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Editörden...
Yeni bir sayı ile daha karşınızdayız. Bundan sonraki sayılarda hem HAK-İŞ Genel 

Sekreterliği hem de HAK-İŞ Dergimizin editörü olarak sizlerle birlikte olacak, dergi-
mizi daha güzel haber ve sayılarla hep birlikte buluşturacağız.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele konusunda bir yılı geride bırakır-
ken, ülkemizde de bu yılın başından beri aşılama konusunda önemli atılımlara imza 
atıldı. Aşının bulunması ve yaygınlaştırılması konusunda yaşanan süreçleri de takiben 
umuyoruz ki Ağustos sonu itibariyle nüfusumuzun yüzde 70’nin aşılanması bekleni-
yor. Salgın döneminde ülkemizdeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak ardı 
ardına birçok gelişme yaşanırken, çalışma hayatı da dinamik bir şekilde bu gelişme-
lere uyumlanmaya çalışıyor. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bizler yaşanan olaylara gelip geçici notlar düş-
mek yerine, kalıcı mesajlarımızı vermeye çalışıyor, ülkemizin, çalışma hayatının ve 
sendikal hayatının sorunlarına çözüm önerileri oluşturmaya devam ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, İşgalci İsrail Devleti’nin, İslam’a ve Müslümanların kutsallarına sal-
dırarak insan hakkı ihlalleri ve uyguladığı şiddet karşısında tüm dünya Müslümanları 
ayağa kalktı. Giderek artan saldırılar karşısında İsrail, ibadet özgürlüğü, yaşama hak-
kı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymak-
tadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistinli sivillere karşı uygulanan bu orantısız 
saldırıları kınamak ve tüm dünyaya Filistin halkı ile dayanışmamızı göstermek üzere, 
İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptık.

Saldırıların her geçen gün daha da şiddetlenmesi ve sivil kayıpların giderek art-
ması, hem dünya da hem de ülkemiz gündeminde birinci sıraya oturdu. 81 ilde İl 
Başkanlığımız da Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik yapılan saldırılar karşısın-
da, illerde diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte İsrail’e karşı tepkilerini gösterdiler.

Bir diğer önemli gelişme ise Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız iki ayrı bakanlığa ayrılarak, yerine Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulması oldu. 
Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı'na da Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı. Sayın Bakanlarımıza hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı-
mız Zehra Zümrüt Selçuk’a konfederasyonumuz ve çalışma hayatına göstermiş ol-
dukları hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle bu sene-
de kutlamalarımızı 1 Mayıs Haftası olarak kutladık. Hafta boyunca 696 sayılı KHK ile 
kadroya alınan ve kapsam dışı kalan işçilerimiz ile geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
sorunlarını, kadınların sendikal hayata katılımı, kayıt dışı istihdam ilgili sorunlarımızı, 
sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, Kovid-19 salgınına yönelik mücadelemiz 
başta olmak üzere birçok konuda görüşlerimizi, talep ve önerilerimizi kamuoyuyla 
paylaştık. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulumuz, 1 Mayıs 
günü de Taksim’de teşkilatımızla birlikte pandemi koşulları dikkate alınarak gerçek-
leştirilen kutlamalarla tüm emekçilere seslendi.

2019 yılı 1 Mayıs kutlamalarında ve iş kazalarında hayatını kaybeden emekçileri-
mize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Bu konuların dışında örgütlenme, eğitim, kültür-sanat, toplu iş sözleşmelerimiz, 
ziyaretler ve diğer etkinliklerimizin örneklerini bu sayımızın iç sayfalarında bulacaksı-
nız. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, hoş kalın, sağlıkla kalın.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI
Çalışma Hayatının Sorunlarını Dile Getirmeye 
ve Kalıcı Mesajlar Vermeye Devam Ediyoruz

Editörden...
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Hz. Ömer'in emaneti, 

Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, 

Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, 

Abdülhamid Han'ın davası,

Özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde 
birlikte yaşamanın sembolü Kudüs, 
günlerce elini kana bulamış İsrail Dev-
leti tarafından işgal edildi.

Tüm dünyanın gözleri önünde kadın, 
çocuk, genç, yaşlı demeden Filistin 
halkı üzerinde tahakküm uygulandı. 

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa yanarken, 
bizim yüreğimiz yandı.
Filistin’in gözyaşı, bizim yürekleri-
mize aktı. 
Evlerinde saldırıya uğrayan, yurtlarını 
terk etmek zorunda bırakılan Filistin 
halkı, dünyaya örnek bir direniş ger-
çekleştirerek, işgalcilere fırsat verme-
di. Kadınlar, çocuklar ve gençler mü-
cadelenin en ön saflarında yer aldı.

Haksız yere tutuklanan Filistinli müca-
hit ve mücahideler kameralara gülüm-
seyerek bakarken bize şunu da gös-
terdiler ki; Hak sahibi olan, haklı olan 
korkmaz. 

Filistin halkının bu sarsılmaz inancı ve 
mücadelesi sayesinde ibadet özgür-

lüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı 
gaspları ve keyfi tutuklamalarla, ulus-
lararası hukuku hiçe sayan işgalci İs-
rail Devleti ateşkesi kabul etmek zo-
runda kaldı. 

Biliyoruz ki Kudüs ve Mescid-i Aksa 
bizlere emanettir. İşgalci devlet İsrail, 
Filistin’i ve Kudüs’ü asla teslim alama-
yacaktır.

HAK-İŞ olarak tüm dünya mazlumları-
nın feryadını haykıran gür ve vicdani bir 
ses olma sorumluluğumuzu her daim 
yerine getirdik. 

Kudüs ve Filistin davası bizim dava-
mızdır dedik, demeye de devam ede-
ceğiz. 

Kudüs’ün derdi bizim derdimiz, Ku-
düs’ün gözyaşı bizim gözyaşımızdır. 
Filistin’in acısı bizim acımızdır.
HAK-İŞ olarak, sendikal faaliyetleri-
mizin asli bir unsuru olarak Kudüs ve 
Filistin davasına sahip çıkmayı, her 
platformda savunmayı ve duyarlılık 
oluşturmayı kendimize görev telak-
ki  ettik.  Gerek ülkemizde,  gerekse de 
uluslararası arenada farkındalık oluş-
turmaya ve bu davanın savunucusu 
olmaya devam ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, Uluslararası Kudüs ve 

mahmutarslan@hakis.org.tr

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan

HAK-İŞ Olarak Dünyadaki  
Tüm Mazlum ve Mağdurların  
Yanında Olma Sorumluluğumuzu 
Yerine Getirmeye Devam Edeceğiz

HAK-İŞ olarak 
tüm dünya 

mazlumlarının feryadını 
haykıran gür ve 

vicdani bir ses olma 
sorumluluğumuzu her 
daim yerine getirdik. 

Kudüs ve Filistin davası 
bizim davamızdır dedik, 

demeye de devam 
edeceğiz. 
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Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin baş-
kanlığını 2017-2020 yılları arasında 3 yıl bo-
yunca başarılı bir şekilde yürüttük. 

Bu Birlik, 45 ülkeden 120’ye yakın konfede-
rasyon ve meslek örgütlerinden oluşan bir 
birliktir.

Biz bu Birlik ile Filistin ve Kudüs konusun-
da uluslararası sendikal desteği ve yardımı 
sağlamak, Filistin ve Kudüs davasına karşı 
işçi hareketinin rolünün arttırılması ve bu 
konuda iş birlikleri yapılması amaçladık. 

İşgalci İsrail Hükümeti tarafından Filistin’e 
uygulanan zulüm ve işgali, uluslararası are-
naya taşıyarak, önemli işlere imza atmış 
bulunmaktayız.

4 Haziran 2018 tarihinde Uluslararası Ku-
düs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği 
Başkanı olarak Cenevre’de bulunan Birleş-
miş Milletler binası önündeki Kırık Sandalye 
Meydanı’nda ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e 
taşınmasını ve İsrail devletinin Filistinlilere 
katliam uygulamasını gür bir sadâ ile pro-
testo ederek, Kudüs için emek temelli ve 
sendikal mücadele amaçlı bir aksiyon çalış-
ması gerçekleştirdik.

Son aylarda tüm dünyanın gözleri önünde 
süren İsrail işgalini protesto etmek için 81 
ilimizde düzenlenen protesto eylemlerine 
katıldık. 

Ankara’da İsrail Büyükelçiliği Rezidansı’nın 
önünde teşkilatımızla birlikte basın açıkla-
ması yaparak saldırıları kınadık, elçiliğe si-
yah çelenk bıraktık. 

Üyesi olduğumuz ve yönetiminde yer aldığı-
mız Uluslararası Sendikalar Konfederasyo-
nu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu (ETUC) ve Birleşmiş Milletlere İsrail’in 
katliamlarına sessiz kalmaması için mek-
tup yazarak dayanışma çağrımızı yineledik. 

Bütün dünyayı İsrail’in yapmış olduğu zul-
mü ve çifte standardı kınamaya ve beraber 
hareket etmeye davet ettik. 

Bunları yaparken şiarımız şu oldu; “HAK-İŞ 
ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
mazlumlarına karşı borçludur.” Dolayısıyla 
bizler sadece Kudüs ve Filistin’in değil, yer-
yüzünün bütün coğrafyalarındaki mazlum-
larla beraber olmak zorundayız. 

HAK-İŞ’i farklı kılan budur. 

Dünyanın neresinde temsil ediliyorsak, ora-
larda Filistin ve Kudüs’ün yaşadığı trajediyi 
bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışıyoruz. 

HAK-İŞ’in gücü de bu mücadelesinden ve 
duruşundan gelmektedir. 

Buradan bir kez daha Filistin davasının en 
önemli savunucularından biri olan ve bu sü-
reçte birçok uluslararası temasta bulunarak 
sorunun çözümü için gayret gösteren Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ül-
kemizin Filistin davasına olan samimiyeti 
ve kararlı duruşu, mazlum Filistin halkı için 
önemli bir destek olmuştur. Türkiye’nin üst-
lendiği bu sorumluluk gibi, biz de dünyanın 
vicdanını uyandırmaya çalışıyoruz.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in de söylediği 
gibi;

Üzülme! Bu davanın sahibi haktır.
Hak olan davada, zafer muhakkaktır!

Bizde HAK-İŞ ailesi olarak bu haklı dava-
sında Filistin halkı ile dayanışmaya devam 
edeceğiz.  HAK-İŞ olarak biz, ter ve eme-
ğimizle mücadele veriyoruz. Bizi bekleyen 
Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya olan borcumuzu 
da, “Bir şey yapmalı” diyerek, terleyip emek 
vererek ödemek zorundayız. Umudumuzu 
ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. 

“La Galibe İllallah” yani “Allah’tan başka ga-
lip yoktur” diyeceğiz. Başkenti Kudüs olan 
bir Filistin devleti kurulana kadar pes etme-
yeceğiz. Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir. 

Yaşasın Özgür ve Tam Bağımsız Filistin. 

Sayın 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 

liderliğinde, ülkemizin 
Filistin davasına 
olan samimiyeti 

ve kararlı duruşu, 
mazlum Filistin halkı 
için önemli bir destek 

olmuştur.  
Türkiye’nin  

üstlendiği bu 
sorumluluk gibi,  
biz de dünyanın 

vicdanını 
uyandırmaya 
çalışıyoruz.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in ülkemizi ve 
dünyamızı etkisi altına alan salgın sebebiy-
le geçen yıl başlattığı ve başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiği “1 Mayıs Haftası” etkinlikle-
rini bu yıl da 26 Nisan -1 Mayıs 2021 tarih-
leri arasındaki altı gün boyunca gerçekleş-
tireceklerini açıkladı. 
Arslan, “HAK-İŞ olarak ‘1 Mayıs Haftası” 
kapsamında, dijital platformlarda; illerin 
meydanlarında, işyerlerimizde ve Türki-
ye’nin her yerinde olacağız. 1 Mayıs kutla-
malarımızda emekçilerimizin taleplerini, 
çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin 
şekilde ileteceğiz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri 
kapsamında, bu yılki 1 Mayıs kutlamaları-
mızın da maalesef kitlesel bir miting şeklin-
de gerçekleştirilmesi mümkün görünme-

mektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
bu sene de binlerce emekçi kardeşimizle 
omuz omuza alanlarda olamayacağız an-
cak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek 
için geçen yıl başlattığımız “1 Mayıs Haftası” 
kutlamalarımızı bu yıl da gerçekleştirece-
ğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak “1 Ma-
yıs Haftası” kutlamalarımız kapsamında, 26 
Nisan -1 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki altı 
gün dijital platformlarda, illerin meydanla-
rında, işyerlerimizde ve Türkiye’nin her yer-
de olacağız.
1 Mayıs’ı anlamına uygun olarak tüm Türki-
ye’de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak 
kutlayacağız. 
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu ka-
rarı ile HAK-İŞ İl Başkanlıklarımızca 81 ili-
mizde valiliklerin izni çerçevesinde 1 Mayıs 
Bildirimizi okuyacağız. 
1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma 
günleridir. HAK-İŞ olarak daha fazla daya-
nışma ve daha güçlü Türkiye için emekçile-

rimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm plat-
formlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemi-
zin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün 
mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı 
yineleyeceğiz. 
Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin 
haklarını aramak, alın terimizin ve emeği-
mizin karşılığını almak için mücadelemizi 
yükselterek devam ettireceğiz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu, her yıl farklı bir 
ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coş-
kulu şekilde 1 Mayısları kutlama geleneği 
oluşturmuştur. Bu zor günler bittiğinde, 
binlerce emekçi kardeşimizle daha önce 
Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Er-
zurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde 
gerçekleştirdiğimiz coşkulu kutlamalara 
yenilerini eklemeyi, alanlarda en coşkulu 
şekilde buluşmayı özlemle bekliyoruz.  
Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Ulusla-
rarası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gün-
lerini şimdiden kutluyorum.” 

1 Mayıs’ta Dijital Platformlarda, İllerin Meydanlarında ve Her Yerdeyiz
Tüm Coşkumuzla Alanlarda Olacağımız Günleri Bekliyoruz

Hak-İş, 1 Mayıs Haftası Hazırlıklarına Başladı
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Telekonferans yöntemiyle online olarak 
gerçekleştirilen toplantıya, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komi-
tesi Başkanı Fatma Zengin, Konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın Kadın 
Komitesi Başkanları ve kadın komitesi so-
rumlusu uzmanımız Fatoş Can katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsa-
mında 27 Nisan 2021 tarihini kadınlara 
ayırdıklarını söyledi. Koronavirüs salgının 
son günlerde ülkemizde büyük oranda ar-
tış gösterdiğini anımsatan Arslan, salgına 
karşı daha tedbirli olunması gerektiği ko-
nusunda uyarılarda bulundu. Arslan, Koro-
navirüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren 
salgının yayılmasının önlenmesine yönelik 
HAK-İŞ’in ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
hızla tedbir alarak hayata geçirdiklerini an-
lattı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları-
na ilişkin yayımladığı mesajındaki “sözde 
soykırım” ifadesini HAK-İŞ Konfederasyo-
nu olarak tepkiyle karşıladıklarını belirten 
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de 

içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesiyle birlikte önceki gün 
yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı 
Biden'ın “sözde soykırım” ifadesine en sert 
tepkiyi verdiklerini söyledi.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2020 yılın-
da başlattıkları 1 Mayıs Haftası etkinliklerini 
bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerini be-

lirten Arslan, HAK-İŞ olarak bu yıl da Pan-
demi nedeniyle taleplerini dijital platform-
lardan dile getirdiklerini söyledi.
Konuşmasında 1 Mayıs’ın manası, tarihi 
ve özelliğine değinen Arslan, çatışmaların, 
kavgaların yaşandığı 1 Mayıslardan kardeş-
lik türküleri eşliğinde halaylarla, horonlarla 
ve çeşitli etkinliklerle bayram havasında 
kutlanan 1 Mayıslara gelindiğini söyledi.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2012 yı-
lından bu yana Taksim tabusunu yıkarak 1 
Mayıs’ın Türkiye’nin bütün illerinde kutla-
nabileceğini bütün Türkiye’ye ilan ettiklerini 
vurgulayan Arslan, “1 Mayıs etkinlikleri-
mizi Konya’dan Sakarya’ya, İstanbul’dan 
Erzurum’a, Ankara’dan Adana’ya kadar 
Türkiye’nin pek çok ilinde başarıyla kutla-
dık. Kavga etmeden, polisle çatışmadan, 
TOMA’ların müdahalesi olmadan barış tür-
küleri söyleyerek, istiklal marşımızı gururla 
okuyarak, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde 
1 Mayıs kutlamalarımızı barış ve huzur için-
de gerçekleştirdik” dedi. Toplumdaki olum-
suz 1 Mayıs algısını HAK-İŞ’in uzun uğraş-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs Haftası etkinlikleri 
kapsamında 27 Nisan 2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri ve Konfederasyonumuza 

bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

arslan, 1 Mayıs Haftası kapsamında 
kadın komitesi Üyeleriyle Bir araya Geldi
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ları sonucunda yıktıklarını belirten Arslan, 
halkın gözündeki 1 Mayıs algısını olumlu 
yönde değiştirdiklerini söyledi.
1 Mayıs’ın resmi tatil olarak kabul edilme-
si konusunda HAK-İŞ’in büyük bir emek 
verdiğini söyleyen Arslan, “Son 10 yılda 1 
Mayısla ilgili bütün olumlu çalışmaların 
içerisinde yer aldık” dedi. HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
kutlamalarını emekçilerin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirdiğini belirten Arslan, “1 Mayıs 
kutlamalarını emekçilerin katılımıyla kut-
layan tek sivil toplum örgütüyüz. Bununla 
gurur duyuyoruz. HAK-İŞ olarak bunu her 
yıl başarıyla gerçekleştiriyoruz. İşçileri-
mizin daha çok meydanlarda yer almasını 
ve taleplerimizin hep bir ağızdan duyurul-
masını sağlıyoruz” dedi. HAK-İŞ’in 1 Ma-

yıs kutlamalarına kadınların yoğun olarak 
katıldığını söyleyen Arslan, 1 Mayıs alan-
larına kadınların çoluk çocuğunu alarak 
neşe ile geldiklerini söyledi. HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, Genel Başkanımız 
başkanlığında toplanan yönetim kurulunun 
aldığı karar doğrultusunda 2 yıldır 1 Mayıs 
kutlamalarını 1 Mayıs haftası etkinlikleri 
şeklinde kutladıklarını anımsattı. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak bu yıl da 1 Mayıs 
Haftası etkinlikleri kapsamında ekranlarda, 
dijital ortamlarda, işyerlerinde ve Taksimde 
kutlayacaklarını söyleyen Güner, “1 Mayıs 
Haftamızı inşallah yapacağımız paylaşım-
larla daha da güçlü bitireceğiz” şeklinde 
konuştu. HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, “1 Mayıs Uluslararası Birlik 

Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyo-
rum. Sağlıkla ve mutlulukla meydanlarda 
hep birlikte 1 Mayıs’ı kutlayacağımız gün-
lere yeniden erişmeyi ümit ediyoruz. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’a Konfederas-
yonumuz 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kap-
samında böyle bir toplantı organize ettikleri 
için çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı 
kapsamında Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve 
temsilcileri söz alarak HAK-İŞ’in 1 Mayıs 
Haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundular. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a ve HAK-İŞ yönetim kuruluna 
1 Mayıs Haftası Etkinlikleri kapsamında 27 
Nisan gününün kadınlara ayrılması konu-
sunda teşekkürlerini ilettiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Nisan 
2021 tarihinde Genel Başkan Yardımcılarımız 
Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz ve Genel 
Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte 1 Mayıs 
Haftası Kutlamalarımız kapsamında Konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızı 
ziyaret ederek Hizmet-İş Sendikamızın Yöne-
tim Kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede 

Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Yar-
dımcıları Celal Yıldız ve Mehmet Keskin ile 
Genel Sekreteri Remzi Karataş da yer aldı.

“HAK-İŞ, Kazancı Yokuşu’na Karanfil 
Bırakacak”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan HAK-İŞ 
Yönetim Kurulu üyeleriyle 1 Mayıs saba-
hı Taksim alanına gideceklerini belirterek, 

“Pandemi şartlarına dikkat ederek, HAK-İŞ 
Yönetim Kurulumuz, İstanbul İl Başkanlığı-
mız ve sendika başkanlarımızdan oluşan bir 
heyetle Taksim alanına gireceğiz. 1977 yılı 1 
Mayıs etkinliklerinde 37 kişinin hayatını kay-
bettiği Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakaca-
ğız. Orada kısa bir değerlendirme yaptıktan 
sonra Taksim Anıtı’na 1 Mayıs çelengimizi bı-
rakacağız. Bildirimizi orada okuyacağız” dedi.

“1 Mayıs İle İlgili Mesajlarımızı 
Kamuoyuyla Paylaşıyoruz”

HAK-İŞ yönetim kurulunun aldığı karar ge-
reği, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma 
ve Mücadele Gününü 2 yıldır 1 Mayıs Haftası 
olarak kutladıklarını kaydeden Arslan, “HAK-
İŞ yönetim kurulunun aldığı karar gereği, 26 
Nisan’dan başlayarak 1 Mayıs’a kadar geçen 
sürede her gün çalışma hayatının önemli 
maddelerini gündeme tekrar taşıyarak hem 
kamuoyunu bilgilendiriyor hem çalışanları-
mızı motive ediyor hem de 1 Mayıs ile ilgili 
mesajlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” 
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası Kutlamaları kapsamında dijital 
platformlarda; illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye’nin her yerinde olduğunu 
anımsatarak, "1 Mayıs günü saat 09.00’da HAK-İŞ Yönetim kurulumuz ile birlikte Taksim 
meydanında olacağız. Kazancı yokuşunda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anıp, 

Taksim anıtına 1 Mayıs çelengimizi bırakacağız. Ardından sağlık emekçilerini ziyaret ederek, 
1 Mayıslarını kutlayacağız” dedi.

"1 MaYIS’Ta TakSİM’DEYİZ, 
HER YERDEYİZ"
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“Emekçilerin Sorunlarını Gündemde 
Tutmaya Devam Edeceğiz”

HAK-İŞ’e bağlı sendikaları ziyaret ederek 
emekçilerin sorunlarını ve HAK-İŞ’in taleple-
rini gündemde tutmaya devam ettiklerini dile 
getiren Arslan, “696 sayılı KHK ile kadro alan 
emekçilerin, kadro alamayan emekçilerin, 
mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını gün-
demde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Arslan, HAK-İŞ’in Taleplerini Sıraladı

Arslan, konuşmasında örgütlenmenin önün-
deki engellerin kaldırılmasından, sendikal 
örgütlülüğün teşvik edilmesine, KİT’ler başta 
olmak üzere özel bütçeli kamu kuruluşla-
rındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin 
kadroya geçirilmesinden, asgari ücretin in-
san onuruna yakışır olmasına ve kayıt dışı is-
tihdamın önlenmesine kadar ayrıntılı olarak 
taleplere yer verdi.

“Kadro Talebimizi Yineliyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Türk 
çalışma hayatının en büyük reformlarından 
birisi olan taşeron işçilerin kamuda kadro-
ya alınması düzenlemesinin mimarı Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve dönemin hükümet üyelerine teşekkür etti.
696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya 
geçişi yapılırken kamuda çalışan taşeron 
emekçilerin bir kısmının farklı gerekçeler-
le kadro kapsamına alınmadığını hatırlatan 
Arslan, “Kapsam dışında tutulan emekçileri-

mizin hala alt işveren işçisi olarak çalışmaya 
devam etmesi bizim için büyük bir üzüntü 
kaynağıdır” dedi.
KİT ve bağlı ortaklıkları yanında hizmet alım 
sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 
70 bin emekçinin kadro kapsamı dışında 
bırakılmasının uzun yıllardır işçilerin mağ-
duriyetine neden olduğunu belirten Arslan, 
“HAK-İŞ olarak kapsam dışı bırakılan taşeron 
işçilerin de bir an evvel kadroya geçirilmesi 
talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha 
dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarih Sınırlandırmasının İptalini 
İstiyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 696 sayı-

lı KHK’ya bağlı emekçilerin ücret ve sosyal 
haklarında yaşadıkları sorunları her fırsatta 
dile getirerek çözüm önerisi sunduklarını 
söyleyen Arslan, “696 sayılı KHK ile kadro 
alan üyelerimizin nakil ve tayin konusunda 
yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme 
kavuşturulmasını istiyoruz. Ayrıca çalışma 
sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih 
ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin de 
iptal edilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.
Arslan, şimdiden salgın koşullarına rağmen 
büyük bir fedakarlıkla işinin başında olan 
emekçilere teşekkür ederek, emekçilerin 1 
Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Daya-
nışma günlerini kutladı.
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HAK-İŞ İl Başkanları toplantısı, 29 Nisan 
2021 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, Konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ 
Uzmanları ve 81 il başkanın katılımıyla tele-
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masının başında son zamanlarda ülkemizde 
büyük oranda artış gösteren Koronavirüs 
salgını konusunda HAK-İŞ teşkilatını daha 
tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. 

Koronavirüs hastalığının etkisinin hastalığı 
atlattıktan sonra da sürdüğünü belirten Ars-
lan, “Tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Ko-
ronavirüsten korunmak için maske, temizlik 
ve mesafeye daha fazla dikkat etmemiz ge-
rekiyor” dedi.

"Yeni Bir Anlayış Geliştirdik"

HAK-İŞ’in 45 yıllık tarihinde 1 Mayıs Uluslara-
rası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ile 
ilgili ilişkilerini farklı bir zeminde yürüttüğünü 
belirten Arslan, “1990’lı yıllardan başlayarak 
Konfederasyonumuz diğer alanlarda olduğu 
gibi dünya sendikal hareketiyle ortak hareket 
etme, ortak davranma, dünya işçi hareketiy-
le ortak dili kullanma adına bir dizi değişim 

ve dönüşümleri gerçekleştirdi. Özümüzden 
sapmadan, ilkelerimizden vazgeçmeden, de-
ğerlerimizi unutmadan ama dünya sendikal 
hareketiyle de aynı dili konuşacak yeni bir an-
layış geliştirdik. Bu anlayışı Konfederasyonu-
muzda yerleştirmek için çaba sarf eden mer-
hum Genel Başkanımız Necati Çelik’e, eski 
Genel Başkanımız Salim Uslu’ya ve yönetim 
kurulunda görev alan bütün arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hay Market Anıtında HAK-İŞ’in 
Plakası Var” 

HAK-İŞ’in 1 Mayıs konusunda bir seferberlik 
ilan ettiğini vurgulayan Arslan, “Özellikle son 
10 yıldır 1 Mayıs konusunda gerek sendika-
larımızla, gerekse Konfederasyonumuzla 1 
Mayıs’ı doğru anlamak, doğru yorumlamak, 
1 Mayıs’tan doğru şekilde istifade etmek ve 1 
Mayıs’ta öncülük ve liderlik yapma konusun-
da büyük bir çaba ortaya koyduk. Bunu sami-
miyetle yaptık. Özüne girerek 1 Mayıs’ı anla-
maya ve yaşatmaya çalıştık. Bunun sonucu 
olarak şunu gördük. Dünya sendikal hareke-
tinde 1 Mayıs’a öncülük eden, bundan 135 yıl 
önce 1 Mayıs’ın fitilini ateşleyen Chicago’lu iş-
çilerin mücadelesinin temsilcileri Chicago’da-
ki Hay Marketteki anıtına HAK-İŞ’in plakasını 
koydular. 2018 yılında ABD’ye gittik. Bizi orda 
ağırladılar. HAK-İŞ’in 1 Mayıs konusunda-
ki samimiyetini, çabasını, gayretini, ortaya 
koyduğu farkındalığın önemini vurguladılar. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Hak-İş İl Başkanları 
1 MaYIS GÜnDEMİYlE ToplanDI
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Düzenlenen törenle Hay Markete Konfede-
rasyonumuzun ve sendikalarımızın logosu-
nun bulunduğu plakamızı oraya yerleştirdiler. 
Burada dünyada sadece 10 konfederasyonun 
plakası var. Türkiye’den ise sadece HAK-İŞ’in 
plakası var” şeklinde konuştu.

“Taksim Dayatması Yapanlara Karşı 
Yeni Bir Yol Açtık”

HAK-İŞ’in 1 Mayıs’a sahip çıkmasının çok sa-
yıda değişikliği de beraberinde getirdiğini dile 
getiren Arslan, “Taksimde miting yapma kav-
gaları artık bitti. Bunu HAK-İŞ yaptı. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 2009 yılında müstakil 
bir kutlama yaptık. Barışçıl yollarla kutlama 
yaptık. Sorunlarımızı konuştuk, taleplerimizi 
ve eleştirilerimizi ortaya koyduk. Kavga et-
meden, halay çekerek meydandan ayrıldık. 
Daha sonraki süreçlerde Taksim dayatması 
yapanlara karşı yeni bir yol açtık. Türkiye’nin 
bütün meydanları taksim meydanıdır dedik. 
Her yere kutsiyet atfedemeyiz dedik. Taksime 
izin verilmiyorsa Türkiye’nin meydanlarında-
yız dedik. Karabük’te, Ankara’da, Kayseri’de, 
Konya’da, Erzurum’da, Adana’da, Sakarya’da 
ve Şanlıurfa’da olduk” ifadelerini kullandı.

“Bütün Dünyaya Örnek 1 Mayıs’ı 
Türkiye’ye Armağan Ettik”

HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ta meydanları en çok işçiy-
le doldurabilen tek örgüt olduğunun altını çi-
zen Arslan, “1 Mayıs kutlama meydanlarımızı 
sadece emekçilerle doldurduk. İnanılmaz 
heyecanla, coşkuyla, dayanışmayla bütün 
dünyaya örnek 1 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan 
ettik. Polislerle çatışma dönemi bitti. TO-
MA’ların müdahale ettiği 1 Mayıs dönemlerini 
bitirdik. Meydanlarda Kur’an-ı Kerim okunan, 
dualar yapılan, halaylar çekilen, türküler söy-
lenilen 1 Mayısları Türkiye’ye armağan ettik. 
Bütün bunları yaparken değerlerimizden vaz-
geçmeden HAK-İŞ’in ilkelerini ıskalamadan, 
HAK-İŞ’in hedeflerinden vazgeçmeden yap-
tık” sözlerine yer verdi.

“Çalışma Hayatının Sorunlarını 
Gündeme Taşıdık” 

HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kap-
samında her gün bir konuyu ele aldıklarını 
anımsatan Arslan, “Hizmet-İş Sendikamızı 
ve Öz Gıda-İş Sendikamızı ziyaret ederek, 
696 sayılı KHK ile kadroya alınan ve kapsam 
dışı kalan işçilerimiz ile geçici ve mevsimlik 
işçilerimizin sorunlarını gündeme taşıdık. 
Yine 1 Mayıs haftası kapsamında kadınla ilgili 
sorunlarımızı, kayıtdışıyla ilgili sorunlarımızı, 
özellikle sendikal örgütlenmenin önündeki 

sorunlarımızı, vergiyle ilgili sorunlarımızı, Ko-
vid-19 salgınına yönelik mücadelemizi, işsiz-
lik dahil Türkiye’nin gündeminde ne varsa her 
konudaki sorunlarımızı bu hafta içerisinde 
her gün bir günü o konuya ayırarak kamu-
oyuyla paylaştık. İnşallah 1 Mayıs Cumartesi 
günü de Taksim’de teşkilatımızla birlikte kut-
lamalarımızı sonuçlandırmış olacağız” dedi.

“Yeni Bir Kutlama Geleneğine İmza 
Atıyoruz”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
“HAK-İŞ olarak 2 yıldır dijital ortamdan 1 Ma-
yıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 81 ilde 
yapmak istediklerimizi 2 yıldır daha organize 
bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İllerde gerçek-
leştirdiğimiz kitlesel kutlamalara bir süre 
ara versek de onu telafi edecek şekilde 81 
ilde yeni bir kutlama geleneğine imza atı-
yoruz. Bunun için de Genel Başkanımıza ve 
yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” 
dedi.

“Çalışmalarımızla Örnek Oluyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mesajlarını 
yeni formatta daha etkin ve kapsamlı bir bi-
çimde bütün Türkiye’ye hatta bütün dünya-
ya vermeye çalıştıklarını dile getiren Yıldız, 
“Paylaşımlarımız sadece Türkiye’den değil 
üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar 
tarafından da paylaşılmaktadır. Bu sene çok 
kapsamlı bir çalışma yaptık. Bizim çalışmala-
rımız başkalarına da örnek oluyor. Yaptığımız 
çalışmalar diğer konfederasyonlar tarafından 
da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çalışma ha-
yatının bütün sorunlarını bir paket halinde 
Genel Başkanımızın ağzından paylaşmış ol-
duk. Bütün problemlerimizi ve beklentileri-
mizi paylaşmış olduk” ifadelerini kullandı. 

“HAK-İŞ Dünya Emek Hareketine 
Katkı Sağlamıştır”

Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değir-
menci, “HAK-İŞ olarak pek çok konuda öncü 
olduk, önümüze çıkarılan tüm engellere rağ-
men büyümeye, gelişmeye devam ettik. Artık 
Konfederasyonumuzun yaptıkları taklit edilir 
oldu. HAK-İŞ’li olmanın ne anlama geldiğini 
herkes gördü. HAK-İŞ yalnızca Türk Emek 
hareketine değil dünya emek hareketine de 
katkı sağlamıştır. Biz de HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kalar olarak HAK-İŞ’in çizgisinde Genel Baş-
kanımızın öncülüğünde ve il başkanlarımızın 
gayretleriyle ilerlemeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

“1 Mayıs HAK-İŞ’le Anlam 
Buldu”

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
“1 Mayıs artık kavganın, gürültünün son bul-
duğu, 1 Mayıs ruhuna uygun yapılan bir kut-
lamanın olduğu bir gün oldu. Konfederasyo-
numuzun 1 Mayıs’a verdiği katkılar sayesinde 
anlam buldu. Genel Başkanımızın öncülü-
ğünde 2000’li yıllardan bu yana 1 Mayıslara 
yoğun bir katılım sağladık ve 1 Mayıs’ın ger-
çek sahipleri olan işçiler meydanlardaki yeri-
ni aldı. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum” dedi.

 “Çalışma Hayatının Önemli 
Konularını Ele Alıyoruz”

Genel Sekreterimiz Eda Güner, “HAK-İŞ yö-
netim kurulumuzun aldığı kararla bu yıl da 
1 Mayısı hafta olarak kutlama kararı veril-
miştir. Çalışma hayatının önemli konularına 
ilişkin Genel Başkanımızın tek tek ele aldığı 
kapsamlı videolarımızı hafta boyunca bütün 
dijital platformlarda paylaştık. Hafta sonuna 
kadar da paylaşımlarımız etkin bir şekilde 
devam edecektir. Bütün başkanlarımızın 1 
Mayısını  kutluyorum” dedi. Programa katılan 
Sendikalarımızın Genel Başkan ve Yönetici-
leri ile İl Başkanlarımız da söz alarak, HAK-
İŞ’in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği 1 Ma-
yıs kutlaması dolayısıyla Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkür ettiler, taleplerini 
ilettiler. Söz alan Sendika Başkan, Yönetici ve 
İl başkanlarımız emekçilerin 1 Mayıs Birlik 
Mücadele ve Dayanışma Gününü kutladılar.
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Hak-İş TEşkİlaTI
81 İlDE 1 MaYIS İÇİn 

MEYDanlaRDa
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HAK-İŞ olarak, daha fazla dayanışma, daha 
çok emek ve daha güçlü Türkiye için emek-
çilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm 
platformlardan iletmeye devam ediyoruz. 
Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi 
kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde 
buluşacağız.
HAK-İŞ İl Başkanlıkları tarafından okunan 
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çalışma haya-
tı ve ülke gündemine ilişkin örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldırılmasından, sen-
dikal örgütlülüğün teşvik edilmesine, KİT’ler 
olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki 
şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesinden Asgari Ücretin insan onu-
runa yakışır olması ve kayıt dışı istihdamın 
önlenmesine kadar ayrıntılı taleplere yer 
verildi. 

“Bildiride Talepler Sıralandı”

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldırılması, sendikal 
örgütlülüğün teşvik edilmesi, başta KİT’ler 
olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki 

şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesi talebi güçlü bir şekilde vurgulan-
dı. 
Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu 
TİS ve ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 
20’de sabitlenmesi talebine yer verilen HAK-
İŞ 1 Mayıs bildirisinde, herkes için düzenli 
asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, 
mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının 
tam çözümü, COVİD-19 salgınının tüm iş-
çiler için meslek hastalığı sayılması, tüm 
emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir gü-
vencesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılması 
istendi. 
Bildiride, Asgari Ücretin insan onuruna ya-
kışır olması, kayıt dışı istihdamın önlenme-
si, istihdamın artırılması ve yoksulluğun 
önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teşvik 
edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve güven-
liği önlemlerinin artırılması, milli gelirden, 
ekonomik büyümeden ve refah artışından 
emekçilerin hak ettiği payı almaları, emekli 

aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yük-
seltilmesi taleplerine yer verildi. 
Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mob-
bingin önlenmesi istenilen bildiride, çocuk 
istismarının önlenmesi, kadına yönelik şid-
detin son bulması, istihdamda kadın, genç 
ve engelli bireylere daha çok yer verilmesi 
taleplerine de yer verildi.

“Tüm Emekçilerimizi  
HAK-İŞ’le Birlikte Mücadeleye 
Davet Ediyoruz”

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, çocuk işçiliğinin 
her türüyle mücadele edilmesini istendi. An-
nelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının 
ve bakım hizmetlerinin karşılanması talebi-
ne vurgu yapılan bildiride, gençlerin eğitim, 
staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesi, 
engelli bireylerin sosyal hayata katılımının 
artırılması, hangi ülkeden olursa olsun ül-
kemize sığınan mülteci ve göçmen kardeş-
lerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, 
ulusal ve uluslararası uyum politikalarının 
ve işbirliğinin geliştirilmesi, çevre dostu, in-

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 81 ilde HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız 
aracılığıyla 1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştirdik. 
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HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız aracılığıyla 30 Nisan 2021 Cuma günü 
saat 11.00’da Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma 

kısıtlaması uygulanan tüm illerimizde belirli sayıda kişinin katılımı 
ile tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyarak, taleplerimizi ve 

önerilerimizi dile getirdik. 

sanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebi-
lir bir dünya isteğinde bulunuldu. 
HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, dünyanın dört 
bir yanında mazlumların uğradığı zulmün 
son bulması, tüm dünyada barış, özgürlük, 
adalet, demokrasinin tesis edilmesi ve insan 
haklarının geliştirilmesi talebi de güçlü bir 
şekilde dile getirildi. 
Salgınla mücadele sürecinde iş başında ce-
surca ve özveri ile çalışan,  tüm sektörlerde-
ki emekçilere, HAK-İŞ teşkilatına ve milleti-
mize teşekkür edilen bildiride, “Tüm emek-
çilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, 
dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, 
demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le 
birlikte mücadeleye davet ediyoruz” denildi. 

“Örgütlü Ol, Sendikalı Ol,  
HAK-İŞ'li Ol”

Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerin, önlem-
lere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el 
birliğiyle atlatılacağına dikkat çekilen bildiri-
de, ‘Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve ge-
leceğine yürekten inanıyoruz.  Geleceğimiz 
ve emeğimiz için umutluyuz. HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz 
bütün çalışanlara   'Örgütlü ol, Sendikalı ol, 
HAK-İŞ'li ol' diyoruz” denildi. Emekçilere 
“Hakkın HAK-İŞ’e emanet” diye seslenilen 1 
Mayıs bildirisinde, “HAK-İŞ olarak yapacak 
daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emek-
çilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, 
güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz” 
denildi. 

“Uluslararası Hareketle İşbirliği ve 
Dayanışma Vurgusu”

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde; 1 Mayıs’ta ül-

kemizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küre-
sel salgına karşı tüm insanlık adına dayanış-
ma duyguları dile getirildi. Bildiride, “HAK-İŞ 
olarak, salgın sürecinde ITUC, ETUC, ILO, 
ITUC-AP ve TUAC ile birlikte işbirliği ve da-
yanışma içinde olmayı önemsiyoruz” denildi. 
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, Koronavirüsle 
mücadele konusunda tedbir çağrısında da 
bulunulan bildiride, “Tedbirlerimizi alalım, 
Hep Birlikte Sağlıklı Kalalım. Güzel günler 
yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda 
buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, gü-
zel günler gelecek. HAK-İŞ olarak bugün; 
emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi 
için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma günü Türkiye’de ve dünyada tüm emek-
çilere kutlu olsun.”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs vesilesiyle Konfederasyonumuz  
HAK-İŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu 

üyelerimizle ile bir araya geldi.

ÇalIşMa ve SoSYal GÜVEnlİk BakanI 
BİlGİn’DEn Hak-İş’E 1 MaYIS ZİYaRETİ
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Ziyaret programına, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin 
Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeç-
ti, HAK-İŞ uzmanları ile basın mensupları 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 
1 Mayıs vesilesiyle HAK-İŞ’i ziyaretinden 
dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını 
söyledi.

“1 Mayıs İşçi Hareketi Açısından 
Tarihi Bir Öneme Sahip”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, tüm çalışanların 1 Mayıs Birlik Mü-
cadele ve Dayanışma Günü’nü kutladı. 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nü’nün işçi hareketi açısından çok önemli 
bir tarih olduğunu vurgulayan Bilgin, “1 
Mayıs her şeyden önce çalışma zamanını 
hayatının belli bir alanında sınırlandırma 
hareketidir. İnsan çalışarak hayatını kaza-
nır ama çalışma hayatı süre olarak insanın 
hayatının tamamını kuşattığı zaman insan 
köleleşir. Bu yüzden çalışmanın insanın 
beşeri varlığını gerçekleştirecek bir sürede 
olması, insanın toplumsal hayatını sürdü-
rerek, ailesiyle, kültürel varlığıyla kendisini 
gerçekleştirmesine imkan sağlayacak bir 
süre içerisinde olması lazım” dedi.

“Türkiye’nin Demokrasisi Emekle 
Bütünleştiğinde Gelişir”

1 Mayıs’ın demokrasiyle doğrudan bir iliş-
kisinin bulunduğunu söyleyen Bilgin şunla-

rı kaydetti: "Bu sembolik bir ilişki değil aynı 
zamanda fiziki toplumsal karşılığı olan bir 
olaydır. Çünkü sendikalar bir anlamda de-
mokrasinin çatısı altında varlık gösterirler. 
İşçi hareketleri demokrasinin olduğu yerde 
varlık gösterirler. Aynı zamanda demok-
rasinin inşaa edilmesine de katkı yaparlar. 
Türkiye’de emek hareketinin Türkiye’nin 
demokratikleşmesine önemli bir katkısı 
olmuştur. Bunu hiç küçümsememek la-
zım. 28 Şubat süreci, 12 Eylül süreci buna 
önemli bir örnektir. Bütün bu antidemokra-
tik dönemlerde işçi sendikaları kısıtlanmış, 
kapatılmış, baskı altına alınmıştır. Fakat 
sendikalar demokrasiden yana tavır almış-
lardır. Bugün bütün işçi hareketinin demok-
rasi bilinci ve sendikal özgürlükler, emeğin 
özgürce varlığını gerçekleştirmesinin de-
mokrasinin olduğuna dair genel bir bilinç 
oluşmuştur. Türkiye’nin demokrasisi ancak 
emekle bütünleştiği zaman gelişir.”
Bilgin, “Sendikalar bizim sosyal ortakları-
mızdır. Biz çalışma hayatının barış içerisin-

de devam etmesi açısından bu sosyal diya-
loğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Sorunlarımızın çözüm yolları var. Çözümü 
birlikte değerlendireceğiz. Sosyal ortakları-
mızla paylaşarak adım adım ilerleyeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

“1 Mayıs’ı Ruhuna ve Manasına 
Uygun Olarak Kutluyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
olarak 1 Mayıs’ı ruhuna ve manasına uygun 
bir şekilde her yıl çeşitli etkinliklerle kutla-
yarak bugüne kadar geldiklerini belirterek, 
“2 yıldır Pandemi nedeniyle alanlardaki kut-
lamalarımızı dijital ortamlarda yapıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl 1 Mayıs’ı bir haftalık 
etkinliklerle kutluyoruz. 26 Nisan’da başla-
dığımız 1 Mayıs haftası etkinliklerimizi yarın 
İstanbul Taksim’de çelenk bırakıp bildirimizi 
okuduktan sonra sonuçlandıracağız” dedi.

“Kavgadan ve Çatışmadan Uzak 1 
Mayıs Anlayışı Ortaya Koyduk”

Eskiden 1 Mayısların gerginliklerinin ya-
şandığı, TOMA’ların su sıktığı, polislerin gaz 
sıktığı, talihsiz yıllar olduğunu anımsatan 
Arslan, “Bütün bu olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için Konfederasyonumuz HAK-
İŞ, gerek ortak yaptığı kutlamalarda gerek-
se kendi düzenlediği 1 Mayıs kutlamaların-
da gerginliklerden, çatışmalardan ve kav-
galardan uzak, uzlaşmacı bir yaklaşımla 
gerçekleştirmiştir. Bütün bu çabalarımızın 
bugün sonuç verdiğini görmekten büyük 
bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin Bütün Alanları 
Taksim’dir Dedik”

Arslan, “2012 yılından bu yana Türkiye’nin 
bütün alanları Taksim’dir dedik ve Türki-
ye’nin farklı illerinde 1 Mayıs kutlamala-
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rımızı gerçekleştirdik. Her yıl bir ilimizin 
meydanında 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü hem iş-

çilerimizle beraber hem de o bölgenin hal-
kıyla birlikte kutladık. Kutlamalarımıza Ka-
rabük’te başladık. Ankara, Kayseri, Konya, 

Sakarya, Erzurum, Adana ve Şanlıurfa’da 
gerçekleştirdik” sözlerine yer verdi.
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“Konfederasyonumuz Tarihi Bir 
Sorumluluğu Yerine Getirdi”

Türkiye’ye ve dünyaya barışçıl bir 1 Mayıs’ı 
armağan etmenin gururunu yaşadıklarını 
dile getiren Arslan, “Bu hassasiyetimizle 
Türkiye’nin 1 Mayıs’ı manasına uygun bir 
şekilde kutlamasının önünü açtık. Tak-
sim’de kutlama yapmakta ısrar edenler de 
bu ısrarlarından vazgeçtiler. Taksim tartış-

malarını artık geride bıraktık. Bu anlamda 
Konfederasyonumuz tarihi bir sorumlulu-
ğu yerine getirdi” dedi.

“81 İlde Bildirimizi Okuduk”

Bugün Türkiye’nin 81 ilin meydanlarında 
HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanları tara-
fından HAK-İŞ’in 1 Mayıs bildirisinin okun-
duğunu açıklayan Arslan, “Bütün Türkiye’de 
Valiliklerimizin de desteğiyle barışçıl bir şe-

kilde bunu tamamladık” dedi. Arslan, “Böyle 
bir günde bizi yalnız bırakmadığı için Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Ve-
dat Bilgin’e bütün emek hareketi adına ve 
özellikle de HAK-İŞ mensuplarımız adına 
teşekkür ediyorum” dedi. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, ziyaret anısına Bakan 
Bilgin’e HAK-İŞ 38. Kuruluş Yıldönümünde 
çekilen bir fotoğrafını hediye etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “1 Mayıs’a adını veren 1886’da Chicago’daki tekstil işçilerinin 
mücadelesinin anısına oluşturulan İllinois İşçi Tarihi Kurumu adında bir kuruluş var. Bu kurum 
Türkiye’de yaptığı incelemelerin sonunda HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın 
logosunun bulunduğu bir plakayı Hay Markette bulunan 1 Mayıs anıtına koyma kararı aldılar.  

2018 yılında o tarihi alanda konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın logosunun olduğu bir plakayı 
o anıta koyduk. Bu anıtta Türkiye’den sadece biz varız. Dünyadan da 10 konfederasyon var. 1 Mayıs 

konusundaki duyarlılığımızdan dolayı bizi ödüllendirdiler. Bundan dolayı gururluyuz” dedi.

“HAK-İŞ Logosu Hay Market Anıtı’nda”
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HAK-İŞ’li madenciler 1 Mayıs’ı yerin binlerce metre altında 
kutladı. Konfederasyonumuza üye maden emekçileri 1 Mayıs 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, yerin binlerce metre 
altında HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi’ni okuyarak kutladı.  
Öz Maden-İş Sendikamızın örgütlü olduğu maden 
ocaklarında çalışan HAK-İŞ’li maden emekçileri, HAK-İŞ  
1 Mayıs Bildirisini okuyarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

YERİn METRElERCE alTInDa 
Hak-İş 1 MaYIS BİlDİRİSİ 

okUnDU
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,   2019 
yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz 1 
Mayıs kutlamalarımıza katılmak üzere 
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, 
Şanlıurfa’ya gelen Öz Sağlık-İş Sendikamız 
üyelerini taşıyan aracın kaza yapması so-
nucu 5 üyemiz vefat etmiş, 13 üyemiz de 
yaralanmıştı. 1 Mayıs şehitlerimize bir kez 
daha Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.

1 Mayıs Gazilerimizi Unutmadık

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve 
Mücadele günü vesilesiyle 2019 yılında 
kaza geçiren 1 Mayıs gazilerimizden Gazel 
Kısaca ailesi, Melike Entemiz ailesi, Hav-
va Ağca ailesi, Fatma Gül, Yaren Gül aile-
si, Ezgi Abay ailesi ve Fadime Yay ailesini 
ziyaret ettik.  Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'ı  temsilen Kahramanmaraş İl İstih-

dam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temsilcisi 
ve Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş 
İl Başkanı Murat Arifoğlu ziyaretleri ger-
çekleştirdi. Arifoğlu, ziyaret ettiği ailelere 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Ge-
nel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’ın 
selamlarını ileterek, ailelerin 1 Mayıs Ulus-
lararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele gü-
nünü kutladı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Kazancı Yokuşu'nda 
basın açıklaması yaptı.
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HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladık. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tak-
sim’de pandemi koşulları dikkate alınarak 
gerçekleştirilen kutlamalarda tüm emekçi-
lerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü’nü kutladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız 
ve Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız Mus-
tafa Şişman, Sendikalarımızın Genel Baş-
kan ve Yöneticileri ile İstanbul Şube Başka-
nı ve Yöneticilerinden oluşan HAK-İŞ heyeti, 
sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak 
Gümüşsuyu’nda bir araya gelerek buradan 
Kazancı Yokuşuna yürüdü. 

HAK-İŞ Heyeti, Kazancı Yokuşuna 
Karanfil Bıraktı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve be-
raberindeki heyet, 44 yıl önce 1 Mayıs kut-
lamalarında hayatını kaybedenlerin anısına 
Kazancı Yokuşuna dikilen anıta karanfil bı-
raktı. 

1 Mayıs ve İş Kazalarında 
Kaybettiğimiz Emekçiler Dualarla 
Anıldı

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden 37 
emekçiyi ve HAK-İŞ’in 2019 yılı 1 Mayıs 
kutlamaları sırasında trafik kazasında kay-
bettiğimiz üyelerimiz ile iş kazalarında kay-
bettiğimiz emekçiler dualarla anıldı. 

“1 Mayıs 135 Yaşında”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Kazan-
cı Yokuşu’nda yaptığı açıklamada, 2021 yılı 
itibariyle 1 Mayıs’ın 135. Yaşında olduğunu 
belirterek, “135 yıldır dünyanın büyük bir 
bölümünde 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma günü çeşitli et-
kinliklerle kutlanmaktadır. Dünyanın her 
yerinde emekçiler sorunlarını yüksek ses-
lerle meydanlarda haykırmakta, taleplerini 
sıralamakta, varsa eleştirilerini yapmakta, 
sorunların çözümü için birlik, mücadele 
ve dayanışma içerisinde mücadelelerini 
sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit 
etmektedirler. Türkiye’de de uzun yıllar 
alanlarda sorunlarımızı yüksek sesle hay-

kırarak, taleplerimizi sıralayarak, varsa 
eleştirilerimizi ve takdirlerimizi ifade ede-
rek 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nü barış içerisinde kutla-
mayı ülkemize armağan ettik” dedi.

“Barışçıl 1 Mayısları Ülkemize 
Armağan Ettik”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uzun yıllar-
dır her yıl Türkiye’nin farklı bir ilinde 1 Ma-
yıs kutlamalarını gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak barışçıl 1 Mayısları ülkemize arma-
ğan ettik. Gönlümüz isterdi ki Pandeminin 
olmadığı, sağlık sorunlarının yaşanmadı-
ğı bir 1 Mayısı ülkemizde aynı heyecanla, 
aynı anlayışla, kardeşlik ve barış duyguları 
içerisinde kutlamak isterdik. Pandemi ne-
deniyle ne yazık ki 2 yıldır dijital ortamlarda 
1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.

“Kaybettiklerimizi Anıyoruz”

1977 yılında Taksimde yaşanan vahim olay-
ların hala hafızalardan silinmediğini söyle-
yen Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
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“O gün yaşanan provokasyonlarda ezilerek 
hayatlarını kaybeden emekçilerin faillerinin 
hala bulunamamış olması bizim Kazancı 
yokuşunda onları bir kere daha anma zo-
runluluğumuzu ortaya çıkarıyor. Bu provo-
kasyonları yapanlar bu alanda emekçilerin 
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nü kutlamalarına mani 
olmuşlardır. Bu alanı barış türkülerinin söy-
lendiği bir alan olmaktan insanların öldüğü 
bir alan noktasına getirmişlerdir. Bu neden-
lerden dolayı her yıl imkan oldukça buraya 
gelip burada kaybettiklerimizi anıyoruz. 
Bugün de sadece burada kaybettiklerimizi 
değil, Kadıköy başta olmak üzere ülkemizin 
çeşitli alanlarında kutlama yaparken kay-
bettiğimiz bütün emekçilerimizi, ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin her noktasında 1 
Mayıs mücadelesini yaparken hayatlarını 
kaybeden bütün emekçileri, iş kazalarında 
ve meslek hastalığıyla ilgili pek çok olum-
suzluklar sonucunda kaybettiğimiz emek-
çilerimizi burada anıyoruz.” 

“Kaybettiklerimizi Rahmetle 
Anıyoruz”

Pandemi döneminde hayatları pahasına 
mücadele eden, vatandaşlarımızın hayat-
larını kurtarmak için gece gündüz çalışan 
sağlık emekçilerine teşekkürlerini ileten 
Arslan, “2019 yılında HAK-İŞ’in Şanlıur-
fa’da gerçekleştirdiği 1 Mayıs etkinliklerine 

giderken yaşanan trafik kazasında kaybet-
tiğimiz 5 emekçi kardeşimizi burada anıyo-
ruz. Bütün iş kazalarında hayatlarını kay-
beden kardeşlerimizi Kazancı Yokuşu’nda 
anarak rahmetle anıyoruz” dedi.
Pandemi nedeniyle kutlamaların dijital or-
tamlarda gerçekleştirildiğini dile getiren 
Arslan, “Arzumuz, ülkemizin bütün alan-
larında 1 Mayısların kutlandığı, barış türkü-
lerinin söylendiği, dayanışma içerisinde 1 
Mayısları gerçekleştirdiğimiz günler yakın 
olsun inşallah” şeklinde konuştu. 

“1 Mayıs Kutlu Olsun”

Emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nü kutlayan Arslan, “1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gü-
nümüzü barış ve kardeşlik içerisinde, ülke-
mizin birlik ve bütünlüğünü bozmadan, da-
yanışmamızı en yüksek noktaya taşıyarak 
kutluyoruz” dedi.
Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktıktan son-
ra Taksim Anıtı’na HAK-İŞ heyetiyle birlikte 
çelenk bırakan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan burada da bir açıklama yaptı.

“1 Mayıs’ta Uluslararası 
Kuruluşlarla Dayanışma 
İçerisindeyiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Kon-
federasyonumuzun uluslararası sendikal 
hareketin önemli bir unsuru olduğunu bu-

radan bir kere daha ifade ediyoruz. Bugün, 
üyesi bulunduğumuz ITUC, ETUC ve diğer 
uluslararası organizasyonlarla tam bir da-
yanışma içerisinde 1 Mayıs etkinliklerinde 
her ülkede, her işyerinde 1 Mayıs’ı mana-
sına ve anlamına uygun bir şekilde kut-
luyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
kuruluşumuzdan bugüne kadar 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nü anlamına ve ruhuna uygun şekil-
de 1886 yılında 12 saatlik çalışma sürelerini 
8 saate indirmek için alanları dolduran ve 
bu uğurda hayatlarını kaybeden emekçileri 
buradan bir kez daha anıyor, saygıyla se-
lamlıyoruz” dedi.

“81 İlde Meydanlara Çıktık”

Ülkemizin Pandemi nedeniyle yaşadığı 
zorlukların kısa zamanda sona ereceği 
umudunu ve beklentisinde olduklarını dile 
getiren Arslan, “Bütün bu zorlukları birlik-
te aşarak, yaşadığımız zorlukları, sorun-
larımızı gidermek için çaba sarf ediyoruz. 
1 Mayıs vesilesiyle HAK-İŞ İl Başkanlık-
larımız dün 81 ilde 1 Mayıs bildirimizi ül-
kemizin meydanlarında haykırdılar. Daha 
öncesinde HAK-İŞ İl Başkanlarımızla bir 
araya gelerek 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nün ne anlama geldiğini 
kapsamlı bir biçimde ele aldık. Sorunla-
rımızı dile getirdik, taleplerimizi sıraladık. 
Eleştirilerimizi ve takdirlerimizi ifade ettik. 
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Bütün bunları yaparken ülkemizin birliğini, 
bütünlüğünü, dayanışmasını ve kardeşliğini 
koruduk” dedi.

“Sağlık Emekçilerimizi Saygıyla 
Selamlıyoruz”

Pandemi nedeniyle yaşanan zor günlerin 
sona ereceğine inandıklarını vurgulayarak, 
“Pandemi mücadelemizin kahramanları 
olan sağlık çalışanlarımızı bir kere daha 
saygıyla selamlıyoruz. Kendilerine başa-
rılar diliyoruz. Hayatları pahasına kendi 
nefeslerinden fedakarlık yaparak hastaları-
mızın bir nefes daha alması için mücadele 
eden emekçilerimizin gayreti her türlü tak-
dirin üzerindedir. Bütün sağlık çalışanları-
mıza 1 Mayıs’tan, Taksimden selamlarımızı 
ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Kaybet-
tiklerimize yüce Allahtan rahmet diliyoruz. 

Bütün bu zorlukların geride kaldığı, mey-
danları doldurduğumuz, şarkılarımızla tür-
külerimizle, halaylarımızla güzel günlerin 
geleceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ Çelengi Taksim Anıtında 

Genel Başkanımız Arslan ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz Taksim Atatürk Anıtı’na 
çelenk bıraktı. HAK-İŞ İstanbul İl  Başkanı 
Mustafa Şişman ile Nevin Er, Gamze Sağlık, 
Özden Kaynak, Halime Özkan, Banu Karaal 
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirimizi okudu. 

HAK-İŞ Heyeti Emekçilere Karanfil 
Verdi

HAK-İŞ Heyeti, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın açıklamalarının ardından, sokağa 
çıkma kısıtlamasına karşın toplumun hu-
zuru ve refahı için çalışan emekçilere, basın 
mensuplarına ve polislere karanfil verdi, 1 

Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günlerini kutladı. 

Sağlık Emekçilerini Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve be-
raberindeki heyet, Taksim Meydanı’ndaki 1 
Mayıs etkinliğinin ardından Taksim Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sağlık 
emekçileri ile bir araya geldi. 
Öz Sağlık İş Sendikamız üyesi sağlık emek-
çilerinin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Genel 
Başkanımız Arslan, sağlık çalışanlarının 
bütün dünyayı etkisi altına alan büyük bir 
salgınla canla başla mücadele ettiğine dik-
kat çekti. Arslan, sağlık çalışanlarına gös-
terdikleri üstün gayret dolayısıyla teşekkür 
etti.  
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HAK-İŞ
OLARAK

TALEPLERİMİZİ SIRALAMAYA
DEVAM EDİYORUZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve 
Dayanışma günü vesilesiyle KİT’lerde ve 
diğer kamu kurumlarında taşeron olarak 
çalıştırılan işçilerin kadro sorununa, kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan mev-
simlik geçici işçilerin sorunlarını ve ücret-
ler üzerindeki ağır vergi yükünü gündeme 
taşıdı. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 26 Nisan 
- 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘1 Mayıs 
Haftası’ kutlamalarımızı etkin bir şekilde 
gerçekleştiriyor, emekçilerin yaşadıkları 
sorunları ve çözüm önerilerimizi tüm dijital 
platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşki-
latımız ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Kadro Talebimiz

Türk çalışma hayatının en büyük reform-
larından biri olan taşeron işçilerin kamu-
da kadroya geçirilmesi düzenlemesinin 
mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve hükümete teşekkür 
ediyoruz. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin 
kadroya geçişi yapılırken kamuda çalışan 

taşeron emekçilerin bir kısmı ne yazık ki 
farklı gerekçelerle kadro kapsamına alın-
mamıştır. Kapsam dışında tutulan emek-
çilerimizin halen alt işveren işçisi olarak 
çalışmaya devam etmesi bizim için büyük 
bir üzüntü kaynağıdır. KİT ve bağlı ortak-
lıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri 
kapsamında çalışan yaklaşık 70 bin emekçi 
kardeşimiz kadro kapsamı dışında bırakıl-
mıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan 
bu yana işçilerin mağduriyetine neden ol-
muştur. HAK-İŞ olarak, kapsam dışı bırakı-
lan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya 
geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir 
kez daha dile getirmek istiyoruz.
HAK-İŞ olarak, 696 sayılı KHK’ya bağlı ola-
rak emekçilerin ücret ve sosyal haklarında 
yaşadıkları sorunları her daim dile getirdik 
ve çözüm önerimizi sunduk. 696 sayılı KHK 
ile kadro alan üyelerimizin nakil ve tayin 
konusunda yaşadıkları sorunların biran ev-
vel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma 
sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları ta-
rih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenleme-
nin iptal edilmesini istiyoruz. 

Mevsimlik ve Geçici İşçilerin 
Sorunları 

HAK-İŞ olarak, kadro sorunu yaşayan 
emekçilerin yanı sıra, kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçi-
ci işçilerin sorunlarını da yakından biliyor 
ve tam çözümü için mücadele ediyoruz. 
Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim 
ve kampanya süresi sonunda askıya alın-
maktadır. Bu sürede işçilerin sosyal gü-
venlik primleri ödenmemektedir. HAK-İŞ 
olarak, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet 
akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz 
sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme 
koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklar-
dan faydalanabilmesi için hukuki düzenle-
melerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Ay-
rıca, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde devam etmesi için geçici 
işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya tamam-
lanmasını istiyoruz.

Ücretler Üzerindeki Ağır Vergi Yükü

Emekçiler olarak yaşadığımız en büyük 
sorunlardan biri de ücretler üzerindeki ağır 
vergi yüküdür. Türkiye, OECD ülkeleri içinde 
prim ve vergi yükü yönünden üst sıralar-
da yer almaktadır. HAK-İŞ olarak, mevcut 
gelir vergisi oranlarının emekçiler lehi-
ne düzenlenmesini, gelir vergisi oranının 
yüzde 20’ye sabitlenmesini özellikle talep 
ediyoruz. Ailenin desteklenmesi ve güçlen-
dirilmesi bakımından vergilendirmede aile 
yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate 
alınmasını, ücretli çalışanlar ve diğer ka-
zanç sahipleri arasındaki eşitsizliğin gide-
rilmesini istiyoruz. Vergi sisteminin yeniden 
oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere 
uygun olarak yürütülmesi, vergi adaleti, 
sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve 
güçlendirilmesi bakımından hayati öneme 
sahiptir.”

KADRO ALAMAYAN İŞÇİLER KADROYA ALINMASINI, 
MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN SORUNLARININ TAM ÇÜZÜMÜNÜ 

ÜCRETLERDEKİ VERGİ DİLİMLERİNİN YÜZDE 20’YE SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ 
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Arslan, kadın çalışanları sendikal hareke-
tin yarınları olarak gördüklerini belirterek; 
“HAK-İŞ olarak, emekçi kadınların, gelece-
ğin erdemli sendikal inşasında önemli rol ve 
katkıları olacağına inancımız tamdır. Kadının 
güçlendirilmesi için tüm hızımızla çalışmala-
rımıza devam ediyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 26 Nisan -1 
Mayıs 2021 tarihleri arasında “1 Mayıs Haf-
tası” kutlamalarımızı etkin bir şekilde ger-
çekleştiriyor, kadın emekçilerin yaşadıkları 
sorunları ve çözüm önerilerimizi tüm dijital 
platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkila-
tımız ile paylaşıyoruz.  
1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Da-
yanışma günü vesilesiyle kadın emekçilerin 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, çözüm 
önerilerimizi sunmak istiyoruz. 
HAK-İŞ olarak, kadınları kutlu yürüyüşümü-
zün öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sen-
dikal hareketin yarınları olarak görüyoruz. 
HAK-İŞ olarak, emekçi kadınların, geleceğin 
erdemli sendikal inşasında önemli rol ve kat-
kıları olacağına inancımız tamdır. Bu inanç-

tan hareketle kadının güçlendirilmesinin çok 
önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Kadınların sendikal harekette ak-
tif yer alması için yetkinliklerini arttırmaya, 
kadın sendikacılarımızı lider olma yolunda 
cesaretlendirmeye devam ediyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar-
daki iş kollarında çalışan kadın sayısı giderek 
artarak yüzde 28’lere ulaşmıştır. Sendikacı 
kadın liderlerimizin sayısının arttırılması ve 
daha da güçlendirilmesi için sorumlulukla-
rımızı yerine getirerek ulaştığımız noktayı 
daha ilerilere taşımamız gerekiyor. 
HAK-İŞ olarak, biliyoruz ki kadına yönelik 
şiddeti önleyecek unsurlardan biri de kadının 
güçlendirilmesidir. Biz kadına yönelik şiddeti 
insan hakları ihlali olarak görüyoruz. Bizim 
kültürümüzde ve medeniyetimizde şiddetin 
asla yeri yoktur.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışma-
larını gerek uluslararası yükümlülüklerimiz 
ve gerekse ulusal mevzuatımızdaki düzen-
lemeler çerçevesinde ilgili taraflarla iş birliği 
içinde yürütmeye devam ediyoruz. 
Şiddetle mücadelenin kadının güçlendirilme-
si ekseninde sosyal politikaların geliştiril-

mesi ve aile yapımızı güçlendirici tedbirlerin 
alınması ile çok boyutlu olarak gerçekleştiri-
leceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz.  
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin ILO’nun 190 sayılı Söz-
leşme, hem kadın hem erkekleri yani tüm 
çalışanları ilgilendirmesi açısından önemli 
bir sözleşme niteliğindedir. Üyesi olduğumuz 
ve yönetiminde bulunduğumuz uluslararası 
sendikal kuruluşlar da 190 Sayılı ILO sözleş-
mesinin onaylanmasını desteklemektedir.
Biz de HAK-İŞ olarak, çalışma yaşamında 
şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasını he-
defleyen bu Sözleşmenin, sosyal taraflarla 
birlikte incelenmesi ve gereğinin yapılmasını 
talep ediyoruz. Sözleşmenin ülkemizin ulus-
lararası prestiji ve öğretici olması bakımın-
dan imzalanmasını çok önemli görüyoruz. 
Kadına yönelik her türlü şiddete karşı oluş-
turulmuş yeni düzenlemeleri hedefleyen ve 
birçok konuda eksiklikleri gidermeye çalışan 
iradeyi takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz
Emek hareketinin öncüsü kadın emekçilerin 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
kutluyor, emekçi kadınları HAK-İŞ çatısı al-
tında örgütlenmeye davet ediyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve  
Dayanışma günü vesilesiyle kadın emekçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti,  

çözüm önerilerini paylaştı. 

“kadın Emekçilerin Sorunlarını Biliyor,  
Çözüm Üretiyoruz”
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Arslan, “Ülkemizde 14 milyon sigortalı çalı-
şan bulunuyor. Ancak sadece iki milyon ça-
lışan sendikalıdır. Bununla birlikte 7 milyon 
kişi de kayıt dışı istihdamda yer alıyor. Bu 
gerçeklikten hareketle, kayıt dışı istihdamın 
önlenmesi ve sendikalaşma oranlarının artı-
rılması için sendikal örgütlenme teşvik edil-
melidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Da-
yanışma günü vesilesiyle Kovid 19 salgınının 
etkilerini yaşadığımız bu günlerde çalışma 
hayatının en önemli gündem maddelerinden 
birini oluşturan kayıt dışı istihdam, işsizlik ve 
sendikal örgütlenme konularına değinmek 
istiyorum. Kayıt dışı istihdam ve işsizlikle ile 
mücadele konusunda alınan tüm önlemlere 
rağmen, hala atılması gereken adımlar ol-
duğunu biliyoruz. Kayıtdışı istihdam sorunu 
sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve 
sendikal örgütlenmenin önünde bir engel 
olarak durmaktadır. Ülkemizde 7 milyondan 

fazla kişi kayıtdışı olarak çalışmaktadır. Ka-
yıtdışı istihdam hem çalışanlar hem de dev-
letimiz açısından kayıplara neden olmaktadır. 
Kayıt dışı istihdamı önlemenin en önemli yolu 
sendikal örgütlenmeden geçmektedir. Ülke-
mizde 14 milyon sigortalı çalışan bulunuyor. 
Ancak sadece iki milyon çalışan sendikalıdır. 
Unutmayalım ki, insan onuruna yakışır işle-
rin oluşturulması, iş kazalarının önlenmesi, 
kayıt dışı istihdamın son bulması, istihdamda 
sürdürülebilirliğinin sağlanması sendikal ör-
gütlenmeden geçmektedir. KOVID-19 salgını 
ile mücadele süreci bize sendikal örgütlen-
menin önemi bir kez daha göstermiştir. 
Bizler HAK-İŞ ailesi olarak, 710 bini aşkın 
emekçi kardeşimizin hakkı, sağlığı, refahı ve 
iş güvencesi için mücadele ediyoruz. Çalışma 
hayatında yaşanan sorunları biliyor, politika 
oluşturuyor, taleplerimizi iletiyor ve etkin 
sendikal mücadele yürütüyoruz. 
Daha çok emekçiye ulaşmak, çözümün ta-
rafı olmak, daha çok dayanışma, birlik ve 
mücadele için sendikal örgütlenmenin önün-

deki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 
HAK-İŞ olarak sendikalaşma oranlarının art-
tırılması amacıyla örgütlü olan işyerlerine ek 
teşviklerin uygulanmasını talep ediyoruz. 
Kayıtdışı çalışmanın fazla olduğu sektörler ve 
bölgelerin tespit edilerek kamu denetimleri-
nin attırılmasını istiyoruz. 
HAK-İŞ olarak, sektörel düzeyde işçi, işveren 
ve kamu temsilcilerinden oluşacak yeni bir 
sosyal diyalog mekanizması kurulması tale-
bimizi yineliyoruz. İşkolları bazında kurulacak 
sektörel düzeydeki sosyal diyalog mekaniz-
malarının kayıt dışı istihdam sorununun çö-
zümünde daha hızlı mesafe alınmasına katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.
Daha çok örgütlenme daha az işsizlik diyo-
ruz. Örgütlü Türkiye, örgütlü HAK-İŞ diyoruz. 
Bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki sen-
dikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz.
Dayanışmanın, birliğin, iyiliğin buluştuğu 1 
Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günün-
de tüm emekçilerimizi HAK-İŞ olarak selam-
lıyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve  
Dayanışma günü vesilesiyle, Kovid 19 salgınının etkilerini yaşadığımız bu günlerde çalışma 

hayatının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan kayıt dışı istihdam, 
işsizlik ve sendikal örgütlenme konularına değindi. 

"kayıtdışı İstihdamı Önlemenin Yolu  
Sendikal Örgütlenmeden Geçer"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve 
Genel Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte 1 
Mayıs Haftası kapsamında Öz Gıda-İş Sen-
dikamızı ziyaret ederek HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcımız ve Öz Gıda-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Mehmet Şahin ile görüştü. 
Görüşmede, Öz Gıda-İş Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu 
ve Sultan Murat Karadağ da yer aldı. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Kurulundan sonra sendikalarımıza ziyaret-
ler yaptığını, Öz Gıda-İş Sendikamızı da hem 
bu kapsamda hem de 1 Mayıs vesilesiyle zi-
yaret ettiklerini söyledi. 
Arslan, “HAK-İŞ olarak, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici iş-
çilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam 
çözümü için ilgili sendikalarımızla mücadele 
ediyoruz. Bu sorunu en çok yaşayan sendi-
kalarımızdan birisi de Öz Gıda-İş Sendika-
mızdır. O nedenle bu konuyu bugün burada 
gündeme getirmek istedik” dedi. Mevsimlik 
işçilerin hizmet akitlerinin mevsim ve kam-
panya süresi sonunda askıya alındığını, bu 

sürede işçilerin sosyal güvenlik primlerinin 
ödenmediğini ifade eden Arslan, “HAK-İŞ 
olarak, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet 
akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sa-
yılmalarının sağlanması ve prim ödeme ko-
şuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan 
faydalanabilmesi için hukuki düzenleme-
lerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca, 
ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin etkin 

bir şekilde devam etmesi için geçici işçilerin 
hizmet sürelerinin 12 aya tamamlanmasını 
istiyoruz” dedi. 

“Çalışma Hayatının Önemli 
Konularını Gündeme Taşıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
yönetim kurulu tarafından alınan karar ge-
reği, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma 
ve Mücadele Gününü 2 yıldır 1 Mayıs Haftası 
şeklinde kutladıklarını belirterek, “Yönetim 
kurulumuzda aldığım ız karar gereği, 26 
Nisan’dan başlayarak 1 Mayıs’a kadar ge-
çen süre zarfında her gün çalışma hayatı-
nın önemli maddelerini gündeme taşıyarak 
hem kamuoyunu bilgilendiriyoruz hem çalı-
şanlarımızı motive ediyoruz hem de 1 Mayıs 
mesajlarımızı bütün kamuoyu ile paylaşıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“1 Mayıs’ı Dijital Ortamda 
Kutluyoruz”

1 Mayıs’ın bu yıl 135 yaşında olduğunu dile 
getiren Arslan, “Konfederasyonumuz HAK-
İŞ, 1 Mayıs kutlamalarını Türkiye’nin değişik 
illerinde kutlamayı gelenek haline getirmiş-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası Kutlamaları kapsamında  
Öz Gıda-İş Sendikamızı ziyaret ederek, “Mevsimlik ve Geçici işçilerin Sorunlarının  

Tam Çözümüne”  ilişkin taleplerimizi bir kez daha dile getirdi. 

arslan, “Mevsimlik ve Geçici İşçilerin Sorunlarının 
Tam Çözümünü İstiyoruz”
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ti. Ancak 2 yıldır Pandemi nedeniyle mey-
danlarla işçilerle buluşmak, kucaklaşmak, 
taleplerimizi, eleştirilerimizi kamuoyuyla 
meydanlardan ulaştırma imkanımız olmu-
yor. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ı bir hafta olarak 
değerlendirme kararı aldık. 26 Nisan Pa-
zartesi günü kutlamalarımızı başlattık. 1 
Mayıs’a kadar her gün çalışma hayatının te-
mel gündemlerini oluşturan konularla ilgili 
çeşitli paylaşımlar, video paylaşımları, basın 
açıklamaları, ziyaretler, toplantılar, sosyal 
medya üzerinden çalışmalar ve Zoom üze-
rinden gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler-
le 1 Mayıs haftası etkinliklerimizi başarılı bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

“1 Mayıs Vesilesiyle Sorunlarımızı 
Gündeme Taşıyoruz”

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gü-
nünün sorunların kamuoyuyla paylaşıldığı, 

taleplerin ortaya konduğu, varsa eleştirilerin 
yapıldığı ve bütün çalışanlarla kucaklaştıkla-
rı bir gün olarak değerlendirdiklerini söyle-
yen Arslan, “Bugüne kadar bunu başarıyla 
gerçekleştirdik. Geçen yıl ve bu yıl da 1 Ma-
yıs Haftası olarak konularımızı varsa sorun-
larımızı bu vesileyle gündeme getiriyoruz. 
Bugün 1 Mayıs Haftası etkinliğimizin üçüncü 
günündeyiz. Bugünün gündemlerinden bir 
tanesi de geçici ve mevsimlik işçilerimizin 
sorunlarıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın karşılaştığı zorlukları, sorunları günde-
me getirerek haftayı tamamlamak istiyoruz” 
diye konuştu.

“1 Mayıs’ta Taksim’deyiz”

1 Mayıs günü HAK-İŞ yönetim kuruluyla 
birlikte HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımızın 
organizasyonunda sabah 09.00’da Taksim 
meydanında olacaklarını belirten Arslan, 

“Kazancı yokuşunda 1977 yılında kaybetti-
ğimiz 37 emekçi arkadaşımızın anısına ora-
da saygı duruşunda bulunacağız. Karanfil 
bırakacağız. Daha sonra da Taksim anıtına 
çelengimizi koyacağız. Bildirimizi okuyup 
alandan ayrılacağız” dedi.

“Geçici ve Mevsimlik İşçilerimizin 
Sorunlarını Çözmek İçin 
Çalışıyoruz”

1 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında ge-
çici ve mevsimlik işçiler konusunda en fazla 
işçi çalıştıran, en fazla üyesi olan Konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendikamıza 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Arslan, “Öz Gıda-İş Sendikamızla uzun za-
mandır kamudaki geçici ve mevsimlik işçi-
lerin sorunlarının çözümü konusunda Çay-
kur Genel Müdürlüğü’nde yetkiyi aldığımız 
andan itibaren ciddi bir mücadele başlattık. 
Çaykur’daki büyük mücadelemizden sonra 
o zamanki genel müdürümüzün de katkı-
larıyla işçilerimiz için 6 aylık çalışma imkanı 
elde etmiştik” dedi.
Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışmadıkla-
rı sürelerle ilgili ciddi sorunların olduğunu 
söyleyen Arslan, “Birincisi bu arkadaşları-
mız maalesef emeklilik sisteminden mah-
rum oluyorlar. İkinci olarak ise arkadaşları-
mızın hizmet akitleri askıda olduğu için işsiz 
sayılmıyorlar. İşsiz sayılmadıkları için de 
işsizlik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Hiz-
met akitleri askıda olduğu için başka bir iş-
yerinde çalışma imkanları da yok. Bu konu-
da Öz Gıda-İş Sendikamızla birlikte çalışarak 
bu işçilerimizin sorunlarını gidermek için 
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neler yapılabilir hususunda ciddi bir hazırlık 
yaptık. Bu hazırlıklarımızı Sayın Maliye Ba-
kanına ve o zamanki Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımıza sunduk. Siyasetle ve 
hükümetle görüştük. Rize’nin siyasi aktör-
leriyle konuşarak belli bir aşamaya kadar 
getirdik. Umut ediyoruz ki bu beklentilerimi-
zin, taleplerimizin karşılandığı bir çözümü 
sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı. 

“Amacımız Emekçilerimizin 
Çalışma Sürelerini 12 Aya 
Çıkarmak”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak geçici ve 
mevsimlik işçilerin 12 ay çalışmalarını sağ-
layacak mücadelenin öncülüğünü yaptık-
larını belirten Arslan, “Bu alanda Konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızdan Öz 
Orman-İş Sendikamızın üyeleri Orman Ge-
nel Müdürlüğü’nde geçici ve mevsimlik iş-
çiler olarak çalışıyor. Belediyelerde geçici ve 
mevsimlik işçiler çalışıyor. Biz her kurumun 
şartlarını da dikkate alarak, kurumun im-
kanları, kaynakları ve ihtiyaçlarını da dikkate 
alarak geçici ve mevsimlik arkadaşlarımızın 
sosyal güvenlik kesintilerinin sağlandığı, iş-
sizlik ödeneğinden yararlanabildiği ve 12 ay 
çalışan işçilerin elde ettiği hakların hepsinin 
kendilerine de sağlanacağı bir model üze-
rinde çalışıyoruz. Amacımız, emekçilerimi-
zin çalışma sürelerini 12 aya çıkarmaktır” 
şeklinde konuştu.

“1 Mayıs’ı Kutluyorum”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şa-
hin, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı ve 
HAK-İŞ yönetim kurulumuzu sendikamız-
da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 

Mayıs’ı dijital ortamlarda kutlayabiliyoruz. 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma gününü kutluyor, bütün emekçi 
kardeşlerimizi selamlıyoruz” dedi.

“Mevsimlik İşçilerin Sorunlarını 
Gündeme Getiriyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Mayıs’ı en 
fazla faaliyetlerle, projelerle ve en etkin 
katılımla kutlayan konfederasyonların ba-
şında geldiğini vurgulayan Şahin, “Bu yıl da 
aynısını dijital ortamdan gerçekleştiriyoruz. 
Bu çerçevede sendikamıza yapılan ziyarette 
özellikle Türkiye’de kangren haline gelmiş 
olan mevsimlik işçi arkadaşlarımızın sorun-
larını bir kere daha kamuoyunun gündemi-
ne getirmiş bulunuyoruz” dedi.
Öz Gıda İş Sendikası olarak yaklaşık 14 yıldır 
HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte mev-
simlik işçilerin sorunlarını gündeme taşıdık-
larını dile getiren Şahin, “Mevsimlik işçile-
rimizin sorunlarının çözümü için mücadele 
ediyoruz. 14 yıllık süre zarfında bu meseleyi 
kurum nezdinde, bölgedeki önemli aktörler 
nezdinde, mecliste milletvekillerimiz nez-
dinde, bakanlık nezdinde, hükümet nezdin-
de ve Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde 
defaatle gündeme getirdik. Kendi çözüm 
önerilerimizi sunduk” dedi.

Şahin Çözüm Önerilerini Sıraladı

Mevsimlik işçilerin Türkiye’de en fazla hak-
sızlığa uğrayan ve en mağdur kesimi teşkil 
ettiğini vurgulayan Şahin, “Bu arkadaşla-
rımız yasa ile en fazla 180 gün çalışmaya 
mahkûm edilmiş geri kalan sürede de iş 
akitleri askıya alınan ama işsiz sayılmayan 
arkadaşlarımızdır. İş akitleri askıya alındığı 
için çalıştıkları süre boyunca kendilerinden 
işsizlik fonundan kesinti yapılmasına rağ-

men, çalışmadıkları süre boyunca işsizlik 
ödeneğinden bir kuruş bile faydalanama-
mışlardır. Bu arkadaşlarımız neredeyse 
ömür boyu çalışsalar bile prim gün sayısını 
tamamlayamadıkları için emekli de olama-
maktadır. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve 
Maliye Bakanımız nezdinde bir girişimde 
bulunduk. Bu meseleyi tekrar gündeme 
getirdik ve çözüm önerileri sunduk. Çözüm 
önerilerimiz basit. Birinci etapta biz 4447 
sayılı yasada değişikliğe gidilerek bu ar-
kadaşlarımızın iş akitlerinin askıya alındığı 
sürelerde işsiz sayımlarının önünün açıl-
masını istiyoruz. İkinci olarak da 3 yılda 600 
gün prim ödeme zorunluluğunun 450 güne 
çekilmesini istiyoruz. Bir diğeri ise bu arka-
daşlarımızın kamu kurumlarımızın imkan-
larının izin verdiği ölçüde çalışma sürelerinin 
uzatılmasını istiyoruz” şeklinde taleplerini 
sıraladı.

“Çaykur İşçilerine 9 Ay Çalışma 
İmkanı Sağlansın”

HAK-İŞ’in ve Öz Gıda-İş Sendikası’nın verdiği 
mücadele sayesinde Çaykur’da emekçilerin 
180 gün çalışabildiklerini ifade eden Şahin, 
“Kanun hükmünde Kararname ile arkadaş-
larımızı 9 ay 29 güne kadar çalıştırabiliyoruz.  
Ama çay sektöründe maalesef henüz bu 
imkândan uzağız. Dolayısıyla iki beklentimiz 
var. Bunlardan birisi bu arkadaşlarımızın 
180 gün olan çalışma sürelerinin KHK ile 
belirlenen üst limit kadar 9 ay 29 gün çalış-
tırma imkanlarının sağlanması bir diğeri de 
primleri ile ilgili olarak işsizlik fonundan im-
kan sağlayarak bu arkadaşlarımızın çalış-
madıkları sürelerdeki primlerinin ödenerek 
emekli olabilmelerinin önünün açılmasını 
istiyoruz” dedi.
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Arslan, HAK-İŞ’in Kovid-19’un meslek has-
talığı listesine eklenmesi talebini 1 Mayıs 
vesilesiyle bir kez daha dile getirdi. Arslan, 
“Türkiye’de ilk kez Kovid-19 salgınının tüm 
çalışanlar için meslek hastalığı sayılması 
talebimizi HAK-İŞ olarak biz dile getirdik. 
Bugün de Kovid-19’un tüm çalışanları kap-
sayacak şekilde meslek hastalığı olarak 
sayılması talebimizi bir kez daha dile geti-
riyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirle-
ri kapsamında, malesef bu yıl da binlerce 
emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlar-
da olamayacağız. 
HAK-İŞ olarak, 26 Nisan -1 Mayıs 2021 ta-
rihleri arasında “1 Mayıs Haftası” kutlama-
larımızı etkin bir şekilde gerçekleştiriyor, 
emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerilerimizi tüm dijital platformlardan 
kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız ile payla-
şıyoruz. Kovid-19 salgınında kaybettiğimiz 

başta sağlık çalışanlarımız ve emekçiler ol-
mak üzere bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı 
sağ olsun. Hastanelerde tedavi gören yurt-
taşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
HAK-İŞ olarak, devletimize, hükümetimize 
salgınla mücadele dolayısıyla teşekkür edi-
yor, bu zorlu mücadelede başarılar diliyo-
ruz. Salgın sürecinde en büyük fedakârlığı 
başta sağlık emekçileri olmak üzere, dur-
madan ve yılmadan çalışan üyelerimiz gös-
teriyor. Bizler de bu mücadelenin en büyük 
neferi olan emekçilerimizin haklarını var 
gücümüzle savunmaya devam ediyoruz. 
Ülkemiz olağanüstü bir dönemden ge-
çerken, birçok emekçi kardeşimiz de hem 
salgın ile mücadele ediyor, hem de işlerine 
devam ediyor. HAK-İŞ olarak, iş sağlığı ve 
güvenliğini temel insan hakkı olarak görü-
yoruz. Bu dönemde en çok da iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden alınacak önlemlere ih-
tiyacımız var. 
Bu önlemlerin başında birçok ülkenin de 
üzerinde çalıştığı bir konu olan KOVİD-19’un 

meslek hastalığı listesine dahil edilmesi 
geliyor. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
Türkiye’de ilk kez Kovid-19 salgınının tüm 
çalışanlar için meslek hastalığı sayılması 
talebimizi salgının ilk gününden itibaren 
tüm platformlarda dile getirdik. 
Bugün de 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha 
Kovid-19’un tüm çalışanları kapsayacak 
şekilde meslek hastalığı olarak sayılması 
talebimizi dile getiriyoruz.
HAK-İŞ olarak, biliyoruz ki salgınla müca-
delede tedbirlerimizle ve dayanışmayla ba-
şarıya ulaşacağız. Bu süreçte Konfederas-
yon olarak, önemli tedbirleri hayata geçir-
dik.  Konfederasyonumuz bünyesinde kur-
duğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Komitemiz 
ile birlikte Kovid-19 ile mücadelede gerekli 
olan tüm tedbirleri hızlı bir şekilde aldık. Alı-
nan tüm tedbirler konusunda sendikaları-
mızı, örgütlü olduğumuz işyerlerimizi hem 
üyesi olduğumuz hem de yönetiminde bu-
lunduğumuz uluslararası sendikal hareketi 
salgınla mücadelemiz hakkında doğru ve 
şeffaf bir şekilde sürekli bilgilendirdik. 
Geçen sene mart ayından bu yana iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin konuları bir raporda 
toplayarak üyesi olduğumuz uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarına ilettik. Rapor-
larımız uluslararası kuruluşlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı ve tüm platform-
larda yayınlandı. Bu kapsamda hazırladı-
ğımız ikinci raporumuzu da önümüzdeki 
günlerde kamuoyu ve sosyal taraflarla pay-
laşacağız. 
Biz HAK-İŞ olarak sorunun parçası değil, 
çözümün bir tarafı olma gayretimizi her 
alanda sürdüreceğiz. 
Alanlarda buluşacağımız 1 Mayıs’lar dile-
ğiyle, bu dünyayı inşaa eden tüm emekçile-
rin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günümüz kutlu olsun.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve 
Dayanışma günü vesilesiyle emekçilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini 

dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatı ile paylaşıyor. 

kovid-19, Bütün Çalışanlar İçin Meslek Hastalığı 
olarak kabul Edilmeli
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Genel Başkanımız Mahmut arslan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Şubat 2021 tarihinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen 
görüşmeden Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in gündeme ve çalışma hayatına ilişkin 

görüş ve önerilerini dile getirdi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Hatay Ormanları 

Ağaçlandırma Arazisinde gerçekleştirdiği fidan bağış kampanyasına ilişkin bilgi 
vererek, adına yapılan fidan bağış sertifikasını kendisine takdim etti.
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İçişleri Bakanı Soylu’yu 
Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız ile 
birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 

Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.



60 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 26

Arslan’dan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Kurum'a Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz 
ile birlikte 22 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u 

makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a  
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan  

fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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HAK-İŞ'ten ÇSGB Bakanı 
Vedat Bilgin'e Hayırlı Olsun 

Ziyareti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. Vedat Bilgin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,  

Mehmet Şahin, Av.Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz Eda Güner eşlik etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  

Vedat Bilgin'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.  

Arslan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e çalışma hayatının güncel konuları ve  

HAK-İŞ’in 1 Mayıs haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.  

Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle  

HAK-İŞ'li emekçiler tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine,  

adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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Arslan’dan Ulaştırma Bakanı 
Karaismailoğlu'na Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız ve 

Konfederasyonumuza bağlı  Özgüven-Sen Sendikamızın Genel Başkanı Ömer 

Yılmaz ile birlikte 23 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  

Adil Karaismailoğlu'nu  makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  

Adil Karaismailoğlu'na HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, 

adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve BBP Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin gö-
rüş alışverişinde bulundu.
Arslan, 12 yıl önce şehit edilen BBP Partisi  kurucu-
su rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak taziye ve 
başsağlığı dileğinde bulundu. Arslan, "Hepimizin ha-
fızalarında yer edinmiş bir siyasetçi idi. Allah rahmet 
eylesin" dedi.  Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
22 Mart Dünya Su günüyle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Arslan "HAK-İŞ olarak, suya yapılan her 
müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş 
bir suç olarak görüyoruz. Yeryüzünde hayatın özü, 
yaşam kaynağımız olan suyun önemine vurgu yap-
mak, vatandaşlarımızı tasarrufa teşvik etmek, suda-
ki büyük oyuna, özelleştirme ve ticarileşme girişim-
lerine dikkat çekmek için, içerisinde akademisyen ve 
uzmanların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su Hakkı” 
raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, suyu ve sanitasyo-
nu, temel ve devredilemez bir insan hakkı olarak sa-
vunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor, 
su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele 
veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlıklarımızın ve ka-
rarlılığımızın bir yansıması olarak kamuoyunun bilgi-
sine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, "22 Mart Dünya Su gü-
nüyle ilgili HAK-İŞ Konfederasyonumuzun, gayretini 
ve farkındalık oluşturma çabasını tebrik ediyorum 
bizi de unutmamışlar teşekkür ediyorum" dedi. 
Pandemi döneminde çalışanların bir takım zorluklar 
yaşadıklarını ifade eden Destici, "Ekonomideki bütün 
kırılganlıklardan işçi kesimimiz, çalışan kesimimiz 
yüzde yüz etkileniyor biz burada daha az etkilenme-
leri yada olumsuz etkilendiklerinde bu olumsuzluk-
larının  ortadan kaldırılmasında, kayıplarının telafi 
edilmesi anlamında hep birlikte çalıştık bundan son-
rada çalışmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ Konfede-
rasyonumuzu da bu konudaki   gayretlerinden dolayı  
bir kez daha tebrik ediyorum başarılarının devamını 
diliyorum" dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, BBP Partisi Ge-
nel Başkanı Mustafa Destici'ye, HAK-İŞ tarafından 
22 Mart Dünya Su günü  için hazırlanan "Su Hakkı" 
raporu ile HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaç-
landırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifi-
kasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 2021 tarihinde BBP Partisi Genel Başkanı  
Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a 

Özgüven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz,da eşlik etti.

arslan’dan BBp Başkanı Destici'ye Ziyaret
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 

Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-

seyin Tanrıverdi, HAK-İŞ’e bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan kalabalık bir HAK-İŞ grubu, 11 Mayıs 
2021 İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamla-
rını protesto etmek ve mazlum Filistinlilere 
destek vermek amacıyla “İşgalci İsrail Terö-
rünü Kınıyoruz” sloganıyla İsrail Büyükelçiliği 
Rezidansı önünde buluştu. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkan-
lığındaki HAK-İŞ üyeleri, Seğmenler Parkı 
önünde toplanarak, “Gazze’ye Selam Dire-
nişe Devam, İşçiler Filistin’in Yanında, Tür-
kiye Filistin Omuz Omuza, Kudüs, Filistin’in 
başkentidir. Filistin’e Selam Direnişe Devam” 
sloganları eşliğinde İsrail Büyükelçiliği Rezi-
dansı önüne yürüdü.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate ve Filistin 
halkına yönelik saldırısını İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde düzenlenen eylemle kınandı.

Hak-İş'ten
İsrail
Büyükelçiliği 
Önünde
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel 

Başkan Yardımcılarımız, İsrail Büyükelçiliği 

Rezidansı önüne siyah çelenk bıraktı. Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, “Konfederasyo-

numuzun yüzbinlerce üyesini temsilen arka-

daşlarımızla buradayız. Terör devleti İsrail’in
 

saldırılarını kınamak ve protesto etmek ama-

cıyla elçilik konutuna sembolik olarak siyah 

çelengimizi bıraktık” diye konuştu. Çelengin 

bırakılmasının ardından Genel Başkanımız 

Mahmut Arslan, İsrail Büyükelçiliği Rezidansı 

önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

SİYaH ÇElEnk BIRakTIk
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“Kudüs Özgürlüğün, Adaletin 
ve Huzur İçinde Yaşamanın 
Sembolüdür”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Filis-
tin’de, Kudüs’te ve Gazze’de kan ve gözya-
şının birbirine karıştığını belirterek, “Kudüs, 
insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden 
bir değerdir. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu 
mukaddes bir yer, barış şehridir. Kudüs, ta-
rih boyunca Hz. Ömer’in emaneti, Selahad-
din Eyyubi’nin rüyası, Kanuni Sultan Süley-
man’ın mirası, Abdülhamid Han’ın davasıdır. 
Kudüs, özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde 
yaşamanın sembolüdür. 
Bir kez daha haykırıyoruz ki Mescidi Aksa 
Müslümanlarındır ve ilk kıblemizdir. Umudu-
muzu, öfkemizi, inancımızı asla kaybetme-
yeceğiz” dedi.

“Katil İsrail Hesap Verecek”

Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan 
üç mescitten birisi olan Mescid-i Aksa’nın 
eli kana bulanmış terörist İsrail Devleti ta-
rafından işgal edildiğini vurgulayan Arslan, 
“İsrail, Filistin halkı üzerindeki zulümlerine 
devam etmektedir. Son günlerde yaptığı şid-
deti daha da arttırarak tüm dünyanın gözleri 
önünde Filistinlilerin evlerini işgal etmekte-
dir. 7 Mayıs’tan beri İsrail polisinin Mescid-i 
Aksa’ya bombalarla ve plastik mermilerle 
saldırması sonucunda 300 kardeşimiz ya-
ralanmıştır. Dün gece İsrail, savaş uçakları 
ile Gazze’ye saldırmıştır. Bu saldırının sonu-
cunda 9’u çocuk olmak üzere 24 şehidimiz, 
100’den fazla yaralımız vardır. Saldırılarda Fi-
listinli kardeşlerimizden şehit olanlara yüce 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz” diye konuştu.

“İsrail Saldırılarının Hesabını En 
Ağır Şekilde Vermelidir”

Gerçekleştirdiği saldırılarla İsrail Devletinin 
İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlığını 
bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu dile 
getiren Arslan, “Terör devleti İsrail, Müslü-
manların kutsallarına saldırarak insan hak-
kı ihlallerini ve şiddet uygulamalarını gün 
geçtikçe daha da arttırmaktadır. İsrail, ibadet 
özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı 
gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası 
hukuku hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin 
şehit edildiği ve yaralandığı bu acımasız sal-
dırılar derhal sona erdirilmelidir. İsrail, bu te-
rör eylemlerinin hesabını uluslararası hukuk 
önünde en ağır şekilde vermelidir” şeklinde 
konuştu.

“Uluslararası Toplumu Güçlü Bir 
Tavır Koymaya Çağırıyoruz”

Birleşmiş Milletlerin 1967'de, “Savaş Yoluyla 
Toprak Elde Etmenin Kabul Edilemezliğini” 
işaret eden 242 sayılı Güvenlik Konseyi Ka-
rarına dayanarak İsrail’i işgal ettiği topraklar-
dan çekilmeye çağırdığını anımsatan Arslan, 
“Birleşmiş Milletlerin kararına rağmen İsra-
il, hala bu toprakları elinde tutmaya devam 
ediyor. Batı Şeria’daki işgal ve Gazze’deki 
abluka hala devam ediyor. 1967’de Doğu Ku-
düs’ü işgal eden İsrail, 1980 yılında tek taraflı 
olarak kentin doğusunu ve batısını “Birleşik 
Başkenti” olarak ilan etti. BGMK, 1980’de ka-
bul ettiği 478 sayılı kararla İsrail’in ilhak ve 
başkent ilanını geçersiz saydı. Uluslararası 
toplumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Ge-
nel Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu 
kararları uygulaması konusunda hassasiyet 
göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koyma-
ya çağırıyoruz” dedi.

“İsrail'in İşgal Ettiği Topraklardan 
Çekilmesini Talep Ediyoruz”

Arslan, “Her zaman Filistin’in yanında olan 
ITUC ve ETUC’un güçlü bir tutum almasını ve 
tavır koymasını bekliyoruz. İsrail’in Gazze’ye 
yaptığı acımasızca saldırılarını arttırmasını 
rağmen, İslam dünyasının birçok ülkesi dahil 
olmak üzere uluslararası toplumun suskun-
luğunu anlamakta zorlanıyoruz. Hukuksuz 
işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurt-
larından ayrılmak zorunda kalan Filistinlile-
rin evlerine dönmelerini, İsrail'in işgal ettiği 
topraklardan çekilmesini talep ediyoruz” ifa-
delerini kullandı.

“Filistin’de Şiddete Bir An Önce Son 
Verilmelidir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
olarak İsrail’in mübarek Ramazan ayında 
masumları hedef alan saldırılarını kesinlikle 
kabul etmediklerini ve lanetlediklerini be-
lirterek, “Filistinli kardeşlerimizi hedef alan 
şiddete bir an önce son vermelidir. Gazze’de 
süren abluka bir an evvel kaldırılmalıdır. 
Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinli 
kardeşlerimiz ülkelerine özgürce dönebil-
melidir. Başta ABD olmak üzere, Büyükel-
çiliklerini Kudüs’e taşıyan ülkeler, bu vahim 
yanlıştan bir an önce dönmelidir. Orta Do-
ğu'da kalıcı barış için, Başkenti Kudüs olan 
bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır” ta-
leplerini dile getirdi. 

“Yüzyılın Anlaşması Yüzyılın 
Filistin’e İhanetidir”

İsrail ve yandaşları tarafından işgal edilen Fi-
listin topraklarını ilhak etmek için ortaya atı-
lan Yüzyılın Anlaşmasının Filistinlilere ihanet 
olarak yapıldığını söyleyen Arslan, “Yüzyılın 
Anlaşması Yüzyılın Filistin’e ihanetidir. Orta-
doğu’da kalıcı barış için, Başkenti Kudüs olan 
bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurula-
na kadar mücadelemizi sürdürmekte karar-
lıyız. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin 
kısa bir zamanda ortaya çıkacağı ve bunun 
bütün dünya tarafından tanınacağı günler ya-
kındır diye ümit ediyoruz” dedi.
Filistin’in son yıllarda karşılaştığı yalnızlık 
politikalarının kendilerini derinden üzdüğü-
nü dile getiren Arslan, “İnsanlığın iki yüzlü, 
riyakar tavırları, Filistin halkının geleceğinin 
kararmasını sağlamaktadır. Sayın Cumhur-
başkanımıza, AK Parti hükümetine, Filistin 
davasını destekleyen partilere, sivil toplum 
kuruluşlarına ve halkımıza teşekkür ediyo-
ruz” sözlerine yer verdi.

“Filistin-İsrail Çatışması Tüm 
Dünyanın Sorunudur”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sendi-
kal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Filistin davasının kutsal bir dava 
olduğunu belirterek, “Terör devleti İsrail’in, 
Kudüs’te ve Gazze’de yıllardır sürdürdüğü 
zalimane tavır artık bıçağın kemiğe da-
yandığı noktadadır. Onun içindir ki ümmeti 
Muhammed’in ve tüm insanlığın sabrı artık 
taşmaktadır. Bu zulme bir an evvel son veril-
mesini istiyoruz. Filistin-İsrail çatışması sa-
dece o bölgenin sorunu değil, tüm dünyanın 
sorunudur. Eğer dünya barış istiyorsa, huzur 
istiyorsa, insanlığın sürmesini istiyorsa, bu 
zalim tavrın karşında olmalıdır” dedi.  

“Mescid-İ Aksa Kırmızı Çizgimizdir”

İsrail’in uluslararası hukuk önünde hesap 
vereceğini belirten Tanrıverdi “Mescid-i Aksa 
onurumuz, şerefimiz ve kırmızı çizgimizdir. 
Dünyada barış ve huzur isteyen herkes bu 
çatışmanın ve acımasız saldırının karşısında 
tavır ortaya koymalıdır. Mescid-i Aksa nasıl 
ki Peygamberimize miraç mekanı olmuşsa, 
sizlerin gayreti ile miraca ulaşacak, insanlı-
ğın ve Müslümanların miracı olacaktır. İnşal-
lah Kudüs halkının da Ramazan ayında bay-
ram yapacağı günleri yaşayacağız” şeklinde 
konuştu. Tanrıverdi, “Kudüs Şairi” olarak anı-
lan merhum Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i 
Aksa” şiirini de okudu.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 81 ilde HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız aracılığıyla İşgalci İsrail’in 
Mescid-i Aksa’daki saldırılarını tüm Türkiye’de kınadık.

İsrail’in Filistin halkına saldırılarını protesto etmek amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde  
bir araya gelen İl Başkanlıklarımız, Filistin halkına destek mesajları vererek, bütün dünyayı 

Filistin konusunda duyarlı olmaya davet ettiler.
Eylemlerde HAK-İŞ’in her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğu, zulüm gören  

Filistin halkıyla her zaman dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi.

HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara yönelik saldırıları, 
tüm Türkiye’de bulundukları illerde diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize olarak  

terör devleti İsrail’e tepkilerini gösterdiler.

Hak-İş İl Başkanlıkları’ndan 
İSRaİl’E TEpkİ
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arslan’dan, ESaM Başkanı 
Recai kutan’a Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Baş-

kan  Yardımcımız  Dr.  Osman  Yıldız  ile  birlik-

te  Ekonomik  ve  Sosyal  Araştırmalar  Merkezi  

(ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’ı makamın-

da ziyaret etti. 

Genel  Başkanımız  Mahmut  Arslan,  11  Ocak  

2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, ESAM 

Başkanı Recai Kutan’a HAK-İŞ tarafından Hatay 

Ormanları  Ağaçlandırma Arazisine,  adına ya-

pılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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arslan’dan ak parti Genel Başkan 
Yardımcısı Özhaseki’ye Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi 
makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği zi-
yarette, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 

Özhaseki’ye HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adı-
na yapılan fidan bağışı sertifikasını tak-
dim etti.

arslan, Yeniden Refah partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe'yi ağırladı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Şu-
bat 2021 tarihinde  Yeniden Refah Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler 
Başkanı Av. Bayram Sakartepe'yi HAK-
İŞ'te ağırladı.
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arslan,  ak parti Genel Başkan Yardımcısı 
Efkan ala'yı Ziyaret Etti 

arslan,  
MEMUR-SEn  
Genel Başkanı 
Yalçın’ı ağırladı

arslan,  
onGUn a.ş.  
Müdürü Uysal'ı 
kabul Etti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Efkan Ala'yı makamında 
ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Genel Merkezinde 10 Şubat 2021 ta-
rihinde gerçekleştirdiği ziyarette, Dış İliş-
kilerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Efkan Ala'ya HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart 
2021 tarihinde MEMUR-SEN Genel Başka-
nı Ali Yalçın’ı makamında ağırladı.
Ziyarette, Genel Başkanvekilimiz Dr. Os-
man Yıldız ile MEMUR-SEN Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Emin Esen yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart 
2021 tarihinde  Karaman Belediyesi’nin bir 
iştiraki olan Ongun A.Ş.  Genel Müdürü Tu-
ran Uysal'ı makamında kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Meh-
met Bayrakçı'da yer aldı.Günün anısına 
karşılıklı hediyeleşmede bulunuldu.
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Vatan partisi Heyetinden Hak-İş'e Ziyaret 

Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, Konfederasyonumuz Genel Mer-
kezinde 21 Nisan 2021 tarihinde Vatan Par-

tisi Genel Sekreter Vekili Hüseyin Karanlık 
ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Görüşmede, çalışma hayatının güncel so-

runları, ekonomik meseleler hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. Görüşmeye, HAK-
İŞ uzmanlarımız da katıldı.

arslan, ak parti 7. Büyük olağan kongresine katıldı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mart 
2021 tarihinde Ankara Spor Salonunda dü-
zenlenen AK Parti 7. Büyük Olağan Kong-
resine katıldı. Genel Başkanımız Arslan’a 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma 
Zengin de eşlik etti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti 7. Büyük Olağan Kongresinin hayırla-
ra vesile olması dileğinde bulundu
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Arslan, taleplerinin dikkate alınması ve 
mağduriyetimizin giderilmesini istedi. Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, üyeleri-
mizin sendikalarından istifa etmemelerine 
rağmen, işkolu değişikliği ve kanuni zorun-
luluk nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibariyle 
sendikalarından ayrılmak mecburiyetinde 
kaldığını belirterek, “İşkolu barajı altında 
kalan Konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımız kuruldukları günden bu yana hiçbir 
zaman baraj sorunu yaşamamıştır. Gerek 
6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin 
ardından getirilen düzenleme ile gerekse 
de önceki dönemlerde yapılan işkolları dü-
zenlemeleri nedeniyle mağdur olan bazı 
sendikaların toplu iş sözleşmesi bağıtla-
masının önündeki engellerin kaldırılması 
amacı ile geçmişte örneklerini gördüğü-
müz birçok muafiyet uygulaması hayata 
geçirilmiştir” dedi.
Arslan, sosyal barışın, sendikal örgütlü-
lüğün ve toplu iş sözleşmesi düzeninin 

korunması için önceki dönemlerde hayata 
geçirilen muafiyetlere ek olarak; kanuni 
zorunluluk sebebiyle üyelerini kaybeden ve 
işkolu barajı altında kalan sendikalarımız 
içinde yeni bir kanun düzenlemesi yapıla-
rak muafiyet getirilmesini talep etti. Arslan, 
bu talebin dikkate alınması ve mağduriyeti-
mizin giderilmesi istedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine 
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’a bir mektup yazarak, “696 
sayılı KHK sebebiyle üye kaybı yaşayan ve 
baraj altında kalan sendikalarımıza muafi-
yet getirilmesini talep ediyoruz” dedi.
Arslan, taleplerinin dikkate alınması ve 
mağduriyetimizin giderilmesini istedi. Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, üyeleri-
mizin sendikalarından istifa etmemelerine 
rağmen, işkolu değişikliği ve kanuni zorun-
luluk nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibariyle 
sendikalarından ayrılmak mecburiyetinde 

kaldığını belirterek, “İşkolu barajı altında 
kalan Konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımız kuruldukları günden bu yana hiçbir 
zaman baraj sorunu yaşamamıştır. Gerek 
6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin 
ardından getirilen düzenleme ile gerekse de 
önceki dönemlerde yapılan işkolları düzen-
lemeleri nedeniyle mağdur olan bazı sendi-
kaların toplu iş sözleşmesi bağıtlamasının 
önündeki engellerin kaldırılması amacı ile 
geçmişte örneklerini gördüğümüz birçok 
muafiyet uygulaması hayata geçirilmiştir” 
dedi. Arslan, sosyal barışın, sendikal örgüt-
lülüğün ve toplu iş sözleşmesi düzeninin 
korunması için önceki dönemlerde hayata 
geçirilen muafiyetlere ek olarak; kanuni 
zorunluluk sebebiyle üyelerini kaybeden ve 
işkolu barajı altında kalan sendikalarımız 
içinde yeni bir kanun düzenlemesi yapıla-
rak muafiyet getirilmesini talep etti. Arslan, 
bu talebin dikkate alınması ve mağduriyeti-
mizin giderilmesi istedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile  
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a bir mektup yazarak,  
“696 sayılı KHK sebebiyle üye kaybı yaşayan ve baraj altında kalan sendikalarımıza  

muafiyet getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Hak-İş’ten Baraj Muafiyeti Talebi
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Bu çerçevede, HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan imzasıyla gönderilen raporlar-
da, ekonomi ve hukuk reformu kapsamın-
da yeni anayasa başta olmak üzere 696 
sayılı KHK düzenlemesi yapılırken kadro 
dışı kalan işçilerin kadro almaları,  696 
sayılı KHK düzenlemesinin ardından baraj 
altında kalan sendikaların mağduriyetleri-
nin giderilmesi, mültecilere yönelik öneri-
lerimiz, kamuda çalışan mevsimlik işçilerin 
sorunlarının çözümü, kayıtdışı istihdamın 
giderilmesine yönelik önerilerimiz, Emek-
lilikte Yaşa Takılanlar ve emekli aylıklarının 
düşüklüğünün giderilmesi gibi çalışma ha-

yatının güncel konularına ilişkin tespit ve 
önerilere yer verildi. 

Arslan, “Taleplerimizin Dikkate 
Alınmasını Bekliyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak çalışanların sorunlarının 
çözülmesi konusunda bütün gücümüzle 
her platformda çalışmaya devam ediyoruz. 
Çalışanları yakından ilgilendiren ve büyük 
bir heyecanla çözülmesini bekledikleri 
konuları masaya yatırdık. Sorunları tespit 
ettik, önerilerimizi hazırladık. Hukuk ve 
ekonomi alanında reform hazırlıkları yapan 
hükümetimize ve ilgili bakanlarımıza bu ra-

porlarımızı sunmayı sürdürüyoruz. HAK-İŞ 
olarak, yapılacak olan hukuk ve yargı refor-
munda çalışanların sorunlarının çözümü 
konusunda adımların atılması talebimizi bir 
kez daha yineliyoruz” dedi. 

Arslan, 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi ya-
pılan işçilerin hakları için yürüttükleri mü-
cadelenin yanı sıra farklı gerekçelerle kadro 
kapsamı dışında kalan işçiler için de müca-
deleye devam ettiklerini belirterek, “Kadro 
düzenlemesi dışında kalarak mağduriyet 
yaşayan işçilerin kadro alması talebimizi 
her platformda dile getiriyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının güncel sorunlarına ilişkin 
hazırladığı raporları hükümete sunmaya devam ediyor. Çalışanları yakından ilgilendiren pek 

çok konuya ilişkin hazırlanan raporlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere ilgili bakanlara sunuldu. 

"Çalışma Hayatının Sorunlarını Raporlarla 
Hükümete Sunmaya Devam Ediyoruz"
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HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-
İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve 
TZOB'un oluşturduğu heyetin ortak açıkla-
masında şu ifadelere yer verildi:
“Bizler Türkiye’nin işçi, işveren, memur, es-
naf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil 
eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz.
ABD Başkanı'nın 24 Nisan 2021 tarihinde 
yaptığı sözde soykırıma dair açıklamayı ke-
sin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz.
Hiçbir bilimsel ve hukuki temele dayanma-
yan sözkonusu açıklamayı siyasi popüliz-
min bir sonucu olarak görüyoruz.
ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların 
yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değe-
ri bulunmadığını, bu kişilerin tarihi konular-
da hüküm verecek, hukuki ve ilmi bilgileri 
olmadığını önemle vurguluyoruz.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, 
halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış 
ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan 
başka bir sonuç vermeyeceğinin görülme-
sini arzu ediyoruz.
Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında 
yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması 
önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul edil-
mediğini hatırlatıyoruz. 
Tarihi gerçekler, politikacıların konjonktürel 
siyasi amaçlarına veya iç siyasi çıkarlarına 
göre tahrif edilip, değiştirilemez.
Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir za-
man kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç kimse-
den ders alacak da değildir.
Yapılan bu açıklama milletimizin vicdanında 
da asla kabul görmeyecek, ülkelerimiz ara-
sındaki müttefiklik ilişkisinde tamiri zor ve 

derin bir yara açacaktır. ABD, malum siyasi 
çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir 
amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını 
düzeltmeli, tarihten düşmanlık çıkarmaya 
çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet 
etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede 
barış içinde birarada yaşamasına yönelik 
çabaları desteklemelidir.
Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı önce-
sinde ve sırasında hayatını kaybeden her 
milletten ve her inançtan fertleri saygıyla 
anıyoruz.
Ermeni terör örgütlerince düzenlenen al-
çakça saldırılarda şehit düşen 31'i diplomat 
ve onların aile mensupları olmak üzere 58 
vatandaşımızı unutmadığımızı hatırlatıyor 
ve onları rahmetle yâd ediyoruz.”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, 
yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı 

mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine tepki gösterdi. 

Türkiye aB kİk Heyeti’nden aBD Başkanı 
JoE BİDEn’a TEpkİ

"ABD Başkanı'nın 24 Nisan 
2021 tarihinde yaptığı sözde 
soykırıma dair açıklamayı 
kesin ve kati şekilde 
reddediyor ve kınıyoruz."
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş 
Sendikamızın 43. Kuruluş yıldönümü progra-
mına katıldı. “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin 
Kararlıyız” temasıyla, 25 Ocak 2020 tarihinde, 
Ankara’da Koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak 
gerçekleştirilen programa HAK-İŞ ve HİZ-
MET-İŞ Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 
HİZMET-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onur-
sal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Genel 
Sekreteri, Genel Merkez Denetim ve Disiplin 
Kurulu üyeleri, Ankara Şube Başkanları, Ko-
mite başkanları, uzmanlar ve basın mensup-
ları katıldı.

 “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin 
Kararlıyız”

Programda konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikamızın kuru-
luşundan bugüne 42 yıl içerisinde yolunu ve 
istikametini belirleyerek, hedeflerini önemli 
ölçüde başardığını söyledi.
43. yıla girerken başarılması gereken yeni 
hedeflerin bulunduğunu ve samimiyetle ça-
lıştıklarını belirten Arslan, “Erdemli bir sendi-

kal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlı-
lıkla sürdürüyoruz” dedi.
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın 43 yıllık 
yürüyüşünde birçok zorlukla karşılaştığını 
kaydeden Arslan, "Tüm baskı ve dayatmalara 
karşı HİZMET-İŞ, onurdan, emekten, haktan 
yana olmaktan vazgeçmeyerek, yüz binler-
ce emekçi ile beraber yoluna devam ediyor” 
diye konuştu. HİZMET-İŞ Sendikamızın kuru-
luşunda emeği geçenlere teşekkürler eden 
Arslan, vefat eden kurucu üyemiz Ömer Kap-
lan’ı rahmet ve minnetle andı.

“HİZMET-İŞ HAK-İŞ’in Amiral 
Gemisidir”

HİZMET-İŞ Sendikamızı HAK-İŞ’in amiral 
gemisi olarak tanımlayan Arslan, şunları 
kaydetti:” HİZMET-İŞ Sendikamız iki sorum-
luluğu üzerinde taşımaktadır. Bir taraftan 
HAK-İŞ’e olan desteğini sınırsız ve hiçbir 
şarta bakmaksızın devam ettirirken, diğer 
taraftan kendisini de geleceğe taşımaktadır. 
HİZMET-İŞ teşkilatına HAK-İŞ’e olan katkıla-
rından dolayı teşekkür ediyorum.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin 
Kararlıyız” temasıyla,  Ankara’da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere 

uygun olarak gerçekleştirilen 43. Kuruluş Yıldönümü programına katıldı.

Hizmet-İş Sendikamız 43. Yaşında
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“Taşeron Sisteminin Ortadan 
Kaldırılması İçin Önderlik Ettik”

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikamızın taşeron 
sisteminin ortadan kaldırılması için önder-
lik ettiğini kaydeden Arslan, “Türkiye’de ses 
getiren mücadelemiz meyvelerini vermiş ve 
bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. 696 sayılı 
Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada 
gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorlukları-
mız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz oldu. Ama ne 
olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 mil-
yona yakın taşeron işçisi, kadrolarını alarak 
normalleşme sürecine geçmiş bulunmakta-
dır. Yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin 
başlamasıyla belediye şirketlerinde toplu iş 
sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz ve sürecin ilk 
adımını onlarla paylaşıyoruz” diye konuştu.

“100 Binden Fazla Üyemiz Yasa 
Zoru İle Bizden Kopartıldı”

696 sayılı KHK'ya eklenen geçici madde ile iş 
kollarında yaşanan değişiklik nedeniyle 100 
binden fazla üyenin sendikalarımızdan isti-
fa etmek zorunda kaldığını belirten Arslan, 
“Taşeron mücadelesinde verdiğimiz emekler 
bu değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir 
haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokra-
tik uygulamaya karşı geri adım atmayacağız. 
Mücadelemizi daha da büyüteceğiz” açıkla-
masında bulundu.

“TİS Sürecinde Emekçilerle Yan 
Yana Olacağız”

Kamuda ve belediye şirketlerinde kadro-
ya geçen taşeron işçilerin de ilk defa dahil 
olacağı toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili 
de konuşan Arslan, "Bu süreçte her istedi-
ğimizi alamayabiliriz. Ancak bu mücadele-
den vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Tüm 
unsurlarımız ile bu süreçte emek vereceğiz. 
Vazgeçmeden, geri adım atmadan toplu söz-
leşme aşamalarında emekçiler ile yan yana 
olmalıyız. Onları sendikal mücadeleye yakın-
laştırmalı ve onlara sendikanın önemi anlat-
malıyız" ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz Pandemiyle Mücadelede 
Başarıya İmza Attı”

Ülkemizin pandemi döneminde büyük bir 
başarıya imza attığını kaydeden Arslan, “Ge-
lişmiş ülkelerinin adeta çuvalladığı süreçte 
Türkiye, sağlık çalışanlarının fedakârlığı, sağ-
lık alt yapımızın güçlü olması ve devletimizin 
bu konudaki güçlü inisiyatifiyle bu olağanüs-
tü dönemi en az hasarla geçirmiş olmanın 
mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Kısa Çalışma Ödenekleri ve 
Ücretsiz İzin Uygulamaları 
Mağduriyete Neden Oldu” 

Talep etmelerine rağmen işçi pozisyonunda-
ki sağlık çalışanlarına herhangi bir ek ödeme 

verilmesini sağlayamadıklarını belirten Ars-
lan, bu durumdan dolayı 200 bin sağlık çalı-
şanı işçinin kırgınlık yaşadığını bildirdi. Arslan, 
“Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten 
çıkarma yasağı gibi olağanüstü dönemlerde 
başvurduğumuz düzenlemeler, aynı zaman-
da büyük sorunları da beraberinde getirdi. 
İşten çıkarma yasağı işverenlerin ne yazık ki 
işçileri ücretsiz izne çıkararak 1.177 lirayla, 1 
Ocak'tan itibaren ise 1.400 lirayla yaşamaya 
mahkum edilen binlerce, on binlerce arkada-
şımız var. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin 
miktarının üzerine ilave yaparak tam ödeme 
yapma alışkanlığı olmayan geniş bir özel 
sektör yapımız var. Dolayısıyla kısa çalışma 
ödeneklerinde ve ücretsiz izin uygulama-
larında mağdur olmuş milyonlarca emekçi 
arkadaşımız var” dedi. 

“Ücretsiz İzin Uygulaması İstismar 
Edildi”

Ücretsiz izin uygulamasının, kısa çalışma 
ödeneğine hak kazanamayanlar için istisna 
olarak uygulanacağı söylenmesine rağmen 
bunun işverenler tarafından istismar edildi-
ğini belirten Arslan, bunu önlemeye yönelik 
çabaların da istenilen noktaya ulaşamadığını 
söyledi.
Arslan, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlan-
ma şartlarının azaltılmasını istememize rağ-
men, 450 gün prim ödemeye gelmesine rağ-
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men halen bizim için yeterli olmadığını ifade 
etmek istiyorum. Kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma, kısa çalışma ödeneğinin mik-
tarının artırılması ve ücretsiz izne çıkarma 
şartlarının çalışanlar lehine düzenlenmesi 
talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Arslan, çalışma hayatının yaşadığı zorlukların 
ortadan kaldırması için farklı konfederasyon-
lar, işverenler ve hükümetle bir araya gelme 
geleneğinin çalışma hayatında kazandırıldığı-
nı ve bu dönemde önemli çalışmalara imza 
atıldığını söyledi. 

Bütün Emekçileri HAK-İŞ’e Bağlı 
Sendikalarda Örgütlenmeye Davet 
Etti

"HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak ülkemizin, böl-
gemizin ve küremizin bütün mağdurlarına, 
mazlumlarına ve emekçilerine borcumuz 
olduğunun altını çiziyoruz” diyen Arslan, sen-
dikalı ve sendikasız bütün işçileri, HAK-İŞ'te 
örgütlenmeye davet etti.
Arslan, "Ülkemizin yaklaşık 14 milyon çalı-
şanının 2 milyonu sendikalı. 3 konfederasyon 
ve bağımsız sendikaların toplam üye sayısı 2 
milyon civarında. 12 milyon işçi bizi bekliyor. 

Her iş kolundaki sendikalarımızın daha çok 
mücadele ederek, bu sendikasız işçileri sen-
dikalarımıza dahil etmemiz gerekiyor” ifade-
lerini kullandı.

HAK-İŞ'in Gücü Türkiye'nin 
Gücüdür”

HAK-İŞ'in gücü arttıkça Türkiye'nin de gü-
cünün artacağına inandığını belirten Arslan, 
“Bize 700 bin üye yakışmıyor. Biz 7 milyon-
ları, 10 milyonları hak ediyoruz. Bunu başa-
rabilir miyiz, başarırız” değerlendirmesinde 
bulundu.

ÖZ: “HİZMET-İŞ Standart Belirleyen 
Bir Kurumdur”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, “Bugün sendikamızın 43. Yılını 
kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ tarihi, 
başarılar tarihidir. Alın terinin, devletimize 
ve milletimize sahip çıkmanın, değerlerimi-
ze, inancımıza, örfümüze ve demokrasiye ve 
geleceğimize sahip çıkmanın tarihidir” dedi.
Geride bıraktığımız 42 yılın emek tarihi açı-
sından önemsenmesi gerektiğini belirten Öz, 

“Sabırlı, inançlı, dirençli, zorluk ve başarılarla 
dolu bir geçmişe tanıklık ettik. Kuruluş yıldö-
nümümüz vesilesiyle, Sayın Genel Başkanı-
mız ile Kurucu ve Onursal Başkanımıza, 43 
yıl önce öncülük eden kurucularımıza, teş-
kilatımız adına bir kez daha teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Tanrıverdi: “HİZMET-İŞ Emeğin Onur 
Kalesidir”

Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Ge-
nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “24 Ocak 
1979 tarihinde 43 yıl önce Adıyaman’da 7 
arkadaşımızla başlattığımız bu mücadelenin 
bugün Türkiye’nin en büyük sendikasına dö-
nüşmesi hepimiz için bir gurur meselesidir. 
Bu mücadeleye omuz veren Genel Merkez 
Yöneticisinden, şube başkanlarımıza, temsil-
ci arkadaşlarımıza ve çalışan arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyorum” dedi.
Program hediyeleşme ve aile fotoğrafı çeki-
mi ile son buldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ Sendikamızın 43. Kuruluş Yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlenen Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu toplantısına da katıldı.
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HAK-İŞ tarafından uluslararası yardım ve kapasite geliştirme çerçevesinde gönderilen her 
türlü destek dolayısıyla Malavi İşçi Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Denis Kalekeni,  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bir teşekkür mektubu gönderdi.
Mektupta, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından gönderilen her türlü destek sayesinde  
MCTU Konfederasyonunun kurumsal kapasite ve personel kapasitesini geliştirme ve  

2021 yılı eğitim programları yapılacağı belirtildi.
Malavi İşçi Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Denis Kalekeni, Genel Başkanımız

Mahmut Arslan’a hitaben yazdığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Malavi MCTU konfederasyonu’ndan 
arslan’a Teşekkür

“Bize gönderdiğiniz her türlü destek ile  
MCTU Konfederasyonumuzu geliştirme imkanı bulduk. 

Bundan dolayı size minnettar olduğumuzu belirtir, 
çok teşekkür ederiz. 

Yardımınız olmasaydı bunların hiçbirisini 
yapmamız mümkün değildi.

Sayın Başkandan, ekibinden ve HAK-İŞ’ten 
Allah razı olsun.

Malavi İşçi Sendikalar Kongresi yönetim kurulu ve 
tüm üyeleri adına dostça selamlarımızı iletir, mutlu ve 

verimli bir yıl geçirmenizi temenni ederiz.”
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arslan’dan Cumhurbaşkanlığı 
Hukuk politikaları kurulu'na Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mart 
2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili Meh-
met Uçum’u ziyaret etti. Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan ve Cumhurbaşkanlığı 
Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili 
Mehmet Uçum görüşmesinde,  Genel Baş-
kan Yardımcımız Hüseyin Öz, Genel Sek-
reterimiz Eda Güner, Hukuk Müşavirimiz 
Hamdi Koçoğlu, Hizmet-İş Hukuk Müşaviri 
Kürşat Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk 

Politikaları Kurulu üyesi Uğur Kızılca yer 
aldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Ku-
rulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’a Kon-
federasyonumuzun hazırladığı “Sendikal 
Haklar ve Çalışma Hayatı” başlıklı raporu 
sundu. Arslan ayrıca, yeni anayasa, sosyal 
diyalog mekanizmalarının etkin işletilmesi, 
kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işçi-
lerin sorunlarının çözümü, 696 sayılı KHK 
düzenlemesinden kaynaklı mağduriyetle-

rin giderilmesi, sendikal örgütlenme başta 
olmak üzere çalışma hayatının güncel ko-
nularına ilişkin birçok öneri ve tespitin yer 
aldığı raporumuza ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Ku-
rulu Başkan Vekili Mehmet Uçum da Cum-
hurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu-
nun tüm sosyal taraflarla çalışmayı önem-
sediğini belirterek, bu süreçte HAK-İŞ ile 
işbirliğinin önemine dikkat çekti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 3 Şu-
bat 2021 tarihinde AK Parti Yerel Yönetim-
ler Başkan Yardımcısı 25. Dönem  AK Parti 
Sakarya Milletvekili Ali İnci'yi HAK-İŞ'te 
ağırladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi ma-
kamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK 
Parti Genel Merkezinde 10 Şubat 2021 ta-
rihinde gerçekleştirdiği ziyarette, Ekonomi 
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cısı Nurettin Canikli'ye  HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, 

adına yapılan fidan bağışı sertifikasını tak-
dim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şu-
bat 2021 tarihinde, Ulaşlı Belediyesi Eski 
Başkanı Burhan Abiş’i ziyaret etti.  Arslan’a 
ziyaretinde Konfederasyonumuza bağlı Öz 
Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz 
ve Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Sipahi eşlik etti.

arslan, ak parti 
Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı 
İnci'yi ağırladı

arslan'dan  
ak parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Canikli'ye Ziyaret 

arslan, Ulaşlı 
Belediyesi Eski 
Başkanı abiş'i 
Ziyaret Etti
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ocak 2021 tarihinde 
Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gül-
tak’ı makamında ağırladı. Ziyarette, Ermenek eski Belediye 
Başkanı Uğur Sözkesen’de yer aldı. Ziyaret programında, ça-
lışma hayatı ve gündeme ilişkin konular ele alındı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Şu-
bat 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A.Yekta Saraç’ı 
makamında ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in yük-
seköğretim ve akademik eğitime büyük 
önem verdiğini belirterek, son zamanlarda 
üniversiteler ile HAK-İŞ arasında gerçek-
leştirilen işbirliği anlaşmaları hakkında Sa-
raç’a bilgiler verdi.

Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a HAK-İŞ tarafın-

dan Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazi-
sine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını 
takdim etti.

arslan, Mersin akdeniz 
Belediye Başkanı 
Gültak’ı kabul Etti

arslan'dan  
YÖk Başkanı 
Yekta Saraç’a 
Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Şu-
bat 2021 tarihinde HAK-İŞ Konya İl Başka-
nı Vacit Sır ile Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkan 
Yardımcılarını HAK-İŞ Genel Merkezinde 
ağırladı. Ziyarete, Genel başkan Yardım-
cımız Hüseyin Öz ve Hizmet-İş Sendikası 
Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Arslan, Konya Şube Başkan Yardımcılığı 
görevi sona ererek, emekliye ayrılan Ham-
za Erol’a başarılarından dolayı bir teşekkür 

belgesi takdim etti. Arslan ayrıca, Hamza 

Erol’a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 

Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fi-

dan bağışı sertifikasını takdim etti. 

Hak-İş konya İl 
Başkanlığı’ndan 
arslan’a Ziyaret
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Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 11 Şubat 2021 tarihinde Tek Çatı Eğitim 
ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temel ve 
beraberindeki dernek yöneticileri Müge Er-
tuğrul ile Haydar Temel’i HAK-İŞ’te ağırladı.
Görüşmede HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Av. 
Hamdi Abdullah Koçoğlu ile Uzman Fatoş 
Can yer aldı.

Görüşmede, ücretli öğretmelerin mağduri-
yetlerini gidermek amacıyla yapılacak ça-

lışmalar görüşüldü.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Me-
tin Kıratlı’yı makamında ziyaret etti.  Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, 14 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

arslan’dan, 
Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanı 
kıratlı’ya Ziyaret

Yıldız, Tek Çatı 
Derneği İle Ücretli 
Öğretmenlerin 
Sorunlarını Görüştü

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile 
birlikte 12 Şubat 2021 tarihinde Düzce Be-
lediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Arslan ve Düzce Belediye 
Başkanı Özlü, gündem ve çalışma hayatına 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Arslan’a, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı M. Me-
sut Gökdemir de eşlik etti. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Düzce Belediye Başkanı 
Özlü’ye, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan 
bağışı sertifikasını takdim etti.

arslan’dan, Düzce Belediye Başkanı Özlü’ye Ziyaret
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ada-
let, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP Genel 
Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek 
Araştırma Merkezi Direktörü Edison Hox-
ha ile görüştü. Görüşmede Genel Sekre-
terimiz Eda Güner de yer aldı. Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, 16 Şubat 2021 
tarihinde , “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın 
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Proje-
mizin” açılış toplantısı için Türkiye’de bulu-

nan, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP Genel 
Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek 
Araştırma Merkezi Direktörü Edison Hoxha 
ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile COJEP ve 
Arnavutluk Emek ve Araştırma Merkezi 
arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Şu-
bat 2021 tarihinde HAK-İŞ Diyarbakır İl 
Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde Ars-
lan’a, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner 
ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin eşlik etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan Diyarbakır İl Başkanlığında, 
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç 
ve Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın Diyarbakır İl Başkanlarıyla bir araya 
geldi. Ziyaret programında çalışma hayatı 
ve gündeme ilişkin konular ele alındı.
Ziyaret programının sonunda Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası 
Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Öz 

Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı 
Mehmet Aküzüm, Öz Finans-İş Sendikası 
Diyarbakır İl Başkanı Tahsin Koçhan, Öz 
Güven-Sen Diyarbakır İl Başkanı Hidayet 
Meşe ve Öz Çelik-İş Sendikası İşyeri Tem-
silcisi M. Hanifi Yardımeden’e HAK-İŞ ta-
rafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı ser-
tifikalarını takdim etti.

arslan, CoJEp 
Başkanı ve 
arnavutluk 
araştırma Direktörü 
İle Görüştü

arslan,  
Hak-İş Diyarbakır 
İl Başkanlığı’nı 
Ziyaret Etti
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arslan’dan Diyarbakır Valisi karaloğlu’na Ziyaret

arslan, 
ak parti Çorum 
Milletvekili 
kavuncu'yu ağırladı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 
Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır Valisi 
Münir Karaloğlu’nu makamında ziya-
ret etti.
Ziyaret programına HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Eda Güner, HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet 
Dinç ve Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın Diyarbakır İl Başkan-
ları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na 
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan 
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Şubat 
2021 tarihinde AK Parti Çorum Milletvekili Erol 
Kavuncu’yu HAK-İŞ'te ağırladı.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunul-
du.
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arslan’dan, ak parti Gaziantep İl Başkanı 
Özkeçeci’ye Ziyaret 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 
2021 tarihinde Genel Başkan Vekilimiz Dr. 
Osman Yıldız ile birlikte AK Parti Gaziantep 
İl Başkanı Mehmet Özkeçeci’yi ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a HAK-İŞ Gaziantep İl 
Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver de eş-
lik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ziyare-
tin ardından AK Parti İl Başkanı Özkeçe-
ci’ye, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan fidan 
bağış sertifikasını takdim etti.
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arslan, ak parti kahramanmaraş Milletvekili 
Habibe Öçal’ı ağırladı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart 
2021 tarihinde AK Parti Kahramanmaraş 
Milletvekili Habibe Öçal’ı makamında ağır-
ladı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ha-
bibe Öçal, kaleme aldığı “PKK Terörü ve 
Kadın” isimli kitabı Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a takdim etti.

arslan, İstanbul 4 no'lu şube Yönetimini kabul Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart 2021 ta-
rihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın İstanbul 4 No’lu Şube Başkanlığına seçilen 
Yücel Fırat ve beraberindeki şube yönetim kurulu 
üyelerini kabul etti. Arslan, İstanbul 4 No’lu Şubesi-
nin 11 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan 
Genel Kurulu’nda seçilen Şube başkanı Yücel Fırat ve 
yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar di-
ledi.
İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Yücel Fırat da Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan'a göstermiş olduğu kat-
kı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 4 No’lu Şubesi eski 
başkanı Reşat Kaya da yer aldı.

arslan, Hak-İş adıyaman İl Başkanlığı’nı Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 
2021 tarihinde, HAK-İŞ Adıyaman İl Baş-
kanlığı’nı ziyaret etti. 
Adıyaman İl Başkanlığı’nın çalışmalarıyla 
ilgili HAK-İŞ İl Başkanı Hasan Kılınç’tan 
bilgi alan Arslan, Kılınç ve şube yönetimine 
görevlerinde başarılar diledi. 
HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan Kı-
lınç ziyaretinden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkür etti. Ziyarette 
HAK-İŞ’e bağlı Sendikaların Adıyaman İl 
Başkanları da yer aldı.
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arslan, niğde şube Yönetimini kabul Etti

arslan, Gaziantep 2 no'lu şube Başkanını kabul Etti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Niğde Şube Baş-
kanlığına seçilen Kadir Yenel ve beraberin-
deki şube yönetim kurulu üyelerini kabul 
etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Niğde 
Şubesinin 4 Mart 2021 tarihinde gerçek-
leştirilen 1. Olağan Genel Kurulunda Şube 
Başkanlığına seçilen Kadir Yenel ve bera-
berindeki şube yönetim kurulu üyelerine 
çalışmalarında başarılar diledi.
Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel de Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan'a katkı ve des-
teklerinden dolayı teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mart 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Gaziantep 2 No'lu 
Şube Başkanlığına seçilen Ahmet Hoşaf’ı 
kabul etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Gaziantep 
2 No'lu Şubesinin 3 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu 
seçimleri sonucunda şube başkanlığına 
seçilen Ahmet Hoşaf’a çalışmalarında ba-
şarılar diledi.
Gaziantep 2 No'lu Şube Başkan Ahmet Ho-
şaf da Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

sağlığımız için lütfen 
maske kullanalım
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Ocak 
2021 tarihinde HAK-İŞ Balıkesir İl Başkan-
lığımızı ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri, BAL-
SU A.Ş., Balıkesir PERSONEL A.Ş, Karesi 
Belediyesi Personel A.Ş. ve Altıeylül Be-

lediyesi Personel A.Ş. ile imzalanan toplu 
iş sözleşmesi töreninin ardından Öz Gü-
ven-Sen Genel Başkan Yardımcıları Murat 
Ünal ve Mehmet Ali Sipahi ile birlikte HAK-
İŞ Balıkesir İl Başkanlığımızı ziyaret etti.
Arslan, ziyaret kapsamında HAK-İŞ Balıke-
sir İl Başkanımız Savaş Dal ve şube yöne-

timiyle bir araya geldi. HAK-İŞ Balıkesir İl 
Başkanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi 
alan Arslan, Balıkesir İl Başkanımıza ve yö-
neticilere görevlerinde başarılar diledi.
Balıkesir İl Başkanımız Savaş Dal, ziyaret-
lerinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a teşekkürlerini iletti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ocak 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Trakya Şube Baş-
kanlığını ziyaret etti. 
Ziyaret kapsamında Arslan, Konfederasyo-
numuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Trakya 
Şube Başkanı Aykut Aktemur ve Öz Sağ-
lık-İş Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Elif 
Sağlam ile bir araya geldi. Ziyarette yeni 
kurulan Hizmet-İş Trakya Şube Başkanlı-

ğı’nın çalışmaları hakkında bilgi alan Ars-
lan, Trakya Şube Başkanı ve yöneticilere 
görevlerinde başarılar diledi.

Trakya Şube Başkanı Aykut Aktemur, ziya-
retlerinden dolayı Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a teşekkürlerini iletti.

arslan, 
Hak-İş Balıkesir 
İl Başkanlığımızı 
Ziyaret Etti

arslan, Trakya 
şube Başkanlığını 
Ziyaret Etti
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız’ın 
kıymetli babası Mustafa Yıldız hayatını kay-
betti. Merhum Mustafa Yıldız, 11 Mart 2021 
günü evinin önünde düzenlenen cenaze 
namazının ardından Sakarya’nın Hendek 
ilçesi aile mezarlığında dualar eşliğinde def-
nedildi. Merhum Yıldız’ın cenaze törenine, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Yunus 
Değirmenci, HAK-İŞ Genel Sekreterimiz 
Eda Güner,  HAK-İŞ Eski Başkanı, 24-25-
26. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili Sa-
lim Uslu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı, 25. Dönem AK Parti Sakarya 
Milletvekili Ali İnci,  HAK-İŞ  İl Başkanları-
mız, konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın genel başkanları, sendikalarımızın 
genel merkez ve şube yöneticileri, HAK-İŞ 
Genel Merkez personeli, ailesi, yakınları ve 
sevenleri katıldı. Defin töreninin ardından 
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve  
AK Parti Sakarya Hendek İlçe Başkanları 
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız’a 
taziye ziyaretinde bulundu. 

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız’ın kıymetli babası Mustafa Yıldız hayatını kaybetti.
Merhum Mustafa Yıldız, 11 Mart 2021 günü evinin önünde düzenlenen cenaze namazının 

ardından Sakarya’nın Hendek ilçesi aile mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Genel Başkan Vekilimiz Yıldız’ın acı Günü
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Merhuma yüce Allah’tan rahmet, Genel Başkan Yardımcımız başta olmak üzere ailesine, 
sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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Merhum Şahin’in cenaze törenine, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Baş-
kanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sek-
reterimiz Eda Güner, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları, 
sendikalarımızın genel merkez ve şube 
yöneticileri, ailesi, yakınları ve sevenleri 
katıldı.
Merhuma yüce Allah’tan rahmet, Genel 
Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin baş-
ta olmak üzere ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin’in kıymetli kardeşi Mustafa Şahin hayatını 
kaybetti. Merhum Mustafa Şahin, 25 Mart 2021 günü kılınan cenaze namazının ardından 

Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe Köyünde dualar eşliğinde defnedildi.

Genel Başkan Yardımcımız şahin’in acı Günü
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AFAD Genel Merkezi Anadolu Salonunda 12 
Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen imza 
törenine, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri 
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Yunus Değirmenci, Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi Başkanı Gökhan 
Recep Bişkin, HAK-İŞ Genel Denetim Kuru-
lu Başkanı Vedat Böke, HAK-İŞ Genel Disip-
lin Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz ile AFAD 
Daire Başkanları ve personelleri katıldı.

“Afet Farkındalığında Çok Mesafe 
Aldık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gölcük 
depreminin ilk anlarında deprem bölgesin-
de olduğunu anımsatarak, “Gölcük’e gitti-
ğimizde çöken binadan bir kadının enkazın 

altından yardım istediğine şahit oldum. Hiç 
kimsenin ona yardım edemediğini gördüm. 
Çaresizliğin ne olduğuna orada şahit oldum. 

1999 depreminin üstünden 22 yıl geçti. O 
günlerden bugünlere kadar çok şey değiş-
ti. Bu süreçlerde destek veren başta Sayın 

HAK-İŞ ile AFAD arasında 2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında gerçekleştirilen  
Afet Eğitim İşbirliği Protokolü Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandı. 

Hak-İş İle afaD arasında afet Eğitim 
İşbirliği protokolü 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 
Son 20 yılda afet konusunda çok ciddi çalış-
malar yapıldı. Yapılan çalışmaların meyvele-
rini bugün alıyoruz. Bu konuda daha yapıla-
cak çok şey var ama afet farkındalığında çok 
ciddi mesafe aldık” dedi.

“Toplumun Devletini Yanında 
Görmesi Çok Önemli”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sürece 
çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Ars-
lan, “Sayın Bakanımıza afet konusuna bakışı 
ve afet farkındalığına yeni bir ivme kazandır-
dığı için çok teşekkür ediyorum. Sayın Ba-
kanımız, Elazığ depreminde ilk andan itiba-
ren Sağlık Bakanımız ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızla birlikte afet alanında bulundu. 

İnanılmaz bir özveri ile günlerce orada ka-
larak toplumun devletini yanında görmesi, 
hissetmesi toplumun büyük bir sempatisini 
kazandırdı. Depremzedelerin acılarını hafif-
letti. Bakanımızın sergilediği bu duruş, va-
tandaş ile devlet arasındaki bağı güçlendirdi” 
diye konuştu.

“Ankara ve İstanbul’da HAK-KUT 
Timi Oluşturacağız”

İçinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı 
afet eğitiminin son derece önemli olduğunu 
vurgulayan Arslan, “Afet Eğitimi Yılı konusu-
nu çok değerli buluyoruz. HAK-İŞ olarak bü-
tün yönetim kurulumuzla, sendikalarımızın, 
bütün üyelerimizin ve üyelerimizin yakınları-
nın afet eğitimi alması konusunda iddialıyız. 
Bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu 

konudaki çalışmalarımızı da başlattık. AFAD 
ile ikili işbirliği çalışması yaptık. Bu konuda 
hazırladığımız projemiz Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 
kabul edilirse 140 arkadaşımızın müdahale 
ekiplerinde yer alacak şekilde eğitimlerini 
gerçekleştireceğiz. Ankara ve İstanbul’da 
HAK-KUT timi oluşturacağız. Bir afet duru-
munda sırtında HAK-İŞ yeleği olan acil kur-
tarma ekibimizi bu yıl içinde projemiz kabul 
edilirse gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Bu Görevi Vatani Bir Görev Olarak 
Görüyoruz”

HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi’nin HAK-İŞ’in 
daimi bir komitesi olduğunun altını çizen 
Arslan, “Afet İşleri Komitemiz etkin bir şe-
kilde çalışıyor. Komitemizin öncülüğünde 
AFAD Eğiticilerin Eğitimini tamamladık. 
Yaklaşık 35 arkadaşımız eğitici sertifikasını 
aldı. Biz kendi üyelerimizi de AFAD’ın verdi-
ği bu sertifika üzerinden eğitecek bir altyapı 
kuruyoruz. Bu görevi vatani bir görev olarak 
görüyoruz. Bunun ertelenmez ve vazgeçil-
mez bir görev olduğunu düşünüyoruz. Bu 
ülke her yönüyle bir afet bölgesi olduğu için 
sürekli afete hazır ve farkında olmalıyız. İçiş-
leri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun 
ve AFAD’ın önderliğinde bu çalışmalara 
her zaman destek vermeye, katkı verme-
ye ve HAK-İŞ olarak kendi deneyimlerimizi 
de dikkate alarak çaba sarf etmeye devam 
edeceğiz. Depremsiz, afetsiz bir Türkiye 
hayal ediyoruz ama böyle bir şey olursa da 
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buna hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünü-
yoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ Hep Afet Bölgelerinde 
Oldu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin 
yıllardır farklı afetlerle karşı karşıya kaldığını 
belirterek, “2019 yılı ile 2020 yıllını kıyasladı-
ğımızda Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen 
deprem oranı 2019 yılına göre yüzde 43 ora-
nında artmıştır. 
Ülkemiz için doğal afet yönünden böylesi 
zorlu geçen bir yılda, Türkiye'nin en önem-
li emek örgütlerinden birisi olan HAK-İŞ'e 
teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın sıkıntı 
yaşadığı her dönemde HAK İŞ madden, ma-
nen, şefkatiyle, merhametiyle ve yumuşak 

kavrayıcı sesiyle hep afet bölgelerinde oldu. 
Hem burada bulunan HAK-İŞ Konfederas-
yonumuzun yöneticileri, hem de illerde bu-
lunan HAK-İş İl Başkanlarımız, afet bölge-
lerinde halkımızın yarasına merhem olmak 
için ellerinden gelen tüm gayreti samimi-
yetle göstermiştir. HAK-İŞ, ülkemizin zorlu 
dönemlerinde hem insanlık sorumluluğuyla 
hem de Türkiye'nin en önemli işçi konfede-
rasyonu sorumluluğuyla hareket etmiştir. 
Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

“HAK-İŞ’in Elini Taşın Altına Koyan 
Çalışmaları Var”

2021 yılını Türkiye'de afet eğitim yılı olarak 
ilan ettiklerini ve hedeflerinin 51 milyon va-
tandaşa ulaşmak olduğunu belirten Soylu 

“Arama- kurtarma konusunda HAK-İŞ'in 
elini taşın altına koyan çalışmaları var. Bu 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
HAK-İŞ’e milyonlarca insanımıza ulaşabile-
ceğimiz bir kanal açtığı ve afet konusunda 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği 
için müteşekkiriz. 
Konfederasyonumuz ve Sendikalarımız dü-
zeyinde yapılan eğitim çalışmalarında veri-
lecek 30-40 dakikalık eğitimlerin çok önem-
li ve afet durumlarında kritik öneme sahip 
olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu eğitimle-
rin verilmesini arzu ediyoruz. Bu protokolü 
imzalama fırsatı sağladığınız için bir kez 
daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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arslan, Bakan Soylu'ya Taziye 
Ziyaretinde Bulundu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'ya annesinin vefatı 
dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleş-
tirdiği taziye ziyaretinde, İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Ser-
vet Soylu Hanımefendinin vefatından duy-
duğu üzüntüyü dile getirdi.
Arslan, merhumeye yüce Allah’tan rah-
met, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve 
ailesine sabır dileğinde bulundu.

arslan’dan Yıldız’a Taziye Ziyareti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz ile 
birlikte 12 Mart 2021 tarihinde Genel Baş-
kan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız’a merhum 

babası Mustafa Yıldız’ın  vefatından dolayı  
Sakarya Hendek ilçesindeki baba evinde 
taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, merhum Yıldız’a yüce Allah’tan rah-

met, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız başta olmak üzere ailesine, seven-
lerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde 
bulundu.
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arslan’dan kadir Topbaş İçin Taziye Mesajı 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, korona-
virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir 
Topbaş'ın vefatının ardından yaptığı açıkla-
mada, "Kadir Topbaş beyefendinin vefatının 
derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kadir Topbaş'ı 
İstanbul’a bıraktığı eserler  ve belediye baş-
kanlığı döneminde emekçilerin haklarının 
iyileştirilmesi için verdiği katkılarla hatır-
layacağız. Topbaş'a yüce Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" 
dedi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir 
Topbaş'ın vefatının ardından yaptığı açıkla-
mada şunları kaydetti: 

"Kadir Topbaş beyefendinin 
vefatının derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. 

Merhum Kadir Topbaş'ın, gerek Belediye 
Başkanlığı döneminde, gerekse Belediye 
Başkanlığı öncesinde  İstanbul’a verdiği 
hizmetler, yaptığı katkılar unutulmayacak 
öneme ve değere sahiptir. Ayrıca Belediye 
bünyesindeki emekçilerin örgütlenme ve 
Toplu İş Sözleşmelerinde ortaya koyduğu 
müspet tavırlar, gösterdiği ilgi ve yakınlık, 
emekçilerin sorunlarına kardeşlik huku-

kuyla yaklaşımı asla unutulmayacaktır.  
Merhum Kadir Başkanla İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı döneminde birlikte  
çalışma imkanı bulduk. Merhum Kadir 
Başkan döneminde, işçi-işveren ilişkilerin-
de sosyal diyalog mekanizmalarını işlete-
rek her türlü sorunumuzu barış, kardeşlik, 
dayanışma, uzlaşma çerçevesinde çözüme 
kavuşturma imkanını  bulduk. Bu olumlu 
süreçlerin mimarı, merhum Kadir Topbaş 

başkandı. 13 Yıllık İBB Başkanlığı dönemin-

de İstanbul için yaptıkları güzel hizmetler-

le her daim anılacak olan Merhum Kadir 

Topbaş Başkan, aynı zamanda çalışanlar 

tarafından da hayırla yad edilip, rahmetle 

anılacaktır. HAK-İŞ topluluğu olarak Kadir 

Başkana yüce Rabbimizden rahmet diliyo-

ruz. Milletimizin, İstanbul'un, yakınlarının 

ve ailesinin başı sağolsun olsun." 

pkk TERÖRÜnÜ lanETlİYoRUZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
"Gara bölgesinde hain PKK terör örgütü 
tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları ma-
ğarada şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza, 
Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize 
başsağlığı  diliyoruz" dedi. HAKK-İŞ Genel 

Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açık-
lamada şunları kaydetti: "Gara bölgesinde, 
13 vatandaşımızın hain PKK terör örgütü 
tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları ma-
ğarada şehit edilmesinin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Şehit düşen vatandaşlarımıza 

yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz 
milletimize baş sağlığı diliyoruz.  Acımız 
büyük, milletimizin başı sağ olsun.
Dünyanın bu sivil katliama sessiz kalmasını 
kınıyoruz. İki yüzlülük ve riyakarlığın bütün 
insanlığı kuşattığını bir kez daha gördük. 
İçerde ve dışarda eli kanlı teröristlere her 
türlü desteği veren hainlerin oyunlarını, 
milletimizin birlik, beraberlik, dayanışma 
ve kardeşliği bozacak ve hainler mutlaka 
hak ettikleri cezalarını bulacaklardır. 
HAK-İŞ olarak, ülke sınırlarının güvenliğini 
sağlamak, ülkemiz ve bölge ülkeleri için 
tehdit oluşturan terörist girişimleri ortadan 
kaldırmak amacıyla başlatılan haklı dava-
da, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu 
bir kez daha  ifade ediyoruz. Vatanımızı her 
türlü tehlikeden korumak için korkusuzca 
görevini yapan ve bu uğurda şehit olan gü-
venlik güçlerimize ve vatandaşlarımızı rah-
met ve minnetle anıyoruz." 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Şubat 2021 tarihinde evlatlarını bölücü terör örgütünün 
elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 

annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Hak-İş'TEn DİYaRBakIR annElERİnE 
DESTEk ZİYaRETİ
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Ziyaret programına HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin ve HAK-İŞ Diyarbakır İl Baş-
kanı Ahmet Dinç, Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Diyarbakır İl Başkan-
ları ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, evlat 
nöbeti tutan annelere seslenerek, “Sizler, 
Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadele süre-
cinin çok önemli bir tarafını oluşturuyorsu-
nuz. Ortaya koyduğunuz farkındalık ile yeni 
bir mücadele yönteminin de öncülüğünü 
yaptınız” dedi.
Evlat nöbeti tutan ailelerin çağrılarının 
önemli bir karşılık bulduğunu söyleyen 
Arslan, “Sizin bu çağrınız Kandil’i titretiyor, 
Gara’da yankı buluyor, terör örgütünü çatır-
datıyor. O kadar değerli ve kıymetlisiniz ki 
evlatlarınız orada sizleri duyuyor. İnşallah 
evlatlarınıza kavuşursunuz, bizler de sizler 
için dua etmeye devam edeceğiz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 710 
bin üyesi ve 5 milyona yakın HAK-İŞ ailesi 
olarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 
günlerce oturma eylemi yapan annelerin 
yanında olduklarını belirterek, “Milletimiz ve 
ülkemiz sizlerle gönül birliği içerisinde, si-
zin mücadelenizi desteklemekte ve sizinle 
aynı duyguları paylaşmaktadır. Sizler, Tür-
kiye’nin 40 yıllık terörle mücadele sürecinin 
çok önemli bir tarafını oluşturuyorsunuz. 
Ortaya koyduğunuz farkındalık ile yeni bir 
mücadele yönteminin de öncülüğünü yap-
tınız” dedi.

“İhanet Odaklarına Lanet Olsun”

Arslan, dünyanın 540 gündür evlatları için 
mücadele veren ailelerin çığlıklarını duy-
duğunu belirterek, “Vicdan sahibi, bütün 
gönüller sizin acılarınızı hissetti. Sizlerle 

beraber hüzünlendi, sizlerle beraber ağladı. 
Ama kalpleri katılaşmış olanlar, vicdanları-
nı sizin sesinize kapatmış olanlar, ne yazık 
ki sizin sesinizi, feryadınızı ve çığlığınızı duy-
madılar. Vicdanlarında merhamet olmayan 
bu insanlar ve onların çevresindeki bir kı-
sım gafil ihanet odaklarına buradan bir kez 
daha lanet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm Türkiye Sizinle”

Çadırda evlat nöbeti tutan ailelerin Türki-
ye’nin dört bir yanından destek gördüğünü 
söyleyen Arslan, “Sizler bu çadırdan bütün 
dünyaya haykırırken karşınızdaki binadaki-
lerin kulaklarının duymaması ve vicdanla-
rının titrememesi, sizin acılarınıza karşılık 
verilmemesi gerçekten utanç verici” diye 
konuştu.

“Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor”

Evlat hasretiyle günlerdir çadırda bekle-
yen ailelerin acılarını anlatmanın mümkün 
olamayacağını belirten Arslan, “Sizler her 
gün ‘Evlatlarımızı istiyoruz’ diyorsunuz. 

Evlatlarınız için buradasınız. Bizler ne söy-
lersek söyleyelim, hangi ifadeleri kullanır-
sak kullanalım sizin yaşadıklarınızı yaşa-
yamayız. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. 
Evlatlarınızı zorla, kandırarak, tehdit ederek 
kendilerine güç devşirenlerden çocukları-
nızı istemenizden daha doğal ne olabilir?” 
ifadelerini kullandı.

“Sizlere Anaların Selamlarını 
Getirdik”

Çadırda bulunan ailelerin sayısının her ge-
çen gün daha da arttığına dikkati çeken 
Arslan, çadırda bekleyen aile sayısının 207’e 
çıktığını hatırlatarak, “Bu haklı ve onurlu 
mücadeleniz hem ülkemiz hem de dünya 
tarafından takip ediliyor. Burada 207 aile 
var ama arkanızda 83 milyon var. Milyon-
larca mazlum ve mağdur insanın duası var. 
Buradaki çığlıklarınızı Edirne’den, Kars’tan, 
Hatay’dan, İzmir’den duyan anaların selam-
larını ve muhabbetlerini sizlere getirdik” 
dedi.
Arslan, hem HAK-İŞ Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı hem de ITUC Başkan Yardım-
cısı olarak bütün dünya sendikalarına an-
nelerin çocukları için Diyarbakır’da verdiği 
mücadeleyi anlattıklarını belirterek, “Bizler 
bütün dünyaya sizlerin bu onurlu bir mü-
cadelesini anlatıyoruz. Türkiye’nin terörle 
mücadelesini, ısrarla ve inatla görmezden 
gelenler maalesef sizlerin sesini de duy-
muyor, duyurmak için bizlerde sizlerle bir-
likte mücadele edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin kararlılıkla terörle mücadele 
ettiğini anımsatan Arslan, “Başta Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 
Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, bü-
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tün hükümet ve güvenlik güçlerimiz inanın 
sizin burada yaşadıklarınızın benzerlerini 
yaşıyor, çocuklarımızı o hainlerin elinden 
almak için büyük bir mücadele veriyorlar. 
Kendilerine gösterdikleri kararlılıktan dola-
yı bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Sizi Yavrularınızdan Ayıranlara 
Lanet Olsun”

Arslan,  Gara’da PKK tarafından şehit edi-
len 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ke-
derli ailelerine başsağlığı dilediklerini iletti. 
Arslan, “Gara dünyanın en sert, en zor coğ-
rafyalarından birisidir. Hainler, 5-6 yıldır 
ellerinde tuttukları evlatlarımıza kıydılar. 
Sonrada utanmadan, bunu devletin yaptığı-

nı söylediler. Bunun sorumlusu PKK terör 
örgütü ve onun yandaşlarıdır” dedi.

“Sizler Büyük Kahramanlarsınız”

Evlat nöbeti tutan 20 ailenin evlatlarına ka-
vuştuğunu, 240 kişinin de PKK’nın elinden 
kaçarak ailelerine döndüğünü, hain terör 
örgütü PKK’nın artık gençleri kandırama-
dığını söyleyen Arslan, “Sizlerin sayesinde 
artık Kandil’e gençlerimizi götüremiyorlar. 
Siz varsınız diye artık gençler bu terör ör-
gütünün arkasından gitmiyorlar. Gençle-
rimizi kandıramıyorlar. Bu başarı sizindir. 
Evlatlarımıza henüz kavuşamadık ama 
bilin ki binlerce on binlerce evladın annenin 
babanın vicdanında sizler büyük bir kahra-
mansınız” sözlerine yer verdi.

“Bütün Mazlumların Duası 
Sizlerle”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mücadele 
veren ailelerin her zaman yanlarında ola-
caklarını söyleyen Arslan, “Bizim sizlere 
karşı sorumluluğumuz var, sizleri unutma-
yacağız. Başınızı önünüze eğdirtmeyeceğiz. 
Sizi asla mahzun bırakmayacağız. Biliniz ki 
arkanızda 83 milyon ve yeryüzünün bütün 
mazlumlarının duası var. Belki sizlere gele-
miyorlar, belki siz hissedemiyorsunuz ama 
inanın dünyanın her tarafında evlat acısı çe-
ken herkes sizlerle beraber. Sakın kendinizi 
yalnız ve mahzun hissetmeyin. Siz tarihi bir 
mücadelenin önemli bir unsuru oldunuz” 
dedi.
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HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı 
birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin 
yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin 
önemli bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak, yürüdüğümüz kutlu yolda bize 
inanan ve güvenen, bizimle birlikte yürüyen 
bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür edi-
yoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği 
geçen, HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücade-
lesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına, 

HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür 
ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Temmuz 
2020’de 687 bin 790 olan üye sayımız 711 
bin 295’e yükselmiştir. HAK-İŞ olarak, ira-
deleri hiçe sayılarak kanun zoruyla Sen-
dikalarımızdan koparılan on binlerce üye-
mizin yokluğuna rağmen mücadelemize 
ve büyümeye devam ediyoruz. Çalışma 
hayatının en büyük reformu olarak gördü-
ğümüz taşeron düzenlemesinin mimarı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’a ortaya koyduğu kararlılık için 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için 
HAK-İŞ olarak verdiğimiz mücadelenin, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dışında 
ve son dakikada, 696 sayılı KHK’ya yapılan 
haksız ve hukuksuz müdahale ile sekteye 
uğratılması, Konfederasyonumuzu ve üye 
Sendikalarımızı derinden etkilemiştir. HAK-
İŞ olarak 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sen-

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı birinci dönemi sendikal 
istatistiklere ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak işçilerin 

takdirini kazanmaya devam ediyoruz. Bize inanan, güvenen, bizimle birlikte yol yürüyen 
emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki 

sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz” denildi.

“Hak-İş olaRak MÜCaDElE ETMEYE ve 
BÜYÜMEYE DEVaM EDECEĞİZ”
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dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
Eklenen Geçici 7. Maddenin,  üyelerimizin 
iş kollarının değişikliğini öngören düzen-
lemeleri, 01 Temmuz 2020 ve 01 Kasım 
2020 tarihlerinde yürürlüğe girmeden önce 
ısrarla bu düzenlemenin hakkaniyet ve 
adalet temelinde düzeltilmesini talep ettik. 
Ancak, ne yazık ki ilgili düzenleme Bakanlık 
tarafından hakkaniyet ve adalet temelinde 
düzeltilmemiştir. Diğer yandan Konfe-
derasyonumuza, üye sendikalarımıza ve 
üyelerimize haksız ve hukuksuz uygulama 
üzerinden müdahalede bulunulmuştur. 
Bize yapılan bu haksız ve adaletsiz uygu-
lamaları ve müdahaleleri asla unutmadık, 
unutmayacağız. 
HAK-İŞ olarak iki yılı aşkın süredir her plat-
formda dile getirdiğimiz 696 sayılı KHK se-
bebiyle gerçekleşen iş kolları değişikliğine 
ilişkin sorunlarımız çözülmemiştir. Bu de-
ğişiklik sebebiyle bir kısım sendikalarımız 
üyelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, 
bir kısım sendikalarımız ise üyelerini kay-
bederek baraj altında kalmış ve baraj altın-
da kalan Sendikalarımızın sayısı artmıştır. 
Gelinen bu noktada Bakanlık tarafından 
Konfederasyonumuza karşı bir tavır oldu-
ğu açıktır. Bakanlık, Konfederasyonlar ara-
sı geçişler konusunda başından beri bilinen 

bu süreci ve sonucu Rus ruleti yöntemiyle 
yönetmiştir. Bütün engellemelere rağmen 
HAK-İŞ büyüklüğünden ve gücünden hiç-
bir şey kaybetmeden mücadelesine devam 
edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye 
sendikası ile birlikte örgütlenmeyi büyü-
meyi ve güçlenmeyi sürdürecektir.
İstatistiklere göre, toplam 14 milyon 371 
bin 96 işçinin sadece yüzde 14.40’ına denk 
gelen 2 milyon 96 bin 476’sının sendikala-
ra üye olduğunu göstermekte ve bize daha 
büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
sendikasız bütün çalışanları sendikaları-
mızda örgütlenmeye davet ediyoruz. HAK-
İŞ olarak, ülkemizi ve sendikal hareketi ge-
leceğe taşımak için yeni hedefler belirliyor, 
daha fazla örgütlenme diyor, yüzbinlerle 
milyonlara ulaşmak istiyoruz.

“HAK-İŞ Büyümesini Sürdürüyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güveni-
ni kazanmaya devam etmekte ve istikrarlı 
büyümesini sürdürmektedir. HAK-İŞ Kon-
federasyonu, 2020 yılı Temmuz döneminde 
687 bin 790 olan üye sayısını 23 bin 505 artı-
rarak 711 bin 295’e yükseltti. HAK-İŞ’in üye 
sayısı KKTC Kamu-Sen’in üye sayısı (2 Bin 
643) da eklendiğinde 713 bin 938 oldu. 

“Hizmet-İş Sendikamız Türkiye 
Birinciliğini Koruyor” 

Hizmet-İş Sendikamız Türkiye’nin ve Ge-
nel İşler İşkolunun lideri olmaya devam 
etti. Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Öz 
Orman-İş Sendikamız, Öz Sağlık-İş Sendi-
kamız, Öz Ağaç-İş Sendikamız, Medya-İş 
Sendikamız, Öz Finans İş Sendikamız, Öz-
güvensen Sendikamız kendi işkollarında 
birinci olmuştur. Konfederasyonumuza üye 
7 sendikamız sektörünün lideri oldu.
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda bi-
zimle beraber yürüyen bütün emekçi kar-
deşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. 
Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimi-
ze ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak 
görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda 
örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarıla-
ra ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in 
onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan 
tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensupla-
rına gönülden teşekkür ediyoruz, daha bü-
yük ve daha güçlü HAK-İŞ için çalışmaya, 
sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı al-
tında örgütlenmeye davet ediyoruz. HAK-İŞ 
olarak emek mücadelemize, büyümeye ve 
güçlenmeye devam edeceğiz.”
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 8 
Ocak 2021 tarihinde Anadolu Ajansı Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’yı maka-
mında ziyaret etti.
Ziyaretinde Yıldız’a, Medya-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Sezai Ballı eşlik etti.

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
15 Ocak 2021 tarihinde, HAK-İŞ Sakarya İl 
Başkanı Mesut  Gökdemir Başkanlığındaki 
Sakarya heyetini HAK-İŞ’te ağırladı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 21 
Ocak 2021 tarihinde Tek Çatı Eğitim ve Kültür Der-
neği Başkanı Hatice Temel ve beraberindeki dernek 
yöneticileri Müge Ertuğrul ile Haydar Temel’i HAK-
İŞ’te ağırladı. Yıldız, ücretli öğretmelerin mağduri-
yetlerini gidermek için kurulan Tek Çatı Eğitim ve 
Kültür Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 
Görüşmede ayrıca, ücretli öğretmenlerin sorunları-
na ilişkin değerlendirme yapıldı.

AA Genel Müdür 
Yardımcısı 
Özkaya’yı Ziyaret 
Ettik

HAK-İŞ Sakarya İl 
Başkanı Gökdemir'i 
Ağırladık

Tek Çatı Derneği 
Başkanı Temel’i 
Ağırladık
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Yıldız, CojEp Başkanı ve Arnavutluk Clr.Al 
Direktörü İle Görüştü

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP Genel 
Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek 
Araştırma Merkezi (CLR AL) Direktörü Edison 
Hoxha ile görüştü. Görüşmede Genel Sekrete-
rimiz Eda Güner de yer aldı. 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 17 
Şubat 2021 tarihinde , “Genç Kadın Emekçilerin 
Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Proje-
mizin” açılış toplantısı için Türkiye’de bulunan, 
Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP Genel Başkanı 
Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek Araştırma 
Merkezi Direktörü Edison Hoxha  ile makamın-
da bir araya geldi. Görüşmede, Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ ile COJEP ve Arnavutluk Emek 
ve Araştırma Merkezi arasında yapılabilecek 
çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunuldu.

MYK Başkanı Ceylan'dan Yıldız'a Ziyaret
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adem Ceylan'ı 18 Mart 2021 
tarihinde HAK-İŞ’te ağırladı.  MYK Başkanı 
Ceylan’a MYK Başkan Yardımcısı Metin Ka-
raman da eşlik etti.
Yıldız ve Ceylan, yeterliliklerle ilgili konular-
da değerlendirmelerde bulundular. 
Ceylan, Genel Başkan Vekilimiz Yıldız’a 
babasının vefatından dolayı başsağlığı dile-
ğinde de bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Ocak 
2021 tarihinde Ekonomi Muhabirleri Der-
neği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yö-
netim Kurulu üyeleri Hazal Ateş, Hüseyin 
Tunçay, Erdinç Çelikkan ve Sadettin İnan ile 
bir araya geldi. 
Arslan, çalışma hayatı ve Türkiye gündemi-
ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ma-
kamında ziyaret etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Dr. Osman Yıldız ve Mehmet Şahin ile birlikte 
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı 
08 Şubat  2021 tarihinde ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk Kı-
zılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a HAK-

İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifi-
kasını takdim etti. Ziyarette ayrıca Türk Kı-

zılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, 
Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç ve Genel 
Müdür Dr. İbrahim Altan da yer aldı.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
25 Ocak 2021 tarihinde Konfederasyonu-
muza bağlı Medya-İş Sendikamız ile Ana-
dolu Ajansı arasında gerçekleştirilen toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu-
na katıldı.
Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Özkaya’nın başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıya, Genel Başkan Vekili-
miz Dr. Osman Yıldız, Medya-İş Sendikası 
Genel Başkanı Sezai Ballı, Anadolu Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, 

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve 
Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, 

Medya-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri 
ve Anadolu Ajansı yetkilileri katıldı.

Arslan, EMD 
Yönetimi İle Bir 
Araya Geldi

HAK-İŞ'ten Türk 
Kızılay Genel 
Başkanı Kınık'a 
Ziyaret

Medya-İş 
AA TİS Toplantısına 
Katıldık
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Mart 2021 
tarihinde, HAK-İŞ ve Öz Sağlık İş Sendikası Aydın 
İl Başkanı Nefise Şahin ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu üyelerini kabul etti. Arslan, Nefise Şahin ve 
beraberindeki yönetim kurulu üyelerine çalışmala-
rında başarılar diledi. Aydın, Öz Sağlık İş Sendikası 
İl Başkanı Nefise Şahin, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür 
ederek hediye takdiminde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 2021 
tarihinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ku-
rucular Kurulu Olağan Genel Kuruluna katıldı. 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lok-
man Aylar, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
yaptığı desteklerden dolayı mütevelli heyeti üyeliği 
beratı takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Nisan 2021 ta-
rihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Ankara 1 No'lu Şube Başkanlığına seçilen 
Mahmut Tosun ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini makamında kabul etti. Arslan, Hizmet-İş 
Sendikamızın Ankara 1 No'lu Şubesinin 17 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Ku-
rulu seçimleri sonucunda şube başkanlığına seçilen 
Mahmut Tosun’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mahmut Tosun da 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Arslan, HAK-İŞ Aydın İl 
Başkanı ve Yönetimini 
Kabul Etti

Arslan, TüGŞAv 
Kurucular Kurulu Genel 
Kuruluna Katıldı

Arslan, Ankara 1 No'lu 
Şube Yönetimini 
Kabul Etti
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir’i, 6 Nisan 2021 tarihinde ma-
kamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bu-
lundu. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin eşlik etti. Ziyaretin sonunda Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe Keşir’e, HAK-İŞ tarafından Ha-
tay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapı-
lan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan 
2021 tarihinde AK Parti Sosyal Politika-
lar Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili 
Jülide Sarıeroğlu’nu, makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Zi-
yaretinde Arslan’a, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin eşlik etti.

Fidan Bağışı Sertifikası Takdim 
Edildi

Ziyaretin sonunda Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, AK Parti Sosyal Politikalar 

Başkanı Jülide Sarıeroğlu’na, HAK-İŞ ta-

rafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 

Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifi-

kasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan 2021 
tarihinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı 
makamında kabul etti.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan'a el işçiliği ile dokunan bir 
kilim hediye etti. 
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Arslan’dan Keşir’e 
Hayırlı olsun Ziyareti

Arslan, Sarıeroğlu’na 
Hayırlı olsun 
Ziyaretinde Bulundu

Arslan, Uşak Belediye 
Başkanı Çakın'ı 
Ağırladı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Nisan 2021 ta-
rihinde AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Baş-
kanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’i, 
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde 
bulundu. Ziyaretinde Arslan’a, Genel Sekreterimiz 
Eda Güner ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fat-
ma Zengin eşlik etti. Ziyaretin sonunda Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, AK Parti Sivil Toplum ve 
Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin’e, HAK-İŞ ta-
rafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, 
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Nisan 2021 
tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamızın Mersin Şube Başkanlığına seçilen 
Mehmet Yüce ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini kabul etti. Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 
Mersin Şubesinin 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleş-
tirilen 6. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda 
şube başkanlığına seçilen Mehmet Yüce'ye çalışma-
larında başarılar diledi. Mersin Şube Başkanı Meh-
met Yüce'de Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

HAK-İŞ Kadın Komitesi, HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Zengin Başkanlığın-
da 20 Nisan 2021 tarihinde AK Parti Merkez 
Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir’i, makamında ziyaret 

ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette, AK PARTİ Kadın Kolları Başkan 
Yardımcıları ve HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcıları kadına ve aileye dair 
istişarede bulundular. HAK-İŞ Kadın Ko-

mitesi; kreş sorunu, salgın döneminde 
yaşanan sıkıntılar, ev hizmetlerinde çalışa-
nın sorunları, sağlık ve sosyal hizmetlerde 
çalışanların sorunları gibi konuları Sayın 
Keşir’e iletti.
Ziyaretin sonunda Başkanımız Fatma Zen-
gin, AK PARTİ Merkez Kadın Kolları Başka-
nı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Ke-
şir’e hediye takdim etti.

Arslan’dan Zengin’e 
Hayırlı olsun Ziyareti

Arslan, Mersin Şube 
Yönetimini Kabul Etti

HAK-İŞ Kadın 
Komitesinden 
Keşir’e Hayırlı 
olsun Ziyareti
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Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed 
Alaloul ve beraberindeki heyet, 3 Mart 2021 tari-
hinde, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i ziyaret ederek 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti ile 
görüştü. Görüşmede Gazze’de yaşanan Koronavi-
rüs salgını ve derneğin yürüttüğü insani faaliyetler 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Gazze Destek 
Derneği’nden  
HAK-İŞ’e Ziyaret



121HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 26

Görüşmede, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cımız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ İstanbul İl 
Başkanımız Mustafa Şişman, Enerji-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Mahmut Altınsoy, 
Öz Petrol-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Kudret Örgel ve HAK-İŞ’e bağlı Sendikaları-
mızın İstanbul şube başkanları yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabakte-
pe’ye görevinde başarılar dileyerek, HAK-
İŞ’in ulusal ve uluslararası sendikal müca-
deledeki yeri ve önemine ilişkin bilgiler verdi.
Arslan, HAK-İŞ’in 45. yılı tamamladığını ha-
tırlatarak, biri KKTC’de olmak üzere 21 sen-

dika, 81 il başkanlığı ve 700 bini aşkın üyeyle 
Türkiye’nin ikinci büyük emek konfederas-
yonu olduğunu kaydetti.

Sorunları Sosyal Diyalog 
Mekanizmalarını Geliştirerek 
Çözüyoruz 

HAK-İŞ’in en büyük konfederasyon olma 
yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Ars-
lan, “Sayısal çoğunluğumuzdan daha çok 
gönüllümüz bulunuyor. HAK-İŞ’i bu güce 
ulaştıran temsil ettiği fikir, dünya görüşü ve 
ortaya koyduğu ilkeli sendikacılıktır” dedi.
Kavga ve çatışmanın toplumu ve işveren-
leri rahatsız ettiğinin farkında olarak işçi ve 
işveren ilişkilerine yeni bir bakış açısı getir-
diklerini belirten Arslan, “Sorunları sosyal 
diyalog mekanizmalarını geliştirerek çözme 
irademiz HAK-İŞ’i daha da güçlendiriyor” 
ifadelerini kullandı.

Tüm Emekçileri Temsil Edebilmek 
İçin Yoğun Mücadele Yürütüyoruz 

HAK-İŞ’in kurulduğu 1976 yılından beri il-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 
beraberindeki heyet ile HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

Arslan, AK parti İstanbul İl Başkanı 
Kabaktepe’yi Ağırladı
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kelerinin değişmediğini belirten Arslan, 
“İlkelerimizden taviz vermeden bugünlere 
ulaştık. Temsil ettiğimiz rakamı 7 milyona 
ulaştırmamız gerekiyor. Bunun içindir ki bü-
tün emekçileri HAK-İŞ bünyesinde bir araya 
getirmek için yoğun mücadele yürütüyoruz” 
diye konuştu.

Türkiye’yi Dünyada En Geniş Temsil 
Eden Örgütüz

HAK-İŞ’in uluslararası alanda da çok özel 
bir yere sahip olduğuna işaret eden Arslan, 
şunları kaydetti: “HAK-İŞ, 160 ülkeden 360 
konfederasyonu temsil eden 210 milyon 
üyeli Uluslararası Sendikalar Konfederas-
yonu’nda (ITUC) Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlendi. HAK-İŞ olarak 80 milyon 
üyesi bulunan Avrupa Sendikalar Konfe-
derasyonu’nun (ETUC) icra kurulu üyesiyiz. 
Pan Avrupa Bölgesel Konseyi’nin (PERC) 
icra kurulu üyesiyiz. Afrika Sendikalar Fe-
derasyonu ve Arap Sendikalar Federasyo-
nu’nun gözlemci üyesiyiz. Batı Afrika ve Nil 

ülkeleri gözlemci üyesiyiz. Dünyanın 50’den 
fazla ülkesiyle ikili iş birliği anlaşması bulu-
nan, Türkiye’nin tek emek örgütüyüz.”

Türkiye’nin Potansiyeline Ve 
Geleceğine İnanıyoruz 

HAK-İŞ’in ilke ve değerleriyle Türkiye’nin 
vicdanı ve merhameti olduğunu ifade eden 
Arslan, “Türkiye’nin gücünün Türkiye’den 
daha büyük olduğuna, HAK-İŞ’in gücünün 
de Türkiye’nin gücü olduğuna inanıyoruz. 
Bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin potan-
siyeline ve geleceğine inanıyoruz. Geleceğin 
aydınlık Türkiye’sini hep beraber oluşturaca-
ğımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İstanbul Sendikal Mücadelemizin 
En Temel Ayaklarından Biridir

İstanbul’un ülkemiz ve Konfederasyonumuz 
için önemli bir şehir olduğunun altına çizen 
Arslan, “İstanbul sendikal mücadelemizin 
en temel ayaklarından birini oluşturuyor. 
İstanbul’da 100 binin üzerinde üyemiz var. 
Başta belediyeler olmak üzere tekstil, me-

tal, enerji ve diğer sektörlerde çalışan bin-
lerce emekçiyi temsil ediyoruz” dedi.

Kabaktepe: “HAK-İŞ Takdir 
Edilmeyi Hak Eden Bir Örgüttür”

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın sadece bir işçi lideri olarak değil, dav-
ranışlarıyla da gençlere örnek olan bir dava 
adamı olduğunu söyledi.
HAK-İŞ’in nasıl kurulduğunu ve bugünlere 
ulaşan mücadelesine yakinen tanık olduğu-
nu belirten Kapaktepe, şunları kaydetti: 
“Biz 28 Şubatta soğuduğumuzda HAK-İŞ’in 
sıcaklığını hep birlikte hissettik. Türkiye’de 
5’li çete diye ülkemizin değerleriyle çelişen-
lerin olduğu dönemde HAK-İŞ’in duruşunu 
her zaman sevdik, her zaman takdir ettik. 
15 Temmuzda da HAK-İŞ’in ülke için vatan 
için nasıl bir anlam ifade ettiğini gördük. 
HAK-İŞ, çalışma hayatının en önemli ku-
rumlarından biridir. Hem çalışma hayatının 
düzenlenmesi ve emekçilerin özlük hak-
larının iyileştirilmesi noktasında her türlü 
çabayı göstermektedir.” HAK-İŞ’in takdir 
edilmeyi hak eden bir örgüt olduğunu ifade 
eden Kapaktepe, “HAK-İŞ bir bakış açısıdır. 
Bu anlayışla 45 yıla ulaşmış ve takdir edil-
meyi hak ediyor. Tüm bağlı sendikalarıyla 
birlikte sendikacılığın nasıl yapılması gerek-
tiğini tüm Türkiye’ye öğretmiş bir örgüttür. 
HAK-İŞ, üyelerinin ve emekçilerin muhatap 
olduğu ya da kendini konumlandırdığı saha-
daki insanlarımızın derdiyle dertlenen, kendi 
üyelerinin ruh dünyasıyla birleşen bir örgüt-
tür” şeklinde konuştu.



123HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 26

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: “Basın mesleğinde çalışanlarla, çalış-
tırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenme-
si hakkındaki 212 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği, 10 Ocak 1961 tarihinden beri ülke-
mizde ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ 
olarak kutlanmaktadır.
Basın, demokrasinin temel taşlarından bir 
tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız 
haber alma hakkını temin etmesi demok-
ratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. 
Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk iste-
yen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgi-
lendirmesi noktasında oldukça önemli bir 
meslektir. Basın emekçileri, her koşulda 
toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için 
doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve 

düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak ka-
muoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi 
yerine getirmektedirler. 
Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın me-
selelerini yakından takip eden, her konuda 
söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru 
ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılma-
sını sağlayan basın emekçileri, toplumun 
sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine 
getirirken kimi zaman canları pahasına, 
gece gündüz demeden özverili bir şekilde 
çalışmaktadırlar. Bunun en yakın örneği-
ne, Covid-19 salgınının en yaygın olarak 
yaşandığı dönemlerde bizzat tanık olduk. 
Toplumun büyük bir kesiminin eve kapan-
dığı, evlerinden çıkamadığı dönemlerde gö-
revlerinin başında olan çalışanlardan biri de 
gazetecilerdi. Neredeyse bütün sektörlerde 
çalışmaların durduğu, evden çalışmaların 

yapıldığı dönemlerde bile halkın haber alma 
hakkı için görevlerini yerine getiren gazete-
cilere teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının koruma altına alınması, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engellerin kaldırılması 
temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emekçi-
lerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bu-
lunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında 
örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet 
ediyoruz.
Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da 
iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten 
çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadı-
ğı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin 
kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle 
tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal 

örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması dileğiyle 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz” dedi.

Arslan: “Basın Emekçilerini Örgütlenmeye
Davet  Ediyoruz”

“10 ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutluyoruz”
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HAK-İŞ, TürK-İŞ, TİSK  ve ToBB'DAN 
orTAK AÇIKlAMA 

Genel Sekreterimiz Eda Güner, 27 Ocak 2021 
tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim 
Daire Başkanı Nalan Aydın’ı HAK-İŞ’te ağır-
ladı. Görüşmede, HAK-İŞ Afet İşleri Komite 
Başkanımız Recep Bişkin ve AFAD Eğitim 
Dairesi Başkanlığı Eğitim Planlama Grup 
Başkanı Özgür Bostancı da yer aldı. Güner, 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yakın zamanda 
yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri sonra-
sında gerçekleştirdikleri başarılı kurtarma 
operasyonlarından dolayı tebrik etti. Aydın, 
2021 Yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Tür-

kiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinden do-
layı, ülkemizde topyekûn bir seferberlikle Afet 
Farkındalık Eğitimleri verileceğini belirtti. Bu 
konuda HAK-İŞ ve AFAD arasında bir proto-

kol imzalanarak tüm üyelere eğitim verilmesi 
istendiğini belirtti. Görüşmede ayrıca HAK-İŞ 
tarafından bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 
afet projelerine değinildi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
olarak kısa çalışma ödeneğinin uzatılma-
sına dair bir açıklama yaptık.

“Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını 
çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mü-
cadele sürecinin devam etmesi başta 
olmak üzere, son dönemde yaşanan 
diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalış-
ma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu 
konuda yanımızda olan; Cumhurbaşka-

nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgi-
lilere teşekkür ediyoruz. Devletimizin 
koordinasyonunda HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, 
TİSK ve TOBB olarak, işçi ve işverenleri 
koruyan ve destekleyen bu uygulama-
nın devamı için teşekkür ediyoruz.

AfAD Heyetinden  
HAK-İŞ’e Ziyaret

 Ergün ATALAY Mahmut ARSLAN  M. Rifat HİSARCıKLıOğLu Özgür Burak AKKOL
 Türk-İş Genel Başkanı Hak-İş Genel Başkanı TOBB Başkanı TİSK Genel Başkanı
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Belirlenen asgari ücreti önemli buldukları-
nı ancak yeterli görmediklerini ifade eden 
Arslan, “Belirlenen asgari ücret enflasyonla 
kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 7’lik 
bir artış söz konusu. Kasım ayı enflasyonu-
nu yüzde 14 kabul edersek, asgari ücrette 
yüzde 21 bir artış söz konusu. Elbette bu ar-
tışı önemli görüyoruz, bunu yok saymak ve 
görmemezlikten gelemeyiz. Bunu önemli 
buluyor fakat yeterli olarak görmüyoruz” 
dedi.
Arslan, vergi oranlarında yapılacak yasal 
düzenleme ile asgari ücretin daha da ata-
bileceğini belirterek, Hükümete çağrıda 
bulundu.

“Asgari Ücretin Belirleniş Kriterleri 
Değişmeli”

Asgari ücretin AB ve OECD ülkelerinde is-
tisnai bir ücret iken Türkiye’de geçim ücreti 
olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: 
“Portekiz’de çalışanların sadece yüzde 1’i, 

Fransa’da yüzde 7’si, Türkiye’de ise yüzde 
40’ı asgari ücretle çalışıyor. AB ve OECD 
ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücrettir, 
Türkiye’de ise bir geçim ücretidir ve geçim 

ücreti olarak belirlenmesi gerekiyor. Asgari 
ücreti, işçi-işveren-hükümet tarafının bir-
likte objektif kriterler oluşturarak belirle-
mesinin daha sağlıklı olacağına inanıyoruz.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ocak 2021 tarihinde Kon TV’de canlı olarak yayınlanan 
Basın Ekranı programına katılarak, gündeme ve çalışma hayatına ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir’de En Düşük ücret 3 bin 452 Tl oldu
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“Komisyon Katılımcı ve Çoğulcu 
Bir Yapıya Kavuşturulmalı”

Asgari ücret tespit komisyonunun katılımcı 
ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması ge-
rektiğini belirten Arslan, “Asgari ücreti be-
lirlerken Türkiye’nin en büyük toplu sözleş-
mesini yapıyoruz. Ancak toplu sözleşmenin 
tarafları eksik, sendikasız işçiler eksik, sen-
dikalı olan işçiler eksik ve bu eksikle asgari 
ücret tespit ediliyor. Dolayısıyla asgari ücret 
tespit komisyonunun yapısı asgari ücreti 
belirlemeye yetmiyor. Komisyon bütün ta-
rafların temsil edildiği bir yapıya kavuştu-
rulmalıdır” diye konuştu.
Arslan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi’nin 
detayları hakkında da bilgiler verdi. Arslan, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şir-
ketlerde çalışan yaklaşık 7 bin işçiyi kap-
sayan Toplu İş Sözleşmesi’nin imza altına 
alındığını ve en düşük ücretin 3.452 TL ola-
rak belirlendiğini söyledi.  

“Taşerondan Kadroya Geçişte 
HAK-İŞ’in Çok Önemli Bir Rolü ve 
Misyonu Oldu”

2017 yılı Aralık ayında taşeron şirketlerde 
çalışan 1 milyona yakın işçinin kadro alma-
sıyla birlikte, Türk çalışma hayatındaki en 
büyük reformun gerçekleştirildiğini hatır-
latan Arslan, “Bu reformun mimarları olan 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere bütün Bakanlarımıza ve hükümeti-
mize bir kere daha teşekkür ediyoruz. Çağ-
daş köle muamelesi gören, en temel hak-
larından yoksun, başta örgütlenme, toplu 
sözleşme, kıdem tazminatı, fazla çalışma, 
izin hakları olmayan, iş güvenceleri yok sa-

yılan milyonlarca işçi kardeşimiz kamuda 
kadrolu işçi olma hakkına kavuştu. Bu Tür-
kiye’nin yakın tarihinde gerçekleştirdiği ça-
lışma hayatıyla ilgili çok önemli bir reform-
dur. Bu başarıda konfederasyonumuzun 
çok önemli bir rolü ve misyonu olmuştur” 
şeklinde konuştu.

“Kamu Toplu İş Sözleşmesi 1 
Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak” 

2021 yılı için TİS süreçlerinin devam ettiğini 
hatırlan Arslan, “Kamu toplu sözleşmeleri 
uzun bir süreç alıyor. Bu yıl kamuda kadro 
alan 1 milyona yakın işçinin de dahil olduğu 
kamu toplu iş sözleşmesi tamamlanacak. 
Burada yetkiler yavaş yavaş alınıyor. Toplu 
iş sözleşme müzakereleri belli bir zaman 
dilimi içerisinde yürüyor. Genelde haziran 
ve temmuz aylarında tamamlanır. Sözleş-
me 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ve ar-
kadaşlarımız farklarını alacaklar” dedi.

Arslan, Sendikasız İşçileri Hak-İş’e 
Bağlı Sendikalarımıza Üye Olmaya 
Davet Etti

Sendikal örgütlenmelerin olduğu işyerle-
rinde kayıtdışı ve iş kazalarının olmadığı-
na dikkat çeken Arslan, sendikasız işçileri 
HAK-İŞ’e sendikalarımıza üye olmaya da-
vet etti. 

“Ayasofya’nın İbadete Açılmış 
Olmasını Önemsiyoruz”

Bir gazetenin, Ayasofya’nın ibadete açılma-
sını 2020 yılının felaketi olarak yorumlayan 
haberini değerlendiren Arslan, “Ayasof-
ya’nın ibadete açılması büyük bir onurdur, 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere bu 
kararlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Aya-
sofya’nın ibadete açılmasını değerli buluyor 
ve önemsiyoruz” dedi.

Arslan, KonTV'de canlı olarak yayınlanan Basın 
Ekranı programında Milli Görüş camiasının önemli 
isimlerinden Ali Güneri’nin vefatından duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek, “Ali Güneri benim gerçekten 
çok saygı duyduğum, çok değer verdiğim bir insandı. 
Vefatından dolayı çok üzüntülüyüm. Allah rahmet 
eylesin” diye konuştu.

Arslan’dan 
Ali Güneri’ye 
Başsağlığı
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu iş 
sözleşmesinin masada bitirilmesinin öne-
mine değinerek, “Pandeminin ve pek çok 
sorunun iç içe girdiği bir dönemde, işçi, iş-
veren ve sendikanın uzlaşarak, toplu iş söz-
leşmesini barış içerisinde sonuçlandırması 
çok değerli” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ocak 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile ESPER Esenler 
Belediyesi Personel A.Ş. arasında imzala-
nan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıl-
dı.  Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirilen imza törenine, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, Hizmet-İş Sendi-
kası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa 
Canpolat, ESPER Esenler Belediyesi Per-
sonel A.Ş. Müdürü Faruk Aydın, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Danışmanı İbra-
him Güleş, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“1.152 arkadaşımızın toplu iş sözleşmesini 
yapmak üzere toplandık. Toplu iş sözleş-
mesinin masada bitirilmiş olması bizim için 

önemli. Pandeminin ve pek çok sorunun 
iç içe girdiği bir dönemde, işçi, işveren ve 
sendikanın uzlaşarak, toplu iş sözleşme-
sini barış içerisinde sonuçlandırması çok 
değerli. İstanbul’un bazı ilçe belediyelerinde 
grev uygulamaları gündeme geliyor, söz-
leşmemizi anlaşma içerisinde kavga etme-
den yapmış olmamız hem Esenler’e, hem 
sendikamıza hem de çalışanlara büyük bir 
hizmettir” dedi.

İşçi ve İşverenin Uzlaşma İle Bir 
Araya Geldiği Sözleşme

Esenlerde yapılan sözleşmenin makul, 
kabul edilebilir, iyi bir toplu iş sözleşmesi 
olduğunu söyleyen Arslan, “İyi bir toplu iş 
sözleşmesinin üç temel tanımı vardır. Birin-
ci şartı, belirlenen ücretlerin gününde ve za-
manında ödenebilmesidir. İkincisi iş güven-
cesidir. İşini yapan, alınteri akıtan herkesin 
hakkını alacağı bir sözleşme. Üçüncüsü iş 
barışını, dayanışmayı sağlaması gerekir. Bu 
üç husus iyi bir toplu iş sözleşmesi ile sağ-
lanır. Bu şartlar ücretimiz kadar önemlidir. 
İşçilerin yarısının işlerini kaybettiği, çatış-
manın zirveye çıktığı, alınan hakların ma-
sada kaldığı bir belediyecilik, sendikacılık 
anlayışını uzun yıllar yaşadık. Artık o günler 
geride kaldı” diye konuştu. 

“Birlikte Çalışacağız Birlikte 
Başaracağız”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su’nun hem işçiyi hem de işvereni tem-
sil ederek adil ve hakkaniyetli bir toplu iş 
sözleşmesi için inisiyatif aldığını belirten 
Arslan, “Birlikte çalışacağız birlikte başa-
racağız, bizim bu şehre borcumuz var. Bor-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinin önemine 
değinerek, “Pandeminin ve pek çok sorunun iç içe girdiği bir dönemde, işçi, işveren ve 

sendikanın uzlaşarak, toplu iş sözleşmesini barış içerisinde sonuçlandırması çok değerli” dedi.

"Toplu İş Sözleşmesini Barış İçerisinde 
Sonuçlandırmak Çok Değerli"
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cumuzu ödemek için daha çok çalışacağız 
destek olacağız. Buranın başarısı hepimizin 
başarısı, hep bir likte bu sözleşme ile yeni 
bir başlangıç yapacağız” dedi. 

“Sözleşmemiz Hayırlı Olsun”

Dünyanın ve ülkemizin önemli ve zor bir 
süreçten geçtiğini belirten Esenler Beledi-
ye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Emek orta-

ya konulduğu zaman o emeğin hakkının 
verilmesi gerekir. Bizim medeniyetimiz ile 
batı medeniyeti arasında fark vardır. Bizim 
medeniyetimizde hak emekten doğar, batı 
medeniyetinde hak güçten doğar. Biz bunu 
hayat felsefesi olarak aldık. Bugün 1.152 
arkadaşımızın sözleşmesini imzalayacağız. 
Belediyemizde en düşük ücret 3 bin 550 lira 

tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Sözleş-
memiz sendikamıza ve belediyemize hayır-
lı olsun” dedi.
Törenin ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Esenler Belediye Başkanı M. 
Tevfik Göksu’ya, Hatay Ormanları Ağaçlan-
dırma Arazisine, adına yapılan fidan sertifi-
kalarını taktim etti.
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Şahinbey Kültür Merkezi’nde Pandemi ku-
rallarına uygun şekilde düzenlenen törene 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahma-
zoğlu, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil 
İbrahim Tanrıöver, Hizmet-İş Sendikası Ga-
ziantep 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Ho-
şaf, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı 
Cuma Güzel, Şirket Müdürü Buket Yıldırım, 
Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların 
Gaziantep İl Başkanları, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı. 

“KHK’lı Emekçilerin Hak 
Kayıplarını Telafi Ediyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 
sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen 
üyelerimiz adına imzaladıkları ilk toplu iş 
sözleşmesi ile yeni haklar elde ettiklerini 
ifade ederek, geçiş döneminden kaynakla-
nan hak kayıplarının telafi edildiğini söyledi. 
Arslan, “696 sayılı KHK ile kadroya geçiri-
len üyelerimize geçiş döneminde Yüksek 
Hakem Kurulu’nun belirlediği ücretler uy-
gulandı. Geçiş süreci tamamlandı ve artık 
sözleşmelerimizi imzalıyoruz. 

Bu toplu iş sözleşmesi ilk kez yasanın bize 
tanımış olduğu serbest toplu pazarlık hak-
kımızı kullandığımız sözleşmedir. Kararna-
meden kaynaklı olarak geçiş döneminde 
istenilen haklar verilemedi. Sözleşme ile 
yeni hakları elde ettik ve bundan sonraki 
sözleşmelerde daha fazla haklar elde ede-
ceğiz” dedi.

“Pandemide Üzerimize Düşen 
Sorumlulukları Yerine Getiriyoruz”

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade 
eden Arslan, “Tüm dünya ile birlikte ülke-
miz de olağanüstü bir dönemden geçiyor. 
HAK-İŞ olarak 21 sendikamız ve 700 bin 
üyemizle devletimizin, milletimizin yanında 
saf tutarak üzerimize düşen sorumlulukla-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Şahinbey Belediyesi BELYÖN A.Ş. ve Personel A.Ş. arasında 

imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. 

Arslan, Gaziantep’te TİS Törenine Katıldı
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rı yerine getiriyoruz. Bu süreçte üyelerimiz 
tam zamanlı olarak çalıştı. Belediyeler baş-
ta olmak üzere kamuda çalışan arkadaşla-
rımız tüm hizmetleri eksiksiz ve aksatma-
dan büyük bir fedakârlıkla yürüttüler. Tüm 
emekçilerimizi yaşadığımız Pandemi sü-
recinde gösterdikleri üstün gayretlerinden 
dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“İşçinin Alınteri Soğumadan Ücreti 
Ödenmeli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tah-
mazoğlu, göreve başladığı günden beri 
işçilerle sorun yaşamadığını belirterek, 
“Biz, işçinin alın teri soğumadan ücretinin 
ödenmesi gerektiğine inanıyoruz. Allaha 
şükür ödemeleri günü gününe yapıyoruz. 
İmkânlarımız arttıkça, işçimizi destekleme-
ye devam edeceğiz. HAK-İŞ Genel Başkanı 

Mahmut Arslan’a ve Hizmet-İş Sendikası 
yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sözleş-
memizi birlikte tamamladık ve bugün im-
zalıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” sözlerine yer verdi.
İmza törenin ardından, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Şahinbey Belediye Başka-
nı Mehmet Tahmazoğlu’na Hatay Orman-
ları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan 
Fidan Bağış Sertifikasını takdim etti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde Ko-
vid-19 önlemlerine uygun olarak gerçek-
leştirilen imza törenine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hiz-
met-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris 
Ersoy, Konfederasyonumuza bağlı sendika-
larımızın başkan ve yöneticileri, BELDE A.Ş. 
Genel Müdürü Kemal Yazıcı, üyelerimiz ve 
basın mensupları katıldı. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Kocaeli’nin kendisi adına 
çok özel bir yeri olduğunu, Kocaeli’de 3 yıl 
işçi olarak çalıştığını ve yıllar sonra Koca-
eli’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi.

“Bu Toplu İş Sözleşmesi Bir 
Numara”

Arslan, “696 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname ile belediyelerimizin kadrolu işçisi 
olarak görev yapan arkadaşlarımız için im-
zalanmış sözleşmelerin içerisinde bu toplu 
iş sözleşmesi bir numaradır, bunu buradan 
ilan ediyorum. Bu aşamaya kolaylıkla gelin-
medi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Tahir Büyükakın’ın kararlılığı, Kocaeli 
Şube Başkanımızın bu konudaki anlayışı ve 
uzun müzakereler sonucunda bu aşamaya 
gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 

ekibi ile birlikte sizler tarih yazıyorsunuz” 
dedi.

“696 KHK’nın Çıkması HAK-İŞ’in 10 
Yıllık Mücadelesiyle Olmuştur”

Uzun ve yorucu süreçlerin aşılmasıyla bu-
günlere kadar gelindiğini belirten Arslan, 
“Bugünlere gelirken nasıl bir serüven ya-
şadık, nasıl zorlukları aşarak geldiğimizi 
unutmayalım. 696 Sayılı KHK’nın çıkması 
HAK-İŞ'İN 10 yıllık mücadelesi ile olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük 
çalışma hayatı reformu, 696 Sayılı KHK ile 1 
milyona yakın taşeron işçisinin kamu işçisi 
olmasıdır. Bu başarının mimarı Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
onun ekibidir. Kendilerine buradan bir kere 
daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 
yaptığımız sözleşmelerle kadrolu işçilerle 
aradaki mesafeyi kapatarak geliyoruz. Geçiş 
sürecinin sonunda ilk defa serbest pazarlık 
masasına oturduk” şeklinde konuştu.

“Kocaeli Türkiye Sendikal 
Hareketinin Merkezidir”

Serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe 
kullandıkları ilk sözleşmeyi gerçekleştirdik-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE A.Ş. arasında gerçekleştirilen 

toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Arslan, Kocaeli’de TİS Törenine Katıldı 
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lerini belirten Arslan, “Bu sözleşmeyle elde 
ettiğimiz kazanımların yüzde 60’lara varmış 
olması önemli bir başarıdır. Kocaeli, Türkiye 
sendikal hareketinin merkezidir. Barış içe-
risinde, çatışma olmadan, kavga etmeden, 
şehrin anlayışına uygun, demokratik hakla-
rımızı sonuna kadar kullanarak masada bir 
araya gelip sözleşme yapabilmek büyük bir 
başarıdır. Başka büyük başarımız ise tüm 
dünyada 200 milyon işçinin Pandemide işsiz 
kaldığı dönemde toplu iş sözleşmesiyle elde 
ettiklerimizin zamanında, ödenmesi ve iş 
güvencemizin sağlanmasıdır” dedi. 

“HAK-İŞ’in Gücü, Türkiye’nin 
Gücüdür”

Ülkemizin barışını kardeşliğini bozmak için 
içerden ve dışardan operasyonlar yapıldığı-
nı söyleyen Arslan, “Ülkemize, şehrimize, 
milletimize, devletimize zarar verecek hiç-
bir unsura fırsat vermemeliyiz. HAK-İŞ’in 
gücünün Türkiye’nin gücü olduğuna inanı-
yoruz. HAK-İŞ’in başarısını, Türkiye’nin ba-
şarısı olarak görüyoruz. 12 Eylül darbesine 
direndik, 28 Şubat post modern darbesine 
direndik, 15 Temmuz’daki hainlere karşı di-
rendik, bundan sonra da ülkemizin barışına, 
kardeşliğine ve birliğine karşı her türlü gi-
rişime karşı duracağız” sözlerine yer verdi.

“Sözleşmemiz Hayırlı Uğurlu 
Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüka-
kın, “Sizin mutluluğunuzu hissetmek, benim 
için en büyük ödüldür. Sözleşmemiz hayırlı 
uğurlu olsun. Bu sözleşmenin sizin mutlu-
luğunuzla bitmesinden daha anlamlı bir şey 
yok. Belediyelerin amacı vatandaşı mutlu 
etmektir. Çalışanı mutlu olmayan bir beledi-
yenin vatandaşı mutlu olabilir mi? Olamaz. 
O yüzden önce siz mutlu olacaksınız” şek-
linde konuştu.

“Sendikal Hareket İçin Tarihi Bir 
Gün”

Sendikal hareket için tarihi bir gün olduğunu 
belirten Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube 
Başkanı İdris Ersoy, “Kocaelimiz bir işçi ken-
ti, bir emek kenti, alın terinin yoğunlaştığı bir 
kenttir. Bugün imzaladığımız sözleşmeyle 
alacağınız bu ücretler ananınızın ak sütü gibi 
helal olsun. Bu sözleşme ile birlikte en dü-
şük ücreti alan yaklaşık 2500 arkadaşımız 
için toplamda yüzde 60 oranında zam yapıl-
mıştır” ifadelerini kullandı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Şubat 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Sakarya Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü (SASKİ) ve Çevre Enerji İhtiyaç 
Maddeleri A.Ş’de imzalanan toplu iş sözleş-
mesi imza törenine katıldı. İmza törenine Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, 

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce, SASKİ Genel Müdürü Fuat Gedik, HAK-
İŞ Sakarya İl Başkanı M. Mesut Gökdemir, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
Sakarya İl Başkanları, üyelerimiz ve basın 
mensupları katıldı.  

“Taşeron Emekçilerinin Kadro 
Alması İçin Uzun Yıllar Mücadele 
Ettik”

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün 
sözleşmesini imzalayacağımız emekçi kar-
deşlerimiz 2017'den önce taşeron şirketler-
de çalışıyorlardı. Sendikaya üyelikleri yoktu, 
toplu sözleşmeleri yoktu, kıdem tazminatları 
yoktu, yıllık izin kullanamıyorlardı. Bu yaşa-
nan sıkıntıları çözmek için uzun yıllar müca-
dele ettik” dedi.

“696 Sayılı ile Taşeron Emekçileri 
Kadrolarına Kavuştu”

HAK-İŞ’in mücadelesinin sonunda ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mi-
marlığında hayata geçirilen 696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Türkiye'de yeni 
bir dönemin başladığını söyleyen Arslan, 
“Taşeron emekçileri kadrolarına kavuşturan 
düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
çalışma hayatı ile ilgili yapılmış en büyük 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 696 sayılı KHK ile kadro alan emekçiler için 
1 Temmuz 2020'den itibaren toplu iş sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını anımsatarak, 

“Bu imzaladığımız toplu iş sözleşmesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 
2 bin 300 arkadaşımız adına imzaladığımız ilk sözleşmedir. 

Bu sözleşme ile yeni kazanımlar ve yeni haklar elde ettik” dedi.

Arslan: “İmzaladığımız TİS’lerle Yeni Kazanımlar 
ve Haklar Elde Ediyoruz”
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düzenlemedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bir kere daha teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Yeni Kazanımlar ve Haklar Elde 
Ediyoruz”

Kadro verilen emekçilere bir geçiş dönemi 
öngörüldüğünü ve bu dönemde Yüksek Ha-
kem Kurulu’nun belirlediği ücretlerin uygu-
lanmasından dolayı mağduriyetlerin ortaya 
çıktığını anımsatan Arslan, “İmzaladığımız 
toplu iş sözleşmesi, Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışan 2 bin 300 arkadaşımız 
adına imzaladığımız ilk sözleşmedir. Bu söz-
leşme ile yeni kazanımlar ve yeni haklar elde 
ettik” ifadelerini kullandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle yüzde 
40’lara varan oranda bir ücret artışının sağ-
landığını açıklayan Arslan, “Üyelerimizin 
sosyal haklarında da pek çok iyileştirmeler 
yapıldı. Ekonomik yönden sıkıntıların olduğu, 
milyonlarca işçinin çalışamaz durumda kal-

dığı bir dönemde merdivenin birinci basama-
ğını aştık, eski kadrolularla yeni kadrolu ar-
kadaşlarımız arasındaki mesafeyi adım adım 
kapatacağız” şeklinde konuştu.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin barış ve 
uzlaşının iyi bir sonucu olduğunu ifade eden 
Arslan, “Türkiye’nin artık kavgalara ve çatış-
malara tahammülü yok. İşçi-işveren ilişki-
lerini çatışma üzerine değil, uzlaşı ve daya-
nışma üzerine kurmalıyız. Birbirimizin rakibi 
değil, sosyal ortağı olmalıyız. HAK-İŞ bunun 
öncülüğünü yapmaktadır” diye konuştu. 

Arslan’dan Bütün Emekçilere Davet

Sakara Büyükşehir emekçilerini HAK-İŞ’e 
bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye oldukları için 
tebrik eden Arslan, bütün emekçileri HAK-
İŞ’e bağlı sendikalara üye olmaya davet etti.

“Hayatımın En Mutlu Günleri Toplu 
Sözleşme Törenleri”

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması husu-
sunda büyük bir memnuniyet duyduğunu 

söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem Yüce, toplu iş sözleşmesinin sen-
dika ve çalışanlar için hayırlı olmasını diledi. 
Kamu ve özel sektörde hiçbir toplu iş söz-
leşmesinde çalışanların mağdur olabileceği 
bir sözleşmeye imza atmadıklarını söyle-
yen Yüce, “Özel sektörde, zaman zaman 
da kamuda olmak üzere 35 yıldır toplu iş 
sözleşmelerine imza atan bir kardeşinizim. 
Hayatımın en mutlu olduğu dönemler toplu 
iş sözleşmesi törenleri olmuştur. Arkadaş-
larımızın mağdur olabileceği bir sözleşmeye 
imza atmayı Mevla’m nasip etmedi, etmesin. 
Sözleşmeye katkılarından dolayı HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’a teşekkür 
ediyorum. Toplu sözleşmemiz hayırlı ve be-
reketli olsun” dedi.
Törenin ardından Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ekrem Yüce’ye Hatay Ormanları Ağaçlan-
dırma Arazisine, adına yapılan fidan sertifika-
larını takdim etti.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında sınırlı 
sayıdaki katılımcıyla Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplu iş sözleşmeleri imza törenine Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Ordu Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 

üyeleri, HAK-İŞ Ordu İl Başkanı Nevzat Acu, 
ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın, 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve 
üyelerimiz katıldı.
Törende konuşan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi 

şirketleri ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ arasında 
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza 
töreninin hayırlı olmasını dileyerek, tarihi bir 
günü yaşadıklarını ifade etti. 
Arslan, “Bugün Bizim için çok özel bir gün. 
Ordu ile bağımız çok eskiye dayanıyor. Bugün 
mahalle statüsüne döndüğünü hatırladığım 
belediyelerimizde ilk örgütlenmeyi yapmış-
tık. Bir tanesi Tepealan’dı. Yaklaşık 35 yıl önce 
toplu sözleşme yapmıştık” diye konuştu.

“HAK-İŞ’i Temsilen Ordu’da 
Bulunmanın Gurunu Yaşıyoruz”

Geçmişte örgütlenme konusunda büyük sı-
kıntılar yaşandığını ve Ordu Büyükşehir’de 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yetkili sendika 
olarak bulunmasının gururunu yaşadıklarını 
belirten Arslan, “Keşke Ordu Belediyesi’nde 
de HAK-İŞ olsa, o günleri görür müyüz diye 
hayal etmiştik. Allaha çok şükür bugün Ordu 
Büyükşehirde, Fatsa’da ve diğer ilçelerimiz-
de yetkili bir sendika olarak HAK-İŞ’i tem-
silen burada bulunmanın gurunu yaşıyoruz” 
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Mart 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketleri ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ 

arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Arslan ordu’da TİS Törenine Katıldı
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“İşçilerimizi Motive Etmek Birinci 
Görevimiz”

Orduya hizmet eden herkesin hakkını, huku-
kunu en iyi şekilde korumayı görev edindik-
lerini söyleyen Arslan, “İşçilerimizi bu şehre 
daha fazla nasıl hizmet edecekleri konu-
sunda motive etmek sendika olarak birinci 
görevlerimizden birisidir. Sayın Bakanımızın 
bu şehir için büyük bir imkan olduğunu bili-
yorum. Belediye Başkanımız, Türkiye’nin en 
kritik kurumlarında en önemli görevlere ve 
hizmetlere imza atmış bir büyüğümüz ola-
rak gerçekten Ordu için çok önemli hizmet-
leri yapabileceğinin işaretlerini bize vermişti” 
diye konuştu.

“Ordu’yu Geleceğe Hazırlamak 
Gerekiyor”

Ordu’nun dünya şehirleriyle yarışabilecek 
potansiyele sahip olduğunu belirten Arslan, 
bunun için de Ordu’yu klasik belediye anla-

yışının ötesine taşıyacak yeni bir yaklaşıma 
ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Arslan, “Bu farklı yaklaşımı şu anda Ordu’da 
görmüş olmaktan büyük bir mutluluk du-
yuyorum. Şehrin sadece temel hizmetlerini 
yapan bir belediye olmak üzere başta tarım, 
turizm, teknik alt yapı olmak üzere, sıra dışı 
hizmetlerle bu şehri geleceğe hazırlamak 
gerekiyor” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sorunlar 
karşısında çözümler üretmenin gerekliliğine 
dikkati çekerek, “Bizler sorunları gündeme 
getirerek çözüme ulaşamayız. Sayın Baka-
nımızın bu şehre nefes aldıracağına inanıyo-
rum. Bize düşen de bu anlayışa, bu vizyona 
uygun bir sendikacılığı burada hayata geçir-
mektir” şeklinde konuştu.

“Belediyede Çalışmak Büyük 
Ayrıcalık”

Sendikacılığın sadece iyi toplu sözleşme-

ler yapmak olmadığını dile getiren Arslan, 
“Sadece iyi toplu sözleşme yaparak, sadece 
yüksek ücretleri hedefleyerek sendikacılık 
misyonumuzu yerine getiremeyiz. Çalışan-
larımızın motivasyonunu arttırmamız, ilişki-
lerimizi doğrudan, samimi, sıcak bir ilişkiye 
de dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de 
daha yakın çalışmak, bu çalışmalarımızın ne 
anlama geldiğini de kamuoyuyla paylaşmak 
gerekiyor. İnsanların en hayırlısının insanlara 
hizmet ettiğine inandığımız bir inanca men-
subuz. Aslında belediyeler ve kamu gerçek-
ten bu konuda hem insanlara hizmet ettiği-
miz, hayır kazandığımız ama aynı zamanda 
çoluk çocuğumuzun nafakasını da elde etti-
ğimiz ayrıcalıklı kurumlar. Kamuda çalışmış 
olmak, belediye de çalışmış olmak büyük bir 
ayrıcalık. Bu hayırlı iş herkese nasip olmu-
yor” sözlerine yer verdi.

“Ordu, Dünya İle Yarışacak Bir Şehir 
Olmayı Hak Ediyor”

Ordu’ya 24 saat hizmet eden işçilerin daha 
verimli, daha fedakar çalışmaya ihtiyaçları-
nın olduğunu vurgulayan Arslan, “Gerçekten 
bu şehri geleceğe taşıyacaksak, Belediye 
Başkanımızın ekibiyle bütün çalışanlarımızla 
bu sorumluluğun farkında olarak hareket et-
memiz gerekiyor. Daha çok çalışacağız, daha 
fazla hizmet üreteceğiz. Verimli ve kaliteli 
kamu hizmetlerini birlikte gerçekleştirerek 
bu şehri geleceğe taşıyacağız. Dünyadaki 
şehirlerle yarışan bir Ordu neden olmasın?” 
dedi.
Ordu’nun bir Büyükşehir olarak çok büyük 
nimetlere sahip olduğunun altını çizen Ars-
lan, “Tarım ve turizmin yanında dünyanın 
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en özel fındığı bu şehirde yetişiyor. Böyle bir 
nimet ve imkanı Rabbim her şehre nasip et-
mez. Bütün bu nimetleriyle Ordu, dünya ile 
yarışacak bir şehir olmayı hak ediyor. Bunun 
için de birikimlerine inandığımız, ülkemiz için 
çok şey kazandırmış bir bakanımızın buraya 
belediye başkanı olması Ordu’nun çok ayrı-
calıklı bir şehir olduğunu gösteriyor. Sayın 
bakanımıza ve ekibine, ortaya koydukları 
farklı belediyecilik anlayışından dolayı kendi-
lerini tebrik ediyorum” dedi. 
Arslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketleri 
ORBEL A.Ş. ve ORSAŞ arasında gerçekleşti-
rilen toplu iş sözleşmesinin birçok yönden 
olumlu iyi bir sözleşme olduğunu belirterek, 
“35 yıllık Ordu maceramızın zirvesini bugün 
burada görmekten gurur duyuyorum. Bu 

toplu iş sözleşmemizin şehrimize, ülkemize, 
çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlar ge-
tirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Hep Birlikte Şehrimizi Daha Güzel 
Hale Getireceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Hilmi Güler, Ordu'da her bireye hizmet 
etmekten büyük mutluluk duyduğunu söy-
ledi. 
Güler, “Bugün 2 bin 483 çalışanımızın toplu iş 
sözleşmesi için bulunuyoruz. Burada karşı-
lıklı bir helalleşme ve hak-hukuk söz konu-
su. İnşallah bereketiyle kullanırsınız. Bizler 
de Ordumuzu sizlerin vasıtasıyla daha güzel 
noktalara getiririz” dedi. “Düşünen, Üreten, 
Yarışan Ordu” sloganıyla hizmet ürettiklerini 

belirten Güler, “Bu sadece bizim için değil, 

şehrimiz için değil, çalışan kardeşlerimiz 

içinde geçerlidir. Onun için hep birlikte daha 

çok çalışarak güzel şehrimizi daha da güzel 

hale getireceğiz. Yaptığımız bu iş sözleşme-

sinin hayırlara vesile olmasını temenni edi-

yorum” diye konuştu. Toplu iş sözleşmesi 

imza töreninde, Hizmet-İş Sendikası Genel 

Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de bir 

selamlama konuşması yaptı. İmza töreninin 

ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-

met Hilmi Güler’e, HAK-İŞ tarafından Hatay 

Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına 

yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mart 
2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikası Ankara 1 No’lu Şube 8. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ger-
çekleştirilen şube genel kuruluna Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, Hizmet-İş 
Sendikası Ankara şube başkanları, AK Par-
ti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, 
Sincan Belediye Başkan Yardımcıları İhsan 
Duman, Vedat Güngör, Abdurrahman Barın, 
delegeler ve basın mensupları katıldı. 

 “HAK-İŞ Çok Anlamlı Bir Yerde 
Duruyor”

HAK-İŞ’in 45’inci yaşını doldurup 46’ncı ya-
şına girdiğini dile getiren Arslan, “HAK-İŞ bu 

ülkenin yerli ve milli bir örgütü olduğu için ül-
kemiz, bölgemiz ve küremiz için çok değerli 

ve anlamlı bir yerde duruyor. 46 yıllık tarihi-
mizde demokrasi, özgürlükler, haklar, adalet 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in geçmişten bu yana 1982 Anayasasına itiraz 
ettiğini belirterek, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1982 Anayasasına itiraz eden nadir 

örgütlerden birisiyiz. 12 Eylül zihniyetinin önümüze zorla dayattığı bu anayasadan kurtulmanın 
tam zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına net bir cevap veriyoruz. Yeni anayasaya 
‘Evet’ diyoruz. 12 Eylül darbecilerinin ruhu, kiri, pası üzerine sinmiş olan anayasanın bir an 

evvel toparlanıp çöpe atılması gerekiyor. Türkiye yeni bir anayasa kavuşmalı” dedi.

Arslan, “Türkiye Yeni Bir
Anayasa Kavuşmalı”
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çizgisinden sapmadan 46 yıllık bir yürüyüşü 
başarmak çok kolay bir iş değildir” dedi. 
HAK-İŞ’in yerli ve milli bir konfederasyon 
olduğunu söyleyen Arslan, “HAK-İŞ, ülkemi-
zin, bölgemizin, küremizin bütün mağdur ve 
mazlumlarına borcu olan, mağdur ve maz-
lumların bizden alacaklı olduğu bir örgüttür. 
HAK-İŞ’in gücü, Türkiye’nin gücüdür” dedi.

“HAK-İŞ Duruşundan Ödün 
Vermemiştir”

HAK-İŞ’in 46 yıllık tarihi boyunca darbelere 
ve antidemokratik müdahalelere direndiğini 
vurgulayan Arslan, “28 Şubat sürecinin en 
ağır faturalarının ödendiği, en ağır bedellerini 
ödediğimiz Sincan ilçemizde genel kurulu-
muzu gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ, demokra-
tik olmayan bütün müdahalelere ve darbele-
re karşı dik durmuştur. Ama bunun bir bedeli 
var. İşçilerimiz ellerimizden alınarak zoraki 
bir şekilde başka sendikalara üye yapıldı. 
Çalışanlarımız üzerinde çok ağır baskılar 
uygulandı. Bazı üyelerimiz yargılandı, ceza-
landırıldılar ve cezaevinde yattılar. Faaliyetle-
rimiz durduruldu. Sendikalarımızın kapısına 
kilit vuruldu. HAK-İŞ bütün bunlara rağmen 
duruşundan hiçbir zaman ödün vermemiş-
tir” şeklinde konuştu.

“Yeni Anayasa’ya Evet Diyoruz”

HAK-İŞ’in geçmişten bu yana 1982 Ana-
yasasına itiraz ettiğini anımsatan Arslan, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu anaya-
saya itiraz eden nadir örgütlerden birisiyiz. 
Bizler 1982 Anayasanın yapılışından, ko-
misyonun kuruluşuna, oylamanın yapılışına 
ve süreçlerin hepsine itiraz ettik. Aradan 
yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen meşru ol-
mayan, demokratik ve meşruiyeti olmayan 
anayasa halen yürürlükte. 12 Eylül zihniye-
tinin önümüze zorla dayattığı bu anayasadan 
kurtulmanın tam zamanı. Sayın Cumhur-
başkanımızın çağrısına net bir cevap veriyo-
ruz. Yeni anayasaya ‘Evet’ diyoruz. 12 Eylül 

darbecilerinin ruhu, kiri, pası üzerine sinmiş 
olan anayasanın bir an evvel toparlanıp çöpe 
atılması gerekiyor. Türkiye yeni bir anayasa 
kavuşmalı. Bunun için HAK-İŞ her süreçte 
yeni anayasa konusunda ısrarcı olmuştur” 
dedi.

“Yeni Anayasayı Desteklemeye 
Devam Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı 
ve Ekonomi Reform Paketi'ni memnuniyetle 
karşıladıklarını söyleyen Arslan, “İnsan Hak-
ları Eylem Planı'ndaki hedefleri Türkiye'nin 
yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının 
işaretleri olarak görüyoruz. Güçlü, özgür 
birey ve demokratik Türkiye hedefi bizim 
de desteklediğimiz hedefler. İnsan Hakları 
Eylem Planı’nda hedeflenen düzenlemeler 
inşallah bir an evvel gerçekleşir. Bunun te-
melini de yeni anayasa oluşturuyor. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak yeni anayasayı des-
teklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki 
görüşlerimizi ilerleyen günlerde somut bir 
şekilde ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Hizmet Sektörüyle Değil Yatırımla 
Büyümemiz Gerekiyor”

Hükümetin İnsan Hakları Eylem Planı’nı Tür-

kiye’nin ortak ihtiyaçlarının iyi belirlenmiş bir 
adımı olarak gördüklerini dile getiren Arslan, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik Re-
form ile ilgili açıklamalarını Türkiye’nin ye-
niden kamuya dönüşünün işaretleri olarak 
görüyoruz. Temel slogan, yatırım, istihdam, 
üretim ve ihracat. Türkiye'nin buna ihtiyacı 
var. Türkiye'nin çok yüksek oranlarda büyü-
düğü dönemlerde bile ıskaladığımız bir şey 
var; hizmet sektörüyle değil yatırımla büyü-
memiz gerekiyor. Hükümetimiz bu konuda 
doğru bir adım attı” ifadelerini kullandı.

“KİT’ler Daha Güçlü Hale Gelecek”

KİT’lerin uzun yıllardır kapatılma tehdidiy-
le karşı karşıya kaldığını anımsatan Arslan, 
“Hükümetimiz, KİT'leri daha esnek, daha 
hızlı karar alabilen ve daha da güçlü hale ge-
tireceğiz diyor. Yapılan açıklamaya göre yeni 
kurulacak olan Başkanlıklarla yeni KİT’ler 
oluşturulacak. Savunma Sanayi bunu gös-
terdi. İlaç sanayiinde de bunu gördük. Eğer 
solunum cihazını üretememiş olsaydık, baş-
ka ülkelerin vereceği solunum cihazlarına 
mahkum olacaktık. Dünyanın her tarafına 
maske yolladık. İşte KİT’ler bunu yapıyor. Hü-
kümetimizin KİT’lere bakış açısı son derece 
önemli. Bu bakış açısı Neo-liberal zihniyete 
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karşı meydan okumaktır. İlk meydan okuma 
taşerondan kadroya geçmeydi. KİT’lerin güç-
lendirilmesi de ikinci bir meydan okumadır” 
sözlerine yer verdi.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti çalışma 
hayatında en önemli reformun hayata geçi-
rildiğini dile getiren Arslan, “Taşeron emek-
çilerini kadroya kavuşturan düzenleme, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatıyla 
ilgili yapılmış en büyük düzenlemedir. Sayın 

Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bir 
kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Koronavirüsle Mücadelede 
Belediye İşçilerimiz Sahadaydı”

Ülkemizin Koronavirüs salgınıyla mücadele 
ettiği bu dönemde sağlık çalışanları ile bir-
likte belediye çalışanların da kıymetinin bilin-
mesi gerektiğini söyleyen Arslan, “Koronavi-
rüsle mücadele döneminde hükümetimizin 
aldığı tedbirler kapsamında bazı kamu çalı-
şanlarına izin verildi, evlerinde oturdular. Me-

murlarımız maaşlarını almaya devam ettiler. 
Ancak bizler sahadaydık. Belediyenin hiçbir 
hizmeti aksamadı, hep birlikte sahadaydık. 
Kimsenin çöpü bir gün eksik alınmadı. Bü-
tün Türkiye’deki belediye emekçileri 24 saat 
boyunca sahadaydı. Pandemiye yakalanmış 
arkadaşlarımız hastalığı atlatır atlatmaz tek-
rar sahaya çıkarak çöp topladılar, yol yaptılar, 
araç kullandılar, itfaiyede çalıştılar. Her şart 
ve koşulda canla başla çalışan bütün emek-
çilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz” 
şeklinde konuştu.
Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerin elden 
bırakılmaması çağrısında bulunan Arslan, 
“Koronavirüs aşılarını tamamlayıp, salgına 
karşı başarıyı elde etmeden vazgeçersek 
kaybederiz. Evine kimseyi almayan, maske-
sini evinde bile çıkarmayan insanların hasta 
olduğuna şahit olduk. Dikkati elden bırak-
mayalım. Sivil toplum örgütü olarak gereken 
bütün önlemlerimizi aldık. Lütfen maske ve 
hijyen tedbirlerine dikkat edelim ve uyalım” 
dedi.
Genel kurulda, AK Parti Sincan İlçe Başkanı 
Soner Arslanargun ve Sincan Belediye Baş-
kan Yardımcısı İhsan Duman birer selamla-
ma konuşması yaptılar.
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Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kül-
tür Evi’nde Koronavirüs tedbirlerine uygun 
olarak gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi 
imza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Sü-
leyman Kılınç, HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı 
Hasan Kılınç, Yörem Mühendislik A.Ş. Genel 

Müdürü, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı.

“Sendikamız 43 Yıl Önce 
Adıyaman’da Kuruldu”
Hizmet-İş Sendikamızın temellerinin 43 yıl 
önce Adıyaman’da atıldığını belirten Arslan, 
“1979 yılında Adıyamanlı bir grup emekçi 

belediye işçisi tarafından kurulan Hizmet-İş 
Sendikamızın bugün Adıyaman’da toplu iş 
sözleşmesini imzalıyor olmak bizim için 
büyük bir gurur vesilesidir. Sendikamızın 
kurucularını hürmetle ve muhabbetle se-
lamlıyorum. Aramızdan ayrılan kurucula-
rımızdan Ömer Kaplan abimize yüce Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Sendikal müca-
delemizin ilk başlangıcından beri yanımızda 
olan Mustafa Dost arkadaşımıza teşekkür 
ediyorum. Sendikamızın kuruluşunda 
emeği geçen herkese yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi.

“Sendikamızın Adıyaman’da 
Kurulması Çok Kıymetli”

Hizmet-İş Sendikası’nın Adıyaman’da ku-
rulmuş olmasını çok önemli ve anlamlı 
olarak nitelendiren Arslan, “İstanbul’da ve 
Ankara’da büyük sanayi merkezlerinde 
kurulan sendikalarımız da var. Ancak Adı-
yaman gibi Türkiye’nin stratejik, coğrafi ve 
siyasi olarak çok kritik bir noktasında olan 
bu şehrimizde sendikamızın kurulmuş ol-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamız ile Adıyaman Belediyesi şirketi Yörem Mühendislik A.Ş. arasında 

imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. 

Arslan, Adıyaman’da TİS Törenine Katıldı
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ması bizim için çok kıymetli. Adıyaman’da 
kurulan sendikamızın temelleri o kadar 
sağlam atılmış ki bugün Türkiye’nin en bü-
yük işçi sendikası olmanın gururunu yaşı-
yoruz. Beni en çok gururlandıran hususlar-
dan bir tanesi de bu şehirdeki emekçilerin 
kurduğu sendikanın Genel Başkanı olarak 
bugün güzel bir toplu iş sözleşmesine imza 
atmaktır” şeklinde konuştu.

“Mavi Marmara Şehidimiz Bu 
Şehirden Çıktı”

Mavi Marmara şehitlerinden Fahri Yaldız’ın 
Adıyaman’dan olduğunu anımsatan Ars-
lan, “Fahri Yaldız kardeşimiz gönüllü olarak 
yola çıktığı Mavi Marmara mücadelesinde 

siyonist devletin askerlerine karşı göğsünü 
siper ederek Mavi Marmara’da şehit düş-
müştür. Yiğit kardeşimize yüce Allah’tan 
rahmet diliyorum. Fahri Yaldız kardeşimizin 
sendikamızın Denetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yaparken aynı zamanda Filistin 
davasına da gönül vermiş ve bu uğurda ha-
yatını vakfetmiş olması, bu davaya hayatını 
adamış olması Adıyaman için sendikamız 
için ve HAK-İŞ için büyük bir onurdur” ifa-
delerini kullandı.
Adıyaman’da 1980 yılı öncesinde ve sonra-
sında çok sayıda Belediye Başkanıyla ça-
lıştıklarını söyleyen Arslan, “Her Belediye 
Başkanımızla bu şehre hizmet etmek, bu 

şehrin çalışanlarıyla, işverenleriyle uzlaş-
ma, dayanışma ve kardeşliği inşaa etme-
ye çalıştık. Kavgadan ve çatışmadan uzak 
durduk. Zorluklarımız oldu, sorunlar yaşa-
dık ama hepsini barışçıl yollarla çözmeye 
çalıştık. Bu konuda da başarılı olduk” dedi.

“Hayırlı Bir İş Yapıyorsunuz”

Belediyelerde çalışmayı ayrıcalık olarak 
değerlendiren Arslan, “Bizim kültürümüz-
de insanların en hayırlısı insanlara hizmet 
edendir anlayışıyla yoğrulmuştur. Siz hem 
bu şehre hizmet ediyorsunuz, hem de bu 
şehrin bütünüyle sorunlarını 24 saat çalı-
şarak hizmetlerinizi yerine getiriyorsunuz. 
Hem kendinize, hem ailenize, hem de bu 
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şehre hizmet ediyorsunuz. Hayırlı bir iş ya-
pıyorsunuz. Daha çok alınteri akıtıp, daha 
fazla mücadele edip hep birlikte bu şehri 
daha ileriye taşımamız gerekiyor” ifadele-
rini kullandı.

“Güzel Bir Toplu İş Sözleşmesine 
İmza Atıyoruz”

Adıyaman’da günümüze kadar imzaladık-
ları toplu iş sözleşmelerinin hepsinin bir 
hikayesinin olduğunu dile getiren Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Olağanüstü 
bir dönemden geçerken çok sayıda arka-
daşımızı doğrudan ilgilendiren güzel bir 
toplu iş sözleşmesine imza atmaktan dola-
yı çok mutluyuz. Kurulduğumuz günden bu 
yana bu şehre hizmet eden bütün belediye 
başkanlarımıza bu şehre yaptıkları hayırlı 
işlerden dolayı selamlarımızı gönderiyoruz. 
Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet di-
liyoruz” diye konuştu.

“Adıyaman’ın Gücü Türkiye’nin 
Gücüdür”

Arslan, “Toplu iş sözleşmesiyle elde etti-
ğimiz imkanlarımızı, moral ve motivasyo-
numuzu daha da geliştireceğiz ve bu şehre 
hep birlikte hizmet edeceğiz. Biz bu şehrin 
geleceğinin Türkiye’nin geleceği olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu şehir Türkiye için çok 

önemli bir şehirdir. Hem coğrafi konumu, 
hem siyasi pozisyonu, hem de kadim bir 
medeniyeti bütünüyle burada toparlayan 
bir şehir olduğu için Adıyaman ilinin başa-
rısını ülkemizin başarısı olarak görüyoruz. 
Adıyaman’ın gücünü ülkemizin gücü olarak 
görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Sendikal Hakların Güvence 
Altına Alındığı Yeni Bir Dönemi 
Yaşıyoruz”

Taşeron işçilerin kadro almaları için yakla-
şık 15 yıldır gerçekleştirilen uzun soluklu 
bir mücadelenin sonucunda taşeron işçi-
lerin kadrolarına kavuştuklarını dile getiren 
Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde, onun kararlı duruşuyla beraber ar-
tık kamuda, belediyelerde, özel idarelerde, 
üniversitelerde ve bakanlıklarda taşeron 
sisteminin yasaklandığı yeni bir dönemi 
başlattık. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük endüstri ilişkiler sistemi, çalışma 
hayatı sisteminin reformudur. Bütün işçile-
rin sendikalı olmasını, toplu sözleşmeden 
yararlanmalarını ve bütün sendikal hakla-
rının güvence altına alındığı yeni bir döne-
mi yaşıyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir 
başarıdır. Bu başarının sonucunda sizleri 
aramızda görüyoruz” dedi. 

“Çanakkale Deniz Harbi, 
Tarihimizin Önemli Kilometre 
Taşlarındandır”

18 Mart Çanakkale Deniz Harbi’nin 106. Yıl-
dönümünün unutulmaması gereken tari-
himizin önemli kilometre taşlarından birisi 
olduğunu söyleyen Arslan, “Çanakkale Ge-
çilmez! destanına imza atan büyüklerimize, 
şehitlerimize, Çanakkale mücadelesinin 
liderliğini yapan bütün komutanlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Seyit Onbaşı Çanakkale 
Savaşı’nın Seyrini Değiştirmiştir”

“Çanakkale kahramanlarından Seyit Onba-
şı’nın adını yaşatmak bize düşüyor” diyen 
Arslan, “Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran il-
çesinin küçük bir köyünde dünyaya gelmiş-
tir. Seyit Onbaşı 275 kiloluk topu tek başına 
omuzlayıp ateşlemiştir. O mermi İngilizle-
rin en önemli gemilerinden birisine isabet 
etmiştir. O geminin batması savaşın seyrini 
değiştirmiştir. Bu nedenle Çanakkale Deniz 
Savaşının en önemli kahramanlarından bi-
risi de Seyit Onbaşıdır” dedi.

“Seyit Onbaşı’nın Köyünde İlkokul 
Yaptık”

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Seyit Onbaşı’nın ismini yaşatmak 
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için bir karar aldığını açıklayan Arslan, “Se-
yit Onbaşı’nın köyüne onun adına bir okul 
yaptırdık. Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu’nu 
geçen sene eğitim-öğretime açtık. Bu sene 
de öğrencilerimiz eğitimlerini almaya de-
vam ediyorlar. Hizmet-İş Sendikası olarak 
Seyit Onbaşı’nın hayatını bir kitap halinde 
yazdık. Yaşadığı hatıraları alarak küçük bir 
kitapçık yaptık. Önümüzdeki süreçte inşal-
lah onun adına uzun metrajlı bir filmi ha-
yata geçireceğiz. HAK-İŞ olarak ona olan 
borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Başta 
Seyit Onbaşı olmak üzere bütün şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” 
diye konuştu.

“Koronavirüs Döneminde Belediye 
İşçilerimiz Sahadaydı”

20’nci yüzyılın en büyük felaketi olarak 
tanımlanan Pandemi sürecinde sağlık ça-
lışanlarının yanı sıra belediye işçilerinin 
de çok büyük fedakarlıklar yaptığını dile 
getiren Arslan, “Koronavirüse yakalanmış 
tedavisi biter bitmez süpürgesini, küreği-
ni alıp işe koşan işçilerimize özel olarak 
teşekkür ediyorum. Koronavirüsün çok 
yaygın olduğu dönemlerde kamu çalışan-
larının bir bölümü evden çalıştılar. Belediye 
işçilerimiz her gün sahadaydı. Her gün Adı-
yaman’ın çöplerini topladılar. Salgın fazla 
diye asla çekinmediler. Hayatlarını ortaya 
koyarak şehrimizin temizliğinden suyuna, 
yolundan asfaltına, otobüsünden mezar-
lıklarına kadar hepsini canla başla yaptılar” 
ifadelerini kullandı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman 
Kılınç’ın şehre hizmet etmek için çaba sarf 

ettiğini vurgulayan Arslan, “Belediye Başka-
nımız hekimliğinin ötesinde insanlarla olan 
ilişkilerini, insana verdiği değerden dolayı, 
toplu iş sözleşmesinin bu noktaya gelme-
sinde büyük pay sahibidir. Belediye Başka-
nımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyo-
rum. Bu şehrin önü açık. Bu şehrin çalışkan 
insanlarıyla inşallah Adıyaman’ı hep birlikte 
geleceğe hazırlayacağız. Bu şehrin evlatla-
rıyla sendikamızı bu noktaya getirdik” söz-
lerine yer verdi.

“Anayasa Değişikliğini 
Destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem 
Planı toplantısında dile getirdiği yeni Ana-
yasa çağrısını desteklediklerini söyleyen 
Arslan “HAK-İŞ geçmişten bu yana 1982 
Anayasasına itiraz etmiştir. HAK-İŞ olarak 
1982 Anayasanın yapılışından, komisyonun 
kuruluşuna, oylamanın yapılışına ve süreç-
lerin hepsine itiraz ettik. 12 Eylül darbeci-
lerinin zorla dayattığı bu anayasadan kur-
tulmanın vakti geldi. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın Anayasa değişikliği çağrısına ‘Evet’ 
diyoruz. Türkiye artık yeni bir anayasaya 
kavuşması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomik Re-
form ile ilgili açıklamalarını olumlu kar-
şıladıklarını söyleyen Arslan, “Türkiye’nin 
yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata ih-
tiyacı var. Hizmet sektörüyle değil yatırımla 
büyümemiz gerekiyor” dedi.
“HAK-İŞ Yerli ve Milli Bir Konfede-
rasyondur”
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman 

Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlaya-
rak ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle andı. 
Kılınç, “18 Mart ruhunu en son 15 Tem-
muz’da gördük. Bundan sonrada olmaya 
devam devam edecektir. HAK-İŞ Konfede-
rasyonumuz yerli ve milli bir Konfederas-
yondur. Biz onları 28 Şubat’ta gördük. 5’li 
çetenin içine girmedikleri mücadelelerine 
birebir şahidiz. Allah onlardan razı olsun” 
dedi. 

“Genel Başkanımıza Teşekkür 
Ediyorum”

HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, 
“Dünyanın bütün mazlumlarına karşı so-
rumluluğumuz var diyen Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ın önderliğinde taşeron 
emekçilerinin uğradığı adaletsizliği ortadan 
kaldırmak için kararlılıkla yürüterek başa-
rıyla sonuçlandırdığımız mücadelemiz işte 
böylesi büyük bir etki doğurmuş, 1 milyona 
yakın taşeron çalışanın kadro almasını sağ-
lamıştır. 
Bu mücadelenin en büyük mimarı, sendi-
kacılığın duayeni emekçilerin gür sesi Ge-
nel Başkanımıza bütün emekçi kardeşleri-
miz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşme-
sinde karşılıklı olarak imzalar atıldı.
İmza töreninin ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Adıyaman Belediye Baş-
kanı Dr. Süleyman Kılınç’a, HAK-İŞ tarafın-
dan Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazi-
sine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını 
takdim etti.
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İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde ger-
çekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töre-
nine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Şahin ve HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Özgüven-Sen 
Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin, Med-
ya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Enerji-İş 
Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altun-
soy, OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke, İBB 
iştiraklerinin genel müdürleri, Konfederas-
yonumuza bağlı Sendikalarımızın İstanbul 
Şube Başkanları, İBB iştiraklerinde çalışan 
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.

“Bir Taşına Bütün Dünya Feda 
İstanbul”

Arslan, konuşmasına Şair Nedim’in “Bu 
Şehri İstanbul Ki” şiiriyle başlayarak, “Şair 
Nedim’in de dediği gibi bir taşına bütün 
dünyanın feda edileceği şehri İstanbul’da 
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
İstanbul’a 24 saat hizmet etmek, İstan-
bul’un geleceğine, bir dünya kenti olması 
konusundaki başarısına yeni başarılar ek-
lemek için emek veren 24 saat hizmet eden 
İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu başta olmak üzere bütün çalı-
şanları yürekten kutluyorum” dedi.

“Belediye Çalışanlarımız Destan 
Yazdılar”

Pandemiyle mücadele sürecinde 2 sek-
törün özellikle teşekkürü hak ettiğini vur-
gulayan Arslan, “İlk teşekkürü hak eden 
elbette sağlık çalışanlarımızdır. Koronavi-
rüsle mücadelede destanlar yazdılar. Sağ-
lık çalışanlarımız hayatları pahasına mille-
timizin evlatlarını tedavi etmek için kendi 
hayatlarını feda ettiler. Onlara yürekten 
teşekkür ediyoruz. İkinci teşekkürü ise be-
lediye çalışanlarımız hak ediyor. Pandemi 
sürecinde belediye çalışanlarımız destan 
yazdılar. Koronavirüse yakalanan arkadaş-
larımız tedavileri biter bitmez işlerine dön-
düler. Toplu taşımadan temizliğe, yol bakı-
mından mezarlıklara kadar her alanda 24 
saat İstanbul’a hizmet ettiler. Pandemi gibi 
engellere takılmadan görevlerini başarıyla 
yerine getirdiler. Başta Belediye Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün 
belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Öz Gıda-İş, Enerji-İş, Öz Güven-Sen, Medya-İş, OLEYİS 

ve Öz Orman-İş Sendikalarımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri BİMTAŞ, BOĞAZİÇİ, 
İSTAÇ, İSPER, İSYON, AĞAÇ ve OTOBÜS Anonim Şirketleri ile eklentilerinde çalışan üyelerimiz 

ile İBB’nin diğer şirketlerinde çalışan toplam 25 bin HAK-İŞ üyesi emekçiyi kapsayan  
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde  
TİS Törenine Katıldı

“Bu Şehre  
Borcumuz Var”

HAK-İŞ olarak İstanbul 
şehrine hizmet etmek 
için kendilerini borçlu 

hissettiklerini söyleyen 
Arslan, “Bu şehre 

borcumuz var. Borcumuzu 
ödemek için alın teri 
akıtıyoruz, çaba sarf 

ediyoruz, gayret ediyoruz. 
Bu çabamızın İstanbul 
için ve gelecek için ne 

kadar gerekli olduğunun 
farkındayız” dedi.
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“TİS Sürecinin Masada Anlaşmayla 
İmzalanması Çok Önemli” 

HAK-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
deki 12 şirketle toplu sözleşme süreçlerini 
gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, “Toplu 
sözleşme müzakere süreçlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımızı temsilen 
masada bizimle müzakere yapan ekibini 
kutluyorum. Profesyonel bir şekilde me-
selelerine vakıf, işçi-işveren ilişkilerinde 
sosyal diyalog mekanizmalarına açık ve bu 
konuda başarılı bir süreci yürüttükleri için 
onları kutluyorum. 
Bu süreçte yüz yüze geldik, uzun müzake-
reler yapıldı. Uzun müzakerelerin sonucun-
da da çatışma olmadan, kavga olmadan, 
masada sosyal diyalog mekanizmalarının 
hakkını vererek hem sendikalarımızın baş-
kanlarının büyük bir özverisi, hem işveren 
temsilcilerimizin bu konudaki gayretleri, 

belediye başkanımızın öncülüğünde bu so-
nucu elde ettik. Bu sonuç bizim için son de-
rece önemli ve anlamlı. 
Müzakere sürecinin başarılı bir şekilde so-
nuçlanmış olmasını, toplu iş sözleşmesi 

süreçlerinin masada anlaşmayla sonuç-
lanmış olmasını İstanbul için ve ülkemiz 
için büyük bir başarı olarak görüyorum. Bu 
başarıyı bütün ülkemize yaymak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.
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“Güzel Bir Başlangıç Yaptık” 

İmzalan toplu iş sözleşmesini Türkiye ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
şirketlerin şartları dikkate alındığında gü-
zel bir başlangıç olarak nitelendiren Ars-
lan, “Bu başlangıcın devamının geleceğine 
inanıyorum. Yeter ki karşılıklı hoşgörü, 
diyalog, barış ve dostluk içerisinde bütün 
sorunlarımızı çözebilelim. Hiçbir sorun 
çözümsüz değildir. Yeter ki çözmek is-
teyelim. HAK-İŞ ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak sorunun kaynağı değil, 
çözümün tarafı olmak istiyoruz. Bunu her 
yerde yapıyoruz. İstanbul’da da yapmaya 
devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemizin 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız 
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ve 
ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum” 
sözlerine yer verdi. 

“Alın Teriniz Kutsaldır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, emeğin kıymetini derinden 
hissettiğini belirterek, “Alın teri ve emek çok 
kutsaldır. Yaşamın içerisinde her zaman 
bunu hisseden birisi olarak da buna saygım 
çok büyüktür. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi çatısı altında büyük, kadim İstanbul’a 
hizmet eden binlerce İstanbul emekçisinin 
önünde şunu ifade edebilirim ki alın teriniz 
kutsaldır. Hakkınızın karşılığını alma konu-
sunda yürünen bu yol da kutsaldır. Böylesi 
maneviyatı yüksek bir alana emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
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“20 Milyon İnsana Verdiğimiz  
Bir Söz”

İmzalanan toplu iş sözleşmeleriyle denge 
ve adalet anlayışının topluma karşı müşte-

rek sorumluluk bilincinin başından sonuna 
kadar gereklerinin yerine getirildiğini dile 
getiren İmamoğlu, “İmzaladığımız toplu iş 
sözleşmesi bu kadar değerli bir belgedir. O 

yüzden imzaladığımız toplu iş sözleşmele-
rini yalnızca tarafların birbirlerine verdikleri 
yalın bir söz olarak görmüyorum. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve sendikaların 
hep birlikte İstanbul’a yani 20 milyon insana 
verdiği bir sözün ifadesi olarak görüyorum” 
şeklinde konuştu.  

“Çalışanlar Tercih Ettikleri 
Sendikayı Seçmekte Özgürdür”

Konuşmasında sendikal özgürlükler konu-
suna da değinen İmamoğlu, “Herkes insan 
onuruna yakışır koşullarda çalışmalıdır. 
Çalışanlar kendi bireysel ve özgür tercihle-
riyle tercih ettikleri sendikalarda en geniş 
haklara sahip olarak örgütlenebilmeli ve 
haklarını özgürce arayabilmelidirler. Buna 
hiç kimse mani olamaz. Herkes bilmelidir 
ki bu hak emekçinin kendi özgür hakkıdır. 
Bu anlayışa sahip bir yönetim olarak toplu 
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iş sözleşmelerine başından beri çok hassas 
davrandık ve önem verdik. Toplu iş sözleş-
meleri müzakere, uzlaşma, karşılıklı denge 
ve hassasiyetle çözmenin ifadesidir” ifade-
lerini kullandı. 

“Toplu İş Sözleşmesi Hayırlı Olsun” 

Toplu iş sözleşmesini sendikacılık gelene-
ğinin güzel bir parçası olan davul ve zurna 
ile kutlamayı Pandemiden dolayı yapama-
dıklarını belirten İmamoğlu, “20 milyon 
insan, on binlerce çalışanımızın coşku-

sunu hissetsinler. İmzaladığımız toplu iş 
sözleşmesi, herkesin gönül mesafesinde, 
gönül mertebesinde halayları hep birlikte 
kurduğumuzun ifadesidir. Bütün emekçile-
rimizle İstanbul’a hizmet etme noktasında 
en üst seviyede fedakarlıklarımızla, işimize 
olan saygımızla hizmete devam edeceği-
mizden kimsenin şüphesi olmasın. HAK-
İŞ Genel Başkanına ve bütün sendikaların 
genel başkanlarına, şube başkanlarına ve 
temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu güzel yarışta, bu emek yarışında İstan-
bul gibi kutsal ve kadim bir kente hizmetin 
kutsallığında tüm çalışanlarımıza ve İstan-
bul’umuza toplu iş sözleşmelerinin hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
İmza töreninin ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na HAK-İŞ 
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine, adına yapılan fidan bağışı serti-
fikasını takdim etti.

Toplu sözleşme müzakere 
süreçlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızı temsilen 

masada bizimle müzakere 
yapan ekibini kutluyorum. 

Profesyonel bir şekilde 
meselelerine vakıf, işçi-

işveren ilişkilerinde sosyal 
diyalog mekanizmalarına 
açık ve bu konuda başarılı 
bir süreci yürüttükleri için 

onları kutluyorum. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ocak 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinde bir 
süredir devam eden ve yaklaşık 10 bin üye-
mizi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri imza 
törenine katıldı. Mevlana Kültür Merkezi Sul-
tan Veled Salonu’nda sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak gerçekleştirilen toplu iş 
sözleşmesi imza törenine, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan; Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, HAK-İŞ Konya 
İl Başkanı Vacit Sır, KOSKİ Yönetim Kurulu 
üyeleri, işyeri sendika temsilcileri, üyelerimiz 
ve basın mensupları katıldı. Arslan, HAK-
İŞ’in işçilerin sendikal haklarından, kadro ve 
toplu iş sözleşmesi haklarına kadar önemli 
konularda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 

“2019 yerel seçimlerinin ardından binlerce 
işçi HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye ol-
duğu için işten atıldı. İstanbul’da işten atılan 
arkadaşlarımız 7 ay eylem yaptı, müzake-
reler sonucunda işten çıkan arkadaşlarımızı 

işe aldırdık. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın 
işlerine geri dönebilmesi için Bolu’dan Anka-
ra’ya 6 bin kişiyle 200 km yürüdük. Bu mü-
cadelemizi çok şükür başarıyla tamamladık. 
HAK-İŞ sadece bu ülkenin değil Somali’den 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in Türkiye’deki emekçilerin hakları için yürüttüğü 
mücadeleyi anlatırken, “HAK-İŞ sadece bu ülkenin değil Somali’den Moritanya’ya,  

Gazze’den tutun Afganistan’a, Balkanlardan Bosna Hersek’e ve Makedonya’ya  
kadar uzanan bir mücadelenin adıdır” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ, Dünyaya Uzanan Bir 
Mücadelenin Adıdır”



153HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 26



154 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 26

Moritanya’ya, Gazze’den Afganistan’a, Bal-
kanlardan Bosna Hersek’e ve Makedonya’ya 
kadar uzanan bir mücadelenin adıdır” dedi.

“Hayalimiz Geçici İşçilerin Kadro 
Almasıydı Başardık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, geç-
mişte Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı 
olduğunu anımsatarak, “Bu belediyenin bir 
çalışanı, HAK-İŞ Genel Başkanı ve Hizmet-İş 
Sendikasının Genel Başkanı olarak burada 
yaşanan son 40 yılın hepsinin içerisindeyim. 
1980’li yılların sonunda geçici işçilerin sendi-
kalı olması için mücadele ettik. HAK-İŞ, bele-
diyelerde örgütleninceye kadar geçici işçiler 
sözleşme haklarından ve diğer haklarından 
yararlanamıyorlardı. İlk defa biz geçici işçileri 
1989 yılında sendikalı ve sözleşmeli yaptık. 
Daha sonra da arkadaşlarımızın kadro alma-
sı için çalıştık. Çünkü bizim hayalimiz geçici 
işçilerin kadro almasıydı. 2017 yılında bunu 
da başardık” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Taşeron İşçiliğin 
Kaldırılması İçin Mücadele Ettik”

1990’lı yıllarda belediyelerde kadrolu işçiliğin 
olmadığını anımsatan Arslan, “Bütçe, norm 
kadro kısıtlamaları ve belediye hizmetleri-
nin taşeron firmalar üzerinden yapılması 
zorunluluğu getirildi. HAK-İŞ, tam 10 yıl ta-
şeron işçiliğinin kaldırılması için mücadele 
etti. Taşeron meselesinin çözülmesi için çok 
mücadele ettik. HAK-İŞ olarak taşeron site-
minin kamudan tasfiye edilmesi için kongre 
kararlarımız var. Bu konunun çözüme ka-
vuşturulmasının en büyük mimarı olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür ediyoruz. Bizim sesimize kulak ver-
di. 2017 yılında kamuda, belediyelerde özel 
idarelerde, üniversitelerde çalışan toplam 
kadrolu işçi sayısı 180 bin kişiydi. Biz buna 
yaklaşık 1 milyon arkadaşımızı daha ilave et-
tik” diye konuştu.

Taşerondan Sonra İlk Sözleşme

2017’den 2020 yılı Kasım ayına kadar bir ge-
çiş döneminin olduğunu belirten Arslan, “Bu 
geçiş döneminde Yüksek Hakem Kurulu’nun 
belirlediği ücretler uygulandı. Doğal olarak 
bu ücretler enflasyonun altındaydı. Bu yüz-
den biz bu ücretlere itiraz ettik. Ancak bugün 
burada imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ilk 
kez yasanın bize tanımış olduğu serbest top-
lu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız 
ilk sözleşmedir” dedi.
Türkiye’nin yerel yönetimlerde en uzun gre-
vini Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikasının yaptığını söyleyen Arslan, “Bu 
şehirde 1995 yılında sözleşmede anlaşama-
dık ve greve çıktık. Ankara’da Türkiye’nin en 
büyük grevini yaptık. Dönemin Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e 
karşı 22 gün grev yaptık. Bu sendika, üyeleri 
haksızlığa uğradığında grev dahil her türlü 
mücadeleyi verebilecek bir sendikadır. Bu-
gün geldiğimiz toplu iş sözleşmesinde greve 
gidecek bir durum yoktur. Konya’nın ve Tür-
kiye’nin şartlarını hepimiz biliyoruz. Önemli 
olan bu toplu iş sözleşmesinin masada ger-
çekleşmesidir. Yüksek hakeme gitmeden, 
arabulucuya gitmeden, kavga etmeden, ça-
lışanları daha fazla mağdur etmeden Kon-
ya’da sözleşme imzaladık” dedi.

“Sözleşmemiz, Zor Bir Süreçte 
Başarıyla Tamamlanmıştır”

Çalışanların her zaman daha fazlasını hak et-
tiğini belirten Arslan, “İmzaladığımız sözleş-
me Konya Büyükşehir ve ilçeleri için önemli 
bir sözleşmedir. Sözleşmeyi ele alırken, ül-
kemizin şartlarını ve belediyelerimizin şart-
larını da göz önünde bulundurmamız gereki-
yor. Bu bakımdan ele alırsak bugün burada 
imzaladığımı toplu iş sözleşmelerimiz zor bir 
süreçte başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 
HAK-İŞ olarak sadece hakkımızı istiyoruz, in-

sanca yaşamak için haklarımızı istiyoruz. Bir-
birimizi kırıp dökmeden masada anlaşmanın 
yolunu aradık. Bu konuda Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Barış şehrinde sözleşmemizi masada barış 
ve uzlaşma içerisinde tamamladık” dedi. Ars-
lan, “Şimdi 696 sayılı KHK’dan geçen arka-
daşlarımız için sözleşmelerimizi imzaladık. 
Bundan sonra amacımız bu arkadaşlarımızın 
ücretlerini kadrolu arkadaşlarımızın ücretle-
rine yaklaştırmak olacaktır” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Bugün burada büyükşehir be-
lediyesi olarak bir çerçeve çizdik ve merkez 
ilçe belediyelerimiz de bizimle uyum içinde 
çalıştı. Çalışanlar için sendikanın ne olduğunu 
ve uyum içinde çalışmanın ne olduğunu iyi bi-
liyoruz. Çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu 
düşünüyoruz. Bu şehrin sorumluluğunu taşı-
yoruz. Bir ve beraber olarak Konya’ya hizmet 
ediyoruz. Arkadaşımızın ücretlerini dengele-
mek için çalıştık. İnşallah bundan sonra daha 
iyi olacak. Sonuç hayır olmuştur. Birlik ve 
beraberlik ile şehrimizi dünyanın en iyi şehri 
yapmak için çalışacağız. Sözleşmemiz hayırlı 
olsun” dedi. Törende söz alan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca da birer se-
lamlama konuşması yaparak toplu iş sözleş-
mesinin hayırlara vesile olması dileğinde bu-
lundular. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay Or-
manları Ağaçlandırma Arazisine, isimlerine 
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.
Program imza töreni ve toplu fotoğraf çeki-
miyle son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Ocak 
2021 tarihinde HAK-İŞ Genel merkezinde 
Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendi-
kamız ile Anadolu Ajansı arasında imzalanan 
beşinci dönem toplu iş sözleşmesi törenine 
katıldı.
Törene Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardım-
cısı Mustafa Özkaya, Anadolu Ajansı Genel 
Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni 
Metin Mutanoğlu, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
Eda Güner, Medya-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Sezai Ballı, Medya-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Anadolu Ajansı yetkilileri 
katıldı.

“Anadolu Ajansı Medyanın ve 
Basının Amiral Gemisidir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Anadolu 
Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden daha 
eski ve hala aktif ve etkin olarak görevini ya-
pan çok nadir kurumlarımızdan birisidir. Bu 
nedenle Anadolu Ajansı medyanın ve basının 
amiral gemisidir. Türkiye’nin en etkin, güçlü, 
yaygın ve aynı zamanda bir asrı devirmiş bir 

çınarının toplu iş sözleşmesini imzalamak 
bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Anadolu 
Ajansı’nı temsil eden başta Anadolu Ajansı 
Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ve ekibinin 
mücadelesini, bugüne kadar ortaya koyduk-
ları çabaları, elde ettikleri başarıları yakinen 
biliyoruz” dedi.

“Yeni Bir Dünyayı Birlikte İnşaa 
Edeceğiz”

HAK-İŞ olarak yeni şeyler ortaya koyma 

gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan 
Arslan, “Yeni bir dünya inşa edeceksek bunu 
erdemli bir sendikal inşaa ile başlatmamız 
gerektiğine hep inandık. Dolayısıyla yeni bir 
dünyayı da hep birlikte inşaa edeceğiz” dedi.
Yıllar önce Anadolu Ajansı’nın dünyanın 5’inci 
büyük ajansı olma hayalini kurduklarını vur-
gulayan Arslan, “Türkiye’nin bölgedeki gücü 
ve dünyadaki etkinliği bence bu alana da 
yansımış durumda. Bu alanda da dünyada 
ilk beşe girecek bir potansiyelimiz ve altya-
pımız var. Bugün attığımız imzaların bir toplu 
iş sözleşmesinden daha anlamlı olduğunu 
ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız’ın Anadolu Ajansı 5. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi müzakere süreçlerini yakından 
takip ettiğini belirten Arslan, “Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız müzakere sü-
reçlerini yakından takip etmiş, toplu iş söz-
leşmesinin başarılı bir şekilde sonuçlandırıl-
ması için sendikamızla ve Anadolu Ajansı ile 
tam bir uyum içerisinde çalışmıştır. Sürece 
olan katkılarından dolayı Genel Başkan Yar-
dımcımız Osman Bey’e çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden daha eski 
ve hala aktif ve etkin olarak görevini yapan çok nadir kurumlarımızdan birisidir.  

Bu nedenle Anadolu Ajansı medyanın ve basının amiral gemisidir” dedi.

Arslan: “Anadolu Ajansı Medyanın ve Basının 
Amiral Gemisidir”
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Arslan, “Ajansımızı dünyanın her tarafında 
temsil eden arkadaşlarımıza selamlarımızı 
iletiyoruz. Burada güzel bir toplu iş sözleş-
mesinin haberini yapıyoruz. Burada bu güzel 
ana şahitlik eden herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi.

“Büyük Bir Memnuniyet 
Duyuyoruz”

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Özkaya, “HAK-İŞ Genel Merkezin-
de HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
ev sahipliğinde olmaktan onur duyduk. Bu 
toplu iş sözleşmesine imzayı beraber atmak 
bizlere gurur veriyor. Büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Başarılı Çalışmalara İmza 
Atıyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun tarz, dil ve 
üslup olarak Türkiye’de çok güçlü bir sen-

dikacılık ortaya koyduğunu belirten Özkaya, 
“HAK-İŞ, üyelerinin ve çalışanların hakları 
konusunda azami özen gösteren, işçilerin 
haklarını savunma konusunda geri durma-
yan, işverenlerle birlikte başarılı çalışmalara 
imza atan bir konfederasyondur. Medya-İş 
Sendikası bu kültürün bir temsilcisi ve taşı-
yıcısı, Anadolu Ajansı’nın içinden doğmuş ve 
HAK-İŞ ile bütünleşmiş bir sendikamızdır. 
Medya-İş Sendikamızın Başkanı Sezai Bal-
lı’ya ve sendika yönetim kuruluna teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
Özkaya, “Sahada emekçi olarak çalışan ve 
haklarını bize emanet etmiş arkadaşlarımız 
için bir toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. İn-
şallah onları memnun edecek bir çerçevede 
bir toplu iş sözleşmesini imzalamış olacağız. 
İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayır-
lara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“AA Yönetimi Türkiye’nin Çağdaş 
Profiline Uygun”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
Anadolu Ajansı ile toplu iş sözleşmesi müza-
kere sürecinde kamu yönetiminin etkin, hızlı 
ve verimli çalışmasına Anadolu Ajansı’nda 
şahit olmaktan duydukları mutluluğu dile 
getirerek, “Anadolu Ajansı’nda Türkiye’nin 
çağdaş profiline çok uygun bir yönetim söz 
konusu. Toplu iş sözleşmesi sürecini çok 
kısa bir sürede, etkin ve başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde 
imzalanması konusunda gösterdikleri ça-
badan dolayı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Kazancı’ya, Anadolu Ajansı 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’ya, 
Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve 
Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu’na 
ve heyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.
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“Genel Başkanımız Bize Liderlik 
Yapıyor, Yol Gösteriyor”

Yıldız, “Konfederasyonumuzun Genel Başka-
nı Mahmut Arslan bizlere her zaman sendi-
kal alanda liderlik yapıyor, yol gösteriyor ve 
hedef belirliyor. Bizler de onun ilkeleri, viz-
yonu ve hedefleri çerçevesinde başarılı bir 
şekilde sendikacılık yapıyoruz” diye konuştu.
Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendi-
kamızın alanında lider bir sendika olduğunu 
dile getiren Yıldız, “Konfederasyonumuzun 
sahip olduğu sosyal diyalog, yapıcı ve iyi 
niyetli özelliklerin tamamını Medya-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Sezai Ballı’nın Baş-
kanlığında bütün yönetim kurulu üyeleri ve 
ekibi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Dört Dörtlük Bir Müzakere Süreci 
Yaşadık”

Anadolu Ajansı ile toplu iş sözleşmesi mü-
zakere sürecinin olumlu bir şekilde başlayıp 
sonuçlandığını söyleyen Yıldız, “Gerçekten 
dört dörtlük bir müzakere süreci yaşadık. 

Çok hızlı, verimli ve başarılı bir süreç oldu. 
HAK-İŞ olarak işçi-işveren modellerinde her 
zaman bir arayışımız söz konusudur. İşçi-iş-
veren ilişkilerinde sosyal diyaloğa ve yapıcı-
lığa dayalı bir model oluşturma gayretimiz 
var. Bu güzel mutluluğu da Konfederasyo-
numuzun çatısı altında paylaşma imkanı 
bulduk” şeklinde konuştu.

“Görüşmelerimiz Sonucunda Güzel 
Bir Noktaya Ulaştık”

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve 
Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, 
“Güzel bir süreç her iki taraf açısından olduk-
ça güzel bir müzakere ile sona erdirildi. Söz-
leşme sürecinde başta Anadolu Ajansı Yö-
netim Kurulu Başkanımız Şenol Kazancı ve 
yönetim kurulu üyelerimiz, Anadolu Ajansı 
personelini koruyan ve kollayan, bütün im-
kanlardan nasıl faydalanabileceksek bunları 
maksimum derecesine getiren bir yaklaşım 
içerisinde oldular. Medya-İş Sendikamızla 
gerçekleştirdiğimiz toplantıların sonucunda 
çok güzel bir noktaya ulaştık. Görüşmele-

rimizi başarılı bir şekilde sonuçlandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Toplu iş sözleşme-
sinin bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına ha-
yırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedefimize Ulaştık”

Medya-İş Sendikamızın Genel Başkanı Se-
zai Ballı, Anadolu Ajansı yönetiminin olumlu 
yaklaşımıyla çok iyi bir toplu sözleşme he-
define ulaştıklarını belirterek, “Yaptığımız gö-
rüşmelerle Anadolu Ajansı yönetimi ve Kon-
federasyonumuz HAK-İŞ’in ciddi desteğiyle 
hedefimize ulaştık. Anadolu Ajansı yönetim 
kurulunun takdiriyle teklifimizin neredeyse 
tamamı kabul gördü” dedi.

“Çok İyi Bir Sözleşme İmzaladık”

Ballı, “Pandemi döneminde olduğumuzu göz 
önünde bulundurursak enflasyon şartlarında 
çok iyi bir sözleşme imzalamış bulunuyoruz. 
Hem Konfederasyonumuza hem de Anado-
lu Ajansı yönetimimize teşekkür ediyorum” 
sözlerine yer verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Gaziantep 2 No’lu 
Şubesi 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları-
na uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Konfede-
rasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı 
Halil İbrahim Tanrıöver, Hizmet-İş Sendika-
sı Gaziantep 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet 
Hoşaf, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı 
Hasan Kılınç, HAK-İŞ Kahramanmaraş İl 
Başkanı Ömer Çınar, AK Parti Şahinbey İlçe 
Başkanı Av. Hasan Teke ve basın mensup-
ları katıldı.  

“Yeni Anayasa Olmazsa Olmazımız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan 
Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında 
dile getirdiği yeni ve sivil Anayasa çalışmala-
rına destek verdiklerini belirterek, “28 Şubat, 
27 Nisan e-bildirisi de dahil 15 Temmuz gibi 
ihanetleri hep birlikte yaşadık. Sivil, demok-

ratik, özgürlükçü bir Anayasa, bu tür antide-
mokratik girişimleri bir daha yaşamamak 
için olmazsa olmazımızdır. Bu ülkenin birlik 
ve bütünlüğünün sağlanması için böyle bir 
anayasaya ihtiyacımız var. HAK-İŞ olarak 
yeni, sivil bir anayasa talebimizi yineliyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Yeni Anayasa Teklifimizin 
Hazırlıklarına Başladık”

HAK-İŞ olarak yeni anayasa teklifi hazırlık-
larına başladıklarını kaydeden Arslan, siya-

si partilerin tamamı, sivil toplum örgütleri, 
sendikalar ve meslek kuruluşlarının hep 
beraber kendi önerilerini ortaya koyduğu 
yeni bir anayasa çağrısına evet diyeceklerini 
söyledi.

“HAK-İŞ, 1982 Anayasasına Hayır 
Diyen Tek Örgüttür”

Yürürlükte olan 1982 Anayasasının darbeci 
ruhu yaşatmaya devam ettiğine dikkati çe-
ken Arslan, “1982’de darbecilerin oluşturdu-
ğu bir komisyon tarafından hazırlanan ana-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları 
Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirdiği yeni ve sivil Anayasa çalışmalarına destek 

verdiklerini belirterek, “HAK-İŞ olarak yeni ve sivil bir anayasa talebimizi yineliyoruz.  
Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün sağlanması için 

böyle bir anayasaya ihtiyacımız var” dedi.

Arslan, 
“Yeni Anayasa
olmazsa
olmazımızdır”
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yasa topluma dayatılmıştır. 1982 Anayasası-
nın ruhunu da sürecini de biliyoruz. Baştan 
sona sakat, meşru olmayan anayasa süreci 
izlenmiştir. Bundan dolayıdır ki 1982 Anaya-
sasına ilk günden itiraz eden, ‘Hayır’ diyen 
tek örgütüz” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ, 28 Şubat Zihniyetinin 
Karşısındadır”

Seçilmiş parlamentonun güvenoyu verdiği 
hükümeti yıkmak için bir kısım STK’ların 
süreçte görev aldığını anımsatan Arslan, 
HAK-İŞ’in, tüm baskılara karşı demokrasi-
den yana tavır aldığını söyledi.
Arslan, “HAK-İŞ bir sivil toplum örgütüdür. 
Bunun yanı sıra ülkemizin değerlerinin, 
inançlarının, medeniyetinin yılmaz bir sa-
vunucusudur. HAK-İŞ, 28 Şubat zihniyetinin 
karşısındadır ve karşısında olmaya devam 

edecektir” dedi.

“28 Şubat Tüm Bağlantılarıyla 
Açığa Çıkarılmalı”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Şubat 
1997’yi Türk demokrasisi açısından karanlık 
bir dönem olarak nitelendirdi.
Türkiye’de kimsenin darbenin adını ağzına 
dahi almaması için 28 Şubat’ın tüm bağlan-
tıları ile açığa çıkarılması gerektiğine işaret 
eden Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesi-
nin tüm sorumlularının yargı önünde hesap 
vermesi gerektiğini söyledi.

Arslan, Organize Sanayi Bölgesi 
Çalışanlarını HAK-İŞ’li Olmaya 
Davet Etti

Gaziantep’te HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımı-
zın 10 binin üzerinde üyesi bulunduğunu 

belirten Arslan, Gaziantep Organize Sana-
yi Bölgesinde çalışan emekçileri HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalara üye olmaya davet etti.

Arslan’dan Gaziantep ve Diyarbakır 
Annelerine Teşekkür

Gaziantep’in en çok Suriyeli sığınmacı ba-
rındıran kent olduğuna dikkati çeken Arslan, 
“Bu şehrin büyük bir vefası var. Dünyada en 
fazla göçmen nüfusun yaşadığı şehirlerden 
ikincisi Gaziantep’tir. Yaklaşık 500 bine yakın 
Suriyeli kardeşimizin yaşadığı bu şehre, bir 
Ensar sorumluluğu ile hareket ettiği için te-
şekkür ediyorum” dedi.
Arslan, terörle mücadele eden ailelerin bir 
an önce evlatlarına kavuşmasını dileyerek, 
bu amaçla uzun bir süredir mücadele yürü-
ten Diyarbakır Annelerine de teşekkür etti.

“HAK-İŞ Dünyada Yapıcılığıyla, 
Diyaloğuyla, Güvenilirliğiyle 
Biliniyor”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ için değerlerin, ilkelerin ve hedefle-
rin çok önemli olduğunu söyledi.
HAK-İŞ’in yapıcı sendikacılığın değerlerini 
öne çıkaran, güveni esas alan bir konfede-
rasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ 
dünyada yapıcılığıyla, diyaloğuyla, güveni-
lirliğiyle bilinen bir konfederasyondur” dedi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın açıkladığı yeni yol haritasındaki güç-
lü birey, güçlü toplum, demokratik Türkiye 
kavramlarını HAK-İŞ olarak öteden beri 
genel kurulların temel ilkesi olarak ortaya 
koyduklarını söyleyen Yıldız,  “Bunlar bizim 
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bu hak ve özgürlük mücadelemizin güzel 
bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı. Genel 
kurulda Konfederasyonumuza bağlı Öz Gü-

ven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hiz-
met-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Keskin, AK Parti Şahinbey İlçe Baş-

kanı Av. Hasan Teke ve Memur-Sen Gazian-
tep İl Başkanı Ahmet Gök birer selamlama 
konuşması yaptılar.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rah-
met ve Bereket Ayı olan Ramazan-ı Şerif do-
layısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:
"On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak 
kabul edilen bir Ramazan ayına girmiş bulu-
nuyoruz. Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve 
bereket ayıdır. Ramazan ayı maddi ve manevi 
olarak yardımlaşma, dayanışma ve paylaş-
manın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoş-
görü ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir 
aydır. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
(COVID-19) salgını ile mücadele kapsamın-
da ülkemiz, devletimizin tüm kurumları ve 
milletimiz omuz omuza mücadele vermiştir. 
Devletimiz bu süreçte, “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışıyla, milletimize, çalışanları-
mıza ve işverenlerimize yönelik birçok eko-
nomik ve sosyal tedbiri almış, maddi destek-
ler vermiş ve vermeye devam etmektedir.
Koronavirüs nedeniyle Ramazan-ı Şerif’e 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da salgın ile 
mücadele ederek giriyoruz. Bu yıl da iftar ve 
sahur sofralarında ailemiz, sevdiklerimiz ve 
dostlarımızla buluşamayacak olmanın derin 
üzüntüsünü yaşıyor olsak da, biliyoruz ki tüm 
Müslüman Kardeşlerimizin gönüllerinde ve 
dualarında daima yan yanayız. Bütün bunla-

rın geçici olduğuna, yeniden kalabalık iftar ve 
sahur sofralarında bir arada olacağımız gün-
lerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Ülkemi-
zin her zaman olduğu gibi salgın ile müca-
dele sürecinde de en büyük gücü, birliğimiz; 
beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır. 
Koronavirüs salgının önüne geçilmesi, bütün 
vatandaşlarımızın kişisel ve kurumsal olarak 
alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır. Milleti-
mizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden 
güç alarak kenetlenme gücüne her zaman 
inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatanda-
şımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülke-
mizin Koronavirüsü yenmek için daha fazla 
tedbir, yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı 
vardır. Koronavirüs salgınıyla mücadelede 
tüm milletimizin, hükümetimizin ve devle-
timizin COVID-19 ile mücadele kapsamında 
aldığı kararlara uymasını istiyoruz.  Vatan-
daşlarımız COVID-19 salgını seyrini olumsuz 
yönde etkilememek için Ramazan Ayında 
sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına 
riayet ederek toplum sağlığını korumasını ve 
mağfiret ayı olan Ramazan Ayının sağlıklı bir 
şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemi-
zin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
Sağlık Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız, Hazine ve Maliye Ba-

kanımız, İçişleri Bakanımız başta olmak üze-
re bütün bakanlarımızın ve hükümetimizin 
gayreti, milletimizin dirayetiyle Koronavirüsle 
mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Bu zor süreçte iş başında büyük bir fedakâr-
lıkla, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağ-
lık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, 
haberleşme, basın, petrol ile belediye, kamu 
ve özel sektör olmak üzere bütün sektörler-
deki tüm emekçi kardeşlerimize, milletimize 
ve HAK-İŞ teşkilatı mensuplarımıza yürekten 
teşekkür ediyoruz. Ramazan Ayının bere-
ketini, hayrını ve lütfunu kazanmak için her 
anının kıymetine olan inancımızla terörün, 
savaşların ve insanlık dışı bütün uygulama-
ların bir an önce bitmesini, işgal, kavga ve 
çatışmaların son bulmasını, tüm Müslüman 
Kardeşlerimizin dualarında buluşmayı te-
menni ediyoruz. Gönüllere şifa olan Mübarek 
Ramazan Ayının savaşların sona ermesine 
ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını di-
liyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm 
üyelerimizin, çalışanların, bütün Müslüman 
aleminin Ramazan ayını en içten duyguları-
mızla kutlar, sağlık, barış, huzur, yardımlaş-
ma ve kardeşlik içerisinde işimiz ve aşımızın 
güvencede olduğu nice bayramlara ulaşmayı 
temenni ederiz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mübarek Ramazan Ayının ülkemize, çalışanlara ve  
tüm insanlığa sağlık,  barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Tüm Müslüman Aleminin 
ramazan-ı Şerif Ayını Kutluyoruz
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar 
Konferans Salonu’nda, gerçekleştirilen toplu 
iş sözleşmesi imza törenine, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Genel Başkan Vekilimiz 
Dr. Osman Yıldız, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin, Konfederasyo-
numuza bağlı Öz Güven-Sen Başkanı Ömer 
Yılmaz, Hizmet-İş Sendikamızın yönetim ku-
rulu üyeleri, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Ha-
lil İbrahim Tanrıöver, Gazibel, Gazi Ağaç, Gazi 
Kültür ve Gazi Danışmanlık şirketleri Genel 
Müdürleri, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı. 

“Gaziantep’in Misyonu Dünyaya 
Örnektir”

Arslan, Gaziantep’in sadece Güneydoğu Ana-
dolu bölgesi için değil Türkiye için çok önemli 
bir şehir olduğunu belirterek, “Bu şehrin Tür-
kiye’ye ve dünyaya örnek misyonları, ortaya 
koyduğu başarıları var. Gaziantep, dünyada 
göçmen nüfusunun kendi nüfusunun yak-
laşık yüzde 25’i kadar olan ilk 2 şehirden 
birisidir. 500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz 
Gaziantep’te yaşıyor. Gaziantep, herkesi ku-

caklayan, sinesinde bütün mazlumlara ve 
mağdurlara yer açan bir şehrimizdir. Düş-
man işgalini kendi imkanlarıyla, kendi kah-
ramanlarıyla bu şehirden atanlar, yine kendi 
imkanlarıyla kardeşlerine kucak açarak on-
ların hayat bulmalarını sağlıyorlar. Bu şehrin 
bu misyonu Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir 
tutumdur. Onun için bu şehrin vefalı duruşu-
nu, emsal yaklaşımını çok önemsiyor ve çok 
değerli buluyorum” dedi.

“Gaziantep’i Hak Ettiğinin İlerisine 
Taşıyacağız”

20 binin üzerindeki üyesiyle HAK-İŞ Konfe-
derasyonu’nun Gaziantep’teki en fazla üyeye 
sahip Konfederasyon olma unvanına sahip 
olduğunu söyleyen Arslan, “İnşallah bu başa-
rımızı daha da güçlendireceğiz. Bu şehre hep 
beraber hizmet edeceğiz. Hep birlikte Gazi-
antep’in geleceği için bir tuğla daha koyacak, 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 2021 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ile Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen Sendikalarımız arasında 

gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Arslan, Gaziantep’te TİS Törenine Katıldı
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bir adım daha atacağız. Bu şehri hak ettiğinin 
de ilerisine taşıyacak bir mücadelenin de içe-
risinde olacağız” şeklinde konuştu. 

“Büyük Bir Reform Gerçekleştirildi” 

2017 yılında Türkiye’deki bakanlıklar, üniver-
siteler, yerel yönetimler, belediyeler ve özel 
idareler dahil kitlerdeki toplam kadrolu işçi 
sayısının 180 bin olduğunu anımsatan Arslan, 
“Büyükşehir Belediyemizdeki kadrolu işçi sa-
yımız yaklaşık yüzde 50’nin altına düşmüştü. 
Biz bir çırpıda 180 bin kamu işçisinin yanına 
yaklaşık 1 milyona yakın yeni kamu işçisi 
ilave ettik. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en büyük reformudur. Küreselleş-
me, libarelleşme, neo-liberal dalga, IMF’nin, 
Dünya Bankasının bütün baskılarına rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti sosyal modeli yeniden 
ortaya çıkararak hiç kimsenin tahmin etme-
diği büyük bir reformu gerçekleştirmiş oldu. 
Bu büyük reformda emeği geçen başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümeti-
mize ve hükümetimizde bu konuda destek 
olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplu İş Sözleşmemiz 6 Bin 317 
İşçiyi İlgilendiriyor”

Önceki yıllarda yapılan toplu iş sözleşme-
lerinde yaklaşık 890 işçi adına toplu iş söz-
leşmelerinin imzalandığını hatırlatan Arslan, 
“Bugün 6 bin 317 arkadaşımız adına toplu 
iş sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Bu başarı-
nın mimarı Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Fatma Şahin’dir. Belediye 
Başkanımızın gayretleri ve çabaları saye-
sinde hem bütün arkadaşlarımız sendikalı 
oldu hem de toplu iş sözleşmesi ile hakları 
güvence altına alınıyor” dedi. İmzalanacak 

olan toplu iş sözleşmesinin teknik ayrıntı-
larından ziyade sözleşmenin felsefesinden 
bahsedildiğine dikkati çeken Arslan, “Bu 
gerçekten çok büyük onur verici bir duruştur. 
Bir belediyenin meseleleri sadece parasal 
ölçekle ölçmediğini, verimliliğin insan kay-
naklarındaki o hassas duruşu, işçilerin eşit 
işe eşit ücret mantalitesini nasıl sağlayabiliriz 
yaklaşımına çok güzel bir örnektir. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi 
müzakereleri yürütülürken daha önce hiçbir 
belediyede yapılmayan teke tek bir çalışma 
yapıldı. Bu durum aylarca süren bir çalışma-
nın ürünüdür. Farklı şirketlerde ama aynı işi 
yapan arkadaşlarımız arasında bir dengenin 
kurulmuş olması bu toplu iş sözleşmesinin 
imkanlarının parasal değeri kadar önemlidir. 
Çünkü burada iş barışının da sağlanması söz 
konusudur. Burada yapılan en güzel iş, bütün 
şirketlerimizle birlikte ortak bir duruş ser-
gilemek, ortak bir anlayışı hepsinde hakim 
kılmaktır. Hangi şirkette olursa olsun arka-
daşlarımızı belli bir dengede ücretlendirme 
konusu son derece değerlidir. Bu bilimsel 
çalışma gerçekten hakkaniyetli ve adaletli 
bir çalışmayı da beraberinde getirmiş olduğu 
için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
Pandeminin getirdiği zorluklar göz önünde 
bulundurulduğunda Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ile Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen sendikalarımız 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini 
iyi bir toplu iş sözleşmesi olarak tanımlayan 
Arslan, “Biz iyi bir toplu iş sözleşmesinin ta-
nımını şöyle yapıyoruz. İyi bir toplu iş sözleş-

mesinin in ilk şartı imzaladığımız sözleşme-
den elde ettiğimiz hakkı gününde ve zama-
nında alabiliyor muyuz? Ücretler zamanında 
ödeniyorsa iyi bir sözleşmedir. İkinci olarak, 
imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle işimizi, 
aşımızı, iş güvenliğimizi sağlayabiliyorsak iyi 
bir sözleşmedir. Üçüncü olarak, imzaladığı-
mız toplu iş sözleşmesiyle işyeriyle barışı, 
kardeşliği, dayanışmayı, birlikte çalışmayı, 
birlikte mücadele etmeyi gerçekleştirebi-
liyorsak bu iyi bir toplu iş sözleşmesidir. 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imza-
ladığımız toplu iş sözleşmesinde bu 3 şartın 
da yerine geldiğini görüyorum. İyi bir toplu 
iş sözleşmesi diyebileceğimiz bir rakamla 
bunu taçlandırmış oluyoruz. İmzalanan toplu 
iş sözleşmesinin ülkemiz, Gaziantep ilimiz, 
Konfederasyonumuz, Sendikalarımız, Bele-
diyemiz ve çalışanlarımız için hayırlar getir-
mesini diliyorum” sözlerine yer verdi.
Arslan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarından yaşayan bütün emekçileri HAK-
İŞ’e davet ediyorum. Organize Sanayi Bölge-
sinde yaklaşık 200 bin çalışanımız var. Onla-
rın her birini HAK-İŞ’te ağırlamak, HAK-İŞ’e 
üye yapmak, HAK-İŞ’le birlikte yürümelerini 
sağlamak için onları da HAK-İŞ’li olmaya da-
vet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşit İşe Eşit Ücreti Başardık”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, konuşmasında işçi-işveren ilişkisi 
ve kadın işçilerin yaşadığı zorluklar ve müca-
deleler konusuna değindi.
Şahin, “Gaziantep’e göreve geldiğimde eşit 
işe eşit ücretin sağlanamadığını aynı işi ya-
pan personeller arasında gelir makasının 
çok açık olduğunu gördük. Benim amacım 
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her zaman performansa dayalı olarak çalı-

şıp işi ehline vermek oldu. Adaletli davrana-

rak helal kazancın yanında nitelikli çalışma 

anlayışı da çok önemlidir. Bugün, yüzde 94 

eşit işe eşit ücreti başardık” diye konuştu. 

HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim 

Tanrıöver, “HAK-İŞ ve Hizmet-İş Gaziantep İl 

Başkanlığı buradaki 20 bin üyesiyle Gazian-

tep’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından 
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birisi haline gelerek kentte önemli bir gücü 
temsil etmektedir. Bu başarımız, üyeleri-
mizden aldığımız gücün yanında şüphesiz ki 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 

Şahin’in büyük destekleri ile olmuştur” dedi. 
Tanrıöver, imzalanacak olan toplu iş sözleş-
melerinin tüm emekçiler için hayırlı olması 
dileğinde bulundu. İmza töreninin ardından 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gazi-

antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’e, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan 
bağışı sertifikasını takdim etti.
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Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları-
na uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya, 
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 
Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Kü-
çüktuna, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer 
Kılıç, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube 
Başkanı Kadir Yenel, HAK-İŞ Kayseri İl Baş-
kanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Adana İl Başkanı 
Abdurrahman Yücel, HAK-İŞ Aksaray İl Baş-
kanı Yasin Emekli, HAK-İŞ Kırşehir İl Başka-
nı Hızır Güler, Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi 
Hasan Orhan, delegeler ve basın mensupları 
katıldı. 

“HAK-İŞ’in Niğde’de Var Olabilmesi 
İçin Büyük Çaba Sarf Ettik”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Niğde’de örgütlen-
me konusunda büyük bir çaba gösterildiğini 
hatırlatarak, “HAK-İŞ’in Niğde’de var olabil-
mesi için büyük çaba sarf ettik. İlk örgütlen-
memizde görev alan ve bugün de beraber 
çalıştığımız arkadaşlarımızla başlattığımız 
mücadelemizin sonucunda hem belediye 
şirketinde hem de belediyelerin kadrolu ça-
lışanlarının katılımıyla önemli bir sayıyı elde 
ettik. 2019 seçimleri öncesinde Niğde’nin en 

büyük salonlarından birisinde büyük bir coş-
ku ve heyecanla mükemmel bir imza töreni-
ne imza attık” şeklinde konuştu.
Niğde’de işçilerin haklarına kavuşmaları için 
yapılan fedakarlıklara değinen Arslan, “Gö-
rüşmelerimizde uzlaşı, diyalog, birlikte ge-
leceği inşa etmek adına hem arkadaşlarımız 
hem de Niğde Belediye Başkanımız büyük 
adımlar attılar. Geçiş döneminde sağladığı-
mız uzlaşma, inşallah önümüzdeki dönem-
lerde gerçekleştireceğimiz toplu iş sözleş-
melerinde de artarak devam eder. Yeni toplu 

iş sözleşmeleriyle birlikte Niğde Şubemizi 
önemli hizmetleri ve kazanımları olan bir 
şubeye dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Sorunları Masada Çözme 
Taraftarıyız”

Önceki dönemlerde elde edilen başarıların 
yeni dönemlerde de artarak devam edeceği-
ni vurgulayan Arslan, “Taşeron şirketlerden 
kadroya geçen arkadaşlarımızın ve belediye-
mizdeki çalışanların ücretlerinin emsalleriy-
le kıyaslanamayacak kadar ileri düzeyde ol-
duğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunları 
başaran bir sendika olarak gönlümüz istiyor 
ki bundan sonraki süreci daha da ilerletelim 
ve güçlendirelim. HAK-İŞ olarak sorunları-
mızı masada müzakere ederek işçi-işveren 
ve kamuoyuyla çatışmadan, kavga etmeden, 
sorunları nasıl çözeriz çabasında olduk. Sen-
dikamız ve üyelerimiz fedakarlık yapacak 
yerlerde gerekli her türlü fedakarlığı yaptılar” 
şeklinde konuştu.

“Niğde’de Örgütlenmeye Hız 
Vereceğiz”

Niğde Belediyesi’nin imkanlarının artma-
sıyla birlikte bundan en fazla çalışanların 
faydalanacağını belirten Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “İnşallah Niğde Belediyemi-
zin imkanları ve gelirleri artarsa bundan en 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Niğde Şubesi 1. Olağan Genel Kurul toplantısına 

telekonferans yöntemiyle katıldı.

Arslan, Niğde Şube Genel Kurulunda Konuştu
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fazla payı yine çalışanlarımız alacaktır. Sen-
dikamızın mütevazi bir ilde şube başkanlığını 
kurmuş olması ve bu şubemizin 1. Olağan 
Genel Kurulunu gerçekleştirmesi bizim için 
önemli bir başarıdır. Niğde’deki örgütlülüğü-
müzün gecikmiş olmasına rağmen bu açığın 
kapatılmasının gururunu yaşıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

“Sayın Bakanımızın Bir Talebi Var”

Pandemi süresince gerekli sağlık kuralla-
rına uyarak etkinliklerin gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Arslan, “İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu’nun bizlerden bir talebi var. 
Sayın Bakanımız, Pandemi sürecinde HAK-
İŞ Konfederasyonumuzun bugüne kadar or-
taya koyduğu hassasiyet ve işçilerimizin Ko-
ronaya yakalanmaması için ortaya koyduğu 
çabaları desteklediklerini belirttiler. Bundan 
sonra da kontrollü normalleşmeye geçişte, 
kurallara uyarak bu süreci başarılı bir şekilde 
tamamlamamız gerekiyor. O nedenle mas-
ke, mesafe ve hijyen konusuna azami dikkat 
etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Salgınla Mücadeleye Devam Mesajı

Koronavirüsle mücadelede HAK-İŞ Kon-
federasyonu ve bağlı sendikalarımızın al-
dıkları önlemlerin devam edeceğine dikkati 
çeken Arslan, “Sayın Bakanımız Türkiye’nin 
en büyük Konfederasyonlarından birisi olan 
ve milyonlara hitap HAK-İŞ Konfederasyo-
numuzun salgınla mücadelede daha çok 
inisiyatif almasını istiyorlar. Bizlerin de hem 
şube hem de genel merkez olarak salgınla 
mücadele konusunda asla gevşemeden, ku-
rallardan vazgeçmeden hem ülkemizin hem 

de dünyanın salgın sürecini bir an önce atlat-
ması için elimizden gelen çabayı gösterme-
miz gerekiyor” dedi.

Çalışma Hayatının En Büyük 
Reformu

Niğde Belediyesi bünyesinde 500’ün üze-
rinde çalışan olduğunu hatırlatan Arslan, 
696 sayılı KHK öncesinde taşeron sistemde 
işçilerin modern köle muamelesi ile çalıştık-
larını söyledi. 
Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, kamudaki taşeron şirket-
lerin tasfiye edilmesi ve çalışanların kamu-
nun ve belediyelerin bünyesine alınması için 
tarihi bir başarıya imza attılar. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin ve çalışma hayatı ile 
ilgili ortaya konan en büyük reformdur. Bu 
reform sayesinde milyonlarca arkadaşımız 
kamu çalışanı oldular” diye konuştu.
Arslan, genel kurula katılan başta ME-
MUR-SEN’e bağlı sendikalara, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve 
genel başkan yardımcılarına, komite baş-
kanlarına teşekkür ederek, “Delegelerimize 
tarihe geçecek bir kongrede yer aldıkları, şu-
bemizin yeni yönetiminin seçileceği tarihi bir 
sorumluluğu üstlendikleri için teşekkür edi-
yor, genel kurulumuzun hayırlı ve mübarek 
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Sizlerin Birlik Olması Son Derece 
Önemli”

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 
“Hizmet-İş Sendikası Niğde Şubesi 1. Olağan 
Genel Kurulunun Niğdemiz ve emekçileri-
miz için hayırlara vesile olmasını temenni 

ediyorum” dedi. Sendikaların işçilerin zor 
günde yanında olan kurumlar olduğunu vur-
gulayan Özdemir, “Seçim öncesinde herke-
sin önünde hiç kimseyi işinden etmeyeceğiz 
diyen kişiler, televizyonlarda bas bas bağıran 
kişiler seçimin ertesi günü binlerce emekçiyi 
kapının önüne koydular. Bu yüzden sizlerin 
birlik olması son derece önemli. Niğde Be-
lediye Başkanı olarak sizlerin birlik olmasını 
son derece önemli buluyorum” şeklinde ko-
nuştu.

“Bütün Emekçilerin Sorunlarını 
Çözmek İçin Çalışıyoruz”

Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı 
Kadir Yenel, HAK-İŞ ailesi ile bağlarının uzun 
yıllara dayandığını belirterek, “Hak yolu ve 
millete hizmet yolunda kendimizi bir nefer 
olarak gördüğümüz bu davada içinizden bir 
kardeşiniz olarak, bu davanın içinde olmayı 
ve aktif görevde olmaktan memnuniyet du-
yuyorum. Göreve geldiğim günden bu yana 
üyemiz olsun olmasın bütün emekçilerin 
sorunlarını çözmek için gece gündüz çalı-
şıyoruz. Başta Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan olmak üzere, Genel Başkan Yardım-
cılarımıza, çevre illerden gelen şube başkan-
larımıza, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il baş-
kanlarına STK temsilcilerine katılımlarından 
dolayı teşekkür ediyor genel kurulumuzun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Genel Kurulda, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcıları Halil Özdemir, Mehmet 
Keskin ve Hizmet-İş Kadın Komite Başkanı 
Hatice Ayhan da birer selamlama konuşma-
sı yaptılar.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Ocak 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Tekirdağ Süley-
manpaşa Belediyesi Personel A.Ş. ara-
sında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza 
törenine katıldı. Törene, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra; Süleymanpaşa 

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hizmet-İş 
Sendikası Trakya Şube Başkanı Aykut Ak-
temur, Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın Tekirdağ İl Başkanları ve üyele-
rimiz katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tekir-
dağ’ın sendikal hareketin önemli merkez-

lerinden birisi olduğunu söyledi. Arslan, 
HAK-İŞ’in Tekirdağ’da teşkilatlanmaya ve 
gelişmeye devam ettiğini belirtti.

“Taşeronun Kaldırılması İçin 17 Yıl 
Mücadele Ettik”

HAK-İŞ’in kamuda ve belediyelerde taşe-
ron sisteminin kaldırılması için 17 yıl bo-
yunca mücadele verdiğini hatırlatan Arslan, 
“Taşeron sisteminin kamu kurumlarında ve 
belediyelerde sürdürebilir bir sistem olma-
dığını yetkililere anlattık. Taşeron sistemi 
Türkiye için aşılması gereken bir sorun-
du. Taşeronda çalışan işçi arkadaşlarımız 
hiçbir haklarını alamıyordu, özlük hakları 
yoktu, tazminatsız işten çıkarılıyorlardı. Bu 
sorunun çözülmesi için çok büyük gayret 
gösterdik. 1 milyona yakın arkadaşımızın 
kamunun ve belediyelerin kadrolarına alın-
masını sağladık. Mücadelemiz neticesinde 
kamuda istihdam edilen işçi sayısının beş 
katı kadar arkadaşımız, kamu kurumları 
ve belediyelerde kadro aldılar. Bu, Türkiye 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in yürüttüğü mücadele sonucunda kamuda ve 
belediyelerde taşeron sisteminin ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, 696 sayılı KHK ile 
kadroya geçenlerin, geçiş döneminden kaynaklanan hak kayıplarının telafi edilmesi için 

çalıştıklarını, adım adım daha iyi sözleşmelere imza atılacağını söyledi.

Arslan: “Hak Kayıplarını Telafi Etmek 
İçin Çalışıyoruz”
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Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformu-
dur” diye konuştu.

“Hak Kayıplarını Telafi Ediyoruz”

Geçiş döneminde Yüksek Hakem Kuru-
lu’nun belirlediği ücretlerin uygulanmasın-
dan kaynaklı mağduriyetlerin oluştuğunu 
vurgulayan Aslan, “Süleymanpaşa Beledi-
yesi’nde imzaladığımız toplu iş sözleşmesi, 
burada yasanın bize tanımış olduğu serbest 
toplu pazarlık hakkını serbestçe kullan-
dığımız ilk sözleşmedir. Bugün, Belediye 
Başkanımız Cüneyt Yüksel ile tarihe not 
düşüyoruz. KHK’lı arkadaşlarımızın geçiş 
döneminden kaynaklanan kayıplarını birlik-

te telafi ediyoruz” dedi. 

“Hep Daha İyi Sözleşmelere İmza 
Atıyoruz”

Belediye çalışanlarının 24 saat Süleyman-
paşa’ya hizmet ettiğini söyleyen Arslan, 
“Kavga etmeden, birbirimizi üzmeden, tar-
tışmaların, gerginliklerin olmadığı bir toplu 
iş sözleşmesi imzaladık.  
Bu sözleşme gelecekte yapacaklarımızın 
teminatıdır.  Adım adım hep daha iyi sözleş-
melere imza atacağız” sözlerine yer verdi. 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, çalışanın hakkının verilmesi gerek-
tiğini belirterek, “Süleymanpaşa’da aynı işi 

yapan farklı ücretlere çalışan arkadaşları-
mızın ücretlerini dengelemek için çalıştık. 
Ücretlerdeki adaletsizliği ortadan kaldırdık, 
özlük haklarının hukuka göre düzenlenme-
sini sağladık. Bu şehre hizmet eden her-
kesin başımızın üstünde yeri var. 205 bin 
hemşerimize yaşanabilir kent oluşturmak 
için çalışıyoruz. 
Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi. Tö-
renin ardından Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel’e, Hatay Ormanları Ağaçlan-
dırma Arazisine, adına yapılan fidan sertifi-
kalarını taktim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 4 No’lu Şu-
besi 4. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak gerçekleştirilen genel 

kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cıları, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa 
Şişman, Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kaların İstanbul Şube Başkanları, delegeler 
ve basın mensupları katıldı.  

“Miracın Bizim Açımızdan Anlamı 
Kudüs ve Mescid-İ Aksadır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masının başında tüm İslam aleminin Miraç 
Kandilini tebrik etti. 
Arslan, “Miracın bizim açımızdan anlamı 
Kudüs ve Mescid-İ Aksadır. Bugün ne yazık 
ki Mescid-i Aksa'da kandil özgür bir şekilde 
kutlanamıyor. Siyonist devletin askerlerinin 
izin verdiği ölçüde bu topraklarda bir şey-
ler yapabiliyorsunuz. Oradaki kardeşlerimiz 
bizleri kurtuluşları için davet ediyorlar. An-
cak biz şimdilik inşallah bir gün geleceğiz 
diyebiliyoruz. Rabbimiz bütün mümin kar-
deşlerimizle kucaklaştığımız günleri gör-
meyi bizlere nasip etsin” dedi. 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 4 No’lu 
Şubesinin 15 yılı aşkın süredir görevini ba-
şarıyla sürdürdüğünü belirten Arslan, “Bağ-
cılar, Beyoğlu, Başakşehir gibi İstanbul’un 
en önemli belediyelerinde örgütlü olan şu-
bemiz her geçen gün üye sayılarını arttıra-
rak çalışmalarına devam ediyor. Böylesi bir 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Mart 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 4 No’lu Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Arslan, İstanbul’da Şube Genel Kuruluna Katıldı
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dönemde görevini başarıyla sürdüren üye-
lerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. 
Genel Kurulumuzun birliğimize, beraberli-
ğimize ve üyelerimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bugünlere Kolay Gelinmedi”

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 No’lu Şu-
besinin tarihteki mücadelelerini anlatan 
Arslan, “Belediyelerdeki ilk çalışmalarımız 
Bağcılar Belediyesi şirketinde olmuştu. 
Önümüze türlü türlü engeller çıkarıldı. Üye-
lerimiz sendikadan istifa ettirildi, yetkimiz 
düşürüldü. Başakşehir Belediyesi'nin ku-
rulduğu dönemde çoğunluk bizde olmasına 
rağmen yetkimiz operasyonla etkisiz hale 
getirildi. 696 sayılı KHK ile bu yaşadıklarımız 
kısmen geride kaldı.  Bugünlere kolay gelin-
medi” dedi. 

“Yeni Bir Model İnşa Etmemiz 
Gerekiyor”

HAK-İŞ olarak sorumluluklarının farkın-
da olduklarını dile getiren Arslan, “Bundan 
sonraki süreçte neler yapacağımızı yeni bir 
yol haritası oluşturarak belirledik.  Bundan 
sonra sendikacılıkta yeni bir modeli inşa et-
memiz gerekiyor. Şubelerimizin emekçiler-
le daha yakın ilişki kuracağı yeni bir modeli 
inşa edeceğiz. Bundan sonra şubelerimizin 
görevi 7/24 sahada olmaktır. Sendikal ha-
yatın temeli emekçilerimizle daha iyi hizmet 
için daha çok mücadele edeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

“Adaletli Bir İş Hayatı Sistemini 
Savunuyoruz”

HAK-İŞ’in adaletli iş yaşamı ve adaletli ücret 
sistemi için var olduğunun altını çizen Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak 
adaletli bir iş hayatı sistemini savunuyoruz. 
Bunu yaparken de çalışanlarımızı mağdur 
etmeden, çatışmayı, kavgayı körüklemeden 
diyalog ve uzlaşı içerisinde bunu gerçekleş-
tirmemiz gerekiyor. Bu çok zor bir iş. Kavga 
etmek, çatışmak çok kolay. Uzlaşı ile diya-
log ile sorunları masada çözmek bilgi ge-
rektiriyor. Onun için bizim yaptığımız şeyler 
çok zor ama bunu yapmak zorundayız” söz-
lerine yer verdi. 

“Tüm Belediyelerde Grev Yaptık”

12 Eylül sonrası en uzun ve büyük grevin 
Hizmet-İş Sendikası tarafından yapıldığı-
nı hatırlatan Arslan, “1998 yılında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 6 bin 
üyemizle 22 gün boyunca grev yaptık. Yap-
tığımız grevde başarılı olduk. Grevimiz, for-
malite değildi. 1992'de Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde ve 3 tane büyük ilçede 52 gün 
süren bir grev yaptık. Yüzde 40 zam verme-
yenlere yüzde 140 zamma ikna ederek imza 
attırdık. 1995 yılında Konya'da 5 gün süren 
büyük bir greve imza attık. 
4 bin üyemiz sendikamızın arkasında dimdik 
durarak haklarını kazandı. Grevin sonunda 
merhum hocamız Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan'ın da müdahalesiyle arzu ettiğimiz toplu 
iş sözleşmelerini imzaladık. Türkiye'nin ilk 
kapıcı görevini 1986'da sendikamız yaptı 
ve sonuç aldı. HAK-İŞ'in tarihi yürüyüşünde 
eylemse eylem, grevse grev en alası vardır. 
Ancak biz haklarımız için grev yaptık. Par-
ti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelerde 
grev yaptık. İdeolojik düşünceler için değil, 
emekçilerimizin hakları için grev yaptık” diye 
konuştu. 

“Daha İyi Sözleşmeler 
İmzalayacağız”

696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle Tür-
kiye çalışma hayatının en büyük reformunun 
hayata geçirildiğini belirten Arslan, “Kadro 
meselesi sürecinde dik duruşundan bir an 
bile vazgeçmeyen Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. 
Bugün geldiğimiz noktanın mimarı Sayın 
Cumhurbaşkanımız, dönemin bakanları ve 
HAK-İŞ’tir. Temmuz ayı ile birlikte toplu iş 
sözleşmesi süreçlerimizi başlattık. Bazı yer-
lerde istediğimiz ve üyelerimizin arzu ettiği 
sözleşmelere imza atıyoruz. İlk adımı attık, 
bundan sonraki süreçte daha da iyi sözleş-
meler imzalayacağız” dedi. 

“Bütünü Esas Alan Bir 
Düzenlemenin Yapılmasını 
İstiyoruz”

Sağlık Bakanlığı’ndaki 200 bin işçi statüsün-
deki emekçiye ek ödeme talep ettiklerini he-
men her platformda dile getirdiklerini söyle-
yen Arslan, “Sağlık hizmetinin yapılmasında 
emeği olan temizlikteki, güvenlikteki ve 
bürodaki arkadaşlarımızın sağlık çalışanı 
olarak kabul edilmemesini asla kabul etmi-
yoruz. Bütünü esas alan bir düzenlemenin 
yapılmasını savunmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

“Durum Hiç Göründüğü Gibi Değil”

Açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Arslan, “Bu dönem-
de işsizliğin artmamasının birkaç sebebi var. 
Birincisi işten çıkarma yasağının olması. 
Pandemi sürecinden bu yana yasal olarak 
işçiler işten çıkarılmıyor. Ücretsiz izne çıka-
rılanlar da işsiz sayılmıyor. Dolayısıyla gö-
receli olarak işsizlik oranında bir artış yok. 
Ancak durum hiç göründüğü gibi değil. Özel 
sektörde yasanın arkasından dolanarak ya-
pılan haksızlıklar emek dünyası adına asla 
kabul edilemez” dedi.

“Ücretsiz İzin Uygulaması 
Mağduriyete Sebep Oluyor”

Geçen yılın Nisan ayından günümüze kadar 
yaklaşık 2 milyon 480 bin çalışanın ücretsiz 
izne çıkarıldığını belirten Arslan, “Ocak ayın-
da ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sayısı 884 
bin. Kısa çalışmadan yararlanan arkadaşla-
rımızı da katarsak 3 milyon 800 bin civarında 
arkadaşımız normal çalışmadan uzak. Bu 
durum ciddi bir mağduriyete sebep oluyor. 
Bu yüzden özellikle özel sektörde ciddi ada-
letsizliğe dönüşen ücretsiz izin uygulaması-
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nın normal döneme geçildiğinde bir an evvel 
durdurulması gerekiyor” dedi.

“İstihdamı Arttıracak 
Düzenlemelere İhtiyacımız Var”

Normalleşmeye geçildiği zaman ortaya çı-
kacak sıkıntıları çözecek yeni adımlara ihti-
yacın olduğunu dile getiren Arslan, “İstihda-
mı arttıracak yeni düzenlemelere ihtiyacımız 
var. Bu aşamada ilk olarak istihdamı arttıra-
cak projelere destek vereceğiz. İkinci olarak 
da işten çıkarma yasağının bir süre daha 
devam ettirilmesi gerekiyor. Ancak ücretsiz 
izin uygulamasının mutlaka gözden geçiril-
mesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygu-
lamalarının hükümetin ve devletin iyi niyetle 
atmış olduğu adımlar olduğunu vurgulayan 
Arslan, bu durumun bir kısım işverenler ta-
rafından istismar edilmesini kabul etmedik-
lerini söyledi.

“Türkiye’nin Büyümesi Gelecek 
Açısından Umut Verici”

Dünyanın giderek küçüldüğü bir dönemde 
Türkiye’nin büyümesini negatiften poziti-
fe dönüştürmesini olumlu karşıladıklarını 
belirten Arslan, “Türkiye'nin 1,8 oranında 
büyümesi gelecek açısından bizi çok umut-
landırıyor. Çünkü büyüme demek, istihdam 
demektir. Büyüme demek, gelir dağılımının 
olumlu yönde olacağı anlamına gelmekte-
dir. Büyüme demek, enflasyonun ve işsizli-
ğin azalması demektir. Türkiye'nin gücü ve 
dayanışması ile sorunları en kısa sürede 
yaşayıp, geleceğimizi birlikte inşa etmemiz 
gerekiyor. Devletimizi, hükümetimizi ve iş-
yerlerimizi ortak bir platformda buluşarak 
geleceğimizin nasıl inşaa edileceğini tartış-
malarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni Bir Anayasayı Bu Ülkenin 
Çocukları Hak Ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantı-
sında açıkladığı yeni ve sivil anayasa konu-
sunda değerlendirmelerde bulunan Ars-
lan sözlerini şu şekilde sürdürdü; “İnsan 
Hakları Eylem Planının içerisinde 
bizi heyecanlandıran çok önemli 
yeni hedefler ve müjdeler var. Bu 
müjdelerden bir tanesi de yeni 
anayasadır. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak 1980 darbesinin ürü-
nü olan 1982 Anayasası’na baştan 
beri itiraz ettik. 1982 yılında bu ana-
yasa oylanırken HAK-İŞ Konfederas-

yonu olarak itiraz ettik. Anayasanın yapılma 
sürecine karşı çıktık. Bu itirazlarımızdan 
dolayı da bir kısım etkinliklerimizi engelle-
diler. 1987 yılında siyasi yasakların kalkması 
için Anayasa değişikliğine ‘Evet’ dedik. 2010 
yılında Darbelerin Karanlığından Demokra-
sinin Aydınlığına kampanyamızla ‘Evet’ di-
yerek anayasa değişikliğine destek verdik. 
Bu kampanyamızı bütün yürüttük. 2017 
yılındaki referandum anayasa değişikliğine 
de ‘Evet’ diyerek kampanyalar yaptık. Bütün 
bunlar HAK-İŞ’in yeni bir anayasa talebinin 
ürünüdür. Toplumun bütün kesimlerinin ka-

tıldığı, demokratik, çoğulcu, katılım-
cı, özgürlükleri esas alan, kısıtla-
maları istisna kabul eden yeni bir 

anayasayı bu ülkenin çocukları hak ediyor.”
8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 
kutlandığını anımsatan Arslan, “Cumhur-
başkanımızın İnsan Hakları Eylem Planında 
altını çizdiği bir konu daha var. Tüm dünya-
da olduğu gibi Türkiye'de de şiddet ve kadın 
cinayetleri, ayrımcılık, mobbing, taciz ve 
benzeri şekilde kadınlara yönelik durumlar 
yaşanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bugüne kadar 6284 sayılı kanunla da ye-
tinmeyerek yeni düzenlemeler yapılmasını, 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mev-
zuat açısından ne gerekiyorsa yapılacağını 
söylemesi bizi ve kadınlarımızı heyecanlan-
dırdı. İnşallah bu konudaki yasal düzenle-
meler eksiksiz yerine getirilir” dedi.

“1 Milyondan Fazla Emekçi İşsiz Kaldı”
Türkiye'de 14 milyon çalışanın sadece  
2 milyonunun sendikalı olduğunu belirten 
Arslan, “Hizmet sektöründe sendikasız olarak 
çalışan yaklaşık 1 milyondan fazla emekçi 
aylardır işsiz kaldı. İşyerleri kapalıydı. İşyerleri 
nakdi ücret desteği ile hayatlarını devam 
ettirmek durumunda kaldılar” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Şu-
bat 2021 tarihinde Genç Kadın Emekçilerin 
Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi 
Projemizin açılış toplantısına katıldı. Konfe-
derasyonumuzun HAK-İŞ’in koordinatörlü-
ğünde, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ prog-
ramı kapsamında hayata geçirilen Genç 
Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla 
Güçlendirilmesi Projemizin açılış toplantısı, 

HAK-İŞ Genel merkezinde Kovid-19 ön-
lemlerine uygun olarak gerçekleştirildi.
Proje açılış toplantısına Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel 
Sekreteri ve Proje Koordinatörü Eda Güner, 
projemizin ulusötesi ortakları Adalet, Eşit-
lik ve Barış Konseyi COJEP Genel Başkanı 
Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek Araş-
tırma Merkezi Direktörü Edison Hoxha, 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Şemsettin Tabur, Karabük Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız, Ankara Hacı 
Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın ile Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile uzmanlarımız katılım sağ-
ladı.
Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Emine Ayte-
kin proje hakkında bilgi vererek, projenin 
tanıtımını içeren bir sunum yaptı.

“Avrupa Yaşananları Görmezden 
Geliyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuş-
masının başında, hain teröristler tarafından 
kaçırılarak Gara’da alıkonuldukları mağa-
rada şehit edilen 13 vatandaşımıza, yüce 
Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize 
başsağlığı diledi. Dünyanın süper güçlerinin 
iki yüzlü ve sahtekar bir tutum sergilediği-
ne dikkat çeken Arslan, “Bugün bizim için 
daha güzel olabilirdi. PKK terör örgütünün 
yaklaşık beş yıldır elinde rehin olarak tuttu-
ğu vatandaşlarımızı infaz etmesi nedeniyle 
büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Batının ses-
sizliğinin yanında, yeri geldiği zaman kendi 
ülkelerinde sorun yaşandığında mangalda 
kül bırakmayanlar, terörün T’si ile karşılaş-
tıkları zaman hiçbir hak tanımayanlar ne 
yazık ki beş yıldır rehin tutulan vatandaş-
larımızın infaz edilmesini görmezden geli-
yorlar” dedi.

“İnsanlık Adına Bir Şeyler Yapmak 
Zorundayız”

“Genç Kadın Çalışanların Yaygın Öğren-
me Yoluyla Kapasitelerinin Arttırılması 
Projesi’nin eğitimden öte başka anlamlar 
taşıdığını da vurgulayan Arslan, “Biz bü-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, hain teröristler tarafından kaçırılarak Gara’da alıkonuldukları 
mağarada şehit edilen 13 vatandaşımıza ilişkin dünyanın sessiz kaldığına dikkat çekerek,  

“Kendi ülkelerinde sorun yaşandığında mangalda kül bırakmayanlar, terörün T’si 
ile karşılaştıkları zaman hiçbir hak tanımayanlar, ne yazık ki beş yıldır rehin tutulan 

vatandaşlarımızın infaz edilmesini görmezden geliyorlar” dedi.

Arslan: “Dünya, Türkiye’de Yaşananlara 
Sessiz Kalıyor”
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tün sorunlara, zorluklara, engellemelere 
rağmen, bir şeyler yapmak zorundayız. 
Yapabildiğimizin ne kadar ilerisine gidebi-
lirsek o kadar sorumluluğumuzu yerine 
getirmiş oluruz. Hepimiz insanlık adına bir 
şeyler yapmak zorundayız. HAK-İŞ olarak, 
dünyanın neresine gidersek gidelim, Tür-
kiye’den inanılmaz beklentiler var. Bizlere 
her zaman “Sorunlarımızın çözümü Türki-
ye’den geçiyor” diyorlar. Bu ülke sadece 83 
milyonun ülkesi değil, yeryüzündeki bütün 
mazlumların da ülkesi, hepsinin gözleri 
Türkiye’de” diye konuştu.

“HAK-İŞ Büyük Projelere İmza 
Atıyor”

Arslan, HAK-İŞ'in siyasal ve ekonomik 
gücünden bağımsız olarak ulusal ve ulus-
lararası alanda önemli çalışmaları hayata 
geçirdiğini belirterek, “Bugün bizler için çok 
önemli ve anlamlı bir gün. Bizler mütevazi 
bir örgüt olmanın yanında, kendi gücümü-
zün farkında olarak hem ulusal hem de 
uluslararası alanda büyük projelere imza 
atan bir kuruluşuz” dedi. Arslan, HAK-İŞ’in 
pandemi sürecine rağmen çalışmaları-
nı aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, 
“Konfederasyonumuz bugüne kadar yakla-
şık 100’ün üstünde AB projesini gerçekleş-
tirmiştir. Yeterli mi tabiki değil, daha fazlası-
nı gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

“Gençlere İmkan Verelim”

Türkiye’nin büyük bir genç nüfusa sahip 
olduğunu anımsatan Arslan, HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun gençlerin çalışma haya-
tında yer almaları ve sendikal hareketin 
her kademesinde görev almaları için onları 
cesaretlendirdiğini söyledi. Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun uzman kadrosunun 
büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluş-
tuğuna da dikkat çekerek, gençlerin ulusal 
ve uluslararası alanda Konfederasyonu-
muzu en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. 

“HAK-İŞ Kadın Konusunda Adalet 
Duygusuyla Hareket Ediyor”

Arslan, projenin bir diğer ayağını da kadın-
ların oluşturduğunu anımsatırken, kadın 
konusunun sorunlarla birlikte anılıyor ol-
masının insanlık için büyük bir ayıp oldu-
ğunu söyledi. Arslan, “Kadınlarımızı sorun-
larla birlikte anan bu dünya, kadınlarımıza 
büyük bir haksızlığa ve yanlışlığa ne yazık 
ki ortak oluyor. Onun için sorun sadece ül-
kemizle ilgili değil. Ama en gelişmiş, sözde 
çağdaş demokrasiye sahip ülkelerde de 
çok daha acımasız haksızlık, şiddet, ayrım-
cılık ve baskıcı bir anlayış var. O yüzden ka-
dın konusunda HAK-İŞ her zaman olduğu 
gibi objektif, adalet ve hakkaniyet duygu-
suyla hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye AB’ye Değer Katar”

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin 1999 yı-
lından beri devam ettiğini ve Türkiye’nin 
AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine 
düşenleri yerine getirdiğini anımsatan Ars-
lan, “Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin tam üye 
olarak yer almasıyla daha bütüncül ola-
cağına inanıyoruz. HAK-İŞ olarak Avrupa 
Birliği sürecini destekliyoruz. AB mükte-
sebatına baktığımız zaman emek hareketi 
orada daha güçlü temsil ediliyor, daha çok 
imkanlar var, hakları daha ileride. Gücü, 
potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve 
dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli 
ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, AB’ye ka-
tacağı değerlerin kapsamlı olarak ele alın-
masını bekliyoruz” diye konuştu.

“Gençlik Çalışmalarında da Öncü 
Olmak İçin Çabalıyoruz”

HAK-İŞ Genel Sekreteri ve Proje Koordi-
natörü Eda Güner, “HAK-İŞ olarak genç 
emekçiler odağında yürüttüğümüz bu pro-
je ile gençlik faaliyetlerimize yeni bir bakış 
açısı getiriyoruz. Sosyal diyalog anlayışımı-
zı ve projeli çalışma kültürümüzü, HAK-İŞ 
tavrını ve duruşunu projemizin faaliyetle-
rine yansıtıyoruz. Her yaptığımız faaliyette 
olduğu gibi gençlik çalışmalarında da öncü 
olmak için çabalıyoruz. Genç emekçilerin 
sendikal bilinci yüksek, araştıran, üreten, 
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politika geliştiren, çözüm odaklı bireyler ol-
masını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Erdemli Sendikacılık Anlayışı İle 
Hareket Ediyoruz”

Amaçlarının sadece sorunları tespit etmek 
değil, çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çö-
züm önerileri ortaya koymak olduğunu 
vurgulayan Güner, “Bu çerçevede her ko-
nuda yenilikçi politikalar üretiyor, komiteler 
kuruyor ve işletiyoruz. Ulusal ve uluslara-
rası projeler yürütüyor, strateji oluşturu-
yor ve eğitim modülleri hazırlıyoruz. Genel 
Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın liderli-
ğinde erdemli sendikacılık anlayışı ile hare-
ket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Modüllerimiz Gençlik 
Çalışmalarına Işık Tutacak”

Proje ortaklarının ve akademisyenlerin kat-
kılarıyla hazırlanan en temel çıktı olan eği-
tim modüllerinin gençlik çalışmalarına ışık 
tutacağına inandıklarını dile getiren Güner, 
“Gençlerin işgücü piyasasına erişimi, genç-
lik için iş ve yaşam uyumu, sosyal diyalog, 
kadının güçlendirilmesi, dijitalleşme ve En-
düstri 4.0, sendikal bilinç gibi birçok önemli 
konuda hazırladığımız 2 ayrı eğitim kitabı-
mız örnek bir çalışma olacaktır. Bu eğitim 
modüllerimizin uygulamasını da yine katı-
lımcı bir anlayışla 25 genç emekçinin katı-
lımıyla Ankara’da gerçekleştireceğiz” dedi.

“Eğitimlerde Yeterlilik ve 
Yetkinliğin Önemini Vurguluyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak eğitimle-
ri sürdürülebilir ve etkin bir sendikacılığın 
gereği olarak gördüklerini ve bütün eğitim-
lerde yeterliliğin ve yetkinliğin önemini vur-
guladıklarını söyleyen Güner, “Genç emek-
çilerin yaygın eğitim yoluyla kapasitelerini 
arttırmak; kararlı, ilkeli, nezaket sahibi ve 
temsil gücü yüksek bireyler olarak iş gücü 
piyasasına katkı vermelerini sağlamak; ça-
lışma hayatına gençlik adına yeni kavram-
lar kazandırmak en önemli hedeflerimiz-
dendir” dedi.

“Projemiz Her Açıdan Bir İlk”

HAK-İŞ olarak gençlere yönelik politika 
önerilerinin gençlerle birlikte tartışılması, 
bu konularda aksayan hususların onların 
gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin 
alınması gerektiğine inandıklarını belirten 
Güner, “Bu yüzden projemizin her aşama-
sında genç emekçilerimizin katkı ve gö-
rüşlerini aldık ve almaya devam edeceğiz. 
Gençlerin emeğinin değdiği farklı ve öz-
gün bir proje olan Genç Kadın Emekçilerin 
Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi 
Projemiz her açıdan bir ilk olma özelliğini 
taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’le Birlikte Olmaktan 
Mutluyuz”

Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP 
Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, Genç Kadın 
Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güç-
lendirilmesi Projesi Açılış Toplantısının Ko-
ronavirüs salgınına rağmen bu hazırlanmış 
olmasını çok kıymetli ve değerli bulduğunu 
söyledi. 
Gedikoğlu, “HAK-İŞ’le 2017 yılında da mül-
tecilerle ilgili bir proje gerçekleştirmiştik. 
O dönemde de faydalı ve etkili bir çalışma 
yaptık. Bu sürecin bir devamı olarak bu 
çalışmayı sürdürüyoruz. Bundan dolayı da 
kendilerine müteşekkiriz. 
HAK-İŞ’le olmaktan, HAK-İŞ’te olmaktan 
mutluyuz ve memnunuz. HAK-İŞ’in yeri bi-
zim dünyamızda ayrıdır. HAK-İŞ’le projeler 
çerçevesinde işbirliğimizin, ortaklığımızın, 
ilişkilerimizin canlı tutulmasını ve gelişti-
rilmesini çok kıymetli buluyoruz” şeklinde 
konuştu. 

“Projenin Bir Parçası Olmaktan 
Çok Mutluyuz”

Arnavutluk Emek Araştırma Merkezi Di-
rektörü Edison Hoxha, “Bu projenin bir 
parçası olmaktan gerçekten çok mutluyuz 
ve kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. HAK-
İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın 
Mahmut Arslan’a bu projeye bizi dahil et-

melerinin yanı sıra Arnavutluk’ta yer alan 
sendikalar ve işçiler için verdiği emek, iş-
birliği ve kardeşçe dayanışmasından dolayı 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme 
Yoluyla Güçlendirilmesi Proje toplantısını 
son derece önemsediklerini dile getiren 
Hoxha, “Ülkelerimizin sosyal adaleti sağ-
layabilmemiz ve emek aracılığıyla ulusla-
rarası dayanışmayı güçlendirebilmek ama-
cıyla birçok alanda ve konuda sizlerle daha 
ileri işbirlikleri yapmayı umuyoruz ve çok 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Projede Yer Almak Üniversitemiz 
Açısından Önem Arz Etmektedir”

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Şemsettin Tabur, “Genç Kadın Emekçile-
rin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilme-
si Projesinde yer almak hem üniversitemiz 
için hem de Türkiye’deki yüksek öğretim 
kurumlarının toplumsal katkı bakımından 
bulunmaları gereken yerleri tespit nokta-
sında önem arz etmektedir” dedi.
Tabur, işsizlik probleminin bir kompleks ve 
diğer toplumsal süreçlerle ilintili yanlarını 
fark edip bunlara özgün yaklaşımlar ge-
tirmek bu projenin çıkış noktalarındandır. 
Projede, alışılagelen yaklaşımlarda ısrar 
etmek yerine hedef grup olarak genç kadın 
ve erkeklere odaklanmak, veri noktasını 
bizzat kendileriyle bir araya gelerek yapı-
lan mülakatlar vesilesiyle sorunların tespit 
edilmesi ve bunlardan hareketle kendileri-
ne yönelik potansiyel desteklerin belirlen-
mesi amaçlanmaktadır” dedi.
Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesiyle, 17-28 
yaş aralığındaki kadın ve erkek toplam 60 
genç çalışanın öğrenme yoluyla bilgi ve be-
ceri düzeylerinin yükseltilerek kapasiteleri-
nin arttırılması hedefleniyor.
Program, konuşmaların ardından aile fo-
toğrafı çekimiyle son buldu.
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Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 17 Şubat 2021 tarihinde Genç Kadın 
Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güç-
lendirilmesi Proje toplantısına katıldı. HAK-
İŞ Konfederasyonumuzun koordinatörlü-
ğünde, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ prog-
ramı kapsamında hayata geçirilen Genç 
Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla 
Güçlendirilmesi Projemizin ikinci toplan-

tısı, HAK-İŞ Genel merkezinde Kovid-19 
önlemlerine uygun olarak gerçekleştirildi. 
Proje toplantısına Genel Başkan Yardım-
cımız Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ 
Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Eda 
Güner, projemizin ulusötesi ortakları Ada-
let, Eşitlik ve Barış Konseyi COJEP Genel 
Başkanı Ali Gedikoğlu ve Arnavutluk Emek 
Araştırma Merkezi Direktörü Edison Hox-

ha, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Şemsettin Tabur ile uzmanlarımız 
katılım sağladı.

“Güzel Bir Projeyi Hayata 
Geçiriyoruz”

Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin önemini 
vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak proje kültürlü bir yaşam için gayret 
sarf ediyoruz. Hem projelerimizin faaliyet-
lerini hem de projelerimizin oluşumunu 
çalışma hayatının tamamını ve bütün ak-
törlerini içine alacak şekilde dizayn etmeye 
çalışıyoruz. Her projemizde ayrı bir açılım 
ortaya koyma gayreti içerisinde bulunu-
yoruz ve bunu da başarıyoruz. Genç Kadın 
Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güç-
lendirilmesi Projemiz ile 5 ortaklı, kurum-
ları ve aktörleri bir araya getiren güzel bir 
projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

“Özgün Bir Projeyi Hayata 
Geçiriyoruz”

HAK-İŞ olarak son 15 yıldır esas öncelik-
lerinin kadın ve gençlik konusu olduğunu 
söyleyen Yıldız, “Konfederasyon olarak ka-
dın ve gençlik üzerinden formüle ettiğimiz 
çok fazla çalışma ve faaliyetimiz var. Kadın 
konusunda HAK-İŞ olarak standart dışı, ör-
nek olacak, model olacak çalışmalar yap-
tık ve bunları içselleştirdik. Bunu yapımıza, 
hareket tarzımıza ve bütün faaliyetlerimize 
yansıttık. Bu yüzden Konfederasyonumu-
zun kimliğinde kadının çok net ve belirgin 
bir yeri vardır. Bu bakımdan ele alındığında 
Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme 
Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi, özgün bir 
projedir. Projemiz, hem kadını, hem de 
gençleri birleştiren bir formüldür” ifadeleri-

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in projeli çalışma 
kültürüne verdiği öneme ve bugüne kadar yürüttüğü özgün ve örnek projelere dikkat çekerek, 

“Hem projelerimizin faaliyetlerini hem de projelerimizin oluşumunu çalışma hayatının 
tamamını ve bütün aktörlerini içine alacak şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Her projemizde 

ayrı bir açılım ortaya koyma gayreti içerisinde bulunuyoruz ve bunu da başarıyoruz” dedi. 

Yıldız, “Her projemizde Bir Açılım Yapma 
Gayretindeyiz”  
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ni kullandı. Yıldız, “Genç Kadın Emekçilerin 
Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında bütün taraflarla bera-
ber hareket etmenin bir zenginlik olduğunu 
düşünüyorum. Bu projede bu fırsatı yaka-
lamış olduk. Birlikte daha üretken ve ba-
şarılı işleri yapmış olmayı umuyoruz” diye 
konuştu.

“Sendikacılığın Temeli 
Özgürlüktür”

Sivil toplumun kendi ilkelerinin, değerleri-
nin, prensiplerinin ve standartlarının oldu-
ğunu söyleyen Yıldız, “Biz o standartları ne 
kadar çok içselleştirip kullanırsak, o kadar 

çok değeri ortaya koymuş oluruz. HAK-İŞ 
olarak topluma dönük bir kuruluş olduğu-
muz için değerleri burada pişirip toplumla 
paylaşabilmemiz gerektiğini düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Yıldız, HAK-İŞ’in her zaman dışa açık bir 
yüzünün olduğunu belirterek, “Kendi iç 
çalışmalarımızda, karar verme süreçleri-
mizde, politika oluşturma süreçlerimizde 
buna çok önem veriyoruz. Çünkü biz bir 
toplumsal değer kuruluşuyuz. O değeri en 
iyi şekilde anlatabiliyor olmamız gerekiyor. 
Bu nedenledir ki HAK-İŞ Konfederasyonu, 
Türkiye’deki bütün karar verme süreçle-
rinde, kanun yapma süreçlerinde etkili bir 

rol oynamaktadır” sözlerine yer verdi. Sen-
dikal örgütlenmenin temelinin gönüllülük 
üzerine kurulu olduğunu belirten Yıldız, 
“Baskıyla ve zorla üyelik olmaz. Sendikacı-
lığın sloganı, ekmek, barış ve özgürlüktür. 
Bu açıdan baktığımızda her yol özgürlüğe 
çıkıyor. Sendikacılığın temeli özgürlüktür. 
Nerede olursa olsun sendikal örgütlenme 
özgürlükle olur. Özgürce, gönüllülük teme-
linde yapılır” dedi.
HAK-İŞ Genel Sekreteri ve Proje Koordina-
törü Eda Güner, önceki gün açılışı gerçek-
leştirilen Genç Kadın Emekçilerin Yaygın 
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Proje-
si’nin ulusötesi toplantısının gerçekleşti-
rildiğini belirterek, “Projemiz kapsamında 
akademisyenlerimiz tarafından hazırla-
nan proje ortaklarımızın da destek verdiği 
modül çalışmamızla ilgili çalışmalarımızı 
yapmak, projemizin işleyişiyle ilgili ortak-
larımıza bilgi vermek ve varsa onların da 
önerilerini almak için çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz” dedi.
Toplantı, Proje İletişim Uzmanı Recep 
Atar’ın projenin temel faaliyetleri ve ku-
rumlar arası iş bölümü sunumu, ulusal ve 
uluslararası ortakların sunumlarıyla de-
vam etti.
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’in bütün illerdeki emekçilere, iş-
çilere ulaşma gayreti içerisinde olduğunu 
belirterek, “Biz sendikal mücadeleyi, sen-
dikal örgütlenmeyi ülkemizin her köşesine 
götürüyoruz. Bu örgütlenmede kendimize 
sorumluluk atfediyoruz” dedi.
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
18 Şubat 2021 tarihinde HAK-İŞ Gaziantep 
İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, HAK-İŞ 
Kilis İl Başkanı Ekrem Çetin, Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 
Gaziantep ve bölge Şube Başkanlarıyla bir 
araya geldi.

“Sendikal Mücadeleyi Ülkemizin 
Her Köşesine Götürüyoruz”

Yıldız, HAK-İŞ’in bütün illerdeki emekçilere, 
işçilere ulaşma gayreti içerisinde olduğunu 
belirterek, “Biz sendikal mücadeleyi, sendi-
kal örgütlenmeyi ülkemizin her köşesine 
götürüyoruz. Bu örgütlenmede kendimize 
sorumluluk atfediyoruz” dedi. Yıldız, sigor-

talı çalışanların 14 milyonun üzerinde ol-
duğu ülkemizde sendikalı çalışanların ise 2 
milyon düzeyinde bulunduğuna dikkat çe-
kerek,  “HAK-İŞ olarak, daha yapacak çok 
işimizin olduğunu biliyoruz. 20 iş kolunda 
örgütlendik. Sendikalarımız da iş kollarında 
büyük gayretle ve etkin bir şekilde sendikal 
mücadelelerini yapıyorlar. Bunu daha ileri-
ye götürmek, daha çok emek sarf etmek 
bizim görevimizdir” dedi.

“Öncelikli Alanlarımızdan Birisi 
Örgütlenme”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tüm Türki-
ye’de aktif bir sendikal mücadele ortaya 
koyduğunu belirten Yıldız, “Bizim için önce-
likli alanlardan birisi örgütlenmedir. Örgüt-
lenmeye çok büyük önem veriyoruz. Örgüt-
lenmeye bağlı olarak da sendikal faaliyet-
lerimizi etkin ve yaygın bir şekilde Türkiye 
çapında gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle 
bütün illerimizi ziyaret ediyoruz. Gaziantep 
de bu illerimizin başında gelmektedir” dedi.

“Gaziantep’te Sendikal 
Faaliyetlerimizi Arttırmaktan Gurur 
Duyuyoruz” 

Gaziantep ilinin son zamanlarda birçok 
farklılığı ortaya koyduğunu, sadece sana-
yisini geliştirip gücünü ortaya koymakla 
kalmadığını belirten Yıldız, “Gaziantep ilimiz 
Suriyeli mültecileri de içinde barındıran ve 
onları uyum içerisinde güçlendiren, haya-
ta, ülkeye ve çalışma hayatına kazandıran 
önemli bir ilimizdir. Bu süreçte önemli bir 
maharet sergileyen Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e 
teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir 
başarının simgesi olmuştur. Gaziantep’te 
sendikal faaliyetlerimizi artırmaktan büyük 
bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye ko-
nuştu.

“Sendikacılık Bütün Halkla Yapılan 
Bir Mücadele”

Sendikacılığı tepedeki bir organizasyon 
olarak değil, bütün üyelerle, bütün halkla 
beraber yapılan bir mücadele olarak gör-
düklerini söyleyen Yıldız, “Faaliyetlerimizi 
bütün üyelerimizin katılımını ve katkısını 
alarak, bütün halkımızı işin içine dahil ede-
rek gerçekleştiriyoruz. Onun içindir ki Kon-
federasyonumuz hızla büyüyor ve bundan 
sonra da inşallah aynı hızla büyümeye de-
vam edecektir” diye konuştu.

“HAK-İŞ Yeni Bir Eşiği Daha Aştı”

2021 yılı Ocak Ayı sendika istatistiklerine 
göre HAK-İŞ’in yeni bir eşiği daha aştığını 
vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak Ocak ayında açıklanan istatistiklerde 
700 bin üye sayısını geçmiş bulunuyoruz. 
Milyonlara ulaşma hedeflerimizi inşallah 
Türkiye’deki emekçilerle, bütün halkımızla 
beraber gerçekleştireceğiz. En iyi sendi-

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’in bütün illerdeki emekçilere, işçilere 
ulaşma gayreti içerisinde olduğunu belirterek, “Biz sendikal mücadeleyi, sendikal 
örgütlenmeyi ülkemizin her köşesine götürüyoruz. Bu örgütlenmede kendimize 

sorumluluk atfediyoruz” dedi.

Yıldız, “Sendikal Mücadeleyi ülkemizin 
Her Köşesine Götürüyoruz”
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kal mücadeleyi, en iyi hizmeti vererek, en 
iyi hedefleri ortaya koyarak, hem çalışma 
hayatının, hem ülkemizin, hem de dünya-
nın sorunlarına dikkat çekerek, mücadele 
ederek, sorunlara yönelik çözümler üre-
terek yolumuza devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

“Türkiye'yi Karış Karış 
Dolaşmamız Gerekiyor”

Yıldız, “Sadece örgütlenmelerde, toplu söz-
leşmelerde değil diyaloğu, katılımcılığı, de-
mokratik ve çoğulcu anlayışı da ülkemizin 
bütün ücra köşelerine götürmemiz gereki-
yor. Bunun için Türkiye'yi karış karış dolaş-
mamız gerekiyor” dedi.

“Üretimin Durdurulmasına Karşı 
Çıktık”

HAK-İŞ’in Pandemi sürecinin başladığı ilk 
günden itibaren üretimi durdurma anlamı-
na gelen OHAL’e karşı çıktığını anımsatan 
Yıldız, “Üretimin devam etmesi konusunda 
kararlılığımızı ve bu yöndeki katkımızı net 
bir şekilde ortaya koyduk. Sonunda gördük 
ki doğru bir yolda yürüyoruz. Bütün işyer-
lerimiz açık, bütün işyerlerimiz üretimini 
başarılı bir şekilde yapıyor” dedi. 

“Dik Olmak Zorundayız”

Birey olarak, sendikacı olarak, sivil toplum 
örgütü olarak herkese iş sağlığı ve güvenli-
ği önlemlerinin alınması konusunda büyük 
bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Yıldız, 
“Her türlü üretimi, her türlü gayreti yap-
mamız gerekiyor. Bütün bunları yaparken 
de sadece HAK-İŞ’in hedefleri değil, Türki-
ye’nin 2023 hedeflerine ve sonraki hedefle-
rine hep birlikte katkı sunmamız gerekiyor. 
Söylenmek yerine iş yapma konusunda ka-
rarlılığımız var. Dosdoğru olmak, dik olmak 
ve gayretli olmak zorundayız. Bütün sendi-
kalarımızla hedefe kilitlenerek yolumuza 
devam ediyoruz” dedi. 

“Bütün İllerdeki İşçilere Ulaşmayı 
Hedefliyoruz”

Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu nasıl 20 
işkolunda örgütlülüğünü ve kurumsal yapı-
sını tamamladı, vizyonunu güçlendirdiyse, 
aynı şekilde bütün illerimizde de aynı yapı-
nın gerçekleşmesini istiyoruz. Biz her ilde 
mini HAK-İŞ istiyoruz. 20 işkolunun 20’sin-
de de her ilde örgütlülüğümüzü gerçekleş-
tirmek, yaygın olan iş kolundaki sendikala-
rımızın şubeleştiği, kendi kurumsal yapısını 
kurduğu ve bütün illerdeki işçilere ulaştığı 
bir yapıyı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’teki Üye Sayımız 
Giderek Yükseliyor”

Bütün illerde yapılanmalarını arttırarak 
yollarına devam ettiklerini dile getiren Yıl-
dız, “Gaziantep’te bu anlamda önemli bir 
mesafe kat ettik. İşkollarımızın çoğunun 
burada örgütlülüğü var. Gaziantep ilimizde 
önemli derecede üye sayımız var ve bu sayı 
giderek yükseliyor. Bu başarıdan dolayı Ga-
ziantep’teki üyelerimize, Gaziantep Beledi-
ye Başkanımıza, yöneticilerimize, işveren-
lerimize ve bize teveccühte bulunan bütün 
işverenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“HAK-İŞ Örnek Bir 
Konfederasyondur”

HAK-İŞ Konfederasyonunun liderliği, viz-
yonu, duruşu ve faaliyetleri ile örnek bir 
konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, 
“Bizler Konfederasyonumuzun ilkeleri ve 
vizyonu altında çalışmaktan gurur duyuyo-
ruz. Bu vesileyle Gaziantep’e gelip, sendika 
başkanlarımız ve temsilcilerimizle görüş-
melerimizi yaparak, yeniden stratejilerimizi 
değerlendirmek, hedeflerimizi ortaya koy-
mak ve sosyal diyalog anlayışı çerçevesin-
de işverenlerimizle yeni örgütlenme alan-
larını konuşmak üzere Gaziantep’i ziyaret 
ettik” diye konuştu.
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Yıldız, Naksan Holding 
Temsilciler Toplantısına Katıldı

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
18 Şubat 2021 tarihinde Konfederasyonu-
muza bağlı Öz Petrol-İş Sendikamızın ör-
gütlü olduğu Naksan Holding temsilciler 
toplantısına katıldı. 
Toplantıya Genel Başkanvekilimiz Dr. 
Osman Yıldız’ın yanı sıra, Öz Petrol-İş 
Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ Gazi-
antep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, 
HAK-İŞ'ten Uzman Fatoş Can, Öz Petrol-İş 
Sendikamızın Naksan Holding temsilcileri 
katıldı. Toplantıda, çalışma hayatı ve gün-
deme ilişkin konular ele alındı.

Yıldız’dan, HAK-İŞ Kurucularından Kaplan’ın 
 Ailesine Taziye Ziyareti

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 18 Şubat 2021 
tarihinde geçtiğimiz yıl vefat eden Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in kurucularından Abdülhakim Kaplan’ın ailesi-
ne taziye ziyaretinde bulundu. 
Taziye ziyaretinde Yıldız’a, Öz Petrol-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kudret Örgel, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil 
İbrahim Tanrıöver ve Uzman Fatoş Can eşlik etti. 
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, merhum Ab-
dülhakim Kaplan’a yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.
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Yıldız, Naksan Holding Genel Müdürü 
Sarılarlı’yı Ziyaret Etti

Yıldız, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı 
Yusuf Çelebi’yi Ziyaret Etti

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
18 Şubat 2021 tarihinde Naksan Holding 
Genel Müdürü Enis Sarılarlı’yı ziyaret etti.
Ziyaretinde Yıldız’a, Öz Petrol-İş Sendikası 
Genel Başkanı Kudret Örgel ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri,  HAK-İŞ'ten Uzman Fatoş 
Can ve HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil 
İbrahim Tanrıöver eşlik etti.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
18 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’yi 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Yıldız’a, Öz Petrol-İş Sendikası 
Genel Başkanı Kudret Örgel, HAK-İŞ'ten 
Uzman Fatoş Can ve HAK-İŞ Gaziantep İl 
Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver eşlik etti.
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Yıldız, royal Holding Genel Müdürü 
Tula’yı Ziyaret Etti

Yıldız, Öz-İplik-İş Temsilciler Toplantısına Katıldı

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, 19 Şubat 2021 tarihinde Royal 
Holding Genel Müdürü Tansel Tula’yı 
ziyaret etti.
Ziyaretinde Yıldız’a, HAK-İŞ'ten Uz-
man Fatoş Can ile HAK-İŞ Gaziantep 
İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver eş-
lik etti.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
19 Şubat 2021 tarihinde Gaziantep’te, Kon-
federasyonumuza bağlı Öz İplik-İş Sendi-
kası temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıya Genel Başkanvekilimiz Dr. Os-
man Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Gaziantep 
İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, HAK-
İŞ'ten Uzman Fatoş Can ile Öz İplik-İş Sen-
dikamızın temsilcileri katıldı.
Toplantıda, çalışma hayatı ve gündeme iliş-
kin konular ele alındı.
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Yıldız, Gürteks Yönetim Kurulu Başkanı 
Özkaya’yı Ziyaret Etti

Arslan, Hizmet-İş Sendikası 
Denetleme Kurulu üyelerini Ağırladı

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, 19 Şubat 2021 tarihinde Gür-
teks Home Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özkaya’yı ziyaret 
etti.
Ziyaretinde Yıldız’a, HAK-İŞ'ten Uz-
man Fatoş Can ile HAK-İŞ Gazian-
tep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıö-
ver eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 
Ocak 2021 tarihinde Konfederasyonumu-
za bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Genel 
Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy ve 
beraberindeki Genel Denetleme Kurulu 
üyeleri Ferman Zararsız ve Ayşe Usta’yı 
makamında ağırladı.

Arslan, Gaziantep valisi Gül’ü Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız ve Gazi-
antep İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver 
ile birlikte 3 Mart 2021 tarihinde, Gaziantep 
Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretin sonunda Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Gaziantep Valisi Davut Gül’e 
HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaç-
landırma Arazisine, adına yapılan fidan ba-
ğışı sertifikasını takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, top-
lumsal konularda farkındalık oluşturmak 
amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafın-
dan, Covid-19 sürecinde büyük bir özveriyle 
hizmet veren sağlık çalışanları için “Destan 
Yazanlara Mektup Yazalım” sloganı ile baş-
latılan dijital mektup kampanyasına katıldı. 
Sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini 
iletmek isteyenler “dijitalmektup.lutfenp-
latformu.org” adresi üzerinden mektupları-
nı paylaşabilecek. 14 Mart Tıp Bayramında 
başlayan dijital mektup kampanyası nisan 
ayına kadar sürecek.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan “Kıy-
metli Sağlık Emekçisi Kardeşlerimiz” diye 
başlayan mektubunda şunları kaydetti:
“Kıymetli Sağlık Emekçisi Kardeşlerimiz,
Bütün dünya ile birlikte yaşadığımız Ko-
vid-19 salgını bizim ülkemizde de hayatları 
söndürdü.
Ne yazık yoğun bakım ünitelerinde ve has-
tanelerde hayata tutunmak için mücadele 
eden insanlarımız var. 
Onları hayata bağlamak, sağlıklarına ka-
vuşturmak için en ön safta mücadele veren 
doktorundan hemşiresine, hasta bakıcı-
sından temizlik personeline kadar bütün 

sağlık emekçilerine 14 Mart Tıp Bayramı 
vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
Hayatları pahasına, hayat kurtarmak için 
kaybettiğimiz sağlık emekçilerini rahmetle 
anıyoruz. Onlar, ülkemizin karşılaştığı bu 
savaşın şehitleridir, şehitlerimizdir. Hasta-
nelerde tedavisi devam eden sağlık emek-
çileri kardeşlerimiz, bizim gazilerimizdir. 
Onlara acil şifalar diliyoruz. 
Gece gündüz demeden büyük bir fedakar-
lıkla hizmet veren aralarında üyelerimizin 
de bulunmasından gurur duyduğumuz 
sağlık emekçilerini selamlıyor, yaptıkları 
kutsal görev dolayısıyla tebrik ediyoruz. 
Ülkemiz, salgının başladığı tarihten itibaren 
sağlık çalışanlarımızın gösterdiği olağa-
nüstü başarılar nedeniyle dünya tarafından 
büyük bir hayranlıkla izlenmektedir. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak, bu başarının 

kahramanlarının daha çok teşvik edilmesi 
gerektiğini biliyor ve onun için mücadele 
ediyoruz. Ücretlerinden çalışma şartlarının 
iyileştirilmesine kadar pek çok konuda ra-
hat bir çalışma hayatı sunulmasına ilişkin 
taleplerimizi her platformda dile getiriyo-
ruz. 
Sağlığımız için büyük bir fedakarlık, sabır 
ve özveriyle görev yapan, toplumun sağlığı 
için çocukları ve ailesi başta olmak üzere 
en sevdiklerinden vazgeçen, canını ortaya 
koyan sağlık çalışanlarımıza ne kadar te-
şekkür etsek azdır.
Verdiğiniz olağanüstü mücadelede Allah 
yar ve yardımcınız olsun. Sağlıklı günlerde 
nice Tıp Bayramları kutlamanız dileğiyle, 
sevgi, muhabbet ve hürmetlerimle. 

Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına 
hitaben bir mektup kaleme aldı.

Arslan’dan Sağlık Çalışanlarına Mektup
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Pandeminin başladığı tarihten itibaren tüm sağlık 
çalışanlarının olağanüstü bir başarı göstererek çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 

“Bu başarının kahramanlarını daha çok teşvik etmemiz gerekiyor. Ücretlerle, ek ödemelerle, 
çalışma şartlarını kolaylaştırarak, onlara rahat bir çalışma hayatı sunarak onlara destek 

olmalıyız” dedi. Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikamızın sorunlarının 
çözümü konusunda büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.

Arslan, “Sağlık Çalışanlarına rahat Bir Çalışma 
Hayatı Sunmalıyız” 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve Ge-
nel Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte, 24 
Şubat 2021 tarihinde Konfederasyonumuza 
bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamızı ziyaret ede-
rek, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başka-
nı Devlet Sert ve yönetim kurulu üyeleri ile 
görüştü.  Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
sağlık iş kolunda Aile Sağlık Sosyal Hizmet-
ler iş kolunda, toplu iş sözleşmesi süreçle-
rinin bazılarının tamamlandığını, bazılarında 
ise ikinci aşamada olduklarını belirterek, 
“Toplu sözleşmelerle ilgili bazı uygulama-
lardan kaynaklı, 696 sayılı KHK’dan kaynaklı 
ve hala devam eden bir kısım sorunlarımızı 
tartıştık ve konuştuk. Bununla ilgili olarak 
Öz Sağlık-İş Sendikamız, Konfederasyonu-
muza bir rapor takdim etti. Sendikamız aynı 
zamanda bu raporu Bakanlığa da iletti ve bu 
rapor üzerinde değerlendirme yaptık” dedi.

“Sağlık İşçilerine Ek Ödeme 
Talebimizi Yineliyoruz”

Hükümetin Pandemi sürecinde canla baş-
la çalışan özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili 
ek ödeme yapma kararını desteklediklerini 
anımsatan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyo-
nu olarak çalışanların sadece işçi ve memur 
şekliyle ayrımına itiraz etmiştik. 200 bine 
yakın sağlık emekçisi işçi statüsünde olduğu 
için bu teşviklerden yararlanamadı. Bu ko-
nuyu Sağlık Bakanımızla ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanımızla da konuştuk. 
Bakanlığın o konudaki olumlu yaklaşımını 
biliyoruz ancak ne yazık ki bu ek ödeme ko-
nusunda başarılı olamadık” dedi.
Arslan, “Pandemi sürecinin hala yoğun ola-
rak geçtiği bu dönemde sağlık çalışanlarına 
verilen ek ödemenin mutlaka Sağlık Bakan-

lığı’nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüklerinde de bu uygulamanın 
hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu insanların 
daha çok teşvik edilmesini, daha çok imkan-
lar sağlanmasını hak ettiklerini düşünüyo-
ruz” dedi.

“Tayin ve Becayiş Sorunu 
Yaşıyoruz”

Arslan, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntı-
lardan bir tanesinin de tayin ve becayiş konu-
su olduğunu vurgulayarak, 696 KHK ile kad-
ro alan işçilerin toplu sözleşme düzenlerine 
geçmelerine rağmen tayin ve becayiş konu-
sunda adaletsiz ve haksız bir uygulamayla 
karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Arslan, “696 KHK’ya atıfta bulunarak kadro 
alan arkadaşlarımızın tayin ve becayişleri-
nin olamayacağı konusunda bazı iddialar 
var. Eşi başka ilde kendisi başka ilde çalışan 
arkadaşlarımız var. Bu durum insan hakları 
ve eşitlik anlamında ciddi bir adaletsizlik ve 
haksızlık. Bu konunun çözülmesini istiyoruz” 
dedi.

“İşçilerimiz Zorla Emekli Ediliyor”

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir diğer 
önemli konunun emeklilik konusu olduğu-
na dikkati çeken Arslan, 696 sayılı KHK ile 
kamuya geçen işçilerin 1 Kasım’dan itibaren 
kamunun sistemine dahil olduklarını hatırla-
tarak, “Emeklilik işlemi sosyal güvenlik sis-
temimizde işçinin talebiyle olabilir. İşçi talep 
ederse emeklilik isteyebilir. Talep olmadıkça 
işçiler zorla emekli edilemezler. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda böyle bir hü-
küm var. Memurlarımız belli bir yaşa geldiği 
zaman emekliliğe sevk ediliyorlar. Ama işçi-
ler için böyle bir düzenleme yok. Bu konuda 
ciddi bir huzursuzluk var” diye konuştu. 

“Emeklilik Konusunu Anayasa 
Mahkemesi’ne Götüreceğiz”

Emeklilik konusunda yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi hususunda bir yasa değişikliği-
ne ihtiyaç olduğunu ifade eden Arslan, “Artık 
geçiş döneminden çıkarak normal döneme 
geçildi. Bütün işçilerimiz kadrolu işçi oldu. 
İşçiyi 696 Sayılı KHK ile kadro aldığı için zo-
runlu emekli yapıyorsunuz. Bir başkası nor-
mal şartlarda işe başladığı için onu emekli 
etmiyorsunuz. İnsanların büyük umutlarla 
kadro aldığı bir yerde emekliliği geldi diye 
emekli olmasının istenmesi kabul edilebilir 
değil. Bununla ilgili yasa değişikliğine ihti-
yacımız var. Bu yargı sürecinde eğer mah-
kemeler ikna edilirse bu konuyu Anayasa 
Mahkemesine götürüp, eşitsiz ve adaletsiz 
uygulamanın iptal edilmesini isteyeceğiz” 
dedi.

“Personel İhtiyacımız Var”

Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan ve düz-
gün olarak devam edebilmesi için yeterli 
personelin istihdamı konusunun her zaman 
için gündemde olduğunu söyleyen Arslan, 
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığımızda personel sıkıntımız var. Uzun 
zamandır eleman alınmıyor. En son 1000 
kişilik bir eleman alımı yetkisi alındı ancak 
eleman bulunamıyor. Çünkü arkadaşlarımız 
ağır şartlarda düşük ücretlerle çalışmak zo-
runda kalıyorlar. İşe girenler ise daha sonra 
istifa etmek zorunda kalıyorlar. Hem hasta 
yaşlı bakım, hem çocuk, hem de huzurev-
lerinde çalışan arkadaşlarımız tatmin edici 
bir ücret skalası bekliyorlar. Arkadaşlarımız 
aynı zamanda personel yetersizliğinden do-
layı 15-20 gün evlerine gidemiyorlar. Bu çalı-
şanlarımızın takviye edilmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

“Sağlık Çalışanlarımızın Büyük 
Başarısı”

Pandeminin başladığı tarihten itibaren tüm 
sağlık çalışanlarının olağanüstü bir başarı 
göstererek çalışmalarını aralıksız sürdür-
düklerini belirten Arslan, “Burada olağanüs-
tü bir başarıdan, olağanüstü bir fedakarlık-
tan bahsediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın 
sorunlarını artık çözmemiz gerekiyor. Hem 
yeni personel alımı hem de arkadaşlarımızın 
motivasyonunu sağlayacak ek ödemeler ve 
toplu sözleşmelere ilave desteklerle sorun-
larımızı çözmeye çalışmalıyız” dedi.
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Üçlü Vardiya Sistemi

Üçlü vardiya sisteminde yaşanan sıkıntılara 
da değinen Arslan, gece vardiyasından çı-
kan emekçilerin evlerine gitmek konusunda 
büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Arslan, 
“Gece vardiyasından çıkan hem erkek hem 
kadın arkadaşlarımız ne yazık ki servis uy-
gulaması olmadığı için ciddi zorluklarla karşı 
karşıya kalıyorlar. Gece vardiyasından çıkan 
arkadaşlarımız toplu taşıma araçlarını kul-
lanamadıkları ve bazılarının da özel araçları 
olmadığı için sıkıntı yaşıyorlar. Birçoğu ne 
yazık ki taksi ile eve gitmek zorunda kalıyor. 
Özellikle kadın emekçilerimiz bu konuda cid-
di zorluklar çekiyorlar. Bunlar için ya servis 
düzenlemesi ya da araç tahsisi yapılması 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Çalışanlarımızı Motive Etmek 
Zorundayız”

Son zamanlarda sağlık alanında Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği yatırımların Pandemi döne-
minde büyük faydalar sağladığını vurgulayan 
Arslan, bu sayede sağlık çalışanlarının büyük 
başarılara imza attıklarını söyledi. Arslan, 
“Bu başarının kahramanlarını daha çok teş-

vik etmemiz gerekiyor. Ücretlerle, ek öde-
melerle, çalışma şartlarını kolaylaştırarak, 
onlara rahat bir çalışma hayatı sunarak onla-
ra destek olmalıyız. HAK-İŞ Konfederasyonu 
ve Öz Sağlık-İş Sendikamız olarak iş kolu-
muzla ilgili bütün raporlarımızı hem kamu-
oyu, hem hükümet hem de çalışanlarımızla 
paylaşıyoruz. Çalışanlarımızın yaşadıkları 
sıkıntılar konusunda yalnız olmadıklarını, bu 
zorlukların aşılacağını, toplumun kendilerine 
büyük bir teşekkür borcu olduğunu onlara 
hatırlatarak, sorunların çözümü için çalışa-
cağız” dedi. 

“Sağlık Çalışanlarına Şiddet Kabul 
Edilemez”

Sağlık iş kolunda yaşanan şiddet konularına 
da değinen Arslan, “Sağlık çalışanlarına yö-
nelik şiddet uygulamaları ne yazık ki oluyor. 
Yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, bu 
konuda önleyici düzenlemeler olmasına rağ-
men, toplumdaki genel rahatsızlıklar sağlık 
çalışanlarına fatura ediliyor” diye konuştu.
Arslan yapılan haksızlığın sağlık çalışanla-
rına yapılmış en büyük hakaret ve kötülük 
olduğunu hatırlatarak, “İnsanlar canla başla 
mücadele ediyorlar. Yüzlerinde maske iz-

leri kalmış ve bu yüzden yüzlerinde çeşitli 
rahatsızlıkları ortaya çıkmış, ağır şartlarda 
çalışan insanların böyle bir muameleye tabi 
tutulması bu ülkenin gerçekten tarihine de, 
misyonuna da, değerlerine de uymayan bir 
durum. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, lüt-
fen sağlık çalışanlarımızı rahat bırakın, sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet eğiliminden vaz-
geçin diyoruz. Sağlık çalışanları bunca zorluk 
içerisinde hastalarımızı yaşatmak için bütün 
güçleri ile çalışırken böyle bir şeyle karşılaş-
malarını istemiyoruz. Bunları yapanlar için 
daha ağır ve şiddetli cezaların getirilmesi 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Öz Sağlık-İş Sendikası, Sağlık 
Emekçileri Doğru Adres” 

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş 
Sendikamızın sağlık emekçileri için doğru 
adres olduğunu vurgulayan Arslan, “Ku-
rulalı 6 yıl olmuş bir sendikamızın, sağlık 
emekçilerimizin güvenini ve desteğini almış 
olarak iş kolunda en büyük sendika olması, 
Türkiye’nin üçüncü en büyük sendikası ol-
ması gerçekten çok büyük bir başarıdır. Bu 
başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyo-
rum. Sendikamızın, yeni başarı ve hedefleri 
gerçekleştirme, özel sağlık tesislerinde, üni-
versitelerde ve diğer sağlık iş kollarında ör-
gütlenme konusunda önemli bir çabası var. 
Onları bu çabalarından dolayı kutluyorum” 
dedi.

“Ücretsiz İzin Uygulamasının 
İstismarının Önüne Geçilmeli” 

Pandeminin başladığından bu yana kısa ça-
lışma ödeneğinden aktif olarak çalışan ve 
talep eden herkesin yararlandığını belirten 
Arslan, “Kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanamayanlarla ilgili olarak da ücretsiz izin 
konusu söz konusuydu. Ancak ne yazık ki 
bir kısım işverenlerimiz, özellikle küçük ve 
orta ölçek üzerindeki işletmeler ücretsiz 
izin uygulamasını kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayanlarla sınırlı tutmadılar. İşye-
rinin mutat uygulaması haline getirdiler. Bu 
durum ciddi şekilde bizi rahatsız ediyor. Bu 
konuyla ilgili Bakanlığımıza yazdık. Maliye 
Bakanlığımıza da bildirerek, bu durumun bir 
şekilde durdurulmasını ve bu istismarın önü-
ne geçilmesini talep ettik” dedi.
İşverenlerin işten çıkarma yasağını ortadan 
kaldırmak için İş Kanunu’ndaki 25. Maddeyi 
kullanarak tazminatsız fesih yoluna gittikle-
rini dile getiren Arslan, “Hiç alakasız gerek-
çelerle çalışanların iş akitlerinin feshedilme-
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si ile ilgili şikayetlerle karşı karşıyayız. Pan-
demi sürecinde işten çıkarma yasağını, kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar 
için getirilen ücretsiz izin uygulamasını des-
tekliyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulama-
sını destekliyoruz. Pandemiden dolayı kısa 
çalışma ödeneği uzatılacaksa eğer bunların 
taleplerin dikkate alınacağı bir düzenlemeye 
ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. 

“Diyarbakır Anneleri HAK-İŞ’in 
Orada Olmasından Çok Mutlu 
Oldular”

Önceki gün evlatlarını bölücü terör örgütü-
nün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı binası önünde oturma eylemi ya-
pan annelere destek ziyaretinde bulundukla-
rını anımsatan Arslan, “Önceki gün Diyarba-
kır anneleri ile beraberdik. Bugün itibariyle 
eylemin 541’inci günü oldu. Ailelerde yoğun 
bir ilgi var. Yoğun bir katılım var ve beklenti-
ler çok yüksek. Eylemler süresince 20 civa-
rında anne evladına kavuştu. Bunun dışında 
çadırdaki Diyarbakır annelerinin mücadelesi 
sonucunda 240 aile çocuklarına kavuştular. 
Bu yüzden müthiş bir beklenti ve moral var. 
Çok güçlü bir irade oluşmuş” dedi. 
Aileleri ziyaret edip her bir anneyi tek tek 
dinlediklerini anlatan Arslan, “HAK-İŞ’in 
orada olmasından çok derecede mutlu ol-
duklarını söylediler. İnşallah bundan sonra 
da orada olmaya devam edeceğiz. Onlara 
destek olacağız. Aslında Diyarbakır anneleri 
sadece evlatlarının gelmesini değil, aynı za-
manda HDP - PKK işbirliği ile evlatlarımızı 
dağa götüren yolu da kapatmış oldular. Şe-

hirlerde artık PKK genç devşirme dönemini 
kapatmış oldular” ifadelerini kullandı.

“Onların Mücadelesini Kendi 
Mücadelemiz Görüyoruz”

Arslan, “Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bü-
tün anne ve babaların bir an evvel evlatlarına 
kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Onların mü-
cadelesini kendi mücadelemiz görüyoruz. 
İlk kez sivil bir yaklaşımla bölge halkının 
PKK’ya karşı nasıl bir net tavır koyduğunu ve 
evlatlarını talep ettiklerindeki kararlılıklarını 
gördük” şeklinde konuştu.

“Genel Başkanımız Arslan’a 
Teşekkür Ediyoruz” 

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
Öz Sağlık-İş Sendikasını ziyaretinden dolayı 
duydukları mutluluğu dile getirdi.
Öz Sağlık-İş Sendikasının 2014 yılında ku-
rulan 6 yaşında yeni bir sendika olduğunu 
belirten Sert, “Öz Sağlık-İş Sendikamız kendi 
iş kolunda üye bakımından Türkiye’de birinci 
ve bütün sendikalar içinde üçüncü sırada yer 
almaktadır” dedi.Sert, “Kurulduğumuz gün-
den bu yana teşkilatlanma, toplu sözleşme 
süreçleri ve sorunlarımızla ilgili dün olduğu 
gibi bugün de HAK-İŞ Genel Başkanımız Sa-
yın Mahmut Arslan’ın gayret ve destekleriyle 
bu noktalara kadar geldik. Kendisine bir kere 
daha çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nda 1,5 aydır bir saha çalışması sürdür-
düklerini anlatan Sert, “Bu çalışmada Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler’de çalışan tüm 
üyelerimizin sorunlarını masaya yatırdık. 

Bunu bir kitapçık şeklinde, saha raporu şek-
linde ilgili bakanlığımıza ve konfederasyonu-
muza takdim ettik. Bunun her zaman takip-
çisi olacağız” şeklinde konuştu.

Arslan, “Bu başarının 
kahramanlarını daha  

çok teşvik etmemiz gerekiyor. 
Ücretlerle, ek ödemelerle, 

çalışma şartlarını kolaylaştırarak, 
onlara rahat bir çalışma hayatı 

sunarak onlara destek olmalıyız. 
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz 

Sağlık-İş Sendikamız olarak 
çalışanlarımızın yaşadıkları 
sıkıntılar konusunda yalnız 

olmadıklarını, bu zorlukların 
aşılacağını, toplumun kendilerine 

büyük bir teşekkür borcu 
olduğunu onlara hatırlatarak, 

sorunların çözümü için 
çalışacağız”



189HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 26

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ay-
dın Devlet Hastanesi temizlik birimi elema-
nı Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi  Necla 
Demirbaş'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıkla-
mada şu ifadelere yer verdi:
“Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi bir yol 
arkadaşımızı malesef kadına yönelik şid-
dete kurban verdik. Aydın Devlet Hastanesi 
temizlik birimi elemanı Öz Sağlık-İş Sendi-
kamızın Üyesi  Necla Demirbaş, Temmuz 
ayında düğün yapmayı planladığı nişanlısı 
tarafından ayrılmak isteme-
si nedeniyle alçakça silahlı 
saldırıya uğradı. Demirbaş, 
alçakça saldırı sonucu gen-
cecik yaşta hayatta veda 
etti. 
Alınteri ile ekmeğinin, aşının mü-
cadelesini veren Necla Demirbaş kar-
deşimiz, hunharca, kalleşçe hayattan 
koparılmayı asla hak etmedi. Bu sal-
dırıyı bütün kadınlara, hatta bütün in-

sanlığa yapılmış kabul ediyoruz. Haksız yere 
bir insanı öldüreni, bütün insanlığı öldürmüş 
kabul eden bir inanca sahip olan bu mille-
tin içinden böyle katillerin çıkmış olmasını 
anlamak, anlatmak mümkün değil. Kadına 
yönelik şiddete artık dur demeliyiz. Bir daha 
Neclalar, Ayşeler, Fatmalar artık ölmesin 
diyoruz. 
Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında 
yaşanırsa yaşansın asla meşru kabul edile-
mez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde 
bahanesi ya da affı yoktur. Kadına yönelik 

şiddetle mücadele konusu bir in-
sanlık mese-

lesidir. Hiçbir 
ideolojiye, 

düşünce-
ye, bakış 
açısına, 
r e n g e , 
dile, dine 
bağlı de-
ğildir. Bu 

konuya insanlık penceresinden bakmalı, 
şiddetin her türlüsüne hep birlikte dur de-
meliyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ka-
dına yönelik şiddete asla toleransımız olma-
dığını bir kez daha ifade ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yö-
nelik şiddetin her türlüsüne karşı dik du-
ruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mü-
cadele konusunda kararlılığımızı her plat-
formda dile getiriyoruz. Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her geçen gün artarak devam 
eden, kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, 
eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve gü-
vencesizliğe karşı hepbirlikte dur demeliyiz.
Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş 
Sendikamız üyesi Necla Demirbaş'ın uğ-
radığı canice saldırıyı şiddetle ve nefretle 
kınıyor, sorumluların en ağır şekilde ceza-
landırılmasını istiyoruz. Merhume Necla De-
mirbaş kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, 
Demirbaş ailesine, sevenlerine, Öz Sağlık-İş 
camiamıza başsağlığı diliyoruz.  Emek hare-
ketinin başı sağ olsun.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Nişanlısı tarafından alçakça silahlı saldırıya uğraması 
sonucu gencecik yaşta hayattan koparılan üyemiz Necla Demirbaş'ın derin üzüntüsünü 

yaşıyoruz. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış kabul ediyoruz. 
Kadına yönelik şiddete artık dur demeliyiz. Bir daha Neclalar, Ayşeler, 

Fatmalar artık ölmesin diyoruz" dedi. 

"üyemiz Necla Demirbaş'ı Kadın Cinayetine 
Kurban verdik"
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Eyleme, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nı Fatma Zengin, HAK-İŞ Aydın İl Başkanı 
Nefise Şahin, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu, 
Öz Sağlık-İş Sendikası Aydın İl Başkanlığı 
Yönetimi, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komi-

tesi Başkanı Hatice Ayhan ve HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların kadın komitesi üyeleri katıldı. 
Eylemde kadınların ellerinde, “Şiddet kadın-
ların kaderi olmasın”, “Kadın cinayetlerine 
‘hayır’ diyoruz” şeklinde döviz ve pankartları 
taşıdıkları görüldü.

“Kadına Yönelik Şiddete İnsanlık 
Penceresinden Bakmalı”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, kadına yönelik şiddetin, hangi koşullar 
altında yaşanırsa yaşansın asla kabul edile-
meyeceğini belirtti.
Türkiye’de kadınlara yönelik cinayetleri 
anımsatan Zengin, “Evlerimizi, iş yerlerimizi, 
şehirlerimizi kadınlara dar etmeye kimsenin 
hakkı yok. Olmamalı! Bu konuya insanlık 
penceresinden bakmalı, şiddetin her tür-
lüsüne hep birlikte ‘dur’ demeliyiz. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak kadına yönelik şid-
dete asla toleransımız olmadığını bir kere 
daha ifade ediyoruz” dedi.

“KADES İle Kadın Cinayetlerinde 
Düşüş Yaşandı”

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetin her 
türlüsüne karşı dik duruşlarını devam ettir-
diklerini ve şiddetle mücadele konusundaki 
kararlılıklarını katıldıkları her platformda 
dile getirdiklerini söyleyen Zengin, “Dünyada 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Fatma Zengin başkanlığındaki kadın komitesi üyeleri, 1 Nisan 2021 
tarihinde HAK-İŞ Aydın İl Başkanlığı önünde Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş 

Sendikamızın üyeleriyle birlikte Aydın Devlet Hastanesi temizlik biriminde çalışan Necla 
Demirbaş cinayetine tepki eylemi gerçekleştirdiler.

HAK-İŞ Kadın Komitesi’nden 
NEClA DEMİrBAŞ CİNAYETİNE TEpKİ
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olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün ar-
tarak devam eden, kadın cinayetlerine, şid-
dete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yok-
sulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte 
‘Dur’ demeliyiz. Devletimiz ve hükümetimiz 
şiddete karşı çözüm için hukuki, emniyet ve 
güvenlik önlemlerini güçlendirmiştir. Kadın 
Acil Destek (KADES) uygulamasının hizme-
te girmesiyle kadın cinayetlerinde düşüş ya-
şanmıştır” diye konuştu.
Zengin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, İnsan 
Hakları Eylem Planı'nda da belirttiği gibi, tek 
bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı 
güne kavuşana kadar kurumlarımızın, sivil 
toplumun, medyanın ve toplumun tüm ke-
simlerinin işbirliğiyle, bu mücadele sürdü-
rülecek ve buna yönelik yasal düzenlemeler 
geliştirilecektir. Hedefimiz tek bir kadının, 
tek bir insanın dahi cinayete kurban gitme-
mesidir” şeklinde konuştu.

“Medeniyetimizde Şiddete Yer 
Yoktur”

Kadına yönelik şiddete karşı medyaya 
önemli bir sorumluluk düştüğünü söyleyen 
Zengin, “HAK-İŞ olarak biliyoruz ki, bizim 
medeniyetimizde şiddete yer yoktur. Bizim 
toplumumuz, bizim kültürümüz büyük me-
deniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün ba-
şımızı öne eğip bir kere daha düşünmek zo-

rundayız. Toplum olarak şiddeti yok etmek 
elimizde. Şiddetin her türlüsünün yeryüzün-
den silindiği bir dünya hayalimiz var ve bu 
hayal çok uzak değil. Tamamen biz insanoğ-
lunun elinde olan bu süreci hep birlikte el 
ele omuz omuza vererek yönetebiliriz. Hep 
birlikte bugünü ve yarını en güzel şekilde in-
şaa edebiliriz. Susma! Sen susarsan şiddet 
konuşur! Sessiz çığlıkları, haykıran güçlü bir 
sese dönüştürelim” ifadelerini kullandı.

“Şiddete Karşı Tek Yürek Olduk”

Kadınların 'Yeter artık' feryadına destek ver-
mek, onlarla bir ve beraber olduklarını gös-
termek, geleceğe sahip çıkmanın herkesin 
vicdani borcu olduğunu dile getiren Zengin, 
“HAK-İŞ'li emekçi kadınlar olarak kadınlara 
destek olmak üzere burada toplandık. Başta 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
yönetim kurulumuz, 21 sendikamız, teşki-
latımız ve 710 bini aşkın üyemiz ile şiddete 
karşı tek yüreğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, çalışma hayatı başta olmak üzere, 
hayatın her alanında şiddete karşıyız ve bu 
mücadelemizi etkin şekilde sürdürmeye de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, “İnan-
cımız bizi birbirimize emanet kılmışken kim-
den gelirse, kime gelirse her türlü şiddetin 
karşısında kadın-erkek birlikte duralım. Ka-

nun koyuculara, hukuku işletenlere, adaleti 
sağlayanlara birlikte seslenelim” dedi.

Demirbaş’ın Baba Evine Taziye 
Ziyareti

Eylemin ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin beraberindeki he-
yetle birlikte cinayete kurban giden Necla 
Demirbaş’ın evine taziye ziyaretinde bulun-
dular. 

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi 
Türkkan’a Ziyaret

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin ve beraberindeki heyet, Aydın Dev-
let Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Onur 
Türkkan’a taziye ziyaretinde bulundular. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, Necla Demirbaş cinayetinin kendilerini 
derinden üzdüğünü söyledi. 
Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mus-
tafa Onur Türkkan, personellerinden Necla 
Demirbaş’ın cinayete kurban gitmesinden 
duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz 
Ziyareti

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin ve beraberindeki heyet Aydın İl Sağlık 
Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü ziyaret ettiler.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Şu-
bat 2021 tarihinde sırasının gelmesi üzerine 
Covid-19 aşısının ilk dozunu, 17 Mart 2021 
tarihinde ise aşısının ikinci dozunu yaptırdı. 
Aşı çalışmasının başarıyla yürütülmesi do-
layısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkürlerini ileten Arslan, sırası gelen 
tüm HAK-İŞ üyelerimizi ve vatandaşlarımı-
zı aşılarını olmaya davet etti. 

Arslan, 17 Şubat 2021 tarihinde Çankaya 
124 Nolu Aile Hekimliği Biriminde Covid-19 
aşısının ilk dozunu oldu. Arslan, aşısını ol-
duktan sonra yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:
“Sıramızın gelmesi üzerine, randevumuzu 
alarak bugün aşımızın ilk dozunu olduk. 
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 sal-
gınına karşı vatandaşlarımızı korumak için 
aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde 
yürütülmesinde emeği olan başta Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve 
tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. 

Aşılama çalışmasının başarılı bir şekilde 
tamamlanmasını ve salgının son bulmasını 
temenni ediyoruz. Sırası gelen tüm HAK-
İŞ üyelerimizi ve vatandaşlarımızı aşılarını 
olmaya davet ediyorum.  Aşılarımızı yaptı-
rarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak salgın sürecinin başarıyla atlatılabi-
leceğine inanıyoruz" dedi.

Arslan, “Dünyayı ve ülkemizi etkileyen 
Covid-19 salgınına karşı vatandaşlarımızı 
korumak için aşılama çalışmalarının başa-
rılı bir şekilde yürütülmesinde emeği olan 
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fah-
rettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza 
teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.  Arslan, bu 
süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanla-
rımıza ve vatandaşlarımıza yüce Rabbimiz-
den rahmet, hastalık geçirenlere geçmiş 
olsun dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Arslan Covid-19 
Aşısını Yaptırdı

Arslan, Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Aslan’ın 
Cenaze Törenine Katıldı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Şu-
bat 2021 tarihinde MEMUR-SEN Konfede-
rasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Abdülaziz Aslan’ın cenaze töre-
nine katıldı.
Memur-Sen Genel Merkezi önünde düzen-
lenen törene, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, merhum Aslan’ın yakınları, Kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, mer-
hum Abdülaziz Aslan’a yüce Allah’tan rah-
met, ailesine ve sevenlerine sabır ve baş-
sağlığı dileğinde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Mart 
2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Özçelik-İş Sendikamız tarafından düzenlenen 
Üyelikten Liderliğe Projesi'nin açılış toplan-

tısına katıldı. Pandemi nedeniyle sosyal me-
safe kurallarına uygun şekilde Bolu'da Özçe-
lik-İş Sendikamız tarafından gerçekleştirilen 
Üyelikten Liderliğe Projesi'nin açılış toplantı-

sına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci, 
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, 
Özçelik-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu üye-
leri, Şube ve bölge Başkanları ile proje eğit-
menleri katıldı.
“HAK-İŞ Bir Mananın Adıdır”
HAK-İŞ’in sayısal çoğunluğunun ötesinde 
Türkiye ve dünya sendikal hareketinin önem-
li bir aktörü olduğunun altını çizen Arslan, 
“HAK-İŞ sayısal çoğunluğunun çok ötesinde 
bir mananın adıdır. Sayısal ve ekonomik im-
kanlarımızın çok ötesinde bir karşılığımız var. 
Bizi esas değerli, önemli kılan, bizi biz yapan 
şey, sadece sayısal çoğunlukta olmamız de-
ğil, durduğumuz yerdir. Bunda 45 yıllık müca-
delenin, Türkiye’ye kattıklarımızın etkisi var” 
diye konuştu.
“Tarihi Bir Karara İmza Attık”
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2019 
yılında BM Çalışma Örgütü’nde tarihi bir kara-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in sayısal çoğunluğunun ötesinde Türkiye 
ve dünya sendikal hareketinin önemli bir aktörü olduğunu belirterek, “HAK-İŞ sayısal 

çoğunluğunun çok ötesinde bir mananın adıdır. Sayısal ve ekonomik imkanlarımızın çok 
ötesinde bir karşılığımız var. Bizi esas değerli, önemli kılan, bizi biz yapan şey, sadece sayısal 

çoğunlukta olmamız değil, durduğumuz yerdir. Bunda 45 yıllık mücadelenin, Türkiye’ye 
kattıklarımızın etkisi var” dedi.

Arslan, “HAK-İŞ Bir Mananın Adıdır”
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ra imza attıklarını hatırlatarak, “Bu karar 2020 
yılında Pandemiden dolayı biraz gölgede kaldı 
ama HAK-İŞ olarak işçi kesiminin, işverenle-
rin ve hükümetlerin destek verdiği bir karar 
ortaya çıkardık. 190 sayılı sözleşme işyerinde 
taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik BM ta-
rihinin en önemli sözleşmelerinden bir tane-
sidir” diye konuştu.
“Kadına Şiddeti Önlemeliyiz”
Kadına yönelik şiddet ve tacize yönelik Türki-
ye’de pek çok düzenlemenin hayata geçirildi-
ğini vurgulayan Arslan, hem İstanbul Sözleş-
mesinin hem de çıkarılan kanunlarla birlikte 
kadına şiddet konusunda önemli bir aşama-
ya gelindiğini belirtti. Arslan, “Bütün bunlara 
rağmen halen eksiklikler var ve işyerindeki 
taciz ve şiddetin tam olarak önlenebildiğini 
söyleyemeyiz. Çünkü tacize uğrayan kadın 
bunu ifade ettiği zaman ya yuvası yıkılıyor, 
ya da işyerinde damgalanıyor. Şiddete uğ-
rayan kadın ise işyerinde mobbinge benzer 
zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İşyerindeki 
şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik BM’nin 
sözleşmesinin ortaya çıkması bizim için tarihi 
bir başarıdır. Türkiye olarak bunun bir an önce 
imzalanmasını istiyoruz. Türkiye’deki mevzu-
atın önünde uluslararası bir sözleşmenin ol-
ması birçok sorunun çözümünde bizlere ciddi 
katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
“190 Sayılı Sözleşmenin 
İmzalanmasını İstiyoruz”
Türkiye’nin sözleşmeyi imzalamasıyla birlik-
te HAK-İŞ olarak konuyu hem kamuoyuyla 
paylaşacaklarını hem de TİS’lerde bu söz-
leşmeye atıfta bulunarak yeni sözleşmelerin 
hayata geçirileceğini belirten Arslan, “HAK-İŞ 
olarak önümüzdeki süreçlerde, genel kurul-
larımızda, sendikalarımızın toplantılarında, 
sendikalarımızın yapacağı TİS’lerde 190 sayılı 
sözleşmenin rehberlik yapacaktır. Bu sözleş-
meyi imzalamasak bile bu sözleşmeye atıfta 
bulunmak HAK-İŞ’e yakışan bir sorumluluk-
tur” dedi.

Kadın sayısının çok az olduğu metal sektö-
ründe Özçelik-İş Sendikamızın kendi kadın 
komitesini oluşturmasını takdirle karşılayan 
Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün sendikalarımı-
zın kadın konusundaki çabalarını destekliyo-
ruz. Bu çabaların daha da ileriye taşınmasını 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“HAK-İŞ Uluslararası Alanda Kadını 
Temsil Ediyor”
HAK-İŞ’in kadın konusunda önemli bir bakış 
açısı oluşturduğunu dile getiren Arslan, “Ge-
rek kamuda, gerek Bakanlıklarda, gerekse 
sivil toplum örgütlerinde kadın gündemdeyse 
HAK-İŞ ya oraya davet ediliyor ya da HAK-İŞ 
orada bir sorumluluk üstleniyor. Bu durum 
bize yüklenen misyonla ilgilidir. Bunun çok 
kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu 
ülkede değil kadın sendikacı arkadaşlarımız 
uluslararası sendikal harekette de liderlik ya-
pıyor. Bu arkadaşlarımız uluslararası alanda 
da HAK-İŞ’i temsil ediyorlar” dedi. 
HAK-İŞ’in uluslararası alandaki kadın temsi-
line dikkati çeken Arslan, “Türkiye’den ulusla-
rarası sendikaların kongrelerine konfederas-
yon olarak eşit şartlarda katılan ilk konfede-
rasyon HAK-İŞ’tir. 
Çoğu konfederasyon yüzde 50 kadın delege 
sayısını bulamadığı için eksik katılıyorlar. Sa-

dece HAK-İŞ eşit şartlarda buralara katılıyor” 
sözlerine yer verdi. 
“7 Milyon Üye Hayal Değil”
Arslan, HAK-İŞ’in 2012’de Sendikalar ve Top-
lu Sözleşme Kanunu’nun yürürlüğe girdi-
ğinde üye sayısının 140 bin olduğuna dikkat 
çekerek, “696 KHK’dan gelen tahribata rağ-
men, sayısal olarak önümüze pek çok engel 
çıkarmasına rağmen, hak etmeyen sendika-
lara üyelerimizin kanun zoruyla üyelik yaptı-
rılmasına rağmen, HAK-İŞ bu kutlu yürüyü-
şünü üye sayısını arttırarak devam etti” diye 
konuştu.
“Ekonomik Reform Paketine Destek 
Veriyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açıklanan Ekonomik Reform Paketine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, 
“Ekonomik reformla ilgili HAK-İŞ’in görüş-
lerini kamuoyuyla paylaşacağız. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın yatırım, istihdam, üretim 
ve ihracat başlıklı yaklaşımlarını aynen kabul 
ediyoruz. Türkiye’nin başta büyüme olmak 
üzere, bütün alanlarda başarılı olmasının yolu, 
başarılı bir iktisadi, ekonomik yapının yeniden 
inşa edebilmesinden geçiyor” ifadelerini kul-
landı. Çalışma hayatının en büyük reformu 
olarak bilinen taşeron düzenlemesinin mi-
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marı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ortaya koyduğu kararlılık için bir kere daha 
teşekkürlerini ileten Arslan, “Türkiye Pande-
mi sürecini güçlü sağlık altyapısından dolayı 
en az hasarla atlattı. Bu durum dolayısıyla 
sağlığı, eğitimi tasfiye etmek isteyen zihniyete 
karşı ne kadar doğru bir yerde durduğumuzu 
da göstermiş oldu” dedi.
“Özçelik-İş Sendikamızın Yürüyüşü 
Türkiye’yi Temsil Etmektedir”
Özçelik-İş Sendikamızın HAK-İŞ Konfederas-
yonu’nu kuran sendikalardan birisi olduğunu 
söyleyen Arslan, “45 yıllık HAK-İŞ tarihinde 
çok önemli başarıları, kriz noktalarını başa-
rıyla geçmiş, alanında en güçlü, sayısal olarak 
en büyük, misyon olarak HAK-İŞ’i bütünüyle 
kucaklamış, HAK-İŞ davasını omuzlayan Öz-
çelik-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşü hem 
sayısal hem de ekonomik anlamda Türki-
ye’yi temsil etmektedir. Bu başarıda büyük 
bir emeği olan Özçelik-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci başta olmak üze-
re bütün teşkilatı yürekten kutluyorum” dedi.
“Özçelik-İş Geleceği Konuşan 
Sendikamızdır”
Geçmişte yaşananları unutmamak gerekti-
ğini ama geçmişte yaşananlara takılı kalın-
maması gerektiğini dile getiren Arslan, “Öz-
çelik-İş Sendikamız bugün geldiği noktada 
geçmişteki bütün sorunları geride bırakmış, 
geleceği konuşan, gelecek için yeni hedefler 
koyan ve hedeflere ulaşma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen bir sendikamızdır. Özçe-
lik-İş Sendikamızın bu çizgide devam etmesi 
gerekiyor. Hiçbir sorunun, hiçbir problemin 
sendikamızı bu mücadeleden alıkoymaması 
gerekiyor. Çünkü geleceğimizi, hedeflerimizi, 
beklentilerimizi, umutlarımızı kaybedersek 
her şeyimizi kaybederiz” şeklinde konuştu. 
“Dayanışmamızı Güçlü Bir Şekilde 
Devam Ettireceğiz”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Özçelik-İş 

Sendikasının mücadelesinde omuz omuza 
olduklarını, sendikanın karşılaştığı bütün zor-
luklarda ve başarılarda yanlarında olduklarını 
anımsatan Arslan, “Bugün hala sendikamızın 
her başarısıyla övünen, gururlanan, başarı-
sızlığıyla üzülen bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz. 
İnşallah bu birlikteliğimizi, dayanışmamızı 
güçlü bir şekilde devam ettireceğiz” diye ko-
nuştu.
“Zorlukları Aşarak Bugünlere 
Geldik”
Özçelik-İş’in meşakkatli, zor ve sıkıntılı sü-
reçleri aşarak günümüze kadar geldiğini ha-
tırlatan Arslan, “KARDEMİR’de, İSDEMİR’de, 
Seydişehir’de yaşadıklarımızı dün gibi hatırlı-
yorum. Bu sendika bugünlere kolay gelmedi. 
Bütün zorlukları aşarak geldik. Kendi işko-
lunda güçlü, etkin bir sendikacılığın öncülü-
ğünü, liderliğini yapan Özçelik-İş Sendikamız 
yeni başarıları, yeni hedefleri yakalayacak alt-
yapıya sahiptir” dedi.
“Türkiye’nin Yeni Anayasa’ya 
İhtiyacı Var”
1980 darbesinin ürünü olan 1982 Anayasa-
sı’na baştan beri itiraz ettiklerini vurgulayan 
Arslan, “Türkiye’de yeni ve sivil bir anayasa 
yapma zamanı geldi de geçiyor. HAK-İŞ ola-
rak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeni anayasa ifadesinin hemen ar-
dından yaptığımız açıklamada bizler yeni ana-
yasa konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifade ettiği sivil, katılımcı, çoğulcu, demokra-
tik, özgürlüklerin geniş, kısıtlamaların istisna 
olduğu yeni bir anayasa talebimizi ortaya koy-
duk” şeklinde konuştu.
“Projelerimizi Arttırarak Devam 
Ettireceğiz”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
“Sendikamızın ev sahipliğinde ‘Üyelikten Li-
derliğe’ başlığı altında yapılan bu projemizin 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu 

programın çalışma hayatına ve sendikal ya-
şama, kadın elinin daha fazla değmesi için, bir 
dönüm noktası olmasını diliyorum” dedi.
“Üyelikten Liderliğe” Projesiyle, işyeri baş 
temsilcilerini, şube ve bölge başkanları ile 
lider olarak yetiştirilecek kadın işçi ve kadın 
komite üyelerini bir dizi eğitimlerden geçire-
ceklerini anlatan Değirmenci, “Gerek metal 
sektörünün ağır çalışma koşulları nedeniyle, 
gerekse de aile ve iş yaşamındaki sosyal rol-
ler sebebiyle, kadınlarımızın sendikal yaşamın 
içerisinde pek fazla yer alamadığını görüyo-
ruz. Sadece sendikamız için geçerli olmayan 
Türkiye bu gerçeğinin son bulması için, bu tür 
projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
Her konuda kendimize örnek aldığımız, uyum 
içerisinde çalıştığımız, başta projeler olmak 
üzere işbirliği içinde çalışmayı prensip edindi-
ğimiz Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yolunu 
takip ederek, bu tür verimli projelerimizi art-
tırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
“Bu Proje Ülkemiz İçin Ettiğimiz 
Yeminin Göstergesidir”
“Üyelikten Liderliğe” Projesinin teşkilat içi 
enerjilerinin boş işlere değil, üyelerine har-
candıklarının önemli bir göstergesi olduğunu 
dile getiren Değirmenci, “Projemiz, üyelerimi-
ze verdiğimiz değerin, açık ve net ifadesidir. 
Projemiz, bütün sorunlarını çözmüş, gele-
ceğe güvenle bakan bir sendikanın varlığının 
habercisidir. Projemiz, bütün dertlerini geride 
bırakmış, kadrolaşma derdi olmayan, bölge-
ler arası iletişimde kopukluğu bulunmayan, 
HAK-İŞ ile el ele, omuz omuza yol yürüyen, 
siyasetle bir derdi kalmayan, maddi en ufak 
bir sorunu bile olmayan bir sendikanın, üye-
lerine katkı sunma derdinde olduğunun gös-
tergesidir. Bu proje, davamız için, HAK-İŞ için, 
Özçelik-İş ve ülkemiz için ettiğimiz yeminin 
boşa gitmediğinin, yeminimize sadık kaldığı-
mızın ifadesidir” sözlerine yer verdi.



196 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 26

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun taşeron işçilerin 
kadroya geçirilmesi için verdiği onurlu mü-
cadelenin, son dakikada yapılan haksız bir 
müdahale ile sekteye uğratıldığını, bütün 
taleplerimize karşın bu yanlıştan dönülme-
mesi nedeniyle mağduriyet yaşayan sen-
dikalarımızın sayısının arttığına dikkat çe-
kerek, “HAK-İŞ yapılan tüm müdahalelere 
rağmen gücünden hiçbir şey kaybetmeden 
azim ve kararlılıkla mücadelesine devam 
edecektir” dedi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Şubat 
2021 tarihinde Genel Başkan Yardımcıları-
mız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz ve Ge-
nel Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte OLE-
YİS Sendikamızı ziyaret etti. Ziyaret kap-
samında Arslan, OLEYİS Sendikası Genel 
Başkanı Vedat Böke, OLEYİS Genel Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Yılmaz ve OLEYİS Genel 
Sekreteri Serpil Açıkgöz ile bir araya geldi.

“Haksız ve Hukuksuz Müdahaleyle 
Sekteye Uğratıldık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Ocak 
2021 tarihinde açıklanan 2021 yılı birinci 
dönemi sendikal istatistikleri kapsamında 
OLEYİS Sendikamızın mağduriyet yaşama-

sından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun taşeron işçi-
lerin kadroya geçirilmesi için verdiği onur-
lu mücadelenin, son dakikada 696 sayılı 
KHK’ya yapılan haksız ve hukuksuz mü-
dahale ile sekteye uğratıldığını dile getiren 
Arslan, “Bu müdahale, Konfederasyonu-
muzu ve üye sendikalarımızı olumsuz etki-
lemiştir. 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
Eklenen Geçici 7. Maddenin,  üyelerimizin 
iş kollarının değişikliğini öngören düzenle-
meleri, 1 Temmuz 2020 ve 1 Kasım 2020 
tarihlerinde yürürlüğe girmeden önce bu 
düzenlemenin düzeltilmesi talebinde bu-
lunduk. Bütün uyarılarımıza rağmen ne ya-
zık ki ilgili düzenleme Bakanlık tarafından 
yapılmadı” sözlerine yer verdi.

“Hak Etmediğimiz Bir Durumla 
Karşı Karşıya Kaldık”

Arslan, “Bakanlığın ortaya koyduğu tavrın, 
istatistiklerin yayınlanma biçiminin, HAK-İŞ 
olarak 3 yıla yakın süredir gündemde tut-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesi için verdiği onurlu mücadelenin, son dakikada yapılan haksız bir müdahale 

ile sekteye uğratıldığını, bütün taleplerimize karşın bu yanlıştan dönülmemesi nedeniyle 
mağduriyet yaşayan sendikalarımızın sayısının arttığına dikkat çekti.

Arslan, “Azim ve Kararlılıkla Mücadelemizi 
Sürdüreceğiz”
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tuğumuz 696 sayılı KHK’ya eklenen geçici 
maddenin sonuçlarının HAK-İŞ açısından 
ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğuracağını söy-
ledik. Bu müdahalenin mutlaka düzenlen-
mesi gerektiğini, söz konusu düzenlemeyle 
HAK-İŞ’in 200 bine yakın üyesinin yer de-
ğiştireceğini, burada bir kaos oluşacağını, 
sendikalar arasında ciddi sıkıntıların olu-
şacağını sürekli olarak gündeme getirdik. 
Bütün uyarılarımıza rağmen Bakanlıktaki 
bir yapı, bizim hak etmediğimiz, sendika-
larımızın hak etmediği mücadelemizle hiç 
uyumlu olmayan bir durumla karşı karşıya 
kaldık” dedi.

“Azim ve Kararlılıkla Mücadelemizi 
Sürdüreceğiz”

2012 yılından bu yana HAK-İŞ’e bağlı sen-
dikalarda herhangi bir mağduriyet yaşa-
madıklarını vurgulayan Arslan, “696 sayılı 

KHK sebebiyle gerçekleşen iş kolları de-
ğişikliği sebebiyle bir kısım sendikalarımız 
üyelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, bir 
kısım sendikalarımız ise üyelerini kaybe-
derek mağduriyet yaşamış ve mağduriyet 

yaşayan sendikalarımızın sayısı artmıştır. 
HAK-İŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen 
gücünden hiçbir şey kaybetmeden azim ve 
kararlılıkla mücadelesine devam edecektir” 
şeklinde konuştu.

VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 

SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 

MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 

MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.
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Ziyaretinde Arslan’a, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin 
eşlik etti.
Ziyaret kapsamında Arslan, Hizmet-İş 
Sendikası İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı 
Emrullah Aslan, İstanbul 10 No’lu Şube 
Başkanı Ahmet Şimşek, İstanbul 11 No’lu 
Şube Başkanı Ahmet Göktürk, İstanbul 12 
No’lu Şube Başkanı Ramadan Aygün ve 
9,10,11,12 No’lu Şubelerin Yönetim Kurulu 
üyeleri ile bir araya geldi. 
Yeni kurulan şubelerin yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi alan Arslan, şubelerin Yöne-
tim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerine 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, 
adlarına yapılan fidan sertifikalarını takdim 
etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Ocak 2021 tarihinde, İstanbullu emekçilere hizmet 
etmek amacıyla Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız tarafından kurulan 

İstanbul 9, 10, 11 ve 12 No’lu Şubelerini ziyaret etti.

Arslan, İstanbul’da Sendika Şubelerini Ziyaret Etti
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’in kurucuları ara-
sında bulunan ve geçtiğimiz yıl vefat eden 
Abdülhakim Kaplan’ın ailesine taziye ziya-
retinde bulundu. 
Arslan’a taziye ziyaretinde HAK-İŞ Gazi-
antep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver 
ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 No’lu 

Şube Başkanı Ahmet Hoşaf eşlik etti.  Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, merhum 
Abdülhakim Kaplan’a Allah’tan rahmet, 

ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı 
dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 
2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağ-
lı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 No’lu 
Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil 
İbrahim Tanrıöver, Hizmet-İş Sendikası Ga-
ziantep 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf 
ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. 

Ziyarette yeni kurulan şubenin çalışmaları 

hakkında bilgi alan Arslan, Şube yönetim 

kuruluna ve üyelere görevlerinde başarılar 

diledi.

Arslan’dan,  
HAK-İŞ
Kurucularından 
Kaplan’ın Ailesine 
Taziye Ziyareti

Arslan, 
Gaziantep'te Şube 
Başkanlığı'nı 
Ziyaret Etti
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Eğitim seminerine  Genel Sekreter Yardım-
cımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Afet 
İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin, uz-
manlarımız ve personelimiz katılım sağladı.
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanımız Re-
cep Bişkin, eğitim öncesi yaptığı bilgilen-
dirme konuşmasında, HAK-İŞ tarafından 
bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan eğitim 
projeleri hakkında şunları ifade etti. Bişkin, 

2021 Yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Tür-
kiye'de Afet Eğitim Yılı ilan  edildiğini anım-
satarak HAK-İŞ olarak AFAD'la ikili işbirliği 
protokolü imzalanacağını ve bu kapsamda 
AFAD eğitmeni tarafından  bugün Afet  far-
kındalık eğitimi gerçekleştirilecek.
Bişkin, gerçekleştirilen   eğitimlerin ikinci 
aşamasında ise yüksek okul ve lisans  me-
zunu arkadaşlarımızla beraber 20 kişiyle 

eğiticilerin eğitimi  programına katılarak üç 
gün boyunca yoğun ve kapsamlı  bir eğitim 
alınacağını  eğitimlerin ardında sınav ve  uy-
gulamanın sonrasında  bizlerde artık birer 
eğitici eğitmen  olarak AFAD ın İl Müdürlük-
leri  ile koordineli bir şekilde illerde eğitim 
verebilecek eğitimciler  seviyeye geleceğiz, 
Projemizde HAK-İŞ arama kurtarma timi 
oluşturmayı hedeflemekteyiz dedi.
AFAD eğitmeni tarafından verilen eğitim-
de yaşadığımız ortamlarda Afet öncesi, 
Afet sırası ve Afet sonrası  için yapılması 
gereken hazırlıkların bilinçli olarak yapıl-
masının önemine dikkat çekilerek  Afet ve 
Acil durumlar kapsamında yaşanabilecek  
depremde, doğal afetlerde, yangında,çığ 
düşmelerinde, sel felaketleri gibi hayatımızı 
olumsuz  etkileyebilecek durumları  yaşan-
madan ve yaşandıktan sonra yapılması ge-
rekenleri ayrıntılı olarak anlatıldı.
Eğitimin sonunda HAK-İŞ Afet İşleri Komi-
te Başkanımız Recep Bişkin, AFAD Eğitici-
sine vermiş olduğu bilgilendirici eğitim su-
numundan dolayı teşekkür ederek günün 
anısına hediye takdim etti.

Konfederasyonumuz Genel Merkez toplantı salonunda 3 Şubat 2021 tarihinde pandemi 
kurallarına uygun şekilde düzenlenen T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) tarafından Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. 

HAK-İŞ’te  Afet farkındalık  Eğitimi Gerçekleştirildi
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Pandemi kurallarına uygun şekilde düzen-
lenen eğitim programına, Genel Sekreteri-
miz Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Afet İşleri 
Komite Başkanımız Recep Bişkin, uzman-
larımız ve personelimiz katılım sağladı.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, 2021 Yılının 
İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de Afet 

Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, “HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak AFAD tarafından 
düzenlenen Afet Farkındalık Eğitmen Eğiti-
mi programı vesilesiyle bir arada olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. 3 gün boyunca yoğun 
ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen 
eğitim programının bilincinde olarak ve 
gönüllü bir şekilde katılmanız bizim için 

gerçekten çok kıymetli” dedi. HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak afetle mücadele konu-
sunda HAK-İŞ Afet İşleri Komitesinin öncü-
lüğünde önemli bir proje yazdıklarını söyle-
yen Güner, “Projemiz kabul görürse Nisan 
ayından sonra yürütmeye başlayacağız. 
Projemizin bir önceki aşaması olarak bir 
ay önce personelimiz Afetle Mücadelede 
Farkındalık Eğitimi aldı. Bu eğitimin ikinci 
ayağı olarak da bugün uzman kadromuzun 
katılımıyla Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştiri-
liyor. Bu akredite bir eğitim olduğu için bu 
eğitimin sonunda bizler de birer eğitmen 
olacağız. İnşallah 3 günlük eğitimimiz ha-
yırlara vesile olur” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanımız Re-
cep Bişkin, “2021 yılına girmeden önce bu 
yıl bizim için bir eğitim yılı olacak demiştik. 
Her ne kadar Koronavirüs salgını, eğitimle-
rimizi sekteye uğratsa da biz eğitimlerimi-
ze devam ediyoruz. Eğitimlerimizin üzerine 
aldığımız bir başka eğitimi daha koyarak 
ilerliyoruz. AFAD tarafından düzenlenen 
Afet Farkındalık Eğitmen Eğitim programı 

HAK-İŞ Genel Merkezi Mustafa Taşçı Toplantı salonunda 26-27-28 Şubat 2021 tarihlerinde 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından  

HAK-İŞ personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi.

HAK-İŞ’te AfAD Tarafından 
Eğiticinin Eğitim faaliyeti Gerçekleştirildi
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sayesinde her birimiz artık eğitim almadan 
ziyade eğitim verebilecek düzeye gelmiş 
durumdayız. Eğitimi alan 20 arkadaşımız 
birer eğitici oldular” dedi. 
Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi progra-
mının haricinde, AFAD tarafından Yangın 
Tatbikatı Eğitimi verileceğini müjdeleyen 
Bişkin, “Yakın zamanda tüm personelimizi 
kapsayacak şekilde AFAD ekiplerinden bir 

yangın tatbikatı eğitimi alacağız. Eğitimler 
konusunda hiçbir zaman desteklerini esir-
gemeyen Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a, Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıl-
dız’a ve yönetim kurulu üyelerimize çok te-
şekkür ediyoruz. Ayrıca 3 gün boyunca bize 
özveriyle eğitim veren AFAD eğitmenlerine 
ve personelimize eğitime gösterdikleri ilgi-
den dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklin-

de konuştu. AFAD eğitmenleri tarafından 
verilen kapsamlı eğitimlerde afet öncesin-
de, afet anında ve afet sonrasında yapılması 
gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı. 
3 gün süren eğitimlerin ardından katılım-
cılar yazılı sınava tabi tutuldu. Başarılı olan 
personeller AFAD Eğitmenleri tarafından 
belirlenen konularda sunum gerçekleştir-
diler.
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Teorik ve uygulamalı iki aşamalı gerçekleştirilen 
Yangın Farkındalık Eğitimi'ne Genel Başkanvekili-
miz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Gü-
ner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serden-
geçti, HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi Başkanı Gökhan 
Recep Bişkin ve HAK-İŞ Genel Merkez personeli-
mizin tamamı katıldı.
Yangın Farkındalık Eğitiminde AFAD eğitimcileri 
tarafından yangın anında ve sonrasında yapılması 
gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı. Yangına mü-
dahale yöntemleri hakkında bilgi verilen eğitimler 
sırasında, yangın tüplerine ilişkin bilgi verilerek, 
yangın söndürme tatbikatı yapıldı., 
Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, Afet ve 
Acil Durum Yönetim Başkanlığı Yangın Farkındalık 
Eğitimi veren eğitimcilere günün anısına hediye 
takdiminde bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Afet İşleri Komitemizin koordinasyonunda T.C. İçişleri 
Bakanlığı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Simülasyon Merkezinde  

1-2 Nisan 2021 tarihinde Yangın Farkındalık Eğitimini gerçekleştirdik. 

AfAD Yangın farkındalık Eğitimi Gerçekleştirdik
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kültür ve 
sanatın insan ve kurumların hayatını şekil-
lendiren, yeni ve güzel bakış açıları kazan-
dıran önemli bir alan olduğuna inanıyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, tüm üye sen-
dikaları ile birlikte ve artan bir etkinlikle 
kültür-sanat çalışmalarını sürdürmekte, 
bilginin sınırları ortadan kaldırdığı, kültür ve 
sanatın insanlığın ortak değeri olduğu bir 
çağda, “Kültür-Sanat Komiteleri” aracılığıy-
la kültüre, sanata sendikal bakış açısını kat-
mayı, kültür ve sanat ile sendikal hareketin 
içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, iş 
ve aile yaşamını kültürel ve sanatsal etkin-
liklerle uyumlaştırmayı hedeflemektedir. 
Bu kapsamda Kültür Sanat Komitemiz 
aracılığıyla, Gençlik Projeleri Destek Prog-
ramı (2020–I) kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı destekleriyle özgün bir projeyi 
hayata geçiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız-

la hayata geçirdiğimiz “Gençlerin Emeği 
Ebru'nun Renklerine Yansıyor”  Projemizle 
ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, geleneksel sanatların, top-
lumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültü-
rel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek 
arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği 

taşıdığına inanıyoruz. Geleneksel sanatların 
en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından 
somut olmayan kültürel miras listesinde 
yer alan Ebru sanatını, üyemiz genç emek-
çiler, aileleri ve çocukları ile buluşturarak, 
geleneksel el sanatının yaşatılmasına, genç 
kuşaklara aktarılmasına, tarihi ve geleceği-
ne sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağ-
lamak amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 8-9-12 Nisan 2021 ta-
rihlerinde Ankara’da HAK-İŞ Konfederas-
yonu’nda Ebru eğitimleri gerçekleştirilecek. 
Ebru’nun tarihçesi hakkında bilgi verilecek 
olan eğitimlerde, HAK-İŞ’li genç emekçiler, 
eş ve çocukları Ebru ustalarının gözetimin-
de Ebru yapmayı deneyimleyecek. Çalış-
ma hayatına emekleriyle renk katan genç 
emekçiler, şimdi de Ebru sanatı için emek 
verecek, emekçilerin bakış açısını Ebru’ya 
yansıtacak. 
Eğitimlerin tamamlanmasından sonra iler-
leyen tarihlerde genç emekçilerin yaptığı 
ebrulardan oluşan “‘Gençlerin Emeği Ebru” 
sergisinin açılışı ve projenin kapanış toplan-
tısı gerçekleştirilecektir.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kültür Sanat Komitemiz tarafından Gençlik 
Projeleri Destek Programı (2020–I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 
özgün bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “HAK-İŞ olarak yenilikçi bakış açımızla 
hayata geçirdiğimiz ‘Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor’ Projemizle, ilkleri 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Projeyle, HAK-İŞ’li genç emekçiler, eşleri ve çocukları 
Ebru sanatı ile tanışacak, gençlerin emeği ebrunun renklerine yansıyacak” dedi.

HAK-İŞ’li Gençlerin Emeği Ebru’ya Yansıyacak
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür-Sanat Ko-
mitemiz tarafından Gençlik Projeleri Destek 
Programı (2020–I) kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşti-
rilen “Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine 
Yansıyor” Projesinin açılışı, Covid-19 pande-

misi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve te-
mizlik kuralları çerçevesinde gerçekleştiril-
di. HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 8 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirilen “Gençlerin Emeği 
Ebru'nun Renklerine Yansıyor” projesi açılı-
şına HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman 

Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, 
Sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, 
HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Bir-
sen Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Daire Başkanı ve Somut Olmayan Kül-
türel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, Ebru 
Sanatçısı Ayşegül Akyürek, Kültür-Sanat 
Komitesi üyeleri ile genç üyelerimiz katıldı.

“HAK-İŞ Olarak Projeli Hayata 
Önceliğimiz Var”

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıl-
dız, HAK-İŞ olarak bugün güzel bir projeyi 
daha başlattığımızı belirterek, “Projemize 
desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Ba-
kanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kültür Sanat 
Komitesi Başkanımız Birsen Çiçek Odabaşı-
na gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
HAK-İŞ olarak projelere, projeli yaşama ve 
projeli hayata yönelik önemli önceliğimiz 
var. İşlerimizi programlı, sistematik yapmak 
bizler için oldukça önemli. Aslında kültür an-
lamında da geliştirmemiz gereken bir konu 

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’in projelere, projeli yaşama ve projeli hayata 
öncelik verdiğine dikkat çekerek, “Bizim için eğitimli olmak, geleceğe hazırlıklı olmak demektir. 
Çalışanları HAK-İŞ’e davet ederken geleceğin sendikacılarını da hazırlamamız gerekiyor. Bunun 

için mücadele ediyoruz” dedi. Yıldız, Ebru’nun sanat demek, güzellik demek olduğunu, karışıklığı 
sistematik hale getirmek, bir beceriyi kazanabilmek demek olduğunu belirterek, “Bizler ebru 

sanatı yoluyla yeteneğimizi, kapasitemizi geliştirmiş oluyoruz” dedi.

Yıldız, “Bizim İçin Eğitimli olmak, 
Geleceğe Hazırlıklı olmak Demektir”
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bu. Son zamanlarda yürüttüğümüz Avrupa 
Birliği projeleri aracılığıyla deneyimlediği-
miz konular oldu. Ancak ebru ve benzeri 
bir konu ile ilgili Kültür Sanat Komitemiz 
aracılığıyla tanıştık. Bizim kendi kültürümüz 
ve sanatımız için de düzenli sistematik çalış-
mamız olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. 

“Ebru Karışıklığı Sistematik Hale 
Getirmek Demek”

Ebru’nun sanat demek, güzellik demek ol-
duğunu, karışıklığı sistematik hale getirmek, 
bir beceriyi kazanabilmek demek olduğunu 
ifade eden Yıldız, “Bizler ebru sanatı yoluyla 
yeteneğimizi, kapasitemizi geliştirmiş olu-
yoruz” dedi. Çağımızda da yeteneklerin ön 
plana çıkarılmasının gerekliliğini gördükle-
rini söyleyen Yıldız, “Biz bütün HAK-İŞ’lilerin 
güçlü birey olmasını sağlayacak faaliyetleri 
geliştirmeye çalışıyoruz. Ebru projemiz de 
bunlardan biri. Bu önemli ve başarılı proje 
için Kültür Sanat Komitemize teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. 

“HAK-İŞ İçin Eğitim Önemli Bir 
Unsur”

Yıldız, HAK-İŞ’in her geçen gün büyümeye 
devam ettiğini ve 1 milyona yaklaşan büyük 
bir aile olduğunu anımsatarak, HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun eğitimlere verdiğini öneme 

dikkat çekti. Yıldız, “Bizim, bize emanet edi-
len, temsil görevini yurt içinde ve yurt dışın-
da en iyi şekilde yapacak yeteneğe sahip ol-
mamız gerekiyor. Biz HAK-İŞ olarak; ‘Güçlü 
birey, örgütlü toplum, güçlü Türkiye’ diyoruz. 
Her duruma ilişkin bir ilke ortaya koyuyoruz. 
Kendimizi geliştiriyoruz. Hedeflerimize önce 
kendimiz inanıyor ve içselleştiriyoruz” dedi. 

“Projelerimizi Eğitim Odaklı Dizayn 
Ediyoruz”

Eğitimin içselleştirilmesi ve etkin kullanı-
labilmesi için projelerin de buna göre di-
zayn edildiğini vurgulayan Yıldız, yeterliliğin 

önemli bir konu olduğunu, HAK-İŞ’in buna 
inandığını ve faaliyetlerini de buna uygun 
olarak hayata geçirdiğini söyledi. Yıldız, 
HAK-İŞ’in Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
kuruluşundan bu yana içinde bulunması ve 
yön vermesinin de bu anlamda tesadüfi ol-
madığını söyledi. Yıldız, “Bizim için eğitimli 
olmak, geleceğe hazırlıklı olmak demektir. 
Çalışanları HAK-İŞ’e davet ederken gelece-
ğin sendikacılarını da hazırlamamız gereki-
yor. Bunun için mücadele ediyoruz” dedi. 
HAK-İŞ’in, sendikacılığı Avrupa’dan ithal 
edilen bir yapı olarak algılamadığını, değer-
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lerimize, kendi kültürümüze ve anlayışımıza 
bağlı kalarak çalışmalarını yürüttüğünü ifa-
de eden Yıldız, “Dünyanın neresinde olursa 
olsun bu değerler tüm insanlık için oldukça 
önemli. Evrensel değerler hepimizin için 
önemli ve katkı yapmamız lazım. Sendikal 
harekete medeniyet vurgusu yapılmalıdır. 
Milletleri, ülkeleri ayakta tutan o medeniye-
tin değerleridir” dedi. Yıldız,  Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ’i diğer konfederasyonlardan 
ayıran en önemli unsurun, prensiplerimiz, il-
kelerimiz ve hedeflerimiz olduğunu kaydet-
ti. Değerleri sıralamanın kolay kolay ancak 
uygulamasının zor olduğuna dikkat çeken 
Yıldız, “Biz değerlerine sahip çıkan ve değer-
lerini koruyan bir konfederasyon olmayı her 
daim başardık” dedi. 

“Bilgi Tek Başına Yeterli Değildir”

HAK-İŞ için “ahlak”ın önemli bir unsur ol-
duğunu vurgulayan Yıldız, “Ahlakı olmayan 
kişiden hiçbir şey olmayacağına inanıyoruz. 
Ahlaklı insan her şeyin önünde gelir. Bilgi 
tek başına yeterli bir unsur değildir. Ahlaklı 
olmak; doğru olmak, doğruyu aramak, de-
ğerlerin peşinde koşmaktır” dedi.

“HAK-İŞ’in Komiteleri Önemli 
Çalışmalara İmza Atıyor” 

HAK-İŞ Konfederasyonunun dokuz ayrı 
komitesinin olduğunu belirten Yıldız,  bu 
komiteler aracılığıyla da eğitim faaliyetleri-
nin gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Bireysel 
eğitim, afet eğitimi, kadın, gençlik, hayata 
dair ne varsa biz oradayız” dedi.

“Sendikalarımız Eğitim 
Politikalarını Ortaya Koymalılar”

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların bulundukları iş-
kollarında, işkollarını önceleyen eğitim poli-

tikalarını ve faaliyetlerini ortaya koymaları-
nın mutluluk verici olduğunu söyledi. 

Arıkan, “HAK-İŞ’in Kültür ve Sanata 
Sahip Çıkmasından Mutluyum”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı 
ve Somut olmayan Kültürel Miras Sanatçısı 
Sanem Arıkan, HAK-İŞ’te HAK-İŞ üyeleriy-
le birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek, “Ebru sanatçısı olarak, Kültür ve 
Sanatla ilgili derneklerde gönüllü olarak bir 
arada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 
Özellikle asıl amacının üyelerinin sosyal ve 
ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla ku-
rulmuş bir HAK-İŞ’in sanata olan yaklaşımı 
beni oldukça gururlandırıyor. Sizler, bu yak-
laşımınızla sadece bugüne değil geleceği-
mize de sahip çıkıyorsunuz. Hükümetler de-
ğişebilir, devletler yıkılabilir ancak milletlerin 
varlığını koruması kültürüne ve sanatına 
sahip çıkmasıyla gerçekleşir. HAK-İŞ olarak 
işçilerin, üyelerinizin hak ve menfaatleri için 
çabalarken kültürü ve sanatı korumak için 
de çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız” dedi. 

“Kültür ve Sanatla Sendikal 
Hareketin İçselleştirilmesine 
Öncülük Ediyoruz”

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Bir-
sen Çiçek Odabaşı, HAK-İŞ Konfederasyo-
nu Kültür Sanat Komitesi olarak, kültür ve 
sanatla sendikal hareketin içselleştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına öncülük ettiklerini 
söyledi.

“Genç emekçilerin Ebru 
Sanatındaki Emeği Görmelerini 
İstiyoruz”

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ebru projesi-
nin büyük bir ilgiyle karşılandığını ve projeyi 
bu yıl genç üyelere yönelik olarak gerçek-

leştirme kararı aldıklarını belirten Odabaşı, 
geleneksel sanatların en önemli dalı olan 
ve UNESCO tarafından somut olmayan kül-
türel miras listesinde yer alan Ebru sanatını 
gençlerle buluşturmak ve gençlerin emeğini 
ebrunun renklerine yansıtmak için yola çık-
tıklarını söyledi.

“Gençlerin Emeğini Ebruya 
Yansıtmayı Amaçlıyoruz” 

Gençlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri 
proje ile genç emekçilerin ve üyelerin ço-
cuklarının geleneksel sanatlarımızdan olan 
Ebru sanatını tanımaları ve sanata yönelme-
lerine öncülük ederek, gençlerin emeğini 
ebruya yansıtmayı amaçladıklarını belirten 
Odabaşı, “Bizler, hayatın her alanında üreten, 
emek verenler olarak, genç emekçileri ebru 
sanatı ile tanıştırmak, ebru sanatına emek 
vermelerini ve Ebru sanatındaki emeği de 
görmelerini istiyoruz” dedi. 
Ebruyu öğrenmenin bir uçağı piste indirme-
yi öğrenmek kadar zor olduğunu ifade eden 
Odabaşı, ebrunun, görünüşte basit ama ha-
zırlık aşamasından icrasına kadar uzun bir 
tecrübe ve emek gerektiren bir sanat oldu-
ğuna dikkat çekti.

“Ebru ve Benzeri Sanatsal 
Projeleri Hayata Geçirmeye Devam 
Edeceğiz”

Ebru sanatı ile başlayacak tanışıklığın, her 
birimizin hayatında güzel bir iz bırakacağına 
ve sanatın güzelleştirici etkisinin bir nebze 
de olsa hayatlarımıza yansıyacağına inan-
dığını ifade eden Odabaşı, HAK-İŞ Kültür 
Sanat Komitesi olarak, içerisinde estetiği ve 
güzele olan arayışı barındıran ebru ve ben-
zeri sanatsal projeleri hayata geçirmeye de-
vam edeceklerini ifade etti.
Açılış toplantısının ardından, Genel Başkan-
vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreteri-
miz Eda Güner, Sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile Kültür Sanat Komite Başka-
nımız Birsen Çiçek Odabaşı ve katılımcılar 
eğitim salonuna geçerek, eğitimin ilk ebru 
çalışmasını yaptılar.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Ko-
mitesi tarafından, Gençlik Projeleri Destek 
Programı (2020–I) kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleş-
tirilen “Gençlerin Emeği Ebru'nun Renkleri-
ne Yansıyor” Projesinin 8-9 Nisan 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere 
sahne olan eğitimler sona erdi. 
Kursiyerlere sertifikalarını Genel Başkan-
vekilimiz Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekrete-
rimiz Eda Güner, Kültür Sanat Komite Baş-
kanımız Birsen Çiçek Odabaşı ile birlikte 
takdim ettiler. 
Genel Başkanvekilimiz Öz, Kültür Sanat 
Komitemizi başarılı çalışmalarından dolayı 
kutlarken, kursiyerlere de sanata olan ilgi-
lerinden dolayı teşekkür etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu, kültür sanat alanında emeği merkezine alan çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. Gençlerin emeği, Ebru’nun renklerinde can buldu. 

Gençlerin Emeği Ebru’da Can Buldu
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Arslan: “HAK-İŞ Her Alanda İddiası 
Olan Bir Konfederasyondur”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Ko-
mitesi tarafından, Gençlik Projeleri Destek 
Programı (2020–I) kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleş-
tirilen “Gençlerin Emeği Ebru'nun Renkleri-
ne Yansıyor” Projesinin 8-9-12 Nisan 2021 

tarihinde gerçekleştirilen ve renkli görüntü-
lere sahne olan eğitimler sona erdi. HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan da eğitimle-
rin son gününe katılarak, kursiyerlere serti-
fikalarını takdim etti. 
Arslan, “Unutulmaya yüz tutmuş sanat dal-
larından birisi olan ve UNESCO tarafından 
somut olmayan kültürel miras listesinde 

yer alan Ebru sanatı eğitimleriyle genç üye-
lerimizi, üyelerimizin eş ve çocuklarını ebru 
sanatıyla tanıştırdık” dedi.
Arslan, projenin gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek, “Bu ebru 
buluşması projesinden dolayı Gençlik ve 
Spor Bakanlığımıza ve Kültür Sanat Komi-
temize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konfe-

HAK-İŞ Konfederasyonu, kültür sanat alanında emeği merkezine alan çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. Gençlerin emeği, Ebru’nun renklerinde can buldu. 

"üyelerimizi Ebru Sanatıyla Tanıştırdık"
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derasyonumuz çalışma hayatının her ala-
nında olduğu gibi kültür sanat alanında da 
var olan, iddiası olan bir konfederasyondur” 
dedi. 
Geleneksel sanatların, toplumda birlik ve 
bütünlük oluşturan, kültürel bağları güç-
lendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağ-
lantı kuran bir köprü nitelik taşıdığını ifade 
eden Arslan, “Geleneksel sanatların en 
önemli dalı olan ve UNESCO tarafından so-
mut olmayan kültürel miras listesinde yer 
alan Ebru sanatını, üyemiz genç emekçiler, 
aileleri ve çocukları ile buluşturarak, gele-

neksel el sanatının yaşatılmasına, genç ku-
şaklara aktarılmasına, tarihi ve geleceğine 
sahip nesiller yetiştirilmesine bir katkı sağ-
ladığımıza inanıyoruz” dedi. 
Arslan, eğitimlerimize katılan HAK-İŞ’li 
gençlere de teşekkür ederek, HAK-İŞ ola-
rak, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi 
öz kültürünü ve sanatını bilen ve uygulama 
gayreti içerisindeki gençlerimizi görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
İki aşamalı gerçekleştirilen eğitimlerin ilk 
aşamasında tüm kursiyerler ebru sanatı 
için hünerlerini sergileyerek, ortaya güzel 

motifler çıkarmaya çalıştılar. Çocukların da 

katıldığı eğitimde renkli görüntüler ortaya 

çıktı. İlk etaptaki eğitimlerde başarılı olan 

kursiyerlerle ileri düzey Ebru eğitimi başa-

rıyla tamamlandı.  
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile 
birlikte ilk olarak Lübnan Genel İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (CGTL) Genel Mer-
kezini ziyaret ederek, CGTL Konfederas-
yonu Genel Başkanı Bechara El-Asmar ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. 
Arslan, burada yaptığı konuşmada, 4 Ağus-
tos 2020 tarihinde Beyrut Limanı'ndaki pat-
lamada hayatını kaybedenlere bir kez daha 
başsağlığı dileğini iletti. Arslan, “Lübnan’ın 
Başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli 
patlamada onlarca insanın hayatını kaybet-
tiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve CGTL 
Konfederasyon binasının yıkıldığı haberin 
üzüntüsü paylaşmak için buradayız. Bir 
kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileti-
yoruz” dedi. Arslan, “Biz iki kardeş ülkeyiz 
ve bunu sağlayan nedenlerimiz var. Lübnan 
halkıyla Türkiye halkı arasında derin tarihi 
bağlar var, biz iki kardeş ülkenin çocukları, 
sendikacıları, emek hareketinin temsilcisi-
yiz, ortak bir Filistin davamız var. HAK-İŞ 
olarak Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Des-
tek Sendikalar Birliği’nin kurucusu ve aktif 
üyesiyiz” dedi. 
HAK-İŞ’in Uluslararası Sendikal hareketin 
bir parçası olduğunu ve ITUC’un Başkan 

Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatır-
latan Arslan, “Pek çok uluslararası kuruluş 
ile işbirliğimiz var dolayısıyla aynı zamanda 
dünya sendikal hareketinin güçlü bir parça-
sıyız. Bu ve bunun gibi nedenlerle işbirliği 
yapmak ve işbirliğimizi geliştirmek için bu-
gün buradayız. Bundan sonra da bu daya-
nışmamızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

“Bağımsız ve Özgür Filistin Devleti 
Kuruluncaya Kadar Mücadelemizi 
Sürdüreceğiz”

Lübnan halkına misafirperverliği için teşek-

kür eden Arslan, “Bir buçuk yıl önce buraya 
geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanından, 
Başbakan’a, Beyrut Belediye Başkanına, 
Meclis Başkanına kadar herkesin Filistin 
konusunda büyük bir dayanışma içerisinde 
olduğunu görmekten çok büyük bir mutlu-
luk duydum. Bütün zor şartlarına rağmen 
Filistin davasına gösterdiğiniz bu ilgi ve 
destek için tekrar teşekkür ediyorum. Bu-
radaki Filistin kamplarına verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyorum. Biz tekrar başkenti 
Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin dev-
leti kuruluncaya kadar bu desteğimizi ve 
mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Dayanışmayı Önemsiyoruz” 

Genel Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ tarafın-
dan yapılan mütevazı yardımı takdim et-
mek ve dayanışmamızı göstermek için bu-
radayız. Bu yardımı samimiyet ve içtenlikle 
yapıyoruz. Allah bir daha benzer sorunlarla 
karşılaştırmasın. Biz yardımın miktarından 
ziyade bu anlayışı ve dayanışmayı önemsi-
yoruz ve bunu devam ettireceğiz inşallah” 
dedi. Arslan, iki ülke ve iki konfederasyon 
arasında ilişkilerin geliştirilmesinde Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve 
Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya’nın 
önemli katkıları olduğunu belirterek, teşek-
kürlerini iletti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte  
9 Nisan 2021 tarihinde Lübnan’ın Başkent’i Beyrut’ta temaslarda bulundu. 

Arslan, Beyrut’ta Temaslarda Bulundu
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Yıldız: “Lübnan’ın Dünyaya Örnek, 
Model Bir Ülke Yapısı Var”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, Beyrut ziyaretinin patlamadan hemen 
sonra yapılmasının kararlaştırıldığını belir-
terek, “Acı verici patlamanın ardından HAK-
İŞ olarak Beyrut’a ve sizlere geçmiş olsun 
demek için ziyareti planladık ancak pande-
mi sebebiyle ziyaretimizi ancak bugün ger-
çekleştirebiliyoruz. Şartlar bizi engellese de 
niyetimizi engelleyemedi ve bugün burada-
yız ve burada olmaktan mutluluk duyuyo-
rum. Daha önceki ziyaretimizde Lübnan’ı 
gelişme içerisinde görmüştük bu patlama 
biraz geriletmiş olsa da Lübnan’ın yeniden 
gelişeceğine inanıyoruz” dedi.
Her ülkenin dünya sahnesinde aktif rolleri 
olduğunu ifade eden Yıldız, “Yüce Allah’ın 
her ülkeye bahşettiği imkanlar vardır, 
önemli olan onları birleştirerek dünya sah-
nesinde rekabet etmek ve yer almaktır. Lü-
ban’ın yaşadığı zorluklar aynı zamanda fır-
satı oluşturuyor. Lübnan’ın dünyaya örnek, 
model bir ülke yapısı var. Lübnan’ın bu yü-
rüyüşünde Türkiye’nin de bir fırsat olduğu-
nu düşünüyorum. Yardımlaşmayı seven ve 
bir politika haline getiren bir Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Lübnan 
Cumhurbaşkanının da sağduyulu olduğunu 
biliyorum. İki ülkenin iş birliğinin hem Lüb-
nan’a hem Türkiye’ye avantaj sağlayacağını 
düşünüyorum” diye konuştu. 
HAK-İŞ ile CGTL Arasında İkili İşbirliği An-
laşması İmzalandı 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, CGTL 
Konfederasyonu Genel Başkanı Becha-
ra El-Asmar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
yaptığı görüşmede,  iki konfederasyon ara-
sında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

PATLAMA ALANINA ZİYARET
Arslan ve Yıldız, CGTL Konfederasyonu Genel Sekreteri Saadeddine Sakr ile birlikte  

4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı'nda ağır tahribat gören patlama alanını  
ziyaret ettiler. 
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Genel Başkan Mahmut Arslan, Türkiye 
Lübnan ilişkilerinin önemi ve HAK-İŞ'in 

Lübnan ziyaret hakkında bilgi verdi. Millet-
vekili Hariri de Sayda'daki Türkiye Hastane-

si'nin açılmasının ve Türkiye ile ikili ilişkile-
rin önemine değindi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr Osman Yıldız ile birlikte 
Lübnan temasları kapsamında, 10 Nisan 2021 tarihinde Gelecek Hareketi Milletvekili ve  

Grup Başkan Vekili, Eski Başbakan Rafik Hariri'nin kız kardeşi Bahia Hariri ile görüştü. 

Arslan, lübnan'da Milletvekili
Bahia Hariri İle Görüştü 
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Arslan, Sayda'da Türkiye'nin TİKA tarafın-
dan yaptırdığı Türk Travma ve Rehabilitas-
yon hastanesini ziyaret etti. Arslan, Hasta-
nenin Müdürü Dr. Mona Teryaki ile görüşe-
rek hastane hakkında bilgi aldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, hasta-
nenin kısa sürede hizmet vermeye başla-
yacağını öğrenmekten memnuniyet duy-
duğunu belirterek, Türkiye’nin her yerinde 
ve her alanda yardımlarını görmenin gurur 
verdiğini söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte 
Lübnan temasları kapsamında, 10 Nisan 2021 tarihinde Türk Hastanesini ziyaret etti.

Arslan, lübnan'daki Türk Hastanesini Ziyaret Etti 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan ve temsil-
cilerimiz, Saadet Partisi Genel Başkanı Te-

mel Karamollaoğlu Başkanlığında gerçek-
leştirilen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Merkezi’nin düzenlediği “Çalışma Hayatın-
da Kadının Problemleri ve Çözüm Önerileri” 
Çalıştayı’na katıldı. Çalıştay kapsamında, 
iş-aile dengesi, yasal düzenlemeler, devlet 
ve özel sektördeki kadının çalışma koşulla-
rı, tarım işçiliği, mevsimlik işçiler, ev işçileri, 
kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik ve kadın 
kooperatifçiliği konuları sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerinin katılımıyla ele alın-
dı. Çalıştaya, HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanı Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan 
Yardımcıları Hatice Ayhan ve Cennet Can, 
HAK-İŞ Hukuk Müşaviri Av. Hamdi Abdul-
lah Koçoğlu katılım sağlayarak, kadın çalı-
şanların sorunları ve sorunların çözümüne 
ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Çalışma Hayatında Kadının problemleri ve  
Çözüm Önerileri Çalıştayı’na Katıldık
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ni-
san 2021 tarihinde Genel Başkan Yardım-
cımız Dr Osman Yıldız ile birlikte Lübnan 
temasları kapsamında ilk olarak Sayda'da 
bulunan Filistin İşçi Sendikaları Federas-
yonu'nu ziyaret ederek, Genel Sekreteri 

Abdülkadir Abdullah ile görüştü. Arslan, 
ardından Sayda'daki Filistin Mülteci Kampı 
ve Filistin Mülteci Hastanesini ziyaret etti.  
Beyrut'taki Filistinli Mültecilerin Sabra ve 
Şatilla kamplarına ziyaret gerçekleştirdi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türki-

ye’nin Filistinli mültecilere verdiği önemi ve 
desteği anlatan konuşmalar yaptı. Ziyaret-
lerde Lübnan Konfederasyonu Başkanı Be-
chara El-Asmar ve Filistin Konfederasyonu 
Genel Sekreteri Abdülkadir Abdullah da yer 
aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr Osman Yıldız ile birlikte 
Lübnan temasları kapsamında Sayda'daki Filistin Mülteci Kampını ve 

Filistin Mülteci Hastanesini ziyaret etti.

Arslan, lübnan'daki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
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Arslan, 9 Nisan 2021 tarihinde Lübnan te-
masları kapsamında Beyrut Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Antoan Sor-
yani'yi ziyaret ederek, 4 Ağustos 2020 ta-
rihinde Beyrut Limanı'nda meydana gelen 
patlama nedeniyle başsağlığı ve geçmiş 
olsun dileğini iletti. 
Beyrut Büyükşehir Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Antoan Soryani ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek,  "Lübnan'ın 
ekonomik durumu çok kötüydü, salgının 
gelmesiyle daha çok kötüleşti. Dost ve kar-
deş ülkeler başta olmak üzere Türkiye’nin 
yardımına ihtiyacımız var" dedi. Soryani, 
Türkiye'deki belediyeler ile kardeş şehir 
protokolü imzalamak istediklerini ifade etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile 
birlikte, Lübnan temasları kapsamında, 9 
Nisan 2021 tarihinde Beyrut Büyükelçisi Ali 
Barış Ulusoy’u makamında ziyaret etti. Zi-
yarette, CGTL Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Bechara El-Asmar da bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Genel Başkan Yardımcımız Dr Osman Yıldız ile birlikte 
Beyrut Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Antoan Soryani'yi ziyaret etti.

Arslan’dan Beyrut Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Soryani'ye Ziyaret 

Arslan’dan Beyrut Büyükelçisi Ulusoy’a Ziyaret
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbe, ihtilal ve bütün antidemokratik müdahalelerin 
demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu 

tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik 
müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye, darbe ve vesayet özlemiyle yayınlanan,  

millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriyi kınıyoruz” dedi.  
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu  

değerlendirmelerde bulundu: 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra 

ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye alışkanlığıyla, 
darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler 

içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat 
‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe 

girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. 
Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki 
başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda demokrasi galip gelmiş, halkımız 

demokrasiye olan inancını bir kere daha en açık haliyle ortaya koymuştur. Bundan sonra da darbe, 
ihtilal ya da adı her ne olursa olsun bütün antidemokratik müdahale hayali kuranlara 15 Temmuz 
gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu hatırlatırız. Biz HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadık, 

unutturmayacağız. Darbe heveslilerine de unutmamalarını tavsiye ederiz.  
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün 

darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının 
yargı önünde hesap vermesini istiyoruz.” 

Arslan: “Bütün Antidemokratik Müdahaleleri 
rEDDEDİYorUZ” 
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HAK-İŞ'ten Öz İplik-İş Sendikamıza Ziyaret

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıl-
dız, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz 
Eda Güner ile birlikte 2 Mart 2021 tarihin-
de Konfederasyonumuza bağlı Öz İplik-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay ve yö-
netim kurulu üyelerini yeni genel merkez 
hizmet binalarında ziyaret ederek, hayırlı 

olsun dileğinde bulundu.  Arslan, Öz İplik-İş 
Sendikamızın HAK-İŞ’in önemli sendikala-
rından birisi olduğunu belirterek, Öz İplik-İş 
Sendikamızın yürüttüğü başarılı sendikal 
çalışmalarla üye sayısını önemli ölçüde art-
tırdığını söyledi. Arslan, “Öz İplik-İş Sendi-
kamız, tekstil işçilerinin umudu ve geleceği 
olmuştur” dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay 
da Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimize yeni hizmet 
binasını gezdirdi. Ay, Genel Başkanımız 
Arslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi, teşekkürlerini iletti.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından İnsan 

Hakları Eylem Planı tanıtım toplantı-
sında dile getirilen yeni ve sivil anayasa 
konusuna ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, “HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni; 
sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve 
özgürlükçü anayasa talebini öteden beri 
savunmaktadır. İnsanı ve emeği merkez 
alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu 
ve özgürlükçü nitelikte yeni bir anayasa 
çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı ola-
rak görüyoruz ve yapılacak çalışmalara 
geçmişte olduğu gibi bugün de destek 
vereceğimizi ifade ediyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı 
tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve 
sivil anayasa çalışmalarını son derece 
önemsiyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonunun gündemin-
de öteden beri yeni ve demokratik bir 
Anayasa talebi bulunmaktadır. HAK-İŞ, 
geçmişten bugüne yeni ve sivil Anayasa 
talebine ilişkin; bir taraftan kendi bünye-
sinde çalışmalar yapmış, bir taraftan da 
diyalog temelli ortak çalışmalara katılım 

sağlamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, son olarak 2019 yılında yaptığımız 
genel kurulumuzda “HAK-İŞ, Türkiye’nin 
İhtiyaç Duyduğu Yeni ve Sivil Anayasa 
İçin Tüm Kesimleri Sorumluluk Almaya 
ve Gayret İçinde Olmaya Davet Eder” baş-
lıklı bir kararımız bulunmaktadır.
HAK-İŞ olarak yeni, sivil ve demokratik 
bir anayasa talebimizi içeren genel kurul 
kararlarımızla, 1990'lı yılların başından 
itibaren gerek Anayasa kurultayları dü-
zenleyerek gerekse yaptığımız açıklama 
ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuo-
yu ile paylaşıyor bunun yanı sıra çeşitli 
Anayasa platformlarında da aktif olarak 
yer alıyoruz. 2010 yılında yapılan Ana-
yasa Değişiklik Paketinin Referandum 
sürecindeki “Darbelerin Karanlığından 
Demokrasinin Aydınlığına EVET” kam-
panyamızla ve 2017 yılında “Anayasa 
Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz 
İçin EVET” kampanyalarımızla yeni ve de-
mokratik Anayasa talebi doğrultusunda 
önemli etkinlikler içinde olduk ve olmaya 
da devam ediyoruz. 2011 yılında TBMM 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından 
yürütülen Anayasa çalışmalarına özgün 
ve örnek bir anayasa taslağı hazırlayarak 
katkımızı sunduk, bundan sonra da ya-
pılacak Anayasa çalışmalarına her plat-
formda katkı vermeye hazırız.

Bilindiği üzere demokratik olmayan sü-
reç ve aşamalardan geçirilerek yürürlü-
ğe sokulan 1982 Anayasasının zaman 
içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen 
12 Eylül Darbesinin ruhu değiştirileme-
miştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
Türkiye’nin değişiminin ve dönüşmesinin 
yolunun demokratik hak ve özgürlükleri 
daha da geliştiren Yeni bir Anayasa’dan 
geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemini de kap-
sayacak ve destekleyecek şekilde insanı 
ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, 
katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte 
yeni bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin 
temel ihtiyacı olarak görüyoruz ve yapı-
lacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi 
bugün de destek vereceğimizi ifade edi-
yoruz. 
Yeni Anayasanın, Türkiye’nin yeni ve ka-
lıcı bir toplumsal sözleşmesi niteliğinde 
olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun 
tüm kesimlerinin katkı ve katılımı ile 
hazırlanmış millî ve evrensel değerlerin 
uyumlaştığı, güçlü ve kapsayıcı bir zemin 
üzerinde yükselen bir anayasa ihtiyaç 
ve beklentileri karşılayabilecektir. Bu 
nedenle, Türkiye’nin önünü açacak yeni, 
sivil ve demokratik bir Anayasa için tüm 
kesimlerin büyük bir gayret içinde olması 
önem taşımaktadır.”

“Sivil ve Demokratik Bir Anayasa ülkemizin
Temel İhtiyacıdır”

HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından İnsan Hakları Eylem 

Planı tanıtım toplantısında 
dile getirilen yeni ve sivil 
anayasa çalışmalarını son 

derece önemsiyoruz. 
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Arslan, "Başta 12 Eylül darbesi olmak üze-
re, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-bildirisi, 71 
muhtırası ve 15 Temmuz gibi ülkenin geç-
mişine ve geleceğine kasteden darbeci zih-
niyetten, en çok çalışanlar olarak biz çektik” 
dedi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 
Nisan 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Mersin Şube-
si 6. Olağan Genel Kuruluna telekonferans 
yöntemiyle katıldı. Kovid-19 salgını nede-
niyle maske, mesafe, temizlik koşullarına 
uygun olarak gerçekleştirilen genel kurula 
Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sen-
dikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, 
HAK-İŞ Mersin İl Başkanı Hüseyin Gün, HAK-
İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, 
HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet Bay-
rakçı, delegeler ve basın mensupları katıldı.

“Kimse Milletimize Ayar Veremez”

Genel Başkanımız Arslan, 104 emekli amira-
lin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki göste-
rerek, “Gece yarısı yayınlanan bildiriye karşı 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz, aynı gün içinde 
bir karşı bildiri yayınlamıştır. Bu bildiriye karşı 
çok net ve çok sert bir tavır koyduk. Bu ülke 
ne yazık ki darbelerden çok çekti.  Darbelerin 
faturasını en çokta çalışanlar olarak biz öde-
dik. Başta 12 Eylül darbesi olmak üzere, 28 

Şubat süreci, 27 Nisan e-bildirisi, 71 muhtı-
rası ve 15 Temmuz gibi ülkenin geçmişine ve 
geleceğine kasteden darbeci zihniyetten, en 
çok çalışanlar olarak biz çektik” dedi. 

“Haddini Bilmeyenlere Hadlerini 
Bildirmek İçin Demokratik Tepkimizi 
Koyacağız”

12 Eylül askeri darbesinde çalışanların ik-
ramiyelerinin sınırlandırıldığını, kıdem taz-
minatı hakkının talan edildiğini ifade eden 
Arslan, “Sendikal yapılarımız darmadağın 
edildi. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ kapatıldı. Çok 
zorluk çektik.  Özellikle 28 Şubat‘ta da benzer 
şekilde bir post modern darbe ile karşılaş-
tık.  Ne yazık ki Türkiye’nin 300 milyar doları 
hortumlandı ve Türkiye büyük bir yoksullukla 

karşı karşıya kaldı. Kazanılmış haklarımızı 
kaybettik. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
ilk kez 15 Temmuz’da bu darbecilere hadleri 
bildirildi. 15 Temmuz’da sokaklara dökülen 
milletimiz, siyasal görüşleri ne olursa olsun 
FETÖ’cü hainlere karşı dik durdu.  Biz HAK-İŞ 
olarak, demokrasi ve millet iradesine darbe 
iması oluşturacak tüm açıklamaları şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz.  Milletin imkanlarıyla o 
makamlarda olanlar millete ayar veremez, 
demokrasimize müdahale edemezler.  Otur-
dukları yerlerden ahkam kesenler hadlerini 
bilecek” dedi. HAK-İŞ’in hangi dönem olursa 
olsun kim iktidarda olursa olsun darbele-
re karşı net bir tavır aldığını ve bu tavrından 
dolayı da ağır faturalar ödediğini söyleyen 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki 
göstererek, “Gece yarısı yayınlanan bildiriye karşı HAK-İŞ Konfederasyonumuz, aynı gün içinde 
bir karşı bildiri yayınlamıştır. Bu bildiriye karşı çok net ve çok sert bir tavır koyduk. Bu ülke ne 

yazık ki darbelerden çok çekti. Darbelerin faturasını en çokta çalışanlar olarak biz ödedik" dedi.

Arslan: “Antidemokratik Girişimleri Şiddet ve 
Nefretle Kınıyoruz”
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Arslan, “Demokrasimize bundan sonrasında 
da sahip çıkacağız. Demokrasi yoksa sendi-
kacılık yok, demokrasi yoksa haklarımız yok. 
Haddini bilmeyenlere hadlerini bildirmek 
için demokratik tepkimizi koyacağız” dedi. 
Demokrasilerde ifade özgürlüğünün oldu-
ğunu, ancak örgüt kurarak gece yarılarında 
yüce Türk milleti diyerek başlayan bildiriler 
yayınlamanın tarihi deneyimlerimizle dar-
belere zemin hazırlama anlamına geldiğini 
ifade eden Arslan, Türkiye’de bu tür imala-
rın bir daha konuşulmaması için sorumlu-
larından yargı önünde hesap sorulmasının 
önemine dikkat çekti. Arslan, “Bu ve benzeri 
girişimlere karşı gerek yargının gerekse tüm 
sivil toplum örgütlerinin tepki koymasını de-
mokrasimiz açısından çok önemli ve anlamlı 
buluyoruz. 15 Temmuz’da sokaklara çıkan 
ilk HAK-İŞ olmuştur bugünde bunlara karşı 
gereken ilk tepkiyi HAK-İŞ göstermiştir” dedi.
"KİT’lerde Çalışan Emekçilerin Kadro 
Alabilmesi İçin Mücadele Ediyoruz"
KİT’lerde çalışan henüz kadro alamamış 
emekçiler için mücadeleyi sürdürdüklerini 
belirten Arslan, “Mersin bölgesinde başta PTT 
olmak üzere, Devlet Hava Meydanları, Devlet 
Malzeme Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
KİT’lerde uzun yıllardır örgütlü olduğumuz, 
toplu sözleşme süreçlerini sürdürdüğümüz 
ama kadro alamadığımız arkadaşlarımız 
var. Bu arkadaşlarımızın da kadro talepleri-
ni inşallah gerçekleştirmek üzere yoğun bir 
mücadele göstermekteyiz.  696 sayılı KHK ile 
pek çok arkadaşımız kadro aldı ancak KİT’ler 

de çalışan arkadaşlarımız kapsam dışında 
kaldı. Mücadelemizin bir ayağını da KİT’ler-
deki arkadaşlarımızın kadro alabilmesi yö-
nünde olacak şekilde belirledik” dedi.

“Mersin’de Yeni Bir Adım Attık”

Hizmet-İş Sendikası Mersin Şubesi’ni yeni bir 
temsilcilikten öte, sağlam temeller üzerine 
yeniden inşa edilmiş bir emek kalesi olarak 
gördüklerini ifade eden Arslan, “Özgür ira-
deyle seçilecek arkadaşlarımızın bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da işçi kardeş-
lerimizin taleplerine ve sorunlarına daha hızlı 
ve çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerine 
gönülden inanıyoruz” dedi.

Belediye Emekçilerine Tebrik 

Pandemi kaynaklı zorlukların en büyüğü-
nü belediye emekçilerinin yaşadığına dikkat 
çeken Arslan, “Pandemi döneminde sağlık 
emekçilerinin yanı sıra belediyelerde çalışan 
üyelerimiz de zorluklarla karşılaşmıştır. Be-
lediye hizmetlerinde gece gündüz canla baş-
la çalışan emekçilere yürekten teşekkür edi-
yorum. Pandeminin önlerine engel koyma-
sına, pek çoğunun COVID-19 testinin pozitif 
çıkmasına rağmen üyelerimiz işlerini hiçbir 
zaman aksatmadılar. Türkiye’deki bütün be-
lediye emekçilerini özverili çalışmalarından 
dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı 
Gültak’tan Arslan’a Teşekkür

Akdeniz Belediye Başkanı M. Muhammet 
Gültak, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, 
HAK-İŞ’in ortaya koyduğu diyalog eksenli 

çalışmalardan dolayı teşekkür etti. İşçinin 
hakkını koruyan, adaleti sağlayan, işvereni 
de mağdur etmeyen bir anlayışın hakim ol-
ması gerektiğini ifade eden Gültak, “HAK-İŞ 
bu anlayışı layıkıyla temsil ediyor. Akdeniz 
Belediyesi emekçileri maaşlarını 4 ay geriden 
alıyordu. Biz maaşları zamanında ödüyoruz” 
dedi.

Bütün Emekçiler İçin Mücadele 
Ediyoruz

Hizmet-İş Sendikamızın Mersin’de çeyrek 
asırdır örgütlü olduğunu kaydeden HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendi-
kası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, “Ül-
kemizin her bölgesinde olduğu gibi Mersin’de 
de büyümeye devam ediyoruz” dedi.
“Üyemiz olmasa dahi bizden beklentileri 
olan, çözüm üretmemizi bekleyen emekçiler 
var. Onlar içinde mücadele edeceğiz” diye ko-
nuşan Öz, “Bundan sonraki süreçte, göreve 
gelecek arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir 
Belediyesi ve iştirakleri başta olmak üzere 
Mersinli tüm emekçilerin sorunları için mü-
cadele verecektir” dedi.
Tarsus ve Mersin şubelerimizde daha önce 
görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşek-
kür eden Öz, genel kurulda seçilecek teşkilat 
mensuplarımızın Hizmet-İş bayrağını daha 
ileriye götüreceğine inandığını söyledi.
Genel Kurulda, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcıları Halil Özdemir, Mehmet 
Keskin ve Celal Yıldız ve Hizmet-İş Sendikası 
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da birer 
selamlama konuşması yaptı. 
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Söz konusu toplu iş sözleşmeleri, Konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız ve 
Özgüven-Sen ile Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi iştiraki BALSU A.Ş, Karesi Belediyesi 
Personel A.Ş. ve Altıeylül Belediyesi Personel 
A.Ş. arasında imzalandı. Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi toplantı salonunda koronavirüs 
önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla 
gerçekleştirilen törene, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Baş-
kanı Hasan Avcı, HAK-İŞ Balıkesir İl Başkanı 
Savaş Dal, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, 
Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Murat Ünal, Mehmet Ali Sipahi, işyeri sendika 
temsilcileri, üyelerimiz ve basın mensupları 
katıldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 
uzun bir süreçten sonra imzalandığını belir-
ten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Taşe-
ron siteminin kamuda kaldırılması için HAK-
İŞ olarak uzun süre çalıştık. Belediyelerde ve 
kamu kurumlarında taşeron şirketlerde ça-
lışan arkadaşlarımız kamunun işçisi oldular. 
Bir milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda 
istihdam edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir 
başarıdır” dedi. Ülkenin ve şehrin geleceğini 
düşünen, şehirde barışın ve uzlaşmanın ol-
duğunu gösteren bir sözleşmenin imzalan-

dığını belirten Arslan, “Toplu iş sözleşmeleri 
imzalanırken bizim üç kriterimiz var. Birinci-
si, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hü-
kümlerinin eksiksiz ve zamanında alınması, 
ikincisi toplu iş sözleşmesinin barışı getir-
mesi, üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlan-
masıdır. Bu 3 kriter olmazsa ne kadar zam 
alırsanız alın hiçbir anlam ifade etmez. Bu 
sebeple iyi bir sözleşmenin temel kriterleri 
bunlardır” dedi.

“Bu Bir Başlangıç”

İmzalan sözleşmenin ilk adım olduğunu ifa-
de eden Arslan, “Bu toplu iş sözleşmemiz 
serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kul-
landığımız ilk sözleşmedir. Üyelerimiz her 
zaman daha fazlasını hak ediyor ancak ülke-

mizin ve belediyelerimizin içinde bulunduğu 
pandemi şartlarını da hesaba katmalıyız. Bu 
bakımdan ele alındığında Büyükşehir Beledi-
yemiz ve İlçe Belediyelerimizle imzaladığımız 
toplu iş sözleşmemiz böyle bir süreçte imza-
lanmıştır” şeklinde konuştu.

“Uzlaşıyla Sözleşmeyi Yapmak Çok 
Önemli”

İşçi işveren ilişkilerini kavga üzerine değil, 
barış üzerine inşa etmeye çalışan bir anla-
yışı benimsediklerini söyleyen Arslan, “Biz 
herkesin kazanmasını istiyoruz. Bugün im-
zaladığımız toplu iş sözleşmesinin masada 
imzalanmış olması bizim için çok önemli bir 
başarıdır. Geleceğe ait umutlarımız var. Önü-
müzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi 
inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Uz-
laşarak sözleşme yapmış olmak, şehrimizin 
barışı ve arkadaşlarımızın motivasyonu açı-
sından çok önemlidir. Rabbim elde ettiğimiz 
ücretlerimizi, kazançlarımızı hayırlı ve müba-
rek etsin” ifadelerini kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Be-
lediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak HAK-İŞ 
ile uyum içerisinde alınan kararların düzen-
lenen törenle imza altına alındığını belirten 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, “Belediyelerde çalışmak ayrıcalıktır 
çünkü biz halkımıza hizmet ediyoruz. Yaşa-
mın her yerinde belediye emekçileri var. Bu 
yüzden burada çalışmak bir ayrıcalıktır. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Ocak 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Özgüven-Sen Sendikalarımızın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

belediyeleriyle gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Arslan, Balıkesir’de TİS Törenine Katıldı 
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İki belediye başkanımıza ve sözleşme sü-
recini işbirliği içerisinde gerçekleştiren tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş 
sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi. Töre-

nin ardından Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 

ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’a Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına 
yapılan fidan sertifikalarını taktim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu yıl ki programımızı Pandemiden 
dolayı Genel Merkezimizde sınırlı sayıda katılımcı ve dijital ortamda 
binlerce üyemizle gerçekleştirme kararı aldık. 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ediyorum” dedi.

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların Sendikal 
Hareketteki Yeri” temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk da katılarak, HAK-İŞ'li kadınlara seslendi. 

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması Bakan Selçuk'un Katılımıyla 

Gerçekleştirildi
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HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-
ması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların Sendikal 
Hareketteki Yeri” temasıyla, 8 Mart 2021 
tarihinde, HAK-İŞ Genel Merkezi’nde sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleş-
tirildi. Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Av. Hü-
seyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Ge-
nel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serden-
geçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Nergis Dama, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Meryem Ayşegül Kozak 
Çakır, Konfederasyonumuza bağlı Sendika-
larımızın Genel Başkanları, HAK-İŞ'e bağlı 
sendikaların kadın komite başkan ve üyeleri 

ile HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderler katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. HAK-İŞ Kadın Komite-
sinin bir yıllık faaliyetlerini anlatan film izlen-
di. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ Kadın Komitesi tarafından bu yıl 10’uncusu 
gerçekleştirilen Kadın Emeği Buluşması’nın 
Pandemi önlemleri kapsamında sınırlı sa-
yıda katılımcıyla HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 
düzenleme kararı aldıklarını belirterek, “Bu 
yıl ki programımızı Pandemiden dolayı Genel 
Merkezimizde sınırlı sayıda katılımcı ve dijital 
ortamda binlerce üyemizle gerçekleştirme 
kararı aldık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız 
Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ediyorum” 
dedi.

“Anneden Evladının Koparılması 
Kadar Acı Bir Şey Olamaz”

Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 
programa online olarak bağlanan Diyarbakır 
HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan 
Ayşegül Biçer ve orada bulunan yüzlerce 
annenin her zaman yanlarında olduklarını 
söyledi. Arslan, “Bir anneden evladının ko-
parılması ve yaşayıp yaşamadığını bilmeden 
yıllarca evladının peşinden gitmesinden daha 
ağır bir şey olabilir mi? Terörün ve şiddetin 
en acımasızı, en vicdansızlığını orada bulu-
nan kadınlarımız yaşıyor. Diyarbakır’da evlat 
nöbetinde olan 210 anne ve babamıza selam 
ve saygılarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

“Mazlumlara HAK-İŞ’in Borcu Var”

Dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve 
zalime karşı mazlumlarla beraber aynı safta 
yer aldıklarını vurgulayan Arslan, “Ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün mazlumla-
rının bizden alacağı var. Bütün mazlumlara 
HAK-İŞ’in borcu var. Tıpkı Diyarbakır anala-
rına borcumuz olduğu gibi” dedi.

“Kadın Üye Sayımızı Yüzde 28’lere 
Çıkardık”

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika-
lardaki iş kollarında çalışan kadın sayısının 
giderek arttığını ve yüzde 28’lere varan ka-
dın üye sayısına ulaştıklarını belirten Arslan, 
“Sendikacı kadın liderler olarak sayımızın 
arttırılması ve daha da güçlendirilmesi için 
sorumluluklarımızı yerine getirerek ulaştığı-
mız noktayı daha ilerilere taşımamız gereki-
yor” sözlerine yer verdi.
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“ILO Sözleşmesi’nin Onaylanmasını 
İstiyoruz” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2019 yı-
lında BM Çalışma Örgütü ILO’nun 100. Yılında 
ILO tarafından kabul edilen işyerinde şiddet 
ve tacize karşı mücadele sözleşmesinin 
ülkemiz tarafından da onaylanmasını arzu 
ettiklerini belirten Arslan, “İşyerinde şiddet 
ve tacize yönelik BM’nin ortaya koyduğu 
bu sözleşmeyi HAK-İŞ olarak son derece 
önemsiyoruz. Bunun bir an evvel ülkemiz 
tarafından kabul edilerek onaylanması ça-
lışma hayatında şiddet ve tacizin ortadan 
kaldırılması konusunda önemli bir aşama 
olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem 
Planını açıklarken ortaya koyduğu vizyonu, 
HAK-İŞ olarak sonuna kadar destekliyoruz. 
Kadına yönelik her türlü şiddete karşı oluş-
turulmuş yeni düzenlemeleri hedefleyen ve 
birçok konuda eksiklikleri gidermeye çalışan 
iradeyi takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa’ya Tam Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İnsan Hakları Eylem Planı açıklamalarında 
yer alan Türkiye’nin yeni Anayasa önerisi-
ne HAK-İŞ olarak tam destek verdiklerini 
söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak yeni sivil, demokratik, katılımcı, ço-
ğulcu bir anayasa talebimizi bir kere daha 
yineliyoruz. Bugün konjonktür olarak ka-
dınlarımızın kıyafetinden dolayı yargılanıp, 
dışlandığı bir dönem geride kaldı. Bizler bu 
konuları Anayasanın temel haklar bölümü-

ne koyamazsak, bu düzenlemeleri anayasa 
değişikliği ile güvence altına alamazsak, za-
man zaman benzer sıkıntıları yaşayacağımız 
endişelerini taşıyoruz. Kadını dışlayan, aşa-
ğılayan üniversite kapılarından geri çeviren 
anlayışın yeniden hortlamaması için yeni ve 
sivil bir anayasa ile bunların güvence altına 
alınmasını sağlamamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

“Kadın Üye Sayımız Giderek 
Artıyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu’na üye kadınların 
hayallerinin güçlü olması ve umutlarının taze 
tutulması için yapılması gereken her türlü 
düzenlemeleri gerçekleştireceklerini söyle-
yen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
tüzüklerimizde değişiklikler yaptık. Kongre 
kararlarıyla kadınların önlerinin açılması için 
gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bütün 

bunlara rağmen hala yapmamız gerekenler 
var. Kadın üye sayımız yüzde 2’lerden yüzde 
28’lere yaklaştı ama bunu yeterli bulmuyo-
ruz. Bunu arttırmak için kadın-erkek birlik-
te çalışacağız. Şiddetle mücadelede, tacizle 
mücadelede birlikte çalışmamız gerektiği 
gibi çalışacağız. Eğer bizler şiddete ve tacize 
karşı erkeklerle birlikte dayanışma içerisin-
de olamazsak kadın cinayetleri, yaşadığımız 
tacizler devam edecektir” dedi. 
Kadına yönelik şiddetin ülkemizin sorunu 
olmanın yanında bütün dünyanın yaşadığı 
en büyük sorunlar arasında yer aldığını ifade 
eden Arslan, “Kadın cinayetleri ve benzer hu-
suslarda yaşanan olumsuzlukları sıfıra indir-
mek için başta BM sözleşmesi olmak üzere 
bütün sözleşmeleri ve düzenlemeleri hayata 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak büyük 
bir avantajımız var. Kadın bir bakanımız var. 
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Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un 
bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Bu 
alanda daha fazlasını yapmak, daha fazlası-
nı gerçekleştirmek durumundayız. Bu süreç 
içerisinde hayatlarını kaybeden başta şehit 
kadınlarımız olmak üzere, kadına yönelik 
şiddette hayatını kaybetmiş bütün kadınları-
mızı rahmetle anıyorum. Onların yanına ye-
nilerinin eklenmemesi için üzerimize düşen 
sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonrada yapmaya gayret edeceğimizi 
ifade etmek istiyorum” dedi. Arslan, konuş-
masını “Kadınlar Var” şiiri ile tamamladı. 

Bakan Selçuk, "HAK-İŞ’i Tebrik 
Ediyorum"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “HAK-İŞ’in 10. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında 
sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. Kadın Emeği 
Buluşmalarının bugün 10’uncusunu kutlu-
yoruz. Bazı buluşmaları ilk sefer yapmak 
önemli bir ivme kazandırıyor. Fakat bu emek 
buluşmalarını sebat ederek geleneksel hale 
getirmek önemli. HAK-İŞ bu konuda çok 
önemli bir başarı elde etti. Kadın Emeği Bu-
luşması’nı 10’uncu kez yaparak geleneksel 
bir hale getirmiş durumda. Yapılan bu güzel 
çalışmaların kadınlarımız ve ülkemiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ 
Konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı bu 
konudaki ilgi ve hassasiyetlerinden dolayı 
tebrik ediyorum” dedi.

“28 Şubat’ın En Büyük Mağduru 
Kadınlar Oldu”

28 Şubat’ın en büyük mağdurunun kadınlar 
olduğunu vurgulayan Selçuk, “28 Şubat sü-
recinde kadınların emeğinin, haklarının nasıl 
hiçe sayıldığına şahit olmuştuk. Milletimiz bu 
vahim zihniyete bir daha asla izin vermeye-
cek. Bizler her daim bu tür antidemokratik 
girişimlerin karşısında durmaya devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu.

“Sendikacı Lider Kadınlarımızın 
Sayısı Artacak”

Kadınların toplumun her alanında her za-
mankinden daha fazla yer aldığını dile getiren 
Bakan Selçuk, “Ne mutlu ki sendikalarımız-
da daha fazla kadınlarımız yer alıyor. Sendika 
üyelerimizin arttığı kadar, sendikacı lider ka-
dınlarımızın sayısı da artacak. Kadınlarımızın 
her alandaki özgüveninin, üretkenliklerinin 
artması millet olarak bizi son derece gurur-
landırıyor. Kadını ve erkeğiyle çok daha güç-
lü bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Kamu çalışanlarının yüzde 40’ına yakınının 
kadın işçi ve memur olduğunu söyleyen 
Selçuk, “Hem işçilerimizin, hem memur-
larımızın sendikalaşma ve kadınlarımızın 
daha fazla sendika üyesi olmaları konu-
sunda ivmeleri ve eğilimleri pozitif şekilde 
görmekteyiz. Çalışma hayatına baktığımız-
da kadınlarımızın girişimciliklerinin arttığını 
görüyoruz. Kadın girişimcilik oranları yüzde 
15’lerden yüzde 19’lara kadar artmış du-
rumda” dedi. Çalışma hayatında istihdamın 
artması ve işgücüne katılım oranlarının art-
masını önemsediklerini dile getiren Selçuk, 
“Kadınlarımızın işgücü piyasasında daha et-
kili olabilmesi için dijital çağa adaptasyonları 
çok önemli. Bu konuda sendikalarımıza çok 
önemli görevler düşüyor. Dijital dönüşümün 
gerçekleştiği bir çağda kadınlarımızı bu çağa 
adapte edebilirsek o kadar güçlü ve kuvvetli 
olmalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.

“HAK-İŞ Kadın Sendikacılığı 
Konusunda Başarı Hikâyesi 
Yazıyor”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
olarak kadınların sendikalaşmasını ve sivil 
toplum kuruluşlarında yer almalarını çok 
önemsediklerini dile getiren Bakan Selçuk, 
“Sendikalı üyelerimizin ve sendikalı kadın 
üyelerimizin sayısı arttı. Sendikalı kadın yö-

neticilerimizin sayısı da artacak. HAK-İŞ bu 
konuda öncü bir konfederasyon olarak bu so-
rumluluğunu yerine getirmektedir. HAK-İŞ, 
sosyal diyalog konusunda yapıcı ve özgüvenli 
duruşuyla olduğu kadar kadın çalışanlarına 
verdiği önem noktasında da çok önemli bir 
konumdadır. Kadın konusundaki aktif çalış-
malarıyla önemli bir duruş sergileyen HAK-
İŞ, kadın sendikacılığı konusunda bir başarı 
hikâyesi yazıyor” dedi. HAK-İŞ 10. Uluslara-
rası Kadın Emeği Buluşması’nı çok olumlu 
ve çok sevindirici bir hassasiyetin yansıması 
olarak nitelendiren Selçuk, “Düzenlenen pa-
nelin tüm kadınlarımız ve ülkemiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Başkanımız 
Mahmut Arslan’a, panelistlerimize ve katı-
lımcılarımıza teşekkür ediyorum”  dedi.
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Zengin: “HAK-İŞ’in Kadına Bakış 
Açısı Milli ve Manevidir”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bütün 
kadınların, özellikle de emekçi kadınların 
seslerini yükseltecekleri, emeğin onuru ile 
duruş gösterecekleri bir gün olduğunu söy-
ledi.
Türkiye’nin ve uluslararası sendikal hareke-
tin saygın bir üyesi olan HAK-İŞ’in kadına ba-
kış açısının da evrensel olduğunu dile getiren 
Zengin, “Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ka-
dına bakış açısı millidir ve manevi değerleri-
mizle örtüşmektedir. HAK-İŞ olarak, ‘Fıtratta 
Farklılık Haklarda Eşitlik’ diyoruz. Kadın ve 
erkeği ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının 
içinde hem adil bir rol paylaşımını istiyor, 
hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı 
benimsiyoruz” dedi.

“Kadın Konusundaki Anlayışımızda 
Çok İleri Noktadayız”

HAK-İŞ’in kuruluşundan günümüze kadar 
geçen sürede emek hareketinde kadının 
yerine ve önemine özen gösterdiklerini dile 
getiren Zengin, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, kadın konusunda ortaya koyduğu-
muz ifadelerimizle, anlayışımızla, politikala-
rımızla bugün çok ileri bir noktadayız. Yüz-
lerce emekçi kadınla çıktığımız bu yolda yüz 

binleri aşmış olmanın gururunu yaşıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Sendikalarımızda Sendikacı Kadın 
Liderlerimiz Var”

HAK-İŞ’li emekçi kadınların sendikal hare-
ketteki yerinin ve rolünün tarihe iz düştüğü-
nü belirten Zengin, “Bugün sendikalarımızın 
hemen hemen her kademesinde sendikacı 
kadın liderlerimiz görev yapmakta. Temsilci-
lik, şube başkanlığı, genel başkan yardımcı-
lığı gibi her statüde kadın liderimizi görmek-
teyiz. Bunun son örneğini yakın zamanda 
HAK-İŞ’te yaşadık. Konfederasyonumuzda 
ilk defa bir kadın, genel sekreter olarak gö-
rev yapmakta. Kendisini biz kez daha tebrik 
ediyor, HAK-İŞ camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
Zengin, “Bütün kadın üyelerimizi sendikala-
rımızda daha fazla yer almaya davet ediyo-
rum. HAK-İŞ, kadın emekçilerin kendilerini 
rahatça ifade edebilecekleri, her kademede 
yer alabilecekleri bir platformdur. Öncümüz, 
liderimiz Sayın Genel Başkanımızın da söy-
lediği gibi, ‘HAK-İŞ, çalışan kadınlarımız için 
bir adrestir, geleceğinizin ve hayallerinizin 
evidir. HAK-İŞ evinizdir. HAK-İŞ sizindir. Siz 
HAK-İŞ’siniz” sözlerine yer verdi.

“Diyarbakır’lı Anne ve Babaların 
Her Zaman Destekçisiyiz”

Evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden 
kurtarmak için, 553 gündür HDP Diyarbakır 
İl Başkanlığı Binası önünde oturma eylemi 
yapan gözü yaşlı anaları anımsatan Zengin, 
“HAK-İŞ olarak, Diyarbakırlı annelerimizin ve 
babalarımızın bu eylemini, çağrısını oldukça 
anlamlı buluyor ve her zaman destekçileri 
olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.
Program kapsamında, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü vesilesiyle Diyarbakır annelerinin 
bulunduğu çadıra online bağlantı yapıldı. 
Diyarbakır Annelerini temsilen konuşan 
Ayşegül Biçer, evlatlarını bölücü terör örgü-
tünün elinden kurtarmak için gösterdikleri 
direnişi anlattı.
Programın sonunda Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, HAK-İŞ 
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifi-
kasını takdim etti. 
Öz Sağlık İş Sendikamızın Başkanı Devlet 
Sert ve Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gül-
pembelioğlu sağlık çalışanlarının sorunlarını 
içeren bir dosyayı Bakan Selçuk’a takdim etti. 
Program, Zoom üzerinden de canlı olarak 
yayınlandı.
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Kadınlar Var
KALBİNE SIR TUTMUŞ

YÜREĞİ ÇATLAMIŞ

YARALARINA TUZ BASILMIŞ

KOR DEMİRLERLE DAĞLANMIŞ

DAĞLANMIŞ KADINLAR

KADINLAR VAR

HASRET ACISINI KATIK ETMİŞ EKMEĞİNE

YÜREĞİNE TARLA GİBİ SEVGİ EKMİŞ

GÖZYAŞI İLE SULAYIP

SEVDASI İLE HASAT ETMİŞ

KADINLAR

KADINLAR VAR

ANA OLMUŞ, BACI OLMUŞ

YAR OLMUŞ, YOLDAŞ OLMUŞ

KUZUSUNU SIRTINA BAĞLAMIŞ

BİR ELİNE ÇAPASINI, SEPETİNİ ALMIŞ

EKMEK DAVASINA YOLA DÜŞMÜŞ KADINLAR

KADINLAR VAR EDEBİ İLE SEVEN, DAĞ GİBİ

GÜVENEN, EN ZOR ANLARINDA YAPTIKLARI SEÇİMLER İLE 
EN BÜYÜK ZAFERLERE NAİL OLAN KADINLAR 
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KADINLAR VAR KALBİ SEVİLİNCE UÇAN

SEVİLMEYİNCE GÖÇEN

DUA EDERKER, AĞLARKEN SESSİZCE GÖZLERİNİ YUMAN

ÇÜNKÜ, ÇÜNKÜ EN GÜZEL ŞEYLERİN  
GÖZLE GÖRÜNEN DEĞİL, 
KALPLE HİSSEDİLEN OLDUĞUNU BİLEN KADINLAR

KADINLAR VAR

DÖVÜLEN, SÖVÜLEN, ŞİDDET GÖREN, ÖLDÜRÜLEN, 
KADERLERİ ERKEKLERİN ELİNDE DEĞİL MELEKLERİN 
ELLERİ İLE YAZILMIŞ KADINLAR

HER ŞEYİ BİLMEYEN AMA 

KADİR KIYMET BİLEN KADINLAR

KADINLAR VAR,

TARLADA, FABRİKADA, PAZARDA, ÇARŞIDA, YORULMUŞ 
YÜREĞİNİ SUSTURMUŞ EMEKÇİ ALIN TERİNİ, YAZMASININ 
UCU İLE SİLMİŞ KADINLAR

KADINLAR VAR,

GÜLÜŞÜNDE DERİN ACILARIN SESSİZ ÇIĞLIĞI, GÖZÜNÜN 
YAŞINDA YÜZYILLARIN YORGUNLUĞU, CAN KIRIKLARINI 
DÖKEMEDİĞİ SÖYLEYEMEDİĞİ KELİMELERİ OLAN 
KADINLAR

YOK OLSUN, YOK OLSUN ŞİDDET ÖLÜM

SON OLSUN, SON OLSUN YOKSULLUK. ZULÜM

VAR OLSUN, VAR DAİM OLSUN KADIN EMEKÇİ GÜNÜN

GÜL DİLEK SARIFAKOĞLU
GAZİANTEP 1 NOLU ŞUBE KADIN KOMİTESİ BAŞKANI
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Genel Sekreterimiz Eda Güner de Kadın 
Çalışanların Örgütlülüğü konusunda bir 
konuşma yaptı. Güner, HAK-İŞ’in kadın 
konusundaki tüm söylemlerini eyleme dö-
nüştürdüğünü belirterek, “HAK-İŞ’in hayata 
geçirdiği birçok faaliyet ile sözde değil özde 
bir ‘sendikalı kadın lider’ perspektifi ortaya 
koyduğunu gururla ve onurla ifade etmek 
istiyorum” dedi.

“HAK-İŞ, Öncü Bir Sivil Toplum 
Kuruluşu Olmuştur”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın li-
derliğinde ve HAK-İŞ Yönetim Kurulunun 
destekleriyle HAK-İŞ olarak kadınların sen-
dikalarda temsili, gelişmesi ve güçlendiril-
mesi hususlarında çok büyük ivme kaydet-
tiklerini söyleyen Güner, “Bizleri cesaretlen-
diren ve kadınların emek hareketinde daha 
çok yer almasını sağlayan Sayın Genel Baş-

kanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür 
ediyorum. Tam da bu yüzden HAK-İŞ, kadın 
çalışanların örgütlülüğü denildiğinde kur-
duğu model ile hem duruş, hem söylem, 

hem de eylem olarak öncü bir sivil toplum 
kuruluşu olmuştur” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Söylediğimizi 
Yapıyoruz”

Konfederasyonumuz kadın üye sayısının 23 
bin arttığı bilgisini veren Güner, “Bu bizim 
gücümüzdür. Bu, inancımızın, verdiğimiz 
mücadelenin ve kadına verdiğimiz değerin 
bir sonucudur. Çünkü HAK-İŞ olarak biz 
söylediğimizi yapıyoruz. İcraata geçirdiği-
mizi söylüyoruz. Bizim iddialarımız, hedef-
lerimiz ve hayallerimiz var. Bizim birinci 
önceliğimiz sendikal mücadeledir. Bu mü-
cadelede ortaya koyduğumuz kararlık ve 
şeffaflık da HAK-İŞ’i farklı kılan unsurlardır” 
şeklinde konuştu.

“Kadın Sendikacı Liderler 
Yetiştiriyoruz”

Sendikacılığı yalnızca ücret ya da sosyal 

HAK-İŞ Uluslararası 10. Kadın Emeği Buluşması programının öğleden sonraki bölümünde 
moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın yaptığı “Çalışan Kadının Emek Hareketindeki Yeri, Yeni 
Dünya Düzeninde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel ve Kadınların  

HAK-İŞ’teki Temsil Gücü konusunda sunumlar gerçekleştirildi. 

Güner: “HAK-İŞ, Öncü Bir Sivil Toplum 
Kuruluşu olmuştur”

HAK-İŞ 10. KADIN EMEĞİ BUlUŞMASINDA pANEl ve SUNUMlAr YApIlDI
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imkânlar temelinde görmediklerinin altını 
çizen Güner, “Sendikal mücadeleye yılma-
dan ve değerlerimizden vazgeçmeden de-
vam edeceğiz diyen bir Genel Başkanımız 
var. Buna inanan bir yönetim kurulumuz 
var. HAK-İŞ’in tılsımı ve ışığı da işte bu 
mücadeleden ve inançtan geliyor. Sendi-
kal mücadelemizi yürütürken problemlere, 
sorunlara ya da olmamışlara takılmadık ve 
takılmayacağız. HAK-İŞ vizyonunu ve duru-
şunu içselleştiren, bu sorumluluğu taşıyan, 
HAK-İŞ’e değer katan ve üreten, HAK-İŞ’i 
anlayan ve anlatabilen, sorun çözen, poli-
tika üreten kadın sendikacı liderler yetiştiri-
yoruz. Kadınların yeterlilik, bilgi ve becerile-
riyle ön planda olması gerektiğine inanıyo-
ruz. Kadın liderlerimizle daha da güçleniyor 
ve büyüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Kullandığımız Kavramlarla 
Çalışma Hayatına Damga 
Vuruyoruz”

Kadın sendikacılardan üretmelerini, öne-
ride bulunmalarını, HAK-İŞ’in duruşuna, 
söylemine ve bakışına uygun bir yöntem 
geliştirerek sahada mücadele etmelerini 
beklediklerini söyleyen Güner, “Biz sadece 
yerelde, ulusal arenada değil uluslarara-
sı sendikal harekette de çok etkin yer alı-
yoruz. Sadece faaliyetlere katılmak ya da 

HAK-İŞ’i temsil etmek noktasında değil, 
kullandığımız kavramlarla da çalışma ha-
yatına damga vuruyoruz. HAK-İŞ’e özgü 
olan “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” kav-
ramımız uluslararası sendikal harekette 
yer alan konfederasyonlar tarafından örnek 
alınmış bir kavramdır” ifadelerini kullandı.

“Hep Üstüne Kattık, Yenisini 
Ürettik”

Kadın sendikacılardan kadın örgütlülüğü-
nün daha da artması için HAK-İŞ’i sahada 
anlatacak yeni ve özgün kavramlar geliştir-
melerini beklediklerini vurgulayan Güner, 
“Kavram üretmek dediğimiz şey de tam 
olarak bu aslında. Biz hiçbir zaman hali-
hazırda var olan bir söylemi kullanan bir 
kuruluş olmadık. Hep üstüne kattık, hep 
yenisini ürettik, hep kendimizle yarıştık ve 
bir üste çıktık. Örgütlenme dedik, büyüme 
dedik ama üstüne ekledik ki ‘sendikal de-
ğerler ekseninde’, sendikal mücadele de-
dik; üstüne ekledik ‘İlkeli kararlı ve erdemli 
sendikacılık anlayışı ile mücadele’ dedik” 
sözlerine yer verdi.

“HAK-İŞ’in Güçlü Sendikacı 
Kadınları İle Birlikteyiz”

Kadınları sadece ulusal alanda değil, ulus-
lararası arenada yer almaları için de ce-
saretlendirdiklerini söyleyen Güner, “Hem 

Konfederasyonumuzda hem de sendika-
larımızda görev yapan birçok uzmanımız 
uluslararası sendikal harekette icra kurulu, 
yönetim kurulu ve komite başkanlığı gibi 
önemli yerlerde HAK-İŞ’i temsil ediyor. Bu-
gün yine bu salonda hem fiziken hem de 
online bağlantımız üzerinden bizi izleyen 
HAK-İŞ’in güçlü sendikacı kadınları ile bir-
likteyiz. Bu HAK-İŞ’in kadın örgütlülüğüne 
inancıdır, kadın üyelerimizin de HAK-İŞ’in 
gücüne olan inancıdır” şeklinde konuştu.

“14 Milyon Üyesi Olan Bir HAK-İŞ 
Hayal Ediyoruz”

Güner, “Kendimizi elde ettiğimiz küçük ba-
şarılarla değil, hedef olarak koyduğumuz 
büyük hedeflere yürümek için sorumlu his-
setmemiz lazım. Hayalimiz şudur; ülkenin 
14 milyon işçisinin hepsinin HAK-İŞ’li ol-
duğu bir Türkiye hayal ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“HAK-İŞ, Ne Yapabilirim Derdiyle 
Dertlenen Bir Konfederasyon”

“Çalışan Kadının Emek Hareketindeki Yeri, 
Yeni Dünya Düzeninde Karşılaşılan So-
runlar ve Çözüm Önerileri” panelinin mo-
deratörlüğünü yürüten Hacı Bayram Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın, tarihten günümüze kadar 
kadınların çalışma hayatında yaşadığı zor-
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luklara değinerek, “Bugün düzenlediğimiz 
panel, değerli akademisyenlerimizin sunu-
muyla meselenin bilgi, akademik boyunda-
ki tartışmayı da gerçekleştirmiş olacağız. 
Modern toplumlarda insanlara en çok şu 
uyarıda bulunuluyor; Sorunun çözümü için 
sadece çözüm tespiti yapmak yeterli de-

ğil. ‘Evet sorun var ben buna katılıyorum’ 
demek yeterli değil. Ne demek gerekiyor? 
Sorunun çözümü için nasıl bir katkı sağla-
manız gerekiyor. Demokratik toplumlarda 
erişim ve katılım noktasında size verilen 
haklar büyük öneme sahip. HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nu ayrı bir özel değerlendirme 

ile ele almak gerekiyor. HAK-İŞ sadece so-
run var, sorun yaşanıyor demiyor. HAK-İŞ, 
eğer bir sorun varsa çözümüne katkı sağ-
lamak için ne yapabilirim derdiyle dertle-
nen konfederasyon ve sendikal bir bütün-
lüğü ifade ediyor” diye konuştu.
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“PERC Kadın Komitesi ILO C190 
Sözleşmesi Onayı İçin Lobi 
Yapıyor”

“Çalışma Hayatında Şiddetle Mücadelede” 
konusunda online olarak programa bağ-
lanan Pan Avrupa Bölgesel Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı Olga Nicolae, “PERC 
Kadın Komitesi, bu yılki 8 Mart kutlamala-
rını ILO C190 Sözleşmesi'nin onaylanması 
için lobi yapmaya ve işyerinde şiddet ve ta-
cize karşı kampanya yapmaya ithaf etmiş-
tir. Bu kapsamda PERC kuruluşlarının yüz-
de 50'si işyerlerinde şiddet ve tacize karşı 
mücadeleyi bir öncelik olarak görmektedir” 
dedi.

“Sendikalaşma Arttırılmalı”

“Pandeminin Çalışan Kadınlara Etkisi, Ya-
şanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri” ko-
nusunda konuşmalarını gerçekleştiren An-
kara Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi 
Nergis Dama ise, “İstihdamı korumak için 
öncelikle işgücünün ekonomik ve sosyal 
haklarının korunması şarttır. Dolayısıyla, 
koruma ve güçlendirme sürecindeki en 
önemli araçlardan birisi olan sendikalaşma 
arttırılmalı ve sendika tarafından sağlanan 
bilgilendirici, eğitici ve koruyucu program-
lar değişen şartlar ve koşullara göre gün-
cellenmelidir” şeklinde konuştu.

“Kadınları Önemli ve Özel Kılan 
Hak ve Adalet Mücadelesidir”

“Tarihten Günümüze Emek Hareketinin 
Öncüsü Kadınlar” konusunda Uludağ Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Meryem Ay-
şegül Kozak Çakır ise yaptığı konuşmada, 
“Tarihte andığımız bu kadınları önemli kılan, 
özel yapan, anılmaya hatırlamaya layık kı-
lan şey yaşadıkları dönemler, coğrafyalar, 
dinler, kültürler, yaşam tarzları ne kadar 
farklı olursa olsun hepsinin karşılaştıkları 
zorluklar karşısında hem kendileri hem de 
hem cinsleri için değil, tüm insanlık için ver-
dikleri hak ve adalet mücadelesidir” dedi.

“Kadınlar Olarak Adaleti İstiyoruz”

“İdealleri Doğrultusunda Bedel Ödeyen Si-
yasette ve Sendikacılıkta Lider Kadın” ko-
nusunda panele misafir konuşmacı olarak 
katılan Sudan Eski Milletvekili ve SWTUF 
Kadın Komitesi Eski Başkanı İman Ahmed 
ise konuşmasında, “Yıllar boyunca toplum-
sal eşitlik ve cinsiyet eşitliğini tartıştık. Biz 
kadınlar olarak adaleti istiyoruz. Kadınları-
mıza karşı her türlü ayrımcılığın önlenme-
si için tartışmalar yaptık ama bir sonuca 
varamadık. Sudan’da Kadınlar Günü ile il-
gili olarak her yıl siyasi, ekonomik, sosyal 
alanda başarıların kutlamasını yapardık. Bu 
sayede toplumda çok önemli kazanımlara 
ulaştık. Fakat askeri darbenin gelmesiyle 
birlikte elde ettiğimiz bütün başarıları eli-
mizden aldılar, mal varlıklarımıza el koydu-
lar” diye konuştu.

HAK-İŞ’TEKİ KADINLARIN TEMSİL 
GÜCÜ

Panelin ardından Kadınların HAK-İŞ’teki 
Temsil Gücü konusunda Öz Gıda-İş Sen-
dikası’ndan Ülkü Tula Yılmaz, Özçelik İş 
Sendikası İşyeri Temsilcisi Nazlı Kaya, Öz 
İplik-İş Sendikası Akyazı Şube Teşkilatlan-
ma Sekreteri Saime Elma, HAK-İŞ Sinop İl 
Başkanı Esra Gelişli, Öz Toprak-İş Sendika-
sı Kadın Komitesi Başkanı Nihal Kahraman 
Vural, OLEYİS Genel Sekreteri Serpil Açık-
göz, Öz Finans-İş Sendikası Genel Merkez 
Disiplin Kurulu Başkanı Ayşe Özkan, Hiz-
met-İş Sendikası Denetleme Kurulu Üyesi 
Ayşe Usta, Öz İletişim-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Zinet Özlem Akgüç, Öz 
İnşaat-İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cısı Tuğba Koruç, Medya İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Dilek Atçeken, Öz 
Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cısı Tuba Gülpembelioğlu HAK-İŞ ve bağlı 
sendikalarında yürüttükleri temsil çalışma-
larına ilişkin kısa sunumlar yaptılar. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Pa-
nelistlere ve HAK-İŞ’te temsil gücü ko-
nusunda sunum yapan isimlere HAK-İŞ 
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı ser-
tifikasını takdim etti. 
Program, HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşması Sonuç Bildirisinin okun-
masıyla sona erdi.
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Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Öz, 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın  Kadın Komite başkan ve üyeleri ile 
basın mensupları katıldı. Program saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başla-
dı. Tatvan’da Helikopter kazasında Şehit olan 
Kahraman Mehmetçiklerimiz ile tüm Şehit-
lerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından 
HİZMET-İŞ Kadın Komitesinin çalışmalarını 
içeren kısa film izlendi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan konuş-
masında, Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Ko-
mitesinin kadın emekçilerin sorunlarına çö-
züm bulmak ve iş hayatında kadınlar lehine 
adaleti sağlamak için 14 yıl önce kurulduğu 
anımsatarak, “Kadın Komitemiz sendikamı-
zın en birleştirici, en aidiyet geliştirici yapıla-
rındandır.  2007 yılında bir elin parmak sayı-
sını geçmeyen kadın emekçimizle çıktığımız 
bu yolda bugün, 34 bin 744 kadın üyemiz var. 
Amacımız bu kısa sürede on binlere ulaşan 
Kadın Komitemizi gelecekte, yüzbinlerle ifa-
de edilen konuma getirmektir. Emekçi kadın-
larımız Konfederasyonumuzun ve Sendika-
mızın değişik kademelerinde görevler aldılar 
ve bu görevleriyle yeni hedeflere doğru yürü-

yorlar. Biz sendikacı lider kadınlar istiyoruz. 
Kadın ve erkek sendikacı liderlerle HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ’i geleceğe taşıyacağız” dedi.

Sendikacı Lider Kadınlar 
Yetiştiriyoruz

HİZMET-İŞ kadın komitesinin 2007 yılında ku-
rulduğunu belirten Arslan, kadınların hak ve 
hukuklarının korunması noktasında 15 yılda 
büyük mesafe kaydedildiğini söyledi. HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’li kadınların liderlik potansiyeli-
ne sahip olduğunu belirten Arslan,” Sendikal 
mücadelede kadınların daha etkin daha güçlü 

bir şekilde yer alması konusundaki samimi-
yetimizi devam ettirirsek, bir gün hem HAK-
İŞ'te hem de HİZMET-İŞ’te kadın sendika 
başkanının olacağının işaretlerini görüyoruz. 
Bu imkân, fırsat ve potansiyel var” dedi.

ILO’nun "İşyerinde Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Sözleşmesi"Nin 
İmzalanmasını İstiyoruz

Arslan, HAK-İŞ’in öncülüğü ve liderliğinde 
kadın konusundaki duyarlılıklarımızı, ortaya 
koyduğumuz hedeflerimizi tüm HAK-İŞ üyesi 
sendikaların sahiplenmesini istiyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Mart 2021 tarihinde konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamız tarafından Ankara Emek Konukevi’nde  

“Sendikacı Kadınlardan Sendikacı Lider Kadınlara” temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Emeği 
Buluşması’na Katıldı
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma 
Örgütü ILO'nun 2019 yılında kabul edilen 
İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücade-
le Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından bir an 
evvel imzalanmasını istediklerini belirten 
Arslan, “Çünkü bizler çalışan kadınları temsil 
ediyoruz ve üyelerimizin iş yerinde uğradığı 
her türlü şiddete karşı bu sözleşmenin bir an 
evvel Türkiye tarafından imzalanmasını ve 
bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz” diye 
konuştu.
Arslan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de şu 
değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Söz-
leşmesi etrafında kopartılan fırtınaları ve bu-
nun bugüne yansıyan sonuçlarının ötesinde 
HAK-İŞ meseleye büyük fotoğraftan bakıyor. 
Bu sözleşmenin bütün yönleri tartışılabilir 
ama bu sözleşmeyle ilgili değerlendirme 
yapılırken bu süreçleri doğru analiz etmemiz 
gerekiyor. Bütün bu süreçleri makul, objektif 
ve Türkiye'nin şartlarını dikkate alarak yapı-
lan değerlendirmeleri esas almalıyız. Yoksa 
günlük politik gündemin bir parçası olarak 
sadece salt  sözleşmenin bazı maddelerini, 
bazı hükümlerini esas alarak yapacağımız 
değerlendirmelerin bizi yanlış bir istikame-
te götüreceği noktasında endişelerimiz var. 
Hiçbir sözleşme, vahiy değildir, eleştirilebi-
lir, değiştirilebilir, karşı çıkılabilir. Elbette ki 
herkesin hakkıdır ve bu haklarını kimse bir 

başkasına devredemez, buna saygı gösteri-
yorum. Sözleşmeyi eleştirenler kadar söz-
leşmeye sahip çıkanlar için de aynı şeyleri 
değerlendiriyoruz. Ama HAK-İŞ bütün bu-
ralarda daha objektif, daha yukardan büyük 
fotoğrafa bakarak, Türkiye'de neyin değişti-
ğini, sözleşmenin imzalanmasından önce ve 
sonrasında neler değiştiği noktasını iyi analiz 
etmemiz gerekiyor." 
Arslan, İstanbul Sözleşmesi etrafında yapılan 
tartışmaların objektif olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade ederek, “HAK-İŞ, bunu 
yapıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 
olduğu gibi aslında Türkiye hassasiyetidir. Bu 
ülkenin kadınları, erkekleri içindir. O nedenle 
biz bir adım atarken meseleyi kamuoyunun 
gündemine getirirken bir sorunu ortaya ko-
yarken bu hassasiyetle bakıyoruz” görüşünü 
dile getirdi.

"Kadın İsterse Her Şeyi Başarabilir 
ve Yapabilir"

Kadının çalışma hayatında yerine ilişkin ge-
linen noktanın hala yeterli olmadığına işaret 
eden Arslan, şube ve genel merkez yönetim 
kurullarında kadın üye oranında temsilin 
sağlanabilmesi için teşkilatın cesaretlendi-
rilmesi gerektiğini, bunun için de en büyük 
görevin kadınlara düştüğünü belirtti.

“Kadın Temsilcilerimizin 
Yaygınlaştığı Bir Hizmet-İş Modelini 
Hayata Geçireceğiz” 

15 yıl önce hayal edilen pek çok çalışmayı ba-
şarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, 
“Gerçekleştireceğimiz rüyalarımız, hayalle-
rimiz var. Bunları adım adım hayata geçire-
ceğiz ve bu mücadeleyi ileriye taşıyacağız. 
Şubelerimizde kadın yöneticilerimizin, kadın 
şube başkanlarımızın, kadın temsilcilerimizin 
yaygınlaştığı bir HİZMET-İŞ modelini hayata 
geçireceğiz. Sendikamızın geleceğinde ciddi 
şekilde katkı verecek sendikacı kadınlardan 
sendikacı lider kadınlara ihtiyacımız var” dedi.

“Terörle Mücadele Konusunda 
Tarihin En Güçlü Adımını Bu 
Kadınlar Attı”

Sendika Genel Başkanı Arslan, geçen haf-
ta Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiklerini 
anımsattı.
Farklı sivil toplum örgütlerinin de Diyarbakır 
Anneleri'ni ziyareti için çaba harcadıklarını 
anlatan Arslan, "23 Şubat'ta Diyarbakır'day-
dık. Her bir annenin, her bir babanın hikaye-
lerini dinledik. Bu analar, sadece evlatlarını 
aramıyorlar, aynı zamanda bu ülkenin nor-
malleşmesini, bu ülkenin terörden arındı-
rılmasını, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak 
isteyen, bu ülkenin insanlarına gerçekten 
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insanlığa yakışmayacak şekilde saldıran te-
röristlere karşı da büyük bir mücadele içeri-
sindeler" diye konuştu.
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “HDP İl 
Başkanlığı önündeki eylem başladığı andan 
itibaren bugün 549. gün. O kadar gündür o 
eylemler sadece oraya katılanların sayısını 
artırmadı, 20 civarında anne ve baba evladına 
kavuştu, teröristlerin elinden kaçıp devletin 
güvenlik güçlerine sığındı, 243 evlat da yine 
bu çağırıya uyarak ailelerine kavuşuyor. Bu 
yeterli değil, daha çok evlatlarımızı terörist-
lerinden elinden kurtarmamız gerekiyor. Bu 
analar sadece evlatlarını değil, aynı zaman-
da bu ülkenin normalleşmesinin ve terörden 
arındırılmasını, bu ülkeyi bölmek isteyen, 
parçalamak isteyen bu ülkenin insanlarına 
gerçekten insanlığa yakışmayacak şekilde 
saldıran teröristlere karşı büyük bir müca-
dele içerisindeler. Diyarbakır Anneleri sadece 
kendi çocukları için değil, bu ülkenin bütün 
çocukları için orada mücadele ediyorlar. De-
mokrasimiz için, Türkiye'nin güvenliği için 
mücadele ediyorlar. Terörün ortadan kaldırıl-
ması için terörle mücadele konusunda tari-
hin en güçlü adımını bu kadınlar attı.”

“Hak-İş Olarak Kadın Stratejisi ve 
Eylem Planı Hazırladık"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 

Zengin de "Fıtratta farklılık haklarda eşitlik 
ilkesiyle biz kadın ve erkeğin ailede, sosyal 
hayatta ve iş hayatının içinde hem adil bir rol 
paylaşımını hem de eşit fırsatlara erişeceği 
bir yaklaşımı benimsiyoruz. 'Fıtratta farklılık 
haklarda eşitlik' anlayışını çalışma hayatında 
sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eği-
tim politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık 
arttırılması da önem taşımakta” dedi.
Kadınları, çalışma hayatı başta olmak üzere 
siyasette, ekonomik ve sosyal hayatta daha 
da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden 
Zengin, HAK-İŞ olarak Kadın Stratejisi ve Ey-
lem Planı hazırladıklarını ve belirlenen hedef-
ler doğrultusunda kadınlara yönelik faaliyet-
leri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Demokratik, İleri Bir Toplum İçin 
Kadınların Güçlendirilmeleri Önemli”

Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice 
Ayhan da kadının toplumun en etkili, yönlen-
dirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğu-
nu belirterek, “Demokratik, ileri bir toplum 
için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve ola-
naklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı 
ile büyük önem taşımaktadır” dedi.
Genel işler işkolunda çalışan kadınların sen-
dikal harekette temsilinin olmaması sebe-
biyle HİZMET-İŞ Kadın Komitesi’nin 2007 

yılında kurulduğunu belirten Ayhan, “Kadın 
Komitemiz kısa zamanda büyüdü. Kadınların 
sendikal hayata aktif katılımını sağlamaya, 
çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına 
çözüm üretmeye, bilgi ve birikimlerini verime 
dönüştürebilecekleri uygun zeminler hazırla-
maya, ulusal ve uluslararası sendikal hareket 
içinde öncü olmaya, kadınlarımızın aile hayatı 
yanında, sosyal, kültürel, siyasal ve ekono-
mik hayatta da aktif olmasını sağlamaya, bü-
yük bir azimle devam etmektedir” dedi.
Programda HİZMET-İŞ Genel Merkez Disiplin 
Kurulu üyesi Nevir Er, HİZMET-İŞ Genel Mer-
kez Denetim Kurulu üyesi Ayşe Usta, HİZ-
MET-İŞ Dış İlişkiler Daire Başkanı Yusra Erilli 
Kurumlu ve misafir konuşmacı Zehra Shab 
da birer konuşma yaptılar.
Ayrıca Doç. Dr. Mehmet Merve Aydın, “696 
sayılı KHK ve Yerel Yönetimlerde Kadın”, 
Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Ceren 
Cebeci, “Mutlu Kadın, Bilinçli Gelecek” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Arslan, Fidan Sertifikası Verdi

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
katılımcılara, Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine adlarına yapılan Fidan Bağış Serti-
fikalarını verdi.
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HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin ve Komite üyeleri Genel Sekreteri-
miz Eda Güner’e HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Sekreterliğine atanması dolayısıyla 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, HAK-İŞ’in 
ilklerin Konfederasyonu olduğunu belirte-
rek “HAK-İŞ her daim bir model oluştur-
muş ve yol çizmiştir. Biliyoruz ki, HAK-İŞ 
davasına inanarak ve samimiyetle müca-
dele ettiğimiz sürece HAK-İŞ’te her görev 
var. Kadın çalışmaları konusunda destekle-

rini bizden esirgemeyen Genel Başkanımız 
ve HAK-İŞ Yönetim Kurulumuza teşekkür-
lerimi sunarım” dedi. HAK-İŞ’in giderek 
daha da güçlendiğini ve büyüdüğünü belir-
ten Güner,  sendikal mücadelede kadınlara 
büyük rol düştüğünü ve birlikte mücadele 
etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Zengin, Genel Sekreterimiz Eda Güner’in 
Kadın Komitesine büyük katkı ve destek 
sağladığını anımsatarak, Güner’in HAK-İŞ 
Genel Sekreteri olarak atanmasından duy-
dukları gururu ifade etti. Zengin ve Kadın 

Komitesi başkan ve üyeleri Genel Sekrete-
rimiz Güner’e başarı ve hayırlı olsun dilek-
lerini ilettiler. HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kan ve üyeleri, sendikalarında yürüttükleri 
faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi ve karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundular. Genel Sek-
reterimiz Eda Güner’e kendilerine verdikleri 
destekten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zen-
gin, Genel Sekreterimiz Eda Güner'e günün 
anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Genel Sekreterimiz Eda Güner, 9 Şubat 2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı  
Fatma Zengin ve beraberindeki Kadın Komitesi Başkan ve üyeleri ile görüştü. 

HAK-İŞ Kadın Komitesinden Güner'e 
Hayırlı olsun Ziyareti
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Arslan, HAK-İŞ’in, bütün antidemokratik sü-
reçlerde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de 
milli iradeden yana tavır aldığını, Türk de-
mokrasisi ve sendikal hareketinin onurunu 
korumak için bedeller ödediğini söyledi. 
Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 24. 
yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama-
da şu değerlendirmelerde bulundu:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 28 Şubat 
Postmodern darbesinin 24. Yıldönümünde 
bütün antidemokratik müdahaleleri nefret 
anıyoruz. HAK-İŞ olarak, 45 yıllık onurlu tari-
himizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra 
ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik 
müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara 
tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. 
28 Şubat, Türk demokrasi tarihine bu ülke-
nin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye ça-
lışıldığı bir süreç olarak kara bir leke olarak 
geçmiştir. İnsan onuru ve haysiyetinin ayak-
lar altına alındığı bir süreç bütün dünyanın 
gözleri önünde yaşanmıştır. Başörtülerinden 
dolayı üniversite kampüslerine alınmayan, 

coplanan, yerlerde sürüklenen, ikna odaları-
na alınan kız öğrencilerin, kendi ülkelerinde 
eğitim hakkı ellerinden alınmıştır. Kadınların 
başörtülerinden dolayı kamuda çalışma hak-
kı ellerinden alınmış, ehliyet ve pasaport dahi 
verilmemiştir. 
28 Şubat “postmodern” darbesinin üzerinden 
uzun yıllar geçtikten sonra da olsa sorumlu-
ların yargılanması, Türkiye demokrasi tarihi 
ve darbelerle hesaplaşma açısından önemli 
bir girişim olmuştur. Ancak yaşanan bunca 
insan hakkı ihlalleri, bunca acı ve gözyaşının 
hesabının tam olarak sorulamadığı endişesi-
ni taşıyoruz. 
28 Şubat Post Modern Darbesinin, medya, iş 
dünyası, sivil Bürokrasi ve yargı ayağından 
da hukuk önünde hesap sorulması, 28 Şubat 
sürecinin tüm boyutlarıyla hesaplaşılması 
için hukuki bir gerekliliktir.
 Çünkü dünyanın gözleri önünde yaşanan 
ve insanlık onurunu ayaklar altına alan bu 
utanç verici duruma maalesef bir kısım si-
vil toplum örgütleri sessiz kalmış, hatta bu 

sürecin taşeronluğunu yapmıştır. Bazı sivil 
toplum örgütleri yine kendi deyimleriyle 
oluşturdukları “Beşli Çete” ile üyeleri olan 
işverenlere, esnafa ve emekçilere ihanet et-
miştir. O dönemde hükümeti yıkma görevi 
üstlenen medya örgütlerinden iş dünyasına, 
meslek kuruluşlarından işçi örgütlerine, yar-
gı mensuplarından üniversite mensuplarına 
ve siyasetçilere kadar süreçte aktif olarak 
rol alanlar hala sorgulanmamıştır. Türkiye’de 
kimsenin darbenin adını ağzına dahi alma-
ması için, 28 Şubat tüm bağlantıları ile açığa 
çıkarılmalıdır.
HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu gün-
den beri yerli ve milli duruşundan taviz ver-
meden, darbelere, olağanüstü dönemlere, 
demokrasiye yönelik bütün müdahalelere 
karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, 
halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. 28 
Şubat sürecinde de milli iradeden yana tavır 
almış, Türk demokrasisi ve sendikal hareke-
tinin onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, 28 Şubat 
sürecinde demokrasiden yana göstermiş 
olduğu tavırdan dolayı ağır bedeller de öde-
miştir. Aynı ağır bedelleri 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gecesi de millet iradesinden 
yana tavır aldığı ve duruşundan vazgeçme-
diği için de ödemiştir. 
Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bü-
tün süreçler çalışanların ve emekçilerin za-
rar görmesine neden olmuştur. Bu nedenle 
nereden gelirse gelsin her türlü darbeye ve 
başka kılıflara bürünmüş antidemokratik 
müdahalelere karşı olduğumuzu bir kez 
daha ilan ediyoruz. 15 Temmuz Hain darbe 
girişimine karşı tankların, tüfeklerin ve silah-
ların karşısında göğsünü siper eden kahra-
man halkımız, bundan sonra da hiçbir darbe 
girişimine müsaade etmeyecektir.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu 
tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik 

müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat Postmodern darbesinin 24. Yıldönümünde 
bütün antidemokratik müdahaleleri nefretle anıyoruz” dedi. 

"28 Şubat’ın 24. Yılında 
Antidemokratik Müdahaleleri Nefretle Anıyoruz"
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendir-
melerde bulundu:
“HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında 
bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel 
sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir 
konfederasyon olmuştur. Emek ilişkileri-
nin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-

İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak 
arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine 
getirmeye çalışırken diğer taraftan da araş-
tırma, inceleme, sistematik düşünce ve bi-
limsel çalışmaları bir bir hayata geçirmek-
tedir. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in bizzat 
sahada binlerce taşeron işçiyle yüz yüze 
görüşme/anket uygulaması ile gerçekleş-

tirdiği “Taşeron İşçisi Gerçeği” araştırması 
taşeron işçilerin kadro almaları için önemli 
bir veri olmuştur. 696 sayılı KHK kapsamın-
da kadro alan işçilerimiz işyerlerinde bazı 
uygulamalardan kaynaklı sorunlarla kar-
şılaşmaktadır. Üyelerimizin yaşadıkları bu 
sorunların yerinde ve ayrıntılı şekilde tespit 
edilmesini çok önemli görüyoruz.
HAK-İŞ olarak, Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımız tarafından araştırmaya da-
yalı olarak oluşturulan analiz ve raporları 
çok kıymetli buluyoruz. HAK-İŞ olarak, her 
zaman sendikal mücadelemizi sosyal diya-
log çerçevesinde politika geliştirerek, öneri 
ve taleplerimizi her platformda dile getire-
rek yürütüyoruz.
Çalışanları yakından ilgilendiren hemen 
her konuda HAK-İŞ olarak duruşumuzu, 
yöntemimizi ve bakış açımızı paylaşıyoruz. 
Bu sebeple işkolunun en büyük sendikası 
olan Öz Sağlık-İş Sendikamızın 696 sayılı 
KHK sebebiyle işçilerin yaşadıkları sorun-
lara ilişkin hazırladıkları saha raporunu çok 
değerli buluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların sahada sorunları tespit eden 
ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışı benimsediğini belirterek, “HAK-İŞ olarak araştırmaya 

dayalı olarak sorunların analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve çözüme yönelik  
adımlar atılmasını çok kıymetli buluyoruz” dedi.

“Sahada Sorunları Tespit Eden ve 
Çözüm üreten Sendikacılık”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ça-
nakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü do-
layısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:
“Çanakkale, ülkemiz düşman tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığında aziz milletimizin 
nasıl kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini 
gösterdiği yerdir. Çanakkale, toprağının her 
bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir 
milletin sıradan hatırlayışı değil, tarihi varo-
luşumuzu ebedi kılan bir duruştur. İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Girmeden 
tefrika bir millete, düşman giremez; toplu 
vurdukça yürekler, onu top sindiremez” ta-
biri kahraman şehitlerimizin vatanımızı canı 
pahasına nasıl koruduğunu en güzel şekilde 
anlatmaktadır.
Çanakkale, tarihte timsali görülmemiş bir 
kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanış-
manın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin 
adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için 
düşmana karşı tek vücut olan kahraman 
milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale 
düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin 
umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale’yi ge-
çilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakâr 

ve cefakâr milletimizin vatanı için yapabile-
ceklerinin göstergesidir.
Ülkemizi bölmek isteyen düşmanlar 106 yıl 
önce Çanakkale’de nasıl başarısız oldularsa, 
15 Temmuz gecesi de yine aynı şekilde boz-
guna uğramışlardır. Çünkü kahraman milleti-
mizin damarlarında Çanakkale ruhu mevcut-
tur. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, 
15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek 
isteyen FETÖ’cü hainlere karşı kadını, erkeği, 
yaşlısı genciyle korkusuzca meydanlara çık-
mış, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper 
etmiş, bu uğurda şehit ve gazi olmuştur. 15 
Temmuz gecesi, Türk milletinin birlik ve be-
raberliğini tüm dünya bir kez daha görmüş, 
milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsız-
lığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez 
daha anlamıştır. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemizin 
terörle mücadelesinde her zaman yanında 
olduk. Halkımızın birlik, beraberlik ve huzur 
içerisinde yaşamasını en önemli değer ola-
rak gördük. HAK-İŞ olarak ülkemiz tarafın-
dan yürütülen bütün terörle mücadele ope-
rasyonlarına her türlü katkı ve desteği verdik. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

ülkemizin terörle mücadelesinde daima ya-
nında olacağız. 
Çanakkale Zaferinin unutulmaz kahraman-
lardan birisi de Seyit Onbaşı olmuştur. Seyit 
Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nın en kritik dö-
neme girdiği anda 275 kg’lık topu tek başına 
taşıyarak ateşlemesi sonucunda İngiliz Oce-
an Zırhlısının batırılması tarihin akışını değiş-
tiren çok önemli bir olaydır. Seyit Onbaşı gibi 
kahramanlar 7 düvelin üzerimize saldırdığı 
dönemde imanlarıyla, inançlarıyla, sadakat-
leriyle milletimizin bağımsızlığını koruyarak 
kurtuluşa ermesini sağlamışlardır.
Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve onla-
rın bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sa-
hip çıkmak Türk milleti olarak boynumuzun 
borcudur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta olmak 
üzere bütün şehit ve gazilerimize borcumuz 
olduğunun bilincindeyiz.  Bütün şehit ve gazi-
lerimize karşı borcumuzun ve sorumluluğu-
muzun bir gereği olarak, 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi kahramanlarını unutmamak ve 
unutturmamak için Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamız Balıkesir’in Hav-
ran İlçesinde Çanakkale Zaferinin en önemli 
kahramanlarından birisi olan Seyit Onbaşı’nın 
adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktara-
bilmek için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit 
İlkokulu’nu hizmete açmıştır. Çanakkale 
kahramanı Seyit Onbaşı’nın bizlere bıraktığı 
emaneti geleceğe taşımak için ‘HAK-İŞ/Hiz-
met-İş Koca Seyit İlkokulu’nda yeni nesillerin 
eğitim görmesine öncülük ettiğimiz için mut-
lu ve gururluyuz. 
Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü-
nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı, 
bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Meh-
metçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve 
şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi’nin tarihte timsali görülmemiş bir kahramanlık destanı 

olduğunu belirterek, “Çanakkale, vatanı; bağımsızlığı ve hürriyeti için topyekûn hareket eden, 
düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir” dedi.

“Çanakkale Deniz Zaferinin  
106. Yıldönümünü Kutluyoruz”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2021 tari-
hinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mızın Adıyaman Şubesi eski Denetleme Kurulu Üyesi 
ve Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın mezarını 
ziyaret etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan bera-
berindeki heyetle birlikte, 2010 yılında Gazze’ye insani 
yardım götüren Mavi Marmara Gemisinde İsrail asker-
leri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız’ı mezarı başın-
da dualarla andı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç ve Hizmet-İş 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
Mezarlık ziyareti sonrasında Arslan, Adıyaman Su İş-
leri Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizle sohbet 
etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mart 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın Adıyaman Şubesi eski Denetleme Kurulu Üyesi ve  

Mavi Marmara Şehidimiz Fahri Yaldız’ın mezarını ziyaret etti.

Arslan, Mavi Marmara Şehidimiz fahri Yaldız’ın 
Mezarını Ziyaret Etti
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ortak paylaşım platformu Kadın Komitesi  
Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu’nun ev sahipliğinde, HAK-İŞ ve TÜRK-
İŞ’in katılımı ile düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumu (OPF) kapsamında Kadın Komitesi 
kurulması kararı alınmıştı. 2020 yılı çıktısı 
olan bu karar kapsamında, 12 Mart Cuma 
günü Ortak Paylaşım Forumu (OPF) Kadın 
Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirilmiştir. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim 
DEMİRCAN, TİSK ve TÜRK-İŞ kadın temsil-
cilerinin katıldığı programda Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ’i, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcılarımız Aybüke Bengü Öz-
mutaf ve Hatice Ayhan temsil etmiştir. 
Katılımcılar, çalışma hayatının en önemli 
aktörlerini bir araya getiren Ortak Payla-
şım Forumu kapsamında, sosyal diyalog 
mekanizmasının etkin bir şekilde kulla-
nılması, iş yaşamında kadının her alanda 
güçlendirilmesi, karar alma mekanizmala-
rında ve liderlik pozisyonlarında kadınların 

desteklenmesi, işyerinde cinsiyet temelli 
ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, geleceğin 
işlerinde kadın katılımı konuları üzerinde 
durulmuştur.  
Toplantıda, kurulan kadın komitesinin ya-
pısına ve çalışma şartlarına karar verilmiş, 

Konfederasyonumuz ve diğer sosyal pay-
daşların gerçekleştirdiği ulusal ve ulusla-
rarası kadın çalışmaları anlatılmış, kadının 
istihdamdaki rolünün güçlendirilmesi ve 
kadın istihdamının arttırılmasına yönelik 
ortak aksiyon önerileri oluşturulmuştur.

HAK-İŞ’ten üye Sendikaların Mali Müşavirlerine 
Muhasebe Eğitimi

HAK-İŞ ve üye sendikalarımızın Mali mü-
şavirleri ve muhasebe personellerine yö-
nelik eğitim programları çerçevesinde; 11 
Mart 2021 Perşembe günü konfederasyo-
numuzun anlaşmalı Yeminli Mali Müşavir-
lik Firması uzmanı Vedat Sert tarafından 
"KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ” ile 
ilgili  eğitimi verildi.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
"HAK-İŞ olarak, suya yapılan her müdaha-
leyi insana, doğaya ve hayata karşı işlen-
miş bir suç olarak görüyoruz. Yeryüzünde 
hayatın özü, yaşam kaynağımız olan suyun 
önemine vurgu yapmak, vatandaşlarımı-
zı tasarrufa teşvik etmek, sudaki büyük 
oyuna, özelleştirme ve ticarileşme girişim-
lerine dikkat çekmek için, içerisinde aka-
demisyen ve uzmanların olduğu bir ekiple 
kapsamlı bir “Su Hakkı” raporu hazırladık. 
HAK-İŞ olarak, suyu ve sanitasyonu, temel 
ve devredilemez bir insan hakkı olarak sa-
vunuyoruz. Suyun piyasalaştırılmasına kar-
şı çıkıyor, su sektöründeki özelleştirmelere 
karşı mücadele veriyoruz. Su Raporu’mu-
zu duyarlıklarımızın ve kararlılığımızın bir 
yansıması olarak kamuoyunun bilgisine 
sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
ruz" dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ tarafından 22 Mart Dünya 
Su günü dolayısıyla hazırlanan "Su Hakkı" 
raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Suyun insan ve canlı yaşamında ne kadar 
önemli ve öncelikli olduğunun bilincinin 
tüm toplum tarafından fark edilmesini son 
derece önemli buluyoruz. Birleşmiş Millet-
lerin Dünya Su Günü’nün bu yılki temasını 
‘Suyun Kıymetini Bilmek’ olarak belirleme-
sini çok önemli buluyoruz. Suyun yaşamı-
mızdaki öneminin farkına varılmasını ve 
suyun kıymetini bilerek tasarruflu kullanı-
mını önemsiyoruz.  
HAK-İŞ olarak, suya yapılan her müdahale-
yi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş 
bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfe-
derasyonu olarak, yeryüzünde hayatın özü, 
yaşam kaynağımız olan suyun önemine 
vurgu yapmak, vatandaşlarımızı tasarrufa 
teşvik etmek, sudaki büyük oyuna, özel-
leştirme ve ticarileşme girişimlerine dikkat 
çekmek için, içerisinde akademisyen ve uz-
manların olduğu bir ekiple kapsamlı bir “Su 
Hakkı” raporu hazırladık. HAK-İŞ olarak, 
suyu ve sanitasyonu, temel ve devredile-
mez bir insan hakkı olarak savunuyoruz. 
Suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyor, su 
sektöründeki özelleştirmelere karşı müca-
dele veriyoruz. Su Raporu’muzu duyarlık-
larımızın ve kararlılığımızın bir yansıması 
olarak kamuoyunun bilgisine sunmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Suyun, canlıların yaşamını sürdürebilmesi 
için en temel ihtiyaçlardan birisi olduğunun 
bilincindeyiz. Küresel ısınma, su kaynak-
ların kirletilmesi, plansız büyüme ve su 
kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir ve 
içilebilir temiz suya erişim konusunda ya-
şanan sıkıntılar artmış, ‘su yoksulluğu’ kav-
ramı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise suyu ti-
cari bir meta haline getirmiş ve sorun daha 
büyük bir boyuta ulaşmıştır. Su, en temel 
insani haktır ve hayatın özüdür. Bu neden-
le yaşamın vazgeçilmezi olan su, ticari bir 
meta olmaktan çıkarılmalıdır.  
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak suyu top-
lumun temel ve devredilemez insani hakkı 
olarak görüyor, tüm dünyada suyun ticari-
leştirilmesine karşı çıkıyoruz. Çünkü suya 
müdahale, doğrudan hayata müdahaledir. 
Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebil-
mesi için en temel ihtiyaçlarımızdan birisi 
olan su hakkını savunmak insanlığı, uygar-
lığı ve insanca yaşanabilirliği korumaktır. 
Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. 
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 
yüzden suyun, bütün boyutlarıyla kamuda 
yer alması, bütün su işletmelerinin mut-
laka kamuya ait olması gerektiğinin altını 
önemle çiziyoruz. İnsanlar ve canlılar kadar 
tarım, enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma 
süreçleri de suya bağımlıdır. Tüm bunlar 
dikkate alındığında ulusal, bölgesel ve ye-
rel düzeyde su politikalarının belirlenmesi 

ve su kaynaklarını koruma politikalarının 
temel alınması ve geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.  
Koronavirüsün ülkemizde görülmeye 
başladığı esnada Koronavirüsle müca-
dele kapsamında Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle 
abonelere yönelik su kesintisi uygulama-
yacağına ilişkin genelgesi HAK-İŞ olarak 
yıllardır savunduğumuz görüşlerimizin 
haklılığını bir kere daha ortaya koymuştur. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda 
son derece yerinde bir karar almıştır. Çünkü 
1 yıldır yaşadığımız Pandemi süreci, suya 
olan ilgiyi daha da arttırmış ve suyun insan 
hayatındaki önemini bir kere daha ortaya 
çıkarmıştır. 
Suyun doğru kullanımı konusunda top-
lumumuzda bilinç oluşturulması, tabiatın 
korunması, su konusundaki farkındalığın 
güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için her-
kesin gereken hassasiyeti göstermesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. 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 geçirilme-
sini destekliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyo-
nu olarak herkesin su konusunda gereken 
hassasiyeti göstermesini bekliyor, suyun 
hayatımızdaki önemi konusunda herkesi 
duyarlı olmaya çağırıyoruz.
Kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşı-
lacak olan” HAK-İŞ Konfederasyonu  “Su 
Hakkı” rapor özeti ektedir."

HAK-İŞ'ten Dünya Su Gününde “Su Hakkı” raporu
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Etkinlik kapsamında İstanbul Bayezit Mey-
danında bir basın açıklaması gerçekleştiril-
di. Açıklamada, Doğu Türkistan’daki topla-
ma kamplarının kayıtsız şartsız bir an evvel 
kapatılması gerektiği, bölgede uygulanan 

hak ihlallerine son verilmesi çağrısında 
bulunuldu. Birleşmiş Milletlere Çin’in in-
san haklarını ayaklar altına alan toplama 
kampları vahşetini durduracak adımlar at-
ması gerektiği çağrısında bulunuldu. 

“Adalet ve Barışın Kazanmasını 
İstiyoruz”

HAK-İŞ Türk Dünyası Komitemizi temsilen 
programa katılım sağlayan Dış İlişkiler Uz-
man Yardımcımız Mustafa Sema Sürücü, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dünyanın 
neresinde olursa olsun tüm mağdur ve 
mazlumların yanında olmayı insani ve vic-
dani bir görev olarak görmekteyiz. HAK-İŞ, 
mağdur ve mazlumların yanında olma so-
rumluluğunu yerine getirmeye her zaman 
devam edecektir. Dünyanın dört bir yanında 
mazlumların uğradığı zulmün son bulma-
sını adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz” 
dedi. 81 ilin tamamında gerçekleştirilen 
protesto eylemlerine, HAK-İŞ Konfederas-
yonu, Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı, 
Türkiye Aile Meclisi, Türkiye Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği, Adalet Platformu, Deniz 
Feneri, ASKON başta olmak üzere çok sa-
yıda sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan baskı, zulüm ve tehditlere karşı her zaman mazlumun 
ve mağdurun yanında yer alan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Çin hükümeti tarafından sözde 

Gönüllü Eğitim Kampı adı altındaki toplama kamplarını protesto etmek ve Doğu Türkistan’a 
destek olmak için İstanbul’da ve 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 

‘1 Nisan şakası değil, soykırım!’ eylemine katıldık. 

HAK-İŞ Konfederasyonu
Doğu Türkistan Halkının Yanında
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR GREVİMİZ, 
BELEDİYELERDE SÜREN EN UZUN GREV OLDU

HİZMET-İŞ SENDİKASI

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerimizin hak-
larına kavuşmaları için 666 gündür büyük bir 
azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz grevi-
miz, bugüne kadar belediyelerde gerçekleş-
tirilen en uzun süreli grev olarak tarihe geçti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 
işçilerin ücret ve sosyal haklarını iyileştirme-
mesindeki ısrarı ve olumsuz tutumu sonu-
cunda 26 Temmuz 2019 tarihinde başladığı-
mız grevimiz, 666 günü doldurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde grev 
çadırımızı kurduğumuz ilk günden bu yana 
bıkmadan, usanmadan, yılmadan, sonunda 
başarıya ulaşma ümidiyle azim ve kararlı-
lıkla devam ettiğimiz grevimizi, emekçilerin 
hakları alınana kadar sürdüreceğiz.
Guinness Rekorlar Kitabına 
Başvuracağız
Antalya Büyükşehir Belediyesi grevinin rekor 
olarak tescillenmesi için gelecek günlerde 
Sendikamız tarafından Guinness Rekorlar 
Kitabına başvurulacak. Antalya Büyükşe-
hir’de elde edilen belediyelerdeki en uzun 
süreli grev rekoru, daha önce 1978 yılında 
Elbistan Belediyesi işçilerinin yaptığı 649 gün 
süren greve aitti.
Grev Aşamasına Nasıl Gelindi?
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında 

Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 
CHP’ye geçmesiyle birlikte sendikamıza kar-
şı son derece çirkin bir operasyon başlatıldı. 
HİZMET-İŞ üyesi emekçiler baskı ve tehdit 
ile istifa ettirilerek, başka bir sendikaya üye 
olmaya zorlandı. Baskı ve tehditlere direnen 
emekçilerin bir kısmı haksız ve hukuksuz 
bir şekilde işten atılırken, bazıları da sürgüne 
gönderildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kay-
nakları A.Ş.’de çalışan 8 bin HİZMET-İŞ’li 
emekçi kardeşimizin adına büyük bir has-
sasiyetle yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine maalesef, Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin değişen yönetiminin olum-
suz tavrından dolayı başlanamadı. Belediye 
yönetimi, uzun yıllar taşeronda düşük ücret 
ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde ça-
lışan ve 2018 yılında belediyede sürekli işçi 
statüsüne geçirilen emekçilerin ücretlerinde 
artış ve sosyal haklarında iyileştirmeleri içe-
ren toplu iş sözleşmesi taslağını müzakere 
etmekten kaçındı. Toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması konusunda ortaya hiçbir irade 
koymadı. Pek çok belediyede şirket çalışan-
larının ücret ve sosyal hakları iyileştirildiği 
halde Antalya Büyükşehir Belediyesi, işçile-
rin haklarını vermemek için direndi. Sözleş-
me süreci baltalandı, yasal sendikal haklar 
çiğnendi. 8 bin emekçi sözleşmesiz bırakıla-

rak mağdur edildi. Hakların alınabilmesi için 
son çare olarak greve gidilmek zorunda ka-
lındı. 26 Temmuz 2019’da başlayan grev, ilk 
günkü kararlılıkla 666 gündür azimle devam 
ediyor.
Arslan: “Emekçileri Mağdur Etmek 
Hiçbir Siyasi Görüşe Ve İnanışa 
Sığmaz”
HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendi-
kası Genel Başkanı Mahmut Arslan, beledi-
yelerde yapılan en uzun grev olma niteliği ka-
zanan Antalya Büyükşehir Belediyesi grevine 
ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 
666 gündür azim ve kararlıkla devam eden 
grevin emek dünyası adına haksızlığa karşı 
direnişin önemli bir simgesi haline geldiğini 
söyledi.
666 gündür kar, kış, sıcak demeden her 
türlü hava muhalefetine karşı Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi önünde işçilerin hakları 
için önemli bir mücadele verildiğini belirten 
Arslan, “Bugüne kadar grev alanımıza ulu-
sal ve uluslararası alandan çok sayıda des-
tek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Ne yazıktır ki Antalya Büyükşehir Belediyesi 
yönetimi bu haklı mücadeleye ısrarla kulak-
larını tıkadı. Sahip olduğu tarihi ehemmiyeti 
ve turizm potansiyeli ile ülkemizin en önemli 
kentlerinden birisi olan Antalya’da emekçile-
rimizin mağdur edilmesi hiçbir siyasi görüşe 
ve inanışa sığmamaktadır” ifadelerine yer ver 
verdi.
“Antalya’daki Emekçilerin Haklı 
Mücadelesi Görmezden Geliniyor”
Emekçileri mağdur edenlerin emek edebiya-
tına sığınmayı alışkanlık haline getirdiklerine 
dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti: “Antal-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhit-
tin Böcek 1 Mayıs’ta yayımladığı mesajında 
‘Barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışma-
nın hüküm sürmesi, emeğin en yüce değer 
olarak kabul görmesi en büyük dileğimizdir. 
Haksızlıkların olmadığı, emeğin sömürülme-
diği bir gelecek için çalışmaya devam ede-
ceğiz’ ifadelerini kullanmıştır. Bizim de dile-
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HİZMET-İŞ’TEN TÜM ÜYELERİ ve AİLELERİNE SAĞLIK HİZMETİ
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ANLAŞMASI İMZALANDI

ğimiz ve tüm çabamız en yüce değer olarak 
gördüğümüz emeğin artık Antalya Büyük-
şehir Belediyesi’nde de karşılık bulmasıdır. 
Fakat Antalya’daki emekçi kardeşlerimizin 
haklı mücadelesi görmezden gelinmekte ve 
emekçilerimiz 666 gündür mağdur edilmek-
tedir.”
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası’nın Antal-
ya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları 
A.Ş’de toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini 1 
Nisan 2019’da aldığını ancak 31 Mart 2019’da 
seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi yö-
netiminin hala sözleşme müzakerelerine 
yanaşmadığını anımsatan Arslan, şunları 
söyledi: “Bugün bir kez daha yüksek sesle 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-

hittin Böcek’e ve ekibine sesleniyoruz; gelin, 
içinde bulunduğumuz salgın döneminde iş 
yükü daha da artan, yaklaşık iki yıldır insan 
onuruna yakışmayan bir ücretle çalıştırmaya 
devam ettiğiniz emekçileri mağdur etmek-
ten vazgeçin. Emekçilerimizin daha fazla 
mağdur olmaması için ortak paydada bulu-
şalım. Bizler mücadelemizi, ‘emekçilerimizin 
hak ettiği insanca yaşama koşullarına sahip 
olması’ amacına adayan anlayışın sahipleri-
yiz. Bizim gayemiz emekçilerimizin haklarını 
alması için aynı masada, aynı amaç doğrultu-
sunda uzlaşmaktır.”
“Birçok Mücadelemizi Zaferle 
Sonuçlandırdık”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki emek-

çilerin sadece toplu iş sözleşmesinden 
mahrum bırakılarak mağdur edilmedikleri-
ni, emekçilerin bazılarının işten çıkarılarak, 
bazılarının da sürgüne gönderilerek mağdur 
edildiğini dile getiren Arslan, “2019 seçimle-
rinden sonra HAK-İŞ çatısı altında emek ve 
alınteri mücadelesi veren sendikalarımıza 
karşı operasyonlara girişildi. Ancak HAK-
İŞ’in değerlerine ve azmine uygun direnişle-
rimiz sayesinde birçok mücadelemizi zaferle 
sonuçlandırdık. Bugüne dek İstanbul’da, Bo-
lu’da, Silopi’de ve daha birçok direniş alanı-
mızda zafere ulaştık. Antalya direnişimizin de 
bütün engellemelere rağmen zaferle sonuç-
lanacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamız ile Demir Sağlık ve 
Hayat Sigorta A.Ş. acentesi Nurer Sigorta 
Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası indirim anlaşması im-
zalandı.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası indirim anlaş-
ması, tüm HİZMET-İŞ üyeleri ve teşkilat ça-
lışanları ile ailelerini kapsıyor.
Sağlık Sigortasından yararlanacak HİZ-
MET-İŞ üyeleri, teşkilat mensupları ve ailele-
ri, poliçenin kapsadığı özel hastanelerde fark 
ücreti, ayakta tedavi ücreti ve röntgen ücreti 
vb. ödemelerinden muaf olacaklar.
HİZMET-İŞ üyeleri, teşkilat mensupları ve ai-
leleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı 
özel hastanelerin hizmetlerinden en uygun 
fiyatlarla yararlanabilecekler.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI 
NEDİR? 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güven-
lik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerin 
ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği 
her türlü fark ücretini karşılayan özel sağlık 
sigortasıdır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI 
NELERİ KARŞILIYOR?

İmzalanan protokol kapsamında HİZMET-İŞ 
üyeleri, teşkilat mensupları ve ailelerinin ya-
rarlanabileceği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
teminatları şunlardan oluşuyor:
• Online Doktor
• Check-Up

• Muayene sırasında istenen tahlil ve tetkikler 
(Limitsiz %100)
• Yatış ve Ameliyat harcamaları (Limitsiz 
%100)
• Yıllık 10 kez Muayene
• Primleri 9 taksitle ödeme imkânı
• Online Doktor Hizmeti
• Diş Paketi (Ücretsiz diş temizleme, röntgen 
ve muayene)
• Göz Paketi (Muayene ve anlaşmalı optikler-
de alınan tüm gözlüklerde %60 indirimli ve 
adet sınırlaması olmadan sahip olma)
• Ücretsiz ve sınırsız ambulans hizmeti
• Koronavirüs nedeniyle entübe olma duru-
munda 30 bin TL tedavi teminatı

HİZMET-İŞ’E ÖZEL TAMAMLAYICI 
SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI 
NELER?

 Yaş 25.5.2021’e Kadar 25.5.2021’den Sonra

 0-10 788 TL 921 TL

11-50 630 TL 762 TL

51-65 1478 TL 1790 TL

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta-
sıyla ilgili bilgi veren Genel 
Başkan Yardımcımız Meh-
met Keskin, pandeminin 
sağlık sorunlarını daha da 
görünür kıldığını belirte-
rek, Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası ile üyelerimizin 
birçok tedaviden limitsiz ve 
indirimli bir şekilde yarar-

lanabilmesini amaçladık” dedi. HİZMET-İŞ 
Sendikamızın sorumlulukla hareket ettiğine 
belirten Keskin, “HİZMET-İŞ olarak 43 yıllık 
sendikal mücadelemizde her zaman sosyal 
ve sorumlu sendikacılık gereklerini yerine 
getirmek için çaba gösterdik. Daha önce Fer-
di Kaza Sigortası ile önemli bir projeye imza 
atmıştık. Şimdi de Tamamlayıcı Sağlık Sigor-
tası ile yeni bir projeyi hayata geçirdik” dedi.

HİZMET-İŞ Sendikamızın üyelerimizin ve on-
ların emanetleri olan ailelerinin her zaman 
yanında olmaya gayret gösterdiğini ifade 
eden Keskin, “Tamamlayıcı Sağlık Sigorta-
sı ile üyelerimiz, çalışanlarımız ve onların 
kıymetli ailelerinin daha kapsayıcı bir sağlık 
sigortasından yararlanması için imkan oluş-
turduk. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaş-
mamızın üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız 
ve aileleri için hayırlı olmasını diliyor, tüm 
mensuplarımıza sağlıklı günler diliyoruz” 
diye konuştu.
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PANDEMİNİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI 
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET İŞÇİLERİ HAKLARINI İSTİYOR

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

1.5 yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı oldu-
ğu gibi  ülkemizi de etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüse karşı verilen mücadelede 
sağlık  ve sosyal hizmet gerektiren işlerin 
aksamaması için canları pahasına büyük 
fedakarlıklarla çalışan sağlık ve sosyal hiz-
met işçileri hak ettikleri muameleyi gör-
mek, sağlanan haklarda eşitlik istiyor.
81 İLDE SESLERİNİ 
YÜKSELTTTİLER
Sağlık ve sosyal hizmet işçileri her ne ka-
dar meydanlarda omuz omuza veremese 
de sağlık ve sosyal hizmet işkolunun li-
der sendikası olan  Öz Sağlık-İş Sendikası 
öncülüğünde 1 Mayıs’ta 81 ilde sorun ve 
taleplerini haykırdı. Öz Sağlık-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Devlet Sert, emeğin ve 
dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl da 
buruk geçirdiklerini ancak buna rağmen 
sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin görevleri 
başında fedakarca mücadeleye devam et-
tiğini söyledi
ÖZ SAĞLIK-İŞ, HEM ÜYE SAYISI İLE HEM 
DE BAŞARILARI İLE LİDER SENDİKA
Sendikacılığı sadece üye sayısından ibaret 
olarak görmediklerini belirten Devlet Sert, 
“Biz, lider sendika olmayı üye sayısı olarak 
değerlendirmeyiz. Üyelerimizin hem işyer-
lerinde hem de sosyal hayatlarında karşıla-
rına çıkan sorunları aşmak, yeni kazanım-
lar sağlamak olarak görürüz. Bu anlamda 
da genç bir sendika olarak hem üye sayı-
mız ile hem de altında imzamız bulunan 
başarılar ile lider bir sendikayız” ifadelerini 
kullandı.

185 BİN ÜYEMİZİ SİGORTALADIK

Sendikalarına üye olan işçileri ve ailelerini 
kendilerine bir emanet olarak gördüklerini 
dile getiren Sert, “Sendika olarak aldığımız 
bir karar ile 185 bin sağlık ve sosyal hizmet 
işçisi üyemizi ferdi kaza sigortası kapsamı-
na alıyoruz.  Kapsam her bir üyemiz için 60 
bin lira değerindedir. Emeklerinin karşılığı 
olan ek ödemede yapılan ayrımı telafi et-
meye yetmeyebilir ancak üyelerimizi ve 

emeklerini çok önemsiyoruz” dedi.
EK ÖDEMELERDE YAŞANAN 
ADALETSİZLİK SON BULSUN
Birçok kazanıma rağmen pandemi koşul-
larında canları pahasına hizmet veren sağ-
lık ve sosyal hizmet işçilerinin çözülmeyi 
bekleyen önemli sorunlarının olduğunun 
da altını çizen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 
Başkanı Devlet Sert şunları söyledi:
“Pandemi sürecinde Covid-19 hastaları-
nın beslenmesinden, temizliğinden, bakı-
mından, nakillerinden ve daha birçok özel 
hizmetinden sorumlu olan sağlık işçisi, ek 
ödemeler konusunda omuz omuza müca-
dele verdiği memur sağlık personelinden 

ayrı tutuldu. Ek ödemelerde yaşanan bu 
adaletsizliğe son verilmeli. İşçi-memur 
ayrımı ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders 
karşılığı çalışan ancak hiçbir özlük hakkı 
bulunmayan binlerce personelin kadroya 
geçirilmesi, toplu sözleşme hakkından fay-
dalanması ve sosyal haklarının iyileştiril-
mesi gerekmektedir. Sürekli işçi statüsün-
de görev yapan 112 Ambulans sürücüleri-
mizin tıpkı memurlarda olduğu gibi 24/72 
saat mesai sisteminin kalıcı hale getirilme-
sini talep ediyoruz. Bu durum, mental ve 
fiziksel olarak pandemide iyice yorgun dü-
şen personelin halka daha sağlıklı hizmet 
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verebilmesi adına elzemdir. 24 saat esaslı 
çalışma düzeni, İş Kanunu ile uyumlu de-
ğildir. Kanun’da ilgili düzenlemeler yapılıp 
sahada sıkıntıya neden olan çelişkilerin or-
tadan kaldırılmasını talep ediyoruz. 
COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI 
SAYILMALI
Covid-19’un herhangi bir ayrım yapılmadan 
tüm sağlık ve sosyal hizmet  çalışanları için 
meslek hastalığı ve iş kazası olarak değer-
lendirilmesini istiyoruz. Pandemi sürecinde 
Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden 
bütün sağlık çalışanlarının da yine herhangi 
bir ayrıma tabi tutulmadan görev şehidi sa-
yılması gerekmektedir.

TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI 
TANINMALI 

696’lı sayılı KHK ile kadro hakkı verilen 
sosyal hizmet personeline tayin ve beca-
yiş hakkı tanınmamış,  zorunlu tayin alan 
eşlerle ilgili olarak aileler parçalanmış, 
bütünlük bozulmuştur. Bu durumun acil 
olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Yine 
696 sayılı KHK’nın getirdiği ve Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine aykırı olan zorunlu emeklilik 
dayatmasına son verilmelidir. 

GÖREV TANIMI İSTİYORUZ

ASH Bakanlığı kurumlarında yaşanan so-
rumluluk tazminatı, Çocuk Evleri Sitesi 
kurumlarında yaşanan ve Borçlar Kanunu 

çelişkisinden kaynaklı sıkıntılar, yine çocuk 
kurumlarında yaşanan ve 24 saatin 7,5 sa-
atini dinlenme saati sayarak yapılan ücret 
kesintileri de hakkaniyetli değildir, mevzu-
ata uygun değildir, düzeltilmesini istiyoruz. 
Sağlık ve sosyal hizmet işçileri için görev 
tanımı yapılmasını bekliyoruz.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMSÜZ 
DEĞİLDİR

Büyük çoğunluğu mevzuata aykırı uygula-
malardan ve kurumlardaki keyfilikten kay-
naklanan sorunlarımız çözümsüz değildir. 
Bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen gö-
revimizi layıkıyla yerine getirmeye  Pande-
mi ile savaşmaya devam edeceğiz.”

SOSYAL HİZMET İŞÇİSİNİN SORUNLARI  
“SAHADAN” RAPORA YANSIDI
Hazırladıkları raporlar ile üyesinin sahada 
yaşadığı sorunların fotoğrafını çeken Öz 
Sağlık-İş Sendikası, sosyal hizmet çalışan-
larının sahada karşılaştığı sorunları rapor 
haline getirdi, Cumhurbaşkanlığı, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ve  taraf olan 
tüm kurum ve kuruluşlara gönderdi, üye-
lerine dağıttı.
Pandemi sürecinde en az sağlık çalışanları 
kadar salgınla mücadele önemli görevler 
üstlenen bir diğer grupta sosyal hizmet iş-
çileri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan 
engellilerin, yaşlıların, kadın ve çocukların 
her türlü bakımını sağlayan, onları aynı za-
manda salgına karşı koruyan sosyal hizmet 
işçilerinin fedakarlıklarının karşılık bulması 
adına bir SAHA RAPORU hazırlandı. 
Sosyal hizmet işçileri ile yüz yüze görüşü-
lerek hazırlanan raporda şu ana başlıklara 
yer verildi ve çözüm istendi.
• Sabit vardiya sistemi tükenmişlik sendro-
mu yaşatıyor.
• Asgari ücretin yüzdelik farkları verilmedi.
• Emeklilik sadece696 Sayılı KHK’lı işçiler 
için zorunlu hale getirildi.
• Personel ihtiyacının giderilmemesi kaosa 
neden oluyor.
• Görev tanımı getirmek yerine unvanları 
ellerinden alındı.
• İşyeri kılık/kıyafeti bile işçinin sorunu ha-
line geldi.
• Personel kimlik kartları güncellenmedi.

• Güvenlik işçilerinin sertifika yenileme 
harçları Bakanlık tarafından karşılanmalı-
dır.
• Tayin ve becayiş işçinin kanayan yarası.
• Ek ders karşılığı çalışan öğretmenler top-
lu sözleşmeye dahil edilmelidir.
• ILO’nun 177 sayılı Evde Çalışma Sözleş-
mesi’ne göre Bakanlığa bağlı kurumlarda 
yapılan uygulama EV TİPİ çalışma kapsa-
mına girmez.
• Fazla mesai kavramı kanuna aykırı uygu-
lanıyor.
• Toplu İş Sözleşmesi görmezden geliniyor.

ozsaglikis.org ozsaglikis ozsaglikissen
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Sendikamız Özçelik-İş’in ev sahipli-
ğinde, Norveç Büyükelçiliği tarafın-
dan finanse edilen “Üyelikten Liderli-
ğe Projesi” açılış ve tanıtım toplantısı, 
16 Mart 2021 tarihinde Bolu Abant’ta 
Büyük Abant Otel’de geniş bir katı-
lımla gerçekleştirildi.
3 Temmuz 2020 tarihinde kabul edi-
len ve 12 ay süreyle uygulanmaya 
başlayan projenin açılış ve tanıtım 
toplantısına Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Hak-İş Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Şube ve 
Bölge Başkanlarımız, Baş temsilcilerimiz, 
Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan, Dış 
İlişkiler Uzmanımız Meltem Toraman  So-
ğuksu, Özçelik-İş Sendikası Kadın Komite 
Başkanı Burçin Ural ve kadın komite üyele-
rimiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması-
nın ardından başlayan toplantıda Proje Ko-
ordinatörümüz Pınar Özcan, projenin kadın 
komitesi oluşumunun geliştirilmesi, kadın 
üyelerin çalışma hayatına ilişkin konularda 
kapasitelerinin geliştirilerek kurumsal dü-
zeyde sendikanın yönetim kademelerinde 
daha fazla yer almalarının özendirilmesi ve 
örgütlü olunan illerde en az 1 kadın sendika 
temsilcisinin yetiştirilmesi gibi daha birçok 
hedefinin olduğunu anlattı. Toplantıda bir 
konuşma yapan Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci ise, pandemi sürecinde çalışma 
hayatındaki ve sendikal yaşamdaki geliş-
melerden projenin hedeflerine ve sonuçları-
na kadar birçok konuyu değerlendirdi.

“KADINLARIN LİDER OLARAK 
SENDİKAL YAŞAMINDA 
İÇERİSİNDE YER ALMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ”

 “Üyelikten Liderliğe” Projesiyle elde ettikleri 
kaynak sayesinde, işyeri baş temsilcileri-

ni, şube ve bölge başkanları ile lider olarak 
yetiştirilecek kadın işçi ve kadın komite üye-
lerini bir dizi eğitimlerden geçireceklerini 
anlatan Genel Başkanımız Değirmenci, “Ge-
rek metal sektörünün ağır çalışma koşulları 
nedeniyle, gerekse de aile ve iş yaşamın-
daki sosyal roller sebebiyle, kadınlarımızın 
sendikal yaşamın içerisinde pek fazla yer 
alamadığını görüyoruz. Sadece sendikamız 
için geçerli olmayan Türkiye bu gerçeğinin 
son bulması için, bu tür projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Her konuda 
kendimize örnek aldığımız, uyum içerisin-
de çalıştığımız, başta projeler olmak üzere 
işbirliği içinde çalışmayı prensip edindiğimiz 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yolunu takip 
ederek, bu tür verimli projelerimizi arttıra-
rak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“KATILIMCILAR BİRÇOK BAŞLIKTA 
EĞİTİMDEN GEÇECEK”

Değirmenci, “Projeyle birlikte yöneticilerimi-
ze ve baş temsilcilerimize, “Toplumsal cinsi-
yet eşitliği ve etkin liderlik, “Empati temelli 
kişilerarası iletişim Etkin Müzakere tek-
nikleri ve Çatışma Yönetimi”, kadın komite 
üyelerimize ise “Dönüşümsel lider olmak”,  
“Özgüven”, “Kendini ifade edebilme ve toplu-
luk önünde konuşma”, “Kadın liderin iletişim 
dili, sunum teknikleri”, “Pozitif şikayet kar-
şılama”, “Algı yönetimi ve modern ikna me-
todları” ve “Uygulamalı Stres Yönetimi” gibi 

daha birçok başlıkta, kıymetli hocala-
rımız aracılığıyla eğitimler vereceğiz. 
Aynı zamanda kadın üyelerimizin koç-
luk görüşmeleri yoluyla liderlik özel-
liklerinin kazandırılmasına ve sendikal 
hayatta aktif rol almalarının yolunu aç-
mış olacağız” ifadelerini kullandı.

“KADINA ŞİDDETİ 
ÖNLEMELİYİZ”

Kadına yönelik şiddet ve taciz konu-
sunda Türkiye’de pek çok düzenle-
menin hayata geçirildiğini vurgulayan 
Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, “Bütün bunlara 
rağmen halen eksiklikler var ve iş-
yerindeki taciz ve şiddetin tam olarak 

önlenebildiğini söyleyemeyiz. Çünkü tacize 
uğrayan kadın bunu ifade ettiği zaman ya 
yuvası yıkılıyor, ya da işyerinde damgala-
nıyor. Şiddete uğrayan kadın ise işyerinde 
mobbinge benzer zorluklarla karşı karşıya 
kalıyor. İşyerindeki şiddet ve tacizin önlen-
mesine yönelik BM’nin sözleşmesinin orta-
ya çıkması bizim için tarihi bir başarıdır. Tür-
kiye olarak bunun bir an önce imzalanması-
nı istiyoruz. Türkiye’deki mevzuatın önünde 
uluslararası bir sözleşmenin olması birçok 
sorunun çözümünde bizlere ciddi katkılar 
sağlayacaktır” diye konuştu.

 “EĞİTİMDEN SONRA FARK ORTAYA 
ÇIKSIN”

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cımız Ferhan Öner ise yaptığı konuşmada 
kadınları hayatın her alanına dahil etmenin 
çok önemli olduğuna dikkati çekerek pro-
jenin Özçelik-İş Sendikasının gelişmesi ve 
güçlenmesi için çok önemli olduğuna dik-
kati çekti.
Öner, “Biz Özçelik-İş Sendikası olarak bili-
yoruz ki; “üyelikten liderliğe” projesiyle bir-
likte bu salondan birçok lider çıkacak. Biz, 
sizlere inandığımız için bugün buradayız. 
Size düşen ise bizim, size inandığımız gibi 
sizin de kendinize inanmanızdır. Bugün bu-
raya gelen siz ile eğitim sonunda buradan 
ayrılan siz arasında “bir lider farkı” olsun. 4 

ÜYELİKTEN LİDERLİĞE PROJEMİZİN AÇILIŞ ve 
TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI
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KARDEMİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MUTLU SON

ay sürecek olan bu proje ile eğitim yoluyla 
emekçi kadınların çalışma hayatındaki yerini 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Emekçi kadın-
ların kapasite ve yetkinliklerinin artmasıyla, 
iş hayatında yaşayacakları zorlukların bilinçli 
bir şekilde üstesinden gelebileceklerine ina-
nıyoruz.” ifadelerini kullandı. Hak-İş Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin de toplan-
tıda “Bugün, 711 bin üyemizin 194 bini kadın. 
Hak-İş olarak, her alanda olduğu gibi sen-
dikal mücadeleye kadın elinin, emeğinin ve 
zarafetinin değmesini sağlamak için çalışı-
yoruz. Bu anlayışımızı sürekli güncelleyerek 

üstün gayretle, 21 sendikamızla birlikte, yeni 
hedeflere yürüyoruz” diye konuştu.
Sendikamızın Dış İlişkiler Uzmanı Meltem 
Toraman Soğuksu ise “Özçelik-İş Sendikası 
olarak, kadınların yaşama hakkı başta ol-
mak üzere hiçbir hakkının elinden alınma-
dığı, elinin emeğine, gözünün nuruna, bede-
nine, ruhuna, fikirlerine saygı duyulduğu bir 
toplum hayal ediyoruz” diye konuştu.
Kadın Komite Başkanımız Burçin Ural da 
“Bugün toplumumuzda en önemli sorun-
ların başında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
gelmektedir. Bu eşitsizliğe farkındalık oluş-

turmak ve çözüm geliştirmek için hazırlayıp 
Norveç Ankara Büyükelçiliğine sunduğu-
muz, kadını ve erkeği bir bütün olarak gören 
projemiz ile sendikamıza bağlı işyerlerinde 
çalışan kadın ve erkek üyelerimizi bilinçlen-
dirmeyi ve toplumda cinsiyetsiz dil kullanı-
mını yaygınlaştırmayı sağlayacağız” şeklinde 
konuştu. Toplantının son bölümünde Kon-
federasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’a ve Hak-İş Kadın komitesine katkı-
larından dolayı teşekkür ederek bir plaket 
takdim etti. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi.

Karabük’te faaliyet gösteren demir çelik devi 
Kardemir ile sendikamız Özçelik-İş Sendika-
sı arasında devam eden 15.Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri, Kardemir çalışan-
ları lehine birçok kazanımlarla imzalandı.
Daha önceki yıllarda toplu iş sözleşmele-
rinden elde edilen kazanımlar, her dönem 
Kardemir Haddehane Meydanında işçiye 
açıklanırken, bu dönem Pandemi koşulları 
nedeniyle tören gerçekleştirilemedi.
Toplu iş sözleşmesinin detaylarına ilişkin 
olarak yazılı bir açıklama yapan Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, ‘Dünyada ve ülkemizde Pandemi 
nedeniyle hem ekonomik hem de sosyal ola-
rak zorlu ve sıkıntılı bir dönemi yaşadığımız 
bu süreçte, Kardemir toplu iş sözleşmesini 
masa başında, uzlaşıyla ve üyelerimiz lehi-
ne ciddi kazanımlar elde ederek imzalamış 
olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. Sözleşmenin iki yıllık olarak imzalandı-
ğını belirten Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Ocak 2021 tarihi itibariyle altı aylık enflas-
yonun yüzde 8.36 olarak gerçekleştiği bir 
dönemde, bizler Kardemir’deki üyelerimizin 
ücretlerinde ilk altı aylık dilim için yüzde 14 
artış yapılmasını sağladık. Üyelerimizin üc-

retlerinde ikinci ve üçüncü altıncı aylarda 
enflasyon, dördüncü altıncı ayda ise enflas-
yon+1 oranında bir ücret artışı gerçekleşti-
rilecektir. Ayrıca sosyal yardımlarda birinci 
yıl için ortalama yüzde 22.57, ikinci yıl için 
ise enflasyon+1 oranında artış yapılacaktır. 
Sözleşmeden doğan Ocak ayı farkı da Şubat 
maaşıyla birlikte üyelerimize ödenecektir.” 
diyerek yapılan zam oranlarını açıkladı.

KADEMELERDE VE KIDEMDE DE 
KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

Bu toplu iş sözleşmesiyle kademe, norm 
kadro ve kıdeme ilişkin de birçok kazanı-
mın elde edildiğinin altını çizen Değirmenci, 
“Norm kadro çalışmaları işveren tarafından 
yaptırılacak ve 31.12.2021 tarihine kadar 
sonlandırılıp, sendikamızın katılımıyla son 
şekli verilerek uygulamaya konulacak. Bu 
norm kadro çalışması sonlanana kadar, 5 
yıllık aday işçi sürecini tamamlayan üyeleri-
miz direk 8.gruba çıkacaklar ve norm kadro 
çalışmasından sonra yaptıkları işlerin kade-
melerine gideceklerdir. Böylelikle yılbaşında 
toplu iş sözleşmesinden doğan ücret artı-
şının dışında kademe ilerlemesinden dolayı 
da bir ücret kazanımı elde edilmiştir. Mevcut 
ücret kademeleri içerisinde 10. Kademeden 

2. Kademeye kadar 
var olan sistematik 
farklılık da giderile-
rek, ücret grupları 
arasında saat üc-
reti farkları yeniden 
düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeyle bir-
likte, 10. Kademenin 
altındaki ücret kade-
melerinde bulunan 

üyelerimiz ücret zammının dışında yeni bir 
kazanım daha elde etmişlerdir.  Diğer taraf-
tan 15 yılın üzerinde çalışan kıdemli üyeleri-
mizin var olan kıdem ücretlerini de yaklaşık 
yüzde 19 oranında artırarak, bu arkadaş-
larımızın kıdem ücretlerinin artışını devam 
ettirdik. İkinci yılda da kıdemde enflasyon+1 
oranında artış sağlanmış olacaktır” şeklinde 
açıklamada bulundu.

“KARDEMİR’DE HUZURUN 
GARANTİSİ OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Genel Başkanımız Değirmenci, “Toplu iş 
sözleşmemizin başarılı bir şekilde sonuçlan-
masında emeği geçen başta genel yönetim 
kuruluma, şube başkanım ve yöneticilerine, 
işyeri temsilcilerime teşekkür ederim. Bi-
zim, cesaret, heyecan, azim ve gayret gös-
termemizde arkamızda dimdik duran Kar-
demir’deki üyelerime de şükranlarımı sunu-
yor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Yine 
bu toplu sözleşmenin uzun müzakerelerin 
ardından masa başında bitirilmesinde katkı 
veren, fedakârlık yapan, Kardemir adına elini 
taşın altına koyan başta Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Alparslan Bayraktar olmak üzere 
yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür 
ederken, genel müdürümüze, genel müdür 
yardımcımıza, ilgili yöneticilere şükranlarımı 
sunuyorum. Bu toplu sözleşme geçmiş dö-
nemlerde olduğu gibi, Kardemir’deki eme-
ğin aslanlarına, analarının ak sütü gibi helal 
olsun, huzurlu, mutlu ve sağlıkla aileleriyle 
birlikte yaşamayı ve harcamayı nasip etsin. 
Özçelik-İş Sendikası olarak, dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da Kardemir ve Karabük’te 
huzurun garantisi olmaya devam edeceğiz. ” 
diye konuştu.
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Öz İplik İş Sendikası tekstil fabrikalarında bir 
araştırma yaparak, işyerinde şiddet ve taci-
zin gerçek boyutlarını kitap haline getirdi.
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, 
“İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi” Projesi kapsamında oluşturdu-
ğumuz ve örneği olmayan bir yayını çalışma 
hayatına kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.
Öz İplik İş Sendikası tarafından gerçekleşti-
rilen Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse 
edilen “İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve 
Tacizin Önlenmesi” Projesi kapsamında ya-
pılan araştırmada, işyeri şiddeti kavramı tüm 
boyutlarıyla ortaya konuldu, işyerlerinde 
karşılaşılan olumsuz davranışlar adlandırıldı 
ve çalışanların nasıl korunabileceği kapsam-
lıca ele alındı.
Sendika üyeleri ve ülkemiz açısından yol 
gösterici niteliği olan çalışma ile yararlı bir 
hizmeti yerine getirdiklerini vurgulayan Öz 
İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY şu 
açıklamalarda bulundu:
“Şiddet ve taciz sadece işyerinde değil evde, 
sokakta her yerde karşılaşılabilen ve psi-
kolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik olarak 
farklı şekillerde yaşanan bir olgu. Çalışma 
yaşamında şiddet ve tacizin yol açtığı insani, 
toplumsal ve ekonomik zarar çok büyüktür. 
Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en 
büyük tehditlerden biridir.
Bugün pek çok kadın psikolojik, ekonomik, 
fiziksel ve cinsel şiddet sebebiyle çalışma 
yaşamından uzaklaşabiliyor. Bu sebeple, ça-
lışma yaşamında kadına yönelik şiddet bağ-
lamında özel önlemler geliştirerek kadınları 
zaten uzak kaldıkları istihdama katmak ve 
orada tutmak için özel politikalar gerekiyor.
Bütün kadınlar ve erkekler; şiddetten ve ta-
cizden arınmış bir ortamda yaşama ve ça-
lışma hakkına sahiptir. Bu hak genel olarak 
kabul edilse de, şiddet ve taciz, çalışma ha-
yatında yaygın bir şekilde görülmeye devam 
etmektedir. 
Şiddet ve taciz; tüm işleri, sektörleri ve 
meslekleri etkileyebilmektedir. Çalışanlar, 

çalışanların aileleri ve topluluklar açısından 
ciddi sonuçlar doğurmanın yanı sıra, işlet-
melerin itibarını ve verimliliğini de olumsuz 
yönde etkilemektedir.
Kültürden kaynaklı eşit olmayan cinsiyet 
rolleri ve bağlı bulundukları ilişkiler, cinsi-
yetlere dayalı basmakalıp yargılar işyerinde, 
toplumda ve ailede cinsiyet eşitsizliğini sür-
dürmektedir.
Ülkemizde İşyerinde cinsel taciz ve şiddet 
hakkında farkındalığı artırmak bu türdeki 
vakaların gizli tu-
tulması sebebiyle 
zorluğunu koru-
maktadır. 
Hükümet, sen-
dikalar, işçiler, iş 
sağlığı ve güven-
liği uzmanları, ruh 
sağlığı ve kamu 
sağlığı toplulukları 
ve güvenlik uzman-
ları işyeri şiddetini 
önleme doğrultu-
sunda stratejiler ge-
liştirme, sağlama ve 
uygulama bakımın-

dan önemli rollere sahiptirler. Sendikamızın 
fabrikalarda şiddet ve tacize ilişkin gerçek-
leştirdiği araştırmaya göre mavi yakalı çalı-
şanların en çok şikâyet ettikleri konulardan 
birisi işyerinde görülen şiddet ve taciz vaka-
ları olmuştur. 
• Ankete katılanların %100’ü işyerinde şid-
det olduğunu vurgulamıştır.
• Ankete katılanların %100’ü işyerinde sözlü 
şiddete hem maruz kaldığını hem de tanık 
olduğunu belirtmiştir.
• %30’u ara sıra fiziksel şiddete maruz kal-
dığını belirtmiştir. 
• %55’i zaman zaman duygusal baskı ve 
mobbinge maruz kaldığını, bunların %70’inin 
üstlerden, %30’unun eş düzey çalışanlardan 
geldiğini belirtmişlerdir. 
• Ankete katılanlara cinsel taciz sorulduğun-
da ise %55’i hiçbiri kendisinin cinsel tacizin 
tarafının olmadığını ancak işyerinde sürekli 
karşılaştıklarını belirtti. Kadınların %50’si ise 
böyle davranışlarla sık sık karşılaştıklarını 
bildirmiştir.
• Ankete katılanların tamamı oranı farklı ol-
makla birlikte işyerinde fiziksel, sözel, duy-
gusal ve cinsel şiddete maruz kalma bakı-
mından kaygı taşıdığını belirtmiştir.
• Kadınlara cinsel taciz sorulduğunda, cinsel 

taciz algılarının son derece 
düşük olduğu, tacizi elle ta-
ciz ve tecavüzle eşleştirdik-
leri anlaşılmıştır. Kendilerine 
cinsel tacizin sözel ve beden 
dili boyutu anlatıldığında ise 
bu davranışların iş hayatının 
bir parçası olduğunu belirt-
mişlerdir.
Sendikamız yaşanan en 
büyük sorunlardan birisi 
olan işyeri şiddeti ve ta-
cizin önlenmesi adına bir 
dizi girişimde bulunarak 
somut adımlar atmış, ta-
ahhütte bulunmuş, pro-
jeler üretmiştir. 

ÖZ İPLİK İŞ’TEN ŞİDDET ve TACİZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA
İŞYERİNDE ŞİDDET ve TACİZİN GERÇEK 
BOYUTLARI KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
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DOĞUŞ ÇAY'DA YETKİLİ SENDİKA ÖZ GIDA-İŞ...
ÖZ GIDA-İŞ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ

DOĞUŞ ÇAY ÇALIŞANLARI  
ÖZ GIDA İŞ AİLESİNE  

HOŞ GELDİNİZ
ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI 

SİZİNLE DAHA GÜÇLÜ, SİZDE  
ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI İLE 

DAHA GÜÇLÜ OLACAKSINIZ!

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

İşkolunun değişmez lideri sendikamız Öz 
Gıda İş, işkolundaki sendikal örgütlen-
melerindeki başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. 
İlklerin sendikası Öz Gıda İş olarak, sek-
törün önemli şirketlerinden biri olan ve 
ülkemizde yaklaşık 2500 çalışanı ile faa-
liyetini sürdüren DOĞUŞ ÇAY’da başlatmış 
olduğumuz örgütlenme çalışmalarını ba-
şarıyla sonuçlandırdık.
3 ay süren zorlu bir örgütlenme süreci 
boyunca tüm engelleri başarıyla aşarak 
mutlu sona ulaştık. Nitekim bu süreçte, 
siz değerli emekçilerimizin büyük des-
teğini de her zaman yanımızda hissettik. 
Birlikte etkili bir mücadele ortaya koydu-
ğumuz bu dönemde ve bundan sonraki 
süreçlerde de birlikte yol yürüme arzusu-
nu taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Birlikten 
kuvvet doğar ilkesinin somut göstergesi, 
sendikal mücadele ve o mücadelenin or-
taya çıkardığı neticelerdir. 
Öz Gıda İş Sendikası olarak Türkiye’de 
Gıda Sektörünün önemli işletmelerinde 
örgütlenmenin, tek yürek olmanın guru-
runu yaşıyoruz. Gıda Sektörü çalışanları 
sendikamızda birleşiyor, örgütlenme ça-
lışmalarımız çok başarılı bir şekilde so-
nuç alarak ilerliyor. Biz birlikte güçlüyüz 
anlayışıyla tüm emekçilerin sesi olmak ve 
iş hayatında karşılaştıkları sorunların çö-
zümü için birlikte mücadele etmekte ka-
rarlıyız. Ülkemizin içerisinden geçtiği, her 
alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyu-
lan böylesine zorlu bir dönemde, yeni yol 
arkadaşlarımızın gücümüze güç katması, 
hizmet kolumuzdaki hak ve adalet müca-
delemize büyük katkı sağlayacaktır.
Öz Gıda İş Sendikası, başta üyelerimiz ol-
mak üzere gıda sektöründe çalışan tüm 
çalışanların ekonomik, sosyal ve idari ba-
kımdan daha iyi şartlara ve daha huzur-
lu çalışma ortamlarına kavuşmaları için 
mücadele etmektedir. Diğer yandan, de-
mokratik olgunluğun gereği olarak, çalı-

şanların yönetime ve karar alma süreçle-
rine katılımlarını da sendikal örgütlenme 
vasıtasıyla gerçekleştirmenin azmindedir.
Öz Gıda İş Sendikası, gücünü yalnız emek-
çilerin desteğinden alan ve bu gücü sade-
ce onlar için kullanan gerçek bir sendika-
dır. Çalışanlarının hak ve menfaatleri söz 
konusu olduğunda, hiçbir güç unsurunu 
dikkate almadan cesaretle tavır ortaya 
koyan sendikamız, bu özelliğiyle herkes 
tarafından takdir edilen ve teveccüh gös-
terilen bir sendikadır. 
Doğuş Çay çalışanları sizinle BİR kat daha 
güçlü olacağımıza bir kez daha inandığı-
mızı belirtir; Öz Gıda İş ailesi içerisinde 
birlikte olmaktan büyük mutluluk duya-
cağımızı bilmenizi isteriz.

BAKANLIK DOĞUŞ ÇAY’DA 
YETKİLİ OLDUĞUMUZU 
TESCİLLEDİ 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığına toplu iş sözleşmesi yapmak adına 
gerçekleştirdiğimiz yetki tespiti başvuru-
muz, bakanlığın 18.05.2021 tarihli yetki 
tespiti yazısıyla olumlu sonuçlanmış ve 
tarafımıza yasanın aradığı gerekli çoğun-
luğun sağlandığı bildirilmiştir.
Sendikamız yetki tespitinin kesinleşme-
sinden sonra Doğuş Çay ile üyelerimizin 
hak, sorumluluk ve menfaatlerinin iyileş-
tirilmesi amacıyla görüşmelere başlaya-
caktır. 
Sendikamız, örgütlenme konusundaki 
büyük başarıları ile en büyük sendika ol-
manın haklı gururunu bu örgütlenme za-
ferinde bir kere daha yaşamaktadır. 
Doğuş Çay bünyesinde çalışan tüm ça-
lışanlarımıza Öz Gıda İş ailemize bir kez 
daha hoş geldiniz diyor, bu başarıda eme-
ği geçen başta Doğu Karadeniz Rize Şube 
Başkanımıza, yardımcılarımıza, yönetim 
kurulumuza, işyeri temsilcilerimize, ge-
nel merkez teşkilatlanma dairemize ve 
emeği geçen bütün kardeşlerimize canı 
gönülden teşekkür ediyoruz. 

Hüseyin SEYREKOĞLU
Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

18.05.2021

 
 

Sayı : E-10864794-103.02-4277

Konu : Yetki Tespiti (Doğuş Çay ve Gıda
Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. A.Ş. -
02.34.212)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İŞYERİNİN
 
Unvanı :Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. A.Ş. ve bağlı (02 nolu

işkolunda faaliyet gösteren) işyerleri
Adresi :Karapınarosb Mah. Muhsin Tercan Sk. Doğuş Çay Sit. No:42/1

Altınordu/ORDU (Merkez Adresi)
SGK Sicil No :
Başvuru Tarihi :17/05/2021
İşçi Sayısı :2401 (ikibindörtyüzbir)
Üye Sayısı :996 (dokuzyüzdoksanaltı)

Yukarıda unvan ve adresi ile çalışan işçi ve üye sayısı belirtilen işyerlerinde toplu iş
sözleşmesi yapmak için ÖZ GIDA-İŞ Sendikasının yetki tespiti başvurusunda bulunması
üzerine Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Sendikanın Yasanın aradığı gerekli
çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 42 nci maddesi gereğince
bildirilir.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Öz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri
Sendikasına

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

1 / 2

Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon No: +90 (312) 296 60 00  İnternet Adresi:
www.csgb.gov.tr/cgm
Kep Adresi: ailevecalisma@hs01.kep.tr

Bilgi için:Samet CEYLAN
Veri Ha.Ve Kont.İşl.

Telefon No:(312) 296 76 82

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 35C314D6-61F2-4398-A218-2F8C06E3FCCD Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/
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PANDEMİNİN TAŞIMA SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, tüm dünyayı ve ülkemizi et-
kisi altına alan Covid-19 salgınının taşıma 
sektörüne etkisinden bahsetti. Toruntay, şu 
ifadeleri kullandı:
“Covid-19 pandemisiyle doldurduğumuz 
bir yılda, aramızdan ayrılan sevdiklerimiz, 
arkadaşlarımız, akrabalarımız, emekçiler... 
Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Zor günler yaşadığımız bu dönemde, haya-
tımızda birçok yeni şey gördük ve yaşıyo-
ruz. Hem çalışma hayatımızda hem de aile 
hayatımızda… Kültürümüz, alışkanlıkları-
mız, önceliklerimiz, adetlerimiz ve yaşam 
şeklimiz değişime uğramaya başladı. Bu 
süreçte bazı meslek gurupları vazgeçilmez 
şekilde hayatımıza girdi, bazıları ise zorunlu 
olarak.  
Virüsün yayılma hızıyla mücadelede en sık 
karşılaştığımız şeylerin başında; kamuda 
ve özel sektörde esnek çalışma, sokağa 
çıkma kısıtlamaları ve tamamen kapanma 
geliyor. Hangi tedbir alınırsa alınsın, bütün 
kısıtlamalara rağmen sürekli kapsam dışı 
kalan, kesintisiz hayat zincirinin olmaz-
sa olmazı taşımacılık sektörüdür. FOTO(1)  
Tüm bunlara rağmen, taşımacılık sektörü, 
diğer meslek gruplarıyla kıyasladığımızda 
hak ettiği konumda değildir. Taşımacılık 
sektöründe çalışanlar, belki pandemiy-
le savaşmıyorlar ancak hayatın devamını 

sağlıyor ve kolaylaştırıyorlar. Hastalar, he-
kimler, polisler, askerler, aşçılar… Bir yer-
den bir yere taşınmazlarsa hayatımız nasıl 
olurdu bir düşünün…
Ülkemizde taşımacılık sektörüne kayıtlı bir 
milyona yakın SGK’lı emekçi ve onların dı-
şında taksi, dolmuş, özel halk otobüsleri ve 
başka iş kolunda gözüken belediye otobüs 
sürücüleri, kuryeler ile kargo emekçileri… 
FOTO(2) Yaklaşık 3 milyondan fazla emek-
çi, bizler evimizdeyken, kendi can güven-
liğini ortaya koyarak bizleri hayatın içinde 
tutuyorlar. Özellikle sendikal örgütlenme 
sıkıntısı olan ve korsan gibi tabirlerle net 
rakamları belli olmayan taksici esnafı sivil 

ambulans vazifesi görmektedir. Örneğin 
İstanbul’da 2020 yılı öncesi Büyükşehir 
Belediyesi’nin verilerine göre; gün içinde 
ortalama 1 milyon 334 bin 884 kişi ticari 
taksilerle yolculuk yapıyor…
Bu süreçte taksi, bireysel taşımacılık oldu-
ğu için daha fazla tercih edilirken, taşınan 
yolcuların büyük bir kısmı ise hasta… Ken-
di imkânlarıyla hastaneye giden Covid-19 
hastalarının çoğunu taksici esnafı taşımak-
tadır. Yine dolmuş ve servis şoförlerimiz 
de benzeri şekilde riskli ortamlarda bulun-
makta ve kesintisiniz çalışmaktadır. Kurye 
ile kargo taşımacılığındaki sorunların ba-
şında ise can güvenliği ve sağlıklı olmayan 
çalışma ortamları geliyor. Taşımacılık sek-
törü emekçileri, pandemi sürecinin görün-
mez kahramanları ve mağdurlarıdır. 
Öz Taşıma-İş Sendikası olarak, taşımacılık 
sektöründe yaşanan sorunlar ve önlem-
lerle alakalı ayrı bir oturumla ilgili bakan-
lıklar, sendikalar ve meslek odaları sürecin 
ne kadar devam edeceği belli olmadığı için 
derhal bir görüşme yapması gerektiğini sa-
vunuyoruz. 
Pandemi başlangıcı itibarı ile bu meslek 
gurubunda SGK’lı çalışan herkese, yıpran-
ma, aşı önceliği ve evlerine huzurlu girebil-
meleri için bazı destekler verilmesi gerek-
mektedir.” 
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Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkez Yöneti-
mimiz tarafından yeni yıl hediyesi olarak yap-
tırılan yelekler üyelerimize dağıtıldı.
Ocak ayı başında teşkilatlı olduğumuz fabri-
kalarda başkanlıklarımız ve temsilcilerimiz 
aracılığıyla dağıtımı gerçekleşen yelekler ile 
üyelerimizin yeni yıllarını tebrik ettik.
Ayrıca Koronavirüs süresince üyelerimize 
düzenli olarak dağıttığımız maske, maske 
aparatları ve hijyen setlerinin de dağıtımına 
devam ederek önce sağlık anlayışımızı sür-
dürdük. 

Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi süreleri 
dolan Kayseri’de kurulu bulunan Ergül Mo-
bilya, Bursa’da kurulu bulunan Mobipan ve 
Kocaeli’de kurulu bulunan Elleair Kişisel 
Bakım Ürünleri A.Ş ile yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi imzaladı. Japonya’nın en büyük 
kağıt üreticilerinden Daio Paper Co. Şirketine 

ait Kocaeli Gebze'de kurulu bulunan Elleair 
International Turkey Kişisel Bakım Ürünleri 
Üretim A.Ş. ile Sendikamız arasında yoğun 
geçen görüşmelerin ardından Ellair üyeleri-
miz adına bir çok kazanımın sağlandığı yeni 
dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
İmza törenine Sendikamız adına Genel Baş-

kanımız Av. Tuncay Dolu, Genel Başkan 
Yardımcımız Mert Doğan Bozkır, İşyeri adına 
Genel Müdür Toru Shimizu, Genel Müdür 
Yardımcısı Nobuaki Kono, Fabrika Direktörü 
Mesut Süzen, İK Müdürü Burcu Özçelik, İşye-
ri Baştemsilcimiz Haşim Gökalp ve Temsilci-
miz Muzaffer Şimşek katıldı.
Yoğun geçen görüşme sürecinin ardından 
Sendikamız ile Ergül Mobilya arasında da 
yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için karşı-
lıklı olarak anlaşma sağlandı. İmza törenine 
Genel Başkan Yardımcımız Şaban Demir'in 
katıldı.
Ayrıca, Bursa İnegöl'de kurulu bulunan Mo-
bipan Mobilya Arasında 2. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Düzenlenen 
imza törenine Sendikamız adına Genel Baş-
kan Yardımcımız Seyhan Sarıgüzel, Mobipan 
Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, 
Genel Müdür Ercan katıldı.
Kazanımlarla dolu TİS anlaşmalarımız Elle-
air, Ergül Mobilya, Mobipan üyelerimize ve 
tüm teşkilatımıza hayırlı olsun.

ÖZ AĞAÇ-İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL HEDİYESİ

ÖZ AĞAÇ-İŞ, 3 BÜYÜK ŞİRKET İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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Sendikamızın İktisadi İşletmesi MEYSEM 
Mesleki Belgelendirme Merkezi, Ahşap Mo-
bilya İmalatçısı, Mobilya Döşemecisi, Çelik 
Kaynakçısı, Makine Bakımcısı, Liman sek-
törünün ardından NC/CNC Tezgah İşçiliği 
ve Programcılığı Mesleklerinde de Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilen-
dirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kurulu-
şumuzu NC/CNC mesleklerinde yetkilendir-
mesinin ardından Genel Başkanımız Av. Tun-
cay Dolu, MYK Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Ceylan'ı ziyaret etti. MEYSEM Belgelendirme 
Merkezimizin çalışmaları, sektörümüz ve ça-

lışma hayatına yönelik konuların görüşüldü-
ğü ziyarette Genel Başkanımız Dolu yetkilen-
dirme için Ceylan'a teşekkür etti ve sektöre 
katkı için her zaman ellerinden ge-
leni yapacaklarını belirtti. Ziyarette 
Genel Başkanımız Dolu'ya Genel 
Başkan Yardımcımız, Mert Doğan 
Bozkır ve Genel Başkan Başda-
nışmanımız Gazi Şahin eşlik etti. 
20 meslekte belgelendirme yetkisi 
olan kuruluşumuz MEYSEM artık 
NC/CNC Meslek çalışanları için de 
belgelendirme hizmeti verecektir. 

Başvurular www.meysem.org internet adre-
simizden ve 03122141107 telefon numarala-
rımızdan kolayca yapabilirsiniz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve  
ÇOCUK BAYRAMINA ÖZEL ÖDÜLLÜ  
RESİM YARIŞMASI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HEDİYELERİ KADIN 
ÜYELERİMİZE TAKDİM EDİLDİ

MEYSEM, NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ ve PROGRAMCILIĞI 
MESLEKLERİNDE MYK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLDİ

Geleneksel hale getirdiğimiz ve pandemi 
sürecinde de devam ettirdiğimiz 23 Nisan 
ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkin-
liklerimiz kapsamında bu yılda çocukları-
mızı unutmadık. Sendikamızın 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına 
özel çocuklarımız için düzenlediği "Koro-

navirüs İle Mücadele" temalı ödüllü resim 
yarışmamız sonuçlandı. Her işyerimizden 
dereceye girenlere DAĞ BİSİKLETİ, başarı 
belgesi ve tüm katılımcılara çeşitli hedi-
yeler göndereceğimiz yarışmamıza 4856 
çocuğumuz katılarak hünerlerini gösterdi.

Genel Başkanımız Dolu kut-
lama mesajında: "Ülkemizin 
ve ailelerimizin gelişiminde 
önemli rolü olan, çalışma ha-
yatında da etkin olarak var 
olan kadınlarımız her zaman 
her şeyin en iyisini hak et-
mektedir. Emeği ile ülkemize, 
ailemize, çocuklarımıza ve iş 
hayatına büyük katkılar sunan 
kadınlarımıza bırakın şiddeti, 
en ufak bir ağır söz bile söy-

lenmemesi gerekmektedir. Bu 
vesile ile başta şehit anneleri-
miz ve tüm emekçi kadınları-
mızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutlarım." ifadelerini 
kullandı.
Ayrıca Sendikamızın Kadınlar 
Gününe özel hazırlattığı he-
diyeleri tüm kadın çalışanlara 
dağıtarak Kadınlar Gününü 
kutladık. 
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Genel Başkanımız Vedat Böke, 19 Mart 2021 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Hak-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalar ile birlikte düzenlenen törene katıldı.
Sendikamızın yetkili olduğu İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) iştiraki Büyük İstanbul 
Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme 
Tic.  Ve A.Ş. (BELTUR) ve İstanbul Spor Et-
kinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş.  (SPOR 

İSTANBUL) işyerlerinde çalışan üyelerimiz 
adına Toplu  İş Sözleşmesi (TİS) imza tö-
renine Sayın Vedat Böke ile birlikte Genel 
Başkan Yardımcımız Erdoğan Yılmaz, Genel 
Sekreterimiz Serpil Açıkgöz, Şube Başkanı-
mız Derya Aydoğan, Şube Başkanımız Ke-
malettin Açıkgöz, Hukuk baş müşavirimiz  
Av.Yılmaz İçöz ,1 Nolu Bölge Temsilcimiz Ali 
Karakaya, 2 Nolu Bölge Temsilcimiz Meh-

met Çakır, Bölge Temsilci Yardımcımız Ünal 
Örnek,  Spor İstanbul  İşyeri Baştemsilcimiz 
Denizhan Dönmez,   Spor İstanbul Temsilci-
lerimiz Ezgi Mete Kaya, Cihangir Taş, Yunus 
Kurt, Esin Dalçınar, Ercan Özer , BELTUR İş-
yeri Baş Temsilcimiz Fatih Keskin,  BELTUR 
Temsilcilerimiz  Serkan Güler, Aydın Ergin, 
Mehmet Ali Ektiren, Gültekin Ondin, Kadri 
Ektiren katıldılar.

GENEL BAŞKANIMIZ VEDAT BÖKE, İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI

OLEYİS SENDİKASI
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GENEL BAŞKANIMIZ ve YÖNETİM 
KURULUMUZUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

Ocak ayı içerisinde HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Sendikamı-
zın Genel Başkanı Kudret Örgel, Genel Başkan Yar-
dımcımız Uğur Evkuran ve Sendika Uzmanımız Onur 
Engin, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ile 
birlikte TMSF Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç 
Bey’i makamında ziyaret ederek Gaziantep ilimizde 
bulunan sendikamıza üye işyerimiz NAKSAN HOL-
DİNG’ te çalışan üyelerimizin sıkıntılarını gidermek 
adına ziyarette bulunduk. 

Şubat ayı içerisinde HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Sekrete-
ri Fatoş Kocaoğlu, Genel Başkanımız Kudret Örgel, 
Yardımcıları Uğur Evkuran ve Hakan Karaman, Sen-
dika Uzmanımız Onur Engin ile HAK-İŞ GAZİANTEP 
İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ile birlikte Ga-
ziantep ilimizde bulunan üye işyerimiz olan NAKSAN 
HOLDİNG’ te çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Ziyaret 
programı çerçevesinde ilk olarak NAKSAN HOL-
DİNG’ te çalışan işyeri Temsilcilerimiz ile bir araya 
gelerek işletme içerisindeki sıkıntıları görüşüp işye-
rimizde biten sözleşmeden ötürü hem tanışma hem 
de teşekkür toplantısı için bir araya geldik. Osman 
Bey ve Fatoş hanıma hediyelerini taktim ettik.   

Ziyaret programı kapsamında HAK-İŞ Konfederas-
yonumuzun Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, 
Sekreteri Fatoş Kocaoğlu, Genel Başkanımız Kudret 
Örgel, Yardımcıları Uğur Evkuran ve Hakan Karaman, 
Sendika Uzmanımız Onur Engin ile HAK-İŞ GAZİAN-
TEP İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ile birlikte 
Gaziantep ilimizde bulunan üye işyerimiz olan NAK-
SAN HOLDİNG Genel Müdür’ü Enis Sarılarlı Bey’i 
ziyaret edip sözleşmeden ötürü Teşekkürlerini iletip 
hediyelerini taktim ettiler. 
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1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜ TAKSİM’DE KUTLADIK

ÜYELERİMİZE BU YIL 
BATTANİYE DAĞITIMI 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Nisan Ayı içerisinde Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde 
Genel Başkanımız Kudret Örgel, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Uğur Evkuran ve Hakan Karaman, Sendika Uzmanımız Onur Engin 
ve HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ile bir-
likte Gaziantep Valisi Davut GÜL daha sonra Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı 
Eyüp Özkeçeci’ yi ziyarette bulundular. 

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ve her sendika-
dan 2’şer yetkilinin yer aldığı bu yılda her yıl olduğu gibi Taksim’de 
kutlanan Emek ve Dayanışma Gününe HAK-İŞ Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan yardımcıları Hüseyin Öz ve Osman Yıldız Genel 
Başkanımız Kudret Örgel, yardımcısı Uğur Evkuran ve diğer sen-
dika yöneticileri katıldı. 

Ocak Ayı içerisinde değerli üyelerimize bu yıl hediye olarak Batta-
niye dağıtımı yaptık. Üye işyerlerimizde ki temsilcilerimiz aracılığı 
ile dağıtılan hediyelerimiz üyelerimizin memnuniyeti ile karşılandı. 
Sağlıklı günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz.   
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27.01.2014 yılında kurulan sendikamız yedi yaşında.  
Yedi yıl önce emek hareketine katılan ve bunun haklı gururunu 

yaşayan sendikamızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

SENDİKAMIZ 7 YAŞINDA

Sendikamızdan Ziyaret

Eda Güner'e  
Hayırlı Olsun Ziyareti

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşması'na Katıldık

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Kılıças-
lan ve Genel Koordinatörümüz Nihal Kahraman Vural, 
Çelik-İş Sendikası İstanbul 2no'lu şube başkanı Hasan 
Şam'ı makamında ziyaret etti. Hasan Şam'a Genel 
Sekreteri Şakir Süyüm eşlik etti.

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşması “HAK-İŞ’li Emek-
çi Kadınların Sendikal Hareketteki 
Yeri” temasıyla gerçekleştirildi.
Programa sendikamızın Genel Baş-
kanı Metin Özben, Kadın Komitesi 

Başkanı Genel Koordinatörümüz 
Nihal Kahraman Vural ve Kadın Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı- Yönetim 
Kurulu Asistanımız Ezgi Demircioğ-
lu katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonunda Genel Sekreter Yardımcı-
sı olarak çalışan Eda Güner, HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Sekreteri olarak atanmıştır. Yeni görevinde ken-
disine başarılar dileriz.Sendikamızı temsil eden Kadın 
Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural katılmıştır.
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Ece Banyo İle 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hizmet-İş Sendikası Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Programına Katıldık

Ece Banyo Gereçleri San.ve Tic. A.Ş ile yü-
rüttüğümüz Toplu İş Sözleşmesi sonucunda 
üçüncü kez imzalar atılmıştır.
Sendikamızın Genel Başkanı Metin Özben,  

Ece Banyo Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş’nin 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
ONUR ve İnsan Kaynakları Fatma Demir 
yetkilileri arasında imza töreni gerçekleşti-

rilmiştir.  İmza törenine sendikamızın tem-
silcisi Halil Okay da katılmıştır.
Genel Başkanımız Metin Özben: ‘Her iki taraf 
için de hayırlı olmasını temenni ederiz.’ dedi.

HİZMET-İŞ Kadın Emeği Buluş-
ması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında “Hedefimiz; Sendi-
kacı Kadınlardan Sendikacı Lider 
Kadınlara” temasıyla, 6 Mart 2021 
tarihinde Ankara’da gerçekleştiril-
di. Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında sınırlı katılımla düzenlenen 
programa; HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Genel Başkan Vekili Av. Hü-
seyin Öz, Genel Sekreteri Remzi 
Karataş, Öz İnşaat-İş Genel Baş-
kanı Zekeriya Koca, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve 
diğer sendikaların Kadın Komite 
Başkanları katıldı. Programa sen-
dikamızın Kadın Komitesi Başkanı 
Nihal Kahraman Vural da katıldı.

Dünya Markası Olan Turkuaz Seramik’te 3. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İmza töreni, Sendikamızın Genel Başkan 
Yardımcısı Yüksel Kılıçaslan,  Turkuaz Sera-
mik San. Tic.ve A.Ş’nin Fabrikalar Genel Mü-
dürü Abdurrahman Özkaya, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Oğuz Özkaya, Yusuf Özkaya ve İnsan 

Kaynakları Müdürü Mehmet Öcal, yetkilileri 
arasında gerçekleştirildi.
Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Kılıçaslan: 
‘‘Karşılıklı iyi niyetli çabalarla çalışanların 
haklarını korumaya devam edeceklerini, 

ilerleyen süreçlerde imkânlarını artıracakla-
rını ve öncelikle çalışan üyelerimize sonra da 
her iki taraf içinde imzalanan bu sözleşme-
nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dedi.’’
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5 Nisan 2021 Pazartesi alım gücünün düştüğü bu dö-
nemde, hükümetin "Hayat pahalılığının durdurulma-
sı"na yönelik almış olduğu karara karşı şok eylemlere 
Ercan Havalimanı (Meydan itfaiye, Sivil havacılık bö-
lümleri)’nde başlandı. 

8 Nisan 2021 Perşembe sendikamız Kamusenle bir-
likte 6 sendika Hükümetin Hayat pahalılığı ödeneğini 
durdurmasından dolayı genel grev yaptı.

HAYAT pAHAlIlIĞININ DUrDUrUlMASI 
EYlEMlErİ SürüYor

KKTC KAMU-SEN

Kıbrıs'ta 6 Sendika 
Genel Grev Kararı Aldı
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Pandemi koşulları nedeniyle meydanların işçi coşkusun-
dan mahrum kaldığı bir Emek Dayanışma Günü’nü HAK-İŞ 
Konfederasyonumuzun İstanbul İl Başkanlığı koordinesin-
de, tüm emek dünyası adına temsilen kutladık. Genel Baş-
kanımız Mahmud Altunsoy ve Genel Başkan Yardımcımız 
Mübin Tekin enerji iş kolunun emekçilerini unutturmamak 
adına Taksim Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde 
yer almışlardır. 

Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy Di-
yanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş 
ile İstanbul Müftülüğü’nde bir araya geldi. 
Hasbihal ve istişarelerde bulunduğumuz 
kıymetli hocamıza teşekkürlerimizi sunar, 
İslam’a ve Müslümanlara sağlık ve afiyet  
içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunmasını 
dileriz.

Boydak Enerji ve Muradiye Elektrik’te yü-
rürlükte bulunan sözleşmelerimize ilave 
olarak imza altına aldığımız ek protokol ile 
ücret iyileştirmeleri sağlanmıştır.
Toplu iş sözleşmemiz doğrultusunda Ocak 
2021 ücret zammı uygulanmıştı.
Bu zamma ilaveten ortalama %18,10 ile Ek 
Protokol imza altına alınmıştır. Kazancın 
emekçi kardeşlerimize bereketli olmasını 
temenni eder, sağlık ve afiyet içerisinde bir 
çalışma hayatı dileriz.

1 Mayıs Kutlamalarında TAKSİM'DEYDİK...

Dİyanet İşlerİ Başkanı Prof. Dr. Alİ Erbaş’a Zİyaret

Boydak Enerjİ ve Muradİye Elektrİk İçİn Ücret 
İyİleştİrmelerİ İçeren Ek Protokole İmza Atıldı

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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Zorlu ve uzun süren müzakere sürecimiz 
arabuluculuk aşamasında, insan onuruna 
yakışır bir şekilde kazanım sağlayan bir 
sözleşme ile masada neticelendirilmiştir.
Toplamda ortalama %20,25 oranında zam 
elde edilerek üye işçilerimizin enflasyon al-
tında ezilmelerinin önüne geçilmiştir. Kaza-
nımların hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ev sahipli-
ğinde HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımıla-
rımız Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmen-
ci başkanlığında Kamu Çerçeve Protokolü 
görüşmeleri kapsamında kardeş sendika-
larımızla bir araya geldik.
Yürütülen toplu iş sözleşmesi süreçlerine 
de etkisi olacak olan Kamu Çerçeve Proto-
kolünde en verimli adımlarla sonuca var-
mayı umarak çalışmaların hayırlara vesile 
olmasını dileriz.

İBB ve iştirak şirketlerinde başarıyla sonuç-
lanan toplu iş sözleşmesi süreçleri, yetkili 
sendikalar ve bağlı konfederasyonları ve iş-
veren tarafın bir araya geldiği Toplu İş Söz-
leşmesi İmza töreniyle taçlandırılmıştır.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıl-

dığı imza töreni, kadim şehir İstanbulumuza 
her türlü hizmetin sunulmasında büyük rol 
oynayan emekçilerin şöleni haline geldi.
Müzakere ve uzlaşma kültürü ile yürütülen 
toplu iş sözleşmesi süreçlerinin masada 
imzalanmak suretiyle sonuçlanması emek 

dünyası adına umut ve başarının güzel bir 
göstergesidir. Bu başarının meydana gelme-
sinde emeği bulunan başta İBB Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu'na, iştirak şirketlerinin 
çok değerli yöneticilerine ve işveren tarafın 
temsilini üstlenen müzakere ekibine en kalbi 
şükranlarımızı sunarız. İBB bünyesinde sen-
dikamızın yetkili bulunduğu İstanbul Enerji 
A.Ş.de bizleri yetkili kılan, her türlü müca-
delede bizleri yalnız bırakmayan aziz emekçi 
dostlarımıza, İstanbul Enerji A.Ş.'nin başta 
Genel Müdür Yüksel Yalçın olmak üzere çok 
saygın mevcut yöneticilerine teşekkürleri-
mizi sunarız. Önceki dönemde olduğu gibi 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakere 
sürecimizi de işçi-işveren birlikteliği ve iş 
barışı ile sonuçlandıracağımıza inancımız 
tamdır. Emek dünyasına saygı ve muhabbet-
lerimizle bildiririz.

İstanbul Enerjİ A.Ş.’de 3. Dönem Toplu İş SözleşmeSİ İMZALANDI

Kardeş Sendİkalarımızla BİRARAYA GELDİK

İstanbul Büyükşehİr Beledİyesİ ve İştİraklerİ İle İmzalanan 
Toplu İş Sözleşmesİ İmza Törenİ’ne Katıldık
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