığın 
ötesinde bir anlam ifade ediyor. Yeri geliyor 
insan hakları örgütü, yeri geliyor ülkelerdeki 
sorunların çözümünün adresi oluyor. HAK-İŞ 
olarak Afrika, Filistin, Afganistan, Irak, Ye-
men demeden bütün dünyaya koşmaya ça-
lışıyoruz. Bu yüzden dünyanın hangi ülkesine 
gitsek binlerce insanın duasıyla ve kucaklaş-
masıyla karşılaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sendikacılığı Çok Yönlü Ele 
Alıyoruz”

Sendikal mücadeleyi hem insan hakları bo-
yutuyla, hem haklar boyutuyla hem de evren-
sel bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyleyen 
Arslan, “Uluslararası dayanışmayı güçlen-
direceğiz. Sendikalarımızın bu konudaki da-
yanışmalarını arttırmasını istiyoruz. HAK-İŞ 
ve MEMUR-SEN tarafından başlatılan İdlib 
yardım kampanyasına sendikalarımızla bir-
likte katkıda bulunduk. İdlib’de olup bitenleri 
dünya kamuoyuna anlattık. HAK-İŞ, ME-
MUR-SEN ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte İdlib’e anlamlı bir yardım kampanyası 
başlattık” dedi. 

“Bakan Selçuk İle Bir Araya Geldik”

696 sayılı KHK’ya HAK-İŞ’e verilen taahhüt-
lerin dışında bir madde eklenerek çalışma 
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hayıtında çeşitli sıkıntılar yaratacak bir dü-
zenleme yapıldığını anımsatan Arslan, “Bu 
durumu her fırsatta hükümetimize ve ilgili-
lere iletmemize rağmen bu konuda ne yazık 
ki herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bu so-
runu çözemezsek 200 bine yakın arkadaşı-
mız kanun zoruyla bizden ayrılacak. HAK-İŞ 
mensubu olmayan sendikalara kanun zoruy-
la gönderilecekler. Buna sessiz kalmayaca-
ğız. Perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir 
araya gelerek bu konuyu kendisine ayrıntılı 
bir şekilde ifade ettik. Geçtiğimiz aylarda da 
Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu ayrın-
tılı bir şekilde ifade ettik. Bu KHK’nın mutlaka 
değiştirilmesini ve Ekim ayından önce bu-
nun ortaya çıkmasını istiyoruz” diye konuştu. 
Arslan, “Yıllardır taşeron örgütlenmesinin 
içinde olan HAK-İŞ ve sendikalarımızın ka-
nun zoruyla üyeliklerinin başka sendikalara 
götürülmek istenmesine asla razı değiliz ve 
bunu kabul etmiyoruz. Bunun değiştirilmesi 
için ısrarla, inatla ama üslubumuzu bozma-
dan, kavga etmeden sorunlarımızı anlatarak 
çözmemiz gerekiyor.  2 yıldır bunun mücade-
lesini veriyoruz. Bu konudaki mücadelemizi 
yılmadan, usanmadan, azim ve kararlılıkla 
devam ettireceğiz. Sendika üyelerinin kanun 
zoruyla başka bir sendikaya gönderilmesi 
anlayışının durdurulmasını talep ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Vergi Konusunda Özel Çaba Sarf 
Ediyoruz”

Vergi konusunda HAK-İŞ’in özel bir çaba sarf 
ettiğini anlatan Arslan, “Özellikle dijital vergi 
tartışmalarında HAK-İŞ Yönetim Kurulunda 
aldığımız karar gereği 1 Mayıslarda da ortaya 
koyduğumuz özel çabalarımıza bir yenisini 
daha ekledik. Oluşturduğumuz komiteyle 
vergi raporu hazırladık. Bu raporu bütün 
muhataplarımıza gönderdik. Raporlarımızın 

duyulmasından sonra TÜRK-İŞ’te vergi ko-
nusundaki taleplerimizi diğer konfederas-
yonlarla ortaklaştırarak bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna paylaştık” dedi.

“Vergi Konusundaki Çarpıklığın 
Ortadan Kaldırılmasını İstiyoruz”

Türkiye’nin vergi adaletsizliği konusunda en 
önde ülkelerden birisi olduğunu söyleyen 
Arslan, “Bunu uygulamalarla da görüyoruz. 
2008-2009 yıllarında bir asgari ücretli 15 as-
gari ücreti aldığı zaman yüzde 20’lik dilime 
giriyordu. Yani 1 yıl içerisinde asgari ücretli 
yüzde 20’lik dilime giremiyordu. 2019 yılında 
7 asgari ücretle yüzde 20’lik dilime giriyor. 
Yüzde 100 işçi aleyhine bir tablo var. Bunu 
kabul etmemiz mümkün değildir. Bütün üc-
retlerden asgari ücret miktarındaki kısmın 
vergi dışı bırakılmasını talep ediyoruz. Avru-
pa’da olduğu gibi evli olan, çocuk sahibi olan, 
her çocuk için eşi çalışan ve çalışmayan, her 
bir aile için farklı kriterlerle vergi indirimi ve 
muafiyeti sağlanmasını istiyoruz. Vergi konu-
sundaki bu çarpıklığın ortadan kaldırılmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu.
Uzun yıllar sonra kayıtdışı istihdamda yüzde 
2’lik bir artışın meydana geldiğini kaydeden 
Arslan, “Bu durum 1 milyona yakın işçinin 
kayıtdışı istihdama gittiğini bize söylüyor. Bu 
SGK için büyük bir tehdit ve tehlikedir. Hükü-
metin buna yönelik acil tedbir alması gere-
kiyor. Mutlaka kayıtdışıyla ilgili bir mücadele 
seferberliği yapılması gerekiyor” dedi.
Medya-İş 3. Olağan Genel Kurulu’nun far-
kındalıkların yaşatıldığı bir kongre olması 
temennisinde bulunan Arslan, “Yeni dönem-
de daha büyük hedeflere, daha büyük isti-
kamette yürüyerek, Medya-İş Sendikamızı 
daha güçlü hale getirerek, HAK-İŞ’in ilkeleri, 
hedefleri doğrultusunda HAK-İŞ’in anlamına 
ve manasına uygun bir sendikacılığı umut 
ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Divan Başkanı Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız, genel kurulların sendikal ha-
reketin bir okulu, bir bayramı olduğunu vur-
gulayarak, 4 yıllık çalışmaların taçlandırıldığı 
önemli günler olduğunu söyledi. 
HAK-İŞ’in 21 sendikasıyla büyük bir aile 
olarak yoluna devam ettiğini belirten Yıldız, 
“HAK-İŞ her geçen gün daha da güçlene-
rek, sendikal hareketteki aktif ve etkin rolü-
nü güçlendirerek yoluna devam etmektedir. 
HAK-İŞ, hem Türk sendikal hareketinin hem 
de uluslararası sendikal hareketin önemli bir 
bileşeni, aktörü ve belirleyicisi olarak yoluna 
devam etmektedir” dedi.
HAK-İŞ’in kurulduğu günden beri ilkeleri, he-
defleri, çalışmaları ve değerleri olan bir kon-
federasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ, 
sendikal hareketin önemli ve vazgeçilmez 
bir üst kimliğidir. HAK-İŞ güvenin adresidir. 
21 sendikasıyla Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın liderliğinde yoluna daha güçlü bir 
şekilde devam edecektir” şeklinde konuş-
tu. Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai 
Ballı, gazeteciliğin zor şartlarda yapıldığını 
söyleyerek, “Üyelerimizden kayıplarımız olu-
yor. Mesleğe bağlı olarak yaralılarımız oluyor. 
Bunların kısmen telafisi olsun diye ferdi kaza 
sigortası yaptırdık ama her ferdi kaza sigor-
tası yaptırmamızda da temennimiz arkadaş-
larımızın bunlardan faydalanmaması oldu” 
dedi.
Ballı, “Sendikamıza esas ivmeyi kazandıran 
HAK-İŞ’tir. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’a ve tüm HAK-İŞ yöneticilerine bizden 
hiçbir zaman desteklerini esirgemedikleri 
için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Genel kurulda, Medya-İş Sendikası eski Ge-
nel Başkanı Hamdi Ateş bir selamlama ko-
nuşması yaptı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen se-
çim sonucunda Sezai Ballı yeniden Medya-İş 
Sendikası Genel Başkanı olarak seçildi.
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ARSLAN, VAN AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şu-
bat 2020 tarihinde, çığ felaketinin yaşandığı 
Van’da taziye ziyaretlerinde bulundu.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Van İl Başkanı 
Abdullah Efeoğlu ve HAK-İŞ Muş İl Başka-
nı Yaşar Kalır, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Konfederasyonumuza 

bağlı sendikalarımızın il başkanları eşlik etti.
Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde çığ altında ka-
lan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düş-
mesi sonucu Van Büyükşehir Belediyesi iş-
tiraki Belvan A.Ş.’de itfaiye eri olarak çalışan 
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın üyesi Fevzi Sevinç’in de aralarında 

bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Arslan, Taziye Ziyaretlerinde 
Bulundu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van Bü-
yükşehir Belediyesi itfaiye eri üyemiz Fevzi 
Sevinç’in taziye evini ziyaret ederek, çığ fela-
ketinde arama kurtarma esnasında hayatını 
kaybeden üyemize ve yakınlarına başsağlığı 
diledi.
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu-
rada bulunuyoruz. Üyelerimizin her zaman 
yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Bahçesaray'da yaşanan çığ altında kalan 
vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışırken 
şehit olan üyemiz Fevzi Sevinç'e yüce Al-
lah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Sevinç ailesi ziyaretinin ardından Arslan, çığ 
felaketinde hayatını kaybeden DİSK’e bağlı 
Genel İş Sendikası İşyeri Sendika Temsilcisi 
Emrullah Ersarı’nın taziye evine katılarak, 
baş sağlığı dileğinde bulundu.
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 
TAZİYE ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 
2020 tarihinde çığ felaketinin yaşandığı böl-
gede bulunan Van Büyükşehir Belediyesi’ne 
taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, Van Edremit ilçesi Kaymakamı ve 
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Vekili Muhammet Fuat Türkman’ı maka-
mında ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Van İl Başkanı 
Abdullah Efeoğlu ve HAK-İŞ Muş İl Başka-
nı Yaşar Kalır, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın il başkanları eşlik etti.
Van’da yaşanan çığ felaketinin tüm Türkiye’yi 
derinden üzdüğünü belirten Arslan, çığ fela-
ketinde yaşamını yitirenlere yüce Allah’tan 
rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

ÇATAK BELEDİYE BAŞKANI ŞEYLAN’A 
TAZİYE ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 2020 
tarihinde çığ felaketinin yaşandığı bölgede bulunan 
Çatak Belediyesi’ni ziyaret etti.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ı zi-
yaret eden Arslan, taziye ve geçmiş olsun dileğinde 
bulundu. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Van İl Başka-
nı Abdullah Efeoğlu ve HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar 
Kalır, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
il başkanları eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şey-
lan’a, yaşanan çığ felaketinin tüm Türkiye’yi derin-
den üzdüğünü belirterek, ilk yaşanan çığ felaketinin 
ve çığ altında kalanları kurtarmak için orada bulu-
nan ekibin çığ altında kalarak yaşamını yitirmesin-
den dolayı taziye dileklerini sundu.
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EDREMİT BELEDİYE 
BAŞKANI SAY’a 
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Şubat 
2020 tarihinde Edremit Belediye Başkanı Av. 
İsmail Say’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Van İl Başkanı 
Abdullah Efeoğlu, Hizmet-İş Sendikası Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın il başkanları eşlik etti.

ARSLAN, TBB GENEL 
SEKRETERİ EKİCİ’Yİ 
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ocak 2020 
tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Birol Ekici ve beraberindeki heyeti makamında 
ağırladı. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Hüseyin Öz de yer aldı. Program, karşılıklı hediye-
leşmenin ardından son buldu.
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TİSK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da 
aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi (KİK) heyeti 30 Ocak 2020 
tarihinde Türkiye İşveren Sendikalar Konfe-

derasyonu’nu (TİSK) ziyaret etti. Ziyarette, 
TOBB, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, Türki-
ye KAMU-SEN, TZOB başkan ve temsilcileri 
yer aldı. Arslan ve beraberindeki heyet, TİSK 

27. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilen Özgür Burak Akkol ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dile-
ğinde bulundu.
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ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK 
SENDİKALAR BİRLİĞİ OLARAK

“SÖZDE BARIŞ PLANI’NI REDDEDİYORUZ

Aralarında 45 ülkeden 120’ye 
yakın Konfederasyon ve 
meslek örgütlerinden olu-
şan  Uluslararası Kudüs ve 
Filistin’e Destek Sendikalar 
Birliği’nin Genel Başkanlığını 
yapan HAK-İŞ Konfederas-
yonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan,  ABD Başkanı Donald 
Trump ile İsrail Başbakanı 
Binyamin Netanyahu tarafın-
dan  ortak basın toplantısı ile 
açıkladıkları planın “Yüzyılın 
Anlaşması” değil “Yüzyılın 
İhaneti” olduğunu söyledi. 
Arslan, planla ilgili açıklama 
ve tepkilerine  devam eder-
ken “ABD’nin sözde barış pla-
nı’nın Filistin’i yok etme planı 
olduğunu belirtti.
Arslan, “Trump, Kudüs’ün 
İsrail’in “bölünmez” başken-
ti olduğunu belirtmekle, bu 
planın bir ihanet planı ol-
duğunu ortaya koymuştur. 
Çünkü, Müslümanların ilk 
kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın 
da içinde bulunduğu Kudüs, 
işgalci İsrail’in değil, Filis-
tin Devletinin ezeli ve ebedi 

başkentidir. Bilinsin ki Kudüs 
ümmetin onuru, Mescid-i 
Aksa Müslümanların namu-
sudur. Adım adım Filistin’in 
tasfiyesini içeren bu plan, tek 
taraflı olarak hazırlanmış  bir 
dayatmadır.” dedi.
Arslan, açıklamasında, “ABD 
Başkanı Trump tarafından 
dile getirilen “Yeni İsrail’i ta-
nıyacaksınız” şeklindeki bir 
çıkış, barışa değil, bölgede 
çatışmalara ve İsrail’in böl-
gedeki çıkarlarına hizmet et-
mektedir. Uluslararası Kudüs 
ve Filistin’e Destek Sendika-
lar Birliği olarak, temsil etti-
ğimiz ülkelerin sendikaları ve 
STK’ları olarak, kardeş Filistin 
halkının daima yanında olaca-
ğımızı, Filistin topraklarında, 
başkenti Kudüs olan,  bağım-
sız Filistin Devleti kurulun-
caya kadar çalışmalarımıza 
devam edeceğimizi, Filistin’in 
kabul etmeyeceği hiçbir planı 
desteklemeyeceğimizi bir kez 
daha ilan ediyor ve “Yüzyılın 
İhaneti” olan bu planı şiddetle 
reddediyoruz” dedi.
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ARSLAN’DAN FİLİSTİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
MUSTAFA’YA ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Şu-
bat 2020 tarihinde Filistin Devleti Ankara 
Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı makamında 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Filistin ve Ku-
düs’e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeç-
ti, HAK-İŞ Genel Başkan Danışmanı Yahya 
Düzenli, Konfederasyonumuza bağlı Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, 
Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fah-
rettin Kütükçü, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Sekreteri Remzi Karataş ve kadın komitesi 
üyeleri, Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın şube başkanları ve HAK-İŞ Filis-
tin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyarette 
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Baş-
bakanı Binyamin Netanyahu’nun tek taraflı 

olarak ortaya koydukları ve yüzyılın ihaneti 
olarak tarihe geçen ‘Yüzyılın Anlaşması’nın 
Ortadoğu’ya barış değil, kan ve gözyaşı ge-
tireceğini söyledi.

“Yüzyılın Anlaşması Tarihin 
Çöplüğüne Atılmıştır”

Konuşmasında 70 yılı aşkın süredir devam 
eden Filistin mücadelesinin kahramanlarını 
selamlayan Arslan, “Filistin davasını yıllardır 
ayakta tutan ve sürdürme konusunda karar-
lı olan Mahmud Abbas ve diğer mücadeleci 
grupları buradan selamlıyorum” dedi.
Trump ve İsrail Başbakanı Netenyahu’nun 
Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın top-
lantısında tek taraflı olarak ortaya koyduğu 
Orta Doğu Barış Planı’nın kabul edilmesinin 
mümkün olmadığını söyleyen Arslan, plana 
dair tüm dünyadan yükselen tepkileri anım-
satarak, “Filistin devletinin ve Filistin halkı-
nın topyekün bu plana karşı ortaya koyduk-
ları net tavır, bu ihanet planının başlamadan 

tarihin çöplüğüne atıldığını gösteriyor. Bu 
çok büyük bir başarıdır” diye konuştu.

“Trump ve Netenyahu Koltuk 
Telaşındalar”

Ortaya konulan plana İsrail ve ABD’li ak-
törlerin de inanmadığını, Netenyahu ve 
Trump’ın ülkelerinde seçim kaygısı içerisin-
de düştüklerini belirten Arslan, “Birisi kol-
tuğunu kaybetmiş, birisi koltuk sevdasında. 
Tarih de gösterdi ki bu anlaşma geçmiş ta-
rihlerde olduğu gibi bugün de hiçbir anlam 
ifade etmiyor” şeklinde konuştu.
Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin 
Filistin konusunda duyarlılığının arttırılması 
hususunda HAK-İŞ’e büyük bir görev düştü-
ğünü belirten Arslan, “Sendikal hareketin bu 
konudan haberdar edilmesi ve Filistinli kar-
deşlerimize destek sağlanması konusunda 
HAK-İŞ’in büyük çabaları oldu. Muhatapla-
rımızla görüştüğümüzde başta ITUC olmak 
üzere bu planı reddettiklerini ve Filistinlilerle 
dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiler. 
Bu durum bizler için çok büyük bir moral ve 
büyük bir adımdır. Bunun için muhatapları-
mıza teşekkür ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in Filistin davasına desteğinin daha 
da artarak devam edeceğini belirten Arslan, 
“HAK-İŞ olarak Filistin’e karşı tarihsel bir 
sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukları-
mızdan hareketle Filistin davasını daha da 
yüceltmek ve yükseltmenin borcumuz oldu-
ğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“Anlaşmanın Hiçbir Karşılığı Yok”

Filistinli sendikal hareket liderleri ile gö-
rüşmeleri sürdürdüklerini söyleyen Arslan, 
Mart ayı içerisinde Filistinli sendikalarla 
Filistin ve Kudüs’te bir araya geleceklerini 
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açıkladı. Arslan, “Yüzyılın Anlaşması”nın Si-
yonist İsrail ve yandaşları tarafından işgal 
edilen Filistin topraklarını ilhak etmek ve 
buna meşru bir zemin oluşturmak için böyle 
bir anlaşmanın ortaya atıldığına dikkati çekti. 
Arslan, “Gazze’deki ambargonun ve izolas-
yonların devam edecek olması, dünyadaki 
Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına 
dönememiş olması, Kudüs’ün statüsünün 
değiştirilmesi ve ipe sapa gelmez fikirlerin 
ve görüşlerin hiçbir karşılığının olmadığını 
tüm dünya görmüş oldu. Bunun altını bir kez 
daha çizmemiz gerekiyor” dedi.

“HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
Faaliyetlerimiz Sürecek”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal 
Dayanışma Komitesi’nin 2019 yılında Tür-
kiye’nin değişik illerinde düzenlenen etkin-
liklerinin 2020 yılı içerisinde de devam ede-
ceğini söyleyen Arslan, “Sayın Büyükelçimiz 
bizim için büyük bir şans. 2019 yılında ger-
çekleştirdiğimiz bütün etkinliklerimize Sayın 
Büyükelçimiz katılarak katkı verdi. 2020 yı-
lında da bu etkinliklerimize devam edeceğiz. 
Dayanışma ve birlikteliğimizi daha da geliş-
tirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kapılarımız Size Her Zaman 
Açıktır”

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, 
“Sizleri burada ağırlamaktan gurur duyuyo-
rum. Bu büyükelçilik kendi ofisinizdir, kendi 

evinizdir ve kapılarımız size her zaman açık-
tır. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
Filistin’i ve Filistin halkını destekleme konu-
sunda her zaman yanımızda olmuştur. 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi de tüm zamanını ve çabasını Filistin’e 
adamıştır. Bunu yaparken de merhum Yaser 
Afarat’ın vasiyetini yerine getiriyor. Çünkü 
Kudüs ve Filistin’i Türkiye’ye emanet ettiğini 
kendisine söylemişti” dedi.

“Açıklanan Anlaşma Hukuka 
Aykırıdır”

ABD tarafından yüzyılın anlaşmasında yer 
alan 300’e yakın maddenin tamamen huku-
ka aykırı olduğunu ifade eden Faed Musta-
fa, “Filistinliler olarak bu talihsiz anlaşmayı 
açıklayan Trump’ın kararlarına karşı dünya-
daki tüm tepkileri analiz ediyoruz. Bu ana-
lizlerin sonucunda gururla söyleyebilirim ki 
Türk halkının tepkisi bütün ülkelerden daha 
fazla olmuştur. Türkiye’nin duru-
şuna baktığımızda, hükümet, dev-
let, meclis ve STK’lar hep birlikte 
bu anlaşmayı reddettiklerini açık 
bir şekilde dünyaya ilan ettiler. Bu 
planda Filistinlilere rüşvet teklifin-
de bulundular. 50 milyar dolardan 
bahsediyorlar. Ama yanılıyorlar 
bizler Kudüs’ü ve Filistin’i dünya-
nın bütün varlıklarına değişmeyiz” 
şeklinde konuştu.

“Mescid-i Aksa Müslümanların 
Namusudur”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal 
Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tan-
rıverdi, “Kudüs ümmetin onuru, Mescid-i 
Aksa Müslümanların namusudur. Kimse 
sahip çıkmasa da, herkes sırtını dönse de 
biz asla sırtımızı Filistin’e dönmeyeceğiz. Ta-
rihi, dini ve insani sorumluluklarımız gereği 
Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacağız” 
dedi. Tanrıverdi, “HAK-İŞ olarak sözde Orta 
Doğu Barış Planı 'Yüzyılın Anlaşması'nı hiç-
bir şekilde kabul etmiyoruz ve bizim için yok 
hükmündedir. ABD'nin Kudüs kararının bi-
zim nazarımızda hiçbir hükmü ve geçerliliği 
yoktur. Sayın Büyükelçimiz bilsin ki HAK-İŞ 
olarak, Türkiye olarak, Türk milleti olarak, 
ümmet olarak her zaman yanlarındayız, bi-
riz ve beraberiz. Bize ne yükümlülük düşü-
yorsa onu yerine getirmeye hazırız ve bunu 
ifade etmek için buraya geldik” diye konuştu.
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ARSLAN, SENDİKALARIMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz ve yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziya-
retinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman 
Yıldız ile Av. Hüseyin Öz eşlik etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Öz Güven-Sen'in kısa süre içerisinde büyük 
başarılara imza attığını belirterek, bundan sonra da HAK-
İŞ’in ilke ve prensipleri doğrultusunda emin adımlarla daha 
da ileriye yürüyeceğine inandığını söyledi. Öz Güven-Sen 
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, ziyaretinden dolayı Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret programında Yılmaz, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ocak 2020 tarihinde Konfe-
derasyonumuza bağlı Öz Büro-İş Sendikamızın Genel Başkanı Baki 
Gülbaba ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ile Av. Hüseyin Öz 
eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Büro-İş Sendikası-
nın önemli bir tarihi yürüyüşünün olduğunu belirterek, “Öz Büro-İş 
Sendikamız 47 İl Başkanlığı ile 81 ilde örgütlü olan muazzam bir 
güçtür. Bu tarihi başarısından dolayı sendikamızla gurur duyuyoruz. 
Bu başarısının gün geçtikçe daha da artacağına inanıyoruz” dedi. Öz 
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, ziyaretinden dola-
yı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti. Ziyaret 
programında Gülbaba, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a günün 
anısına hediye takdiminde bulundu.

öz güven-sen sendİkası

öz büro-İş sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Devlet Sert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. 
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman 
Yıldız ile Av. Hüseyin Öz eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın dava inancıyla çıktığı yolda 
önemli başarılara imza attığını belirterek, “Öz Sağlık-İş Sendi-
kamızın kısa bir sürede elde ettiği başarılarının önümüzdeki 
yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz” 
dedi. Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ziya-
retinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşek-
kürlerini iletti. Ziyaret programında Sert, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

öz sağlık-İş sendİkası

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Finans-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Ahmet Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Finans-İş 
Sendikası’nın finans işkolunda faaliyet gösteren önemli bir 
sendika olduğunu belirterek, “Öz Finans-İş Sendikamızın ku-
rulması için uzun yıllar mücadele ettik. Nihayetinde alanında 
başarılı bir sendikayı hayata geçirdik. Sendikamızı, 7 yılda elde 
ettiği örgütlenme başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ziyare-
tinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür-
lerini iletti. Ziyaret programında Eroğlu, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

öz fİnans-İş sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Orman-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Settar Aslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Os-
man Yıldız ve Yunus Değirmenci eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Öz Orman-İş Sendika-
mız HAK-İŞ’in kurduğu, HAK-İŞ’in oluşturduğu, HAK-İŞ ile 
mayalanmış bir sendikamızdır. Öz Orman-İş Sendikamızın 
kurulduğu günden bu yana yürüyüşünü azim ve kararlılıkla 
sürdürmektedir. Bundan sonra da aynı başarıyı devam ettire-
ceğine inancımız tamdır” dedi. Öz Orman-İş Sendikası Genel 
Başkanı Settar Aslan, ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti. Ziyaret programında 
Aslan, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a günün anısına he-
diye takdiminde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 2020 tarihinde Kon-
federasyonumuza bağlı OLEYİS Sendikamızın Genel Başkanı Ve-
dat Böke ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman 
Yıldız ve Yunus Değirmenci eşlik etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, “OLEYİS Sendikamız, Türkiye’deki sendikal hareke-
tin oluşturulmasında, sendikal mücadelenin hukuki bir zemine 
taşınmasında ve Türkiye sendikal hareketinin ortaya çıkmasında 
büyük bir misyon, sorumluluk ve mücadele ortaya koymuştur” 
dedi. OLEYİS Sendikasının 8 yıllık bir dönemde üye sayısını önem-
li ölçüde arttırdığını söyleyen Arslan, “Sendikamız bu başarısını 
adeta iğneyle oya işler gibi işleyerek, mücadele ederek ve iş kolu-
muzun zorluklarının farkında olarak büyük bir çabanın sonucun-
da olmuştur” şeklinde konuştu. OLEYİS Sendikası Genel Başkanı 
Vedat Böke, ziyaretinden dolayı Arslan’a teşekkürlerini iletti.

öz ORMAN-İş sendİkası

OLEYİS sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Ağaç-İş Sendikasının 
önemli bir noktaya geldiğini belirterek, “Öz Ağaç-İş Sendi-
kamızın bugün geldiği yeri takdirle ve gururla takip ediyo-
ruz. HAK-İŞ’in en zor iş kollarından birisi olan Öz Ağaç-İş 
Sendikamızın ağaç iş kolundaki başarısını bundan sonraki 
başarılar ve hedefler için örnek bir tutum olarak görüyoruz” 
diye konuştu. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay 
Dolu, ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkürlerini iletti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 2020 tarihinde Konfederasyonumuza 
bağlı Medya-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sezai Ballı ve yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve 
Av.Hüseyin Öz eşlik etti. Arslan, 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Medya-İş 3. 
Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan olarak seçilmesinden dolayı Sezai Ballı’ya 
hayırlı olsun dileğinde bulundu. Arslan, “Medya-İş Sendikamız kısa sürede önemli 
başarılara imza attı. Bütün basın yayın kuruluşlarında örgütlenerek, yeni dönemde 
daha da büyüyerek ve güçlenerek HAK-İŞ’in ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda 
emin adımlarla geleceğe yürüyeceğinden şüphemiz yoktur” dedi. Medya-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Sezai Ballı, ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız Arslan’a 
teşekkürlerini iletti. Ziyaret programında Ballı, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ayrıca ziyaret kapsamında Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan Medya-İş Sendikamızın Bilim Kreş ve Gündüz Bakım Evi 
gezerek yetkililerden bilgi aldı.

öz ağaç-İş sendİkası

MEDYA-İş sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Rafi Ay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İplik-İş 
Sendikasının HAK-İŞ’in önemli sendikalarından birisi olduğu-
nu vurgulayarak, “Öz İplik-İş Sendikamız son 5 yılda üye sa-
yısını önemli ölçüden arttırmıştır. Mazeretlerin arkasına sığın-
madan gösterilen çabalar Öz İplik-İş Sendikamızı önemli bir 
noktaya taşımıştır. Bu yönüyle Öz İplik-İş Sendikamız tekstil 
işçilerinin umudu ve geleceği olmuştur” dedi. Öz İplik-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Rafi Ay, ziyaretinden dolayı Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti. Ziyaret progra-
mı günün anısına hediye takdimiyle son buldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ocak 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Taşıma-İş Sendikasının 
7 yılda taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası olduğunu 
belirterek, “Taşımacılık işkolunda çalışan bütün işçilerin Öz 
Taşıma-İş Sendikası çatısı altında toplanması için mücadele-
mizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, zi-
yaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşek-
kürlerini iletti. Ziyaret programı günün anısına hediye takdi-
miyle son buldu.

öz İPLİK-İş sendİkası

öz TAŞIMA-İş sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Toprak-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Metin Özben ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Top-
rak-İş Sendikamızın 7 yılda önemli bir aşama kaydettiğini, hızlı 
bir şekilde kendi işkolunda örgütlendiğini ve toplu sözleşme 
yetkisini aldığını belirterek, “Öz Toprak-İş Sendikamızın kuru-
luşuna öncülük ederek konfederasyonumuza böyle bir sendi-
ka kazandırdığı için Metin Bey’e ve sendikamıza başarıların-
dan ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Öz 
Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, ziyaretinden 
dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti. 
Ziyaret programı günün anısına hediye takdimiyle son buldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz İletişim-İş 
Sendikamızın iletişim alanında 5 yılda önemli başarılara imza 
attığını belirterek, “Öz İletişim-İş Sendikamızın üye sayısını art-
tırarak iletişim işkolunun en büyük sendikası olması için eli-
mizden geleni yapmalıyız” dedi.
Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğ-
lu, ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
teşekkürlerini iletti. Ziyaret programı günün anısına hediye 
takdimiyle son buldu.

öz TOPRAK-İş sendİkası

öz İLETİŞİM-İş sendİkası
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2020 tarihinde 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Maden-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Fahrettin Kütükçü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
etti. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-
man Yıldız eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Maden-İş Sendikası’nın 
uzun ve zorlu bir mücadele sonucunda bugünlere geldiğini 
anımsatarak, “Sendikamız yönetimiyle ve üyeleriyle birlikte 
gelişmek ve maden sektöründe kalıcı olabilmek için büyük bir 
mücadele vermektedir. Öz Maden-İş Sendikamız gün geçtikçe 
daha da büyümekte ve güçlenmektedir” dedi.  Öz Maden-İş 
Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, ziyaretinden do-
layı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret programı günün anısına hediye takdimiyle son buldu. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2020 tarihin-
de Konfederasyonumuza bağlı Öz İnşaat-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Zekeriya Koca ve yönetim kurulu üyelerini 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, inşaat 
sektörünün örgütlenme konusunda zor bir alan olduğunu 
belirterek, “Öz İnşaat-İş Sendikamızın yapacağı çalışmalar-
la bu durumun ortadan kalkacağını ve emekçilerin örgütlü 
bir şekilde haklarına kavuşacaklarını umut ediyorum” dedi. 
Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, zi-
yaretinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a te-
şekkürlerini iletti. Ziyaret programı günün anısına hediye 
takdimiyle son buldu.

öz MADEN-İş sendİkası

öz İNŞAAT-İş sendİkası
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HAK-İŞ ŞIRNAK İL BAŞKANLIĞI BİNAMIZ AÇILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ocak 
2020 tarihinde HAK-İŞ Şırnak İl Başkanlığı 
ve Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikası Şırnak Şube Başkanlığı yeni hiz-
met binası açılışına katıldı. 
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzet Usal, HAK-
İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, HAK-İŞ 
Siirt İl Başkanı Bahattin Olgaç, HAK-İŞ Mar-
din İl Başkanı Eşref Cihan, HAK-İŞ Batman 
İl Başkanı Bünyamin Söğüt, Şırnak Belediye 
Başkan Vekili Kamil Kurt, Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın şube başkan 
ve yöneticileri, MEMUR-SEN’e bağlı Bem 

Bir-Sen temsilcisi Ahmet Temel, Gençlik 
Hizmetleri İl Müdürü Beytullah Birlik, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri-
miz ve basın mensupları katıldı.

“Yeni Yılı İşten Çıkarılan 
İşçilerimizle Karşıladık”

Yeni hizmet binası Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından dualarla hizmete açıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan yeni hiz-
met binasında üyelerimizin çocukları tara-
fından çiçeklerle karşılandı. Arslan çocuk-
larla yakından ilgilenerek bir süre sohbet 
etti.

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 
CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan 
işten çıkarmalara değinerek, “Üyelerimizin 
haksız yere işten çıkarıldığı belediyelerden 
bir tanesi de Silopi Belediyesi olmuştur. 
Haksız yere işinden edilen arkadaşlarımızın 
tekrar işlerine dönmeleri için Şırnak’ta ve iş-
ten çıkarmaların yaşandığı bütün illerimizde 
büyük bir mücadele gerçekleştiriyoruz” dedi.
Silopi Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin 
mahkeme tarafından tekrar işe iade edilme-
leri kararı çıktığını açıklayan Arslan, “2020 
yılını bu yıl ben Şırnak’ta, Sendikamızın yö-
netim kurulu üyeleri de Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde işten çıkarılan, grev devam 
eden, işyerlerinde mücadelesi devam eden 
arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. Yeni yılı 
işten çıkarılan arkadaşlarımızla birlikte kar-
şıladık” diye konuştu.

“Şırnak’taki Başarı Tüm Emek 
Hareketine Örnek Olacak”

HAK-İŞ olarak yılın son gününde Şırnak’ta 
verdikleri mesajların bütün dünyaya ulaştı-
ğını dile getiren Arslan, “HAK-İŞ'in Şırnak'ta-
ki başarısının tüm emek hareketine örnek 
olacağına inanıyorum. HAK-İŞ büyürse Tür-
kiye de büyür. HAK-İŞ’in olduğu yerde ça-
tışma kavga terör olmaz. HAK-İŞ’in olduğu 
yerde barış, kardeşlik, dostluk ve birliktelik 
olur. Bu kardeşliği ve dostluğu bize armağan 
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eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

“Onurlu Mücadelelerini 
Kutluyorum”

CHP ve HDP’li Belediyelerde HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalara üye 6 binden fazla işçinin işten 
atıldığını, 30 bin üyemizin de ise istifa ettiril-
digibi söyleyen Arslan, "Ben bu arkadaşları-
mızın mücadelesini takdir etmek, arkadaş-
larımızla beraber olmak için 2020 yılına Şır-
nak’ta girdim. Arkadaşlarımız bütün tehdit-
lere rağmen 8 aydır azim ve kararlılıkla bu-
rada mücadelelerini sürdürüyorlar. Onların 
bu onurlu mücadelelerini kutluyorum. Aynı 

zamanda Cizre’de işten atılan arkadaşları-
mız için de mücadelemizi devam ettiriyoruz. 
Bölgedeki arkadaşlarımızla dayanışmamızı 
devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni Dönemde Daha Güçlü HAK-İŞ”

Yeni hizmete açılan HAK-İŞ İl Başkanlığı bi-
nasının hayırlara vesile olması dileğinde bu-
lunan Arslan, “Burası hem HAK-İŞ hem de 
Hizmet-İş Sendikamızın İl Başkanlığı olarak 
görev yapacak. Yeni dönemde bölgede daha 
güçlü bir HAK-İŞ’i ve Hizmet-İş’i burada 
göreceğiz. Bölgedeki tek eksiğimizi bugün 
açtığımız şube ile tamamlamış olduk” dedi.

“Şırnak’ta Var Olmak Çok Önemli”

HAK-İŞ olarak Şırnak’ta var olmanın öne-
mini dile getiren Arslan, “HAK-İŞ’in ve Hiz-
met-İş’in Şırnak’ta var olması bizim için çok 
önemli ve değerli. Bizim için buranın manevi 
bir yönü var. Bölgede yaşanan bütün zor-
luklara direnen, karşılaştığı bütün zorlukla-
ra rağmen HAK-İŞ’i ve sendikamızı burada 
temsil eden bütün arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Şırnak'ta üyemizin az veya 
çok olması önemli değil. HAK-İŞ’in burada 
olması birileri için çok önemli bir yenilgidir. 
Bize burada güç veren, desteklerini esirge-
meyen, bizimle beraber olan bütün arkadaş-
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larımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde 
inşallah daha iyi hizmetler yapacağız” ifade-
lerini kullandı.

“Yeni Binamız Şırnak’ta Kalıcı 
Olduğumuzu Gösterecek”

“Diyarbakır’da 30 yıla yakın, Mardin’de 25 yıla 
yakın, Batman’da 30 yıla yakın bir geçmişi-
miz ve mücadelemiz var” diyen Arslan, “Du-
alarla hizmete açtığımız bu bina inşallah bi-
zim Şırnak'ta kalıcı olduğumuzu gösterecek. 
Şartlar ne olursa olsun burada kalmaya ve 
mücadele etmeye devam edeceğiz. Şırnak'ı 
ve bölgeyi birlikte daha ileriye götürmek 
adına üzerimize düşen görevleri yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ Barışın ve Kardeşliğin 
Temsilcisidir”

Bölgede HAK-İŞ’ten büyük beklentilerin 
olduğunu söyleyen Arslan, “Yeni dönemde 
daha iyi hizmetler yapacağız. Arkadaşları-
mızın ekonomik ve sosyal haklarını daha 
ileriye taşımak için elimizden geleni yapa-
cağız. Sendikacılığı yaparken bölge halkıyla 
dayanışmamızı arttıracağız. Terörizm nere-
den gelirse gelsin sadece acı gözyaşı ve kan 
getirir. Biz buna karşı direneceğiz. Siyasal 
mücadelesini herkes sonuna kadar yapmalı, 
teröre asla izin vermemelidir. Terörizmin her 
türlü yöntemine, farklı isimler altında yaptığı 
teröre asla izin vermeyeceğiz ve karşı dura-

cağız. Barışı, kardeşliği ve dostluğu ikame 
etmek, hep birlikte bu ülkede barış içeri-
sinde yaşamak için birbirimizle dayanışma 
içerisinde olacağız. Ülkemize ve geleceği-
mize yönelik tehditleri hep birlikte ortadan 
kaldıracağız. HAK-İŞ burada bunların tem-
silcisidir. HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğini, 
bütünlüğünü ve kardeşliğini savunuyoruz. 
Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı 
Nevzet Usal, “Yeni açılan hizmet binamızda 
Konfederasyonumuzun ve sendikamızın fa-
aliyetlerini daha ileri taşımak için elimizden 
geleni yapacağız. Yeni hizmet binasının ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü 
Hak-İş/Hizmet-İş’in

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Ocak 
2020 tarihinde Mehmet Akif İnan Vakfı tara-
fından düzenlenen Mehmet Akif İnan’ın ve-
fatının 20’nci yılı Anma Programı ve Mehmet 
Akif İnan ödül törenine katıldı. Törende, Çalış-
ma Hayatı ve Emek Ödülü belediyelerde işten 
atılan işçiler için "Emek ve Adalet Yürüyüşü" 
yapan Hizmet-İş Sendikamıza verildi.  
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop, MEMUR-SEN Genel Başkanını 
Ali Yalçın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcımız  
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer 
Çınar, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın yöne-
tim kurulu üyeleri ve  Mehmet Akif İnan Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer katıldı.

Arslan, Akif İnan’ı Anma Programına Katıldı
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Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Eğitim Bir-
Sen’in Kurucu Genel Başkanı şair, yazar, araştırmacı, öğretmen, 
duygu ve düşünce adamı, Mehmet Akif İnan’ı vefatının 20. yıldönü-
münde rahmet ve minnetle andığını belirterek; “Bolu yürüyüşümüzü 
12 günde 200 Km 267 bin 467 adım yürüyerek 6 bin emekçi arka-
daşımızın katılımıyla tamamladık. MEMUR-SEN Konfederasyonu 
yürüyüşümüze büyük katılımla destek verdi. Bolu’da eylemimiz 127 
gün sürdü. Bolu emekçileri 127 gün sonunda işe geri alındı. Sendi-
kamız HİZMET-İŞ’e Bolu Belediyesi’nde işten atılıp mücadele sonrası 
işlerine dönen işçiler adına ‘Çalışma Hayatı ve Emek’ kategorisinde 
verilen bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. HAK-İŞ ve 
MEMUR-SEN büyük bir ailedir ben de bu ailenin üyesi olmaktan gu-
rur duyuyorum” dedi. Şentop, MEMUR-SEN Genel Başkanını Ali Yal-
çın, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer de 
Mehmet Akif İnan’ın vefatının 20’nci yılı Anma Programı ve Mehmet 
Akif İnan ödül töreninde birer selamlama konuşması yaptı.
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GÜLER SABANCI İLE GÖRÜŞME 
TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“Türkiye’nin lider holdingi ve TEMSA marka-
sının kurucusu Sabancı Holding, ülkemizin 
önemli bir değerinin yok olmasına göz yum-
mamalı, TEMSA’da üretimin yeniden başla-
masını sağlamalıdır” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz-
çelik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Ada-
na’da kurulu TEMSA işyerinde üretimin dur-
masının ardından yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Adana’da 
faaliyet gösteren, Özçelik-İş Sendikamızın 
örgütlü olduğu, binlerce emekçinin çalıştı-
ğı TEMSA işyerinde çeşitli anlaşmazlıklarla 
üretimin durdurulması ve sonrasında yaşa-
nan bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. 
Uluslararası arenada marka değeri yüksek 
olan, işçilerin alın teri ile bugünlere gelen 
TEMSA, yılda 4 bin otobüs ve midibüs, 7.500 
hafif kamyon olmak üzere tek vardiyada 
yılda 11.500 araç üreten ve üretiminin yüz-
de 80’ini ihraç eden güzide bir kuruluştur. 
Ülkemizin önemli bir kuruluşunun çeşitli 

anlaşmazlıklar nedeniyle üretiminin durma-
sından büyük bir üzüntü duyuyoruz. 
Bütün taraflar, diyalog mekanizmasını daha 
etkin bir şekilde işleterek, işçilerin alın teri ile 
bugünlere gelen, üretim, istihdam ve ihracat 
alanında ülke ekonomisine önemli katkıları 
bulunan TEMSA gibi başarılı ve önemli bir 
şirketin yeniden üretime başlamasını sağ-
lamalıdır. TEMSA’yı satan ve alan firmaların 
alım satım sürecine ilişkin bütün sorumlu-
luklarını yerine getirmesi gerektiğini bir kez 
daha ifade ediyoruz. Türkiye’nin lider holdin-
gi ve TEMSA markasının kurucusu Saban-
cı Holding, ülkemizin önemli bir değerinin 
yok olmasına göz yummamalı, TEMSA’da 
üretimin yeniden başlamasını sağlamalıdır. 
TEMSA çalışanlarının, bölge halkının ve top-
lumun beklentisi de bu yöndedir.  
TEMSA’da yaşanılanlara ilişkin olarak Sa-
bancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
yın Güler Sabancı’dan randevu talebinde bu-
lunmuştuk. Şu ana kadar herhangi bir yanıt 
gelmedi. Sayın Sabancı ile görüşme talebi-
mizi bir kez daha yineliyoruz. 
Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş Sen-
dikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
TEMSA’da üretimin tekrar başlaması ve iş-
çilerin işlerine dönmesi en büyük arzumuz-
dur.”

"SABANCI HOLDİNG TEMSA’DA ÜRETİMİN YENİDEN 
BAŞLAMASINI SAĞLAMALIDIR"
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ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATI BULUŞMALARINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Şubat 
2020 tarihinde İstanbul’da Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TİSK tarafın-
dan “Hukuki Uygulamaların Analizi” temasıy-
la düzenlenen “Çalışma Hayatı Buluşmaları”-
na katıldı. 
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdül-
hamit Gül, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
gür Burak Akkol, Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Hukuk Müşavirleri 
Hamdi Abdullah Koçoğlu, Kürşat Kaya, Meh-
met Ali Kayabaşı’nın yanı sıra TOBB, MÜSİ-
AD, YASED, TİSK, TÜRK-İŞ temsilcileri katıl-
dı.  İşçi, işveren ve yargı taraflarını ilk kez bir 
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araya getiren toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
açılış konuşması ve Adalet Bakanı Abdülha-
mit Gül’ün konuşmalarıyla başladı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantı 
gündemine ilişkin HAK-İŞ’in tespit ve öneri-
lerini paylaştı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hukuk mer-
kezli çalışma hayatını ilgilendiren konuların 
gündeme alınmasının memnuniyet verici bir 
durum olduğunu belirterek, toplantıda orta-
ya çıkan görüş ve önerilerin hukuk hayatına 

önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. 
Gül, konuşmasında hukuk, ekonomi ve çalış-
ma hayatı konularıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulundu.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş ilişkisinin, 
işçinin hak ve hukukunun ancak iş yeri varsa 
mümkün olduğunu belirterek, işyerlerinin 
ekonomiye katkı sağlayacak derecede art-
masını ve daha fazla istihdam sağlamasını 
önemsediklerini söyledi.
İş mahkemelerindeki dava dosya sayısının 
artmasının işçiler ile işveren arasındaki bazı 

konuların daha net, daha hızlı çözülmesi ge-
rektiğine işaret ettiğini vurgulayan Selçuk, bu 
konuların “Çalışma Hayatı Buluşmaları” top-
lantısının önemini ortaya çıkardığını kaydetti.
Program kapsamında, iş davalarında zorunlu 
arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe 
bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurt-
dışı işçi istihdamı konuları kapsamlı olarak 
ele alındı. Genel Başkan Yardımcımız Av. Hü-
seyin Öz de toplantının öğleden sonraki bölü-
münde söz alarak toplantı gündemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.
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Hizmet-İş 42 yaşında...
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 
2020 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın 42’nci Kuruluş Yıl-
dönümü kutlamalarına katıldı.
Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen kutlamaya, HAK-İŞ ve Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’ın, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili 

Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu 
ve Onursal Başkanı ve AK Parti Manisa Eski 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş 
Sendikası yöneticileri ve Hizmet-İş Genel 
Merkez Personelleri katıldı.

“42’nci Yılımıza Gurur, Onur ve 
Haysiyetle Giriyoruz”

Kutlama töreninde konuşan Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, “Sendikamızın kuruldu-

ğu günden beri sürdürdüğü mücadele, gayret 
ve yaptığı faaliyetlerle 42’nci yılımıza gurur, 
onur ve haysiyetimizle giriyoruz. 42 yıllık mü-
cadelenin ilk gününde bizimle beraber olan, 
bugün halen bizimle olan Kurucu ve Onursal 
Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi’ye ve 
onunla birlikte diğer kurucularımıza teşek-
kür ediyorum” dedi. Hizmet-İş Sendikasının 
zor süreçlerden geçerek günümüze kadar 
ulaştığını, Türkiye’nin en büyük, en güçlü ve 
en etkin işçi sendikası konumuna ulaştığını 
söyleyen Arslan, “42 yıllık mücadelemizde 
üyelerimize, milletimize, değerlerimize, de-
mokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıktık. 
12 Eylül’de, 28 Şubat sürecinde, 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi gecesinde ve 31 Mart ye-
rel seçimlerinden sonra sendikamıza ve üye-
lerimize karşı yapılan haksızlıkları yaşadık. 
Ayaklarımıza taş değdi, çelme takıldı, zulüm 
gördük, hakir görüldük, düşmanlaştırıldık 
ama asla ilkelerimizden, inançlarımızdan, 
değerlerimizden vazgeçmeden yolumuza 
devam ettik ve bugün Türkiye’nin en büyük 
sendikasıyız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 42’nci Kuruluş Yıldö-
nümü anısına pasta kesildi.
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ÇALIŞMA HAYATININ 
SORUNLARI ELE ALINDI
HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikaların ka-
tılımıyla HAK-İŞ Genel merkezinde gerçekleştirilen 
komite toplantısında sendikal sorunlar, örgütlenme 
konusu ve çalışma hayatının sorunları ele alındı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın başkanlığında 
20 Ocak 2020 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz ile konfe-
derasyonumuza bağlı ilgili sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri katıldı.

ARSLAN, KARAMANLI ÖGRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ocak 2020 
tarihinde Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Bozkır 
tarafından organize edilen Ankara’da okuyan Ka-
ramanlı Üniversite öğrencileriyle Ocak ayı sohbet 
programında bir araya geldi.  
Arslan, üniversite öğrencilerine HAK-İŞ Konfede-
rasyonumuzun faaliyetleri, Sendikalar ve çalışma 
hayatının güncel konuları hakkında bilgi verdi. Ars-
lan, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını 
yanıtladı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından sohbet 
programı son buldu.
Genel Başkanımız Arslan’a HAK-İŞ Basın Müşavi-
rimiz Birsen Çiçek Odabaşı eşlik etti.
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HAK-İŞ AİLE BULUŞMASI PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAK-İŞ Aile Buluşması, 30 Ocak- 2 
Şubat 2020 tarihlerinde Kırşehir’de 
gerçekleştirildi.
Programa Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hü-
seyin Öz, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ 
Kırşehir İl Başkanı Hızır Güler’in 
yanı sıra HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Merkezi’nde çalışan perso-
neller ve aileleri katıldı.
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TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PLATFORMU 
GENEL KURULUNA KATILDIK

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÖZ TAŞIMA-İŞ 
SENDİKAMIZDA TOPLANDI

HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Emi-
ne Aytekin ve  HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı 
Mustafa Şişman,  Türkiye Gençlik STK’ları 
Platformu (TGSP) 2. Olağan Genel Kuruluna 
katıldı.   
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde 04 Ocak 
2020 tarihinde gerçekleştirilen programa, 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kur-
tulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal 
Erdoğan da katıldı.
Toplantıda yönetim kurulu değişikliğine 
gidilerek oylama yapıldı. Mevcut Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, yeniden 
başkan seçildi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Toplantısı, 8 Ocak 
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Öz Taşıma-İş Sendikamızın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin başkanlığında gerçekleştirilen toplan-
tıya, konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın kadın komitesi başkan ve üyeleri 
katıldı. Toplantıda, sendikaların 2020 yılı faa-
liyet planı çalışmaları yapılarak, “Çalışma Ya-
şamında ve Sendikal Hayatta Kadın” konulu 
il eğitimlerinin değerlendirilmesi gerçekleş-
tirildi. Ayrıca 8-9 Aralık 2019 tarihinde ger-
çekleştirilen ETUC Kadın Komitesi toplantısı 
da kadın komitesinin gündemine alındı.
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Avrupa Birliği Türkiye Raportörü Sanchez 
Amor tarafından Türkiye’deki Konfederas-
yon temsilcileriyle 21 Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya Konfederasyo-
numuz temsilen Dış İlişkiler Uzmanımız 

Merita J. Yıldız katıldı.  Avrupa Birliği Türki-
ye raportörlüğüne yeni atanan Amor, sivil 
toplum örgütleri ve özelikle sendikalarla 
olan işbirliğini çok önemsediğini ifade etti. 
Toplantıda taraflar kendilerini tanıttıktan 

sonra Türkiye’deki sendikal gündem ele 
alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

İŞYERLERİNDE ‘ÇOCUK BAKIMEVİ’ İÇİN 50 BİN İMZA

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, “Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım Evi 
İstiyoruz” temasıyla başlatılan kampanya 
kapsamında toplanan 50 bin imzanın Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
teslim toplantısına katıldı.
Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesi-
nin sağlanarak iş veriminin yükseltilmesi için 
işyerlerinde çocuk bakım evi talebini içeren 
50 bin imza HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı 
Fatma Zengin, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı 
Hatice Ayhan ve konfederasyonumuza bağlı 

sendikalarımızın Kadın Komite Başkan Yar-
dımcıları tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürü Gülser Ustaoğlu’na teslim edildi.
İmza tesliminde yapılan açıklamada, “Çalış-
ma hayatındaki kadının karşılaştığı zorluk-
ların başında, annenin olmadığı saatlerde 
çocuğun bakımı kaygısı yer almaktadır. Bu 
durum çalışan kadınların performansını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zaman-
da iş hayatına girmeleri ya da geri dönmele-
rindeki en büyük etkenlerden de biridir. Ça-
lışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesini 

sağlayarak iş verimini yükseltebilmeleri için 
işyerlerinde çocuk bakım odalarının oluştu-
rulmasını ve denetimi Bakanlık tarafından 
yapılan bakım evlerinin zorunlu olmasını 
istiyoruz. Bu amaçla topladığımız 50 bin im-
zayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 
teslim ettik. Bakanlıkça gerekli çalışmanın 
başlatılacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer 
verildi.
Belirli sayıda kadının çalıştığı işyerlerine 
kreş şartı getirilmiş olmasına karşın, uygu-
lamada sorunlar yaşandığına dikkat çekile-
rek, “Var olan kreş ve bakım evleri ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktır. Sunulan kreş 
hizmetlerinin saatleri sınırlıdır ve bu durum 
çalışan anneleri mesai saatleri içerisinde 
seçeneksiz bırakmaktadır. Denetimi Ba-
kanlık tarafından yapılacak bakım evlerinin 
zorunlu olmasını, kadınların iş veriminin ve 
kuruma bağlılığının arttırılması ve çocukla-
rın fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal 
gelişimsel süreçlerini tamam-
layabilmeleri açısından önemli 
görüyoruz. İşyerlerinde çocuk 
bakım evlerinin oluşturulması 
iş hayatının kolaylaştırılması ve 
aile bütünlüğü açısından ge-
reklidir” denildi.

AB TÜRKİYE RAPORTÖRÜ İLE BİR ARAYA GELDİK
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GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDIK

HAK-İŞ Gençlik Komitesi olarak, AK Parti 

Gençlik Kolları tarafından, 15 Ocak 2020 ta-

rihinde AK Parti Genel Merkezi’nde düzenle-

nen “Gençlik Alanında Çalışan Sivil Toplum 

Kuruluşları İstişare ve Değerlendirme Top-

lantısı”na katıldık. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleş-
tirilen toplantıya, AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ah-
met Gümüşsuyu, AK Parti Sivil Toplum ve 
Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve 
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı-
da gençlerle sohbet etti. Toplantıya HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nu temsilen HAK-İŞ Genç-
lik Komitesi Başkanı Emine Aytekin katıldı. 
Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün 
moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşla-
rıyla gençlik çalışmaları müzakere edildi. 
Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler 
ve bunların gençlik alanında yürütülen ça-
lışmalara etkilerinin ele alındığı toplantıya, 
HAK-İŞ olarak aktif bir şekilde katılım sağ-
ladık.

YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU KADIN KOLLARI’NDAN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
Yozgatlı Dernekler Federasyonu Kadın Kolla-
rı Başkanı Gülümser Gürsü ve beraberindeki 
heyet, HAK-İŞ’i ziyaret ederek, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve kadın 
komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret 
programında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.
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ARSLAN, BOSNA HERSEKLİ SENDİKACILARI KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şubat 
2020 tarihinde, Bosna Hersek Bağımsız Sen-
dikalar Konfederasyonu (SSSBİH) Başkanı 
Selvedin Satorovic ve Bosna Hersek Konfe-
derasyon Genel Kurul Meclis Başkanı Fikret 
Aliç’i makamında ağırladı.
Ziyaret programında Dış İlişkiler Uzmanımız 
Merita Yıldız da yer aldı.
Arslan, konuk sendikacıları Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ'in çalışmaları ve çalışma hayatı 
hakkında bilgi verdi. Bosnalı sendikacılar da 
Bosna'daki sendikal çalışmaları hakkında bil-
gilendirmelerde bulundular.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu. 

ARSLAN, HAK-İŞ KOMİTE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 22 Ocak 2020 tarihinde 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkez Komite Baş-
kanları ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kültür-Sanat Komi-
tesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Afet İşleri Komitesi 
Başkanı Gökhan Recep Bişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Komitesi Başkanı Mert Demir, Gençlik Komitesi Baş-
kanı Emine Aytekin, Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, Engelli Komitesi Başkanı Elif Yıldırım, Eğitim, 
Planlama Komitesi Başkanı Yahya Düzenli ve Türk 
Dünyası Komitesi Başkanı Erdoğan Serdengeçti ile bir 
araya geldi.
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ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL HAYATTA KADIN KONULU 
MERSİN İL EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komite-
si tarafından hazırlanan "Çalışma Hayatı ve 
Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı"nın 
4'üncüsü, Öz Finans İş Sendikası ev sahip-
liğinde 15 Şubat 2020 tarihinde Mersin'de   
gerçekleştirildi. 
Programa, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardım-
cısı Eda Güner, Öz Finans İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcıları Abdulkadir Sağlam, Atıf 
Güdül, Saim Esken, HAK-İŞ Kadın Komi-
te Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Mersin İl 
Başkanı Hüseyin Gün, HAK-İŞ'e bağlı sendi-
kaların Kadın Komite başkanları, üyeleri ve 
çalışanlar katıldı.
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, 
HAK-İŞ'in ifadeleriyle, anlayışıyla, ortaya koy-
duğu politikalarla bugün çok ileri bir noktada 
olduğunu belirterek, "Çalışma hayatına ilişkin 
bütün konularda yeni çözümler ve politikalar 
üretiyoruz. Her geliştirdiğimiz çözüm öne-
risi ve politikayla da ortaya yeni bir kavram 
koymuş oluyoruz. Sendikal İletişim, fıtratta 
farklılık haklarda eşitlik, sendikal inşa, kadın 
sendikacı liderler gibi sendikal hayatta kabul 
gören kavramları HAK-İŞ olarak biz geliştir-

dik ve geliştirmeye de devam edeceğiz" dedi. 
Ulusal ve uluslararası tüm platformlarda 
Konfederasyonumuzun çalışma hayatının en 
önemli aktörü olduğunu ifade eden Güner,  
"HAK-İŞ tarafından ortaya koyulan politika-
lar çalışma hayatındaki tüm sosyal taraflar 
nezdinde daima karşılık bulmuştur. Bu başarı 
dünden bugüne değil, 50 yıllık bir birikimin ve 
tecrübenin eseridir. İnsan ve emeği merkez 
alan, kararlı ve ilkeli duruşundan vazgeçme-
yen bu büyük teşkilat siz değerli üyelerimi-
zin destekleriyle daha da güçlenecektir" diye 
konuştu.  HAK-İŞ'in Kadın Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırladığını anımsatan Güner,  şunları 
kaydetti:
"Hedeflerimizi ve amaçlarımızı belirledik, 
bu hedefler doğrultusunda kadınlara yöne-
lik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadın 
üyelerimizin yeterliliklerini geliştirmek ve 
kapasitelerini arttırmak için bu gibi eğitimleri 
çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bugün 
de bu yüzden burada birlikteyiz. HAK-İŞ ola-
rak amacımız sadece sorunları tespit etmek 
değil, çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çözüm 
önerileri ortaya koymaktır. Bu yüzden sen-

dikalarımızla sahadayız, Yenilikçi politikalar 
üretiyoruz. Komiteler kuruyoruz ve işletiyo-
ruz. Ulusal ve uluslararası projeler yürütüyo-
ruz, strateji oluşturuyoruz. Eğitim modülleri 
hazırlıyoruz. Sosyal diyalog anlayışı ile sosyal 
taraflarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani 
elimizi taşın altına koyarak sorumluluk alı-
yoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü biz erdemli 
sendikacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Ül-
kemizde ve çalışma hayatında yaşanan hiçbir 
soruna duyarsız kalmadık, kalamayız. Biz 
ülkemize, üyelerimize ve sendikal harekete 
karşı sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz."
HAK-İŞ için kadınların sendikal hayata daha 
aktif katılım sağlamasının çok önemli oldu-
ğunu ifade eden Güner,  "Bu konuda da yeni 
bir üslup ve vizyon geliştirdik, sendikacı kadın 
lider dedik. Bunun yolunun da eğitimden geç-
tiğini biliyoruz. Hayat boyu öğrenme anlayışı 
ile beceri ve yetkinliklerin gelişmesini hem 
eğitimi alan kişilerin hem de sendikalarımı-
zın kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini 
hedefliyoruz. Bu eğitimleri planlarken de yine 
yol haritamız üzerinden gidiyoruz" dedi.  
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, "Kayseri, Eskişehir, Erzurum'dan sonra 
bugün 4. düzenlediğimiz, Öz Finans İş Sen-
dikamızın ev sahipliğinde gerçekleşen eğiti-
mimize hoşgeldiniz" diye başladığı konuşma-
sında, HAK-İŞ Kadın komitesinin faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yaptı.
Zengin, "Hak-iş kadın komitesi olarak, kadın 
ve aileye dair ulusal ve uluslararası çalışma-
lar yürütmekteyiz. Biz HAK-İŞ olarak, kadın 
erkek hep birlikte mücadelemizi sürdürmek-
teyiz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Hiç bir 
canlıya yapılan şiddeti kabul etmiyoruz. Biz-
ler toplu iş sözleşmelerimize şiddeti önleyici 
maddeler ekliyoruz. Toplumumuzu bu konu-
da duyarlı olmaya davet ediyoruz.  İnanıyoruz 
ki toplumsal değerlerimizi güçlendirirsek ve 
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korursak, daha barışçıl ve adaletli bir dünya-
da yaşayabiliriz" diye konuştu.
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cısı Saim Esken, "Banka, finans ve sigorta" iş 
kolunun kadın çalışan oranı en yüksek iş kol-
larından olduğuna işaret ederek, buna karşın 
iş kolunda sendikacı kadın sayısının düşük 
olduğuna dikkati çekti. Kadın çalışanların 
sendikalı olması için çalışmalar yaptıkları-
nı aktaran Esken, "Sendikamızın 
yaklaşık olarak yüzde 41'ini kadın 
üyelerimiz oluşturmaktadır. Toplu 
iş sözleşmelerinde kadın çalışan-
larımızın hak ve menfaatlerini ko-
rumaya yönelik güncel ve sürekli 
düzenlemeler yapılması konusun-
da gereken adımları atma gayreti 
içindeyiz. Bunun yanında finans 
sektöründe çalışan sendikalı ka-
dınlarımız için çeşitli sosyal pro-
jeler gerçekleştirerek iş hayatında 
sendikal faaliyetler içerisinde daha 

aktif rol almalarını istiyoruz" diye konuştu. Öz 
Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı  
Tuba Gülpembelioglu, "Öz Sağlık-İş Sendi-
kamız, Sağlık Bakanlığı’nda ve Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yetkili tek 
sendikadır. Bizler örgütsel dilimizi oluşturur-
ken üyelerimizin sadece sosyal ve mali hak-
ları için değil eğitim e kültürel hakları içinde 
mücadele ediyoruz. Ve biliyoruz ki kadınlar 
aile kurumunun teminatıdır. Onlar  olmadan 

ne sağlıklı bir aile ne de sağlıklı bir toplum 
mümkün değildir. Sadece kadın olmanın bile 
zor olduğu günümüzde çalışan kadın olmak 
hele hele çalışan anne olmak herkesin kal-
dırabileceği bir yük değildir. İşte bu yüzden 
kadına dair yasal haklarımızı korumak ve 
geliştirmek için daha iyi haklar elde etmek 
için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında ça-
lışmak için işyerindeki haksız uygulamalara 

ve ayrımcılığa karşı durabilmek için 
kendimiz, ailemiz ve çocuklarımızın 
geleceği için sendikalı kadın – HAK-
İŞ’li kadın, güçlü kadın diyoruz” dedi.
"Çalışma Yaşamında Kadın Hakları 
ve Hukuksal Referanslar, Etkili İle-
tişim becerileri ve empati, Stres Yö-
netimi, Sendikal Harekette Kadın ve 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Faaliyetleri" 
konularında sunumların gerçekleş-
tirildiği programda katılımcılara ser-
tifikaları takdim edildi.
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MEYAD'TAN HAK-İŞ'E 
ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 16 Ocak 2020 ta-
rihinde Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Baş-
kanı İsmail Akgün ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini 
HAK-İŞ’te ağırladı. Ziyarette HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin de yer aldı. Ziyarette HAK-İŞ ve MEYAD olarak 
Mobbing konusunda mücadele ve faaliyetlere ilişkin karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız, 3 Şubat 2020 
tarihinde Kültür ve Turizm Ba-
kan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz’u makamında ziyaret 
etti. Ziyaretinde Yıldız’a, HAK-İŞ 

Kültür-Sanat Komitesi Başkanı 
Birsen Çiçek Odabaşı eşlik etti. 
Yıldız, ziyaretin anısına Bakan 
Yardımcısı Özkan’a bir ebru tab-
losu takdim etti.

YILDIZ’DAN BAKAN 
YARDIMCISI ÖZKAN’A ZİYARET

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ’A PROJELERİMİZİ ANLATTIK
Kültür Sanat Komite Başkanımız Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür 
Sanat Muhabirleri Derneği tarafından 12 Mart 2020 tarihinde 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un ka-
tılımıyla gerçekleştirilen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Bu-
luşmaları etkinliğinde, Bakan Yardımcısı Yavuz'a Kültür Sanat 
Komitemizin gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür 
etti. Odabaşı’na Öz İplik-İş Sendikamızın Basın Müşaviri Didem 
Boztaş ve Hizmet-İş Sendikamızın Basın Biriminden Selçuk 
Yıldırım eşlik etti. 
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğine, 20 
il'den 50 gazeteci katıldı. Programda Ankara’nın tarihi ve kül-
türel değerlerine ilişkin sunumlar yapıldı.
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İNSANLIĞA RAHMET DERNEĞİ BAŞKANI  
DR. ALSOUDİ’Yİ AĞIRLADIK

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
3 Ocak 2020 tarihinde İnsanlığa Rahmet Der-
neği Başkanı Dr. Mohammed Alsoudi ve İn-
sanlığa Rahmet Derneği Danışmanı Dr. Mus-
tafa Karasu’yu HAK-İŞ’te ağırladı. Ziyarette, 
HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanlarımız Merita 
Yıldız, Ahmed Halfaya ve Mustafa Sürücü yer 
aldı. İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Dr. 
Mohammed Alsoudi, İnsanlığa Rahmet Der-
neği’nin çalışmaları hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu. Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız, İnsanlığa Rahmet Derneği’nin 
Yemen’deki mazlum ve mağdurlara ilişkin 
yaptığı çalışmalarla önemli bir işlevi yerine 
getirdiğini dile getirdi. Görüşmede Yemen’e 
yardım konusu değerlendirildi.

YENİ DÜNYA 
VAKFI ANKARA 
ŞUBE BAŞKANI 
TOKÖZ'den zİyaret
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 16 Ocak 2020 tarihinde Yeni Dünya Vakfı 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz'ü HAK-İŞ’te 
ağırladı.
Ziyarette HAK-İŞ'in ve Yeni Dünya Vakfı'nın 
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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YILDIZ, MEYAD AKADEMİ EGİTİM SEMİNERİNDE KONUŞTU
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 25 
Ocak 2020 tarihinde Mobbing Eğitim Yardım Araş-
tırma Derneği (MEYAD) tarafından organize edilen 
Eğitim seminerinin konuğu oldu. Yıldız, Sosyal Di-
yalog Mekanizmaları konulu sunum gerçekleştirdi. 
Yıldız, konuşmasına Elazığ’da yaşanan Depremde 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileyerek 
başladı. Yıldız, "Rabbim bir daha böyle acılar yaşat-
masın" dedi. Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, Sos-
yal Diyalog Mekanizmaları ile ilgili konuşmasında 
sosyal diyalogun yaygınlaştırması ve güçlendirmesi 
konusuna vurgu yaparak, HAK-İŞ'in Sosyal Diyalo-
ga verdiği önemi anlattı. MEYAD Başkanı İsmail Ak-
gün, Genel Başkan Yardımcımız Yıldız'a katılımı ve 
katkılarından dolayı teşekkür etti ve günün anısına 
katılım sertifikası takdim etti.
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oLEYİS İSTANBUL ŞUBE AÇILIŞINA KATILDIk

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız, 14 Mart 2020 tarihinde Konfede-
rasyonumuza bağlı OLEYİS Sendikamı-
zın İstanbul 1 ve 2 No’lu Şube temsilci-
liği hizmet binası açılışına katıldı. Bina 
açılışı, Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız’ın yanı sıra OLEYİS Genel 
Başkanı Vedat Böke, HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanı Mustafa Şişman, HAK-İŞ Ka-

dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
OLEYİS Genel Sekreteri Serpil Açıkgöz 
ve OLEYİS yöneticileri ve üyelerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, OLEYİS’in 
gün geçtikçe daha da büyüyerek güçlen-
diğini belirterek, OLEYİS’in yeni hizmet 
binasının hayırlara vesile olması dileğin-
de bulundu.

DÜNYA UYGUR KURULTAYI HEYETİ’Nden zİyaret
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 23 
Ocak 2020 tarihinde Dünya Uygur Kurultayı Baş-
kan Yardımcısı Erkin Ekrem, Dünya Uygur Ku-
rultayı Genel Sekreteri Erkin Emet, Hacı Bayram 
Üniversitesi Anayasa Profesörü İlyas Doğan ve 
Efendi Barutçu’yu HAK-İŞ’te ağırladı. Toplantıya, 
Türk Dünyası Komitesi Başkanı Erdoğan Ser-
dengeçti, Genel Başkan Danışmanımız Yahya 
Düzenli ve Hizmet-İş Sendikası Eğitim ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Fatih Bakırtaş katıldı. Top-
lantıda, Doğu Türkistan’da yaşayan insan hak-
ları ihlalleri ele alındı. HAK-İŞ Konfederasyonu 
ile Dünya Uygur Kurultayı arasındaki iş işbirliği 
imkânları konuşuldu. Doğu Türkistan davasının 
Türk kamuoyunda etkin bir şekilde anlaşılabil-
mesi için yapılması gerekenler konuşuldu.
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“HAK-İŞ SENDİKAL HAREKETİN BELİRLEYİCİ 
AKTÖRÜDÜR”
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, HAK-İŞ’in yarım asrı geride bırakan bir 
Konfederasyon olduğunu belirterek, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Türkiye’deki sendikal 
harekete damgasını vuran bir konumdayız. 
Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve 
belirleyici bir aktörüyüz" dedi. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından “Çalış-
ma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim 
Programı”nın ikincisi Erzurum’da 4 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. Erzurum Öğretme-
nevi’nde gerçekleştirilen programa, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, 
MEMUR-SEN Erzurum İl Başkanı Mustafa 
Karataş, Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın yönetim kurulu üyeleri ve HAK-
İŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan 
ve üyeleri katıldı.

“Konfederasyonlar Sendikal 
Harekette Kimliğin Adıdır”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
“Sendikal hayatta hangi konfederasyonla bir-
likte mücadele ettiğinizin çok büyük bir önemi 
vardır. Konfederasyonlar sendikal harekette 
bir kimliğin, bir adresin adıdır. HAK-İŞ’in ilke-
leri, prensipleri bizim için vazgeçilmezdir ve 
bağlayıcıdır. Mücadelemizin şeklini, şemalini 
veren konfederasyonumuzun ilkeleridir" dedi. 

“Sendikal Hareketin Belirleyici 
Aktörüyüz”

HAK-İŞ’in yarım asrı geride bırakan bir Kon-
federasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Türkiye’deki sendikal 
harekete damgasını vuran bir konumdayız. 
Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve 

belirleyici bir aktörüyüz. Bunu kuruluş ilkele-
rimizi her gün geliştirerek, güçlendirerek ve 
yenileyerek geliştirdik. Bundan sonra da aynı 
güç ve ivmeyle yolumuza devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

“1976’da Yakılan Işık Katlanarak 
Devam Ediyor”

1976 yılında HAK-İŞ’i kuranların mücadele-
sinin bugün de geçerli olduğunu vurgulayan 
Yıldız, “Kurucularımızın heyecanı bugün de 
HAK-İŞ’te hala geçerli. O gün yakılan ışık 
bugün katlanarak devam ediyor. Bizim te-
mel ilkelerimiz katılımcılık, diyalog, uyum ve 
iş birliğidir. En temel ilkelerimiz işçi-işveren 
menfaat paralelliğidir. HAK-İŞ olarak diğer 
konfederasyonlardan farklı olarak bir ilke 
ortaya koyduk. Kuruluşumuzdan itibaren bir 
dünya vizyonumuz var” ifadelerini kullandı. 

“Sendikacılık Kolektif Bir Eylemdir”

HAK-İŞ’in kurulduğu günden itibaren ilkeleri-
ne bağlı olarak bir mücadele gerçekleştirdiği-

ni dile getiren Yıldız, “İlkelerimizi sadece sen-
dikal olarak değil, aynı zamanda demokratik 
ilkelere de saygılı olarak gerçekleştiriyoruz. 
Çünkü demokrasiyi en geniş, en özgür ve en 
katılımcı anlamda gerçekleştiriyoruz. HAK-
İŞ olarak itiraz etmekle beraber teklif, öneri 
ve çözüm getiren bir konfederasyonuz. Bu 
noktada diğer konfederasyonlardan ayrışmış 
bulunuyoruz. Bunun için de bugün yolumuza 
hızla devam ediyoruz. Konfederasyonumuz 
hızla büyüyor ve bu büyümeyi birlikte ger-
çekleştiriyoruz. Çünkü sendikacılık bir ekip 
işidir. Sendikacılık kolektif bir eylemdir” diye 
konuştu.
HAK-İŞ’in çalışma hayatında, siyasi hayatta, 
Türkiye’nin kalkınması konusunda ve ulusla-
rarası konularda önemli bir sorumluluk aldı-
ğını söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ bu konularda po-
litika geliştirmiş, mücadele etmiş ve bunların 
çoğunda da başarılı olmuştur. Sadece Türki-
ye’de değil, dünyadaki süreçte de örnek teşkil 
edecek girişimlerde bulunmuştur. Kadın ko-
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nusu da bunların başında gelmektedir” dedi.

“Faaliyetlerimiz Avrupa’da Örnektir”

HAK-İŞ’in örgütlenme modelinin Avrupa’da 
ve dünyada örnek olduğunu anlatan Yıldız, 
“Birçok faaliyetimiz Avrupa’da ve dünya sen-
dikal hareketinde örnektir. Taşeron sistemine 
karşı çıkışımız, özelleştirmeye karşı verdiği-
miz mücadele bütün dünyaya örnektir” şek-
linde konuştu.

“Türkiye’de ve Dünyada Zirvedeyiz”

HAK-İŞ’in kadın konusunda önemli bir görüş 
ortaya koyduğunu dile getiren Yıldız, “Kadın 
konusunda Türkiye’de ve dünyada zirvedeyiz. 
Bütün benliğimizle, düşüncemizle, yüreği-
mizle, kalbimizle ve politikalarımızla önemli 
bir başarıyı ortaya koyuyoruz. Sloganımızla, 
ifadelerimizle, kendi kimliğimizle, anlayışı-
mızla ve ortaya koyduğumuz politikalarımızla 
bugün ileri ve örnek bir noktadayız. Bunu da 
eylemlere dönüştürüyoruz. 1 Mayıs kutla-
malarımızla, Dünya Kadınlar Günü toplantı-
larımızla, ulusal konulardaki eylemlerimizle 
örnek bir durumdayız. Bu konularda kendi 
modelimizi ve anlayışımızı ortaya koyuyoruz. 
Bunu yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye’nin 
ve dünyanın buna ihtiyacı var” diye konuştu.
HAK-İŞ’in kadın konusunda önemli bir ilkeyi 
gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, “HAK-İŞ ola-
rak ‘Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik’ dedik. 
Bizim kültürümüze, inancımıza ait bir ifadeyi 
ortaya koyduk. Bu ifade Avrupa Sendikalar 

Konfederasyonu Genel Kurulu’nda başlık ol-
muştur. Avrupa tarafından sahiplenilmiş bir 
başlık olmuştur” dedi.

“Kadın Konusunda Yeni Modellere ve 
Örneklere İhtiyaç Var”

HAK-İŞ’in temel bakışının kapasitesini güç-
lendirmek olduğunu söyleyen Yıldız, “Bizim 
yapmaya çalıştığımız şey kendimizi geliştir-
mektir. Sendikal değerlerimizi ve anlayışımızı 
net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yüzden 
HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda 90 tane 
genel kurul kararı aldık. HAK-İŞ’in her ko-
nuda söyleyeceği bir söz vardır anlayışından 
hareketle bu mücadeleyi verdik. HAK-İŞ ola-
rak sadece sorunlara itiraz eden değil aynı 
zamanda daha iyiyi arayan bir Konfederasyon 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ko-
nuda olduğu gibi kadın konusunda yeni mo-
dellere ve örneklere ihtiyaç var. Kendimizi 
okumak ve yenilemek durumundayız. Genel 
kurul öncesinde geliştirdiğimiz ‘Medeniyetler 
ittifakından Sendikal İnşaaya’ sloganımız Av-
rupalı sendikacılar tarafından çok beğenildi. 
Kendi kültürümüzden yararlanarak sendikal 
harekete yeni bir şeyler katmış olmamızı çok 
anlamlı ve değerli bulduklarını söylediler” diye 
konuştu. 
HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, ya-
şadığımız toplumda kadının oldukça büyük 
bir yeri ve konumunun olduğunu belirterek, 
“Bizler için kadınlar bir bütünün ayrılmaz 
parçasıdır. Gerek çalışma hayatında gerekse 

sosyal hayatta kadın emeğini takdir etmeden 
geçemeyiz. Bugün Erzurum’da gerçekleşti-
rilen eğitim programının verimli geçmesini 
diliyorum” dedi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, “HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak Türkiye 
genelinde çeşitli illerde eğitim programları 
gerçekleştiriyoruz. Bugün de OLEYİS Sendi-
kamızın ev sahipliğinde Erzurum’da gerçek-
leştiriyoruz” dedi.
Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi’nin Türkiye’de 
ve dünyada kadınların çalışma hayatında daha 
fazla yer alması için önemli çalışmalar yürüt-
tüğünü söyledi.
Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, eği-
tim programında gerçekleştirilecek eğitimler 
hakkında bilgi verdi.
Programda ayrıca Konfederasyonumuza 
bağlı OLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Yavuz 
Ulusoy ve MEMUR-SEN Erzurum İl Başkanı 
Mustafa Karataş birer selamlama konuşması 
yaptı.
Programda, “Çalışma Yaşamında Kadın Hak-
ları ve Hukuksal Referanslar, İş ve Aile Yaşa-
mının Uyumu, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikal 
Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Faaliyetleri” konularında sunumlar gerçek-
leştirildi.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi.
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ESKİŞEHİR’DE “ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL  
HAYATTA KADIN” EĞİTİM PROGRAMI

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız, 27 Ocak 2020 tarihinde HAK-İŞ Kadın 
Komitesi tarafından Eskişehir’de gerçekleş-
tirilen “Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta 
Kadın Eğitim Programı”na katıldı.
Programa, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, Öz İplik-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı Rafi Ay, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Es-
kişehir İl Başkanı Ayşegül Durur,  Öz İplik-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gü-
ler Günsoy, Sarar Giyim Protokol Müdürü 
Alaattin Çoban, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri ve 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın kadın komi-
tesi başkan ve üyeleri katıldı. Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi tarafından Türkiye’nin çeşitli illerin-
de eğitim programlarının düzenlendiğini be-
lirterek, “Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta 
Kadın Eğitim Programının 3’üncüsünü Eski-
şehir’de gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Rabbim Bir Daha Böyle Acılar 
Yaşatmasın”

Yıldız, konuşmasına Elazığ’da yaşanan dep-
remde hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil 
şifalar dileyerek başladı. Yıldız, “Ülkemizde 
yaşanan büyük depremden dolayı bütün Tür-
kiye’ye başsağlığı diliyorum. Vefat edenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar 
diliyorum" dedi. 

"Yardım ve Felaketler Konusunda 
Örnek Ülkeyiz" 

Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kayde-
derken aynı zamanda yardım ve felaketler 
konusunda da örnek bir ülke haline geldiğini 
vurgulayan Yıldız, "Başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili ku-
ruluşlara başarılarından dolayı teşekkürle-
rimi sunmak istiyorum. Burada şunu özel-
likle belirtmek isterim ki nitelik ve yeterlilik 
burada kendisini bir kez daha göstermiştir. 
Yardım kuruluşlarımızla övünür hale gel-

dik. Dolayısıyla biz de aynı yeterliliği, niteliği 
kapasiteyi bütün kurumlarımızda istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“HAK-İŞ Yarım Asır Önce Kuruldu”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yaklaşık yarım 
asır önce kurulduğunu anımsatan Yıldız, “Biz 
Türkiye’de sendikal hareketin başlamasın-
dan daha sonra çoğulcu bir ortamda kuru-
lan ve gelişen bir konfederasyonuz. Bizim 
farklılıklarımız var ve bunu ortaya koymamız 
gerekiyor. Farklılıklarımız ayrışma anlamın-
da değil, rekabet ortamında kendi özellikle-
rimizi, bakış açımızı, kendi rengimizi ortaya 
koyarak, Türk çalışma hayatı ve sendikal 
hayatta, dünyadaki çalışma hayatına da fark-
lılığımızla beraber destek olma isteğimizi 
ortaya koymak gayretidir” şeklinde konuştu.

“Topluma Şeffaflığımızı 
Göstermemiz Gerekiyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplumsal so-
runlarla ilgilenen ve bunlar için mücadele 
eden, toplum tarafından yakından takip edi-
len bir örgüt olduğunu belirten Yıldız, “Bizim 
topluma güven vermemiz, topluma şeffaflı-
ğımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz-
ler bütün toplumu örgütlemek ve toplumla 
birlikte mücadele etmek istiyoruz” diye ko-
nuştu.
Kurulduğu günden beri HAK-İŞ Konfede-
rasyonu'nun ilkelerinden vazgeçmediğini 
söyleyen Yıldız, “Biz işçi - işveren menfaat 
paralelliği üzerine kurulan bir örgütüz. Bu 
açıdan sendikal anlayışımız birçok örgütten 
farklı. Bizde sosyal diyalog, birlikte mücadele 
etmek ve birlikte değerlendirmek esastır. İş-
verenlerimiz bizim rakiplerimiz değildir. De-
mokrasinin bize verdiği görevler var. Bizim 
bunu en iyi şekilde işverenlerimizle hayata 
geçirmemiz gerekir” şeklinde konuştu. 
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Sendikacılıkta sosyal diyaloğa büyük önem 
verdiklerini dile getiren Yıldız, sosyal diyalo-
ğu sadece bir söylem olmaktan öteye taşıya-
rak sorunların çözümünde bir yöntem olarak 
kullandıklarını ifade etti.

“Güvenilir Olmamız Gerekiyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ilkeli, karar-
lı ve onurlu bir yol izlediklerinin altını çizen 
Yıldız, “İlkeli olmak, onurlu olmak, kararlı 
olmak o kadar kolay değil.  Çalışma hayatı-
nın ve ülkemizin birçok sorunu var. Hepsinde 
tutarlı ve ilkeli olmamız gerekiyor. Bizim gü-
ven vermemiz, güvenilir olmamız gerekiyor” 
dedi.

“Birinci Önceliğimiz Sendikal 
Mücadeledir"

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun rekabetçiliğin 
ve  çoğulculuğun getirdiği bütün zorlukları 
kat kat yaşayan bir örgüt olduğunu vurgula-
yan Yıldız, "Onurlu bir mücadele veriyoruz ve 
bundan da pişman değiliz. 
Bizim iddialarımız, hedeflerimiz ve davala-
rımız var. Bizim birinci önceliğimiz sendikal 
mücadeledir. HAK-İŞ’i farklı kılan şey de bu-
dur” şeklinde konuştu.
Yıldız konuşmasında, “Biz şeffaf bir örgüt 
olarak, Türkiye ve dünyaya yüzü açık bir kon-
federasyon olarak bütün üyelerimizi, kadın 
çalışanlarımızı mücadeleye davet ediyorum. 
Bunun için alnımızın açık ve dik olması lazım. 
Bizler bunu başarmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bizim Başarmak İstediğimiz 
Fotoğraf Buydu”

Programın Eskişehir’de düzenlenmesinin 
ayrı bir anlamı olduğunu belirten Yıldız, “Es-
kişehir’de 5 tane sendikamızın başkanı ka-
dın, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim 
başarmak istediğimiz fotoğrafta buydu” şek-
linde konuştu.
Kadınlara HAK-İŞ olarak her türlü fırsatı 
verdiklerinin altını çizen Yıldız, “Eskişehir’de 
olduğu gibi kadınlarımızın yetenek, bece-
rileri ve yeterlilikleriyle ön plana çıkması 
gerekiyor. Bizler bunu her alanda yapmaya 
çalışıyoruz. Yeterli olmak, yetkin olmak, ken-
dini geliştirmek, kapasitesini geliştirmek, 

yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek son 
derece önemli. Bütün eğitimlerimizde bunu 
yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yıldız, “Biz bireye, demokrasiye önem veriyo-
ruz ve bunları da içselleştirerek hayata geçi-
riyoruz. Dinimiz, tarihimiz ve kültürümüzde 
bu konuda birçok örnek var. Şerife Bacılar, 
Nene Hatun’lar bizler için örnek insanlardır. 
Dinimize bakarsak, Hz. Hatice’den, Hz. Ay-
şe’den sayısız örneklerin olduğunu söyle-
mek istiyorum” diye konuştu.

“Sizlerin Kendinizi Geliştirmenizi 
İstiyoruz”

HAK-İŞ olarak yeni bir süreç başlattıklarını 
belirten Yıldız, “Bizler için kadın çalışmaları 
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son derece önemli. Genel Başkanımızdan 
sendika başkanlarımıza kadar konfederas-
yonumuzda da aynı duyarlılığın olduğunu 
belirtmek istiyorum. Biz bu amaçla Kadın 
Komitemizi kurduk. Dolayısıyla 24 saat ka-
dınların çalışma hayatındaki gücüne yönelik 
bir gayretin, bir mücadelenin içerisindeyiz. 
Bizim sizlerden isteğimiz sizlerin kendinizi 
geliştirmenizdir” şeklinde konuştu.
Dünyadaki bütün mazlumların yanında olma 
gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yıl-
dız, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
ortaya koyduğu bir ilke var. ‘Bütün mazlum-
ların, mağdurların ve emekçilerin konfede-
rasyonumuzdan alacağı vardır’ Biz kendimizi 
sorumlu kılan bir konfederasyonuz” dedi. 

“Ne Olursan Ol, Sendikalı Ol,  
HAK-İŞ’li Ol”

Türkiye’de yaşayan bütün emekçileri HAK-
İŞ’te tek bir çatı altında toplanmaya davet 
eden Yıldız,  “Bizim HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak bütün çalışanlara ulaşma zorunlu-
luğumuz var. Onlara HAK-İŞ’i ve sendika-
larımızı anlatmamız gerekiyor. Bizler yeni 
bir slogan geliştiriyoruz “Ne olursan ol, 
sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol” Dolayısıyla bütün 
emekçilerin sendikal mücadeleyi bilmesi 
gerekiyor” dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu ta-
rafından 9 farklı komitenin kurulduğunu ve 
yürütülen faaliyetlerin Türk çalışma hayatına 
yeni bir farklılık kazandırdığını belirten Yıldız, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde 9 yeni 
komite kurduk. Kadınlarımızın bu komite-
lere kendilerini hazırlamalarını, Türkiye’nin 
yarınları için buralarda mücadele etmelerini 
istiyoruz. Kadın perspektifini biraz daha ge-
nişleterek, bütün uzmanlık alanlarında bunu 
yaymalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Kadın Çalışanlarımızın Sorunlarını 
Çok İyi Biliyoruz”

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 

“Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü hepi-
nizin bildiği gibi sendikamız kadın konusun-
da gerçekten çok hassas ve önemli çalışma-
ları olan bir sendika. Kadınlarımızın çalışma 
hayatındaki sorunlarını iyi biliyoruz. Çünkü 
kadın üye sayımız çok yüksek. Sorunların 
çözümü konusunda projeler yürütüyoruz. 
Bir kreş projemiz vardı ve bu proje Kayse-
ri’de hayata geçirildi. 
Kadın Liderler Yetiştirilme Projemizle sen-
dikamızdaki kadın temsiliyetini yüzde 5’ten 
yüzde 20’lere yükselttik. Sadece proje sen-
dikacılığı yapmadık. Bütün bu projelerin bir 
çıktısı olarak toplu iş sözleşmelerinde büyük 
değişikliklere imza attık. 
En son bu yıl yapılan toplu sözleşmeye ‘İşye-
rinde kadın komitesine üye olan kişiler işyeri 
temsilcilerinin güvencesine kavuşur’ diye bir 
madde ekledik. Bu bizim için çok önemliydi” 
diye konuştu.

“Bu Tabloyu Gördüğümüz İçin  
Çok Gururluyum”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin konuşmasında HAK-İŞ Kadın Komitesi-
nin faaliyetlerine değinerek, “Kadın Komitesi 
olarak 2014 yılında sendikal hayata kadın ka-
tılımını artırma projemizi  81 ilden katılım ile 
birçok ilimizde gerçekleştirdik. Sendikal ha-
yatta birçok platform ve kademede artık ka-
dınlarımızı görmeye başladık. Kadın Komite-
si olarak sadece kadınların çalışma hayatına 
katılımını arttırma değil, kadınlarımızın bütün 
platformlardaki yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerilerine yönelik çalışmalarını yürütmek-
teyiz” şeklinde konuştu. 
Zengin ayrıca HAK-İŞ Konfederasyonuna 
bağlı 21 sendikanın 17’sinde kadın komite-
sinin kurulduğunu da hatırlatarak, “Türkiye 
genelinde birçok şube başkanımız ve 9 sen-
dikamızda kadın genel merkez yöneticileri-

miz var. Eskişehir’de 5 tane sendikamızın il 
başkanı ve HAK-İŞ Eskişehir il başkanımız 
kadın. Bu gururu yaşattıkları için arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Bu tabloyu gör-
düğümüz için çok gururluyum” diye konuştu.

“Daha Etkin Roller Alma 
Çabasındayız”

HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı Ayşegül Durur, 
“HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın önderliğinde üyelerimizin yüzde 20’sini 
oluşturan 165 bin kadın üyemizle birlikte 
hem çalışma hayatında hem de sendikal ya-
şamda daha etkin roller alma çabasındayız. 
Kadınları sadece çalışan, sadece üye olarak 
görmeyen, bizlerin sendikalarda etkin gö-
revler üstlenmemizi, sendikanın bütün ka-
demelerinde kadın temsilinin artırılması ko-
nusunda büyük çaba gösteren ve bunu tüzük 
değişiklikleri gösteren bir genel başkanımız 
var. Eskişehir’de HAK-İŞ Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızda 5 kadın olarak 
mücadele etmekten dolayı onur duyuyoruz” 
dedi.

“Üye Sayımızı 42 Bine Çıkardık”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yar-
dımcısı Tuba Gülpembelioğlu, “2014 yılında 
kurulan sendikamız, gayretli ve kararlı ça-
lışmalarıyla, üyelerimizin desteği ve güveni 
sayesinde yüzde 50’si kadın olmak üzere, 
üye sayısını 42 bine çıkarmış ve işkolunun en 
büyük sendikası olmuştur. Ayrıca Sağlık Ba-
kanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nda yetkili tek sendikayız” dedi.
Programın sonunda Genel Başkan Yardımcı-
mız Dr. Osman Yıldız ile Öz İplik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Rafi Ay tarafından Sarar Fab-
rikası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin 
Sarar adına Sarar Giyim Protokol Müdürü 
Alaattin Çoban’a plaket takdiminde bulunul-
du.
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ARSLAN, TRT TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU’NA 
KONUK OLDU

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Bir-
liği Başkanı Mahmut Arslan, 5 Şubat 2020 

tarihinde TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu 
ve TRT Memleketim FM’de ortak olarak 
yayınlanan “Hayatın Sesleri” programına 

konuk oldu. Arslan programda, Kudüs ve 
Filistin konusunda değerlendirmelerde 
bulundu.

İBRAHİM KERESTECİ BASIN ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDIK

Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Öz, 10 
Ocak 2020 tarihinde, Memur-Sen Konfede-
rasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen'in 26. kuruluş 

yıldönümü ve 10. İbrahim Keresteci Basın 
Ödülleri törenine katıldı. 
Törene Ak Parti Genel Başkanvekili Numan 

Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Bem-Bir-Sen teşkilatı ile çok sayı-
da basın mensubu katıldı. 
10. İbrahim Keresteci Basın Ödüllerinin tak-
dim edildiği törene, Hizmet-İş Sendikamız 
Genel Sekreter Vekili  Remzi Karataş, Basın 
Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı ve Hiz-
met-İş Sendikamızın Basın Müşaviri Sami 
Sandal da katıldı.
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ARSLAN, AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE TİS TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Şubat 
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Akdeniz Beledi-
yesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 
imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ak-
deniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet 
Gültak, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-İŞ Mersin İl 
Başkanı Hüseyin Gün, işyeri sendika temsil-
cileri, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“Yılbaşını Silopi’de İşçilerle Birlikte 
Karşıladım”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Akdeniz 
Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesinin 
çok önemli olduğunu belirterek, “HAK-İŞ 
olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 
çok ciddi bir travma yaşadık. Binlerce ar-
kadaşımız işten atıldı. 31 Aralık günü yılbaşı 
gecesini Silopi’de işçilerle birlikte karşıla-
dım. Silopi’de arkadaşlarımız 31 Marttan 
sonra HDPli Belediye Başkanı’nın Kandilden 
aldığı talimatla işlerinden edildi. Burada iş-
lerinden edilen arkadaşlarımızın içinde şehit 
ve gazi yakınları da var. Bu arkadaşlarımız 
yıllarca Silopi Belediyesi’ne hizmet etmiş 
arkadaşlarımızdır. Sadece bir mesajla işle-
rinden edilmeleri kabul edilemez. Silopi’de 
mahkemenin işe iade kararına rağmen ne 
yazık ki arkadaşlarımız işlerine geri döne-
medi” dedi.

“Seçim Öncesinde İşe Alındıkları 
İçin İşten Atıldılar”

Silopi ve İstanbul’da işten çıkarılan emek-
çilerin eylemlerinin devam ettiğini belirten 
Arslan, “İstanbul’da 1.469 arkadaşımız bir 
SMS ile işlerinden edildi. Üyelerimiz sadece 

seçimden önce işe girdikleri gerekçesiyle 
işlerinden oldular. İstanbul’da işten atılan 
arkadaşlarımız işe girmeden önce yazılı ve 
sözlü mülakatlara tabii tutulmuş, geçirdik-
leri güvenlik soruşturmaları neticesinde işe 
girmişlerdir. Yani bu arkadaşlarımız hakkıyla 
işini yapan arkadaşlarımızdır. Hiçbir sebep 
gösterilmeden bu arkadaşlarımızın işlerin-
den edilmeleri adil değildir. İstanbul’da ki-
rasını, faturalarını ödeyemediği için evinden 
çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımızla 
beraberiz ve onların yanında olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

“Mersin ve Adana’da Emekçilere 
Sahip Çıkacak Sendika Yok”

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra işten 
çıkarmaların Mersin ve Adana illerinde de 
görüldüğünü söyleyen Arslan, “Bolu Bele-
diyesi’nde işten çıkarılan arkadaşlarımız için 
Bolu’dan Ankara’ya 200 kilometre yürüdük. 
127 gün sonra arkadaşlarımız işlerine dön-
düler. Ancak Mersin ve Adana’da işten çıka-

rılan emekçilere sahip çıkacak bir sendika 
yok. Burada var olan sendikalar seslerini 
çıkarmadılar. Burada işlerini kaybeden ar-
kadaşlarımızın seslerini sadece televizyon-
lardan ve gazetelerden gördük. Biz siyasi 
tercihleri ve yaşam tarzı ne olursa olsun 
işlerinden edilen tüm emekçilerin yanında 
olan bir anlayıştayız. HAK-İŞ olarak müca-
dele veren emekçiler üyemiz olsun ya da 
olmasın destekçisiyiz” şeklinde konuştu. 

“Depremzedeler İçin Bir Tır İnsani 
Yardım Yolladık”

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan dep-
remle ilgili yardım kampanyaları düzenle-
diklerini anlatan Arslan, “Depremden sonra 
bölgedeydik. HAK-İŞ Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımıza üye 250 arkadaşımızın 
evi ağır hasar aldı. O insanların acılarını, ya-
şadıklarını dindirmek için mücadele ediyo-
ruz. Elazığ ve Malatya’da depremden zarar 
gören vatandaşlarımız için Ankara’dan bir 
tır insani yardım yolladık. Akdeniz Beledi-
yesi’nde çalışan arkadaşlarımızın da Elazığ 
ve Malatya’nın yaralarını sarmak için hiçbir 
beklenti içinde olmaksızın bölgeye yardım 
götürmeye çalıştıklarını gördük. Bu bizim 
büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu 
birlikteliği, bu dayanışmayı inşa ettiği için 
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

“Toplu İş Sözleşmesinde 3 Önemli 
Kriter Vardır”

Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken üç 
önemli kriter olduğunun altını çizen Arslan, 
“Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşme-
sinin hükümlerinin tamamının zamanında 
ve eksiksiz uygulanması. İkincisi, toplu iş 
sözleşmesinin imzalanmasıyla elde edece-
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ğimiz ücretlerimizin zamanında ödenmesi. 
Üçüncüsü iş yerinde iş barışının sağlanma-
sıdır. Bu 3 kriter olmazsa ne kadar zam alır-
sanız alın hiçbir şey ifade etmez. Yüzde 50 
zam alıp bunu zamanında ödetemezseniz, 
yüzde 50 zam alıp iş yerinde çatışma yara-
tırsanız, alınan yüksek zam hiçbir şey ifade 
etmez” sözlerine yer verdi.

“Sendikal Anlayışımızla Türkiye’ye 
ve Dünya’ya Örnek Oluyoruz”

Sendikacılığı ideolojik düşüncenin bir aracı 
olarak görmediklerini vurgulayan Arslan, 
“Biz sendikacılığı işçi-işveren arasındaki bir 
çatışma alanı olarak görmüyoruz. Masada 
kalmayı, müzakere etmeyi, sosyal diyaloğu 
temsil ediyoruz. Sadece slogan atanlar, sa-
dece ideolojileri için orada olanlar kaybetti-
ler. İşyerinin şartlarını dikkate almazsanız, 

sadece biz istiyoruz, biz bunu anlarız der-
seniz sendikacılık yapamazsınız. Onun için 
biz burada işçi-işveren ilişkisini bir sosyal 
ortaklık olarak görüyoruz. Bu anlayışımızla 
Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek oluyoruz. Bu 
bizim ve ülkemiz için büyük bir gururdur. 
Onun için HAK-İŞ Türkiye’nin en etkin ve en 
büyük konfederasyonudur. Bundan sonra da 
HAK-İŞ bu anlayışla Türkiye'deki 12 milyon 
sendikasız arkadaşımızı sendikalı yapmak 
için mücadele verecektir. Yaptığımız toplu 
iş sözleşmesinin Akdeniz Belediyemiz, çalı-
şanlarımız, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar 
getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

“İşçinin Emeğinin Hakkını Vermek 
Zorundayız” 

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muham-

met Gültak, Akdeniz Belediyesi’nin Türki-
ye’de işçi çıkarmayan tek belediye olduğu-
nu belirterek, “Belediye olarak amacımız 
Akdeniz’de oturan tüm vatandaşlara en iyi 
hizmeti verebilmektir. Yaptığımız sözleşme 
enflasyonun biraz üzerindedir. İmkanlarımız 
arttıkça, sendika ile birlikte emekçilerimize 
daha fazla zamlar ve sosyal haklar sağlaya-
cağız. Biz işçinin emeğinin hakkını vermek 
zorundayız. 
Törenimize katılan Mahmut Arslan’a teşek-
kür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşme-
si belediyemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” 
dedi.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cısı Halil Özdemir de Akdeniz Belediyesi’n-
deki örgütlenme sürecini hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.



143HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMayıs 2020

PORTEKİZ CGTP-IN KONFEDERASYONU 
KONGRESİNE KATILDIK

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştiri-
len Portekiz CGTP-IN Konfederasyonu’nun 
14. Kongresine katıldı. Bütün dünyada, 
neo-liberal politikaların etkisiyle sendika-
laşmaya ve örgütlenmeye karşı bir direnç 
oluştuğuna dikkat çeken Öz, “Yüksek tek-
nolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi, emek 
hareketini zorlamaktadır. Bu kuşatmaya 
karşı emek hareketleri olarak uluslararası 
dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile 
başa çıkabiliriz. CGTP-IN ile uluslararası dü-
zeyde dayanışmanın artırılması için gayret 
edeceğiz” dedi. 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
13 Şubat 2020 tarihinde Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da gerçekleştirilen Portekiz CGTP-IN 
Konfederasyonu’nun 14. Kongresine, Dış 
İlişkiler Uzmanımız Merita Jegeni Yıldız ile 
birlikte katıldı. Konuşmasına Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan’ın selamını ileterek 
başlayan Öz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in kamuda çalışan 1 
milyona yakın taşeron işçinin, kadro alma-
sını sağlayarak, taşeron sorununun çözül-
mesine öncü bir katkı sağladığını ifade eden 
Öz, “Hükümetimiz, neo-liberal dayatmalara 
karşı bir meydan okuma ortaya koyarak, ta-
şeron sistemini sonlandırmış ve bu konuda 
tarihi bir başarıya imza atmıştır” dedi. 

“Kudüs, Filistin'in Ezeli ve Ebedi 
Başkentidir”

Öz, HAK-İŞ’in haksızlıklara karşı sesini her 
zaman yükselttiğini belirterek, “ABD’nin 

Filistin yaklaşımı uluslararası barışı tehdit 
eden en önemli konulardan bir tanesidir. 
Trump'ın ‘Yüzyılın anlaşması’ adıyla lanse 
ettiği plan, bizim ve Filistinliler için Yüzyılın 
yalanıdır. Filistinliler için yüz yılın ihanetidir. 
Bu ihanete asla izin vermeyeceğiz, asla ge-
çit vermeyeceğiz. ‘Kudüs, İsrail'in değil Filis-
tin'in ezeli ve ebedi Başkentidir’ diyerek bir 
dizi protesto ve faaliyette bulunduk ve bu-
lunmaya devam edeceğiz” dedi.  

“Uluslararası Dayanışma ve Yeni 
Örgütlenme Stratejileri”

HAK-İŞ’in küresel emek dayanışmasına 
büyük önem atfettiğini anlatan Öz, ; bütün 
dünyada, neo-liberal politikaların etkisiyle 
sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir 
direnç oluştuğuna dikkat çekti. Öz, “Yüksek 
teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi, 
emek hareketini zorlamaktadır. Bu kuşat-
maya karşı emek hareketleri olarak ulusla-
rarası dayanışma ve yeni örgütlenme strate-
jileri ile başa çıkabiliriz” dedi. 
Uluslararası sendi-
kal hareketin üyesi 
ve önemli bir aktö-
rü olarak HAK-İŞ’in 
CGTP-IN ile ulusla-
rarası düzeyde daya-
nışmanın artırılması 
için gayret edeceğini 
söyleyen Öz, “HAK-
İŞ birçok konuda 
uluslararası tecrü-
beye ve başarıya 
sahiptir.  Bu deneyim 

ve bilgilerimizi CGTP-IN üyesi emekçilerle 
ve Portekiz halkı ile paylaşmaktan son de-
rece bahtiyar olacağız” dedi. 

“Aynı Geleceğin Ortak Parçalarıyız”

Öz, HAK-İŞ ile CGTP-IN arasında dostluğa 
ve işbirliğine dayalı olarak başlayan bir iliş-
ki bulunduğunu anımsatarak, “HAK-İŞ’in, 
CGTP-IN ile sınır yakınlığına dayanan bir iliş-
ki olmamasına rağmen geniş bir coğrafya-
nın, benzer sorunların, aynı geleceğin ortak 
parçalarıyız” dedi. 
Türkiye ve Portekiz’in farklı kıtalara bağla-
yan iki zıt uçta Avrupa'nın iki kapısı olduğuna 
dikkat çekerek, iki ülkenin de siyasi, ekono-
mik ve kültürel alanlarda önemli düzeyde bir 
erişim ve derinliğe sahip olduğunu söyledi. 
Her iki ülkenin de birkaç yüzyıl boyunca kı-
tanın iki ucunda büyük imparatorluklar ol-
duğunu ve birçok yönden tarihin gelişimini 
etkilediğini ifade eden Öz, “Muhteşem bir 
tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip 
iki milletiz. Hoşgörü ve çeşitliliğe saygı ile 
yönlendirilen uluslararası ilişkilere ortak bir 
yaklaşım paylaşıyoruz. Bu paylaşılan özel-
likler ilgili kültürel mirasımıza büyük katkı 
sağlamıştır. O zamandan beri, 1800’lü yıllara 
dayanan diplomatik ilişkilerimiz, halkları-
mız arasındaki karşılıklı saygı ve sempati ile 
beslenerek sürekli olarak güçlendirildi” dedi. 
Öz, Türkiye ve Portekiz’in, demokrasi; ço-
ğulculuk ve özgürlük değerlerini paylaşan 
müttefikler ve Avrupa, Akdeniz ve ötesinde 
barış ve refah için güçlerini birleştiren ortak-
lar olduğunu, güncel bölgesel ve uluslara-
rası birçok konuda benzer görüşlere sahip 
olduğunu söyledi. Öz, bu nedenle iki ülkenin 
mümkün olduğunca uluslararası forumlar-
da birbirlerine destek olduğuna dikkat çekti.
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ARSLAN, KAYSERİ’DE TEMSİLCİLER MECLİSİ 
TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Şubat 
2020 tarihinde HAK-İŞ Kayseri İl Temsilciler 
Meclisi toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız 
Yunus Değirmenci, Konfederasyonumuza 
bağlı Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel Baş-
kanı Av. Tuncay Dolu ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat 
Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın Kayseri İl ve Şube 
Başkanlıkları, işyeri sendika temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayse-
ri’de Erciyes Anadolu Holding ile 10 bine ya-
kın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza 
töreni öncesinde Kayseri Temsilciler Meclisi 
Toplantısına katılmaktan ve emekçilerle bir-
likte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

“Yaşananlar Hepimizin Yüreğini 
Yaktı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Temsil-
ciler Meclisi Toplantısında çalışma hayatı ve 
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 
2020 yılında Türkiye’nin yaşadığı birtakım 
sorunlara değinen Arslan, “Elazığ ve Malat-
ya’da meydana gelen depremlerde, İdlib’de 
askerlerimize yapılan hain saldırılarda ve 
Van’da meydana gelen çığ felaketinde kay-
bettiğimiz evlatlarımız ve şehitlerimiz var. 
Üst üste gelen bütün bu acılar hepimizin yü-
reğini yaktı. İnşallah bu acıları bir daha yaşa-
mayız. Yeni acılar ve hüzünler yaşamayalım 
diye Allah’a dua ediyorum” dedi.
Türkiye üzerine uluslararası güçler tara-
fından oynanan oyunlara ve ardından eko-
nomide yaşanan gelişmelere dikkat çeken 
Arslan,  yaşanan zorlukların en büyük fa-

turasını emekçiler, çalışanlar, çalışmayan-
lar ve hatta kayıtdışı çalışanların ödediğini 
söyledi. Arslan, “Uluslararası saldırılara 
karşı gücünü ve birlikteliğini, dayanışmasını 
ortaya koymak adına hep sorunların çözü-
münden yana destek olduk ve katkı verdik. 
Sorunların çözümü için taleplerimizi ifade 
ettik” şeklinde konuştu.

“İşsizlik Oranlarında Yükselme Var”

İşsizlik oranlarında görülen yükselmenin 
olumsuzluklarına değinen Arslan, “Türki-
ye’nin 2023 hedeflerinde işsizlik oranlarının 
yüzde 5’lerde tutulması için yürütülen ça-
lışmalara ve alınan önlemlere HAK-İŞ ola-
rak destek olduk. Hükümetin bu konudaki 
atacağı her türlü adımı desteklediğimizi ve 
destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 
Özellikle son yıllardaki artışların durdurul-
ması konusundaki çabalarımızı Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve muhataplarımızla payla-
şarak bunun için çözümler ürettik” ifadele-
rini kullandı.

“Vergi Dilimleri Çalışanların 
Aleyhine Devam Ediyor”

Asgari ücretlilerden yapılan vergi kesintileri 
konusunda HAK-İŞ’in görüşlerini anlatan 
Arslan, “Vergi dilimlerinde çalışanlar aleyhi-
ne bir durum her geçen gün artmaya devam 
ediyor. 2008 yılında asgari ücretli bir çalışa-
nın yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’ye geçişi 
15 ay sonra söz konusuydu. Yani 1 yıl süreyle 
asgari ücretli arkadaşımızın ücreti yüzde 20 
dilime giremeyecek noktadaydı. 2019 yılında 
7 aylık asgari ücretle yüzde 20’lik dilimle-
re giriyoruz. Bu da bütün çalışanların daha 
fazla vergi vermesi anlamına geliyor. Bu 
da verginin tabana yayılması politikalarında 
tersine bir işleyiş demektir. Bizim talebimiz 
asgari ücret düzeyindeki bütün çalışanların 
ücretlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Sadece 
asgari ücret değil, bütün ücretlerden asgari 
ücret kısmının vergi dışı bırakılmasını, evli ve 
çocuk sahibi olanların da vergilendirmede 
dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.
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“3 Milyon 700 Bin Kişi Borçlu”

3 milyon 700 bine yakın kişinin bankalara 
olan borçlarından dolayı takip ve haciz iş-
lemlerine maruz kaldığını hatırlatan Arslan, 
“Bu durum bizim son dönemde yaşadığımız 
ekonomik zorlukların başka bir ifadesidir. 
Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası 
Genel Müdürü ile geçtiğimiz günlerde bir 
görüşme yaptık ve kendilerine durumun 
vahametini anlattık. Bankalarla mahkeme-
lik olmuş, hacizli olmuş arkadaşlarımızın 
borçlarının yapılandırılması konusunda hem 
Maliye Bakanlığı hem de Bankalar Birliği ile 
görüştük. Bu durum ile ilgili çözümleri ivedi-
likle bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“1 Milyon İşçimiz Kadro Aldı”

Taşeronda çalışan 1 milyona yakın işçinin 
kadro almasının Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde bir ilk olduğunu vurgulayan Arslan, 
“Bu sadece taşerondan kurtulmak değil, 
aynı zamanda arkadaşlarımızın kıdem taz-
minatlarını, izinlerini, fazla çalışmalarını ve 
çalışma hayatından elde edecekleri hak-
ların kamu tarafından güvence altına alın-
masıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük reformudur. Bu reformun mima-
rı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Onunla beraber hükümetimiz, 
bakanlarımız ve bu konudaki bütün ilgililer-
dir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, bütün engellemelere rağmen bu 
sistemin kaldırılmasına karşı direnenlere 
rağmen dik durmuş, KİT’ler hariç bütün ar-
kadaşlarımızın kadrolarının verilmesi sağ-
lanmıştır” dedi.

HAK-İŞ’in Hukuk Başarısı

Çalışanların yüzdelik dilimlerle ilgili yü-
rütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya 
geçildiğini ifade eden Arslan, “Son gelişme-
leri HAK-İŞ internet sayfamızdan ilan ettik. 
Artık istinaf mahkemesinin de onay verdiği 
ve yüzdelik dilimlerle mahkemenin de ka-
bul ettiği ve Yargıtay aşamasından sonra 
inşallah kesinleşmesiyle birlikte önemli bir 
sorunu da aşmış olacağız” açıklamasında 
bulundu.

“HAK-İŞ Üyelerinin Başka 
Sendikalara Üye Yapılmasını Kabul 
Edemeyiz”

696 sayılı KHK’nin geçici maddesi 7. Madde-
nin 3. Fıkrasına istinaden kadro alan işçilerin 
bir bölümünün başka sendikalara üye olma 
zorunda kalacaklarını kaydeden Arslan, “Ta-
şeron konusunda mücadele yapmamış ve 
bir gün elini taşın altına koymamış insanla-
ra kanun zoruyla HAK-İŞ’in üyelerini başka 
sendikaların üyesi yapma girişimini kabul 
etmemiz mümkün değil. Taşeronla ilgili 
kararname çıkarken, bizimle yapılan görüş-
melerde olmayan ve bize söylenmeyen bir 
konudur. Biz buna karşı şiddetli bir tepki or-
taya koyduk” dedi.
Arslan, “Kadrolarımızı aldık ve kadro alan 
arkadaşlarımızla taşerondan kadroya ge-
çerken mevcut bulunduğu iş kollarında 
çalışmaya devam etmek istiyoruz. Buna 
göre bir düzenlemenin yapılmasını Sayın 
Cumhurbaşkanımız dahil bütün yetkililerden 
talepte bulunuyoruz ve bunun mücadelesi-
ni yapıyoruz. Kanun zoruyla böyle bir deği-
şikliği asla kabul etmemiz mümkün değil. 
Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.

“Acıları Dindirmek Bize Düşüyor”

Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün 
mağdur ve mazlumların yanında yer alma-
ya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, 
“Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
mazlumlarının bizden alacağı vardır.  Maz-
lumlarla bizim dayanışma içerisinde olma-
mız gerekiyor. Zalimlere karşı da mücadele 
etmek ve mazlumun yanında yer almamız 
gerekiyor. Böyle düşündüğümüz zamanda 
24 saat yetmiyor. Kudüs’te olup bitenler ve 
yüzyılın anlaşması diye bize yutturulan iha-
netler, Filistin’de, Gazze’de, Ramallah’ta ya-
şanan acıları dindirmekte de bize düşüyor” 
dedi.

“HAK-İŞ Mücadelesi Soylu ve 
Onurlu Bir Mücadeledir”

Bütün çalışanları HAK-İŞ’e bağlı sendikala-
ra üye olmaya davet eden Arslan, “HAK-İŞ 
mücadelesini soylu ve onurlu bir mücadele 

olarak kabul ediyoruz. 14 milyon sigortalı 
kayıtlı çalışanın olduğu yerde 700 bine yakın 
HAK-İŞ’li üye sayısını asla yeterli bulama-
yız. O yüzden üye sayımızı 7 milyonlara, 10 
milyonlara taşımak zorundayız. Türkiye’deki 
her işçiyi HAK-İŞ’e üye olmaya davet ediyo-
rum. Bu üyelik aslında Türkiye’nin geleceği 
ve çalışanların geleceği adına tarihi bir adım 
olacaktır. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücü, 
HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesi-
dir” diye konuştu.

“Gençler HAK-İŞ’e Sahip Çıkın”

Genel Başkan Yardımcımız ve Özçelik-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, “HAK-İŞ’in Kayseri’de 30 bine yakın 
üyesi var. Her ilde olduğu gibi Kayseri’de 
de HAK-İŞ kimliğine sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. HAK-İŞ’e ve sendikalarımıza ver-
diğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Buradan gençlere seslenmek 
istiyorum. Gençler HAK-İŞ’e, Türk milletine, 
bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkın. Türki-
ye’nin bekası için en önde koşmaktan kork-
mayın” şeklinde konuştu.

“11 Bine Yakın Üyemiz Özel 
Sektörde Çalışıyor”

Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, “Mobilya sektöründe en büyük 
sendikayız ve çok zor bir sektör. 11 bine ya-
kın üyemizin tamamı özel sektörde çalışıyor. 
Dolayısıyla ekonomideki bütün sıkıntılara 
göğüs germeye çalışıyoruz. Taşeron konu-
sunda HAK-İŞ dışında hiçbir konfederasyon, 
hiçbir sendika mücadele etmedi. HAK-İŞ’e 
ne kadar destek olursanız, HAK-İŞ ne kadar 
güçlü olursa, o kadar hak sahibi olacaksınız. 
İnşallah daha büyük işleri başaracağız ve 
Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ola-
cağız” dedi.

“Kayseri’de En Büyük STK Olma 
Yolunda İlerliyoruz”

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de 
yaptığı selamlama konuşmasında, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nu Kayseri’de 30 bine yakın 
üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşu yap-
ma yolunda hızla ilerliyoruz” diye konuştu.
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ARSLAN, ERCİYES ANADOLU HOLDİNG 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Şu-
bat 2020 tarihinde Kayseri Erciyes Anadolu 
Holding ile Konfederasyonumuza bağlı Öz-
çelik-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz 
İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası ve 
Enerji-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi 
Ay, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay ve Enerji-İş Genel 
Başkanı Mahmut Altunsoy ile Konfederas-

yonumuza bağlı sendikaların şube başkan-
ları ve işyeri sendika temsilcileri ile Erciyes 
Anadolu Holding’e bağlı bütün şirketlerin 
genel müdür ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 10 bine 
yakın çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşme 
töreninin başarıyla sonuçlandığından duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün bu-
rada olmak, bu güzelliği birlikte paylaşmak 
ve bu toplu iş sözleşmesini imzalamak bi-
zim için gerçekten çok değerli” dedi.
Erciyes Anadolu Holding ile yürütülen toplu 
iş sözleşmesi müzakerelerinin hem işveren 
hem de çalışanlar açısından olumlu geçtiği-
ni söyleyen Arslan, “Bugün burada toplu iş 
sözleşmesi imzalayacağımız Erciyes Ana-
dolu Holding’in, yaklaşık 10 bine yakın çalı-

şanının, holdingi sektöründe ve iş kolunda 
en yükseklere taşıma gayreti bizim için üc-
retlerimiz kadar önemli” diye konuştu.

“Ekmeğimiz, Aşımız ve Ücretlerimiz 
Artacak”

Arslan, “Bugün imzaladığımız toplu iş söz-
leşmesiyle ekmeğimiz, aşımız ve ücretleri-
miz artacak. Geleceğini bu şirkette gören, 
bu şirketten emekli olma hayali kuran arka-
daşlarımızın geleceklerini burada aramaları 
ve devam etmeleri bizim için çok önemli” 
şeklinde konuştu.

“Erciyes Anadolu Holding’in 
Geleceği Bizim Geleceğimiz Kadar 
Önemli”

Kayseri’nin sanayileşme anlamında İç Ana-
dolu’nun en güçlü illerinden birisi olduğunu 
söyleyen Arslan, “Şirketimizin üretiminin ar-
tırması, istihdamını tüm zorluklara rağmen 
azaltmaması, işçilerin iş akitlerini feshe-
derek küçülmeye gitmemesi, yeni hedefler 
koyması bizim için toplu sözleşme kadar 
değerli ve önemli. Burada hep beraber bü-
yüyeceğiz, şirketimiz büyüyecek, biz büyü-
yeceğiz, güçleneceğiz, ekonomik yönden 
güçleneceğiz. Erciyes Anadolu Holding’in 
geleceği bizim geleceğimiz kadar önemli. 
Bütün zorluklara rağmen ayakta kalmak, 
şirketi geleceğe umutla bakan insanların ça-
lıştığı bir şirket haline getirmeyi çok önemsi-
yoruz. Bunun daha iyisini yapma konusunda 
bizler de destek ve katkı vereceğiz” dedi.
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“Çok Kısa Bir Süre İçerisinde 
Uzlaştık”

Arslan, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi-
nin şirketimize, sendikalarımıza, HAK-İŞ’e, 
Kayserimize ve ülkemize hayırlar getirme-
sini diliyorum. Müzakereleri yürüten tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Erciyes Anadolu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Erte-

kin, “HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut 
Arslan’ı ve sendikalarımızın Genel Başkan-
larını burada ağırlamaktan dolayı son derece 
mutluyum. 
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin açılış 
toplantısını da birlikte yapmıştık. Allah nasip 
etti ve çok kısa bir süre içerisinde uzlaştık” 
dedi. Alpaslan, “Erciyes Anadolu Holding’de 
farklı farklı işler yapmamıza rağmen tek bir 

amaç için çalışıyoruz. Geçiş döneminde biz-
lere emanet olan bu kurumu almış olduğu-
muz noktadan çok daha iyi bir yere getirmek 
ve hiçbir arkadaşımızda gelecek kaygısı 
oluşturmayacak kadar işleri iyi şekilde sevk 
ve idare etmek için çaba gösteriyoruz. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm ta-
raflar için hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.
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ARSLAN, KAYSERİ'DE BÜYÜKŞEHİR ve 15 İLÇE BELEDİYE 
TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesi arasında 
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşme-
si imza törenine Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Hüseyin Öz, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hizmet-İş 
sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Öz-
demir,HAK-İŞ  Kayseri İl Başkanımız Serhat 
Çelik, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, 
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa 
Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı 
Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Baş-
kanı Mustafa Yalçın, Akkışla Belediye Başkanı 
Ayhan Aslan, Bünyan Belediye Başkanı Öz-
kan Altun, Develi Belediye Başkanı Mehmet 
Cabbar, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coş-
kun, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarız 
Belediye Başkanı Baki Bayrak, Tomarza Be-
lediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Beledi-
ye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye 
Başkanı Halit Taşyapan, iş yeri sendika tem-
silcileri, üyeler ve çok sayıda basın mensubu 
katıldı.  Program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı. İdlib şehitleri-
miz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 
Kur-an’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Toplu iş sözleşmesi Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi iştiraki KASKİ Genel Müdürlüğü, 
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, 
Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, 
Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve 
Yeşilhisar belediyelerinde çalışan üyelerimizi 
kapsıyor. 

Toplu Sözleşme Kayseri’nin 
Uzlaşmacı Kültürünün Yansımasıdır

Genel başkanımız Mahmut Arslan, toplu söz-

leşmesi töreninde Kayseri’de ortaya çıkan 
birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe 
Belediye Başkanlarının dayanışma içerisinde 
olmasının memnuniyet verici olduğunu söy-
ledi. Arslan, “Bu birlik ve beraberlik şehrin 
uzlaşmacı ve dayanışmacı kültürünün gös-
tergesi, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye 
başkanlarımız ile emekçilerimizin başarısı-
dır.” Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini 
belirten Arslan, “Böylesi zor bir dönemde 
makroekonomik veriler olumlu gelse de ha-
len işsizlik, kayıt dışı, vergiden kaynaklı so-
runlarımız var. Pek çok zorluklarına rağmen 
masa başında emekçilerin haklarını müza-
kere etmek, sözleşmeyi kavga etmeden so-
nuçlandırmış olmak önemlidir” dedi.

"Vatanımız İçin Fedakârlık 
Gerekiyorsa En Önde Biz Olmalıyız"

Kayseri’de ortaya çıkan dayanışma anlayışını 
yaygınlaştırmak gerektiğini belirten Arslan, 
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleriy-
le sağlanan birlikteliğin bir Türkiye örneği 
olduğunu vurguladı. Bağımsız bir devletin, 
özgür bir cumhuriyetin vatandaşı olmanın 

önemine vurgu yapan Arslan, şöyle konuştu: 
”Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da, 
Arakan‘da, Filistin’de, Somali’de yaşananlar 
vatan ve özgürlüğün ne kadar kıymetli oldu-
ğunu bize göstermektedir. Sorunlarımız ola-
bilir, ekonomik sıkıntılarımız olabilir, bunların 
hepsini aşabiliriz ama toprağımız, vatanımız, 
bayrağımız ve bağımsızlığımız yok olursa 
bunların hiçbirisinin önemi yok demektir. 
Bugünlerde ülkemiz için ne fedakârlık ge-
rekiyorsa en önde biz olmalıyız. HAK-İŞ ve 
HİZMET-İş olarak bütün darbelere karşı di-
rendik, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’da 
direndik. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin 
bağımsızlığı, birliği, beraberliği için bayrağı-
mız, inancımız, ezanımız, Kur’an’ımız için ne 
gerekiyorsa yapmaya ve bu mücadeleyi gös-
termeye kararlıyız. Bu anlayışta olan belediye 
başkanlarıyla çalışmak ve onlarla beraber 
çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz.”

“Birlikteliğin Bereketini Yaşıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mem-
duh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada 
Kayseri’de birlikteliğin bereketini yaşadıkları-
nı söyleyerek, “Kayseri’de bir aile anlayışında 
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çalışıyoruz ve dayanışmanın en güzel örnek-
lerini sergiledik. Kayseri belediyeciliğindeki 
uyumun tüm Türkiye’de olmasını temenni 
ediyorum. Kayseri’ye daha iyi hizmet vermek 

için çalışıyoruz. Tüm belediye çalışanlarına 
verdikleri emek için teşekkür ediyorum” dedi.
Törende HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat 
Çelik ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 

Yardımcısı Halil Özdemir'de birer selamlama 
konuşması yaptı. Konuşmaların ardından ha-
yırlı olsun temennileriyle toplu sözleşmelere 
imzalar atıldı.
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ARSLAN, SİVAS’TA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Sivas Belediyesi iş-
tiraki ÖZBELSAN A.Ş. arasında gerçekleştiri-
len toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür 
Merkezi Keykavus Salonu’nda gerçekleştiri-
len Toplu İş Sözleşmesi İmza törenine Genel 
Başkanımız Arslan, Genel Başkan Yardımcı-

mız Av. Hüseyin Öz, Sivas Belediye Başkanı 
Av. Hilmi Bilgin, HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Ni-
hat Şimşek, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Halil Özdemir, Sivas Belediye 
Başkan Yardımcıları, ÖZBELSAN Genel Mü-
dürü Ahmet Kuzu, işyeri sendika temsilcileri, 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sivas 
Belediyesi iştiraki ÖZBELSAN’da imzalanan 

toplu iş sözleşmesinin örnek bir sözleşme 
olduğunu kaydetti.

“Sözleşmemiz Örnek Teşkil Edecek”

ÖZBELSAN’da imzalanan toplu iş sözleş-
mesinin önümüzdeki dönemde yapılacak 
sözleşmelere örnek teşkil edeceğini söy-
leyen Arslan, “ÖZBELSAN’da arzu ettiğimiz 
bir sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için 
çok çaba sarf ettik. Bu sözleşme önümüz-
deki dönemde yapılacak sözleşmelerin nasıl 
yapılacağını işaret etmektedir. Belediyenin 
kaynakları arttıkça ÖZBELSAN çalışanlarının 
kazanımları daha da artacak.  Önümüzdeki 
yıllarda belediyenin tüm hizmetleri ÖZBEL-
SAN üzerinden yürüyecek” dedi.

“Sözleşmenin Masada İmzalanması 
Çok Değerli”

ÖZBELSAN çalışanlarını tebrik eden Arslan, 
“Bizim toplu iş sözleşmelerimizde ilkelerimiz 
var. Bir toplu iş sözleşmesinde iş güvencemiz 
varsa, sözleşme ile elde ettiğimiz imkânları 
zamanında alabiliyorsak ve bu sözleşme ile 
iş yerinde iş barışını sağlayabiliyorsak bu 
sözleşme iyi bir sözleşmedir. Bugün burada 
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imzaladığımız sözleşme bu noktada iyi bir 
sözleşmedir. Bu toplu iş sözleşmemizin kav-
ga etmeden, birbirimizi üzmeden, yüksek ha-
keme gitmeden masada imzalanmış olması 
bizim için çok değerlidir” şeklinde konuştu.

“2 Bin 500 Kişilik Bir Aileyiz”

Sivas Belediye Başkanı Av. Hilmi Bilgin, “Biz 
seçim öncesi sözlerimizi tutmak için elimiz-
den geleni yapıyoruz. 350 bin hemşerimize 

2 bin 500 kişilik bir aile ile hizmet ediyoruz. 
Eğer Sivaslılar belediye başarılı diyorsa, bu 
durum emekçilerin sayesinde olmuştur. Be-
lediyemizin imkanları ölçüsünde toplu iş söz-
leşmesini imzaladık. Bu sözleşmede emeği 
geçen genel müdürümüze, birim müdürle-
rimize, sendika başkanımıza ve yönetimine 
teşekkür ediyorum. İmzaladığımız sözleşme 
hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ÖZBELSAN Genel Müdürü Ahmet Kuzu da 
sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı 
olması dileğinde bulundu. HAK-İŞ Sivas İl 
Başkanı Nihat Şimşek, sözleşmenin hayırlı 
olması dileğinde bulunarak, sözleşmenin im-
zalanmasında emeği geçenlere teşekkürle-
rini iletti. Toplu iş sözleşmesi, konuşmaların 
ardından alkışlar eşliğinde imzalandı.
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ARSLAN, MEDYA-İŞ 
SENDİKASI  
YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Şubat 2020 
tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Sezai Ballı ve bera-
berindeki yönetim kurulu üyelerini makamında 
kabul etti. Arslan, 18 Ocak 2020 tarihinde gerçek-
leşen Medya-İş 3. Olağan Genel Kurulu’nda seçi-
len yönetimine başarı dileklerini sundu.

TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI'Na ZİYAREt

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 
2020 tarihinde Ankara’da Türkiye Gaziler ve 

Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman 
Aylar’ı ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter 

Yardımcımız Eda Güner'de katıldı. Arslan, 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel 
Başkanı Lokman Aylar'a yeni hizmet bina-
larına taşınmalarından dolayı hayırlı olsun  
dileğinde bulunarak yaptıkları kutsal  hiz-
metlerinde başarılar diledi. 
Arslan, ''Şehitlerimiz için dua ediyoruz. Şe-
hitlerimizin isimlerini, bizlere bıraktıkları 
emanetleri hiçbir zaman unutmayacağız, 
unutturmayacağız.. Şehitlerimizi, gazileri-
mizi ve onların yakınlarını unutmayacağız” 
dedi.
Aylar, ziyaretten dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan'a teşekkür etti. 
Günün anısına Arslan ,Kahve fincanı takımı, 
Aylar'da çerçeveli Türkiye bayrağı taktim etti.
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TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER İÇİN 
HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından, 696 Sayılı KHK ile taşerondan 
kadroya geçen emekçiler adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının 
uygulanmaması nedeniyle başlatılan hukuk mücadelesinde önemli bir aşama 

daha kaydettik. 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarıyla  
(%10, %20, %30 vb.) çalışan emekçiler adına, geçiş sonrası asgari ücretin 

yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamız tarafından açılan dava, 10 Eylül 2019 tarihinde itiraz yolu 
açık olmak üzere işçiler lehine sonuçlanmış, ancak karara Sağlık Bakanlığı istinaf 

talebinde bulunarak itiraz etmişti.
İstinaf talebi, Ankara Bölge Adliye mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece, 

696 Sayılı KHK ile kadro alan emekçilerin asgari ücretin yüzdelik katlarını 
almasının önündeki bir engel daha aşılmış oldu.

696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen emekçilerin haklarını alabilmesi 
için hukukçularımız tarafından dikkatle takip edilen dava, Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesi’nin kararı ile istinaf incelemesinden geçen ilk karar oldu. Ankara 
Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar, Yargıtay tarafından incelendikten 

sonra kesinleşecek. Verilecek karar doğrultusunda uygulama yapılması 
yönünde ilgili mercilere gerekli başvurular yapılacak.
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Türkiye'de
Karşılıksız Kalacaktır

Tüm Darbe
Girişimleri"

"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, antidemokratik 
girişimler ve darbeler programının, darbe söylentilerinin 
kamuoyunda fazlaca yer bulduğu bir dönemde 
gerçekleştirilmesine dikkati çekti. Arslan, “Darbe 
söylentilerinin arkasında bir kısım gerçekler var. Türkiye 
ilk defa herhangi bir bloka dahil olmadan bağımsız bir dış 
politika yürütüyor. Bu durumdan rahatsız olan uluslararası 
güçler, kendi hesaplarını yaparak bazı girişimlerde 
bulunuyorlar. Bu önemli toplantımızdan darbe heveslilerine 
sesleniyoruz; haddinizi bilin. Bu ülkede bundan sonra artık 
tüm darbe girişimleri karşılıksız kalacaktır” dedi.
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ARSLAN, ANTİDEMOKRATİK 
GİRİŞİMLER VE DARBELER 
PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’de 
demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin 
çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine 
neden olduğunu söyledi.

Arslan, 25 Şubat 2020 tarihinde Konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 
Ankara 2 No’lu şubesi tarafından organize 
edilen “Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat 
ve 15 Temmuz Programı”na katıldı.
Program İstiklal Marşı’nın okunması ve Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin 
Öz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, Altındağ Beledi-
ye Başkanı Asım Balcı, Konfederasyonumu-
za bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı 
Av. Tuncay Dolu, Öz Güven-Sen Genel Başka-
nı Ömer Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası yönetim 
kurulu üyeleri ve Ankara Şube Başkanları, 
HAK-İŞ Şehidimiz Celalettin İbiş'in eşi Miyase 
İbiş, çocukları Fikret ve Yasin İbiş, 15 Temmuz 
Gazilerimiz, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.

“12 Eylül, Türkiye Demokrasisine 
Vurulmuş En Büyük Hançerlerden 
Birisidir”

HAK-İŞ’in kurumsal tarihi boyunca her za-
man demokrasiden yana tavır aldığını be-
lirten Arslan, “Bugün 15 Temmuz ile ilgili 
spekülasyon yapan çevreler, 12 Eylül’ü hatır-

lamak istemiyorlar. 12 Eylül’de 500 bin insan 
soruşturma geçirdi. On binlerce insan kamu 
görevinden uzaklaştırıldı. Binlerce insan iş-
kence gördü. 
12 Eylül karanlığı Türkiye demokrasisine vu-
rulmuş en büyük hançerlerden birisidir. HAK-
İŞ o dönemde de darbecilere karşı çıkmıştır. 
Bir kısım konfederasyonlar 12 Eylül darbesi-
ne ortak oldular. Türkiye bunları atlattı” diye 
konuştu.

“Bir Kısım STK’lar 28 Şubat’ta Beşli 
Çete’yi Kurdular”

28 Şubat sürecinin de Türkiye’de çok ağır bir 
şekilde yaşandığını belirten Arslan, 3 gün 
sonra 28 Şubat sürecinin yıldönümü olduğu-
nu hatırlatarak, “28 Şubat sürecinde İmam 
Hatipli öğrencilerin başörtüsünden dolayı 
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coplandıklarına, ehliyet ve pasaport alama-
dıklarına şahit olduk” dedi.
Bir kısım sivil toplum örgütlerinin 28 Şubat 
sürecinde de rol aldığına işaret eden Arslan, 
“Dönemin Başbakan Yardımcısı bir otele da-
vet edilerek, kendisine hükümeti yıkması yö-
nünde baskılarda bulunuldu. Ne yazık ki bir 
kısım sivil toplum örgütlerinin başkanları da 
o masadaydı. Bugün sivil toplum kuruluşu 
adı altında karşımızda olan bir kısım STK’lar, 
Genelkurmay Karargahında aldıkları tali-
matlarla çete kurdular. Bu çetenin adı ‘Beşli 
Çete’dir. Seçimle gelmiş bir hükümeti yıkma 
görevini aldılar, taşeronluk üstlendiler. HAK-
İŞ o zaman da demokrasiden yana tavır aldı. 
Biz, 28 Şubat sürecinde çok ağır bedeller 
ödeyen konfederasyonlardan bir tanesiyiz” 
diye konuştu.

“15 Temmuz Bir Kırılma Noktasıdır”

Darbeci zihniyetin 2010 referandumu ile 2007 
yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
de benzer girişimlerinin olduğunu belirten 
Arslan, “Cumhuriyet mitinglerini hatırlayın. 
Ülkenin seçilmiş Meclisi’nin kararını tanı-
mayan bir zihniyet, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Cumhurbaşkanı olarak istemiyoruz’ dediler, 
millet iradesini hiçe saydılar. 15 Temmuz ge-
cesi milletimizin büyük bir kesimi bir araya 

gelmiştir. Sivil toplum örgütleri, medya ve 
halkımız birlik olmuştur. Toplumun büyük bir 
kesimi bu darbeye karşı çıkmıştır. Bu açıdan 
15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve 
bundan sonra darbe yapmak isteyenler için 
bir kırılma noktasıdır” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı 
Şehit Ve Gazisine Bizim Gibi Sahip 
Çıkan Bir Millet Yoktur”

15 Temmuz gecesi şehitlerimizin ve gazile-
rimizin darbeye korkusuzca göğüs gerdiğini 
söyleyen Arslan, “Bu arkadaşlarımız bu ülke 
için canlarını feda eden arkadaşlarımızdır. 
Elbette kaybedilenler geri gelmiyor, ancak 
şehitlerimizi asla unutmayacağız, gazilerimi-
zin başlarını önüne eğdirtmeyeceğiz. Ülkeme 
sonsuz teşekkür ediyorum. Şehidine ve gazi-
sine bizim gibi sahip çıkan başka hiçbir mil-
let yoktur. Tüm şehit ve gazilerimize, onların 
yakınlarına şükran borcumuz var” ifadelerini 
kullandı. 28 Şubat ve 15 Temmuz sürecinin 
ortaya çıkardığı sonuçların tartışılmaya de-

vam ettiğini ifade eden Arslan, “Şartlar ne 
olursa olsun bize düşen demokrasimize, 
devletimize, milli iradeye sahip çıkmaktır. 
Allah bu millete bir daha 12 Eylülleri, 28 Şu-
batları, 15 Temmuzları yaşatmasın” şeklinde 
konuştu.
HAK-İŞ’in, Sincan’daki duruşmalarda her za-
man hazır bulunduğunu anımsatan Arslan, 
darbecilerin mahkemede yargılanıp en ağır 
şekilde cezalandırılmaları için dayanışma 
içerisinde olduklarını söyledi.
Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, Altındağ 
Belediye Başkanı Asım Balcı, Konfederas-
yonumuza bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel 
Başkanı Av. Tuncay Dolu, Ankara 2 No’lu 
Şube Başkanımız Recep Dere, 15 Temmuz 
Gazileri Kazım Çakır, Ahmet Arık, Abdullah 
Sezgin, Ömer Yılmaz ve Mustafa Karamemiş 
15 Temmuz Şehidimiz Celalettin İbiş’in oğlu 
Yasin İbiş de bir konuşma yaptılar.
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, “Bu topraklar şehit kanlarıy-

"Çok Erken Tavır Aldık” 
Türkiye’nin çok pahalı bir coğrafya olduğunu ve Türkiye’de 
yaşamanın ağır bedelleri olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ 

olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren 
çok erken bir tavır aldık. Bütün teşkilatımızı bu darbe 

girişimine karşı tavır almaya çağırdık, hainlerin TÜRKSAT’ı 
ele geçirmesine engel olduk” dedi.
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la yıkanmış topraklardır, 60’larda, 70’lerde, 
80’lerde, 90’larda çeşitli darbe girişimlerini ve 
en son olarak 15 Temmuz’u yaşadık. Darbe 
gecesinde hepimiz meydanlara çıkarak dar-
beye, darbecilere karşı çıktık ve galip geldik. 
O gece hepimiz Allah rızası ve devletin bekası 
için meydanlara çıktık. 15 Temmuz’u unut-
mayacağız” dedi.

“Allah HAK-İŞ’ten Razı Olsun”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Allah 
HAK-İŞ’ten razı olsun, HAK-İŞ duruşunu bi-
liyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi unuttu-
rulmamalıdır. İçerideki hainler ile dışarıdaki 
uzantılarına en güzel cevap verildi. Cumhur-
başkanımız önderliğinde bu millet et-tırnak 
oldu, her mezhepten insan bir araya geldi ve 
gereken cevabı verdi. Aklının ucundan böy-
le şeyler geçirenler varsa dönüp o geceye 
baksın. Biz beraber olursak hiçbir güç üs-
tesinden gelemez. Allah bu millete bir daha 
15 Temmuz’u yaşatmasın” dedi. Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. 
Fatih Ünal, “Biz de o karanlık gecede sahada 
ve meydanlardaydık, o gece milletimiz saye-

sinde bugün çok daha özgür, daha demokrat 
bir ülkeyiz. 15 Temmuz uzun bir geceydi, bu 
millet var oldukça hainler başarılı olama-
yacaktır. Darbe girişiminde şehit olan 251 
kardeşimize, 2 bin 193 gazimize buradan 
hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Biz 
milletimizle, imanımızla güçlüyüz bir daha 
15 Temmuzlar yaşanmaması dileğiyle saygı-
larımı sunuyorum” dedi. Hizmet-İş Sendikası 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, 

“Cumhuriyet tarihinin en kanlı, en vahşi darbe 
girişimine şahit olduk. Ordu içine yuvalanmış, 
gözü dönmüş bir cuntacı darbe girişimine 
kalkıştı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
talimatıyla 15 Temmuz gecesi ülkemizin 
tüm meydanlarında bu hainlere direndik ve 
bu uğurda şehit verdik, arkadaşlarımız gazi 
oldular. Darbe girişiminde hayatlarını ortaya 
koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
şükranlarımızı iletiyorum” dedi.

Gazilerimiz, Darbecilere Karşı 
Verdikleri Mücadeleyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri Kazım Çakır, Ahmet 
Arık, Abdullah Sezgin, Ömer Yılmaz ve Mus-
tafa Karamemiş ve 15 Temmuz şehidimiz 
Celalettin İbiş’in oğlu Yasin İbiş, darbe girişi-
mi sırasında verdikleri mücadeleyi anlattılar.

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

Program kapsamında 15 Temmuz hain darbe 
ve işgal girişimi gecesi yaşananların fotoğ-
raflarından oluşan bir sergi de ziyarete açıldı.
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ARSLAN'dan, GAZİANTEP’TE İŞYERİ ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu 
iş sözleşmesi imza töreni için bulunduğu 
Gaziantep’te Öz İplik-İş Sendikamızın ör-
gütlü olduğu Ünal Sentetik Dokuma Sana-
yi ve Ticaret A.Ş’yi ziyaret ederek, Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Özkeçeci ile görüştü. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın, 27 
Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ziya-
rete, Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Baş-
kanı Rafi Ay, Enerji-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Mahmut Altunsoy, Öz Petrol-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Kudret Ör-
gel, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanımız Halil 
İbrahim Tanrıöver ile Sendikalarımızın Ga-
ziantep şube başkan ve yöneticileri katıldı. 
Arslan, Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 

Özkeçeci’ye HAK-İŞ’in çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Ünal Sentetik Dokuma 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Özkeçeci de Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.
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GAZİANTEP  
İL BAŞKANLIĞI’NA 
ZİYARET

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 
BELEDİYESİ’Ne 
ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2020 tarihinde HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlı-
ğını ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a Öz İplik-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan İl Başkan-
lığında, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil İb-
rahim Tanrıöver ve yönetim kurulu üyeleriyle 
bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 2020 ta-
rihinde Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’a, Öz İplik-İş Sendika-
mızın Genel Başkanı Rafi Ay eşlik etti. Gaziantep Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyareti 
dolayısıyla Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşek-
kür etti. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.
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GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ŞAHİN'E ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2020 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin’i makamında zi-
yaret etti.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi 
Ay, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanımız Halil İb-
rahim Tanrıöver ile Sendikalarımızın Gazian-
tep şube başkan ve yöneticileri katıldı.
Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin’e HAK-İŞ’in çalışmaları 
hakkında bilgi verdi ve gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.
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ARSLAN, NAKSAN HOLDİNG’DE TİS İMZA 
TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2020 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 3 
Sendikamızın örgütlü olduğu TMSF yöneti-
mindeki Naksan Holding’de 2 bin 500 üye-
mizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, TMSF Başkanı Muhiddin 
Gülal, Naksan Holding’de örgütlü olan Öz 

İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay, 
Enerji-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mah-
mut Altunsoy, Öz Petrol-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Kudret Örgel, Naksan Hol-
ding yöneticileri, işveren temsilcileri, üyele-
rimiz ve basın mensupları katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Bugün bizim için tarihi 
ve aynı zamanda mübarek bir gün. Regaib 

Kandilinde hayırlı bir iş yaparak toplu iş söz-
leşmesini imzalıyoruz” dedi.

“TMSF Mensuplarını Kutluyorum”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in örgütlü ol-
duğu TMSF yönetimine geçen işyerlerinde 
bir başarı hikayesiyle karşılaştıklarını be-
lirten Arslan, başarı hikayesinin mimarları 
olan bütün TMSF mensuplarını kutluyorum” 
dedi.
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“Sorumluluğumuzun Farkındayız”

TMSF’nin hayırlı ve zor bir iş yaptığını belir-
ten Arslan, “Türkiye tarihinde yaşadığımız en 
ağır ihanetlerin mimarları tarafından ihanete 
uğramış tesisleri yeniden ayağa kaldırmak 
için büyük bir risk aldılar. Bugün geldiğimiz 

noktayı ülkemizin güvenliği ve ekonomisi 
açısından çok değerli ve anlamlı buluyoruz. 
Bağımsız Türk yargısı kararını verip sonuç 
neticeleninceye kadar burada TMSF ve biz-
ler emanetçiyiz. Ülkemizin yerli ve milli bir 
tesisinin en iyi şekilde işletilmesi ve gelece-

ğe hazırlanması sorumluluğumuz var. Biz 
de bu sorumluluğun farkındayız ve ortağıyız. 
Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızla birlikte kısa 
bir zaman içerisinde önemli bir süreci bura-
da başarıyla sonuçlandırarak bugün toplu iş 
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sözleşmelerimizi imzaladık” diye konuştu.

“Fabrika Kapanmalarının Faturasını 
İşçiler Ödüyor”

Naksan Holding’de üretimin durma noktası-
na geldiği dönemleri anımsatan Arslan, “Bu-
gün bu tesiste makinalar çalışıyorsa, üretim 
devam ediyorsa, ihracat yapabiliyorsak, bu 
bizim için çok önemlidir. Çünkü fabrikaların 
kapanmasının en büyük faturasını çalışanlar 
ödüyor. Bu fabrika kapanırsa, fabrikada üre-
tim düşerse, fabrikada istediğimiz şekilde 
mesafe alamazsak, önce çalışanların gele-
ceği tehdit altında olur. Bugün imzaladığımız 
toplu iş sözleşmesine koyduğumuz hüküm-
lerle, ikramiye ve geçmişteki toplu sözleş-
mesi düzeninin dışındaki pek çok düzenle-
meyle mevzuata ve yasalara uygun şekilde 
daha verimli bir çalışma sistemi oluşturaca-
ğız” dedi. 

“Bu Fabrika Bizim”

HAK-İŞ’in işçilerin sorunlarının yanı sıra, 
örgütlü olduğu işyerlerinin sorunlarıyla da 
yakından ilgili olduğunu belirten Arslan, “Ör-
gütlü olduğumuz işletmelerin her sorunu 
bizi ilgilendiriyor. Bilançosu, ihracatı bizi il-
gilendiriyor. Ülke içerisindeki pazarı, rekabet 

gücü, bizleri ilgilendiriyor. Çünkü bu fabrika 
bizim. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ve 
geleceğimizi burada görüyoruz. Çoluk ço-
cuğumuzun nafakasını buradan temin edi-
yoruz. İş güvencemizin sağlanması, kayıtlı 
sistemin içerisinde yer almamız, iş barışının 
ve huzurun sağlanması, aynı zamanda ülke 
ekonomisine ciddi anlamda katkılar sağ-
layacak bir tesiste yer almamız son derece 
değerli ve önemli. Ülkemiz zor bir dönem-
den geçerken, şirketlerimizi ayağa kaldırma 
konusunda ciddi bir çaba sarf ederken, top-
lu sözleşme ile elde ettiğimiz rakamları bir 
başlangıç olarak kabul ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
Toplu iş sözleşmesiyle merdivenin birin-
ci basamağına adım attıklarını dile getiren 
Arslan, “Onuncu basamağa gidene kadar 
belli bir mesafeye ihtiyacımız var. Önümüz-
deki süreçlerde hem şirketimizin gelecek 
konusundaki olumlu gelişmeleri, ekonomik 
ve pazar anlamındaki gelişmeleri ve şartla-
rımız iyiye giderse biz yine TMSF Başkanı-
mızın kapısını çalacağız” ifadelerini kullandı.

“Örgütlenmekten Korkmuyoruz”

HAK-İŞ’in işyerlerinde korkmadan örgüt-
lenme çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen 

Arslan, “Örgütlü yapıdan ve örgütlenmeden 
korkmuyoruz. Örgütlerin de bu milli yapıya 
uygun bir şekilde, milli yapının arzu ettiği is-
tikamette olmaları işimizi kolaylaştırır. HAK-
İŞ olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 
Naksan Holding’i de sistemini bozmadan 
geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Şirketin 
imkanlarını artıracağız, bizim imkanlarımız 
da artacak. Bu şirket hepimize emanet. Bu 
şirketin sahipleri ne yaparsa yapsın, kim 
olursa olsun, bugün bu şirketi milli ekono-
mimiz için korumak ve geleceğe hazırlamak 
durumundayız. Bu noktada sorumlulukları-
mız büyük” dedi.

“Toplu İş Sözleşmesi 2 Bin 500 
İşçiyi Kapsıyor”

Naksan Holding ile HAK-İŞ’e bağlı 3 sendika 
arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşme-
sinin büyük bir başarıyla imzalanmasının 
çok önemli olduğunu söyleyen Arslan, “Bu 
şirketin bölgeye örnek bir şirket olarak de-
vam etmesi bizim için çok önemli. Bütün bu 
durumları yan yana koyduğumuzda tarihi bir 
toplu iş sözleşmesine de imza atmış oluyo-
ruz. 2 bin 500 civarında arkadaşımızın çalış-
tığı ve 2 bin 200’ün üzerinde arkadaşımızın 
toplu sözleşmeden yararlanacağı, bir toplu 
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iş sözleşmesini 3 yıllık süreyle imzalıyoruz. 
Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Hol-
ding grubunu 3,5 yıl önce 1,3 milyar lira ci-
royla devraldıklarını kaydederek, “Naksan 
Holding’i devraldığımızda faaliyet durmuştu. 
Bugün grubun cirosu 2,46 milyar lira seviye-
sine kadar ulaştı. Naksan Grubu bu süreçte 
aktif olarak 12 milyar lira seviyesine kadar 
ulaştı. Yaklaşık yüzde 41 seviyesinde aktif 
olarak büyüme gerçekleştirdi” dedi.

“HAK-İŞ İle İşbirliğinden Çok 
Memnun Kaldık”

Halı sektöründeki ilk sendikal anlaşmayı 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Gülal, “Bugün 
çok hayırlı bir iş yapıyoruz. HAK-İŞ Genel 
Başkanı Sayın Mahmut Arslan’ın teşrifleriyle 
önemli bir toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. 
Biz bu işbirliğinden son derece memnun 
kaldık. İşçilerin hakları aynı zamanda bizim 
haklarımızdır. İşçilerimiz var olduğu sürece 
bu işletmeler var olacaktır. Biz bu işbirliğini 

önümüzdeki süreçte de büyüterek devam 
ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 
Toplu iş sözleşmesi töreni öncesinde Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyo-
numuza bağlı 3 sendikamızın genel başkanı 
ile birlikte TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı 
makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan beraberindeki heyetle birlikte 
Royal Halı fabrikasını gezerek fabrikanın ça-
lışmaları hakkında bilgi aldı.
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OLEYİS Kadın Emekçileri 
Çalıştayına Katıldık

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 
2020 tarihinde İstanbul’da, Konfederasyonu-
muza bağlı OLEYİS Sendikamız tarafından 
düzenlenen OLEYİS Kadın Emekçileri 1. Ça-
lıştayı’na katıldı.
Çalıştaya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
OLEYİS Sendikamızın Genel Başkanı Vedat 
Böke, Genel Sekreter Yardımcımız Eda Gü-
ner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa 
Şişman, OLEYİS Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri, şube başkan ve yöneticileri ile OLE-
YİS Kadın Komitesi Başkan ve üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OLEYİS 
Sendikası tarafından ilki düzenlenen OLEYİS 
Kadın Emekçileri 1. Çalıştayı’nın önemini vur-
guladı.

“Nisan Sonuna Kadar 
Etkinliklerimizi İptal Ettik”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türki-
ye’de kadın olmanın, sendikacı ve emekçi 
kadın olmanın, anne ve bir eş olmanın çok 
büyük bedeller ödemeyi gerektirdiğini be-
lirterek, “Bu bedelleri ödeyerek bu salona 
gelen bütün kadınları yürekten kutluyorum. 
Korona virüsü yüzünden tedbiren bazı ar-
kadaşlarımızla tokalaşamadık, lütfen kimse 
yanlış anlamasın. HAK-İŞ olarak Nisan so-
nuna kadar bütün etkinliklerimizi, yani kala-
balık yapacağımız tüm etkinlikleri iptal ettik 
ve bu konuda sendikalarımıza da yazı yazdık. 
Yaptığımız toplantılarda bir riskle karşılaşır-
sak bütün sendikalarımızı ve HAK-İŞ’i riske 
atmış oluruz. Tedbiri elimizden bırakmamız 
lazım” dedi.

Arslan, kadın çalışanlara karşı daha duyarlı 
olmanın gerekliliğine vurgu yaparak, “Kadın-
larımıza yaptıklarından dolayı daha çok te-
şekkür etmek, onlara motive edici bir üslupla 
hitap etmek; onların hem motivasyonunun 
artmasına hem de onların sendikal mücade-
lede daha başarılı olmasına imkan sağlaya-
caktır” diye konuştu.

“Hilton’da Çalışan Kadınlarımızı 
Tebrik Ediyorum”

Emekçi kadınların yaşadıkları zorluklara da 
değinen Arslan, hem sendikalı hem de sen-
dikacı kadın liderler olmak yolunda önemli 
aşamalar kaydedildiğini belirtti. Arslan, “Tür-
kiye’de ve dünyada kadın olmanın bir bedeli 
var. Hele hele hizmet sektöründe en ağır ve 
zor şartlarda çalışan emekçi kadınlarımızın 
eş olarak, anne olarak, sendikacı kadın ola-
rak, sendikalı kadın olarak ödedikleri bedel-
leri biliyoruz. Bütün bu bedellere rağmen, 
her alanda ‘Biz de varız’ demek için kadın 
liderlerimizle bu hizmeti daha ileri noktala-
ra taşımalıyız. Her birinizin yapmış olduğu 
mücadeleyi çok değerli ve çok kıymetli bulu-
yorum. Dünyanın en büyük oteller zincirinin 
bulunduğu Hilton grubunda çalışan arkadaş-
larımızı yürüttüğü mücadeleler için tebrik 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“OLEYİS, Büyük Bir Başarının 
Öyküsüdür”

Sendikacılık anlamında, üye sayısıyla asla kı-
yaslanmayacak büyük bir başarı öyküsünün 
kahramanlarıyla birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten Arslan, bu ba-
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şarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Arslan, “Daha çok çaba sarf edeceğiz, daha 
çok mücadele edeceğiz, her zaman sahada 
olacağız” dedi.

“HAK-İŞ’in Başarısının Arkasında 
Dua Var”

Toplumun her kesiminden, her alanından, 
her meslekten, her yaştan milyonlarca in-
sanın duasını aldıklarını belirten Arslan, “Bizi 
hiç görmeden, tanımadan dua eden, bizimle 
üzülüp sevinen milyonlarca yol arkadaşımız 
var. Sadece HAK-İŞ üyesi değil, sadece işçi de 
değil. Toplumun her kesiminden, her alanın-
dan, her meslekten, her yaştan milyonlarca 
insanın duasını alıyoruz. HAK-İŞ’in başarı öy-
küsünün arkasında bu samimi ve içten dua-

lar var” diye konuştu. HAK-İŞ’in 44 yıldır ilkeli 
ve onurlu duruşundan hiçbir zaman taviz ve-
rilmeyeceğini dile getiren Arslan, “Toplumda-
ki, sendikal hareketteki, milli meselelerdeki 
duruşumuz, ülkemizin bütünlüğü, birliği için 
yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışma-
ların bütün toplamı HAK-İŞ’i oluşturuyor.  O 
yüzden HAK-İŞ’in başarısını Türkiye’nin ba-
şarısı, HAK-İŞ’in gücünü Türkiye’nin gücü 
olarak görüyoruz. HAK-İŞ’in aslında emek 
hareketinin gücü olduğuna inanıyoruz. Çün-
kü biz bu hareketin tam ortasında ve mer-
kezindeyiz” dedi. Öğretmenevleri konusunda 
sürdürülen mücadeleye de değinen Arslan, 
“Bugün öğretmenevlerinde örgütlü isek, so-
nuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. En 
iyi sözleşmeleri yapmak, en iyi hakları almak 

ve öğretmenevlerini geleceği taşımak konu-
sunda sorumluluklarımız var” diye konuştu.

“Yeni Bir Döneme Giriyoruz”

HAK-İŞ’e bağlı sendikalara bağlı üyeleri ya-
kından ilgilendiren yeni bir döneme girildiğini 
hatırlatan Arslan, “31 Ekim itibariyle yeni bir 
döneme giriyoruz. 31 Ekim’e kadar kanunda 
bir değişiklik olmazsa maalesef sendikaları-
mıza üye arkadaşlarımız kanun zoruyla baş-
ka sendikalara üye olmak zorunda kalacak” 
şeklinde konuştu.

“Asla Mücadeleden 
Vazgeçmeyeceğiz”

Düzenlemenin karşısında mücadeleye de-
vam ettiklerini belirten Arslan, “Peki ne ya-
pacağız? Yeniden mücadeleye başlayacağız. 
Yeni alanlar, yeni yollar açacağız. Aksi halde 
bu mücadeleyi terk edersek, birilerinin istedi-
ğini yapmış oluruz. Zorluklar olabilir, kaybet-
tiğimiz, kazandığımız değerler olabilir. Mü-
cadele hattını asla terk etmeyeceğiz ve asla 
geriye dönüp bakmayacağız. Başarabilmek 
için bu kararlılığı hep birlikte ortaya koyaca-
ğız” dedi.
Çalıştayda HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin ve HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı 
Mustafa Şişman bir konuşma gerçekleştirdi.
Programda  OLEYİS Sendikamızın Genel 
Başkanı Vedat Böke tarafından Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’a hediye takdiminde 
bulunuldu.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanak-
kale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada Çanakkale Savaşlarının ve 
elde edilen kutlu zaferin tarihimizde çok özel 
bir yere sahip olduğunu belirterek, “Çanakkale 
Zaferi, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip 
çıkma konusunda milletimizin kararlı ve onurlu 
duruşunun timsalidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanak-
kale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
rulmasında önemli bir yere sahiptir. Çanakkale 
Zaferi, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip 

çıkma konusunda milletimizin kararlı ve onur-
lu duruşunun timsalidir. Çanakkale, sıradan bir 
hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi 
kılan bir duruştur. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un, “Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batı-
yor!” tabiri bağımsızlığımızı kurtarmak için tarihi-
mizi kanlarıyla yazan şehitlerimizi en iyi biçimde 
anlatmaktadır.
Asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele 
karşı vatanımızı nasıl koruduysak, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi gecesi de aynı ruhla ve bilinç-
le vatanımızı canımız ve kanımız pahasına nasıl 
savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Ülke-
mizi bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen düş-

“ÇANAKKALE 
DENİZ ZAFERİNİN 

105. YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLUYORUZ”
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manlar, 105 yıl önce Çanakkale’de nasıl 
çaresiz kaldılarsa, 15 Temmuz gecesi de 
aynı çaresizliği yaşadılar. 15 Temmuz’da 
vatanımızı ele geçirmek isteyen hainlere 
karşı milletimiz, kadını, erkeği, yaşlısı 
genciyle tek vücut olup meydanlara dö-
külmüş, tanklara, silahlara karşı göğsü-
nü siper ederek bu uğurda şehit ve gazi 
olmuştur. 15 Temmuz gecesi sadece hain 
FETÖ'cüler değil, bütün dünya Türk mil-
letinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, 
bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip 
çıktığını bir kere daha görmüştür. 
Ülkemizi bölmek isteyen hainlerin tuzak-
larını bozma, birlik, beraberlik ve huzur 
içerisinde yaşamak için Türkiye'nin terör-
le mücadelesinde her zaman ülkemizin 
yanında olduk. HAK-İŞ olarak devletimi-
zin terörle mücadelede başarılı olması 
için İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Ha-
rekâtı başta olmak üzere ülkemiz tara-

fından yürütülen bütün terörle mücadele 
operasyonlarına her türlü katkı ve desteği 
vermeye devam edeceğiz. 
Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve 
onların bize bıraktığı mirasa en güzel şe-
kilde sahip çıkmak boynumuzun borcu-
dur. 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta 
olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize 
borcumuz var. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 
kahramanlarını unutmamak ve unuttur-
mamak için bütün şehit ve gazilerimize 
karşı borcumuzun ve sorumluluğumuzun 
bir gereği olarak, Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın ve Balıke-
sir Valiliğimizin katkılarıyla Balıkesir’in 
Havran İlçesinde Çanakkale Zaferinin en 
büyük kahramanlarından birisi olan Seyit 
Onbaşı’nın adını yaşatmak ve sonraki ne-
sillere aktarmak için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş 
Koca Seyit İlkokulu’nu hizmete açtık. 

Onun bize bıraktığı emaneti geleceğe ta-
şımak için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit 
İlkokulu’nda geleceğe yeni nesiller hazır-
layarak kahraman Seyit Onbaşı’nın ismini 
yaşatmaya devam edeceğiz.
Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nın en 
kritik döneme girdiği anda 275 kg’lık topu 
tek başına taşıyarak topu ateşlenmesi 
sonucunda İngiliz gemisinin batırılması 
tarihin akışını değiştiren önemli bir olay 
olmuştur. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar 
7 düvelin üzerimize saldırdığı bir dönem-
de imanlarıyla, inançlarıyla, sadakatle-
riyle Türk milletinin kurtuluşa ermesini 
sağlamışlardır.
Bu vesileyle Çanakkale Deniz Zaferinin 
105. Yıldönümünü kutluyor, başta Çanak-
kale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hür-
riyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi 
ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla 
anıyoruz.”
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HAK-İŞ ÇALIŞANLARI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDI

HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi tarafından ger-
çekleştirilen “Temel İlkyardım Eğitimi” Sağ-
lık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, Türk 
Kızılayı Ankara Şubesi eğitmenleri tarafın-
dan  31 Ocak - 1 Şubat 2020 tarihlerinde 

HAK-İŞ Konfederasyonu Necati Çelik Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitime 
HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi Başkanı Recep 
Bişkin başta olmak üzere, HAK-İŞ çalışan-
ları katıldı. 16 saatlik eğitim programında; 

Genel İlkyardım Bilgileri, Hasta / Yaralının 
ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel 
Yaşam Desteği, Kanamalarda İlkyardım, 
Yaralanmalarda İlkyardım, Yanık, donma ve 
sıcak çarpmasında İlkyardım, Kırık, çıkık ve 
burkulmalarda İlkyardım, Bilinç bozuklukla-
rında İlkyardım, Zehirlenmelerde İlkyardım, 
Hayvan ısırmalarında İlkyardım, Boğulma-
larda Temel Yaklaşım, Göz, kulak ve buru-
na yabancı cisim kaçmasında İlkyardım ve 
Hasta/yaralı taşıma teknikleri konusunda 
hem teorik bilgi hem de uygulamaya dayalı 
bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim-
lerin ardından yapılacak teorik ve uygula-
malı sınavlarda başarılı olan kursiyerlere İl 
Sağlık Müdürlüğü onaylı sertifika ve Avrupa 
ülkelerin de geçerli Türk Kızılayı “İlkyardımcı 
Sertifikası ve Kimlik Kartı” verilecek.
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ARSLAN'DAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE 
ANLAMLI ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu 
Ajansı Genel Müdürlüğü ve NTV Ankara Tem-
silciliğini ziyaret ederek gazetecilerin gününü 
kutladı. Kırmızı karanfil verdi.
Anadolu Ajansı’nı ziyaret eden Arslan, AA Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve AA 
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yö-
netmeni Metin Mutanoğlu'nu makamlarında 
ziyaret etti. Arslan, Mutanoğlu ile birlikte Ana-
dolu Ajansı bünyesindeki yayın servislerini ge-

zerek çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü kutladı. Gazetecilerle sohbet ederek 
kırmızı karanfil takdim etti.
Gazeteciliğin fedakârlık isteyen, zor bir mes-
lek olduğunu belirten Arslan, Anadolu Ajansı 
çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında özve-
rili bir şekilde gazetecilik faaliyetlerini yürüt-
tüğünü söyledi.
Arslan, Anadolu Ajansı eski genel müdürleri-
nin fotoğraflarının yer aldığı ve içerisinde tarihi 
daktilo, fotoğraf makinası ve kameraların ser-

gilendiği müzeyi gezdi. Anadolu Ajansı ziyare-
tinin ardından Arslan, NTV Ankara Temsilcili-
ğini ziyaret etti. Arslan NTV Televizyonu’nda 
NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat ve 
NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ile bir 
araya geldi.
Arslan, Ergen ile birlikte NTV binasındaki ga-
zetecileri ziyaret ederek kırmızı karanfil dağıttı. 
Arslan NTV Televizyonunda yayın servisi, reji 
ve kameramanları ziyaret etti. Kameramanla-
rın bulunduğu odayı ziyaret ederek gazeteciler 
gününü kutlayan Arslan, habercilerin kame-
rasını omuzlayarak kısa bir süre çekim yaptı.
Gazetecilerin mesai kavramı gözetmeden 
en zor şartlarda bile toplumu bilgilendirdiğini 
söyleyen Arslan, “Bütün zorluklara rağmen 
ulusal ve uluslararası alanda görevini başarılı 
bir şekilde layıkıyla yerine getiren basın emek-
çilerini yürekten kutluyorum. 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini 
kullandı.
Ziyaretinde Arslan’a, Konfederasyonumuza 
bağlı Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Se-
zai Ballı, HAK-İŞ Basın Müşaviri Birsen Çiçek, 
HAK-İŞ Basın Birimi personeli Ersin Odaba-
şı Hizmet-İş Sendikası Basın Müşaviri Sami 
Sandal eşlik etti.
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“AMACIMIZ SENDİKASIZ 
BÜTÜN ÇALIŞANLARA ULAŞMAK”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2020 yılı birinci dönemi sendikal istatistik-
lere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu işçilerin takdirini 
kazanmaya devam etmektedir” dedi.
Arslan, "Bize inanan ve güvenen emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendi-
kasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki 
sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz” 
dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2020 yılı birinci dönemi sendikal istatistikle-
re ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bize ina-
nan ve güvenen emekçi kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz.  HAK-İŞ’e gönül veren, 

mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sür-
düren tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ men-
suplarına gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere ulaşma 
mecburiyetimiz olduğunu biliyoruz. Açıkla-
nan istatistikler, toplam 13 milyon 856 bin 
801 işçinin sadece yüzde 13.84’üne denk 
gelen 1 milyon 917 bin 893 işçinin sendika-
lara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni 
sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız 
bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlen-
meye davet ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal 
hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler 
belirliyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, 

yüzbinlerle milyonlara ulaşmak istiyoruz.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in 
kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve 
mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü 
onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci 
bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan 
onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün 
işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi HAK-
İŞ’e, Sendikalarımıza üye olmaya davet edi-
yoruz.

HAK-İŞ, Bütün Zorluklara Rağmen 
Büyümesini Sürdürüyor

Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP’li 
bazı belediyeler başta olmak üzere Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ üyelerine yönelik 
bütün baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına 
rağmen HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımız zor-
lukları aşarak büyümesini sürdürmektedir. 
Konfederasyonumuza üye Hizmet-İş Sen-
dikamız Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz 
Orman-İş, Öz Gıda-İş, Öz Ağaç-İş, Medya-İş, 
Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen Sendikaları-
mız iş kollarının lideri olma başarısını sür-
dürmektedir.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan 
Hizmet-İş Sendikamız ve sektöründe lider 
olan diğer Sendikalarımız ile barajı geçen 
tüm sendikalarımızı yürüttükleri başarılı 
çalışmalardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni 
dönemde bütün sendikalarımızın daha da 
güçleneceğine inanıyoruz."
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“CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL, EMEKÇİLERDEN 
ÖZÜR DİLEMELİDİR”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i ye-
rel seçimlerin ardından İstanbul başta 
olmak üzere CHP’li belediyelerde işten 
atılan işçilere yönelik kullandığı, iftira 
ve hakarete varan ifadeleri dolayısıyla 
emekçilerden özür dilemeye davet etti. 
Arslan, “Sayın Özel, işten atılan işçilere 
yönelik kullandığı ifadeleri ispat etmeli, 
aksi halde haksız yere işten attıkları iş-
çilerden, ailelerinden ve kamuoyundan 
özür dilemelidir” dedi.
Arslan, “CHP Genel Başkanı Sayın Kı-
lıçdaroğlu ve CHP yönetimini de göreve 
davet ediyor, Sayın Özel’in CHP Grup 
Başkanvekili sıfatıyla işçilere yönelik 
iftira ve hakarete varan açıklamaları 
dolayısıyla gereğini yapmasını bekliyo-
ruz” dedi.  
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARS-
LAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti:
“CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür 
Özel’in, TBMM Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada yerel seçimlerin ardından 
CHP’li belediyelerde işten atılan işçi-
lere yönelik, ‘Belediyeye sadece maaş 
için giden asalakları kovduk… Namu-
suyla çalışan personele yönelik siyasi 
tercihinden ötürü asla ve asla bir işten 
çıkarma olmamıştır’ şeklindeki açık-
lamaları, belediyelerde alnının teriyle 
çalışan emekçilere yönelik iftira ve ha-

karettir.  Yerel seçimlerin ardından CHP 
ve HDP’li bazı belediyelerde HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımıza yönelik bir ope-
rasyon başlatıldı. HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı 30 
bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısı 
ise 6 bini aştı, sürgün edilenlerin sayısı 
ise 350 kişiyi buldu. 
HAK-İŞ olarak, CHP yönetimine seçim 
meydanlarında verdikleri sözleri ha-
tırlatmak üzere yoğun bir mücadele 
verdik. Bolu’da haksız yere işten atılan 
üyelerimiz için Bolu’dan Ankara’ya 200 
km yürüdük ve işçilerin işe iadesini 
sağladık. İstanbul ve Antalya başta ol-
mak üzere diğer illerde de haksızlıklara 
karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.  
İstanbul başta olmak üzere belediye-
lerde işten atılan hiçbir üyemiz, işini 
yapmadığı, işe gitmediği ya da yanlış 
bir iş yaptığı için hukuki bir soruşturma 
geçirmemiştir. İşten atılan üyelerimizin 
tamamı, işinin başındayken cep telefo-
nuna gelen bir SMS ile işten çıkarıldığını 
öğrenmiş, işten neden çıkarıldığına dair 
hiçbir gerekçe sunulmamıştır. Belediye 
başkanları ve CHP yönetimi ile yaptığı-
mız görüşmelerde, işçilerin seçim ön-
cesi işe alındıkları gerekçesiyle işten çı-
karıldıkları ifade edilmiştir. HAK-İŞ ola-
rak, bu gerekçeyi doğru bulmuyoruz. 
Bu işçilerin birçoğu 2018 yılı ekim-ka-
sım ayında başvurularını yapmış, yazılı, 

sözlü ve uygulama sınavlarına girerek 
başarılı olmuşlar, ancak mevzuattan 
kaynaklanan nedenlerle işbaşı yapma-
ları gecikmiştir. Bu konu Komisyon ra-
porlarıyla da ispatlanmıştır. Dolayısıyla 
işçilerin, işe geç başlatılması, onların 
kusuru değildir ve bedelini işlerini kay-
bederek ödememelidir. 
Haksız yere işten atılan ve işe dönmek 
amacıyla belediye önünde eylem yapan 
emekçilere yönelik, Sayın Özgür Özel’in 
CHP’nin kurumsal kimliğini de kulla-
narak, CHP Grup Başkanvekili sıfatıy-
la TBMM Genel Kurulunda yaptığı bu 
açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Sayın 
Özel’in, kar kış demeden işi, aşı ve ge-
leceği için mücadele eden emekçilere 
yönelik ifadeleri en basit tanımıyla ifti-
radır, hakarettir. 
Sayın Özel’i işten atılan işçilere yönelik 
kullandığı ifadeleri ispat etmeye, aksi 
halde haksız yere işten attıkları işçiler-
den, ailelerinden ve kamuoyundan özür 
dilemeye ve gereğini yerine getirmeye 
davet ediyoruz. 
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğ-
lu ve CHP yönetimini de göreve davet 
ediyor, Sayın Özel’in CHP Grup Başkan-
vekili sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve 
hakarete varan açıklamaları dolayısıyla 
gereğini yapmasını bekliyoruz.”
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"GAZİ MECLİSİMİZ 100 YAŞINDA"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeni ile bir açıklama yaptı. 
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 23 
Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve işçileri-
mizle ellerimizde Türk Bayrakları ile evleri-
mizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu 
biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız” 
dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş 
yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 100. Yılını gururla kutluyoruz. 
23 Nisan sadece bir çocuk bayramı olmanın 
ötesinde büyük bir çaba ve azmin sonucunda 
kurtuluşa ererek bağımsızlığını  kazanan aziz 
milletimizin yeniden dirilişinin temsilidir. Mil-
letimizin huzura, refaha ve barış içinde yaşa-
ma kavuştuğu tarihi bir gündür. 
23 Nisan 2020, Osmanlı’dan yani İmparator-
luktan Cumhuriyete geçişin 100. Yıldönümü.
1914-1918 arası devam eden Birinci Dünya 
Savaşı’yla dünyayı istila edip paylaşan emper-
yalist devletler, nihai hedef olarak Osmanlı’yı 
yeryüzünden silme adına başlattıkları büyük 
operasyon sonunda savaştan mağlup çıkan 
Osmanlı İmparatorluğu tasfiye sürecine gir-
mişti.  İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı veya 
Milli Mücadele olarak adlandırılan Milletimizin 
varlığı ve BEKASI adına başlatılan büyük mü-
cadelenin arka planına baktığımızda, 16 Mart 
1920’de İngilizlerin İstanbul’u işgali üzerine 
Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı feshedilmiş ve 
Milletvekilleri Heyet-i Temsiliye Reisi Musta-
fa Kemal tarafından “Ankara’da olağanüstü 
yetkili bir meclisin toplanacağı” gerekçesiyle  
Ankara’ya davet edilmişlerdir.

Bugün 100 yıl önceki şartlara baktı-
ğımızda öncelikle göze çarpan; Milli 
Mücadele’nin kadîm tarihi kültür ve 
değerlerimize bağlı bir muhtevada yü-

rütüldüğüdür. 
Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920’de 

Anadolu’daki bütün askeri birlikler ve sivil yö-
neticilere gönderdiği Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışı ile ilgili tarihî genelgede;  “Vatanın istik-
lâli ve kurtarılması gibi en mühim ve hayatî 
görevleri ifâ edecek olan Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılış gününü Cuma’ya tesadüf ettir-
mekle o günün mübarek olmasından istifade 
için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı 
Bayram Velî Câmi-i Şerîfi’nde Cuma namazı 
kılınarak Kur’an’ın nurlarından ve salâttan 
feyzalınacaktır”  diyerek aynı zamanda Milli 
Mücadeleyi yürüten Gazi Meclisimizin gaye ve 
manasını ortaya koymuştur. 
Bu ruhla Milli Mücadeleyi yürüten Gazi Meclis, 
tüm milletvekilleriyle tam bir birlik ve bera-
berlik ruhuyla milli mücadeleyi yürütmüş ve 
sonuçlandırmıştır. Bu bağlamda, 23 Nisan’ın 
sürekli gündemde tutulması gereken bir diğer 
manası; emperyalistlerin işgal ettiği İmpara-
torluğun çöküntüleri arasından,  milletimizin 
topyekûn irade, azim, kararlılık, birlik ve bera-
berlikle Meclisimizin basiretiyle milli mücade-
leden zaferle çıkmasıdır.  
Birinci Meclis’in açıldığı günden itibaren yoğun 
gündemleriyle en şiddetli tartışmalarda bile 
tüm milletvekilleri, vatanın bütünlüğü, milletin 
birliğini esas alan konuşmalar ve önergelerle 
tam bir vatanperverlik ruhu içerisinde görev 
icra etmişlerdir.
Bir taraftan milli mücadele, diğer taraftan yeni 
Cumhuriyetin kurumlarının ihdası,  sosyal ve 
ekonomik kalkınma gibi olağanüstü dönemin 
olağanüstü şartlarında çalışan birinci Büyük 
Millet Meclisi’ndeki birikim, ufuk ve gaye bu-
günün siyasetinin örnek alması gereken bir 
özelliğe sahiptir.   
100 yıl önce açılan ve Ulemadan, mutasavvıf-
lardan, askerlerden, bürokratlardan, iş adam-
larından ve değişik sanat, tarih, edebiyat ve 
bilim adamlarından meydana gelen ilk Mec-
liste ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, 
o mecliste bulunan değişik etnik kesimlerin 
aynı gaye etrafında birleştikleri “vatanperver”-
lik ortak paydasına dayalı idi.
Yüz yıl sonra bile birinci meclisin yapısına ve 
fikriyatına baktığımızda; döneminin dünyanın 

en ileri demokrasilerinden birine sahip oldu-
ğunu, milli mücadelenin başarıya ulaşmasının 
temelinde bu sağlam meşruiyetin en büyük 
etken olduğu görülecektir. 

“23 Nisan’ı Evlerimizden de Olsa 
Coşkulu Bir Şekilde Kutlayacağız”

23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün ‘Çocuk 
Bayramı’ olarak kutlanmasını, çocuklarımıza 
küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazan-
dırma açısından son derece önemli olduğuna 
inanıyoruz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza 
daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü 
bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Bunu sağ-
lamak için bütün gücümüzle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
Milli mücadelenin 100. Yılına yaraşır şekilde 
görkemli bir şekilde planlanan kutlamalar, 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi 
altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını ne-
deniyle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 
Kurulunun önerileri doğrultusunda ertelen-
miştir. Ancak TBMM Başkanı Sayın Mustafa 
Şentop’un 23 Nisan günü saat 21.00’de va-
tandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak 
ilan etmesini ve o saatte tüm vatandaşların 
hep bir ağızdan milli birlik ve beraberliğimizin 
sembolü olan İstiklal Marşı’nı okuma çağrısını 
çok anlamlı buluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyo-
nu olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız 
ve üyelerimizle ellerimizde Türk Bayrakları-
mızla evlerimizin balkonundan en kapsamlı 
ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına 
katılacağız. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sağlığın her 
şeyin üstünde ve en önemli değer olduğunu 
bir kez daha vurguluyoruz. Salgının yayılma-
sını önlemek amacıyla kutlamaların evleri-
mizin balkonundan gerçekleştirilmesini des-
tekliyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan günü saat 
21.00’da bütün televizyon ve radyolarda eş 
zamanlı olarak çalacak olan milli birliğimizin 
sembolü İstiklal Marşını, genci, yaşlı, işçisi, 
işvereni toplumun bütün kesimleriyle hep bir 
ağızdan okumaya davet ediyoruz.
Koronavirüs salgının bir an evvel ülkemiz-
de ve dünyada en az hasarla sona ermesini, 
yaşamın tekrardan normale dönmesini arzu 
ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuru-
luş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 100. Yılını  kutluyoruz."
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23 Nisan’ı 
Coşkuyla Kutladık 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını bütün teşkilatımız ve üyelerimiz emekçiler ellerinde Türk Bayrakları ile evlerinin 

pencerelerinden, balkonlarından coşkulu bir şekilde kutladı. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı 

kutlamaları bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden gerçekleştirildi. 
Evlerden gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına, Genel Başkanımız  

Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, sendikalarımız ve il başkanlıklarımız başta olmak üzere 
bütün HAK-İŞ teşkilatı coşkulu bir şekilde katıldı. 23 Nisan günü saat 21.00’da tüm Türkiye hep bir ağızdan 

milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okudu.

YILDIZ, ULUSAL KANAL CANLI YAYININA KATILDI
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 21 Nisan 
2020 tarihinde, Ulusal Kanal’da Yeşim Eryılmaz’ın 
sunduğu Günün Ortası programı canlı yayınına ka-
tıldı.
Yıldız, Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının çalışma 
hayatı ve ekonomi üzerindeki etkileri hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 23 Nisan 
2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de Milli Mü-
cadelenin 100. Yıl coşkusunu yaşamak için bütün 
işçilerin evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 
İstiklal Marşı’nı okumaya ve kutlamalara katıla-
caklarını belirtti.



178 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

ARSLAN’DAN 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN EMEKÇİLERE MESAJ

“Toplu İş sözleşmesİ SÜRECİNİN 
DERHAL BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sa-
yılı KHK ile kadro alan emekçilerin 2 yıldır 
serbest toplu pazarlık haklarını kullanmak 
için sabırla beklediklerini ifade ederek “Artık 
bu işin sona ermesini istiyorsunuz. Sabırla, 
azimle, kararlılıkla bunu bekliyoruz. Çok zorlu 
süreçlerden geçtik. Ancak yılmadık, vazgeç-
medik. 31.12.2020 yılından geçerli Toplu İş 
Sözleşmesi sürecinin yaşadığımız Covid-19 
salgını nedeni ile öne çekilmesini ve TİS sü-
reçlerinin derhal başlatılmasını istiyoruz” şek-
linde konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sayılı 
KHK ile kadro alan emekçilere yönelik mesa-
jında şunları kaydetti:
“696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kadro alan aziz emekçi kardeşlerim, 

Yaklaşık 2 yıldır serbest toplu pazarlık hakkı-
nızı kullanmak için sabırla bekliyor, artık bu 
işin sona ermesini istiyorsunuz.
Biz de sabırla, azimle, kararlılıkla bunu bek-
liyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak 
yılmadık. Vazgeçmedik. Sabırla, azimle mü-
cadelemizi sürdürdük. 31.12.2020 yılından 
geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin yaşa-
dığımız Covid-19 salgını nedeni ile öne çe-
kilmesini ve TİS süreçlerinin derhal başlatıl-
masını istiyoruz. En azından yerel yönetimler 
için 30.6.2020 tarihi olarak belirtilen TİS süreci 
ile birleştirilmesini ve TİS’ler için bir an önce 
kamu işveren sendikasına yetki verilerek, 
toplu sözleşmelerin imzalanmasını istiyoruz.
Değerli mücadele arkadaşlarım,
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 

vesilesiyle bu talebimizi bir kez daha yüksek 
sesle haykırıyoruz. 
Kamunun her alanında çok zor şartlarda çalı-
şan, ücretlerini serbest toplu pazarlıkla artır-
ma imkanı bulamadığımız emekçi kardeşleri-
mizin bekleyişi artık bitsin istiyoruz. Toplu İş 
Sözleşmelerimizi imzalama hakkımızı bir an 
önce almak istiyoruz. Sabırla, umutla, toplu 
sözleşmesini bekleyen yüzbinlerce emekçi 
kardeşimizin artık yüzü gülsün istiyoruz. 
Aziz emekçi kardeşlerim. 
Nasıl ki ÖSP Projesini yerle bir ettiysek, na-
sıl ki olmaz denilen kadrolarımızı aldıysak, 
hiç endişeniz olmasın, serbest toplu pazarlık 
hakkımıza en kısa zamanda kavuşup, TİS’leri-
mizi bir bir gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar 
bize güvendiniz. Bize destek verdiniz. Büyük 
başarılara birlikte imza attık. Artık sözleşme 
zamanı. En kısa zamanda sizler adına Toplu 
İş Sözleşmeleri imzalamak için Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na buradan bir 
kez daha çağrı yapıyoruz. 1 Mayıs münase-
betiyle bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. TİS 
hakkımızı derhal kullanmak istiyoruz. 
Kardeşlerim, bugüne kadar birlikte yürüdük. 
Birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık. 
Toplu iş sözleşmesi mücadelemizi de birlikte 
başaracağız.
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nümüz kutlu olsun. Yolunuz ve yolumuz açık 
olsun. Ramazanınız mübarek olsun, hepinizi 
Konfederasyonumuz adına saygıyla, muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum, saygılar sunu-
yorum.”
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“AB ÜLKELERİNDEKİ IRKÇI SALDIRILARDAN 
ENDİŞE DUYUYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Al-
manya’nın Hanau kentinde düzenlenen kor-
kunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ve ya-
ralananların üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırıla-
rı meşrulaştıran devlet politikalarına ve ırkçı 
söylemlere bir an evvel son verilmelidir. AB 
ülkeleri, Müslümanlar ve göçmenler başta 
olmak üzere kendilerinden olmayanları teh-
dit görmekten vazgeçmeli, Avrupa’da hem 
devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş 
görülen ırkçılık ve islamofobinin önüne geç-
melidir” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirme-
lerde bulundu:
“Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde 
yürütülen Türkiye karşıtı dar görüşlü kam-
panyalar, Türkiye-AB ilişkilerindeki kazanım-
ları yok ettiği gibi ülkelerin toplumlarındaki 
zararlı unsurları, kundakçıları ve uç anlayış-
ları cesaretlendirmesinden kaygı duyuyoruz. 
Öyle ki bu zararlı unsurlar, insanların ev ve 
işyerlerine baskınlar düzenleyerek canlarını 
almakta bir beis görmemektedirler. 
AB’nin ruhu, ülkelerin siyasi entegrasyonun-
dan öte toplumların entegrasyonunu ger-

çekleştirmektir. Böylesine zor, ancak güzel 
bir hedefin gerçekleştirilmesinde ülkelerin 
siyasi liderlerinin vizyonlarına, söylemlerine, 
politikalarına ve yönlendirmelerine büyük ih-
tiyaç bulunmakta ve sorumluluklar düşmek-
tedir. Siyasi liderlerin dar görüşlü söylem ve 
politikaları sadece siyasi ilişkilerin gidişatını 
etkilemekle sınırlı kalmamakta, toplumsal 
bir soruna da neden olmaktadır. Bu nedenle 
saldırıları meşrulaştıran devlet politikalarına 

ve ırkçı söylemlere bir an evvel son verilme-
lidir. AB ülkeleri, Müslümanlar ve göçmenler 
başta olmak üzere kendilerinden olmayan-
ları tehdit olarak görmekten vazgeçmeli, 
Avrupa’da hem devlet hem toplum nezdinde 
normalleşmiş görülen ırkçılık ve islamofobi-
nin önüne geçmelidir. 
Siyasi alanda var olan negatif yaklaşımların, 
toplumların ortak gelecek oluşturma ve bir-
likte yaşama anlayışını zedelemesinden en-
dişe duyuyoruz. Avrupa ülkelerinde Türkler 
başta olmak üzere yabancı ve göçmenlere 
yönelik saldırıları önlemek siyasi aktörlerin 
en önemli görevidir. Toplumlar arası bütün-
leşmede siyasi liderlerin, sivil toplumun ve 
bireylerin katkı sağlaması gerekmektedir. Bu 
kapsamda göçmenlere yönelik ayrımcı, ırkçı 
ve islamofobik tutuma karşı ülkelerin sendi-
kalarına ve uluslararası sendikal harekete de 
büyük görev düşmektedir. 
HAK-İŞ olarak, birlikte yaşama kültürünün 
geliştiği güzel yarınlara olan inancımızla, 
saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rah-
met, ailelerine başsağlığı, yaralananlara geç-
miş olsun dileğinde bulunuyoruz.”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtul-
muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jüli-
de Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri 
Av. Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve diğer siyasi 
partilerin Grup Başkanvekillerine ülkemizi 
etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölü-
müne sebep olan Koronavirüs’le mücadele 
kapsamında hazırlanan “Yeni Koronavirüs 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etki-
lerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifin-
de yer alan çalışma hayatıyla ilgili maddelere 
ilişkin görüşlerini içeren bir rapor gönderdi.
Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:
“Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan KO-
VİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin 
azaltılması amacıyla, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde devletimizin tüm ku-
rumları ile milletimiz omuz omuza büyük 
bir mücadele vermektedir.
Bu dönemde tüm dünyaya örnek olan, 
tedbirleri alan, politikalar geliştiren başta 
Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Ba-
kanlarımıza, kurum yöneticilerimize, sağlık 
çalışanlarımıza, halkımızın ihtiyaçlarını kar-
şılamak için emek sarf eden tüm kamu ve 
özel sektör çalışanlarımıza saygı ve şükran-
larımızı sunuyoruz.
Devletimiz Koronavirüs salgınıyla mücade-
le kapsamında milletimize, işçilerimize ve 
işverenlerimize yönelik gerekli ekonomik 
ve sosyal tedbirleri almakta, destekler ver-
mektedir. Bu kapsamda hazırlanan Kanun 
Tasarısında, KOVİD-19’un etkilerinin en aza 

indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta 
olmak üzere birçok alanda düzenlemelere 
yer verilen çalışmaya Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in görüşlerini içeren bir raporu tara-
fınıza sunuyoruz.
Konfederasyonumuzun sunduğu söz ko-
nusu raporda; Fesihlerin Yasaklanması Yö-
nündeki Düzenleme, Fesih Yasağı Uygula-
nan Dönemde Ücretsiz İzin Uygulamasına 
Gidilmesi, İşçilerin Doğrudan Ücretsiz İzne 
Çıkarılması, Ücretsiz İzin Düzenlemesinin 
Çalışanlar Arasında Eşitsizliğe Neden Ol-
ması, Fesih Yasağı Süresince Ödenmesi Ön-
görülen Nakdi Destek Miktarı, Kısa Çalışma 
Ödeneğinden Yararlanan İşverenlerin İşçileri 
Vergi ve Primlerden Muaf Tutmasını içeren 
görüş ve önerilerimiz yer almaktadır.
Açıklanan kanun teklifinde Kısa Çalışma 
Ödeneğinin uygunluk tespiti beklenmek-
sizin işverenin beyanı doğrultusunda ger-
çekleştirileceği belirtilmiştir. HAK-İŞ olarak 
sunduğumuz raporda kısa çalışma ödene-
ğinin işlevsel hale getirilmesi için uygunluk 
tespitinden vazgeçilmesi gerektiğini vur-
gulamıştık. Raporumuzda belirttiğimiz bu 
görüşümüzün teklife yansımasını olumlu 
bulmaktayız. Bununla beraber kanun tekli-
finde kısa çalışma ödeneği şartlarının hafif-
letilmesi ile ilgili bir hususa yer verilmemesi 
bir eksiklik olarak görülmektedir. Zor bir sü-
reçten geçerken işten çıkarmaların yasak-
lanmasını çok önemli bir adım olarak gör-
mekle birlikte, fesih süresinin üç aydan daha 
fazla olmasını, mümkünse yıl bazında uygu-
lanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
HAK-İŞ olarak; kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma koşullarının çalışanlar lehine 
iyileştirilmesini ve fiilen çalışma olgusunun 
esas alındığı bir uygulama yapılması-
nı talep ediyoruz. Fesih yasaklarına 
bağlanan sonuçlar bakımından kısa 

çalışma ödeneğinin ıslah edilerek, başvuran 
bütün işletmelerin bu ödenekten doğrudan 
doğruya faydalandırılması, işçiler bakımın-
dan asgari sigortalılık ve prim ödeme gün 
sayılarına ilişkin şartların kaldırılması ge-
rektiğine inanıyoruz. 
Kanun tasarısında yer alan ücretsiz izin uy-
gulaması her zaman ve her koşulda siyasi, 
sendikal veya ekonomik nedenlerle kötüye 
kullanılabilecek bir durumdur. Bu nedenle 
ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilme-
sini ve tasarı metninden çıkarılmasını talep 
ediyoruz. 
Ücretsiz izin uygulamasının tasarıda bu 
haliyle kalması halinde telafisi mümkün 
olmayan mağduriyetlere neden olacağına 
inanıyoruz. Bu neden işverenlerin keyfi uy-
gulamalarını önleyecek kriterler getirilme-
sini hayati önemde görüyoruz. 
Raporumuzda belirttiğimiz üzere HAK-İŞ 
olarak, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödene-
ği rakamlarının denkleştirilmesini, ücretsiz 
izne ayrılan işçiler için kısa çalışma ödene-
ğindeki gibi prime esas kazançlarının yüzde 
60’ından az olmamak üzere bir ödeme ya-
pılmasını talep ediyoruz. 
Ayrıca, KOVİD -19 salgını süresince iyi niyetli 
işverenlerin teşvik edilmesi amacıyla kısa 
çalışma ödeneği dışında işverenlerce işçile-
re sağlanacak menfaatlerin vergi ve sigorta 
primlerinden muaf tutulmasını talep ediyo-
ruz. Bu çerçevede Konfederasyonumuz gö-
rüşlerinin taslağın kanunlaşma sürecinde 
dikkate alınmasını rica ediyoruz.”
Söz konusu rapor www.hakis.org.tr adre-
sinde yer almak-
tadır.

Torba Kanun Taslağı Çalışma Hayatı 
Düzenlemelerine İlişkin Önerilerimizi Sunduk

YENİ TORBA KANUN TASLAĞINA HAK-İŞ’İN ÖNERİLERİ

"Ücretsiz izin uygulamasının tasarıda bu haliyle 
kalması halinde telafisi mümkün olmayan 

mağduriyetlere neden olacağına inanıyoruz. Bu 
neden işverenlerin keyfi uygulamalarını önleyecek 
kriterler getirilmesini hayati önemde görüyoruz."
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HAK-İŞ FİLİSTİN VE KUDÜS’E DESTEK SENDİKAL 
DAYANIŞMA KOMİTESİNDEN SENDİKALARA ZİYARET

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e 
Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi ve komite üyeleri, 
HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 
sendikaları ziyaret etti.
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e 
Destek Sendikal Dayanışma 
Komite üyeleri, 17-18 Şubat 
2020 tarihlerinde Hüseyin 
Tanrıverdi başkanlığında, 
HAK-İŞ Konfederasyonuna 
bağlı Öz Finans-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert, Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar 
Aslan, OLEYİS Genel Başkanı 
Vedat Böke, Öz Ağaç-İş Sendikası 
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, 
Medya-İş Sendikası Genel 
Başkanı Sezai Ballı, Öz Toprak-İş 
Sendikası Genel Başkanı Metin 
Özben, Öz İletişim-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Nur 
Güllüoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret ettiler.
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Ziyaretlerde, HAK-İŞ Filistin ve 
Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
komitenin Türkiye’nin çeşitli illerinde 
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak, 
‘‘Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızla koordineli bir şekilde 
çalışarak her daim Kudüs bilincini diri 
tutmak için mücadele edeceğiz” dedi. 

“Sırtımızı Asla Filistin’e 
Dönmeyeceğiz”

Tanrıverdi, “Kudüs, ümmetin onuru, 
Mescid-i Aksa Müslümanların 
namusudur. Kimse sahip çıkmasa 
da, herkes sırtını dönse de biz asla 
sırtımızı Filistin’e dönmeyeceğiz. 
Tarihi, dini ve insani sorumluluklarımız 
gereği Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya 
sahip çıkacağız. Temel insan haklarını 
ve uluslararası hukuku hiçe sayan 
işgalci İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü 
aşındırmayı ve iki devletli çözüm 
vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen 
kararlarına karşı duruşumuz devam 
edecektir. İlk Kıblemiz Mescidi Aksa’yı 
içinde barındıran Kudüs’ü, işgalci 
İsrail’e bırakmayacağız, sonuna kadar 
sahip çıkacağız’’ şeklinde konuştu.
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UKEAD’TAN HAK-İŞ KUDÜS KOMİTESİ’NE ZİYARET
Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve 
Araştırma Derneği Başkanı Taner 
Yüncüoğlu ve beraberindeki heyet, 24 
Şubat 2020 tarihinde HAK-İŞ’i ziyaret 
ederek, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e 
Destek Sendikal Dayanışma Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve komite 
üyeleriyle bir araya geldi.
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ’in 
ulusal ve uluslararası alanda yaptığı 
faaliyetler hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu.
UKEAD Başkanı Taner Yüncüoğlu, 
UKEAD’ın kuruluş amaçları ve proje-
leri hakkında bilgi verdi. 

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 
sendikaların Genel Başkanları, 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye 
teşekkürlerini ileterek, komitenin 
faaliyetlerine destek olacaklarını 
belirttiler.

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi Baş-
kanı Hüseyin Tanrıverdi ve komite 
üyeleri Hizmet-İş Sendikasını ziya-
ret ederek Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Vekili ve Genel Başkan 
Yardımcımız Hüseyin Öz ve Öz Gı-
da-İş Sendikasını ziyaret ederek Öz 
Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve 
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Şahin ile görüştü.
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HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal 
Dayanışma Komite üyeleri, 24-25 Şubat 

2020 tarihlerinde Hüseyin Tanrıverdi 
başkanlığında, HAK-İŞ Konfederasyonuna 
bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı 

Baki Gülbaba, Öz Güven-Sen Başkanı Ömer 
Yılmaz, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel 

Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Maden-İş 
Sendikası Fahrettin Kütükçü ve yönetim 

kurulu üyelerini ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde konuşan HAK-İŞ Filistin ve 

Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
komitenin Türkiye’nin çeşitli illerinde 
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu.

“Kudüs Ümmetin Onurudur”

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 
sendikalarla koordineli bir şekilde 

çalışarak Kudüs bilincini diri tutmak 
için mücadele etmeye devam ettiklerini 
vurgulayan Tanrıverdi, ““Kudüs ve Filistin 
tüm insanlığın ve tarihten kaynaklanan 

bir sorumlulukla bizim davamızdır. 
Kudüs’ün derdi bizim derdimiz, Kudüs’ün 

gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Filistin’in 
acısı bizim acımızdır. Kudüs ve Mescid-i 
Aksa bize emanettir. Bu yüzden HAK-
İŞ Kudüs Komitesi olarak “Kudüs İçin 

Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız” sloganıyla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ’e bağlı sendika Genel Başkanları, 
ziyaretlerinden dolayı HAK-İŞ Filistin ve 

Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye 

teşekkürlerini ilettiler.

HAK-İŞ KUDÜS 
KOMİTESİ SENDİKA 

ZİYARETLERİNE 
DEVAM EDİYOR



185HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMayıs 2020

28 ŞUBAT SÜRECİNİ 23. YILINDA NEFRET VE UTANÇLA ANIYORUZ

"DARBE SÖYLENTİLERİNİ NEFRETLE KINIYORUZ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
28 Şubat 1997 Postmodern darbesinin 23. 
yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
HAK-İŞ’in 28 Şubat sürecinde demokrasi ve 
milli iradeden yana göstermiş olduğu tavır-
dan dolayı ağır bedeller ödediğini söyledi.
Arslan, “HAK-İŞ, bütün antidemokratik sü-
reçlerde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de 
milli iradeden yana aldığı tavırla Türk de-
mokrasisi ve sendikal hareketinin onurunu 
kurtarmıştır” dedi.
Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 
23. yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açık-
lamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 44 yıllık 
onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de 
darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş 
antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 
Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kı-
nıyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değildir, 
darbe söylentilerini yayanlar hedeflerine 
ulaşamayacaklardır.
28 Şubat bu ülkenin gerçek sahiplerinin tas-
fiye edilmeye çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat 
sürecini 23. yılında nefret ve utançla anıyo-
ruz.
28 Şubat süreci Türk demokrasisi açısından 
tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Ulusal 
ve toplumsal onurun ayaklar altına alındığı 
bu süreçte kız öğrenciler başörtülerinden 
dolayı üniversite kampüslerinde coplanmış, 
ikna odalarına alınmış, eğitimden mahrum 
bırakılmıştır. Başörtülü kadınlar ehliyet ve 

pasaport alamamıştır. Maalesef bir kısım 
sivil toplum örgütleri bu utanç verici sürecin 
taşeronluğunu yapmıştır. 28 Şubat’ta oluş-
turulan Beşli Çete, işverenlere, esnaflara ve 
emekçilere ihanet etmiştir.
HAK-İŞ, bütün antidemokratik süreçlerde 
olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de milli ira-
deden yana aldığı tavırla Türk demokrasisi 
ve sendikal hareketinin onurunu kurtarmış-
tır. HAK-İŞ, 28 Şubat sürecinde demokrasi 
ve milli iradeden yana göstermiş olduğu ta-
vırdan dolayı ağır bedeller ödemiştir.
28 Şubat’la mücadelenin tamamlanabilme-
si için o dönemde hükümeti yıkma görevi 
üstlenen medya örgütlerinden iş dünyası-
na, meslek kuruluşlarından işçi örgütlerine, 
yargı mensuplarından üniversite mensupla-
rına ve siyasetçilere kadar, süreçte aktif rol 
alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorul-
malıdır. Aksi halde 28 Şubat daha uzun süre 
konuşulmaya devam edecektir.
Son günlerde ABD odaklı kuruluşlar tarafın-
dan hazırlanan raporda “Türkiye’de yeni bir 
darbe olabilir” ifadelerinin yer alması, Tür-
kiye üzerine oynanan oyunları göstermek-
tedir. Tedavüle sokulan darbe söylentilerini 
kınıyor, darbe heveslilerini uyarıyoruz, bu 
ülkede bundan sonra artık tüm darbe giri-
şimleri karşılıksız kalacaktır. Nereden gelir-
se gelsin her türlü darbeye ve başka kılıflara 
bürünmüş antidemokratik müdahalelere 
karşı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyo-
ruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu gün-
den beri darbelere, olağanüstü dönemlere, 
demokrasiye yönelik bütün müdahalelere 
karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, 
halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. 
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de 
millet iradesinden yana tavır almış ve bunun 
bedellerini ağır bir şekilde ödemiştir. Çünkü 
Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bü-
tün süreçler çalışanların ve emekçilerin za-
rar görmesine neden olmuştur.
Darbeye karşı tankların, tüfeklerin ve silah-
ların karşısında göğsünü siper eden kahra-
man halkımız, bundan sonra da hiçbir darbe 
girişimine müsaade etmeyecektir.”

HAK-İŞ Konfederasyonu, 
kurulduğu günden beri 
darbelere, olağanüstü 

dönemlere, demokrasiye 
yönelik bütün müdahalelere 

karşı demokrasiden, milli 
iradeden, haktan, halktan 
ve özgürlükten yana tavır 
almıştır. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gecesi de 
millet iradesinden yana 

tavır almış ve bunun 
bedellerini ağır bir şekilde 

ödemiştir. Çünkü Türkiye’de 
demokrasinin askıya 

alındığı bütün süreçler 
çalışanların ve emekçilerin 

zarar görmesine neden 
olmuştur. 
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Genel Başkan Yardımcımız 
Öz’ün Acı Günü

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz’ün muhterem annesi Nafiye Öz hayatını kaybetti.

Merhume Nafiye Öz, 4 Mayıs 2020 günü ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 

Samsun’un Çarşamba ilçesi Melikköyü Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedildi.

Merhume Öz’ün cenaze törenine, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 

Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Samsun ve Trabzon İl Başkanları, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel 

merkez ve şube yöneticileri, ailesi ve yakınları katıldı.

Merhumeye yüce Allah’tan rahmet, Genel Başkan Yardımcımız başta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve 

yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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HİZMET-İŞ’TEN, ‘BİZ BİZE YETERİZ’ 
KAMPANYASINA 1 MİLYON 837 BİN TL DESTEK

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türkiye’nin Koronanvirüs (Covid-19) ile mü-
cadelesine yönelik “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kam-
panyasına Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 1 
milyon 837 bin TL destek verdi.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, profesyonel 
ve ücretli şekilde çalışan yöneticilerimiz ve 
sendika çalışanlarımız örnek olması gereken 
büyük bir dayanışma ruhu ortaya koyarak, 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başla-
tılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekte 
bulundu.
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, profesyonel 
ve ücretli şekilde çalışan yöneticilerimiz ve 
personellerimiz 1 aylık maaşlarını bağışladı. 
Şube başkanları ve kurul üyeleri ile il başkan-
ları ise hakkı huzur ücretlerinin ½’sini bağış-
larken, danışmanlar da ücretlerinin yahut telif 

ücretlerinin ½’sini bağışlayarak 1 Milyon 5 Yüz 
77 bin TL bağışta bulundu. Ayrıca HAK-İŞ’in 1 
Milyon Türk lirası ile başlattığı kampanyaya da 
260 bin TL katkıda bulunularak toplamda 1 
milyon 837 bin TL bağışlandı.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sendika-
mızın yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
HİZMET-İŞ teşkilatının dünyanın neresinde ve 
ne şekilde olursa olsun sıkıntılar karşısında 
hep duyarlı davrandığını belirten Arslan, HİZ-
MET-İŞ teşkilatının her türlü felaket karşısında 
yardım eli uzatmayı bir görev kabul ettiğini 
kaydetti.
Bütün dünyada tarihte görülmemiş bir hızla 
yayılan Covid-19 salgınının ülkemizde de hızla 
yayılmaya ve can almaya devam ettiğine dik-
kat çeken Arslan, salgın nedeniyle yüzbinlerce 

emekçilerin zor durumda kaldığını belirtti.
Kayıtlı ve sendikal örgütlülüğün olduğu yerler-
de kısa çalışma ödeneği gibi geçici tedbirlerle 
krizin yükünün önemli bir kısmını çalışanların 
üstlenmiş durumda olduğunu belirten Arslan, 
“Ülkemizin geleceği için, milletimizin sağlığı ve 
selameti için başta sağlık, belediyeler, emniyet 
ve silahlı kuvvetlerde zorunlu olarak çalışması 
gereken emekçilerimiz çok zor şartlarda, ha-
yatları pahasına çalışıyorlar. 
Böylesi zor zamanda duyarlılığımızı bir kez 
daha göstermek durumundayız” ifadelerini 
kullandı.

HAK-İŞ VE HİZMET-İŞ’Lİ OLMANIN 
RUHUNA UYGUN DAVRANILDI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloga-
nıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanya-
sına HİZMET-İŞ ailesi olarak 1 Milyon 837 bin 
TL destekte bulunduklarını belirten Arslan, 
“Teşkilat mensuplarımız bu zor zamanda bir 
kez daha HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li olmanın ma-
nasına ve ruhuna uygun davranmıştır. Allah 
hepsinden razı olsun, yapılan hayırları kabul 
etsin” dedi.

ARSLAN, HERKESİ KAMPANYAYA 
KATILMAYA ÇAĞIRDI

Maddi durumu müsait olan herkesi kampan-
yaya katılmaya davet eden Arslan, ülkemizin, 
milletimizin ve insanlığın Covid-19 felaketin-
den kurtulması için tedbirlere uyulmasını is-
tedi.
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İBB’DE İŞTEN ÇIKARILAN EMEKÇİLER İŞE GERİ ALINIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıka-
rılan emekçilerin işe geri alınması amacıyla, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sek-
reter Yardımcısı Murat Yazıcı, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Keskin, Genel Başkan 
Yardımcımız Halil Özdemir, Oleyis Sendikası 
Genel Başkanı Vedat Böke, İBB Başkan Danış-
manları Murat Ongun, Yiğit Oğuz Duman, Av. 
Mustafa Ertürk Eras ve eylemdeki emekçileri 
temsilen sekiz kişilik bir grup katıldı.

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN 
İŞE GERİ ALINMASINI İÇEREN 
PROTOKOL İMZALANDI

Toplantıda HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir 
protokol imzalandı.
Protokol, 2019 Ağustos’unda işten çıkarılan 
emekçilerden 208’inin işe iadesini öngörüyor. 
İşçiler belirli gruplar halinde 30 Haziran’a ka-
dar işe geri alınacak.

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na imzalanan protokolden dolayı 
teşekkür etti.
Keskin, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak, müca-
delede tek amacımız işten çıkarılan üyemiz 
emekçilerin işlerine geri dönmesiydi. Bu mü-
cadelemiz siyasi bir kavga değil, mağduriyetin 
giderilmesi mücadelesiydi. Bugün yaşanan 
mağduriyet görülmüş ve bunun giderilmesi 

yönünde önemli bir adım atılmıştır. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve 
ekibine teşekkür ediyoruz. 208 emekçinin iş-
lerine tekrar kavuşacak olmasının mutluluğu-
nu yaşıyoruz” dedi.

KURUMSAL ANLAMDA AİDİYETTEN 
YANAYIZ

Doğruyu yapmak adına hareket ettiklerini be-
lirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, “Elbette adaletten elbette 
ahlaktan yanayız. Kurumsal anlamda aidiyet-
ten yanayız. Siyaseten ve ahlaken geçmişinde 
hiçbir sıkıntısı olmayan her arkadaşımızın ba-
şımızın üzerinde yeri var. Bu bugün olduğu gibi 
yarında işe alacağımız işçilerde de geçerli ola-
cak. Hiçbir zaman diyalogdan yana sıkıntımız 
olmadı” şeklinde konuştu.
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Sendikamızın hem teşkilatımıza hem de 
üyelerimize yönelik olarak başlatmış olduğu 
eğitim seferberliği kapsamında “Özçelik-İş 
Sendika Akademisi 1.Dönem Eğitim Progra-
mı”nın ilk etap eğitimleri gerçekleştirildi. 
Ocak-Mart dönemini kapsayan ve 7 ayrı bö-
lüm halinde düzenlenen eğitim programları-
na şube ve bölge başkanlarımız, bölge tem-
silcilerimiz, genel merkez denetleme ve di-
siplin kurulu üyelerimiz, şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, şube denetleme ve disiplin kurulu 
üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.
Ocak ayının başında startını verdiğimiz ve 
tüm teşkilatımızı kapsayan “Özçelik-İş Sendi-
ka Akademisi 1.Dönem Eğitim Programı” 16 
Mart 2020 tarihinde yapılan son eğitimle ta-
mamlandı. Sendikamızın Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci eğitim programlarının açılış 
konuşmasında, “Göreve geldiğimizden beri 
iki hedefimizin ısrarla üzerinde duruyoruz. 
Bunlarda ilki örgütlülüğümüzü büyütmek ve 
güçlendirmek diğeri ise eğitimlerle bilgimizi 
ve becerilerimizi artırmak. Rabbime şükürler 
olsun ki her ikisinde de önemli mesafeler al-
dık” diye konuştu. 
“Sendikamızın büyük hedeflere yürümesinde 
eğitime çok büyük önem ve değer veriyoruz” 
diyen Değirmenci, “Teşkilatımızın sahada en 
çok ihtiyaç duyduğu konuları belirleyerek ve 

zengin bir içerik hazırlayarak bu yola koyul-
duk. Farklı alanlardan kıymetli hocalarımızı 
teşkilatımızla buluşturduk. Bu nedenle eğiti-
mimiz adını “Özçelik-İş Sendikacılık Akade-
misi” olarak belirledik. Bunun anlamı şudur; 
bu eğitimler sürekliliği olan ve tüm Özçelik-iş 
ailesini hedefleyen eğitimlerdir. Burası bir 
sendikacılık okuludur” ifadelerini kullandı. 
Sendikal örgütlenmeye ilişkin olarak da se-
vindirici haberler aldıklarını kaydeden De-
ğirmenci, “Ocak ayı sendikal istatistiklerinde 
işkolumuzdaki diğer iki sendikada yaşanan 

düşüşe rağmen Özçelik-İş ailemizi büyütme 
başarısına hep birlikte imza attık. Son dö-
nemde hepinizin malum olduğu üzere yeni 
işyerlerimiz aramıza katılmaya devam ediyor. 
Özçelik-iş Sendikacılığını yeni işçi kardeşleri-
mizle buluşturmanın heyecanını yürekten 
hissediyoruz. Bu heyecan dalgasının tüm teş-
kilatımızda daha büyük bir enerjiye kaynak-
lık edeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde 
konuştu. 
Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner ise, 
“Şu ana kadar şubelerimizin yönetimlerini, 

ÖZÇELİK-İŞ EĞİTİM AKADEMİMİZİN 1. DÖNEMİ 
TAMAMLANDI

ÖZ ÇELİK-İŞ SENDİKASI

Değirmenci: "Ocak ayı sendikal istatistiklerinde 
işkolumuzdaki diğer iki sendikada yaşanan düşüşe rağmen 

Özçelik-İş ailemizi büyütme başarısına hep birlikte imza 
attık. Son dönemde hepinizin malum olduğu üzere yeni 
işyerlerimiz aramıza katılmaya devam ediyor. Özçelik-iş 
Sendikacılığını yeni işçi kardeşlerimizle buluşturmanın 

heyecanını yürekten hissediyoruz. Bu heyecan dalgasının 
tüm teşkilatımızda daha büyük bir enerjiye kaynaklık 

edeceğine yürekten inanıyorum”
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Sendikamız Özçelik-İş’in, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapmış olduğu 
“Eğitim Yoluyla Metal Sektörü Çalışanlarının 
Güvenlik Kültürünü Arttırma” projesi kabul 
edildi. 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci’nin başkanlığında yürütülen proje baş-
vurusu, Çalışma Bakanlığı tarafından Mart 
2020 tarihi itibariyle kabul edildi. 
Proje kapsamında verilecek eğitimlerle bir-
likte çalışanların güvenlik kültürü konusunda 
bilincinin artması, önleme ve koruma tedbir-
lerinin alınmasına katkı sağlanacak, bu du-
rum işçi sağlığına, ailelerine ve dolaylı olarak 
da topluma fayda sunacak. 
Hazırlanan yayınlarla birlikte proje sürdürü-
lebilir hale gelecek ve akademik olarak kul-
lanılmaya devam edecektir.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Genel Başkanımız Değirmenci, “Metal tekno-
lojisi dünya ticaretinde ve ülke kalkınmasında 
önemli yeri olan sektörlerden biridir. Metal 
işkolunda yer alan, demir çelik fabrikaları 

ile metalden mamul eşya, makine imalatı ve 
montajı, motorlu taşıtların tamiri işi yapılan 
işyerlerinde, teknoloji ağırlıklı olarak üretim 
yapılmakla birlikte emek yoğunluğu da dik-
kate değer düzeydedir. Dünyada ve ülkemizde 
yaşanan ekonomik kriz ve piyasa daralmaları 
rekabetin artması gibi nedenlerden, mamul 
ve yarı mamul ile enerji kullanımında tasarruf 
yapılamayacağından, çalışan sayısı düşürüle-
rek, makineleşme artmaktadır. Bunun sonu-
cunda, çalışanlara dolaylı olarak daha fazla 
iş yükü binmekte ve uzun süreli çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yorgunluğa, strese, dikkat 
azalmasına gibi olumsuz durumlara sebep 
olan uzun süreli çalışmalar sonucunda iş 
kazaları da meydana gelmektedir. Metal sek-
törü Türkiye’de en büyük istihdam kapısıdır. 
Çalışanların bu sektörde çalışma ortamında 
korunması; devletin, işverenin ve çalışanla-
rın bizzat kendilerinin iş güvenliği bilinci ile 
yaptıkları çalışmalara bağlıdır. Çalışanların iş 
güvenliği açısından güvenli olmayan kendi 
davranışlarının ve çevresinde olup bitenlerin 

farkında olması iş güvenliği bilincinin göster-
gesidir. İş güvenliği bilinci herkes tarafından 
öğrenilmeli ve her çalışanın işinin bir parçası 
haline gelmelidir. Biz de bu projemiz saye-
sinde üyelerimizi bahsi geçen konularda bi-
linçlendirerek, iş kazalarının yaşanmamasına 
katkı sunacağız” ifadelerini kullandı. 

“İŞ KAZALARINA KARŞI 
ÜYELERİMİZİN BİLİNÇ DÜZEYİ 
ARTACAK”

Sendika olarak iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusuna büyük önem verdiklerini kaydeden 
Değirmenci, “Proje kapsamında üyelerimize 
vereceğimiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
ile metal sektöründeki iş kazalarına yönelik 
çözümleyici bir adım atılmış olacaktır. Böy-
lelikle üyelerimizin iş kazalarına karşı bilinç 
düzeyi artmış olacak. 
Bu eğitimler sonucunda üyelerimiz çevresel 
koşullara yönelik riskler hakkında bilinçli ve 
değişime yönelik bir bakış açısı kazandırılma-
sı hedeflenmektedir” diyerek projenin fayda-
larını anlattı.

SENDİKAMIZ ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATTI

denetleme disiplin kurullarını, temsilcilerini 
eğitime tabi tuttuk ve sizlerin de bildiği gibi 
son derece güzel geri dönüşler aldık. 16 Mart 
itibariyle teşkilat eğitimlerimiz son bulacaktır. 
1 Eylül 2020 itibarıyla üyelerimize eğitim ver-
meye başlayacağız” dedi. 

SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Her ayrı grup eğitiminin ardından tüm teşkila-
tımız için sertifika dağıtım törenleri düzenlen-
di. Törenlerde katılımcılar sertifikalarını, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel 
ve Ferhan Öner ile Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu’nun elinden aldı.
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HAK-İŞ KADIN SENDİKACILAR YETİŞTİRİYOR

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI

Öz Finans İş Sendikası ev sahipliğinde "Ça-
lışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın 
Eğitim Programı"nın üçüncüsü Mersin'de 
gerçekleşti. 
HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi 
tarafından hazırlanan eğitim programının ev 
sahipliğini Öz Finans İş Sendikası yaptı. 
Programa Öz Finans İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcıları Abdulkadir Sağlam, Atıf 
Güdül, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı 
Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı 
Fatma Zengin, HAK-İŞ Mersin İl Başkanı 
Hüseyin Gün, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların 
Kadın Komite Başkanları, Üyeleri ve çalışan-

lar katıldı.  Öz Finans İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Saim Esken, "Banka, finans 
ve sigorta" iş kolunun kadın çalışan oranı en 
yüksek iş kollarından olduğuna işaret ede-
rek buna karşın iş kolunda sendikacı kadın 
sayısının düşük olduğuna dikkati çekti.
Kadın çalışanların sendikalı olması için ça-
lışmalar yaptıklarını aktaran Esken, "Sendi-
kamızın yaklaşık olarak yüzde 41'inin kadın 
üyelerimiz oluşturmaktadır. Toplu iş söz-
leşmelerinde kadın çalışanlarımızın hak ve 
menfaatlerini korumaya yönelik güncel ve 
sürekli düzenlemeler yapılması konusun-
da gereken adımları atma gayreti içindeyiz. 

Bunun yanında finans sektöründe çalışan 
sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal pro-
jeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal 
faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını 
istiyoruz."diye konuştu. 
HAK-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, kadınlar için yapılan çalışmaların etkin 
bir şekilde yürütüldüğünü anlatarak, "Kadın 
Komitesi ilk olarak 2007 yılında kuruldu. O 
günlerde HAK-İŞ içinde kadın üye oranı yüz-
de 1 civarındayken yapılan çalışamalar ve 
üye sendikalar tarafından oluşturulan Kadın 
Komiteleri ile yüzde 24'lere çıktı. Bugün 700 
bin HAK-İş üyesinin 170 binini kadınlar oluş-
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BANKA ÇALIŞANLARI ALKIŞI HAK ETTİ

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet 
Eroğlu, Halk ve Ziraat Bankası çalışanları 
Covid-19 salgını süresince büyük fedakarlık 
göstererek görevlerinin başında yer alarak 
ülkemize en büyük hizmeti yerine getirdik-
lerini ifade ederek, "Büyük alkışı hak ettiler." 
dedi. 
Bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmaya-
caktır diyen Eroğlu, "Her iki bankamız çalı-
şanları kamu bankası çalışanlarıdır. Devlet 
bu zor günlerde ekonomiyi regüle etmek 
için bu bankaları kurmuştur. İşçi statüsünde 
çalışıyor olsak da kendimizi devlet memu-
ru gibi kabul etmemiz de bundan dolayıdır. 
Halkımızın ve Devletimizin; sağlığımız ko-
nusunda sağlık çalışanlarından ve asayişi-
miz için emniyet teşkilatımızdan beklentileri 
ve talimatları olacağı gibi, ekonomimizin 
sağlığı için de ekonomi bürokrasisinden ve 
kamu bankalarından hem beklentileri hem 
de buna yönelik talimatları olması mukad-
derdir. Kamu bankaları bir bankadan öte 
değer taşırlar. Kamu bankalarının öncülüğü 
olmasa, milletçe, 2018 Ağustos sonrası ya-

şadığımız döviz krizine karşı yürütülen mü-
cadeleyi bugünkü noktaya taşımamız müm-
kün olmayacaktı. Özel sermayeli bankalarla 
yabancı bankaların, ilk hedefleri ekonomik 
kazanım elde etmektir ve sermayenin doğa-
sı da bunu gerektirir. Ancak kamu bankaları, 
gerektiğinde zarar etmeyi de göze almak, 
ülke ekonomisine destek vermek ve kamu 
bankası çalışanları da diğer banka çalışan-
larından daha fazla gayret göstermek duru-
munda kalabilirler.  Korona Virüs'le müca-
delenin ekonomi ayağının en büyük yükü biz 
kamu bankaları çalışanlarının üzerindedir. 
Bu ekonomik tedbir kararlarının alınması ve 
uygulanmasının da ülkemiz ve geleceğimiz 
açısından yüksek öneme haiz olduğu tartı-
şılmazdır."

BANKA ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 
İÇİN GAYRET ETTİK

Sendika olarak ilk günden itibaren Bankala-
rın İnsan Kaynakları Yönetimleri ile koordi-
neli bir şekilde çalışıldığını söyleyen Eroğlu, 
"Bankalarımız sağlık ve hijyen konusunda 
tedbirler aldılar. Hamile, kronik hastalığı 

olanlar ve engelli arkadaşlarımızın izne ay-
rılmaları konusunda iradelerini ortaya koy-
dular. Banka içerisinde müşteri yoğunluğu 
olmasını engellemek için tedbirler alındı. 
Banka şubelerimize gelen müşterilerin 
sağlık durumunun iyi olduğundan emin 
olunabilmesi için Ateş Ölçer cihazı dağıtıl-
mış, işlem hacmi yoğun olan şubelere ise 
Termal Kamera yerleştirildi. Doğal olarak 
bu süreçte banka müşterilerimizle ilk karşı-
laşan ve müşteri yoğunluğunu kontrol eden 
arkadaşlarımız da Güvenlik Görevlisi arka-
daşlarımızdı.
Her iki bankamız da Güvenlik Görevlisi ar-
kadaşlarımız için, maske ve eldiven tedarik 
etmiş ancak daha sağlıklı olacaktır düşün-
cesiyle Siperlikli Maske satın alınarak, şu-
belerimize dağıtıldı. Her iki bankamızca da 
bu süreçte serbest kıyafet uygulamasına 
geçildi. Her iki bankamız şubeleri dezenfek-
te ettirilerek müşteriler için hijyen köşeleri 
oluşturuldu. Gayemiz her zaman üyelerimi-
zin sağlıklı bir şekilde görevlerini yapmaları 
olmuştur."

turuyor."diye söyledi. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak Öz Finans İş sendikamızın ev 
sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz eğitimimi-
ze hoşgeldiniz diyerek başladığı konuşma-
sında HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda 
Güner şunları söyledi: "HAK-İŞ olarak Kadın 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Hedefle-
rimizi ve amaçlarımızı belirledik, bu hedefler 
doğrultusunda kadınlara yönelik faaliyetle-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Kadın üyelerimizin 
yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini 
arttırmak için bu gibi eğitimleri çok önem-
li bir araç olarak görüyoruz. Bugün de bu 

yüzden burada birlikteyiz. HAK-İŞ olarak 
amacımız sadece sorunları tespit etmek 
değil, çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çö-
züm önerileri ortaya koymaktır. Bu yüzden, 
sendikalarımızla sahadayız, Yenilikçi poli-
tikalar üretiyoruz, Komiteler kuruyoruz ve 
işletiyoruz, Ulusal ve uluslararası projeler 
yürütüyoruz, Strateji oluşturuyoruz, Eğitim 
modülleri hazırlıyoruz, Sosyal diyalog an-
layışı ile sosyal taraflarla ortak çalışmalar 
yapıyoruz. Yani elimizi taşın altına koyarak 
sorumluluk alıyoruz, mücadele ediyoruz. 
Çünkü biz erdemli sendikacılık anlayışı ile 

hareket ediyoruz. Ülkemizde ve çalışma 
hayatında yaşanan hiçbir soruna duyarsız 
kalmadık, kalamayız. Biz Ülkemize üyeleri-
mize ve sendikal harekete karşı sorumluluk 
bilinci ile hareket ediyoruz."
Program boyunca "Çalışma Yaşamında Ka-
dın Hakları ve Hukuksal Referanslar, İş ve 
Aile Yaşamının Uyumu, Toplu İş Sözleşmesi, 
Sendikal Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Faaliyetleri" konularında sunum-
lar gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda katı-
lımcılara sertifikaları takdim edildi.
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Öz Gıda-İş MESYEB, Yıldız Holdİng 
yönetİcİlerİne yönelİk bİlgİlendİrme 
toplantısı gerçekleştİrdİ

Öz Gıda İş Mesyeb olarak Yıldız holding yöne-
ticilerini, Yıldız Holding’e bağlı iş yerlerinin yö-
netimlerini mesleki yeterlilik konusunda bilgi-
lendirmek ve ocak ayı içerisinde yaptığımız ilk 
mesleki yeterlilik belgesi sınavları sonucunda 
belge almaya hak kazanan adayların belgele-
rini teslim etmek için Yıldız Holding’de bir top-
lantı gerçekleştirdik. 
17 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıya, 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ülker, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Gıda İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, TÜGİS 
Genel Sekreteri Kaan Sidar,  Sendikamız Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Öz 
Gıda İş MESYEB Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Çukutli, Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı 
Abdulhalik Damar, Yıldız Holding Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet İnce, Pladis Türkiye Başkanı 
Mete Buyurgan, Yıldız Holding Çikolata Grup 
Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Yıldız Hol-
ding Unlu Mamuller Grup Başkan Yardımcısı 
Nazmi Civil, Pladis İnsan Kaynakları Başkan 
Yardımcısı Faruk Gözleveli, MYK Başkan Yar-
dımcısı Metin Karaman, MYK Sınav ve Belge-
lendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, 
HAK İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yar-
dımcısı Eda Güner,  Mesyeb Kalite Yönetim 
Temsilcimiz Sinan Özenç Dalgıç, Belgelendir-
me Birim Sorumlumuz Ekin Mutlu, belgelen-
dirme yaptığımız  mesleklerde üretim yapan 
işletmelerin insan kaynakları müdürleri ile 
fabrika ve üretim müdürleri katıldı.

“Öz Gıda İş Sendikasina Teşekkür 
Ediyorum”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÜL-
KER, “Sektördeki eğitimli işçiler, biz işverenler 
için verimlilik ve işin kalitesi bakımından çok 
önemlidir. Yıllar geçtikçe her meslek ve iş ko-
lunda olduğu gibi gıda sektöründe de global 
anlamda beklentiler artmaktadır” dedi.  
Yeniliklerden haberdar olup bunlara uyum 
sağlamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz 
diyen Ülker,  “Bu bağlamda Öz Gıda İş Sendika-
sı’nın bünyesindeki bulunan MESYEB, işveren 
sendikası TÜGİS ortaklığıyla işçi-işveren sos-
yal diyaloğunun en güzel örneği olarak ku-

rulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk 
Akreditasyonu Kurumu tarafından akredite 
edilmiştir. Merkez, üretim sürecinde çalışanla-
rın yetkinliklerinin belgelendirilmesini amaç-
lamaktadır ve kalifiye iş gücünün oluşumuna 
fayda sağlayacaktır. Eğitimli ve donanımlı 
işçiler bizlere kaliteli ürünler üretip verimlili-
ğimizin devamını sağlarken, kendileri de işle-
rini en memnun seviyede sürdürüp, bu alanda 
özgüvenli birer çalışan olmaktadırlar. Sosyal 
diyaloğu en kaliteli düzeyde hayata geçiren 
Öz Gıda İş Sendikası’na teşekkür ediyorum ve 
çalışmalarımızın devamlılığını diliyorum.” dedi. 

Çağdaş Dünyaya Uyum Sağlayıp 
Yenilikleri Yakalamalıyız

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, “Genel sen-
dikacılıktan bahsedilecek olunursa, çağdaş 
dünyaya uyum sağlarken tüm yenilikleri takip 
edip sendikamız için en iyi vizyon ve misyonu 
belirlememiz gerektiğini söyleyerek, “Öz Gıda 
İş Sendikası’nın bu yönüyle örnek olarak bu-
gün istediği yerde bulunması ve hedefinin sü-
rekli daha iyisi olmasının en önemli katkıların-
dan biri de işverenlerle yürüttüğümüz uyumlu 
çalışmalarımızdır” dedi. 
Sendikalaşma çalışmalarının artmasının ül-
kelerin refah seviyesi ve verimlilikleriyle doğ-
ru orantılı bir şekilde gelişmekte olduğunu 
söyleyen Şahin, “bu konuda somut bir örnek 
verilecek olursa İskandinav ülkelerindeki sen-
dikalaşma oranı bir hayli yüksektir. Verimlili-

ği yüksek ülkelerde sendikalar, işverenler ve 
devletlerin birlikte hareket ederek çalışmala-
rını sürdürmesinin süreçleri daha kolay hale 
getirmesi gelişimi hızlandırmaktadır. HAK İŞ 
Konfederasyonu olarak başlangıçtan günü-
müze AB sürecini desteklemekteyiz. AB’ye 
üye bir devlet olmasak bile, AB standartla-
rına ulaşıp bu standartları geçmek üzerine 
belirli hedefler koyuyoruz. Uyum süreci için 
en önemli yollardan biri ise sektörü ilgilendi-
ren AB projelerine katılım sağlayıp neler ya-
pılabilir ya da bu çalışmaları ülkemizde nasıl 
uygulayabiliriz sorularına cevap bulmaktır. Bu 
konuda Türkiye’nin en önde gelen sendika-
sı olduğumuzu belirtmek isterim. Öz Gıda İş 
Sendikası olarak, gıda sektörünün insan sağ-
lığı ve yaşamı açısından öneminin farkındayız, 
bu sektörde çalışanların mesleki yeterlilik bel-
gesine sahip olmasının zorunluluğunu tekrar 
belirtmek isterim” diye konuştu.
MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman “Bir 
mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, 
yetkinlikleri ölçülmüş kişilerce icra edilmesi 
kavramının yeni değil bizim topraklarımızda 
Ahilik sistemine dayandığını biliyoruz ve 2006 
yılında AB Uyum Yasaları ile birlikte ülkemi-
ze tekrar kazandırmaya çalıştığımız mesleki 
yeterlilik sisteminin gereklili ini gün geçtikçe 
daha çok hissediyoruz. MYK’nın kuruluşu da 
bu sisteme bağlı olarak işçi, işveren ve devlet 
ortaklığıyla meydana gelmiştir” dedi.

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
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MESYEB 8 meslekte belge vermek 
için yetkilendirildi

Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik 
çalışmaları ile kuruluş sürecine ilişkin bir bil-
gilendirmede bulunan İşletme Müdürümüz 
Aybüke Bengü Özmutaf, “8 meslekte belge 
vermek için yetkilendirilmiş bir belgelendirme 
merkezi olarak, hem işçi ve hem de işverene 
katkı sağlamaktayız.  Kurmuş olduğumuz bu 
sistem aracılığıyla operatörler mesleklerinin 
bir tanımına ve mesleklerindeki yetkinliklerini 
ispatlayan ulusal ve uluslararası alanda ge-
çerli bir belgeye sahip olabilmektedirler. Diğer 
taraftan bakacak olursak da, işin gerektirdiği 
bilgi ve becerilere sahip, iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uyan kişilerin istihdam edilmesi 
işverenin elinin kolaylaştırmaktadır” bilgisini 
verdi.

“143 Meslek dalında belge 
zorunluluğu getirilmiştir”

“MYK’nın kuruluşunda, ulusal meslek stan-
dardı ve yeterliliklerin hazırlanması ve yayın-
lanmasında MYK tek başına değil mesleki 
yeterlilik sistemini kurmaya ve yürütmeye 
haiz kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşla-
rı, sendikalar ve üniversitelerle birlikte çalış-
maktadır diyen MYK Sınav ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, “Ülkemiz-
de bir süredir ortaya çıkan ‘Ne iş olsa yaparım’ 
inancını kırmamız gerekiyor. Herkes uzman 
olduğu mesleklerde işini yerine getirirse ve-
rimlilik sağlanır. Bizler de bu yüzden sınav ve 
belgelendirme işlemlerini en disiplinli şekilde 
yürütmekteyiz” dedi.
Ordukaya, “2014 yılındaki iş kazalarından son-
ra mesleki yeterlilik belgeleri hayatımıza girdi. 

Bugün itibariyle toplam 143 meslek dalında 
bu belgeler zorunlu hale getirilmiştir. Son çı-
kan cumhurbaşkanı kararıyla bu sayı MYK 
tarafından 226 mesleğe kadar çıkarılabilmek-
tedir. Devlet bir taraftan zorunluluğu hayata 
geçirirken işveren için teşvik ve ödüllerin yanı 
sıra cezai yaptırımları da masaya koymuştur. 
İş müfettişleri ile yapılan denetimler sonucu 
mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan işçi 
çalıştırmanın cezai yaptırımı bulunmaktadır” 
şeklinde konuştu.
Toplantı, Ocak ayı içerisinde Önem Gıda´da 
gerçekleştirmiş olduğumuz Çikolata ve Kaka-
olu Krema Hamuru Üretim Operatörü sınavını 
başarıyla tamamlayan ve mesleki yeterlilik 
belgesi almaya hak kazanan 13 operatörü-
müzün belgelendirme töreniyle son buldu.
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Sendikamızın yetkili olduğu, T.C Sağlık Ba-
kanlığı ve bağlı işyerlerinde 17 nolu sağlık 
ve sosyal hizmetler işkolunda çalışan işçileri 
kapsayacak olan işletme toplu iş sözleşme-
si müzakerelerine başlanıldı.
Sağlık Bakanlığının üyesi olduğu Türk Ağır 
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren-
leri Sendikasında (TÜHİS) gerçekleştirilen 
ve mevzuat gereği altmış gün sürecek olan 
görüşmelerin ilk toplantısına Konfederasyo-
numuz (HAK-İŞ) Genel Başkanı Sayın, Mah-
mut Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yar-
dımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz Sağlık-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Devlet Sert, TÜHİS 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet 
İslamoğlu, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çi-
çek, Öz Sağlık-İş Sendikası yönetim kurulu 
üyeleri ve TÜHİS yetkilileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sağlık 
Bakanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikamız ara-
sında gerçekleştirilecek olan toplu iş söz-
leşmesinin önemini vurgulayarak, “Tarihi bir 
sözleşmenin ilk görüşmesini gerçekleşti-
riyoruz. Öz Sağlık-İş Sendikamızın sağlık iş 
kolunda en büyük sendika olarak toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisini alarak bugün bu 
masada bulunması bizim açımızdan büyük 
bir onurdur. Öz Sağlık-İş Sendikamız ülke-
mizin birliğini, bütünlüğünü, milli duruşu-
nu ve milli hassasiyetini temsil etmektedir. 
O nedenle Sağlık Bakanlığı’nda genç, aynı 
zamanda iddialı ve önemli bir davayı temsil 
eden sendikamızın yetkili olması ülkemiz ve 
Sağlık Bakanlığımız için çok önemlidir” dedi.

“Birlikte Mücadele Etmeyi Esas 
Alıyoruz”

HAK-İŞ’in işçi-işveren ilişkilerini çatışma, 
birbirini yenme, birbirini engelleme üzeri-
ne değil, bir sosyal ortaklık projesi olarak 
gördüğünü belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak 
birlikte başarmayı, birlikte geleceği inşa 
etmeyi, birlikte sorunları çözmeyi ve birlik-
te mücadeleyi etmeyi esas kabul ediyoruz. 
İşverenimiz bizim rakibimiz değil, ortağımız-
dır. İşyerlerimiz ekmek kapımızdır, geleceği-
mizdir. İşyerlerimizi hayallerimizi gerçek-
leştireceğimiz ve kendimizi ait hissettiğimiz 
yerler olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bize Düşen, Talepleri Makul Bir 
Noktada Sonuçlandırmak”

Yetki itirazı nedeniyle daha önce yapılama-
yan toplu iş sözleşmesini 2019 yılından iti-
baren geçerli olmak üzere yenileyeceklerini 
anlatan Arslan, “Artık Sağlık Bakanlığı’nda 
yetkili sendikayız. Bize düşen, talepleri ma-
kul bir noktada sonuçlandırmak, birbirimize 
destek olmak ve birbirimizi anlamaya çalı-
şarak hepimizi ortak bir yerde buluşturacak 
makul bir çözümü elde etmektir” şeklinde 
konuştu.

“Merdivenin İlk Basamağındayız”

Toplu iş sözleşmesini hazırlarken daha önce 
yapılmış sözleşmeyi esas alarak değil, HAK-
İŞ’in perspektifine uygun olarak hazırlanmış 
bir sözleşme taslağı sunduklarını kaydeden 
Arslan, “Öz Sağlık-İş Sendikası olarak yeni 
bir sözleşme taslağı hazırladık. Bu konuda 
ciddi bir hazırlık yaptık. İnşallah makul bir 

noktada uzlaşıyla bu toplu iş sözleşmesini 
gerçekleştirmiş olacağız. Bizim için bu toplu 
iş sözleşmesi merdivenin birinci basamağı-
dır. Bütün hedeflerimizin, beklentilerimizin 
bu toplu iş sözleşmesiyle gerçekleşmeye-
ceğinin farkındayız ama iyi bir temel atarak 
başlangıç yapmamız gerekiyor. Gelecek 
dönemlerde de bu attığımız temel üzerine 
güzel inşalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

“Türkiye’nin En Önemli 
Kuruluşunun İşçilerini Temsil Etme 
İmkânı Bulduk”

Arslan, “Türkiye’nin en önemli kuruluşu olan 
Sağlık Bakanlığı işçilerini temsil etme imkâ-
nı bulduk. Bu sendikanın kuruluşundan iti-
baren bütün mücadelesinin içinde olan birisi 
olarak bugün çok gururluyum. Hayırlı bir ta-
lebimiz var ve hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. 
Karşılıklı oturuyoruz ama asla birbirimizin 
rakibi değiliz. Biz aynı hedefe doğru yürüyen, 
aynı istikamette mücadele eden ama fark-
lı yollarda, farklı görevler üstlenmiş, farklı 
sorumluluklar almış insanlarız” ifadelerini 
kullandı. Toplu iş sözleşmesinin anlayışla 
yürüyeceğine ve sonuçlanacağına inandığını 
belirten Arslan, “Toplu iş sözleşmelerinde 
birtakım stratejiler vardır. Bizim stratejimiz 
bir an evvel toplu iş sözleşmesini sonuçlan-
dırıp arkadaşlarımız için gelecek dönemlere 
yeniden bir hazırlık yapmaktır. İmzalanacak 
olan toplu iş sözleşmesinin Sağlık Bakanlı-
ğımız, çalışanlarımız, TÜHİS ve ülkemiz için 
hayırlar getirmesini diliyorum” temennisin-
de bulundu. 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
“Sıra dışı bir süreçteyiz. Bu yeni duruma uy-
gun olarak HAK-İŞ’in sosyal diyaloğa verdiği 
önem çerçevesinde sıra dışı bir iş yapalım 
dedik. Bu konuda yeni bir anlayış olmasını 
istiyoruz. Aynı gemideyiz ve farklı roller-
deyiz. Onun için bu rolümüze uygun olarak 
Türkiye’nin bizden beklediği ihtiyaca cevap 
olarak ortak akılla nasıl yapabiliriz gayreti 
içerisindeyiz. Birlikte verimli bir çalışma ile 
iyi bir toplu iş sözleşmesi ortaya çıkaracağı-
mıza inanıyorum” dedi.
Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, 
“Sağlık Bakanlığı’nda toplu iş sözleşmesi 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
MÜZAKERELERİ BAŞLADI

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
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aldığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade 
ediyorum. 5 yaşında genç bir sendikayız. Bu 
heyecanı inşallah üyelerimize yönelik daha 
aktif biçimde sürdüreceğiz. İlk toplu iş söz-
leşmesi 35 yıl önce bağıtlanmış. 35 yıl sonra 
Sağlık Bakanlığı’nda yetkinin Öz Sağlık-İş 
Sendikamıza verildiği için çok mutluyuz. Bu 
bizim için çok önemli bir süreç. Bu süreci 
hata yapmadan işverenlerimizle, sendika-

mızla ve işçilerimizle birlik ve beraberlik içe-
risinde sorunların çözülebilecek olduğu bir 
anlayışla sürdüreceğiz” diye konuştu.
TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık 
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet İslamoğlu, “13 bin civarında çalışa-
nı ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesine imza 
atacağız. Çalışmaları birlikte yürütmekte 
çok fayda görüyorum. İşleri birlikte yürüt-

meye biz de varız. Hepimiz aynı gemideyiz. 
Türkiye’nin değişik kurum ve kuruluşların-
da farklı vazifeler icra ediyoruz. Bu geminin 
yüzmesi için herkesin üzerine düşeni yap-
ması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi birlik-
te yapacağız. 
Toplu iş sözleşmesinin ülkemize, çalışanla-
rımıza ve sendikamıza hayırlar getirmesini 
diliyorum” dedi.

Trabzon/Ortahisar Belediye Başkanı Av. 
Ahmet Metin Genç Bey Genel Başkanımızı 
makamında ziyaret etti. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz.

GENÇ’TEN GENEL BAŞKANIMIZA ZİYARET
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Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 
“Tekstil Sektöründe Psikososyal Risk Faktör-
lerinin Araştırılması ve Risklerin Ortadan Kal-
dırılması” projesinin detaylarını açıkladı.
Öz İplik İş Sendikasının, Aile Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı işçi ceza paraları kap-
samında uygulayacağı “Tekstil Sektöründe 
Psikososyal Risk Faktörlerinin Araştırılması 
ve Risklerin Ortadan Kaldırılması” projesi 
kabul edildi. İşyerlerinde çalışanlar arasında 
oluşan uyuşmazlıklar zamanla çatışmaya ve 
daha kötüsü psikolojik tacize ve hatta şidde-
te dönüşebilmektedir.  Bu da hem çalışanları 
hem de örgütü ciddi boyutlarda tehdit eden 
psikolojik şiddetin artmasına neden olur. İş-
yerinde psikolojik taciz ve/veya şiddet sadece 
bu şiddete maruz kalan çalışanı değil, işyerini, 
iş arkadaşlarını, işvereni, çalışanın ailesini ve 
makro boyutta da tüm toplumu tehdit eden 
bir süreçtir. 
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 
tüm toplumda bir sorun haline gelen bu 
konuyu önemsediklerini ve sendika olarak 
insiyatif alarak aldıklarını ve bu sebeple de 
“Tekstil Sektöründe Psikososyal Risk Faktör-
lerinin Araştırılması ve Risklerin Ortadan Kal-
dırılması” projesini geliştirdiklerini dile getirdi. 

Ay, proje hakkında şu açıklamalarda bulundu: 
“Tekstil Sektöründe Psikososyal Risk Fak-
törlerinin Araştırılması ve Risklerin Ortadan 
Kaldırılması” projesini sendika olarak dizayn 
ettik. 2020 yılı içinde uygulayacağımız bu 
proje sayesinde şimdiye kadar dünyada ve 
Türkiye’de yapılan en geniş katılımlı mobbing 
araştırması yapılacaktır. Yapılacak olan anket-
ler sayesinde, sayısal verilerle mobbing dramı 
ortaya konulacaktır. Projenin en temel amacı 
eğitime katılan işçilerin mobbing konusuyla 
ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalık-
larının arttırılmasıdır. Katılımcılar konuyla ilgili 

eğitilerek, eğitim konularının yaygınlaştırıl-
ması sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara ‘İşye-
rinde Psikolojik Taciz ve şiddet Ölçeği’ anketi 
uygulanacak ve bu anketin sonucunda ula-
şılmak istenen hedefler anlatılacaktır. Bunun 
yanı sıra katılımcılara işyerlerinde bulunan 
sendikalı işçilere uygulanmak üzere anket ve-
rilecektir. Yapılan anketlerin sonucunda mob-
bingin ve şiddetin Türkiye’de tekstil işkolunda 
istihdam edilen örgütlü işgücünde görülme 
oranı ölçülecektir. Ayrıca cinsiyet, yaş, kıdem, 
medeni hal, eğitim gibi sosyodemografik 
özellikler bağlamında durum ortaya konula-
caktır. Yapılan çalışma sonucunda il ve bölge 
bazında işçilerin mobbinge uğrama sıklıkları 
açığa çıkartılacaktır”
İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi projesini halen yürüten Öz İplik 
İş, bu projeyle daha kapsamlı bir araştırmayı 
ve sektörel anlamda durumu ortaya koyarak 
topyekûn bir mücadeleye girecektir.
Haziran ayında Uluslararası Çalışma Konfe-
ransında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından ILO kabul edilen işyerlerinde şid-
det ve tacizin önlenmesi sözleşmesinin Tür-
kiye tarafından onaylanması ve alt yapısının 
oluşturulması için bu proje önemli bir örnek 
olacaktır.

Öz İplİk İş Sendİkası Örnek Olacak Bİr 
Projeyİ Daha Hayata Geçİrİyor

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

“Tekstil Sektöründe 
Psikososyal Risk Faktörlerinin Araştırılması ve 

Risklerin Ortadan Kaldırılması Projesi”

Projenin en temel amacı eğitime katılan işçilerin mobbing 
konusuyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının 

arttırılmasıdır. Katılımcılar konuyla ilgili eğitilerek, eğitim 
konularının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca 

katılımcılara ‘İşyerinde Psikolojik Taciz ve şiddet Ölçeği’ 
anketi uygulanacak ve bu anketin sonucunda ulaşılmak 

istenen hedefler anlatılacaktır.



198 SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Mayıs 2020

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemİrlİ 
Öz Orman-İş’i zİyaret ettİ

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-
li, Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş Sendikası’nın 
Genel Merkezi’ne 10 Nisan 2020 günü bir 
nezaket ziyaretinde bulundu. Öz Orman-İş 
Genel Başkanı Settar Aslan’ın daveti üzerine 
gerçekleşen ziyarette, Bakan Dr. Bekir Pak-
demirli’ye; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Akif Özkaldı, Bakanlık Personel Genel Mü-
dürü İrfan İçöz ve Orman Genel Müdürü Be-
kir Karacabey ile bakan danışmanları Ecmel 
Ercan ve Özer Ataş eşlik ederken, ziyarete 
Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk 
ve Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan 
Türkyılmaz da iştirak etti.
Bakan Pakdemirli’nin Öz Orman-İş ziyare-
tinde Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan, eski bakanlardan Prof. Dr. Sabri Tekir ve 
Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM eski İdare 
Amiri ve Çorum eski Milletvekili Salim Us-
lu’nun yanısıra; Öz Orman-İş Genel Sekreteri 
Ali Bilgin, Genel Malî Sekreter Halil Turan ve 
Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılka-
ya da hazır bulundu. Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin Öz Orman-İş’i ziyare-
tinde, ülke ve dünya gündemindeki konuların 
yanısıra, Orman Teşkilatı ve TİGEM’de çalışan 
Öz Orman-İş üyelerinin talep ve beklentileri 
üzerinde de duruldu. Bakan Dr. Pakdemirli ve 
ekibinin Öz Orman-İş’e ziyareti, sendikadaki 
öğlen yemeğiyle sona erdi.
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Öz Orman-İş, 2020 Yılı Temsİlcİ Eğİtİmlerİnİ Yaptı

Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş Sendikası, düzenli 
olarak gerçekleştirdiği Temsilci Eğitimi Semi-
nerinin bu seneki bölümlerini, 24-25 Şubat ve 
9-10 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’nın Kızıl-
cahamam ilçesinde 2 grup halinde gerçekleş-
tirdi. Bu seminerlerle birlikte, Öz Orman-İş’in 
eğitim seminerleri toplamı 54’e ulaştı. Semi-
nerlere, Orman Teşkilatı ve TİGEM’deki toplam 
700 işyeri temsilcisinin yanısıra Öz Orman-İş 
Genel Merkez ve Taşra Teşkilatı yöneticileri ve 
sendika uzmanları katıldı. Birinci Grup Tem-

silci Eğitimi Semineri’nin açılışına; Ankara 
Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler, Ankara Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Hak-İş Onur-
sal Başkanı Salim Uslu, Orman Mühendisleri 
Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İr-
fan İçöz, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Özkaya, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı 
Sait Kocabay, Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman, 

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman 
Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, 
Orman Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı 
Ahmet Kara, Kızılcahamam Orman İşletme 
Müdürü Alper Yılmaz ve Yardımcısı Kadir Pe-
kal da katıldı.
 Seminerde Settar Aslan, Salim Uslu, Sait Ko-
cabay, Emin Karaman, Mustafa Özkaya, İrfan 
İçöz, Orhan Yegin, Emrullah İşler ve Hasan 
Türkyılmaz birer konuşma yaptı.
 9-10 Mart 2020’deki ikinci grup seminerin 
açılışında; Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar 
Aslan, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, 
Orman Mühendisleri Odası Genel Başka-
nı Hasan Türkyılmaz, Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Şahin Aybal ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı 
Halim Bediz birer konuşma yaptı. Seminerin 
ikinci gününe konuk olan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve 65. Hükümetin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da 
bir konuşma yaptı. Her iki grup seminerde, 
protokol konuşmalarının ardından uzman-
lık sunumları yapılarak, işyeri temsilcilerinin 
soruları cevaplandırıldı. Temsilci Eğitimi Se-
minerleri, katılım sertifikalarının takdimiyle 
sona erdi.
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“HER İKİ TARAF TA MEMNUN”

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay: 
"Sürücüler daha dİkkatlİ korunmalı"

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı faaliyet yü-
rüten Öz Taşıma İş Sendikamız ve Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. arasında 
bin 150 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 
törenle imzalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salo-
nu'nda gerçekleştirilen imza töreninde ko-
nuşan Öz Taşıma İş Genel Başkanımız Mus-
tafa Toruntay, çalışanların ve işletmenin hak 

ve menfaatlerini gözeterek güzel bir toplu 
iş sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ayda 12 
milyon yolcunun taşındığı bir şehre hizmet et-
menin kolay olmadığını dile getiren Toruntay, 
“Ama biz inanıyoruz ki Başkanımızı ve Kayse-
ri halkını memnun etmek için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Kayseri halkına sevdalı ve hizmet 
etme aşkı taşıyan Belediye Başkanımız var. 
Biz de yapılacak yatırım ve hizmetlere des-

tek vermeye devam edeceğiz” dedi. Ulaşım 
A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise 
toplu sözleşmeyle özellikle sosyal yardımları 
artırdıklarını ve çalışanların yanında oldukla-
rını hissettirmeyi başardıklarını söyledi. Toplu 
sözleşmeyle çalışanlara bir maaş ikramiye-
nin de sağlandığını ifade eden Gündoğdu, “Ça-
lışanlarımızla birlikte şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da daha özverili bir şekil-
de vatandaşlarımızın memnuniyetini artırma 
gayreti içinde olacağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç da, çalışanların memnuniyetinin 
Kayseri halkına yansıyacağını belirtti ve toplu 
sözleşmenin hayırlı olması dileklerinde bu-
lundu. Büyükkılıç, “Sizler memnun olursanız 
hizmet verdiğimiz kardeşlerimizi de memnun 
edersiniz” diye konuştu
Konuşmaların ardından Ulaşım A.Ş. ile Öz 
Taşıma İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. İmzaların 
atılmasının ardından Öz Taşıma İş Sendikası 
Genel Başkanımız Mustafa Toruntay Başkan 
Büyükkılıç'a teşekkür plaketi verdi.

Koronavirüs salgınına karşı aktif çalışma 
mecburiyetinde olan, toplu ulaşım emekçile-
ri, PTT posta ve kargo dağıtım emekçileri ile 
birlikte özel kargo kuryelerinin, toplum sağlığı 
için alınması gereken önlemler çerçevesinde, 
ihmal edildiğini ve gerekli önlemler alınması 
için çağrıda bulunan Öz Taşıma İş Sendikası 
Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Esnek ça-
lışma sistemine geçilmeyen yerlerde esnek 
çalışma planları yapılmalı. Yüzlerce yolcuyla 
iletişim halinde olan sürücüler daha dikkatli 
korunmalı" dedi.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Musta-
fa Toruntay hem sürücüler hem vatandaşlar 
için toplu taşıma araçlarında alınması gere-
ken önlemlerle alakalı bilgilendirme de bu-
lundu. Zor bir süreçten geçildiğini ve herkesin 
üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten 
Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikası olarak sos-
yal iletişim ağlarımız üzerinden üyelerimize 
sürekli uyulması gereken kişisel tedbirleri 
söylüyoruz. Alınan önlemler ve çağrılar doğ-
rultusunda halk ciddi manada evlerinde. Eli-

mizdeki veriler toplu taşımadan faydalan kişi 
sayısının yüzde 80 bazı illerde yüzde 90 ora-
nında azaldığını gösteriyor" dedi.
Halen aktif sokakta olan ve bir yerden bir yere 
nakil olan yüzde 20'nin ise küçük bir oran ol-
madığını kaydeden Toruntay, "Bunların bir de 
toplu olduğunu düşününce durumun ciddi-
yeti ve taşımacılık alanında iş yapan emekçi 
kardeşlerimizin risk alanında sağlıkçılardan 

sonra ikinci sırada olduğunu düşünüyoruz. Bu 
sebeple belediye başkanlarımızdan toplum 
sağlığı ve çalışan emekçiler için öncelikli ted-
birleri almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.
Başkan Toruntay, alınması gereken önlemleri 
ise şöyle sıraladı: "Halen esnek çalışma sis-
temine geçilmeyen yerlerde esnek çalışma 
planlarının yapılmalı. Sürücü arkadaşların 
sistemi kullanan yüzlerce yolcu ile iletişimi 
düşünüldüğünde onları daha dikkatli koru-
malıyız. Yerinde koruma ürünleri ve araçları 
sürekli temin edilmelidir. Yolcunun toplu taşı-
ma araçlarına binerken kullanacakları dezen-
fekten düzeneği kurulmalı. Yolcuların araçla-
ra binerken ateşlerinin kontrol edilmesi için 
sürücülere ateş ölçer verilmeli. Ateşi yüksek 
çıkanlar kayıt altına alınmalı ve sağlık birim-
leriyle acil paylaşılmalı. Toplu taşım servisleri 
bittiğinde, araçlarda arıza ve periyodik kont-
rol yapan kademe çalışanları da aynı şekilde 
korunmalı. Metro ve raylı sistemlerde sürü-
cülerin daha izole olduğu bilindiği için yolcu 
turnike başında ilgili güvenlik birimince ateşi 
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Öz Taşıma İş Sendİkası üyelerİnİ yalnız bırakmadı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE YÜZLER GÜLÜYOR!

kontrol edilmeli ve raylı sistem ağında çalışıp 
vatandaşla doğrudan bağı olan çalışanlar da 
aynı şekilde korunmalı. Bu uygulama, yerin-
de tespit yapılacağı için hem teşhiste hem de 
tedirginlikte evde izole olmaya katkı sağlaya-
caktır." İnsanların sürekli internet üzerinden 
istedikleri sipariş sayısında büyük oranda ar-
tış olduğunu belirten Toruntay, "Bu ara trans-
ferlerin emekçileri ise üretici veya tedarikçi ile 

tüketici arasında ki vazgeçilmez zincirdir. Ko-
nuya bu şekilde bakıldığında bu emekçilerin 
taşıyıcı olma riskleri veya hasta olma riskle-
ri de ortadadır. Bu sebeple bu emekçilere de 
çeşitli teşvik ve esnek çalışma sistemi ile bir-
likte dezenfekte kurallarına uyulması sağlan-
malıdır" dedi. Ankara Şehirler Arası Termina-
li'nde (AŞTİ) sendika üyelerinin sadece yolcu 
geçişlerinde onlarca vaka ile karşılaştıklarını 

ve bu vakaları Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 
teslim ettiklerini anlatan Toruntay, "Biz toplu 
alanlarda vakalarla doğrudan temas halinde-
yiz. Bu konuda biz de sendika olarak, toplu ta-
şıma emekçilerinin salgın riski ile karşı karşı-
ya olmalarına rağmen özverili çalışmalarının 
takdir edilip toplum sağlığı açısından da onlar 
üzerinde tedbirlerin ivedilikle alınması gerek-
tiğini beyan ediyoruz" dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Musta-
fa Toruntay, 31 Mart yerel seçimleri ardından 
bazı belediyelerde yaşanan sendika değiştir-
me baskısı ve işten çıkartmalar başta olmak 
üzere işten çıkartılan üyelerimizin işe dönüş 
süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulun-
mak üzere bir basın toplantısı düzenledi.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Merkez Bina-
sı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Ge-
nel Başkan Toruntay, 17 Eylül 2019’da işten 
çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla 
işlerine yeniden başladığını söyledi. Torun-
tay, “Sayın Mansur Yavaş, haksız yere işten 
atılmaları durumunda 10 işçi kardeşimizin 
tekrar işe başlayacağına dair söz vermişti ve 
sözünde durdu” dedi.
Açıklamalarına Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek 
başlayan Toruntay, “Sayın Mansur Yavaş gö-
reve geldiğinde bizlere haksız yere işçi ve me-
murların görevlerinden atılmayacağının sö-
zünü vermişti. Bu süreçte de vermiş olduğun 
sözünün gereğini yaptı. Bu sebeple sendika-
mız ve üyelerimiz adına kendisine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında 31 
Mart Öz Taşıma İş Sendikası’nın yetkili olduğu 
belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız 
yere işçi çıkışı olmadığının altını çizen Genel 
Başkan Toruntay, daha sonra şunları kaydetti:
“Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye başka-
nımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyo-
rum. Teşekkür sebebimiz; görevi devraldıktan 
sonra Mansur Yavaş başkanımız seçim süre-
cinde ‘Hiç bir işçiyi haksız yere işten çıkartma-
yacağım’ diye söz vermiştir. Meydanlarda işçi 
ve memurlar konusunda belki de ilk genelge 
yayınlayan tek belediye başkanı olmuştur. Bi-
zim sendikamızın yetkili olduğu Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi şirketleri BELKO – BEL-
KA ve BUGSAŞ işyerlerinde sendikal baskı ve 
haksız işçi çıkışları olmamıştır. Altını çizerek 
ifade ediyorum ki 12 bin 500 üyemizin oldu-
ğu BELKO – BELKA ve BUGSAŞ iş yerlerinde 
asla haksız işçi çıkışı olmamıştır. Taa ki 17 Ey-

lül 2019 tarihinde BUGSAŞ A.Ş. EGO atölyede 
meslek grupları içerisinde çalışırken iş akdi 
fesih edilen 10 işçi üye kardeşlerimizin çıkış-
ları olana kadar. ‘Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde işçi çıkartılıyor’ diye konuşulduğu 
o tarihlerde Sayın Mansur Yavaş başkanımıza 
bu 10 arkadaşımızın haksız yere iş akitlerinin 
fesih edildiğine dair yaptığımız görüşmede 
sayın başkanımız tarafımıza ‘Eğer haksız yere 
atıldılarsa bu 10 işçi kardeşimizi tekrar işe 
başlatacağım’ diye söz verdi. Mansur Yavaş 
başkan sözünde durdu ve şu anda bu salon-
da iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 işçi 
kardeşimiz gerekli incelemeleri yapıldıktan 
sonra 1 Kasım 2019’da tekrar işlerinin başına 
geçtiler.”

“ÜYELERİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ”

Başkan Toruntay konuşmasında sendika 
üyelerinin haklarını aramaya ve onlara destek 
olmaya devam edeceklerini belirterek sözle-
rini şöyle sürdürdü:”Elbette sendikal yaşamda 
zaman zaman işçi çıkışları oluyor, ülkemizin 
her yerinde işini, ekmeğini kaybetme korku-
su olmadan kardeşçe, barışçıl bir ortamda 
alın teriyle emek mücadelesi veren kardeşle-
rimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Üye-
lerimiz işçi kardeşlerimiz endişe etmesinler. 
İşleriyle, aşlarıyla ilgili herhangi bir kaygıya 
kapılmasınlar. Arkalarında büyük Öz Taşıma 
İş Ailesi güçlü bir şekilde durmakta. Onların 
hakkını aramaya devam etmektedir. Onları 
asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.”

“AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPTIK”

Konuşmasında Öz Taşıma İş Sendikası’nın 
faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren Toruntay, 
Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı olarak faa-
liyetlerini sürdüren sendikalarının 7. Kuruluş 
yılını kutlamaya hazırlandıklarını belitti. To-
runtay, şunları söyledi:”10 gün sonra 7. yaşını 
dolduracak ve 8. yaşından gün alacak olan öz 
taşıma iş sendikamız kuruluşundan 2 yıl son-
ra ülke ve iş kolu barajını geçerek 5 yıldır toplu 
iş sözleşmesi yapmayı başarmıştır. Bu başarı 

inanmışlık, azim ve kararlılıkla devam ederek 
temsil ettiği üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
kararlılıkla korumuştur. Ankara - Konya - Ga-
ziantep - Kayseri - Tekirdağ - Antalya - Balı-
kesir büyükşehir belediyelerinin şirketlerinde 
ve Afyon Belediyesi ile birlikte araç muayene 
istasyonları, karayolları, yol kenarı denetim 
istasyonları, PTT alt işverenlerinde, kamu ku-
rumlarında KİT’lerde çalışan işçi kardeşleri-
mizin katkı ve destekleriyle bu günlere geldik 
çok şükür.
7. yılda taşımacılık iş kolunda öz taşıma iş 
sendikamız iş kolunun 2’nci en büyük sendi-
kası olmuştur. 21 bin üyemiz var. İş kolumuz-
da 10 sendika içinde, hatta Türk sendikal ha-
reketinin içinde sosyal sendikacılık anlayışıyla 
gururla ifade ediyorum ki sırayla üyelerimizin 
çocuklarının sünnet düğünlerinde gram al-
tın – üyelerimizin çocuklarının düğünlerinde 
çeyrek altın yönetim kurulu kararıyla düğün 
hediyesi olarak veriyoruz. Ayrıca üyelerimi-
zin tamamını ferdi kaza sigortası kapsamına 
alarak üyelerimizin vefat durumlarında ferdi 
kaza çeklerini ailelerine takdim ediyoruz.
Bitmedi! Üyelerimizin çocuklarına 2 yıllık ve 
4 yıllık üniversite de okuyan öğrencilere her 
yıl eğitim yardımı yapıyor üyelerimize katkı ve 
destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ol-
duğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz 
inşallah.”
Başkan Toruntay, açıklamasının son bölü-
münde ise üyelerinin haklarını korumanın 
yanında üyeleriyle birlikte üretmeye ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya devam ede-
ceklerini belirterek sözlerini tamamladı.
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Kadın Komİtemİz tarafından düzenlenen  
"KADIN EMEKÇİLERİ 1. ÇALIŞTAYI" gerçekleştİ

İSTANBUL 1 VE 2 NOLU 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZİN 
açılışı gerçekleştİrİLDİ

1 mayıs İçİn 
meydanlardayız

13/14 Mart 2020 tarihleri arasında OLEYİS Kadın Ko-
mitemiz tarafından düzenlenen "KADIN EMEKÇİLERİ 
1.ÇALIŞTAYI" gerçekleştirdik. İlk günkü oturuma HAK-İŞ 
Konferderasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, OLEYİS Sendi-
kamızın Genel Başkanı Vedat Böke, HAK-İŞ Genel Sek-
reter Yardımcımız Eda Güner, Genel Sekreterimiz Serpil 
Açıkgöz HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, OLEYİS Sen-
dikası Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkan ve yöneticile-
rimiz katıldı. Çalıştayımıza, Eğitmenlerimizden Umay Ce-
ren Cebeci, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Sendikamızın 
Baş Hukuk Müşaviri Av.Yılmaz İçöz  ile Türkiyenin dört 
bir yanından gelen OLEYİS güçlü Kadın Komitesi Başkan 
ve yardımcıları katıldı. 

İstanbul 1 nolu ve 2 nolu Bölge Temsilciliğimizin  açılışına 
Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı sayın 
Dr.Osman Yıldız, Hakiş İl Başkanı Mustafa Şişman ,Hak-iş 
Kadın komite başkanımız Fatma Zengin, Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkanlarımız,  İşyeri Temsilcile-
rimiz ve üyelerimizin katılımıyla yeni binamızı açtık. 

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 
bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 
Mayıs Haftası” olarak kutlayan HAK-İŞ Konfederasyonu-
muz, 1 Mayıs günü büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla 
sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak 30 
Nisan 2020 tarihinde saat 11.00’da Hak-İş İl Başkanları-
mız ile birlikte başta İstanbul, Adana, Gaziantep, Antalya, 
Tokat ve Erzurum illeri olmak üzere Şube Başkanlarımız 
katılımı ile illerde valiliklerce belirlenen alanlarda, temsili 
düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okudu. 

OLEYİS SENDİKASI
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Yataş, Bellona, İstikbal, Mondi Home ve Boyser Fab-
rikalarındaki işitme engelli üyelerimizin katıldığı ve 
Çalışanlar için Türkiye'de ilk defa düzenlenen eğitim 
programında işitme engelli çalışanlarımıza temel ilk 
yardım kuralları ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları 
hakkında İşaret Dili Tercümanı Canan Öztürk tarafın-
dan eğitim verildi. Eğitim Programına katılan Genel 
Başkanımız Dolu, işaret dili tercümanı aracılığı ile 
Toplu Sözleşmede tanınan haklar ve kazanımlar hak-
kında işitme engelli üyelerimizi bilgilendirdi, sorun ve 
taleplerini dinledi. Programın ardından eğitime katılan 
üyelerimize Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu, Genel 
Başkan Yardımcımız Emin Hayta, Genel Sekreterimiz 
Rıfat Ülger, ile Bellona insan kaynakları müdürü Ali 
Gülhan tarafından sertifikaları verildi.

Türkiye’de Mobilya üretim sektörünün en 
büyük kuruluşları olan bünyesinde İstikbal, 
Bellona, Mondi Home mobilya üretim fabri-
kalarını barındıran Erciyes Anadolu Holding, 
Doğtaş & Kelebek Mobilya, İpek Mobilya ve 
Aktül Kâğıt ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasın-
da gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 
görüşmeleri sonrasında imzalar atıldı.
Yaklaşık 10 bin işçiyi kapsayan Erciyes Ana-
dolu Holding ile Sendikamız arasında ger-
çekleşen imza töreni Genel Başkanımız Av. 
Tuncay Dolu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Erciyes Anadolu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan 
Baki Ertekin, Genel Yönetim Kurulumuz ve 
temsilcilerimizin katılımı ile gerçekleşti.
İmza töreni sonrası konuşan Genel Başkanı-
mız Av. Tuncay Dolu, “Yurt içi ve yurt dışı Mo-
bilya pazarında bünyesindeki markalarıyla 
büyük bir değer olan ve ülkemize önemli 
seviyede katma değer sağlayan Erciyes 
Anadolu Holding çalışanlarımızı kapsayan 
toplu iş sözleşme görüşmelerinin başarıy-

la sonuçlandığından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve çalışanlarımıza ülke şartları 
göz önüne alındığında kazanımlarla dolu bir 
Toplu Sözleşme imzaladıklarını ifade etti. 
Zam oranının yanı sıra yeni sosyal hakların-
da bu Toplu İş Sözleşme ile hayata geçtiğini 
vurgulayan Dolu, 2 yıllık imzalanan Toplu İş 
Sözleşmemizin tüm çalışanlarımıza hayırlı 
olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Öz Ağaç-İş Sendikamız Doğtaş & Ke-
lebek Mobilya, İpek Mobilya ve Aktül Kâğıt 
ile de kazanımlarla dolu yeni dönem Top-
lum İş Sözleşmesini imzaladı. Öte yandan 
Öz Ağaç-İş Sendikamız yine mobilya dev-
lerinden Cennet Mobilya’da çoğunluğu sağ-
layarak yetki sürecini tamamladı, Marmara 
Kağıt ve Özlem Çelik Büro Mobilyalarında da 
teşkilatlanarak üye sayısını arttırdı.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKAMIZ BİR İLKE DAHA İMZA 
ATARAK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA 
İŞİTME ENGELLİ ÜYELERİMİZ İÇİN İLK YARDIM VE 
İSG EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİ

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKAMIZ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MOBİLYA ve KÂĞIT 
ÜRETİCİLERİ İLE YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ İMZALADI
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SENDİKAMIZIN 40. YILINA ve 8 MART KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL 
HEDİYELERİMİZİ ÜYELERİMİZE DAĞITTIK

SENDİKAmızDAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI İÇİN HASTANELERE OTURMA GRUBU

Ağaç, Kâğıt ve Mobilya İş kolunun lider sen-
dikası Öz Ağaç-İş Sendikamız, 40. yılına özel 
tüm üyelerimiz için hediye hazırlattı. Genel 
Merkez Yönetimimiz tarafından tüm Türki-
ye’deki üyelerimize ulaştırılan 25 Parçadan 
oluşan Paşabahçe Cam Mutfak Seti teşkila-
tımız tarafından üyelerimize dağıtıldı.
Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsa-
mında Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu 
ve Genel Merkez Yönetimimiz, bu güne özel 
kadın üyelerimiz için hazırlattığı el çantaları-
nı tüm kadın üyelerimize hediye etti. 

Koronavirüsle mücadelede 24 saat esasıyla 
çalışan, evlerinden uzak kalan sağlık çalı-
şanlarına, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 
Öz Ağaç-İş Sendikası ve Öz Sağlık-İş Sen-
dikası iş birliği ile hastanelerde kullanılmak 

üzere oturma grubu hediye edildi. İlk olarak 
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araş-
tırma Hastanesi, Ankara Çocuk Sağlığı Has-
talıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştır-
ma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne 

ulaştırılan oturma grupları hastanelerin acil 
servis birimlerine teslim edildi. Koronavi-
rüsle mücadelede sağlık çalışanlarının öz-
verili çalışmalarına her türlü desteği vermek 
gerektiğine değinen Öz Ağaç-İş Sendikası 
Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu yaptığı açık-
lamada; “Bizler evlerimizde rahat yatakları-
mızda uyurken sedye ve sandalye üzerinde 
bazen de yerde yatarak dinlenmeye çalışan 
ve büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışan-
larımıza, çalışma ortamlarında rahat edebil-
meleri için biz de elimizden geldiğince des-
tek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Dolu, sağlık çalışanlarımız için başlattığımız 
bu kampanyamıza destek olan hayırsever 
mobilya üreticileri ve mağazalar ile birlikte, 
üyelerimiz adına hastanelerimize kanepe-
leri teslim ettiklerini ve bu kampanyayı tüm 
Türkiye’deki hastanelere yaymak istedikleri-
ni söyleyerek, kampanyaya destek olan mo-
bilya üreticileri ve mağazalara teşekkür etti.
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Enerji İş Sendikası Genel Başkanımız Mah-
mud Altunsoy bir dönem ÇSGB Müsteşar 
Yardımcılığı ve Müsteşarlığı ile SGK Baş-
kanlığı yapan kıymetli bürokrat büyüğümüz 
Mehmet Selim Bağlı’nın Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ge-
tirilmesi hasebiyle hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Genel Başkanımız Altunsoy, bü-
rokratımız Meh-met Selim Bağlı’ya yeni gö-
revinde başarı ve kolaylık dileklerini ilettiler.

Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy Anka-
ra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette 
bulunmuşlardır. İl müdürü Ferhat Türkoğlu 
ile görüşmesinin ardından Genel Başkanı-
mız Altunsoy ziyaret programı kapsamında 
Mahmud Nedim Zabcı Yurt Müdürlüğü’nde 
çalışan üye arkadaşlarımızı da ziyaret ede-
rek sendika üyelerimiz için hazırlatılan pro-
mosyon ürünlerini takdim etmişlerdir.

TORTUM HES İşletmesinde çalışmakta olan 
üyelerimize grev oylaması kararını bildir-
mek üzere yapmış olduğumuz toplantıda 
ve takip eden iş ve işlemlerde de bizi yal-
nız bırakmayan temsilcimiz Mehmet Yiğit 
ve tüm üyelerimize göstermiş olduğu ilgi 
ve alakalarından dolayı teşekkürlerimizi 
sunduk. Grev oylaması neticesinde Yüksek 
Hakem Kurulu’na başvurumuzu da yapa-
rak Can Gül Akaryakıt Şirketi personeli üye-
lerimize toplu iş sözleşmesini kazandırmış 
olduk.

ÇSGB Müsteşar yardımcısı bağlı'ya 
zİyaret

ankara gençlİk ve spor İl müdürlüğü'ne zİyaret

ÜYELERİMİZDE TOPLU İŞ SÖZLEŞME SEVİNCİ

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy Malat-
ya, Elazığ ve Bingöl illeri için ziyaret programı 
kapsamında Malatya’da kıymetli işçi dostla-
rımız ile bir araya geldi. Genel Başkanımız 
Altunsoy, merkezi Elazığ olan ve bir çok 
çevre ilde etkisini gösteren deprem nedeniy-

le başta depremzede vatandaşlarımız ve ya-
kınları olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş 
olsun dileklerini paylaştı.  Genel Başkanımız 
Mahmud Altunsoy, deprem anında nöbette 
olan ve depremden kaçarken bacağından 
yaralanan kıymetli üyemiz Özcan Ayhan'ın 

tedavi gördüğü Anadolu hastanesinde ziya-
rette bulundu. Deprem nedeniyle yaşamını 
yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimizin 
sorunlarını Sayın Bakan’a ileten Genel Baş-

kanımız özellikle Doğu ve Güneydoğu Böl-
gelerimizde çalışan personelin üç vardiya ile 
çalışmasındaki sıkıntıları ve İstanbul ile An-
kara il müdürlüklerinde ödenmeyen yemek 
paraları üzerinde görüştüler. Bakan Kasa-

poğlu’nun Bakan Yardımcısına konularla 
ilgili talimat verdiği ve bu önemli konuların 
Bakanlık Ajandasında yer aldığı önemli bir 
toplantı gerçekleştirdiler.

ALTUNSOY, İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN KASAPOĞLU'Na ZİYARET
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Aksaray ilinde faaliyet gösteren Akasya Alçı 
Maden Üretim A.Ş. yetkilileri ile alınan Yet-
ki Belgesinin ardından Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerini başlattık. TİS görüşmeleri 
için ilk toplantımızı gerçekleştirmemizin 
ardından tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan 
Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeni ile 
ikinci toplantımızı salgın sürecinin bitimi ile 
birlikte başlatmak üzere ertelemek duru-
munda kaldık.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile 
sendikamız arasında yürütülen ör-
gütlenme faaliyetleri kapsamında 
alınan Yetki Belgesinin ardından sen-
dikamız ve Milli Saraylar İdaresi Baş-

kanlığı yetkililerinin ortak kararı ile 
sözleşme Özel Yüksek Hakeme gö-
türülmüştür. Sözleşme Yüksek Ha-
kem Kurulu Başkanlığından çıkmış 
ancak Corona Virüs (Covid-19) salgı-

nı nedeni ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından dur-
durulan süreç gereği işlemler salgın 
sonrası sürecin tekrar başlatılacağı 
zamana kadar askıya alınmıştır.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 6 Mart 2020 
tarihinde düzenlediği Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde 9. Uluslararası Kadın Eme-

ği Buluşması “Duygusal Zekâdan Sosyal 
Zekâya: Sendikacı Kadın Liderler” temasıy-
la HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderlerin katı-

lımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Hak-İş 
Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Veysel Ateş , AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel 
Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus 
Değirmenci Mehmet Şahin , Hüseyin Öz, 
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner, Er-
doğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Te-
kin, Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı 
Hüseyin Tanrıverdi ve çok sayıda milletve-
kili, bürokrat ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların 
genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, 
HAK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın komite 
başkanları ve başkan yardımcıları, üyeleri ile 
HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderler ve üyelerin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

AKASYA ALÇI İLE SÖZLEŞME MASASINA OTURDUK

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMESİ YÜKSEK 
HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN ÇIKTI

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI
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7 Mart 2020 tarihinde Hizmet-İş Sendikası tara-
fından Ankara Emek Konukevi’nde “Sendikalı Ka-
dından Sendikacı Kadına” temasıyla düzenlenen 
toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Konfederasyon Başkanı Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, HAK-İŞ 
Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri,  kadın komitesi baş-
kanları başkan yardımcıları, şube ve il başkanları 
katıldı. Program sonunda Davranış Bilimleri Uz-
manı Ceren Cebeci tarafından “Vizyoner Sendikacı 
Liderlik”, Gazeteci Yazar Sibel Erarslan tarafından 
“Geleceğin Türkiye’sinde Kadın ve Aile” konulu 
konferans ve Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın’ın yürüttüğü “Kadın Komitesi Üye 
Profili Araştırma Projesi Sunum ve Değerlendir-
mesi” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

4 Şubat 2020 tarihinde Hak-İş Konfederas-
yon Genel Başkanı Mahmut Arslan sendika-
mıza ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında 
kendisine Konfederasyon Genel Başkan 
Yardımcısı Osman Yıldız eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sendika-
mızın 7 yılda önemli bir aşama kaydettiğini, 
hızlı bir şekilde kendi işkolunda örgütlendi-
ğini, toplu sözleşme yetkisini aldığını belir-
terek ve sendikamızın kuruluşuna öncülük 
ederek konfederasyonumuza böyle bir sen-
dika kazandırdığı için Metin Özben'e ve sen-
dikamıza mücadelelerinden dolayı teşekkür 
etti. Ziyâret, hediye takdimiyle son buldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında "Turku-
az Seramik"de düzenli olarak genel sağlık 
taraması bu sene de yapıldı. Bu kapsamda 
tüm işçilere; kan testleri, solunum testleri, 
akciğer filmi, işitme testleri yapıldı.
İşveren, işçilerin sağlığının ne kadar önemli 
olduğunu, bununla ilgili çalışmalara yer ver-
diğini ve gerekli önlemleri işçileri için alma-
ya çalıştığını tekrar gösterdi. Aynı zamanda 
çalışılan ortamlarda da bu yönde sürekli ge-
lişmekte olduklarını sendika olarak gözlem-
liyoruz. Bu çalışmaların devamının gelmesi-
ni diler kendilerine teşekkür ederiz.

Dünya Emekçİ Kadınlar Günü Programına Katılım

Arslan'dan Sendİkamıza Zİyaret

Turkuaz Seramİkte Sağlık Taraması
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Corona Virüs Dünyayı 
Tehdit Ediyor

Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından 
Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut 
Solunum Sendromu gibi daha ciddi hasta-
lıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan 
büyük bir virüs ailesidir. 
Coronavirus’lar zoonotik olup, hayvanlardan 
bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. De-
taylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un 
misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek 
hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı or-
taya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış 
olan ancak hayvanlarda saptanan birçok co-
ronavirüs mevcuttur. 
Coronavirus’ların insanlarda dolaşımda olan 
alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-
NL63 ve HKU1-CoV) çoğunlukla soğuk 
algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-
CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil 
durumu olarak 2003 yılında, daha önceden 
bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış 
olup yüzlerce insanın hayatını kaybetme-
sine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra 
Coronavirus ailesinden, daha önce insan ya 
da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan 
MERS-CoV (Middle East Respiratory Synd-
rome Coronavirus) Eylül 2012'de ilk defa 
insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; 
ancak daha sonra aslında ilk vakaların Ni-
san 2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede 
görüldüğü ortaya çıkmıştır. SARS Corona-
virus’u ile uzaktan bağlantılı olmasına rağ-

men, yaşanmış olan SARS tecrübesinden 
ötürü endişe oluşturmuştur.
31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in 
Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi 
bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 
7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda 
tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-
nCoV) olarak tanımlanmıştır. 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü 2019-nCoV Hastalığı Rehberi (Bilim Ku-
rulu Çalışması)

Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 
ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli 
hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Coronavirus’lar zoonotik 
olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. 

VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 

SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 

MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 

MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 

BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE

SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 

KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 

SÜREYLE SU VE NORMAL 

SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 

ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 

DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 

DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 

KULLANILMALIDIR.

EL

ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM

Ellerinizi sık yıkayınız

Öksürük ve hapşırık sonrası

Canlı veya ölü hayvanlarla 

temas sonrasında

Eller görünür şekilde 

kirlendiğinde

Tuvalete girerken ve çıkınca

Yemek yemeden önce

Yemek hazırlamadan 

önce ve hazırladıktan sonra

Corona Virüsünün 
belirtileri nelerdir?
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması 
ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
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Sultan Murat Han o gün bir hoştur. 
Telaşlı görünür. Sanki bir şeyler söy-
lemek ister sonra vazgeçer. Neşeli 
deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç 
değil. Vezir-i a‘zam Siyavuş paşa 
sorar:
- Hayrola sultanım canınızı sıkan bir 
şey mi var?
- Akşam garip bir rüya gördüm.
- Hayırdır inşallah.
- Hayır mı şer mi öğreneceğiz. Hazır-
lan dışarı çıkıyoruz.
Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. 
Görünen o ki padişah hâlâ gördü-
ğü rüyanın tesirindedir ve gideceği 
yeri iyi bilir. Hızlı ve kararlı adımlarla 
Beyazıt‘a çıkar, döner Vefa‘ya, Zey-
rek‘ten aşağılara sallanır. Unkapanı 
civarında soluklanır. Etrafına daha bir 
dikkatle bakınır. 

İşte tam o sırada yerde yatan bir ce-
set gözlerine batar. Ahali ile araların-
da şöyle konuşma geçer:
- Kimdir bu?
- Aman hocam hiç bulaşma, ayyaşın 
biri işte!
- Nereden biliyorsunuz?
- Müsaade et de bilelim yani. Kırk yıl-
lık komşumuz.
Bir başkası tafsilata girer. Aslında 
iyi sanatkârdır. Azaplar çarşısında 
çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak 
kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcar. 
Hem şişe şişe şarap taşır evine hem 
de nerede namlı, mimli kadın varsa 
takar peşine.
Hele yaşlının biri çok öfkelidir; ister-
seniz komşulara sorun, der, sorun 
bakalım onu cemaatte bir gören ol-
muş mu?
Hasılı mahalleli döner ardını gider. 
Bizim tebdil-i kıyafet mollalar kalırlar 
ortada. Tam vezir de toparlanıyordur 

ki padişah sorar:
- Nereye?

- Bilmem bu adamdan uzak 
durmayı yeğlersiniz sanı-

rım.
- Millet bu, çeker gi-

der. Kimseye bir 
şey diyemem. 
Ama biz gide-
meyiz, şöyle 
veya böyle te-
baamızdır. De-

fini tamamlasak 
gerek.

- İyi ya, saraydan bir kaç hoca yollar 
kurtuluruz vebalden.
- Olmaz rüyadaki hikmeti çözemedik 
daha.
- Peki ne yapmamı emir buyurursu-
nuz?
- Mollalığa devam. Naaşı kaldırmalı-
yız en azından.
- Yapmayın sultanım, bunun yıkan-
ması var. Tekfini, telkini...
- Merak etme ben beceririm. Ama 
önce bir gasilhane bulmalıyız.
- Şurada bir mahalle mescidi var 
ama...
- Olmaz vefat eden sen olsaydın ne-
reden kalkmak isterdin?
- Ne bileyim, Ayasofya‘dan Süleyma-
niye‘den, en azından Fatih Camii‘n-
den.
- Ayasofya ile Süleymaniye‘de devlet 
erkanı çoktur. Tanınmak istemem. 
Ama Fatih Camii‘ni iyi dedin. Hadi 
yüklenelim.
Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola 
koşturur kefen tabut bulur. Padişah 
bakır kazanları vurur ocağa. Usulü 
erkanınca bir güzel yıkarlar ki naaş 
ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nur-
dur aydınlanır alnında. Yüzü şakilere 
benzemez.
Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar 
musalla taşına koyarlar. Ama namaz 
vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir 
sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır.
- Sultanım der, yanlış yapıyoruz ga-
liba! Heyecana kapıldık sorup soruş-
turmadan buraya getirdik cenazeyi. 

PADİŞAH'IN İŞİ NE?

Kıssadan Hisse



Kıssadan Hisse

Kim bilir belki hanımı, yetimleri var-
dır.
- Doğru öyle ya, neyse, sen başını 
bekle, ben mahalleyi dolanıp gele-
yim.
Padişah garip maceranın başladığı 
noktaya koşar. Sorar soruşturur, na-
lıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir ka-
dın aralar. Hadiseyi metanetle dinler. 
Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını 
helal et evladım der. Belli ki çok yo-
rulmuşsun. Sonra eşiğe çöküp el-
lerini şakaklarına dayar. Biliyor mu-
sun oğlum diye dertli dertli söylenir! 
Bizim efendi bir âlemdi vesselam. 
Akşamlara kadar nalın yapar. Ama 
birinin elinde şarap şişesi görmesin, 
elindekini avucundakini verir satın 
alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya.
Sonra malum kadınların ücretlerini 
öder eve getirirdi. Ben sizin zamanı-
nızı satın aldım mı diye sorar, onlar 
da aldın derlerdi. Öyleyse şimdi din-
leseniz gerek dedikten sonra çeker 
gider, ben menkıbeler anlatırdım on-

lara. Mızraklı ilmihal, Huccetül İslam 
okurdum...
- Bak sen! Millet ne sanıyor hâlbuki.
- Milletin ne sandığı umurunda de-
ğildi. Hoş, o hep uzak mescitlere gi-
derdi. Öyle bir imamın arkasında dur-
malı ki derdi, tekbir alırken Kâbe‘yi 
görmeli.
- Öyle imam kaç tane kaldı şimdi?
- İşte bu yüzden Nişancı‘ya, Sofular‘a 
uzanırdı ya. Hatta bir gün, bak efendi 
dedim, sen böyle böyle yapıyorsun 
ama komşular kötü belleyecek. İnan 
cenazen kalacak ortada.
- Doğru öyle ya!
- Kimseye zahmetim olmasın, diye 
mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama 
ben üsteledim iş mezarla bitiyor mu 
dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldır-
sın?
- Peki o ne dedi?
- Önce uzun uzun güldü, sonra Allah 
büyüktür hatun dedi. Hem padişahın 
işi ne?

Allah-ü Teâlâ‘nın öyle kulları vardır 
ki, halk onları bilmez.

Hoş bazen kendileri de 
makamlarının farkında değillerdir. 

Hulus-u kalb ile boyun büker 
ümmet-i Muhammede, halifeyi 
müslimine dua ederler. Samimi 

niyazları ile zırh olurlar sultana. Bir 
seher vakti gözyaşı ile yapılan dua, 
binlerce topun yapamadığını yapar. 

Kralları yıkar, kaleleri paralar.
İşte nalıncı baba o adsız şânsız 

Allah dostlarından biridir. Asıl adı 
Muhammed Mimi Efendidir.

Bergamalı‘dır. 1592 yılında vefat etti. 
Cenaze hizmetlerini bizzat padişah 

gördü. Ve mübareği evinin bahçesine 
defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, 
içine bir çeşme koydurdu. Dahası 
bir tekke ile yaşattı adını. Türbesi 
Unkapanı‘nda Harabzade Camii 

karşısındadır.
Kaynak: http://www.ehlisunnetbuyuk-

leri.com/Menkibeler/Osmanli-Hika-
yeleri/Detay/NALINCI-BABA-VE-SUL-

TAN-III-MURAD/652
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Ereğli Kömür Havzası Maden İşçilerinin 
Haklarına Dair Kanun 10 Eylül 1921 
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in Ereğli Coalfield 10 September 1921

SİCİLLİ KAVANİNİ 1.C. S. 54-57
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[Sadeleştirme]
Ereğli Kömür Havzası Maden İşçilerinin Haklarına Dair Yasa (10 Eylül 1921)

Madde 1: Maden ocağı işletmecileri, maden ocaklarında çalışan işçilerin barınma ve dinlenmeleri 
için her ocağın yakınında İktisat Bakanlığı’nca düzenlenen örneklerine uygun olarak 

işçi koğuşları ve hamam yaptırmaya mecburdur.
Madde 2: Maden işlerinde işçilerin zorla çalıştırılması, angarya suretiyle herhangi bir işe 
sevkedilmesi ve 18 yaşından küçük olanların maden ocaklarında çalıştırılması yasaktır.

Madde 3: Maden sahipleri örneğine uygun olarak çalıştırdıkları işçilerin ücretleri miktarı ile 
kimliklerini gösteren düzenli defterler tutmaya ve bu defterleri Amele Birliği (Sendika) müfettişi 

ile İktisat Bakanlığı memuruna ibra etmeye mecburdur.
Madde 4: Maden sahipleri nizamnameye uygun olarak işçilerden oluşacak İhtiyat ve Teavün 

(Tedbir ve Yardım) Sandıklarına çalıştırdıkları işçilere ödenen toplam ücretin yüzde birinden az 
olmamak üzere her ay para ödemeye mecburdur.

Madde 5: İşçilerin kendilerine ait olan ve çalışma sırasında kırılan alet ve edevat ile nakliyat 
sırasında telef olan hayvanlar, maden sahibi tarafından tazmin olunur.

Madde 6: Maden sahipleri hasta ve kazazede olan işçileri ücretsiz olarak tedavi ettirmeye ve 
bunu yapabilmek için de maden civarında hastane, eczane ve diplomalı doktorlar 

bulundurmaya mecburdur.
Madde 7: Kömür havzasında çalışmaktan dolayı kazazede olanlarla vefat edenlerin varisleri, 

Amele Müfettişliği (Sendika) veya İktisat Bakanlığı tarafından tazminat davası açılır. İşbu 
tazminat davalarına, miktarı kaç kuruştan ibaret olursa olsun temyiz yolu açık olmak üzere 

sulh mahkemelerinde bakılır. Tazminat miktarı taraflardan seçilen bilgi sahibi kişilerden oluşan 
heyetin vereceği raporla belirlenir. Kaza meydana gelmesi, işletmecinin ihmalinden veya 

bilimsel olarak yapılması gereken hususların eksikliğinden kaynaklanmışsa işletmeciye 500 
liradan 5000 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 8: Günlük çalışma mesaisi 8 saattir. Bu süreden fazla çalışmaya hiçbir işçi zorlanamaz. 
Mesai dışındaki çalışma saati ücreti tarafların rızası ile iki kat olarak ücretlendirilir. 
Yerlatına iniş ve çıkış sırasında geçen süreler de 8 saatlik mesai süresine dahildir.

Madde 9: İşçilerin sağlık durumları, hayat şartları ve genel haklarına dair işbu maddeleri yerine 
getirmeyen maden sahipleri ve işletmecilerinin her türlü ruhsat,  

şartname ve imtiyazları feshedilir.
Madde 10: İşbu kanun hükümleri bugün geçerli olan tüm ruhsatname, şartname,  

sözleşme ve imtiyazları kapsar.
Madde 11: Maden ocaklarında çalışan işçilerin alacakları asgari ücret ocak işletmecileri ile Amele 

Birliği (Sendika) ve İktisat Bakanlığı tarafından seçilen üç kişi tarafından belirlenir.
Madde 12: Maden Nizamnamesi’nin 77. ve 78. maddeleriyle işbu kanun hükümlerine  

aykırı tüm nizamname maddeleri kaldırılmıştır.
Madde 13: Maden ocağı işletmecileri bir mescit ve genç işçilere gece dersleri vermek üzere bir 

okul yapmaya ve öğretmen tutmaya mecburdurlar.
Madde 14: İşbu kanun neşir tarihinden itibaren geçerlidir.

Madde 15: İşbu kanunun icrasına Adliye ve İktisat bakanları memurdur.
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22 Kasım 2019 tarihinde dram, bi-
yografi ve spor türünde hazırlanan 
Naim filmi vizyona girdiği tarihin-
den itibaren gişe rekorları kırdı. Cep 
Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun 
hayat hikayesine odaklanan filmde 
ünlü sporcuyu Hayat Van Eck can-
landırdı. 
Filmin fragmanını izleyenleri bile 
duygulandıran filmde, Naim Süley-
manoğlu’nu canlandıran Hayat Van 
Eck, fiziki olarak benzeme yanın-
da ünlü sporcuyu canlandırmanın 
kendisi için hiç kolay olmadığını 
belirtti. 
Film çekilmerinden aylar önce bir 
hazırlık aşaması geçirdiklerini be-
lirten Eck, haftanın 5 günü günlük 
2,5 saat vücut geliştirme eğitimi 
aldı. 
Bu role hazırlanmak için her gün 
20 kiloluk bir çanta taşıdığını belir-
ten Eck, Naim Süleymanoğlu’nun 
videolarını izleyerek konuşmasın-
dan bakışına kadar her detayı çalış-
tığını ve filmi başarıyla bitirdiklerini 
belirtti.

Filmin Konusu:

Film Naim Süleymanoğlu'nun ül-
kemiz ve dünya spor tarihine adı-
nı altın harflerle yazdırmasını ve 
hayat hikayesini konu ediyor. İlk 
Dünya Rekoru’na imza attığında 
15 yaşında olan, spor kariyerine 7 
Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta 
kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madal-
ya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 
tane Dünya Şampiyonluğu ve daha 
nice başarılar sığdıran Naim Süley-
manoğlu’nun hayatının anlatıldığı 
filmde, Süleymanoğlu’na Hayat 
Van Eck hayat veriyor.
Türk spor tarihine damga vuran ve 
iki yıl önce yaşamını yitiren halterci 
Naim Süleymanoğlu'nun hayatının 
bir bölümünü aktaran film, İngil-
tere, Fransa, Belçika, Danimarka, 
Hollanda, Avusturya ve Alman-
ya'da sinemaseverlerle buluştu. 
Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van 
Eck'in canlandırdığı yapımda Yetkin 
Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan 
Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğ-
lu, Renan Bilek ve Bülent Alkış rol 
aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğ-
lu'nun yaptığı, senaryosunu Barış 
Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin 
yapımcılığını Dijital Sanatlar adına 
Mustafa Uslu üstlendi.

Naim gişe 
rekorları kırdı
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Bal-
kan coğrafyasındaki zulmün önüne 
geçmek için zorlu bir mücadele-
ye girişen Fatih Sultan Mehmet'in 
seçkin savaşçı birliği Akıncıların 
hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan 
Mehmet, İstanbul’un fethinin ardın-
dan rotasını Roma’ya çevirir. Ancak 
bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sul-
tan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı 
ilerleyişinin önüne geçmek ister. 
Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne 
bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara 
karşı Katolik dünyası ve Papa ile 
ittifak kuran, Balkan coğrafyasında 
büyük bir zulme neden olan La-
zar’ın planını bozmak için, hareke-
te geçer. Fatih’in Akıncıları, hak ve 
adaleti sağlamak ve yaşanan zulme 
dur diyebilmek için zorlu bir müca-
deleye girişir.

Sosyal medyanın son günlerdeki sinema 
gündemi arasında yer alan ve dev prodük-
siyon olarak nitelendirilen Türkler Geliyor: 
Adaletin Kılıcı, seyirciyle buluştu. Sinama-
severler tarafından çok konuşulan ve viz-
yondaki yerini alan Türkler Geliyor filminin 

oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluştu.
Yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş 
Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın 
üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" 17 
Ocak'ta vizyona girdi.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturdu-
ğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü 
Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in 
akıncılarının verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturdu-
ğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü 
Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in 
akıncılarının verdiği mücadeleyi konu alıyor.
125 dakikalık film, gerek öyküsü, gerekse 
öykünün işleniş biçimiyle seyirciyie soluksuz 
anlar yaşattı.
Film 300 dönüm arazi üzerinde çekildi ve 
proje hazırlığı 3 yıl sürdü. Çekimler ise 7 haf-
tada bitti.
Başrollerinde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, 
Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Levent Özdilek 
ve Seray Kaya'nın yer aldığı "Türkler Geliyor: 
Adaletin Kılıcı", dünya çapında izlenilebilir bir 
öykü senaryosuyla, cihan hakimiyeti ruhuna 
tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.

Son günlerin en çok konuşulan Filmi 
Türkler Geliyor
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Tebessüm

YÖNETİCİ

Büyük bir şirketin üst düzey yöneticilerinden biri bir gün New York üzerinde balonla dolaşmaya 
çıkar. Aksilik bu ya, pusulasını aşağıya düşürür ve kaybolur. İnmek için uygun bir yer ararken bir 
gökdelenin tepesinde sigara içen bir adam görür ve alçalır.
“Pardon. Ben neredeyim acaba?” diye sorar.
“Yerden 500 feet yükseklikte bir balonun içindesin” der adam.
Yönetici sinirlenir:
“Sen mühendissin değil mi?” diye sorar.
“Evet” der adam. “Nereden bildin?”
“Çünkü başım belada ve sana bir soru soruyorum. Verdiğin cevap yüzde yüz doğru fakat hiçbir işime 
yaramıyor.”
“Sen de büyük bir uluslararası şirketin yöneticisisin değil mi?”
“Evet sen nereden bildin?”
“Çünkü yerden 500 feet yükseklikte bir balonun içinde kaybolmuşsun. Pusulan yok, berbat durumdasın. 
Fakat bu şimdi benim suçum oldu.”

ÇOK KALABALIK

Doktorlar akıl hastahanesinin duvarına bir otobüs resmi çizmişler.
- "Hadi otobüse binin"
demişler.
Deliler otobüse binmeye başlamışlar. Bir deli binmemiş doktorlar:
- "Neden binmedin?"
diye sormuş:
- "Çok kalabalık taksiyle gidicem" demiş.

SWOT ANALİZİ

Bir gün Ahmet efendi, Nasreddin Hoca'yı eşeğin önünde oturmuş kağıda birşeyler karalarken bulmuş. 
- Ne yapıyorsun Nasreddin Hoca ? diye seslenmiş. 
Hoca da: 
- Eşeğime swot analizi yapıyorum Ahmet efendi, demiş. 
Ahmet efendi;
- Swot analizi nedir ? diye sorunca Hoca anlatmış:

- Eşeğimin güçlü, zayıf yönlerini ve kendisi için olan fırsatlarla tehlikeleri bu şekilde yazıyorum.
Beriki:
- Peki sonra ne olacak ? diye sorunca, o da:

- Böylece iyi bir plan yapıp eşeğimi maksimum verimle çalıştırabileceğim ! demiş. 
Bunun üzerine Ahmet efendi:

- Bütün eşekler aynı değil mi, analize ne gerek var ? diye sormuş. Nasreddin Hoca:
- Öyle deme Ahmet Efendi, demiş. Mesela benimkini atlarla otlatınca daha bir şevkle çalışıyor. 
Kendini at sanması onun güçlü tarafı. Öğleden sonra bir de ineklerle otlatacağım. Belki sütünü bile 

içerim deyince, Ahmet efendi:
- Bekle Hoca ! demiş, benim eşeği kapıp geliyorum. 
Hoca bunu duyunca hemen atılmış:

- Aman Ahmet Efendi, eşekleri bir araya getirmeyelim, eşek olduklarını anlıyorlar!
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Tebessüm

BÜROKRASİ

Tarih öğretmeni sınıfa girer ve dersin konusu olan tarihi Ankara Savaşını anlatır. Konuyu bitirdiğinde bir 
öğrencinin uyuduğunu görür ve hemen parmağıyla öğrenciye seslenir:
-“Söyle bakalım Ankara Savaşını kim yaptı. “
Birden uyanan ve panikleyen öğrenci:
-“Vallaa Hocam ben yapmadım.” Cevabını verir. Hoca bu cevap karşısında sinirlenir ve:
-“Otur, sıfır” der.
Ders biter, tarih hocası koridordan öğretmenler odasına giderken matematik hocasına rastlar ve bu 
olayı anlatır. Dalgın olan matematik hocası şu cevabı verir:
-“Hocam, aldırma. Bunlar öğrenci, yaparlar yaparlar da yapmadım derler!”
Tarih Hocası ikinci kez şaşkına döner. Doğruca Okul Müdürünün odasına gider. 
Müdüre Öğrencinin cevabını ve öğretmenin yorumunu anlatınca, okul müdürü:
-“Hocam hiç telâşlanmayın, ben şimdi hemen Bakanlığa resmi bir yazı yazar, Ankara savaşını kimin 
yaptığını öğrenirim.”
Hikaye bu ya…Tarih hocası çıldırmak üzeredir…
Sonuç ne mi oldu?
Rivayete göre, Bakanlığa yazılan yazıya, Bakanlık kısa cevabı verir:
-“İlgi’de kayıtlı yazınız incelendi ve araştırıldı. Sonuçta: Bu yıl tahsisat ayrılamadığı için Ankara Savaşı yapılamamıştır!” cevabı 
verilir.
Güzel bir kurumsal bürokrasi örneği…

FİZİK KANUNLARI ÇOK ACIMASIZ..

Dönemin sağlık bakanı İstanbul’da bir hastaneyi denetlemiş... Odanın birine girdiğinde her tarafı sargılı bir 
şekilde yatan inşaat ustası Temel’i görmüş;
-Nasıl bu hale geldin?...
“-Anlatayım efendim: Ben inşaat ustasıyım... Geçen gün inşaatı bitirdik, çatıda biraz tuğlayla 2,5 torba 
çimento arttı.
Dedim ki indireyim onları aşağı... İndim aşağıya, bir varil buldum, iç tarafını deldim, bir demir bağladım...
Yerdeki halatın ucunu aldım yukarı çıktım... Yukarıdaki makaraya taktım tekrar aşağı indim... Halatın 
ucunu varile bağladım, yukarı çektim...
Öbür ucunu da yerde bir kazığa bağladım, tekrar yukarı çıktım...
Tuğlalar ile çimentoları varile doldurdum, aşağı indim... Halatı kazıktan çözmemle dünyam şaştı... Varil benden 
ağır ya, ben yukarı varil aşağı...
Tam ortada karşılaştık varil vurdu, sağ kolumu kırdı... Varil yere vurunca ben de kafamı makaraya vurdum, birinci 
çatlağı öyle aldım...

Varil yere vurunca çıktı dibi... Bu sefer ben ağır geldim... Ben aşağı varil yukarı...
Dedim ki; bu gene vurursa öbür kolumu kıracak, bıraktım ipi yere düşünce iki bacağım 
da kırıldı...

Boşta kalan varil de kafama geçti, ikinci çatlağı da öyle aldım...
“- Anlayacağınız bu fizik kanunları çok acımasız oluyor sayın bakanım...”
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Peygamberimiz (s.a.v.), öyle bir yolda yürümüş, başlangıcın-
dan son anına kadar öyle bir hayat yaşamış ki, yüzyıllar son-
rasında bir müslümanın O'nu takip etmeye gayret ederken 

ve O'nu taklid etme çabası gösterirken içinde bir heyecan, kalbinde 
bir ferahlık duymaması imkânsız. Her insanın çok gizli bir yerlerin-
den akan dürüstlük, adalet, hakkaniyet duyguları, güzellik sevgisi, 
ahenk ihtiyacı, hilkatin dinamizmi ile canlanma coşkunluğu İslâm 
Peygamberinin verdiği her örnekte yeniden canlanıyor, insanın 
varlığını bütünüyle kaplıyor ve sanki insandan insana ulaşan bir 
ahlâk tınısı açığa çıkıyor. 

Bütün bu girişi "hılf-ul fudul" andını düşündüğüm için yaptım. Al-
lah Resulü'nün "Ben ona, İslâmiyet devrinde bile çağrılsam, icabet 
ederdim" sözleriyle bahsettiği yemindir bu. Belki herkesi Muham-
med (s.a.v.) in Hılf-ul Fudul'a katılmış olması fazlaca heyecan-
landırmayabilir. Bir çok müslüman O'nun bu davranışını sağlam 
kişiliğinin ve temiz ahlâkının tabii bir neticesi olarak görür ve zaten 
başka türlü olamayacağı için gereği gibi davranmıştır, diyebilir. Ben 
de Peygamberimizin bu yeminine katılışını kendisinin hayat tatbi-
katının bir sonucu olarak görüyorum. Ama bu görüş, benim gerek 
Hılf-ul Fudul'un mevcudiyetinden, gerekse onun İslâmiyet çağın-
dan sonra da övülmüş olmasından ayrıca ve özellikle bir heyecan 
duymama engel değil. 

Yapılan yeminin sözleri şöyle: 

"Vallahi,  Bundan böyle Mekke'de yerli olsun, yabancı olsun zulme 
uğramış hiç kimse bırakmayacağız!..  Zulme meydan vermeyece-
ğiz!.. Mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla 

Tarihten Güncele 
Örnek Kurumlar.. 

Hılf-ul Fudul

Alın
tı

"Her insanın çok gizli 
bir yerlerinden akan 

dürüstlük, adalet, 
hakkaniyet duyguları, 

güzellik sevgisi, 
ahenk ihtiyacı, 

hilkatin dinamizmi ile 
canlanma coşkunluğu 
İslâm Peygamberinin 

verdiği her örnekte 
yeniden canlanıyor, 

insanın varlığını 
bütünüyle kaplıyor 
ve sanki insandan 
insana ulaşan bir 
ahlâk tınısı açığa 

çıkıyor." 



birlikte hareket edeceğiz!  Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak su-
ları kalmayıncaya, Hira ve Sebir dağı yerlerinden silinip gidinceye, 
Kabe'ye istilâm (Hacer ül Esved'in elle okşanması) ibadeti ortadan 
kalkıncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz!.." 

Hılf-ul Fudul'un günümüzdeki anlamı ne olabilir? Bu konu üzerin-
de düşünülmeye, yorumlar yapılmaya muhtaç bir konudur. Pey-
gamberimize henüz risalet verilmeden önce ortaya konulan bazı 
kural ve davranışlar günümüz müslümanının gözünde böylesine 
önem kazanmalı mı?

Bu bahiste söylenebilecek ilk söz insanların her çağda ve her or-
tamda Allah'ın emirlerine uygun bir ahlâki potansiyeli hep içlerin-
de bulundurduğu ve İslâm'ın gerçekte insanın akıl, duygu ve ahlâk 
biri-kimine atıfta bulunduğu, insana insanın mihverinden nüfuz 
edebildiğidir. Bir bakıma her insanın fıtrat üzere yaratılmış olması-
nın bir sonucudur bu. Demek ki insanlar her hal ve şartta İslâm'a 
duyarlı olabilecek gizli bir gücü içlerinde barındırırlar. 

Daha İslâm bir davet olarak sözkonusu değilken sırf hakkaniyet 
uğruna, mazlumdan yana çıkmak, zulme karşı koymaktan başka 
bir amaç taşımaksızın girişilen hareketler peygamberimiz tarafın-
dan, İslâm daveti geçerli olduğu zamanlar içinde de övülmüş ve 
"kırmızı tüylü develere malik olmaktan daha sevgili" kabul edil-
miştir. 

Bütün müslümanlar adına sevindirici olan şudur ki davranışları-
mıza dayanak olacak kaynaklar yeterince açık, örnekler belirgin 
ve düşünce sarihtir. İslâmî olan ve olmayan karma karışık teolojik 
handikaplarla örtülmüş değil. 

Müslümanların zalimden değil, mazlumdan yana oldukları kesin, 
açık, su götürmez bir gerçektir. Mazlumdan değil de zalimden 
yana ortaya konulan her davranış gayriislâmî'dir. Bu konuda kim-
senin kem küm etmesine ne ihtiyaç vardır, ne de inancının sorum-
luluğunu yüklenmiş müslümanlar tarafından bu safsatalı gerek-
çeler dinlenilmeye değer bulunabilir. Bütün mesele neyin zulüm 
olduğunun tesbitinde galiba. Kur'ân bu hususu da açık seçik dile 
getirmiyor mu? 

İsmet Özel
(Bakanlar ve Görenler)

"Bütün müslümanlar 
adına sevindirici 

olan şudur ki 
davranışlarımıza 
dayanak olacak 

kaynaklar yeterince 
açık, örnekler 

belirgin ve düşünce 
sarihtir. İslâmî olan 
ve olmayan karma 

karışık teolojik 
handikaplarla 

örtülmüş değil."



Ahududu :
Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin 
atılmasını sağlar. Terletir ve idrar söktürür. Ka-
bızlığı giderir. Vücuda dinçlik verir.

Brokoli :

Kansere karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan 
müthiş bir sebze. Çok miktarda kalsiyum içerdiği için 
kemik erimesine birebir. Mineral ve demir eksikliğini 
gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli tutkunla-
rında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görü-
lür, kalp dolaşım hastalıklarına da pek fazla rastlan-
maz. Kadınlarda göğüs kanserini önler. Göğüs kan-
serine ve spinabifida hastalığına karşı etkili. Brokoli 
bol miktarda, göğüs kanseri riskini azaltan 'indole' 
adlı bir madde içeriyor. İndole, göğüs kanserine ne-
den olan östrojen bozukluklarını engelliyor. Ayrıca 
brokolinin diğer bir özelliği de, spinabifida hastalığını 
(doğuştan belkemiğinde son omurun kapanmamış 
olması) önlemesi.

Ayva :

İshal ve dizanteriyi keser. Mide ve 
bağırsakları kuvvetlendirir. İnce ba-
ğırsak iltihabını giderir. Kanı temiz-
ler. Çarpıntıyı dindirir.

Keçiboynuzu :

Olgun meyveleri gıda olarak kulla-
nılır. Kuru meyvelerin temizlenmiş 
unu bilhassa süt çocuklarının mide 
ve barsak bozukluklarında kullanılır. 
Ayrıca göğsü yumuşatır ve balgam 
söker. Sigara tiryakileri için faydalı-
dır.

Kantaron :

Çayı kuvvet verici, iştah açıcı, ateş 
düşürücü ve hazmı kolaylaştırıcı 
olarak verilir. Ayrıca astım ve mide 
ağrılarında da faydalı olduğu bilinir.

Kuşburnu :

Çok yoğun vitamin zenginliği ne-
deniyle gözlerin dostudur. Vücuda 
dirilik sağlar. 100 gram kuşburnun-
da bir sandık portakala eşdeğer C 
vitamini vardır. İyi bir raşitizm ilacı, 
etkin bir kan temizleyicisidir. Güçlü 
bir kurt düşürücü ve bağırsak yu-
muşatıcısıdır. 
Mide kramplarına ve sindirim siste-
mi zorluklarına karşı faydalıdır. Ro-
matizma ağrılarını gideriyor. Basur 
tedavisinde iyi sonuç veriyor.

Alıç :

Asabi çarpıntıları giderir. Sinir bozukluğu-
nu geçirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Arit-
mide kullanılır. Uykusuzluğu giderir. Kalbi 
kuvvetlendirir. Damar sertliği ve göğüs 
nezlesinde faydalıdır. 



Bebeklerimizin becerilerinin
farkında mıyız?

Doğum öncesi dönemde cinsiyet bebeğin 
en temel özelliklerinden biri olarak görü-
lür. Hamile birine sorulan ilk sorulardan biri 
bebeğin cinsiyetinin ne olduğu şeklindedir. 
Yaşanılan toplumun geleneklerine ya da ai-
lenin beklentilerine bağlı olarak belli bir cin-
siyetin tercih edilmesi sıklıkla rastlanan bir 
durumdur. Oysa doğal yollarla gerçekleşen 
bir hamilelikte, kadın ya da erkeğin çocuğun 

cinsiyetini belirleyecek bir şey yapabilmeleri 
kesinlikle mümkün değildir. Bebeğin cinsi-
yeti hamileliğin 12. haftasından sonra öğ-
renilebilmektedir. Doğum öncesi dönemde 
bebeklerde çok fazla cinsiyet farklılığı olmaz. 
Doğmadan önce; Erkek bebekler kızlara 
göre daha fazla hareket ederler. Kız bebek-
ler dışarıdan gelen etkilere erkeklere göre 
daha fazla tepki verirler. Kızlar daha hızlı ge-

lişirler. Ancak doğum anında erkekler daha 
uzun ve ağır olurlar. Buna karşın kızların da 
doğduklarında kemik yapıları daha geliş-
kindir. Erkek bebeklerde düşük oranı daha 
fazladır. Doğumla gelen yapısal bozukluklar, 
doğum sırasında yaralanma vb. problemler 
erkek bebeklerde daha çok görülür.

Yeni Doğan (0–1 Aylık) Bebek Neler Yapabilir?
Ayakları yere değecek şekilde tutuldu-ğunda bacaklarını yürümeye benzer bir şekilde hareket ettirir. Gözleriyle anneyi izler. Ağlayarak ilgi çekmeye çalışır.

1–2 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

Heyecanlandığı zaman tekmeler atar ve 

kollarını sallar. Hareketsiz durumda ya 

da uyku sırasında eller kapalı, parmak-

lar içe kıvrılmıştır. Yüzükoyun konumda 

baş hemen yana çevrilir, kol ve bacaklar 

bükülür, dirsekler gövdeden ayrı durur, 

kalçalar biraz yukarı kalkmış konum-

dadır. Sert bir zeminde ayakta durma 

pozisyonuna getirildiğinde ayaklarını 

yere basar, gövde dikleşir, genellikle 

ileriye doğru otomatik bir yürüme 5–6 

haftalığa doğru insanlara gülümsemeye 

başlar. Yakında konuşan kişinin yüzüne 

bakabilmek için ona doğru döner. Elini 

ağzına götürüp parmak emmeye hare-

keti yapar.

3–4 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

Yüzükoyun konumda destek alarak ba-
şını ve göğsünün üst kısmını kaldırır. Bir 
oyuncak (örneğin çıngırak) tutabilir. Sırt 
üstü yatıp parmaklarıyla oynayabilir. 
Görüş alanı içindeki nesneleri tutmak, 
hissetmek, ağzına götürmek ister. İn-
sanlarla ilgilenir, birlikte zaman geçir-
diği kişileri tanır, yalnız kaldığında sıkılır. 
Tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. 
Örneğin yemek, banyo gibi faaliyetlere 
gülümseyerek tepki verir. Kumru gibi 
ses çıkartmaya (cıvıldamaya) başlar. 
Bebek rastlantı sonucu ortaya koyduğu 
davranışı sürekli olarak tekrarlar. Bu 
tekrarlar alışkanlık hâline gelir.

6 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

Koltuk altından tutulduğunda başını 

dik tutabilir, beden ağırlığının çoğunu 

taşıyabilir. Beşikte ya da bebek sandal-

yesinde destekle oturur, çevresine bak-

mak için başını sağa sola çevirir. Onu 

kucağına almaya çalışan kişiyi ayakla-

rıyla itmeye çalışır, hatta kendi kendine 

kalkma girişimlerinde bulunur. Hareket 

ederken sırtını dik tutar ve dengesini 

sağlar. Avuçla kavrarken tüm elini kul-

lanır. Her şeyi ağzına götürür. Bu saye-

de dış dünyayı tanımaya başlar. Tanıdı-

ğı kişilere daha çok gülümser. Onların 

yanında sakinleşir. Bağlılık geliştireceği 

kişileri seçmeye başlar. Yaklaşık 8. ay-

dan itibaren yabancılara yönelik açık bir 

çekingenlik sergiler. Tek heceli sesler 

çıkartmaya başlar. Eğleniyorken neşe 

çığlıkları atar. Kızdığında bağırır. Gördü-

ğü nesneyi almak için uzanır. Bilerek 

yaptığı yeni davranışlar edinir.

9 Aylık Bebek Neler Yapabilir?
Eşyalara tutunarak ayağa kalkabilir. Yerde tek başına ve desteksiz 15 dakika oturabilir. Yerde yuvarlanır. Bir o yana bir bu yana dönerek ilerler. Emeklemeye çalışır. Belli insanlara bağlanır. Kendisi-ne bakan kişiyi hep yanında ister. Baba, mama gibi iki heceli sesler çıkartır. Oy-nadığı bir oyuncağın üstüne örtü örtül-düğünde arar.

12 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

Destek almadan bir süre ayakta dura-

bilir. Tek elinden tutulduğunda yürür. 

Yabancı insan ve yerlere ilişkin korku 

ve tepkileri artabilir. “Hayır” dendiğinde 

yapacaklarından vazgeçebilir. El salla-

yabilir. Günlük alışkanlıklar kendini gü-

vende hissetmesine, değişiklikler ise 

huzursuzluk yaşamasına neden olabilir. 

12–18 ay arasında ilk anlamlı sözcük-

lerini kullanmaya başlar. Örneğin “fu” 

diyerek su isteyebilir. Semboller kullan-

maya başlar. Örneğin araba yerine "düt" 

diyebilir.
Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanlığı, Aile Eğitim Programı, Ayşe Esra İşmen 

Gazioğlu, Hayatın İlk Çeyreği (018 Yaş Gelişimi)
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Kitap

MEDENİYETLER NASIL AYAKTA KALIR 
YA DA YIKILIR?
Yaşadığımız dünyanın temel özelliklerinden birisi herhalde kaosun yay-
gınlaşması, insanlığın geleceğinden emin olmaması, endişe ve tedirgin-
lik içerisinde hayatını karamsar olarak devam ettirmesidir, diye bir tespit 
yapsak çok da afaki olmaz sanıyoruz. Bu bağlamda, insanlığın geleceğine 
ilişkin  özellikle medeniyet/uygarlık temelli gerek teorik gerekse de pratik 
gelişmeleri konu edinen eserler yoğun olarak yayınlanıyor. Medeniyetlerin 
nasıl oluştuğundan nasıl yıkıldığına ve yeni bir medeniyetin şartlarının na-
sıl hazırlandığına dair oldukça kapsamlı bu eserlerin içerisinde Jared Dıa-
mond’un ÇÖKÜŞ (Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır Ya Da Yıkılır?) adlı eseri 
önemli bir yer tutuyor.  İlk baskısı 2006 yılında yayınlanmasına rağmen, bu-
gün halâ güncelliğini koruyan ÇÖKÜŞ’te Diamond Türkiye’ye dair de önemli 
tespitlerde bulunuyor. 
Diamond kendi yaptığı kurgu ve bu kurguya uygun sınıflandırmalarla insan-
lığın gelişimini irdeliyor  ve Çin’den Avustralya’ya olduğu kadar, kaybolmuş 
medeniyetlere de vurgu yapıyor. 
Türkçe baskıya yazdığı önsöze “Türkiye’nin Dünya Tarihine Katkıları” başlığı 
altında şunları söylüyor: “Türkiye, dünya tarihinde oynadığı önemli rol ve Av-
rupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olduğu için beni hep çok etkilemiştir.
Bu kısa yazımda size Türkiye’nin üstlendiği dört önemli rolden bahsedece-
ğim: Bunlar medeniyetin gelişmesi, Avrupa ve Asya dil haritasının yeniden 
biçimlenmesi, Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi üstlenmesi ve çevre 
problemlerine getirdiği çözümlerle dünyanın diğer ülkeleri için örnek teşkil 
etmesidir.” 
Türkiye’nin artan uluslar arası stratejik rolünün arka planını anlamak için oldukça geniş bir dünya coğrafyasında 
dolaşmanıza gerek yok. Diamond’un kitabı zaman zaman analitik, zaman zaman sentetik ifadelerle bu konuda 
önemli koridorlar açıyor. 
Medeniyetlerin yükselişini oluşturan değişimlere vurgu yapan Diamond, devamla şunları söylüyor: “Bu değişimler 
dünyanın her yerinde aynı anda başlamadı, sadece birkaç küçük bölgeden başladı. Buralardan da diğer yerlere ya-
yıldı. Medeniyetin yükselişinin en erken ve en önemli bölgesi Türkiye’nin doğusunda yer alan Güneydoğu Asyadaki 
küçük, hilal görünümlü bölgedir. Tarımın ortaya çıkmasında oynadığı rolden ötürü tarihçiler bu bölgeye Bereketli 
Hilal adı vermiştir. Türkiye’nin doğusundaki bu noktadan doğuya doğru genişleyen boynuzlardan biri bugünkü İran 
ve Irak’tır. Güneye doğru genişleyen diğer boynuz ise bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin’dir…”
Diamond’un altını çizdiği medeniyetin en erken dönem coğrafyasına rağmen bu gerçeği görmek istemeyen Batı 
için de şunları söyler: “Avrupalılar günümüzde hemen her konuda kendilerini dünyanın lideri konumunda düşünme 
eğilimindeler ve çoğu şeyin Avrupa kökenli olduğunu sanırlar. Aslında arkeologlar tarım ve Avrupa medeniyetinin 
diğer eski, ama önemli maddelerinin kökeninin Bereketli Hilal olduğunu ve Türkiye’den Avrupa’ya nasıl geçtiğini 
ayrıntılarıyla tesbit ettiler…”
Türkçe baskı için yazdığı önsözün sonunda da şunları söylüyor Diamond: “Sonuç olarak, Türkiye, tüm dünyanın ilgi 
göstermesi gereken çok özel bir ülkedir. Elinizdeki bu kitapta çevresel problemlerini çözemediği için çöken birçok 
toplum hakkında araştırmaları okuyacaksınız. Son birkaç yüzyıla şöyle bir baktığınızda medeniyetlerin tarıma el-
verişli topraklarını yok ettiklerini, kendi nüfuslarını artık besleyemeyecekleri bir noktaya ulaştıklarını göreceksiniz. 
Kitabım sadece yıkılmış toplumların sıkıntı verici durumlarını anlatmıyor, çünkü çevre problemlerini çözmüş top-
lumları da tartışıyor. Türkiye uzun dönemli çevresel başarı hikayesinin sıra dışı bir örneğidir. “
Diamond’un kitabı temel bir soruya yani “Dünyamızın çöküşünü nasıl engelleyebiliriz?” sorusuna cevap arayan 
önemli bir kitap..  Timaş yayınları arasında yayınlanan kitap, dünyamızın geleceğine dair önemli bilgiler, yorumlar, 
tesbitler içeriyor.
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Yönetici

Başarılı bir Lider:
Amaç ve hedef: Ne istediğini bilir ve gerekli 
cesaret, akıl, kararlılık ve esnekliğe sahiptir.

Sebat ve kararlılık: Sonuca ulaşıncaya kadar, 
binlerce kez başarısız  

olsalar da vazgeçmezler, ısrarcıdırlar.

İnsan ve işbirliği: Kendilerini tanırlar ve 
‘Ortak akıl’ın lafını değil, pratiğini gösteren  

insanlarla çalışırlar. 

Basiret ve Kilitlenme: Amacını 
gerçekleştirmek için ufku vardır, hedefine 

odaklanır ve çevresine de  
ilham kaynağı olurlar.

Bu dört unsur, vizyon sahibi İYİ BİR LİDER’de 
bulunması gereken temel özelliklerdir.
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1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE, 
EKRANLARDA ve MEYDANLARDAYDIK

BÜTÜN EMEKÇİLERİN 1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, 
MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN


