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Dergimizin II. dönemindeki bu 
27. sayılı nüshası

geneldeki 88. sayısına tekabül 
etmektedir.

Editörden...
Üzüntülerle dolu birçok olayı daha geride bıraktık….
Sizlerle yeni bir sayıda daha buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin yayı-

na hazırlandığı bu aylar genelde tatillerin yapıldığı, gündemin sakin olduğu aylar ola-
rak bilinir ama bu sene güney illerimizde meydana gelen yangın ve kuzey illerimizde 
yaşanan sel felaketi nedeniyle maalesef oldukça zor bir dönemi yaşadık. 

Güneyde görülen ve son yılların en büyük yangını olarak kayıtlara geçen yangınlar 
çok kısa bir zamanda geniş bir alana yayıldı ve yeşil kıyılarımız bir anda alevlere tes-
lim oldu. Orman yangınlarımızda canlarını ortaya koyarak büyük fedakarlık gösteren 
cesur orman işçilerimizi, vatandaşlarımızı, askerlerimizi ve bölgede faaliyet gösteren 
kurtarma ekiplerimizi yürekten kutluyoruz. 

Güney illerimizde yaşanan yangın felaketinden tam kurtulduk derken bu kez de 
kuzey illerimizden gelen haberle bir kez daha yıkıldık. Aşırı yağışlar ile birlikte birçok 
mahalle, kasaba sular altında kalırken, selin getirdiği büyük tomruklar, yıkılan evler, 
köprüler, sulara kapılan araçlar bizlere insanoğlunun doğa karşısında ne kadar aciz 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatlarıyla kurulan HAK-İŞ Afet Komite-
mizde selden zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşmak için harekete geçti ve 
sahada Kızılay, AFAD ve devletimizin diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü 
çalışmalarla yaraların sarılmasında önemli bir rol üstlendi.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan afetlerde hayatını kaybeden işçilerimize ve 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, asil milletimize başsağlığı ve 
sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Bizleri derinden üzen bir diğer konu da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yap-
tırdığı PCR testinin pozitif çıkmasıydı. Genel Başkanımıza buradan bir kez daha geç-
miş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz.

Bu sayımızda ayrıca HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in ortak yürüttüğü çalışmayla yaklaşık 
700 bin kamu işçisini kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Pro-
tokolü 11 Ağustos 2021 tarihinde imza altına alındı. Sözleşmenin ülkemize ve tüm 
çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Dergimizin bu sayısında ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı uğruna 
canlarını feda eden HAK-İŞ şehitlerimizi ve bütün 15 Temmuz şehitlerimizi Anka-
ra Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde ve 81 ilde düzenlenen 
anma törenlerinin haberlerini bulacaksınız. 

Dergimizde yer alan üzücü haberlerin ardından bizleri bir o kadar gururlandıran 
bir diğer önemli konu ise konfederasyonumuzun Yemen’e yapmış olduğu insani yar-
dım haberi oldu. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yemen’de yaşanan iç karışıklık ve 
savaş ortamı sebebiyle mağdur olan Yemenli kardeşlerimize Yemene Merhamet İn-
sanlığa Rahmet Derneği’nin İstanbul Valiliği’nin izni ile yürüttüğü yardım kampanya-
sına tüm teşkilatımızla birlikte destek vererek Yemen’deki mazlum ve mağdur kar-
deşlerimize umut ışığı olduk.

Programlar, etkinlikler, ziyaretler vs. birçok haberimizle dolu dolu bir sayımızı 
daha burada sonlandırırken, gelecek sayımızda yeni haberlerde buluşmak üzere hoş 
kalın, sağlıkla kalın…

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI

Nerede Bir Mazlum, Mağdur Varsa 
HAK-İŞ Orada…

Editörden...
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Her yerde ve her alanda hızla değişen 
bir gündemle karşı karşıyayız. Birkaç 
sene öncesine kadar salgın hastalık 
gündemimizde yokken şu anda bizleri 
olduğu gibi bütün dünyayı etkileyen bir 
virüse karşı mücadele veriyoruz. 

Değişen gündem karşısında insan ve 
kurumlar için doğru ve sürekli bir çiz-
ginin takip edilmesi neredeyse imkân-
sız bir hale geldi. Değişen olay ve iliş-
kiler dünyasında doğru bir çizginin an-
cak değişmeyen dinamik bir muhteva 
ile mümkün olabileceği gerçeği bir kez 
daha önümüzde duruyor. Bahsettiği-
miz donuk, statik bir muhteva değil, 
üretkenlik ve yenilenmeyi bünyesinde 
taşıyan yeni bir muhteva. Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ, bu anlayış içerisinde 
yaşanan her daim dinamik, kendini ye-
nileyen ve üreten bakış açısıyla günde-
me müdahil olmaktadır. 

Konfederasyonumuz da çalışma haya-
tı, ekonomik ve sosyal ülke gündemi-
nin her karesine ilişkin düşüncelerini 
ve eylemlerini her anlamda canlı ve 
taze tutmaya çalışmaktadır.

Değişen dünya ve değişmeye başlayan 
ülkemiz şartlarında konfederasyonlar 
ve sendikaların da eski kalıp ve yapı-
larını uzun süre devam ettiremeye-
cekleri, mutlaka yeni formatlar, yeni 
kavramlar ve yeni kurumsal yapılara 
kavuşmaları gerektiği, kaçınılmaz bir 
gerçek olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda, ülkemizdeki sendikal 
harekete baktığımızda hâlâ eski kalıp-
ların muhafaza edildiğini, değişimler 
karşısında sendikal hareketin, deği-
şime ayak uydurmak yerine sorunlar 
karşısında yeni duvarlar örmek gibi 
sonuçsuz bir çaba içerisine girdiklerini 
görmekteyiz. Dünün katı, eski ideolo-
jik kalıplarından kaçıp günün şartları-
na ayak uydurabilen yeni bir anlayışın 
içerisine girmemiz gerekiyor.

Bilgi ve emeğin tüm sektörlerin loko-
motifi olduğu günümüz dünyasında, 
sendikal hareketin de bunu görerek 
bu yönde değerler üretmesinin zama-
nıdır artık. Ülkemizde yaşanan olaylar 
karşısında sendikal hareketin, kendi-
sini yeni dünya ve Türkiye şartlarında 
kaçınılmaz bir hayati ihtiyaç haline ge-
tirecek konuma bürünmeleri mutlak 
gereklilik arz ediyor.

HAK-İŞ sadece emekçiler için değil 
ülkemiz için de son derece önemli bir 
örgüttür. Milli ve yerli duruşumuz biz-
leri diğer emek örgütlerinden ayıran 
en önemli özelliktir. Biz ülkemizin, 
bölgemizin, küremizin bütün mağdur 
ve mazlumlarının bizden alacaklı ol-
duğuna inanıyoruz. Değerlerimiz ve 
inançlarımız bize bunu zorunlu kılıyor. 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve bağlı 
sendikalarımız ücrete dayalı bir sen-
dikacılık yapmıyor. HAK-İŞ olarak bizi 
farklı kılan değerlerimiz, prensipleri-
miz ve bakış açımız var. 

mahmutarslan@hakis.org.tr

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan

Hayallerimiz,
Geleceğimize Işık Tutuyor...

Değişen dünya ve 
değişmeye başlayan 
ülkemiz şartlarında 

konfederasyonlar ve 
sendikaların da eski 

kalıp ve yapılarını 
uzun süre devam 
ettiremeyecekleri, 

mutlaka yeni formatlar, 
yeni kavramlar ve yeni 

kurumsal yapılara 
kavuşmaları gerektiği, 
kaçınılmaz bir gerçek 

olarak ortaya çıkmıştır. 
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Artık eski malzemelerle yeni yapı inşa 
etmek dönemi kapanmaktadır. Bizim id-
dialarımız, hedeflerimiz, hayallerimiz ve 
gelecekle ilgili tasavvurlarımız var. Yeni bir 
dünyayı, yeni bir sendikal inşaayı tasavvu-
rumuzdan vazgeçmeden gerçekleştirme-
miz gerekiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
mağdur ve mazlumun yanında olmak, 
ülkenin ve toplumun geleceği için, derdi 
olanlar için anlamlı ve önemlidir. HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz derdi olmayanların 
uğrak yeri değildir. Onun için derdi olan 
sivil toplum örgütleri yaşanan olumsuz-
luklar karşısında inisiyatif almalı, alter-
natif üretmeli, seslerini yükseltmeli ve bir 
an önce harekete geçmelidir. Bizler bugün 
yaptıklarımızın, bütün yarınları değiştire-
ceğine gönülden inanıyoruz.

Türkiye önemli bir kırılmanın daha eşiğin-
den geçti. Geçtiğimiz aylar ülkemiz için 
önemli olayların meydana geldiği, gele-
ceğimiz için önemli kırılmaların yaşandığı 
birçok gelişmelere sahne oldu. Bu eşik 
ülkemizi geleceğe taşıyacak önemli ge-
lişmeleri de beraberinde getirecek. Tabiri 
caizse güneyde yangın, kuzeyde ise sel 
düşmanıyla birçok cephede savaştık. Son 
zamanlarda yaşadığımız doğal afetler biz-
leri bir kez daha derinden düşünmeye sevk 
etti. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde, bakanlarımız, kamu 
kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, 
AFAD ve KIZILAY başta olmak üzere dev-
letin yardım kuruluşları ile STK’lar “Genel 
Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen böl-
gelerde hızlı, aktif ve örgütlü olarak büyük 
bir çalışma yürüttüler.

Konfederasyonumuz tarafından kurulan 
Afet İşleri Komitesi de selden olumsuz et-
kilenen üç ilde çalışmalara katılarak gerek 
kamu gerekse Sivil Toplum Kuruluşları ile 

koordine olup afetzedelerin ihtiyaçlarını 
tespit ve teslim konusunda sahada görev 
aldı. HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi tarafından 
kurulan HAK Arama ve Kurtarma Umut 
Timi bundan sonra da yaşanan afetler kar-
şısında AFAD ve KIZILAY ile koordine olup 
yaraların sarılmasında aktif olarak görev 
alacaktır.

HAK-İŞ sayısal çoğunluğunun çok ötesin-
de bir mananın adıdır. Bizi esas değerli, 
önemli kılan, bizi biz yapan şey, sadece 
sayısal çoğunlukta olmamız değil, durdu-
ğumuz yerdir. Bu konuda da hükümetimizi 
bütün alanlarda HAK-İŞ olarak destekle-
meye bundan sonra da devam edeceğiz.

Yaşanan sel ve yangın olaylarından etki-
lenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar di-
liyoruz.

Çalışma hayatı için en önemli gündemle-
rinden birinde HAK-İŞ olarak yine aktif rol 
üstlendik. 700 bin kamu işçisini ilgilen-
diren 2021-2022 Yılı Kamu Toplu İş Söz-
leşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ 
heyetlerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat 
Bilgin’i ziyaretleriyle başlayan kamu işçile-
ri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süreci 
uzlaşıyla sona erdi. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere 
yönelik mali ve sosyal haklar konusunda 
ileri bir düzenleme hayata geçirildi. Pro-
tokolün hazırlık, uygulama aşaması ve 
imza sürecinde bir ilki başararak HAK-İŞ 
ve TÜRK-İŞ Konfederasyonlarının birlik-
te gerçekleştirdikleri ortak çalışmalara 
bir yenisini daha başarıyla eklenmiş oldu. 
Yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren protoko-
lün tüm işçilerimize, ailelerine ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyoruz.

 HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz 
derdi olmayanların 
uğrak yeri değildir. 

Onun için derdi olan 
sivil toplum örgütleri 

yaşanan olumsuzluklar 
karşısında inisiyatif 
almalı, alternatif 

üretmeli, seslerini 
yükseltmeli ve bir 
an önce harekete 

geçmelidir. Bizler bugün 
yaptıklarımızın, bütün 

yarınları değiştireceğine 
gönülden inanıyoruz.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere 
ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-
İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini 
kazanmaya devam ederek bütün zorlukla-
ra rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini 
sürdürdüğünü belirterek, “Daha güçlü bir 
Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için ça-
lışıyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendi-
kasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki 
sendikalarımızda örgütlenmeye davet edi-

yoruz” dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
ARSLAN, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal is-
tatistiklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, daha güç-
lü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için 
çalışıyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yürü-
düğümüz kutlu yolda bize inanan ve güve-
nen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür 
ediyoruz. 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, elde ettiği-
miz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak 
için bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. 
Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir 
HAK-İŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla 
çalışıyoruz. Çünkü biz Türkiye’nin gücünün 
HAK-İŞ'in gücü olduğuna gönülden inanı-
yoruz. HAK-İŞ’in büyümesinin Türkiye'nin 
büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Açık-
lanan istatistikler, toplam 15 milyon 27 bin 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin 
olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya 

devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE ve DAHA GÜÇLÜ BİR  
HAK-İŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
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910 işçinin sadece yüzde 14,13’üne denk 
gelen 2 milyon 123 bin 685’inin sendikala-
ra üye olduğunu göstermekte ve bize yeni 
sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız 
bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki sen-
dikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz.

HAK-İŞ İstikrarlı Büyümesini 
Sürdürüyor

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 sendika-
mız ile toplam üye sayısı 730 bin 516 oldu. 
Bir önceki döneme göre üye sayısını 19 bin 
221 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 
üye sayısı, KKTC’de bulunan Kıbrıs Ka-
mu-Sen Sendikamızın 2 Bin 300 olan üye 
sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816’ya yük-
seldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve 
istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonlarından birisi olmayı 
sürdürüyor.

HAK-İŞ’e Bağlı Sendikalarımız 
Türkiye Birincisi ve Üçüncüsü

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı Hiz-
met-İş Sendikamız 238 bin 860 üye sayısı 

ile Türkiye’nin en büyük sendikası, Öz Sağlık 
İş Sendikamız da 195 bin 936 üye sayısı ile 
Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası olma 
özelliğini korudu. Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş 
Sendikalarımızla birlikte HAK-İŞ’e bağlı 8 
sendikamız sektörünün lideri oldu.
Hizmet-İş Sendikamız Türkiye’nin ve Genel 
İşler İşkolunun lideri olmaya devam etti.  
Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Öz Or-
man-İş Sendikamız, Öz Gıda-İş Sendikamız, 
Öz Ağaç-İş Sendikamız, Medya-İş Sendika-
mız, Öz Finans-İş Sendikamız, Öz Sağlık-İş 
Sendikamız ve Öz Güven-Sen Sendikamız 
kendi işkollarında birinci oldu. Türkiye’nin 
en büyük sendikası da olan Hizmet İş Sendi-
kamızla birlikte, Konfederasyonumuza üye 
toplam 8 sendikamız sektörünün lideri oldu.

Üç Sendikamız Haksız Bir Şekilde 
Baraj Altında Kalmıştır

HAK-İŞ’in bütün çabalarına rağmen hayata 
geçirilen 696 sayılı KHK ile yapılan işkolu 
değişiklikleri sebebiyle, Konfederasyonu-
muza bağlı bazı sendikalarımız üyelerinin 
önemli bir kısmını kaybetmiş, Öz Büro-İş 
Sendikamız, Enerji-İş Sendikamız ve OLE-

YİS Sendikamız ise üyelerini kaybederek ba-
raj altında kalmıştır. HAK-İŞ olarak sendikal 
örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz 
etkileyen bu durumun düzeltilmesi için öne-
ri ve taleplerimizi her platformda dile getir-
dik. Bütün olumsuzluklara karşın HAK-İŞ 
büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kay-
betmeden mücadelesine devam edecektir. 
Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası ile 
birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve güçlen-
meyi sürdürecektir. 
HAK-İŞ’e inanan, güvenen ve bu yolda bi-
zimle beraber yürüyen bütün emekçi kar-
deşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. 
Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize 
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 mensup-
larına gönülden teşekkür ediyoruz, daha 
büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAK-İŞ için 
çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ 
çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TÜRK-İŞ ile ortaklaşa hazırladığımız kamu toplu iş sözleşmeleri 
çerçeve protokolümüzü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunduk. 

Çalışma Bakanlığı Reşat Moralı salonunda, 
31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Os-
man Yıldız, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri 
Ramazan Ağar, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, Hukuk Müşavirimiz Av. Hamdi Ab-
dullah Koçoğlu, Uzmanımız Fatoş Can, 
TÜRK-İŞ ve Bakanlık Heyeti katıldı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 

Bilgin'e kamu işçisinin en düşük brüt üc-
retinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi, 2021-
2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar enflas-
yon+%3 refah payı talebimizi ilettik.

“Yüzde 7 Büyümeyi Başardık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, toplu sözleşme düzeninin demokra-
tik sistemlerin çalışma hayatını düzenleyen 
bir uygulama olduğunu belirterek, “Bizler 

Türk demokrasisinin en önemli kurumsal 
yapısı olarak çalışma hayatımızdaki yerle-
şik bu ilişki biçimlerinin sürekliliğine önem 
veriyoruz. Çalışma hayatı, Türkiye ekono-
mik yapısının toplumsal boyutunu oluştur-
maktadır. Büyüme rakamlarına baktığınız 
zaman Türkiye ekonomisi, pandeminin 
oluşturduğu zorluklara rağmen ilk çeyrek-
te yüzde 7 büyümeyi başardık. Türkiye’nin 
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yüzde 7 büyümesi gelecek açısından ümit 
vermektedir. Ümit ediyorum ki önümüzde-
ki dönemde de bu büyümeyi sürdürmek ve 
daha kaliteli hale getirmek önemlidir” dedi.

“Ümit Verici Gelişmeler Görüyoruz”

Kaliteli büyümenin Türkiye’nin emeğiyle, 
toplumsal taraflarıyla, uzlaşma içerisinde 
toplu sözleşme mekanizmasını sürdür-
mesi ve başarmasıyla devam ettiği zaman 
gerçekleşeceğini dile getiren Bakan Bilgin, 
“Bu açıdan bizler Türkiye’nin geleceğinin 
açık olduğunu, negatif söylemlere ve olum-
suz şartlara rağmen, salgının yarattığı ka-
ramsarlığa rağmen ümit verici gelişmeler 
olduğunu görüyoruz” dedi.

“Müzakerelerimizi Sürdüreceğiz”

Bakan Bilgin, “Bugün işçi Konfederas-
yonlarımızla bir protokol anlaşması, toplu 
sözleşme protokol çerçevesini ele alarak 
onların tekliflerini değerlendireceğiz. Bu 
teklifler üzerinde Kamu İşveren Sendikaları 
Konfederasyonumuz ve bizler gerekli ça-
lışmaları yaptıktan sonra müzakerelerimizi 
sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakeresi 
uzun bir süreçtir ama biz bunu ne kadar 
kısa sürede, geniş bir uzlaşma zemininde 
başarırsak, Türkiye’de çalışma hayatının is-
tihdamına o kadar katkı yapmış oluruz” diye 
konuştu.

“17 Maddelik Ortak Bir Teklif 
Hazırladık”

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
“2021-2022 yılı için HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ 
Konfederasyonları olarak, birlikte ortak bir 

teklif hazırlamayı kararlaştırdık ve bunu da 
birlikte başardık. Konfederasyonlarımızın 
Genel Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, 
isteyerek ve kararlı bir şekilde böyle bir ka-
rarı aldılar. Her iki Konfederasyonumuz da 
bu konuda çalışmak üzere teknik komitele-
rimizi kurdu ve çalıştı. Kamudaki ilgili bütün 
sendikalarımızla bir araya gelerek çalışma-
larımızı tamamladık. TÜRK-İŞ Konfederas-
yonumuzla birlikte 17 maddeden oluşan bir 
teklif olarak ortaklaştırdık ve bugün teklifi-
mize Sayın Bakanımıza sunuyoruz. 700 bin 
kamu çalışanımızı ilgilendiren bu sözleş-
meyi çalışanlarımız büyük bir merakla ve 
heyecanla beklediğini biliyoruz” dedi.

“Pandemiyle Mücadelede 
Çalışanlarımızın Büyük Rolü Var”

Türkiye’nin pandemi ile mücadelede çok 
başarılı bir süreç ortaya koyduğunu vurgu-
layan Yıldız, “Bu başarılı sürecin içerisinde 
çalışanlarımızın büyük bir rolü var. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakan-
larımız ve yetkililerimiz öncülük ettiler. Bu 
sürece çalışanlar olarak bizler de büyük 
katkı sağladık. Başta sağlık çalışanlarımız 
olmak üzere, 20 işkolunun tamamında 
bütün işçilerimiz büyük bir gayret ve feda-
karlıkla katkı sağladı. Sayın Bakanımızın 
Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 7 ekonomik 
büyümesinin hızla devam etmesine işçiler 
olarak katkı verdik. Yürüttüğümüz bu sü-
reç, Türkiye’nin kabusa dönmeden yürüt-
tüğü bir süreç olarak dünyada başarılı bir 
örnek olmuştur” şeklinde konuştu.
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“Kapsamlı, Yapıcı, Düzenleyici ve 
Makul Bir Çerçeve Protokol Ortaya 
Koyduk”

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Pro-
tokolünü hazırlarken kamu çalışanları için 
ortak bir standart getirmeyi hedefledikle-
rini dile getiren Yıldız, “Temel yaklaşımı-
mız işçilerimiz için bir standart getirmek 
yönünde oldu. Bu açıdan sözleşmemizi ele 
aldığımızda kapsamlı, yapıcı, düzenleyici 
ve makul bir oranda ortaya koyduğumuzu 
düşünüyoruz. Geçmiş yıllardaki sözleşme 
taslaklarına katkı sağlamayı da arzu ettik 
ve bunu Konfederasyonlar olarak değer-
lendirdik. Yapısal olarak da bunu birleştir-
meyi başardığımızı düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu.

“İsteğimiz Sözleşmeyi Masada 
Bitirmek”

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan 
Ağar, “TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak çerçeve 
protokolü teklifini birlikte mutabakata va-
rarak ortaklaşa hazırladık. Geçmiş yıllarda 
kamuda çalışan 200 bin civarında işçi adına 
toplu sözleşme yapılırken bugün 700 bin 

kamuda çalışan işçilerimizin adına toplu 
iş sözleşmelerini yapacağız. Bizim anlayı-
şımız toplu iş sözleşmesini masada bitir-

mektir. Masada sonuçlanan toplu iş sözleş-
meleri her iki tarafın yararınadır” dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Proto-
kolünü üç ana başlıkta oluşturduklarını ifade 
eden Yıldız, sözleşmenin ilk olarak Konfede-
rasyonların makro taleplerini, ikinci olarak 
sendikaların iş kollarına özgü taleplerini, son 
olarak da genel talepleri içerdiğini vurguladı. 
Yıldız, “Sendikaların kendi iş kollarına ilişkin 
özel durumlar var. Bunları da doğrudan TÜHİS 
ile yürütebileceğimiz bir yapıyı ortaya koymayı 
çok istedik ve bunu da başardığımızı düşünü-
yorum. Geçmiş yıllardaki kamu çerçeve söz-
leşmesine ilaveten maddeler ortaya koyduk. 
Bu sözleşme süresinin hızlı bir şekilde sosyal 
diyalogla, başarıyla sonuçlanacağını düşünü-
yor ve ümit ediyorum ve öyle olacağını umu-
yorum. Bu süreçte Sayın Bakanımıza, TÜRK-
İŞ Konfederasyonumuza ve TÜHİS Konfede-
rasyonumuza teşekkür ediyorum” dedi.

YILDIZ: İLAvE MADDELER KOYDUK
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
“HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonları ola-
rak önemli bir yeniliğe imza attık. Birlikte 
bir taslak hazırlayarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımıza sunduk. Bu önemli bir 
aşamaydı. İyi bir hazırlık süreci yaptık. Hem 
konfederasyonların kendi içinde yaptığı çalış-
malar ile hem de ortaklaşa yaptığımız çalış-
malar ile güzel bir çerçeve teklifi hazırladığı-
mızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Makul Bir Taslak Hazırladık”

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve pro-
tokolüyle kamu çalışanlarının sorunlarının 
giderileceği, Türkiye’nin bulunduğu düzeye 
uygun bir ücret seviyesi oluşturmayı he-
sapladıklarını söyleyen Yıldız, “Son derece 
dengeli ve makul bir taslak hazırladığımızı 
düşünüyoruz. Hazırladığımız sözleşmede en 
önemli noktayı taşerondan kamuya geçen 
çok sayıda arkadaşımız oluşturuyor. Geçişle 
beraber bu işçilerimiz için ilk kez kapsamlı 
bir düzeltme ve düzenleme söz konusu ola-
cak. Bu taslakta buna da yer verilmiş oldu” 
dedi.

“Geçmişteki Süreci Telafi Edecek 
Bir Rakam”

Taban ücret olarak 4 bin 800 TL rakamını 

belirlediklerini dile getiren Yıldız, “Uzun bir 
değerlendirme sürecinden sonra bu rakamı 
belirledik. Bugün geldiğimiz noktada enflas-
yon 17 rakamlarına çıkıyor. Biz bütün bu sü-
reci izah edecek, geçmişteki süreci de telafi 
edecek bir oran olarak belirledik” dedi.

“Ek Ödeme Talep Ediyoruz”

Bakanlığa sunulan sözleşmede ek ödeme-
nin de önemli konulardan birisi olduğunu 
söyleyen Yıldız, “Yılda 2 kere yapılmak üzere 
1.500 TL olarak yıllık toplam 3 bin TL bir ek 
ödeme yapılmasını talep ediyoruz. İşçilerimi-
zin taşerondan kamuya geçtiğini de dikkate 
alırsak 112 günlük ikramiye, 60 gün ikrami-
ye ve 52 günlük ilave tediye ile beraber 112 
günlük bir ikramiye talep ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Sosyal Yardımlar Kısmında 
Yenilikler Yaptık”

Sözleşmenin sosyal yardımlar kısmında 
çok sayıda yenilikler yaptıklarını dile getiren 
Yıldız, “Sosyal yardım, yemek parası, giyim 
yardımı ve bu sefer yeni olarak bayram yar-
dımı ve yol yardımlarını da ekledik. Sosyal 
yardım olarak aylık 700 TL, giyim yardımı 
olarak 700 TL, yemek parası olarak da gün-
lük 20 TL önerisinde bulunduk. İkinci yılında 

da artışların yapılması talebinde bulunduk. 
Ayrıca gece zammı ve fazla çalışma ücretle-
ri verilmesini talep ettik. Böylelikle kamuda 
çalışanlar için bir standart oluşsun, bir adalet 
oluşsun istedik” sözlerine yer verdi.

“Verginin Sabitlenmesini İstiyoruz”

Yıldız, “Sözleşme kapsamında gelir vergisin-
deki işçilerin lehine bir düzenleme talep et-
tik. Verginin sabitlenmesini istiyoruz. Yüzde 
15 olarak başlayan gelir vergisinin aynı şekil-
de kalması önerisinde bulunduk” dedi.

“Standart Bir Seviye Oluşturmayı 
Hedefliyoruz”

Kamu Çerçeve Toplu İş Sözleşmesi müza-
kerelerinin sonucunda kamu çalışanları ara-
sında standart bir seviye oluşturmayı hedef-
lediklerini belirterek, “Bu başarı Türkiye’nin 
üretim gücüne de denk gelen bir başarı ola-
cak” dedi.
Makro rakamların dışında geçişle ilgili bir-
takım sorunların bulunduğunu dile getiren 
Yıldız, “Sendikalarımızın kendi iş kollarına 
ilişkin taleplerinin ayrıntılı olarak müzakere 
etmesinin önünün açılmasını istedik. Geç-
tiğimiz yıllarda yaşanan tartışmaları sona 
erdirecek bir öneride bulunduk” ifadelerini 
kullandı.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 31 Mayıs 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle 
Bloomberg TV ve TGRT Haber canlı yayınlarına katılarak HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,  

TÜRK-İŞ ile ortaklaşa hazırladığımız kamu toplu iş sözleşmesi taleplerimize 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

YILDIZ, KAMU ÇERÇEvE SÖZLEŞMESİ TALEBİMİZİ 
CANLI YAYINLARDA ANLATTI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, 
8 Temmuz 2021 tarihinde basına kapalı 
olarak gerçekleştirilen toplantıya, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ve 
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan 
Ağar katıldı. 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, toplantı sonrasında gazetecilerin soru-
larını yanıtladı.

“Teklifimizle Bakanlık Teklifi 
Arasında Fark Var”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu ile birlikte ortak bir müza-
kere sürecini başlattıklarını anımsatan Yıl-
dız, “Müzakere sürecinin Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum. Sayın Bakanımız ikinci 
kez bizimle toplantı yaptı, kendilerine te-
şekkür ediyoruz. Bizim teklifimiz ile Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugün 
başlangıç olmasını umduğumuz teklifi ara-
sında önemli bir fark vardır. Ama biz bunu 
müzakerenin başlangıcı olarak görmek 
istiyoruz. Bütün Türkiye’nin beklediği bu 
müzakere sürecinin TÜRK-İŞ Konfederas-

yonu ile beraber yürüttüğümüz ortaklıkta 
bu birlikteliğin önemli yararlar getireceğini 
umuyoruz” dedi.

“İşçinin Geçinebileceği Bir Ücret 
İstiyoruz”

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan 
Ağar, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in tüm kamu iş-

çilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 
bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 
2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay-
lar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı ta-
lep ettiğini bildirdi. Bakanın brüt 3577-3750 
lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya 
kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam 
teklif ettiğini söyleyen Ağar, birinci 6 ay için 
yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enf-
lasyon farkı şeklinde teklifte bulunduğunu 
ifade etti. 
Ağar, “İşçi heyeti olarak taleplerimizi sun-
duk. Bundan sonraki süreçte Kamu İşveren 
Heyeti’nden geri dönüş bekliyoruz. Onla-
rın geri dönüşüne göre süreç hızlanır. Biz 
işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını 
istiyoruz. Diyaloğa hazırız. Kamu İşveren 
Heyeti ile ortak bir noktada anlaşacağımızı 
düşünüyoruz. En güzel toplu iş sözleşme-
si masada biten sözleşmedir. Amacımız, 
sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak” 
ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile ortaklaşa yürüttüğümüz kamu 
toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünü müzakere etmek amacıyla Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldik. 

YILDIZ, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MÜZAKERE 
TOPLANTISINA KATILDI

Bakanlığın teklifini düşük olarak değerlendiren Yıldız, “Bu-
gün en düşük ücretli olarak belirtilen 3 bin 677 liraya denk 
gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Ara-
da ciddi bir fark var. Bu haliyle bile değerlendirilemeyecek 
bir noktadayız. Ama bugün bizim odaklandığımız nokta 
taban ücret üzerine oldu. Bütünüyle ilgili bir değerlendir-
me yapılmadı. İnşallah bayramdan sonra Bakanlığımızın 
ayrıntılı olarak teklifimize karşılık kapsamlı bir değerlen-
dirme yapacağını umuyoruz. TÜRK-İŞ Konfederasyonu 
ile birlikte yine teklifi değerlendirip birlikte yolumuza de-
vam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MAKul NOKtAlArdA 
MüzAKereMİzİ SürdüreceğİMİze 
İNANıyOruz”
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KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜ 

İMZALADIK

TÜRK-İŞ Genel Merkezinde, 11 Ağustos 
2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, 
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, Genel Başkan Yardımcımız Yunus 
Değirmenci, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ra-
mazan Ağar, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan 
Çiçek, Uzmanımız Fatoş Can ve Koordinas-
yon Kurulu Uzmanları, TÜRK-İŞ ve Bakanlık 
Heyeti katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Koro-
navirüs hastalığına yakalanması nedeniyle 
toplantıya katılamadığını belirterek, “Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın saygılarını, 
başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletiyorum. 
Kendisine acil şifalar diliyorum” dedi.

Yıldız: “Bir İlki Başardık”

700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu 
Çerçeve Protokolünün işçilere ve Türkiye’ye 
hayırlı olmasını dileğinde bulunan Yıldız, 
“Protokolün hazırlık, uygulama aşaması ve 
imza sürecinde bir ilki başararak, TÜRK-İŞ 
ve HAK-İŞ Konfederasyonlarının birlikte 
gerçekleştirdikleri ortak çalışmalara bir ye-

nisini daha başarıyla ekledik. Çok somut bir 
iş birliğinin somut sonuçlarını ortaya koy-
duk” dedi.
Kamu Çerçeve Protokolünde birlikte ça-
lışmak için işbirliği teklifini yapan TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu’na teşekkürlerini ileten Yıl-
dız, “Bu süreçte kararlılıklarını ortaya koyan 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a, 
TÜHİS’e, TÜRK-İŞ’e ve HAK-İŞ yönetim ku-
ruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 
Koordinasyon Kurulu olarak hem TÜRK-İŞ 
hem de HAK-İŞ’te görev yapan bütün arka-
daşlarımıza, iki konfederasyonda yönetim 
kurulu adına görev yaptığımız Yunus Bey’e, 
Ramazan Bey’e, Eyüp Bey’e ve diğer komite 
üyelerine saygılarımı ve teşekkürlerimi su-
nuyorum” diye konuştu.

“Sayın Bakanımız Samimi Bir Tablo 
Sergiledi”

Kamu Çerçeve Protokolünün görüşülmeye 
başlanıldığı ilk günden itibaren Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sa-
mimi, kucaklayıcı, yapıcı bir tablo sergiledi-
ğini ve bunu da protokol metnine yansıttığını 
dile getiren Yıldız, “Kendisine bu sağduyusu, 
kararlılığı ve liderliği dolasıyla HAK-İŞ kon-

federasyonu adına teşekkürlerimi arz edi-
yorum. Bu süreçte rol alan Hazine ve Maliye 
Bakanımız Lütfi Elvan’a teşekkür ediyorum. 
Her zaman olduğu gibi bizlere liderlik yapan 
ve sıcak bir yaklaşım ortaya koyan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” şek-
linde konuştu.

“Mali Olarak Önemli Başarılar Elde 
Edilmiştir”

İmzalanan protokol ile taşerondan kadroya 
geçiş sonrasını düzenleyen, aksaklıkları ve 
eksiklikleri gideren önemli bir yaklaşımın 
ortaya konulduğunu söyleyen Yıldız, “Bu 
kapsamda mali olarak önemli başarılar 
elde edilmiştir. Taban ücrette iyileştirme, 
kıdem zammı, önemli ücret zamları, sosyal 
yardımlar, ikramiyeler gibi temel konularda 
önemli iyileştirmeler olmuştur. Ayrıca mev-
simlik işçilerin sorunlarının çözümü, iş kol-
larına has birtakım sorunların çözümü, tayin 
ve becayiş gibi önemli perspektifler ortaya 
konulmuştur” açıklamasında bulundu.

“Sözleşmemizin Hayırlı Olmasını 
Diliyorum”

Yıldız, “HAK-İŞ olarak TÜRK-İŞ ile birlik-
te kadroya geçen işçilerin görev tanımları, 
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, türK-İŞ Konfederasyonu ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz 2021 yılı Kamu toplu İş Sözleşmeleri  

Çerçeve Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 
katılımlarıyla imzalandı. 

KİT’lerde çalışan işçilerin kadroya alınması, 
re’sen emeklilik konularında da önümüzdeki 
süreçte birlikte çalışma talebimizi ve isteği-
mizi ortaya koymak istiyorum” dedi.

“Memurlara TİS Müzakeresinde 
Başarılar Diliyorum”

Yıldız, “Bizden sonra da memurların toplu 
sözleşme süreci var, onlara da başarılar di-
liyorum. TÜRK-İŞ’in ev sahipliğine teşekkür 
ediyor, sözleşmemizin Türkiye’ye ve bütün 
dünyaya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

“Taban Ücret 4 Bin 100 Liraya 
Yükseltildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, işçi konfederasyonları ile sağlanan 
anlaşmaya göre, taban ücretlerin 4 bin 100 
liraya yükseltildiğini, kamu işçilerinin ücret-
lerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, 
diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı 
oranında zam yapıldığını açıkladı. Ayrıca, ik-
ramiyelerin birinci yıl için 30, ikinci yıl için 40 
güne çıkartıldığını söyledi.

“Çalışanlarımızı Enflasyona 
Ezdirmeyeceğiz”

İmzalanan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleş-
meleri Çerçeve Protokolü ile sosyal haklar-

da da iyileştirmelerin yapıldığını dile getiren 
Bakan Bilgin, “Taşerondan kadroya geçenle-
rin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikin-
ci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan 
artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. 
Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yük-
seltildi. Türk işçisine helal olsun. Çalışan-
larımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bütün 
bunları dikkate aldığımız zaman kamuya 
maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabilece-
ği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili 
kıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılar 
sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi 
Elvan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuş-
tu.

“Türkiye'nin Toplumsal Barışına 
Hizmet Edecek Bir Sözleşme”

Kamu çalışanlarının zam pazarlığı sonu-
cunda hem çalışanları hem de kamuoyu-
nu tatmin edecek bir aşamaya geldiklerini 
vurgulayan Bakan Bilgin, “İmzaladığımız 
sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına 
hizmet edecek bir sözleşmedir. Taşerondan 
geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, 
asgari ücret düzeyinde çalışan 315 bin ki-
şilik bir grup vardı. Bunların ücretlerine 500 
lirayı geçen bir düzeltme yaptık. Yani 4 bin 

100 lira civarında bir düzeltme yapılmış oldu. 
Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan 
en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü 
bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda 
vardığımız artış oranından da ayrıca fayda-
lanacaklar. Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci 
altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak 
üzere yüzde 21’lik ciddi bir ortalama zam-
ma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının 
yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu çok ciddi bir artıştır. Bu sözleşmede Türk 
çalışma hayatında ilk defa toplam orana, 
yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet 
zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. 
Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum” açıklamasında bulundu.

“İşçilerimizin Mutlu Olacağı Bir 
Görüntü Var”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bu-
rada bizler için mutluluk verici, işçilerimizin 
mutlu olacağı bir görüntü var. Sayın Baka-
nımıza ve arkadaşlara teşekkür ediyorum” 
dedi. Geçici işçilerin sorunlarını dile getiren 
Atalay, “Çalışma hayatında geçici işçi diye bir 
şey var. Bunları toplasanız 50 bini bulmaz. 
Bir kez daha söylemek istiyoruz, arkadaşla-
rımızın bir maliyeti de yok, 25-30 yıllık geçici 
bir işçilik olmaz” dedi.



16 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27

Kamu Çerçeve Protokolü'nün
hayırlı olmasını diliyoruz
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“Asıl İşi Yapanlar Dışarda”

KİT’lerin 2 sene önce asıl işe girmeleri ge-
rekirken kapsam dışı kaldıklarını hatırlatan 
Atalay, “Asıl işi yapanlar şu anda dışarda. O 
zamanlar 3 kere resmi gazetede yayınlandı 
ama bugüne kadar hiçbir netice alamadık. 
696 KHK ile ilgili arkadaşlarımız yüzde 4 
zam ile asgari ücret düzeyinde bu süreci de-
vam ettirdiler. 
Bu işçiler 300 binin üzerinde. Geçen sene 
arzumuz onları bu kapsama almaktı. Bun-
larla ilgili de sizlerden bir yardım bekliyoruz” 
sözlerine yer verdi.

Atalay, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nımıza ve çalışma arkadaşlarına, Maliye 
Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 
şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşek-
kür ediyorum. Bizler bu süreci HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak Osman Yıldız’a, TÜRK-İŞ 
olarak da bizler Ramazan Ağar’a yönetim 
olarak görev verdik. Onlar da bu süreci iyi 
yürüttüler ve bizleri bilgi, belge sahibi yap-
tılar. Ayrıca HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’a geçmiş olsun diliyorum” dedi. 
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çer-
çeve Protokolü ile kamudaki işçilerin taban 
ücreti 4 bin 100 liraya yükseltilirken, ücret-

lere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, 
diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı 
oranında zam yapıldı.

“Sosyal Diyalog İçerisinde 
Sözleşmeyi İmzalıyoruz”

TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, “Kamu 
işyerlerinde çalışan yaklaşık 600 bine yakın 
işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri yaklaşık 6 aylık süreç içerisinde 
sendikalarımızda devam etmiştir. İdari mad-
delerde sendikalarımızla beraber yaptığımız 
toplantılarda bir noktaya gelmiştik, parasal 
maddelerde Sayın Bakanımızın öncülüğün-
de yaptığımız toplantılarda bir noktaya gel-
dik ve bugün protokolümüzü imzalayacak 
bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. 
Bugünkü tavrımız, sosyal barışı koruyarak, 
sosyal diyalog içerisinde işçilerimizin sorun-
larını kendi sorunlarımız anlayışı içerisinde 
hareket ederek kamunun imkanlarını en 
son noktasına kadar Sayın Bakanımızın kul-
lanması suretiyle Konfederasyonlarımızla 
bir anlaşma zemini bulduk ve bu protokolü 
imzalıyoruz. 
Katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Sayın bakanımıza, Konfederasyonla-
rımızın başkan ve vekillerine teşekkürlerimi 
sunuyorum istiyorum. İmzalanan sözleş-
menin ülkemize, milletimize ve çalışanla-
rımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.
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Kamuda çalışan 
işçiler için zam tablosu

700 bin kişiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile  
kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltilirken, ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için 

yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

2021 - 2022 YILI İLK 6 AYI İÇİN

DİĞER ALTI AYLAR İÇİN

1

7

2

8

%12

%5 + ENFLASYON FARKI

3

9

4

10

5

11

6

12

Tüm İşçilerimize 
Hayırlı olmasını Diliyoruz
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK,   
KABİRLERİ BAŞINDA ANDIK



15 Temmuz Şehitliği Karşıyaka Me-
zarlığı’nda, 15 Temmuz 2021 tarihin-
de gerçekleştirilen anma etkinliğine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, 
Genel Sekreterimiz Eda Güner, Ge-
nel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yö-
neticileri, şehit yakınları, gazilerimiz 
ve basın mensupları katıldı. 
Anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tila-
veti ve dualarla başladı.

“15 Temmuzu Unutmadık, 
Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Bugün 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin 5’inci yılındayız. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak 15 Temmuz 
gecesi hayatlarını feda eden şehit-
lerimiz başta olmak üzere bütün 

şehitlerimize, gazilerimize ve bu 
direnişe katılan bütün milletimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. 5 yıldır 
her 15 Temmuz yıldönümünde çe-
şitli etkinliklerimizle 15 Temmuzu 
unutmadık, unutmayacağız, unut-
turmayacağız düsturuyla hareket 
ederek bu anlayışımızı sürdürüyo-
ruz. Türkiye geçilmez diyoruz” dedi.

“Şehitlerimize, Gazilerimize 
Sahip Çıkma Konusunda 
Anlayış Geliştirdik”

15 Temmuz yıldönümlerinin dışında 
da HAK-İŞ mensuplarının 1 yıl bo-
yunca şehit aileleriyle ve gazilerle 
her fırsatta dayanışma içerisinde ol-
duklarını söyleyen Arslan, “15 Tem-
muz hain darbe girişiminden sonra 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 
ile birlikte ortak bir platform oluş-
turduk. Şehit yakınlarımız ve gazile-
rimizle ilgili işbirliği anlaşması yap-
tık. Sadece 15 Temmuz’da değil her 

“15 Temmuz Gecesi 
Bir Destan Yazılmıştır”

15 temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün  
5’inci yıldönümünde hain darbe girişiminde  

vatanı uğruna canlarını feda eden  
HAK-İŞ Şehitlerimiz celalettin İbiş,  

Ali Karslı, Ahmet Özsoy, Hakan Gülşen ve  
bütün 15 temmuz şehitlerimizi  

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan  
15 temmuz Şehitliği’nde dualarla andık.
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zaman şehitlerimize ve gazilerimize sahip 
çıkma konusunda yeni bir anlayış geliştir-
dik. Konfederasyonumuzun ve sendikaları-
mızın etkinlikleri için gittiğimiz bütün illerde 
şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edip 
onların dualarını alıyor, onlarla dayanışma 
içerisinde olduğumuzu göstermeye çalışı-
yoruz” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz Gecesi Bir Destan 
Yazılmıştır”

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi 
HAK-İŞ mensuplarının ilk andan itibaren 
meydanlarda toplandığını ve hain terör ör-
gütüne karşı ciddi bir mücadele verdiğini 
anımsatan Arslan, “Konfederasyonumuz 
mensupları, milletimizin iradesiyle ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 
Temmuz gecesi bir destan yazmıştır. Bu 
destanın bütün kahramanlarına minnetleri-
mizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Şehit ve Gazilerimize Minnet ve 
Şükran Duyuyoruz”

15 Temmuz gecesi şehit düşen HAK-İŞ 
mensupları Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Cela-
lettin İbiş ve Hakan Gülşen’i rahmet ve min-

netle yad eden Arslan, “HAK-İŞ mensupları 
olarak gazilerimizle ve şehitlerimizle onur 
duyuyoruz. Bütün şehitlerimize ve gazileri-
mize minnet ve şükran duyuyoruz” ifadele-
rini kullandı. 
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“FETÖ’cüler HAK-İŞ’e Nüfuz 
Edemedi”

FETÖ’cülerin asla HAK-İŞ teşkilatına nüfuz 
edemediğini vurgulayan Arslan, “Konfede-
rasyonumuza ve sendikalarımıza karşı ol-
madık iftiraları attılar ancak başarılı olma-
dılar.  Bizi yıkamayınca alternatif sendikalar 
kurdular. Bunda da başarılı olmadılar ve 
inşallah bundan sonra da başarılı olamaya-
caklar. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak or-
taya koyduğumuz istikrarlı mücadele inşal-
lah bundan sonra da devam edecek” dedi.

“Şehit Ailelerimizi ve Gazilerimizi 
Yalnız Bırakmayın”

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde yapıl-
ması gerekenleri dile getiren Arslan, “Lüt-
fen şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız 
bırakmayın. Şükürler olsun onlar devleti-
mizin destekleriyle namerde muhtaç olma-

dan yaşıyorlar.  Ama onların arzu ettiği şey 
unutulmamak, hatırlanmaktır. Bizim adı-
mıza, milletimizin geleceği adına, bağım-
sızlığımız adına, özgürlüğümüz adına, milli 
irade adına kendilerini ve hayatlarını feda 
eden şehit ve gazilerimize borcumuz var. 
Borcumuzu ödemek için de sorumlulukla-
rımızı unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve 
unutmayacağız inşallah” diye konuştu.
Arslan, “15 Temmuz inşallah bir daha ya-
şanmamak üzere tarihin altın sayfalarına 
milletimizin destanı olarak yazılacaktır. An-
cak tekrar yaşanmaması için de devlet ola-
rak, millet olarak, halk olarak, ülke olarak 
üzerimize düşen görevleri yerine getirme-
liyiz” dedi.
Şehit ve gazilerin Türkiye’nin gururu ve onu-
ru olduğunu dile getiren Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuzun 
mensubu şehitlerimiz ve gazilerimiz başta 

olmak üzere 15 Temmuz’da kaybettiğimiz 
bütün şehitlerimize ve gazilerimize, terörle 
mücadele başta olmak üzere vatanımızın 
birliği ve bütünlüğü için fedakarca cephe-
de, sınır boylarında savaşırken şehit dü-
şen bütün polislerimize, askerlerimize ve 
güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum” dedi.
Dualar ve konuşmaların ardından Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberin-
dekiler, 15 Temmuz şehitlerimizin kabirle-
rini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. 15 
Temmuz şehidimiz Celalettin İbiş'in ailesi 
ile de kısa bir sohbet etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 
Temmuz Şehidimiz Ahmet Aksoy'un Anka-
ra Bağlum'daki, Şehidimiz Ali Karslı ve eski 
Çorum Belediye başkanlarından Prof. Dr. 
Arif Ersoy’un Çorum Hıdırlık  Mezarlığında-
ki kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
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Programa, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, 
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Par-
ti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK 
Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yeğin ve 
Zeynep Yıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa 

Destici, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler 
ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan bir se-
lamlama konuşması yaptı.
Arslan, “15 Temmuz münasebetiyle şehit-
lerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize 
minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyo-
ruz. Rabbim bir kere daha 15 Temmuzları 
yaşatmasın” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye 
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 
Temmuz anısına Araştırmacı Yazar Gökhan 
Çayırlı’ya bir plaket takdim etti.
Programda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aile-
leri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana 
Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti An-
kara Milletvekili Orhan Yeğin ve BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici birer konuşma 
yaptılar.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliğine katıldı.

ARSLAN, 15 TEMMUZ’U ANMA 
ETKİNLİĞİNE KATILDI
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HAK-İŞ İl Başkanlarımız, Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in 15 Temmuz’u Unutmadık, 
Unutmayacağız, Unutturmayacağız” söyle-
mine uygun olarak, illerde sembolik mey-
danlarda basın açıklamalarında bulundular. 

Açıklamada, milli birlik ve beraberliğe vur-
gu yapılarak, demokrasinin önemine dikkat 
çektiler. 
İllerindeki şehit ailelerini ziyaret ederek 15 
Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe giri-

şimine kahramanca direnen, vatanı, milleti, 
inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin 
bekası içi canlarını feda eden aziz şehitleri-
mize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, 
tedavi gören gazilerimize şifalar dilediler.

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci sene-i devriyesinde HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız 
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen anma programlarına katıldılar, şehitlikleri,  

şehit ailelerini ve gazilerimizi ziyaret ettiler. 

İL BAŞKANLIKLARIMIZDAN 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ
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Arslan, ulusal ve uluslararası alanda 15 Tem-
muz’un rövanşını almak isteyen kimi odak-
ların bulunduğuna dikkat çekerek, HAK-İŞ 
teşkilatını uyanık olması konusunda uyardı. 
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştiri-
len HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız 
ve Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Rafi Ay, Öz Petrol-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kudret Örgel, Öz Toprak-İş Sendikası 
Genel Başkanı Metin Özben, Medya-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Sezai Ballı, Öz Maden-İş 
Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, 
Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeri-
ya Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Özüpek, Öz Güven-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, OLEYİS 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Yılmaz, HAK-İŞ İl Başkanlarımız, HAK-İŞ İda-
ri İşler Müdürümüz Gökhan Recep Bişkin ve 
uzmanlarımız katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bu yıl 15 
Temmuz’un 5’inci yılına ulaşıldığını belirte-
rek, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unuttur-
mayacağız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
bütün üyelerimizle ve milletimizle 15 Tem-
muz’u anmaya ve o gece yaşananları mille-

timize hatırlatmaya devam edeceğiz. Türkiye 
geçilmez diyeceğiz” dedi.

“Etkinliklerimizi 15 Temmuz’un 
Ruhuna Uygun Olarak Yapıyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her yıl HAK-
İŞ’in anlayışına ve 15 Temmuz’un ruhuna 
uygun olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştir-
diklerini söyleyen Arslan, “15 Temmuz hain 
darbe girişimine karşı millet olarak ortaya 
koyduğumuz destanın anlamından, mana-
sından uzaklaşmadan, o gece verilen müca-
deleyi canlı tutabilmek için hassasiyet göste-
riyoruz” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’u Toplumumuzun 
Zihninde Tutmaya Çalışıyoruz”

Arslan, “15 Temmuz’u sadece 15 Temmuz’un 
sene-i devriyesinde değil, her etkinliğimiz-
de, her toplantımızda 15 Temmuzla ilgili bir 
şeyleri hatırlatıyoruz. Pek çok etkinliğimizin 
başlangıcında 15 Temmuz vurgusunu yapa-
rak bu mücadeleyi sürekli toplumumuzun 
zihninde tutmaya çalışıyoruz” dedi.
Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sıra-
sında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Tem-
muz gecesi bağımsızlık mücadelesi uğrunda 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Temmuz özel gündemiyle düzenlenen  
HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına katılarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 15 Temmuz  

hain darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi anlattı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle andı. 

HAK-İŞ İL BAŞKANLARI 
15 TEMMUZ ÖZEL GÜNDEMİYLE TOPLANDI
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şehit düşen HAK-İŞ üyesi şehit Ahmet Özsoy, 
şehit Ali Karslı, şehit Celalettin İbiş, şehit Ha-
kan Gülşen’e Allah’tan rahmet dileyerek, gazi 
olan üyelerimize ve bütün vatandaşlarımıza 
şükran ve minnet dileklerini sundu. 

“Darbe Girişimini Reddettiğimizi 
Açıkladık”

Arslan, “15 Temmuz hain darbe girişimini 
öğrenir öğrenmez HAK-İŞ Konfederasyonu 
Yönetim Kurulu olarak ivedilikle darbe girişi-
mini reddettiğimizi, buna karşın milletimizle 
sokaklara çıkacağımızı, demokrasiye sahip 
çıkmamız gerektiğiyle ilgili bir açıklama yap-
tık. Darbe girişimine karşı tavrımızı açıkça or-
taya koyduk, milletimizi ve üyelerimizi mey-
danlara davet ettik” diye konuştu.
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak de-
mokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına, 
temel hak ve hürriyetlere yönelik her türlü 
kısıtlamaya karşı olduklarını söyledi. 

“Sincan’da Nöbet Tuttuk”

Darbecilerin gerektiği şekilde cezalandırıl-
ması konusunda hassasiyetlerini her zaman 
dile getirdiklerini söyleyen Arslan, “Sin-
can’daki yargılamalarda milletimizden yana 
olduk. Sendikalarımız sırayla burada nöbet 
tuttular. Sincan Cezaevi önünde yüzlerce 
arkadaşımızla beraber açıklama yaparak bu 
hain örgütün bütün mensuplarının yakalanıp 
haklarında en ağır şekilde cezanın verilmesi 
talebimizi her fırsatta dile getirdik” diye ko-
nuştu.

“FETÖ’cüler HAK-İŞ’e Nüfuz 
Edemedi”

Arslan, “FETÖ’cü hainler HAK-İŞ’e nüfuz ede-
medi. Bunu büyük bir gururla ve onurla söy-
lüyorum. Konfederasyonumuzun Yönetim 
Kurulu başta olmak üzere sendikalarımızla 
beraber bu hain örgütün nüfuz edemediği tek 

örgüt HAK-İŞ’tir. Bu da bizim ne kadar sağ-
lam ve ne kadar emin ellerde olduğumuzun 
önemli bir göstergesidir” dedi.

“Devletin ve Milletin Yanında Yer 
Aldık”

HAK-İŞ’in 17-25 Aralık süreci, Gezi Parkı sü-
reçleri, MİT operasyonu, çözüm süreci gibi 
pek çok konuda devletin ve milletin yanında 
yer aldığını, açık ve net bir şekilde tavır ortaya 
koyduğunu söyleyen Arslan, “Bizim bu tavrı-
mızı ortaya koymamız, Konfederasyonumu-
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zun bu hainlere karşı nasıl mesafeli olduğu-
nun, nasıl uyanık olduğunun en somut gös-
tergesidir. HAK-İŞ bu süreçte başı dik, onurlu 
bir şekilde FETÖ’ye karşı durmuştur” diye 
konuştu. Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu 

olarak Anayasa değişikliklerinde, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde, AB süreçlerinde, ve-
sayete karşı, demokrasiden, özgürlüklerden 
ve insan haklarını önüne alan bir yaklaşım-
dan yana olduklarını söyledi. 

“Henüz Her Şey Bitmiş Değil”

Hala bazı kurumlarda FETÖ’cülerin tasfiye-
sinin tamamlanamadığını açıklayan Ars-
lan, “Henüz her şey bitmiş falan değil. FETÖ 
mücadelesi önemli bir aşamada ama bitmiş 
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değil. Bu adamlar her an pusuda. Türkiye’nin 
ayağının tökezlemesini bekleyen ve dışarda 
uluslararası emperyalistlerle işbirliği yapan 
bu hainler hala ayaktalar ve Türkiye için teh-
dit olmaya devam ediyorlar. Bunların bu ül-
kedeki başarısı demek bu yapının hepsinin 
yok olması demektir” dedi. 

“Uyanık Olmamız Gerekiyor”

FETÖ tehlikesinin henüz sona ermediğini 15 
Temmuz’un 5’inci yılında bir kere daha hatır-
latan Arslan, “Uyanık olmamız gerekiyor. Biz-
ler bu milletin bağımsızlığı, özgürlüğü, birlik 
ve bütünlüğü için vatanımızın birlik ve bütün-
lüğü için şehit olan bütün kardeşlerimizin şe-
hadetlerini unutmayacağız. Bağımsızlığı için 
her zaman yeni şehitler vermeye hazır olan 
bu milletin birlik ve bütünlüğüne kast edecek 
düşmanlara karşı uyanık olmak ve mücadele 
etmek zorundayız. Bu tehlikeyi bertaraf et-
menin yolu mücadeleyi devam ettirmektir” 
açıklamasında bulundu.  

“Devletimizin Yanında Yer Almamız 
Gerekiyor”

Arslan, “15 Temmuz’un sene-i devriyesinde 
bütün il başkanlarımızın ve sendika başkan-
larımızın da içerisinde olduğu bu kutlu gru-
ba mücadeleleri için teşekkür ediyorum. 15 
Temmuz hain darbe girişimine canlarıyla, 
kanlarıyla destek veren bütün kardeşlerimi-
ze teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için 
şartlar ne olursa olsun bu tür ihanet örgüt-
lerine karşı uyanık olmak, onların oyunlarının 
farkında olarak onlara karşı asla müsamaha 
göstermeden devletimizin, milletimizin ve 
Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız 
gerekiyor” dedi.

“Emperyalistlerin Oyunlarını Çöpe 
Atacağız”

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkele-
rinden sapmadan, ülkenin geleceğini ve bir-
likteliğini sağlamak için mücadeleye devam 
edeceklerini vurgulayan Arslan, “Daha güçlü 
bir Türkiye için yeniden hız alacağız, yeniden 
bir heyecan oluşturacağız. FETÖ dahil bütün 
emperyalistlerin oyunlarını çöpe atacağız ve 

Türkiye’yi geleceğe hep birlikte hazırlayaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

“Değerlere Sahip Çıkmak Kolay 
Değil”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikal 
mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde 
sürdürdüklerini belirterek, “15 Temmuz ak-
şamını her yönüyle yaşadık. Ama bu yaşa-
dıklarımız bize zor gelmedi. Çünkü HAK-İŞ, 
ilkelerini, değerlerini bilen ve ona göre geli-
şen bir Konfederasyondur. Genel Başkanımı-
zın çağrısıyla tüm teşkilatımızı sokağa davet 
ettik. Bu, HAK-İŞ’in kutlu yürüyüşünün gös-
tergesidir ve son derece önemlidir. Değerleri 
ortaya koymak, değerlere sahip çıkmak ko-
lay değil” dedi. 

“Değerlere Sahip Çıkarak Yolumuza 
Devam Ediyoruz”

HAK-İŞ’in bütün darbe girişimlerine karşı 
durduğunu dile getiren Yıldız, “HAK-İŞ değer-
lerine sahip olmamız her türlü darbe girişi-
me karşı durmamızı sağlıyor. HAK-İŞ olarak 
birlik ve bütünlük içinde ilkelere ve değerle-
re sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz. 
HAK-İŞ değerlerine sahip çıkmak adına daha 
çok gayret göstermemiz lazım. Temel sendi-
kacılıkta bizim ilkelerimizi ve değerlerimizi 
daha çok geliştirerek yolumuza devam et-
memiz lazım” şeklinde konuştu. 

“Türkiye’nin Adı Bir İddianın Adıdır”

Türkiye’nin HAK-İŞ’e ihtiyacı olduğunu vur-
gulayan Yıldız, “HAK-İŞ’in gurur duyacağı bir 
teşkilatı var. Bilinçli ve hareket kabiliyeti olan 
bir Konfederasyon olduğumuzu görmekten 
son derece mutluluk duyuyoruz. Türkiye’ye 
karşı girişilen oyunlara kendimizi hazırlama-
mız gerekiyor. Türkiye’nin adı, bir iddianın adı-
dır. Türkiye’nin varlığı bir iddianın nedenidir. 
Bu yüzden bize karşı her zaman tezgâhların 
olacağını biliyoruz. HAK-İŞ olarak Genel Baş-
kanımızın liderliğinde ve tüm teşkilatımızla 
bir bütünlük içerisinde hem söylemlerimizle 
hem de eylemlerimizle öncülük edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

“HAK-İŞ Darbecilerin Sirayet 
Edemediği Bir Yer Olmuştur”

15 Temmuz akşamı yaşadıklarını anlatan Ge-
nel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, “Bu-
gün devletimiz Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde darbecilerle halen mücadele ediyor. 
Aradan geçen 5 yıla rağmen halen her gün 
yürütülen operasyonlara şahit oluyoruz. Böy-
lesine büyük bir olayda Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ darbecilerin sirayet edemediği bir yer 
olmuştur” dedi. 

“Teyakkuzda Olmamız Gerekiyor”

Darbe işlerini organizasyon eden yapıların 
son derece profesyonel çalıştığını söyleyen 
Öz, “Tüm mücadeleye rağmen bu darbeci-
lerin halen belirli katlarına ulaşabiliyor. Hala 
hücre yapısıyla çalışan ve ulaşılamayan 
adamlar var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriye-
ti’nin aklı selim sivil toplu kuruluşları olarak 
teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ülkemize 
karşı her zaman hainlerin olacağını unutma-
mız gerekiyor” şeklinde konuştu.  

“Çaba Gösteren Teşkilat 
Mensuplarımıza Minnettarız”

Genel Başkanımızın liderliğinde 15 Temmuz 
gecesi çaba gösteren tüm HAK-İŞ teşkila-
tına teşekkür eden Öz, “O gece şehit düşen 
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
15 Temmuz gecesi meydanlarda olan, çaba 
gösteren teşkilat mensuplarımıza minnet-
tarız. O gece kendini meydanlara atan şehit-
lerimiz olmasaydı bugün ülkemiz daha kötü 
durumlarla karşı karşıya kalacaktı” dedi.
Genel Sekreterimiz Eda Güner, “Bugün Ge-
nel Başkanımızın başkanlığında 15 Temmuz 
Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında 
bir araya geldik. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz 
Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine karşı 
milletimizin gösterdiği mücadeleyi ulusal ve 
uluslararası bütün platformlarda anlatmaya 
ve dile getirmeye devam ediyoruz. Bu etkin-
liklerimizin bir parçası olarak bugün de teş-
kilatımızın mensuplarıyla birlikte bu toplantı-
mızı gerçekleştiriyoruz” dedi.
Toplantıda, Konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalarımızın genel başkanları, yöneticileri ve 
il başkanlarımız 15 Temmuz ile ilgili görüşle-
rini aktardılar.
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Bİr ANNeNİN dAHA  
eVlAdıNA KAVuŞMASıNıN 

SeVİNcİNİ yAŞıyOruz
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, her zaman yanlarında olduğumuz Diyarbakır Annelerinden 

Ayşegül Biçer’in evladına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına online olarak 
bağlanan ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bizzat görüşerek desteklerimizi ilettiğimiz 

Anne Ayşegül Biçer, mücadelesinde başarıya ulaştı. Ayşegül Biçer Anne, bugün oğluna 
kavuşuyor. Ayşegül Biçer, destekleri ve seslerinin duyurulması konusunda verdiği mücadele 

dolayısıyla Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e teşekkür etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ayşegül Biçer’in oğluna kavuşmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, evlatlarına kavuşmak için onurlu bir mücadele veren, evlat nöbeti 

tutan anne ve babalara selamlarını ileterek, “Orada bulunan yüzlerce anne ve babanın her 
zaman yanındayız” mesajını verdi. 

Arslan, bir anne ve baba için evladından koparılmak ve yaşayıp yaşamadığını dahi bilmeden 
evladını aramaktan daha zor bir durum olmadığını belirterek, “Terörün ve şiddetin en 

acımasızını, en vicdansızını evlat nöbetinde yer alan anne ve babalarımız yaşıyor. Diyarbakır’da 
evlat nöbetinde olan anne ve babalarımıza selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah hepsi 

en kısa sürede evlatlarına sağ salim kavuşurlar” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  
7 Haziran 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık'a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretinde Arslan’a  
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, 
Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin Öz ve  
Genel Sekreterimiz Eda Güner eşlik etti.
Ziyaretin sonunda Genel Başkanımız  
Mahmut Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık’a, HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan  
fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

HAK-İŞ'TEN AİLE BAKANI YANIK'A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ



Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti-
rilen protokol imza törenine, Genel Başkan 
Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Orman Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, 
uzmanlarımız Fatoş Can ve Mert Tezer ka-
tıldı. Protokolü Konfederasyonumuz adına 
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Orman Genel Müdürlüğü adına ise Orman 

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik im-
zaladı. Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız imza töreninde yaptığı konuşmada, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ağaç dik-
menin önemine inanıyoruz. Üyelerimiz baş-
ta olmak üzere herkesi ağaç dikmeye, fidan 
bağışlamaya çağırıyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın geliş-
tirdiği fidan bağış sertifikası proje sayesinde 
1 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen bütün 

ziyaretlerde fidan bağışı sertifikası takdim 
edildiğini söyleyen Yıldız, “Konfederasyonu-
muz tarafından başlatılan bu girişim, diğer 
sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmuş-
tur. Fidan sertifikası projemizin memnuni-
yetle karşılanıyor olduğunu görmek bizim 
için çok sevindirici bir gelişmedir” dedi.
Orman genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çe-
lik de daha yeşil bir Türkiye mücadelesine 
katkılarından dolayı Konfederasyonumuza 
teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından karşılıklı olarak im-
zalar atıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında, 9 Haziran 2021 tarihinde 
Bedelli Hatıra Ormanları tesis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.  
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Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Yunus 
Değirmenci, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan 
Yardımcısı Aybüke Bengü Özmutaf, Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri, Hacı Bayram Veli Üniversite-
si Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve basın 
mensupları katıldı.

“Yapacak Çok İşimiz Var”

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi ile birlikte gerçekleştirilen projenin 
HAK-İŞ Konfederasyonu için son derece 
anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, 
“Bizler için çok anlamlı bir projenin bu yıl 
dördüncüsünü düzenlemekten dolayı çok 
mutluyuz. Projemizin teması olan “Kadın 
Emeği ve Dijitalleşme” konusunda gençle-
rimizin hazırladığı projeler bizleri çok mutlu 
ediyor” dedi.
Arslan, kadın emekçilerin çalışma hayatın-
da ve sendikalarda görev alma oranlarının 
hala yetersiz olduğunu belirtirken, “Bütün 
bu eksiklerimize rağmen, dünle kıyasladı-
ğında bugün daha iyi bir noktadayız. Ama 
yapacak hâlâ çok işimiz var” diye konuştu.

“Sendikacılık Konusunda Yanlış Bir 
Algı Var”

Arslan, kadın emeğini farklı alanlarda güç-
lendirmek, yeni çözümler ve yeni hedeflere 
doğru yürüme konusunda projenin önem-
li bir adım olduğunu ifade etti.  Toplumda 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında gerçekleştirilen 
protokol kapsamında düzenlenen 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması Ödül Töreni, 

28 Temmuz 2021 tarihinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

GENÇLİK PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ



43HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 27



44 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27



45HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 27

sendikacılık ve sendikacılara ilişkin yanlış 
bir algı olduğunu söyleyen Arslan, "Bizler 
bilime, bilimsel çalışmalara, uluslararası 
sendikal hareketin dayanışmasına, dün-
yadaki ve ülkemizdeki endüstriyel ilişkiler 
sisteminin hangi zeminde yürümesi ge-
rektiğinin farkındayız ve bunu ülkemizin bir 
sorumluluğu olarak yerine getirmek için 
kendimizi görevli kabul ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin yeni bir 
üniversite olmasına rağmen, ismine bakıl-
dığında, tarihsel ve medeniyet yürüyüşü-
müzün çok önemli kilometre taşlarından 
birisini temsil eden Hacı Bayram Veli Haz-
retleri’nin isminin bu üniversitede olması-
nın bu üniversitenin misyonunu ve sorum-
luluğunu arttırdığına dikkati çeken Arslan, 
“Hacı Bayram Veli, emekçi olmayanları 
dergahına dahil etmeyen bir ahi, büyük bir 
zattır. Dolasıyla emek hareketinin, emekçi 
dünyasının, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
ile işbirliği yapmasından daha doğal bir şey 
olamaz” dedi.

“AB’de En Fazla Proje Yapan 
Konfederasyonuz”

Çalışma hayatı, kadın emeği ve kadın so-
runlarının çözümü konusunda HAK-İŞ ola-
rak yeni projeler üreteceklerini dile getiren 
Arslan, “HAK-İŞ, Türkiye’de sendikal hare-
kette bir öncülüğü yerine getiriyor. Ayrıca 
Konfederasyonumuz Avrupa Birliği içeri-

sinde hem üye ülkeler hem de aday ülkeler 
içerisinde en fazla proje yapan sendikaların 
başında gelmektedir. AB projeleri bizlere 
çok şey öğretti. O nedenle sadece AB proje-
leri değil, başka alanlarda da yeni projeleri 
HAK-İŞ’in hayata geçirme gayreti ve heye-
canı devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Projeler Hayata Geçirilecek”

Yarışmaya katılan ve ödül alan projelerin 
önümüzdeki yıllarda HAK-İŞ Konfederas-
yonu tarafından hayata geçireceği müjde-
sini de veren Arslan, “Yaptığınız projeler 
raflarda kalmayacak, HAK-İŞ ve bağlı sen-
dikalarımız bu projeleri hayata geçirecek. 
O yüzden yeni projelere ihtiyacımız var. 
Yeni projelerle birlikte HAK-İŞ olarak kendi 
vizyonumuzu da yeni projelerle destekle-
yerek, çalışma hayatına yönelik ayrıntıları 
ortaya çıkarıp, bu konularda yeni çözümler 
bulmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Bizler Gençlerimize Güveniyoruz”

Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların 
çözümü konusunda hem STK’lara hem de 
gençlere büyük görevler düştüğünü söy-
leyen Arslan, “Bizler ülkemizin gençlerine, 
üniversitelerine, işçilerine, emekçilerine de 
güveniyoruz” dedi.

“Aşı Kampanyalarını 
Destekliyoruz”

Arslan, bulaşıcı hastalıkların tüm insanlığı 
etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu be-
lirterek, aşılama çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. Arslan, “Ülkemizin Covid-19 ile 
ilgili yürüttüğü aşılama çalışmalara HAK-İŞ 
Konfederasyonu ve sendikalarımız olarak 
destek veriyoruz” dedi. 
Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
Türk Milleti'nin direnişiyle bertaraf edildiği-
ne dikkati çekerek, “HAK-İŞ Konfederasyo-

nu olarak “15 Temmuzu Unutmadık, Unut-
mayacağız, Unutturmayacağız” Bir daha 15 
Temmuzlar yaşamak istemiyoruz. Bu ko-
nuda gereken sorumlulukları ve üzerimize 
düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeye 
çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak’ta 
ve Suriye’de yürütülen operasyonlarda şe-
hit düşen askerlere Allah’tan rahmet di-
leyen Arslan, “Hem Irak’ta hem Suriye’de 
askerlerimizi kaybettik. Şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum” dedi.

“Genç Nüfusun Bakış Açısıyla 
Ürettikleri Çözüme 
İhtiyacımız Var”

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Tekin, Türkiye’nin genç nüfusu 
dünya ortalamasının üstünde olan bir ülke 
olduğunu belirterek, “Ancak gençlerin top-
lumsal problemlere çözüm üretme ve katkı 
sağlama kapasitesi itibariyle aynı düzeyde 
başarılı olduğumuz söylenemez. Son yıllar-
da atılan adımlarla siyasete katılım yaşının 
düşürülmesi, seçilme yaşının düşürülmesi 
ve gençlik STK’larının gençlerin görüşlerini 
açıklamaya başlaması bu anlamda Türki-
ye’yi hareketlendirmiştir. 
Ancak tüm bunlar yeterli düzeyde değildir. 
Genç nüfusun Türkiye’nin problemlerine 
ürettiği çözümler ve bakış açısıyla kendi 
kuşaklarının bakış açısıyla ürettikleri çö-
zümlere ihtiyacımız var. Bunun en önemli 
kaynağı da üniversitelerdir” dedi.

“Gençlerin Görüşlerini Gündeme 
Taşımış Olacağız”

Rektör Tekin, “HAK-İŞ ile birlikte yürüttü-
ğümüz yarışma, bu anlamda ayrı bir kat-
kıyı da bünyesinde barındırıyor. Böylelikle 
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gençlerin ülke problemlerine ilişkin çözüm 

önerilerini de gündeme taşımış olacağız. 

Bu haliyle çok anlamlı bir projedir. Projenin 

hazırlanmasında emeği olan HAK-İŞ Kon-

federasyonu’na, projemize katkı sağlayan 

üniversitemizdeki tüm arkadaşlarımıza te-

şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Köklü Bir Emek Örgütüyüz”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı 
Aybüke Bengü Özmutaf, “Bu okulun sıra-
larında yetişmiş, bu sahnede mezuniyet 
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sevincini yaşamış genç bir sendikacı ola-
rak bugün burada sizlerle birlikte olmak-
tan çok mutluyum. HAK-İŞ olarak sendi-
kal mücadelemizi sosyal diyalog anlayışı 
içerisinde, projeler üreterek ve politikalar 
geliştirerek sürdürüyoruz. Bugün burada 
sosyal diyalog mekanizmasının en güzel 
örneklerinden birisi ile bir aradayız. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak sendikacılığa yal-
nızca klasik sendikacılık bakış açısıyla bak-
mayan, çalışma hayatı başta olmak üzere, 
toplumsal hayatı ilgilendiren bütün sorun-
ların hem analizini yapan, hem de çözüm 
önerileri üreten köklü bir emek örgütüyüz” 
ifadelerini kullandı.

“Yarışmamız Bu Sene Yoğun 
İlgi Gördü”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, “Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi ve HAK-İŞ Konfe-
derasyonumuzun beraber düzenlediği pro-
je yarışmasının bu yıl dördüncüsünü ger-
çekleştiriyoruz. Her yıl bir tema etrafında 
düzenlenen proje yarışmamız bu sene çok 
güncel bir konu etrafında şekillendi. Kadın 

Emeği ve Dijitalleşme konusunda, gençle-
rin, kadınların iş hayatındaki durumlarına 
yeni önerilerini görebilmek amacıyla dü-
zenlediğimiz yarışmaya bu sene yoğun bir 
ilgi vardı. Bu sene yeni bir ödül daha ihdas 
edildi. Genç Sendikacı Üniversite öğrencile-
rimize de teşvik ödülleri vereceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından 4. Ulusal Gençlik 
Farkında Proje Yarışması’nda dereceye gi-
renlere ödülleri Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından 
takdim edildi. Birincilik ödülü, Kadın İstih-
damına Yönelik Psikolojik Desteğin Eği-
timle Birlikte Dijital Platformda Buluşması 
Projesi ile Anadolu Üniversitesi Öğrencisi 
Tuğçe Tuncer’e verildi. İkincilik ödülü, Diji-
talleşen Profesyonel Sporda Kadın Emeği: 
Türkiye’de Kadın Sporcuların Çalışma Ha-
yatına İlişkin Bir Projesi ile Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi öğrencisi Ahmet Nusret 
Baştuğ’a verildi. Üçüncülük ödülü, Mevsim-
lik Kadın İşçiler Dijital Dünyada projesiyle 
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi 
Asena Erdoğan’ın oldu.
Mansiyon ödülü, Dijitalleşme Kapımda, 
Sendikam Yanımda projesinin sahibi Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Ayşe 
Nur Atasoy’un oldu. Program kapsamında 
“Sendikacı Genç Katılımcılar” ödüllerini ise 
Dijital Dünya’da Kadın Emekçiler Projesiy-
le Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi 
Tülin Aslan Yüksel, HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’na Bağlı Kadın Sendika Üyelerinin Stem 
Eğitimi ile Teknolojik Yeniliğe Adım Atması 
Projesiyle Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 
Yaren Kocaoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversi-
tesi öğrencisi Sami Emre Acar, Dijital Sos-
yal Merkezler Aracılığıyla Diyarbakır Anne-
lerine Destek Projesiyle Atılım Üniversitesi 
öğrencisi Elif Yıldırım, Dijital Hayatta Kadın 
– Kadın İşgücü Platformu projesiyle Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Ayşe-
gül Dalgıç, Hakademi projesiyle Kırıkkale 
Üniversitesi öğrencisi Görkem Cansever, 
Dijital Rozetli Emekçi Kadınlar Projesiy-
le Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi 
Yasin Burak Ölmez, Dijital Dünyada Sen-
dikacı Mobil Uygulamalar projesiyle Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Gönül 
Alay, Gelecek Yazılımda, Yazılım Kadınlarda 
projesiyle Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 
Esma Acımert, Kadın İsterse projesiyle Ha-
cettepe Üniversitesi öğrencisi Züleyha Nur 
Yeşiloğlu aldı.
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YILDIZ Tv 5 CANLI YAYININDA KONUŞTU
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 3 
Haziran 2021 tarihinde TV5 Televizyonu’n-
da yayınlanan “Emek ve Tarım” programına 
katıldı.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
TÜRK-İŞ ile ortaklaşa hazırladığımız kamu 
toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü, 
Koronavirüs salgınının çalışma hayatına 
etkileri, TÜİK verilerine göre Türkiye eko-
nomisinde yaşanan yüzde 7'lik büyüme, 
işsizlik oranları, istihdamın arttırılmasına 
yönelik çözüm önerileri ve asgari ücretin 
üzerindeki ağır vergi yükü konularında de-
ğerlendirmelerde bulundu.

YILDIZ’DAN, HAZİNE ve MALİYE BAKAN 
YARDIMCISI YILDIRIM’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıl-
dız,12 Ağustos 2021 tarihinde Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hamdi Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileğinde bulundu. 
Ziyaretinde Yıldız’a, Uzmanımız Fatoş Can 
eşlik etti.

YILDIZ, BLOOMBERG HT Tv CANLI YAYININDA KONUŞTU
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
11 Ağustos 2021 tarihinde Bloomberg HT 
TV canlı yayınına video konferans yönte-
miyle katıldı.
Yıldız, canlı yayında, bugün imzalanan 2021 
Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve 
Protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu.



49HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 27

Ziyaretinde Arslan’a, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin, 
Celal Yıldız ve Hizmet-İş Sendikası Genel 
Sekreteri Remzi Karataş eşlik etti. Arslan, 

üyelerimizin sağlıklı ve doğru bilgiye ulaş-
masını sağlamak amacıyla kısa süre önce 
kurulan Çağrı Merkezi ziyareti esnasında 
gelen çağrıları cevapladı. Üyelerimiz, Ge-

nel Başkanımız Arslan’a, bizzat sorularını 
cevaplandırdığı için teşekkürlerini iletti-
ler. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 
Mayıs 2021 tarihinde faaliyete geçen Hiz-
met-İş Sendikamızın Çağrı Merkezi aracılı-
ğıyla kısa zamanda pek çok çağrıya cevap 
verilerek emekçilerin sorunlarına çözüm 
üretildiğini belirterek, Hizmet-İş Sendikası 
Çağrı Merkezinin gelen çağrılara ivedilikle 
cevap vererek emekçilerin sorunlarının ve 
taleplerinin en hızlı şekilde çözülmesi için 
çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
Arslan, Çağrı Merkezine gösterilen ilgi ve 
talepten dolayı üyelerimize teşekkürlerini 
iletti.
Çağrı Merkezi ziyareti sonrasında Arslan, 
Hizmet-İş Sendikası Kurumsal İletişim 
Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan per-
sonellerle bir süre sohbet ederek yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.

ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN 
ÇAĞRI MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
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Karadeniz bölgemizin farklı noktalarında yaşanan sel ve 
heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, 

yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Sel felaketi yaşanan Kastamonu, Bartın, Si-
nop'un “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan 
edilmesinin ardından HAK-İŞ teşkilatımız 
bölgeye giderek afetzedelerin yaralarının sa-
rılmasına yardımcı olmak üzere, temel ihti-
yaç maddesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sel Felaketinden Etkilenen Sinop 
Ayancık Bölgesindeyiz

Yardımların dağıtımında HAK-İŞ Sinop İl 
Başkanı Esra Gelişli ve İl Teşkilatı personel-
lerimiz, HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi Başkanı 
Recep Bişkin, HAK-İŞ Uzman Yardımcıları-
mız Mert Tezer, Mert Demir  ve Teknik İşler 
Sorumlumuz Eyüp İmamoğlu afetzedelere 
temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımında gö-
rev aldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan sel 
felaketinden etkilenen bütün vatandaşları-
mıza geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesinde 
Yardım Faaliyetlerimize Devam 
Ettik

HAK-İŞ Afet İşleri Komitemiz Sinop ilindeki 
selden etkilenen afetzedelere yaptıkları yar-
dımların ardından 15 Ağustos 2021 tarihinde 
Karadeniz bölgemizin selden etkilenen bir 
başka bölgesi olan Kastamonu’nun Bozkurt 
ilçesine geçerek yardım faaliyetlerini AFAD 
Koordinesindeki ekiplerle birlikte arama 

HAK-İŞ Konfederasyonumuz bünyesinde kurulan Afet İşleri Komitesi, Karadeniz bölgemizin 
farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza  

yardımcı olmak üzere bölgeye gitti.

HAK-İŞ, SEL BÖLGESİNDE MAĞDUR OLAN 
AFETZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU

HAK-İŞ Sinop İl Başkanı Esra Gelişli ve İl Teşkilatı personellerimiz ve HAK-İŞ Afet İşleri 
Komitemiz Sinop'ta afetzedelere temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımında görev aldı. 
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HAK-İŞ Afet İşleri Komitemiz Sinop ilindeki selden etkilenen afetzedelere yaptıkları yardımların ardından 15 Ağustos 2021 tarihinde selden etkilenen bir 
başka bölgesi olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geçerek HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa Çağlı ve İl teşkilatımız ile birlikte  

AFAD Koordinesindeki ekiplerle birlikte arama kurtarma, ulaşımı selden dolayı etkilenen bölgelere yapılan erzak yardımlarında görev aldı.



54 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27

GE
ÇM

İŞ
 O

LS
UN

 T
ÜR

Kİ
YE

...



55HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 27

GE
ÇM

İŞ
 O

LS
UN

 T
ÜR

Kİ
YE

...



56 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27

GE
ÇM

İŞ
 O

LS
UN

 T
ÜR

Kİ
YE

... kurtarma, ulaşımı selden dolayı etkilenen 
bölgelere yapılan erzak yardımlarında gö-

rev alarak çalışmalarını sürdürdüler. HAK-
İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa Çağlı ve 

İl teşkilatımız, HAK-İŞ Afet İşleri Komitesi 
Başkanı Recep Bişkin, HAK-İŞ Uzman Yar-
dımcılarımız Mert Tezer, Mert Demir  ve 
Teknik İşler Sorumlumuz Eyüp İmamoğlu 
Bozkurt ilçesinde afetzedelere temel ihtiyaç 
malzemesi dağıtımında bulundular.
Bartın İli Ulus İlçesinde 
Yardımlarımızı Sürdürdük
HAK-İŞ Bartın İl Başkanı Ali Tekneci ve İl 
teşkilatımız, HAK-İŞ Afet İşleri Komite-
si Başkanı Recep Bişkin, HAK-İŞ Uzman 
Yardımcılarımız Mert Tezer, Mert Demir  ve 
Teknik İşler Sorumlumuz Eyüp İmamoğlu 
selden en çok etkilenen Bartın İli Ulus ilçe-
si Zafer köyünde yaşayan vatandaşlarımıza 
temel ihtiyaç malzemesi dağıtımında bulun-
dular.
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11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karade-
niz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar 
sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop 
şehirlerinde sel ve su baskınları meydana 
gelmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili 
kurumların personel ve araç desteğiyle 
tahliye, arama-kurtarma ve müdahale ça-
lışmalarına başlanılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde, bakanlarımız, kamu 
kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, 
AFAD ve KIZILAY başta olmak üzere dev-
letin yardım kuruluşları ile STK’lar “Genel 
Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen böl-
gelerde hızlı, aktif ve örgütlü olarak büyük 
bir çalışma yürütmüşlerdir. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın tali-
matlarıyla kurulan HAK-İŞ Afet Komite-
miz selden olumsuz etkilenen üç ilde ça-
lışmalara katılarak gerek kamu gerekse 
Sivil Toplum Kuruluşları ile koordine olup 
afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ve teslim 

konusunda sahada görev almıştır. Afet 
İşleri Komitesi Başkanımız Recep Bişkin, 
komite üyeleri Mustafa Mert Tezer, Mert 
Demir ve Eyyüp İmamoğlu’na, sahada 
bizleri yalnız bırakmayan ve afetzedelere 
yardımların ulaştırılmasında komite üye-
lerimizle birlikte büyük emek sarf eden 
HAK-İŞ Sinop İl Başkanımız Esra Gelişli, 
HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanımız Musta-
fa Çağlı ve HAK-İŞ Bartın İl Başkanımız Ali 
Tekneci’ye teşekkür ederiz.
Yürüttüğümüz çalışmalarda bizleri yalnız 
bırakmayan konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızdan Hizmet-İş, Öz Çelik-İş, 
Öz Gıda-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikalarımıza 
hem yürüttükleri başarılı çalışmalardan 
hem de sağladıkları maddi destekten do-
layı bir kez daha teşekkür eder, ülkemi-
zin, insana değer verme noktasında nasıl 
güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu gör-
menin gururunu yaşadığımızı belirtmek 
isteriz.

Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak 
üzere farklı illerimizde meydana gelen 
yangın afetleri ile Karadeniz bölgemizde 
meydana gelen sel afetlerinden zarar gö-
ren ve bundan sonra meydana gelebilecek 
yangın ve sel afetlerinden zarar görecek 
afetzedeler için HAK-İŞ Afet Komitesi'nin, 
devletimizin ve milletimizin yanında hiz-
mete hazır olduğunu bir kez daha hatır-
latmak isteriz. Türkiye’nin pek çok nokta-
sında çıkan orman yangınlarda görev alan 
fedakar orman işçilerimizin söndürme 
çalışmalarında gösterdikleri olağanüstü 
fedakarlıklara Türk milleti olarak şükran-
larımızı bildirmek isteriz. Bizleri derin bir 
acı ve üzüntüye boğan gerek sel ve gerek-
se orman yangınlarında hayatını kaybeden 
işçilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine, asil milletimize 
başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyoruz.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

TEŞEKKÜRLER
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Yurdumuzun dört bir yanından gelen  yangın görüntüleri içimizi yaktı. 
 HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı Öz Orman-İş Sendikamız üyeleri başta 

olmak üzere, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza   
Allah’tan rahmet, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun  

dileklerimizi iletiyoruz. Yangının söndürülmesi için büyük bir özveriyle 
çalışan emekçilerimize teşekkür ediyoruz.
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HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, 
Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB'un oluş-
turduğu heyetin ortak açıklamasında şu ifa-
delere yer verildi:
“Bizler Türkiye’nin, işçi, çiftçi, işveren, me-
mur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini 
temsil eden sendikalar ve meslek örgütle-
riyiz. Son bir haftadır ülkemizin farklı yerle-
rinde orman yangınları yaşanmaktadır. Çok 
sayıda orman yangını kontrol altına alınmış 
olmakla birlikte, farklı yerlerde orman yan-
gınları halen devam etmektedir. 
Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Yüce Allah’tan rahmet, mağdur 
olanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyo-
ruz. Yangınları söndürmek için gece gündüz 
canla başla mücadele eden tüm ekiplere ve 
vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. 
Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet-mil-
let el ele bu zorluğun da üstesinden gelecek 

güç, kabiliyet ve imkânlara sahiptir. Ülkemi-
zin bu yangın felaketine en yakın zamanda 
son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon 
sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet 
dayanışması ile bütün yaraları saracağına 
inanıyoruz. Bu zor günlerde, devletimizin 

mücadelesine gölge düşürecek hususlardan 
kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, 
beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması 
gereken bir gündemi yaşıyoruz. Bizler, bu 
mücadelede imkânlarımız ölçüsünde devle-
timizin ve milletimizin yanındayız.”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-Avrupa Birliği  
(AB) Karma İstişare Komitesi toplanarak, orman yangınlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. 

Toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız katıldı. 

TÜRKİYE-AB KİK HEYETİNDEN ORMAN 
YANGINLARINA İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA
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"Daha Yeşil Bir Türkiye" hedefiyle geçen yıl 
ortaklaşa 1 milyon fidan diken TİSK, TÜRK-
İŞ ve HAK-İŞ, ağaçlandırma çalışmalarına 
bu yıl 10 milyon fidanla devam edecek.”

“Orman Yangınlarına Karşı, Yeni 
Ağaçlandırma Kampanyasına 
Seferber Olunacak”

İlki 2019 yılında düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumu'nda (OFP) "Daha Yeşil Bir Türkiye" 
hedefi için iş birliği kararı alan Türkiye İş-
veren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (HAK-İŞ), ülkemizin dört bir 
yanında devam eden orman yangınları se-
bebiyle ağaçlandırma çalışmalarına katkı 

sağlamaya ve kampanyasını güçlendirerek 
uygulamaya devam ediyor. "Yeşile Ortak Ol" 
Kampanyası kapsamında çevre duyarlılı-
ğıyla güçlerini birleştiren TİSK, TÜRK-İŞ ve 
HAK-İŞ, bu kapsamda geçen yıl ortaklaşa 
1 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Her 
yıl milyonlarca fidan dikme hedefiyle yola 
çıkan üç konfederasyon, Orman Genel Mü-
dürlüğü ile yaptığı iş birliğiyle ve proje tec-
rübesiyle öne çıkan Tohum Eğitim, Kültür 
ve Doğa Derneği ile yürütülen proje kapsa-
mında bu yıl ağaçlandırma çalışmalarına 2 
milyon fidanla destek verecek.

Hedef 5 yılda 10 milyon fidan

Paydaşlar daha yeşil bir gelecek “Birlikte 
Mümkün” anlayışıyla yola çıkarak milyon-

larca fidanı toprakla buluşturmaya devam 
ediyor. Kampanya ile ülkemizin dört bir ya-
nında çıkan orman yangınları sebebiyle za-
rar gören bölgeler başta olmak üzere her 
yıl 2 milyon olmak üzere 5 yılda 10 milyon 
fidanın dikilmesi hedefleniyor.
Derneğin "Fidanla Projesi" (fidanla.org) ile 
koordineli şekilde hazırlanan "Yeşile Ortak 
Ol" (yesileortakol.com) web sitesi üzerin-
den tüm sosyal tarafların ağaç dikim ta-
leplerine etkin şekilde aracılık edilirken, 
kurum ve bireyler istedikleri ağaçlandırma 
alanına diledikleri miktarda fidan bağışla-
yabiliyor. Sitenin özel olarak tasarlanmış 
kullanıcı dostu ara yüzü ile yapılan bağışlar 
ve hedefe ulaşmak için gerekli fidan sayısı 
düzenli olarak takip edilebiliyor.
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Törene Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Gü-
ner, Öz Sağlık-İş Sendikamız Genel Başkanı 
Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Türk Kızılay Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Ellialtı, Türk Kızılay Genel 
Sekreteri Hüseyin Can, HAK-İŞ Afet Ko-
mitesi Başkanı Recep Bişkin, uzman yar-
dımcılarımız Fatoş Can, Mert Tezer ve Mert 
Demir katıldı.

“Bütün Mazlumlara Borcumuz Var”

Törende konuşan Yıldız, böylesine anlamlı 
bir günde bir araya gelmekten dolayı duy-
dukları memnuniyeti belirterek, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın ortaya koyduğu, ‘ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin, bütün mazlumla-
rının bizden alacağı var. Bütün mazlumlara 
HAK-İŞ’in borcu var’ prensibiyle hareket 
ederek, çalışanlara, mağdur ve mazlum 
olanlara ulaşıp, onlara katkı vermek üzere 
kendisini disipline eden, kendisine bu yön-
de hedefler koyan bir anlayışımız var” diye 
konuştu.

“Kızılay ve AFAD İle Gurur 
Duyuyoruz”

Yıldız, düzenlenen bağış töreninin Türki-
ye’de bir örnek olması dileğinde bulunarak, 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başkanlığında Türkiye bağış konu-
sunda dünyanın yüz akı haline gelerek, bi-
rinci sırada yer almaktadır. Kızılay ve AFAD 
olmak üzere bütün yardım kuruluşlarımız 

ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Genel Başkan Vekilimiz Osman Yıldız, yar-
dım konusunda HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak dünyada ve Türkiye'de hem mali 
destek hem de örgütsel kapasite olarak her 
türlü desteği vermeye devam edeceklerini 
belirtti. 

“Kızılay İle İşbirliğimiz Artıyor”

Yıldız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
talimatlarıyla kurulan HAK-İŞ Afet Komite-
si’nin Karadeniz bölgesinde selden olum-
suz etkilenen üç ilde çalışmalara katılarak 
gerek kamu gerekse Sivil Toplum Kuruluş-
ları ile koordine olup afetzedelerin ihtiyaç-
larını tespit ve teslim konusunda sahada 
görev aldığını ifade etti. Yıldız, “Bugün çok 
gururlu bir günü yaşıyoruz. Kızılay'a ile iş-
birliğimizin yeni bir aşamasını hayata geçir-
mekten dolayı büyük gurur yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye Büyük Afetlerle Mücadele 
Ediyor”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dev-
let Sert, Türkiye’nin son zamanlarda büyük 

Genel Başkan Vekilimiz dr. Osman yıldız, 23 Ağustos 2021 
tarihinde afet bölgelerinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak 

üzere konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamızın  
Genel Başkanı devlet Sert ile türk Kızılay arasında düzenlenen 

bağış törenine katıldı. törende Öz Sağlık-İş Sendikamız tarafından 
türk Kızılay’ına 200 bin tl’lik bağışta bulunuldu.

YILDIZ, “TÜRK KIZILAY’A 200 BİN TL’LİK BAĞIŞTA BULUNDUK”
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afetlerle mücadele ettiğini belirterek, “Tür-
kiye önemli bir süreçten geçiyor ve büyük 
afetlerle boğuşuyor. Bizler de üyelerimiz-
den gelen talep doğrultusunda nasıl bir 
katkı veririz anlayışıyla, 200 bine yaklaşan 
üyemiz adına 200 bin lira bağış ile katkıda 
bulunmak istedik. İlerleyen zamanlarda 
bunu daha da güçlendirerek yine Kızılay’ı-
mızın önderliğinde bu faaliyetlerimizi sür-
düreceğiz. Allah ülkemizi kazalardan, be-
lalardan ve afetlerden korusun. Kızılay bu-
rada önemli bir görev üstlenmiştir. Gönüllü 
olarak bu görevi başarıyla yerine getiriyor” 
diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonumuza 
Teşekkür Ediyorum”

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat 
Ellialtı konuşmasında Öz Sağlık-İş Sendi-

kası tarafından yapılan bağışın çok anlamlı 
olduğunu ifade ederek, “Bugün çok anlamlı 
bir etkinlik için burada toplanmış bulunu-
yoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve 
konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık İş 
Sendikası ülkemizin son zamanlarda yaşa-
dığı afetlerde kullanılmak üzere bağışta bu-
lunacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Afetle mücadele tüm toplum tarafından yü-
rütülmesi gereken bir çaba. Konfederasyo-
numuz ve sendikamız bu anlamlı katkıla-
rıyla gücümüze güç katıyorlar. Bizlerde bu 
anlamlı desteklerini emanet olarak kabul 
edip ilgili yerlere ulaştırmak gayreti içinde 
olacağız” diye konuştu.

“Alan El İle Veren El Arasında 
Köprü Oluyoruz”

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can’da 
konuşmasında “Bu bağış bizim için çok 
önemli. Neden mi önemli? Çünkü bu eme-
ğin ve alın terinin direkt adresinden gelen 
bir bağış. Bu bakımdan çok önemsiyoruz. 
Bizler 154 yıldan bu yana veren el ile alan el 
arasında köprü vazifesi olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. 
Konuşmaların ardından sembolik 200 bin 
TL’lik çek, Türk Kızılay Genel Başkan Yar-
dımcısı Murat Ellialtı’ya teslim edildi. Törenin 
sonunda Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcı-
sı Murat Ellialtı’ya HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.



66 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27

2015 yılından beri çatışmaların devam etti-
ği, kan ve gözyaşının dinmediği Yemen’deki 
halkın yüzü,  Ramazan ayında yapılan yar-
dımlarla bir nebze sevindirildi.
Kampanya kapsamında, gıda yardımı, nak-
di yardım, iftar yemeği ve çocuklara bay-
ramlık şeklindeki yardımlarla yaklaşık 10 
bin Yemenliye ulaşıldı. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız tarafın-
dan toplanan yardımlarla, Ramazan ayında 
ihtiyaç sahibi Yemen halkına çeşitli yardım-
ları ulaştırmış olmanın, Yemen halkının yü-
zünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği 
mutluluğu yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak, dünyanın dört bir yanındaki 
mazlum ve mağdurların yanında olmayı 
hem insani hem de vicdani bir görev ola-
rak görmeye ve bu anlamda üzerimize dü-

şen sorumluluğu yerine getirmeye devam 
edeceğiz” dedi. Arslan, “İstanbul Valiliği’nin 
izniyle Yemen’deki mazlum ve mağdur 
halk için toplanan yardımları ihtiyaç sahip-

lerine ulaştıran Yemene Merhamet İnsan-
lığa Rahmet Derneği’ne gerçekleştirdikleri 
başarılı ve anlamlı organizasyondan dolayı 
teşekkür ederiz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yemen’de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle 
mağdur olan Yemenli kardeşlerimize yardım ulaştırmak amacıyla “Yemene Merhamet İnsanlığa 

Rahmet Derneği” tarafından İstanbul Valiliği’nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına tüm 
teşkilatımızla birlikte destek vererek Yemen’deki mazlum ve mağdurun umut ışığı olduk.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde baskı ve tehditle sendika 
değiştirmeye zorlanan binlerce emekçi, 14 temmuz 2021 tarihinde 
büyükşehir belediyesi önünde bir araya gelerek kendilerine yapılan 
baskıları protesto etti.
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Sendika değiştirmeye zorlanan Konfede-
rasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş 
ve Öz Güven-Sen Sendikalarımızın üyesi 
yüzlerce emekçi, sendikalarından vazgeç-
meyeceklerini duyurdu, kendilerine baskı 
yapan yönetici ve amirlerden hesap sorul-
masını istedi.

Baskı Ve Tehditler Sloganlarla 
Protesto Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 
gerçekleştirilen eyleme Hizmet-İş, Öz 
Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen sendikalarımı-
zın Yöneticileri, Ankara şube başkanları ve 
sendikal baskıya uğrayan yüzlerce emek-
çi katıldı. Büyükşehirde yönetici ve amir 
pozisyonundaki kişilerden 1 aydır baskı 
gören yüzlerce emekçi, baskı ve tehditleri 
sloganlarla protesto etti. Eylemde “Baskılar 
Bizi Durduramaz”, “Baskı Yapanlara Hesabı 
Sorulsun”, “HAK-İŞ Nerede Biz Oradayız” 
sloganları atıldı.
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Öz 
Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen sendikalarımız 
adına hazırlanan ortak basın açıklamasını, 
Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Yar-
dımcısı Celal Yıldız okudu.
Ortak Basın Açıklamasında şunlar kayde-
dildi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde HAK-
İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Gü-
ven-Sen üyesi emekçiler, baskı ve tehditle 
sendikalarından istifaya zorlanmaktadır. 
Emekçi üyelerimizi hedef alan baskı ve teh-
ditler, tüm uyarılara ve kamuoyu tepkisine 
rağmen devam ettirilmektedir. Bu bir sen-
dikal ahlaksızlıktır, yüzsüzlüktür, fırsatçılık-
tır, sendikacılık adına utanç vericidir. Yapılan 
baskılar işyerlerinde huzur bırakmamıştır. 
Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri 
huzursuz, kamuoyu endişelidir. Çünkü bu, 
zulümdür. Fedakârca çalışan emekçileri 
cezalandırmaktır.

“Ankara Büyükşehir’de Yaşananlar, 
Demokratik Örgütlenme Hakkına 
Saldırıdır”

Çalışanların haklarının korunması ve daha 
ileri götürülmesine yönelik mücadelede 
söz söyleyemeyenler, taşeron emekçileri-
nin kadro mücadelesinde yer almayanlar, 
belediyenin bir kısım yöneticileri ve amir-
lerini arkalarına alarak, işçiye rağmen ör-
gütlenmeye çalışmaktadır. HAK-İŞ’e bağlı 
Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen 
üyeleri, iradeleri hiçe sayılarak ahlaksızca 

yıldırılmaya çalışılmakta, hak ve hukukları-
nı koruyamayacak sendikalara üye olmaya 
zorlanmaktadır. Bu düpe düz, işçilerin de-
mokratik örgütlenme hakkına yönelmiş bir 
saldırıdır. HAK-İŞ’e bağlı sendikaları tasfiye 
operasyonudur.

Büyükşehir Yönetimine Zor Sorular

Görülmüştür ki, Büyükşehir’in bir kısım 
yöneticileri de bu zulmün ortağıdır. Bü-
yükşehir yöneticisi bu şahıs baskı yapma 
cesaretini nereden almakta, kim adına ko-
nuşmaktadır? Bir kısım sözde sendikaların 
yandaşlığını ne uğruna yapmaktadır?

Başkan Yavaş’a Taahhütleri 
Hatırlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sa-
yın Mansur Yavaş’a, çalışanlar üzerinde 
baskı uygulayanlara idari ve hukuki işlem 
başlatacağı yönündeki tavrını bir kez daha 
hatırlatıyoruz.
Sorumluluk sahibi olanlara yeniden sesle-
niyoruz: Emekçilerin birlik ve beraberliğini 
bölmeye çalışan şebekeye karşı derhal ge-
reğini yapın! Emekçilerle bir araya gelecek 
yüzleri dahi olmayan sendikacıların maşa-
lığını yapan yönetici ve amirler hakkında 
somut adımlar atın! Bilesiniz ki, binlerce 
emekçinin vebali üzerinizedir. Baskı, tehdit 
ve yıldırma operasyonları karşısında ses-

Sendikal Baskı Yapanlar Suçüstü Yakalandılar
Ankara Büyükşehir emekçilerine yönelik baskıların kimler tarafın-dan, hangi amaçla ve yöntemlerle yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bir Bü-yükşehir Yöneticisinin emekçileri AŞTİ konferans salonunda topla-yarak, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaya geçmeleri yönünde baskı yapması kamuoyuna yansımış, suçüstü yakalanmıştır. Söz konusu yöne-ticinin, “Bu arkadaşlara güzellikle anlattık, anlamadılar” sözleri itiraf niteliğindedir. Aynı yönetici, “Bu işyerinde örgütlenme çalışması yaptık. Bunu yaparken arkadaş-ların bazen incitici olduklarını müşahede ettik” diyerek, baskıyı doğrulamaktadır. Söz konusu kişi, Türk-İş’e bağlı bir sendikayı, Man-sur Bey’in çalışma ekibinin huşu içinde çalışacağı sendika olarak işaret etmektedir. 
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sizlik suç ortaklığıdır. Emeğin ve emekçinin 
yanında olun. Karanlık sendikal zihniyetin 
oyununa alet olmayın. Sayın Yavaş ile de-
falarca görüştük. Bir araya geldik. Tarafsız 
olduğunu bizlere ifade etti. Kamuoyuna 
bunu duyurdu. Ancak amir pozisyonundaki 
yetkili şahıslar diğer sendikalarla, karanlık 
güçlerle işbirliği yaparak üyelerimiz üze-
rinde inanılmaz bir baskı oluşturmaktadır. 

Bu baskı iş barışını bozmaktadır. Huzuru 
bozmaktadır. Sayın Mansur Yavaş buna dur 
deyin.
Aksi durumda Büyükşehir belediyesi kay-
bedecek, Ankaralılar kaybedecek, sizler 
kaybedeceksiniz. Bilesiniz ki, oyun bitti-
ğinde şah da piyon da aynı kutuya konulur. 
Bugün piyonluk ve maşalık yapanlar, yarın 
hukuktan kaçamayacaklar.

Emekçileri Sendikalarından 
Ayrılmak İstemiyor

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve 
Öz Güven-Sen olarak, Ankara Büyükşehir 
emekçileriyle olan birliğimizi parçalamak 
isteyenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Sen-
dikal değerlerle uyuşmayan akıl ve ahlak 
dışı baskılar, emekçi kardeşlerimiz nezdin-
de karşılık bulmamaktadır. Karşılık bulma-
dığı için de tehdit ve yıldırma operasyonları 
artırılarak devam ettirilmektedir. Büyük-
şehir emekçileri bütün baskı ve tehditlere 
rağmen sendikalarından ayrılmak istemi-
yor.

Büyükşehir’de İş Barışını Hak-İş’e 
Bağlı Sendikalar Tesis Etti

Tek bir üyemizi dahi, karanlık zihinlerin 
ürünü sendikalara mahkûm etmeyeceğiz! 
Emekçilerin iradelerine pranga vurmak is-
teyenlere karşı direneceğiz ve kazanacağız! 
Bu kirli ellere, Hizmet-İş Sendikamızın An-
kara Büyükşehirde 22 gün süren direnişini 
hatırlatmak istiyoruz. Bugün de aynı kararlı 
duruşumuzu gösteriyoruz. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nde uzun yıllardan beri 
örgütlü olan Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz 
Güven-Sen Sendikalarımız Büyükşehir’de 
iş barışını tesis etmiştir.

Emekçi Kardeşlerimizin Yanındayız, Arkasındayız; Biriz ve Beraberiz3 haftadır dozu artırılarak yapılan çirkin baskılar, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Tüm tehdit, baskı ve yalan vaatlere aldanmayarak dik duran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sizler emeğin onurunu temsil ediyorsunuz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Uzun yıllardır Ankara Büyükşehir’de örgütlü ve onurlu bir şekilde mücadelesini devam ettiren Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş ve Öz Güven-Sen sendikaları olarak, emekçi kardeşlerimizin yanındayız, arkasındayız, biriz ve beraberiz. Bizler dik durdukça kimse birliğimizi, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. Zafer dik duranlarındır, zafer yakındır.”
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 31 
Ağustos 2021 tarihinde Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan Başkanlığı’nda HAK-İŞ 

Genel Merkezi’nde video konferans yön-
temiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus De-
ğirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz ve 
HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner’in 
yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın başkanları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, top-
lantıda çalışma hayatının güncel sorunları, 
ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Kovid 
süreci, aşının önemi ve son zamanlarda ya-
şanan doğal afetlere ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. 

“Tüm Teşkilatımıza Teşekkür 
Ediyorum”

Arslan, “Uzun bir aradan sonra yeniden bir 
araya geldik. Hastalık sürecinde beni yalnız 
bırakmayan, öncelikle Başkanlar Kurulu-
muza, sendikalarımıza ve tüm arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Zor ve uzun bir 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 31 Ağustos 2021 tarihinde 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığı’nda HAK-İŞ Genel Merkezi’nde 

video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
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süreci tamamladık ama bir süre daha dik-
kat etmemiz, tedbiri elden bırakmamamız 
gerekiyor” diye konuştu.

“30 Ağustos Türk Milletinin 
Dirilişidir”

Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve 
yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 
Ağustos’un Türk milletinin yeniden külle-
rinden dirilişi olduğunu belirten Arslan, “30 
Ağustos ülkemize karşı başlatılan işgalin 
sona ermesinin en önemli adımlarından 
birisidir. 30 Ağustos zaferini ortaya koyan 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm 
silah arkadaşlarına ve ülkemiz için şehit 
düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dili-
yoruz. Bugün onların yaptığı mücadelenin 
ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gö-
rüyoruz” diye konuştu.

“Ciddi Tedbirler ve Çalışmalar 
Gerçekleştirdik”

Pandemi döneminde HAK-İŞ Konfederas-
yonumuz ve bağlı sendikaların üzerlerine 
düşen görevleri yerine getirme konusunda 
büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurgula-
yan Arslan,  “Ulusal ve uluslararası alanda 
yaptığımız işbirliği çalışmaları ile pandemi 
sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları 

en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu konuda 
ciddi tedbirler ve çalışmalar gerçekleştir-
dik” dedi. 
Arslan, pandemi sürecinde devletin ve ilgili 
bakanlıkların görevlerini en iyi şekilde yeri-
ne getirirken, sivil toplum örgütü olan sen-
dikaların bu mücadelede ne kadar önemli 
olduğunun bir kez daha görüldüğünü be-
lirtti. Arslan, “HAK-İŞ olarak göstermiş 
olduğumuz çalışmalar ve bu konudaki tu-
tumumuz, Türkiye’ye örnek olmuştur” dedi.

“Aşı Konusunda Bilgisizlik Var”

Koronavirüsle mücadelede en etkin yönte-
min aşılama olduğunu belirten Arslan, “Aşı 
konusunda Türkiye’de bilgi eksikliği var. 
Ayrıca bazı çevrelerin milletimizin hayrına 
olmayan bir kısım yorumları, konuşmaları 
toplumu olumsuz olarak etkiliyor. Bu has-
talık çok ağır bir hastalık. Bize düşen de bu 
bilgisizliği gidermek. Üyelerimizin, yöneti-
cilerimizin ve çalışanlarımızın bu konudaki 
eksiklikleri varsa bunları gidererek aşı ol-
malarını sağlamamız gerekiyor” hatırlat-
masında bulundu.

“İçimiz Yanıyor”

Türkiye’nin son zamanlarda büyük afetlerle 
karşı karşıya kaldığını ve HAK-İŞ’in üzerine 

düşen sorumluluğu yerine getir-
me noktasında yetkililer ve yar-
dım kuruluşlarıyla ortak olarak 
hareket ettiğini belirten Arslan, 
“Türkiye yakın tarihinde karşı-
laşmadığı bir yangınla karşılaştı. 
Ardından Karadeniz bölgemizde 
meydana gelen sel felaketi bizleri 
derinden üzdü. HAK-İŞ Afet Ko-
mitemiz bizzat sahada yer aldı. 
Felaketin yaşandığı illerde baş-
kanlıklarımız ile koordineli bir şe-

kilde çalışarak, felakete ilk müdahale eden 
örgütlerden birisi oldu. Bu komitemizde yer 
alan arkadaşlarımıza ve il başkanlıklarımı-
za teşekkür ediyorum. Herkesin ne yapa-
cağını bilmediği bir anda vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları temin edilerek, büyük bir boşlu-
ğu doldurmuş olduk” diye konuştu.

“Adaletsiz Bir Uygulamayla Karşı 
Karşıya Kaldık”

696 sayılı KHK’nin getirdiği düzenleme kar-
şısında HAK-İŞ’e üye birçok çalışanın başka 
işkollarına geçirildiğini hatırlatan Arslan, 
“696’nın adaletsiz, hukuksuz durumunun 
bizlere bir fatura ödettireceğini biliyorduk 
ve bunu önceden önlemeye çalıştık. Cum-
hurbaşkanımızdan, ilgili bakanlıklara kadar 
siyasetin her aktörüyle görüşmelerimize 
rağmen ne yazık ki bu korktuğumuz başı-
mıza geldi. Üç sendikamız üyelerimiz istifa 
etmediği halde, sırf 696’nın getirdiği yeni 
düzenleme ile başka iş kollarına gitti ve 
sendikalarımız barajın altında kaldı” dedi.

“Kamu Toplu İş Sözleşmesi Hayırlı 
Olsun”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu ile ortaklaşa yürütülen 
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çer-
çeve Protokolü’nün tüm çalışanlara hayırlı 
olması temennisinde bulunan Arslan, “Bu 
sözleşmede, 696 sayılı KHK’dan kadro alan 
arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü ko-
nusunda büyük bir çaba sarf ettik ve bunu 
büyük ölçüde başardık. Hem ekonomik 
anlamda hem de idari anlamda bu toplu iş 
sözleşmesi tarihi bir sözleşme oldu” şeklin-
de açıklamalarda bulundu. Toplantıda genel 
Başkan Yardımcılarımız ve sendikalarımızın 
başkanları da söz alarak gündeme, çalışma 
hayatına ve işkollarında yaşanan sorunlara 
ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Mayıs 2021 
tarihinde HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan Kı-
lınç'ı makamında kabul etti. Kılınç, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan'a sendikal faaliyetlerle ilgili 
yaşadıkları sorunların çözümlerine yönelik des-
teklerinden dolayı teşekkür etti. Arslan, HAK-İŞ 
Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç'ı çalışmalarında 
başarılar diledi. Hediye taktiminde  bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Temmuz 
2021 tarihinde  HAK-İŞ Zonguldak İl Başkanı Ni-
hat Oruç'u makamında kabul etti.
Arslan, HAK-İŞ Zonguldak İl Başkanı Nihat 
Oruç'a çalışmalarında başarılar diledi.
HAK-İŞ Zonguldak İl Başkanı Nihat Oruç da Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan'a katkı ve des-
teklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdi-
minde bulundu.

ARSLAN,  HAK-İŞ 
ADIYAMAN İL BAŞKANI 
KILINÇ'I KABUL ETTİ 

ARSLAN,  HAK-İŞ 
ZONGULDAK İL BAŞKANI 
ORUÇ'U KABUL ETTİ 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan Arnavutluk te-
masları kapsamında, Arnavutluk Bağımsız Sen-
dikalar Konfederasyonu (BSPSH) Genel Başkanı 
Gezim Kalaja ile bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Haziran 
2021 tarihinde, kadın cinayetine kurban giden 
HAK-İŞ üyesi merhume Necla Demirbaş’ın aile-
sine taziye ziyaretinde bulundu. 
Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Aydın İl Başkanımız 
Nefise Şahin eşlik etti. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Demirbaş ailesine başsağlığı ve sa-
bırlar dileyerek, merhume Ayşegül Demirbaş’ın 
uğradığı saldırıyı nefretle kınadıklarını dile getirdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ümraniye Bele-
diye Başkanı İsmet Yıldırım’ı 25 Haziran 2021 tari-
hinde makamında ziyaret etti. 
Arslan’a ziyaretinde İstanbul İl Başkanımız Mustafa 
Şişman eşlik etti. 

ARSLAN, BSPSH GENEL 
BAŞKANI KALAJI’YI 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN’DAN, 
DEMİRBAŞ AİLESİNE 
TAZİYE ZİYARETİ

ARSLAN'DAN 
ÜMRANİYE BELEDİYE 
BAŞKANI YILDIRIM’A 
ZİYARET 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Haziran 
2021 tarihinde, Hizmet-İş Sendikamızın Trakya 
Şube Başkanlığını ziyaret etti. Arslan, Trakya Şu-
besinin 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
1. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Şube 
Başkanlığına seçilen Aykut Aktemur ve Şube Yöne-
tim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Trakya Şube Başkanı Aykut Aktemur, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan'a ziyaretlerinden ötürü 
teşekkür etti. Ziyarette HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş 
Sendikamızın Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam 
da yer aldı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Temmuz 
2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hiz-
met-İş Sendikamızın Diyarbakır Şube Başkanı 
Ercan Kahraman ve beraberindeki yönetim ku-
rulu üyelerini makamında ağırladı. Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası 
Diyarbakır Şubesi’nin 29 Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu’nda se-
çilen Şube Başkanı Ercan Kahraman ve yönetim 
kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 
2021 tarihinde, Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü 
Sargın’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyaretinde Arslan’a HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul 
Demir, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Doğan ve Öz Sağlık-İş Sendikası 
Tokat Şube Başkanı Faruk Çevik eşlik etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Zile Belediye 
Başkanı Şükrü Sargın'a HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına yapılan 
fidan bağışı sertifikasını takdim etti. 

ARSLAN’DAN, ŞUBE 
ZİYARETİ

ARSLAN, DİYARBAKIR 
ŞUBE YÖNETİMİNİ 
AĞIRLADI

ARSLAN, ZİLE 
BELEDİYE BAŞKANI 
SARGIN’I ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 
2021 tarihinde, Tokat Turhal Belediye Başkanı İl-
ker Bekler’i makamında ziyaret etti. 
Ziyaretinde HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir 
eşlik etti. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tur-
hal Belediye Başkanı İlker Bekler'e HAK-İŞ tara-
fından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine 
adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 
Temmuz 2021 tarihinde, Tokat Niksar Be-
lediye Başkanı Özdilek Özcan’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ 
Tokat İl Başkanı Resul Demir, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süley-
man Doğan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Tokat 

Şube Başkanı Faruk Çevik eşlik etti. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Niksar Bele-
diye Başkanı Özdilek Özcan’a HAK-İŞ tara-
fından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Ara-
zisine adına yapılan fidan bağışı sertifikasını 
takdim etti. Niksar Belediye Başkanı Özcan, 
ziyaretinden dolayı Arslan’a teşekkürlerini 

iletti. Niksar Belediyesi ziyaretinin ardından 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Niksar 
Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile birlikte 
Niksar Belediyesi Ayvaz Su işletmesini zi-
yaret etti.

ARSLAN’DAN, TURHAL 
BELEDİYE BAŞKANI 
BEKLER’E ZİYARET

ARSLAN’DAN, 
NİKSAR BELEDİYE 
BAŞKANI ÖZCAN’A 
ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 
Temmuz 2021 tarihinde, Tokat Belediye 
Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nu makamında 

ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ 
Tokat İl Başkanı Resul Demir, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süley-

man Doğan, Öz Sağlık-İş Sendikası Tokat 
Şube Başkanı Faruk Çevik ve işyeri sendika 
temsilcileri eşlik etti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na HAK-İŞ 
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine adına yapılan fidan bağışı sertifi-
kasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tokat 
ziyaretleri kapsamında, 16 Temmuz 2021 

tarihinde Tokat İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. 
Arslan, Tokat İl Başkanı Resul Demir’den 

HAK-İŞ İl Başkanlığı’nın çalışmalarıyla ilgili 
bilgi aldı. Yönetim Kurulu üyelerine başarı 
dileklerini sundu.
Arslan, HAK-İŞ Tokat İl Başkanlığımızın 
ardından Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan  ile 
birlikte Öz Sağlık-İş Sendikamızın Tokat  
Şubesini de ziyaret etti. Arslan, Öz Sağlık-İş 
Sendikamızın Tokat Şube Başkanı Faruk  
Çevik’den Öz Sağlık İş Sendikamızın  To-
kat’taki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Temmuz 
2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz Ma-
den-İş Sendikamızın Genel Başkanı Fahrettin Kü-
tükçü’yü makamında ağırladı.

ARSLAN, TOKAT 
BELEDİYE BAŞKANI 
EROĞLU’NU 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN, TOKAT  
İL BAŞKANLIĞIMIZI 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN, ÖZ MADEN-İŞ 
SENDİKAMIZIN BAŞKANI 
KÜTÜKÇÜ’YÜ AĞIRLADI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Haziran 2021 tari-
hinde, HAK-İŞ Denizli İl Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ziyarette, HAK-İŞ Denizli İl Başkanımız Sezai Söylemez ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Öz Sağlık-İş Sendikamızın 
Denizli İl Başkanı Hanım Oğuz yer aldı.
Ziyaretinde Denizli İl Başkanlığımızın işyeri sendika tem-
silcileriyle sohbet eden Arslan, Denizli İl Başkanımıza ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Haziran 2021 tari-
hinde, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü maka-
mında ziyaret etti. 
Ziyaretinde Arslan’a, Aydın HAK-İŞ İl Başkanımız Nefise 
Şahin eşlik etti. 
Arslan, Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ve tüm sağlık çalı-
şanlarına Mart ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybe-
den HAK-İŞ üyesi merhume Necla Demirbaş'in acı kaybı 
dolayısıyla taziye dileğinde bulundu. Arslan, HAK-İŞ’in ka-
dına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğunu bir kere 
daha dile getirdi.

ARSLAN’DAN, DENİZLİ İL 
BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET

ARSLAN, AYDIN İL SAĞLIK 
MÜDÜRÜ AÇIKGÖZ’Ü 
ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ağustos 2021 tarihinde, Hiz-
met-İş Sendikamızın şube başkanları ile bir araya geldi. 
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Çanakkale Şube Başkanı ve aynı 
zamanda HAK-İŞ İl Başkanımız Vedat Yılmaz, Hizmet-İş Sendika-
mızın Şanlıurfa 2 No’lu Şube Başkanı Bozan İzol, Hatay Şube Baş-
kanı Ercan Salcan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir 
araya geldi. Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendi-
kamızın Türkiye’nin çeşitli illerinde örgütlülüğünü başarıyla sürdür-
düğünü belirterek, daha fazla örgütlenme için daha fazla emek ve 
çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Ziyaret programı, hediyeleşme ile son buldu.

ARSLAN, ŞUBE BAŞKANLARIYLA
BİR ARAYA GELDİ
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Öz İplik-İş Sendikamızın 44. Kuruluş Yıldö-
nümü ve Fotoğraf Yarışması Ödül törenine, 
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 
Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi 
Ay, HAK-İŞ Kültür Sanat Komite Başkanımız 
Birsen Çiçek Odabaşı, Öz İplik-İş Sendikamı-
zın Yönetim Kurulu üyeleri Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın Başkan ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Öz İplik-İş Sendikamı-
zın üyesi işçiler ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız ko-
nuşmasının başında Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın selamlarını iletti. Yıldız, geçti-
ğimiz günlerde Koronavirüs salgınına yaka-
lanan Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
sağlık durumunun daha iyi olduğu müjdesini 
vererek, acil şifalar dileğinde bulundu.

“Ortak Akıl Ortamları 
Oluşturuyoruz”

Sendikal harekette genel kurulların, kuruluş 
yıldönümlerinin, anma günlerinin ve çeşitli 
aktivitelerin son derece önemli olduğunun 
altını çizen Yıldız, “Kuruluş yıldönümlerini, di-
ğer anma etkinlik etkinliklerini, faaliyetlerin 
açılış ve kapanış programlarını da eklersek 
sendikal harekette ortak akılla oluşturacak 
ortamları oluşturmuş oluyoruz” dedi.

“Kamuoyuna Yönelik Çalışmalar 
Yapıyoruz”

Yıldız, “Sendikacılık bir kitle hareketi olduğu 
için kitleselliği başaran, kitlesel hareketi ha-
yatımıza yansıtan ortamları, mekanizmaları 
ve fırsatları da oluşturmamız gerekiyor. Do-
layısıyla bu tip toplantılar son derece önem-
lidir. Eğer biz bunları yapmazsak, düşündük-
lerimizi paylaşacağımız ortamları, tartışaca-
ğımız ortamları bulamamış oluruz. Kitlesel 
hareketlerde Türkiye ve dünya kamuoyuna 
yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğer bun-
ları yapmazsak ortak aklı oluşturamayız” 
şeklinde konuştu.

“Önemli Olan Doğru ve İlkeli Olanı 
Yapmaktır”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ve sendikaların 
doğruyu yapmayı önemsediğini dile getiren 
Yıldız, “Bizim için önemli olan doğru olanı ve 
ilkeli olanı yapmaktır. Kararlı olanı, onurlu, 
şeffaf ve güvenilir olanı bulmamız önemlidir. 
Bizim bütün gayretimiz, ilkelerimiz doğrultu-
sunda bu faaliyetlerimizi hayata geçirmektir. 
Biz sadece çalışma hayatının sorunlarını de-
ğil bütün sorunları ele alıyoruz. Bütün sorun-
ları bizim çözme gibi bir görevimiz yok ama 
bütün sorunlara bakış açımız ve mücadele-
miz önemlidir” dedi.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Instagram 
Fotoğraf Yarışması’ndan dolayı Öz İplik-İş 
Sendikamızı kutlayan Yıldız, “Burada bir fo-
toğraf yarışması, bir sanat olayı var. Bunun 
için Öz İplik-İş Sendikamızı ayrıca kutluyo-
rum. HAK-İŞ Konfederasyonu’nda da Mah-
mut Arslan Genel Başkan olduktan sonra 
birçok sanatsal faaliyeti başardık” dedi. Sa-
natla ilgili yapılan faaliyetlerin, insanları sa-
nat yönünde düşünmeye sevk ettiğini söyle-
yen Yıldız, “Bu tür faaliyetleri yapmak güzeli 
ve doğruyu arama yönünde bizi yönlendir-
miş oluyor. Güzel bir eser bize şu motivas-
yonu veriyor; demek ki biz de doğru bir eser 
yapabiliriz. Bir başka yerde aynı eserin daha 
iyisini yapabiliriz motivasyonunu veriyor” 

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 6 Ağustos 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Öz İplik-İş Sendikamızın 44. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri ve  

3. Instagram Fotoğraf Yarışması Ödül Törenine katıldı.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKAMIZ 44 YAŞINDA
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diye konuştu. Sanatsal faaliyetlerin insanları 
doğru düşünmeye sevk ettiğini belirten Yıl-
dız, “HAK-İŞ’te de Fotoğraf Yarışması olsun, 
Kısa Film Yarışması olsun çok önemli etki-
lerinin olduğunu görüyoruz. Gittikçe daha 
çok katılım olduğunu görüyoruz. Yüzlerce, 
binlerce katılım var. İnsanların daha iyiyi ara-
makta, daha iyi bir kareyi bulmakta, daha iyi 
bir film yapmakta bir gayret sarf ettiklerini 
görüyoruz” sözlerine yer verdi.
Yıldız, “Öz İplik-İş Sendikamızın 44. Kuruluş 
Yıldönümünü kutluyorum. Sendikalarımızın 
vefa konularına büyük bir önem verdiğini 
belirtmek istiyorum. Bunu Öz İplik-İş Sendi-
kamız yapıyor, diğer sendikalarımız yapıyor. 
Biz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak özellik-
le Mahmut Arslan Bey ile beraber başlayan 
süreçte kurucularımızdan başlayarak kimin 
emeği varsa, kimin gayreti varsa bunun 
son derece önemli olduğunu belirtmek isti-
yorum. HAK-İŞ Konfederasyonu tarihinde, 
sendikalarımızın tarihinde hayatını kaybe-
denlere rahmet, yaşayanlara sağlıklar dili-
yorum” sözlerine yer verdi. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu’nun yarım yüzyılı yakalamak üzere 

olduğunu söyleyen Yıldız, “Bunların son 
derece önemli tarihler olduğunu, kurumla-
rın geleceği için önemli olduğunu belirtmek 
istiyorum. HAK-İŞ Konfederasyonu 50 yılına 
yaklaşıyor. İnşallah sendikalarımızla beraber 
50 yılı, 100 yılı hep beraber deviririz. Bizler-
den sonraki nesiller de bunlara sahip çıkarak 
yollarına devam ederler. Çünkü Türkiye’nin 
ve dünyanın HAK-İŞ Konfederasyonuna ve 

sendikalarımıza ihtiyacı var. Biz hayatın ger-
çeklerinden doğduk ve öyle de devam ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

“Nice 44 Yıllara”

Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi 
Ay, 44 yıl önce, alın teri için yola çıkanların 
izinde yılmadan mücadele ettiklerini belir-
terek, “HAK-İŞ çatısı altında; 43 yılı geride 
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bıraktığımız şu anlarda nice 44 yıllara di-
yerek, enerji ve heyecanımızı yenilemenin 
gururunu yaşıyoruz” dedi. Tekstil işkolunun 
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi 
olduğunu söyleyen Ay, “Çalışmalarımızda 
azimli ve kararlıyız. Öz İplik-İş Sendikası ola-
rak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini 
kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye de 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öz İplik-İş Sendikasının 44. Kuruluş Yıldö-
nümü etkinlikleri çerçevesinde sadece Öz 
İplik-İş Sendikası üyelerine açık olan ve ge-
leneksel hale getirdikleri “Tekstil Sektöründe 
Emek” temalı 3. Instagram Fotoğraf Yarış-
ması’nı düzenlediklerini anımsatan Ay, “Bu 
yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamız 
her geçen yıl daha da anlamlı hale geliyor. Bu 
yarışmayla tekstil sektörüne emeğiyle değer 

katan çalışanların, kendi emeklerini fotoğraf 
aracılığı ile ifade etmelerine olanak sağlıyo-
ruz. Üyelerimiz fotoğraf yoluyla emeklerini 
ortaya koydular” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Öz İplik-İş Sendika-
mızın Kuruluş Yıldönümü pastası kesildi. 

Yarışmada Dereceye Girenler 
Ödüllendirildi

Kuruluş Yıldönümü kapsamında HAK-İŞ 
Kültür-Sanat Komitesi Başkanımız Birsen 
Çiçek Odabaşı’nın jüri üyesi olarak yer aldı-
ğı, Öz İplik-İş Sendikası üyelerinin Instagram 
üzerinden katılım sağladığı “Tekstil Sektö-
ründe Emek” konulu Instagram fotoğraf ya-
rışmasının sonuçlarını açıklanarak, dereceye 
giren üyelere hediyeleri takdim edildi.
Yarışmada dereceye girenlere paketleri Ge-

nel Baskanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Öz İp-
lik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay ve 
Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan 
tarafından takdim edildi.  “Tekstil Sektöründe 
Emek” konulu Instagram fotoğraf yarışma-
sını jürisinde yer alan HAK-İŞ Kültür Sanat 
Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, 
Öz İplik-İş Sendikası Basın Müşaviri Di-
dem Boztaş, Kemal Yıldıztaş, Emre Polatel, 
Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım’a 
katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ya-
rışmada dereceye girenlere paketleri Genel 
Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, Öz İp-
lik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay ve 
Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan 
tarafından takdim edildi.
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Açılışa, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, Genel Başkan Yardımcılarımız Meh-
met Şahin ve  Av. Hüseyin Öz, Öz İplik-İş 
Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay, Öz İp-
lik-İş Sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-
zın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Öz 
İplik-İş Sendikamızın üyesi işçiler, İşveren, 
siyasi parti ve STK temsilcileri ile basın men-
supları katıldı.

“Genel Başkanımıza Acil Şifalar 
Diliyoruz”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın selam-
larını ve başarı dileklerini iletti. Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan’ın Öz İplik-İş Sendi-
kamızın yeni hizmet binasının açılış törenine 
hazırlandığını söyleyen Yıldız, “Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan çok hazırlanmıştı, çok 
büyük bir memnuniyetle bugün bu açılışı ya-

pacaktı ama beklenmedik bir şekilde Koro-
navirüse yakalandı. Genel Başkanımıza Al-
lah’tan şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlığına 
kavuşup, aramıza dönmesini, bize liderlik 
etmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

“Koronavirüsle Mücadelede 
Sendikalarımız En Ön Safta Olmalı”

Genel Başkanımızın Koronavirüsle müca-
dele konusunda alınan önlemlere büyük bir 
önem verdiğini anımsatan Yıldız, “Genel Baş-
kanımız en son yaptığımız yönetim kurulu 
toplantısında Koronavirüse karşı aşı için bü-
yük bir mücadele kampanyası başlatmamız 
gerektiği talimatını vermişti. Kendisi üç aşı 
olmasına rağmen Koronavirüse yakalandı. 
O yüzden hepimizin daha çok gayret etmesi, 
bu konuda daha fazla mücadele etmesi ge-
rekiyor. Bu konudaki mücadelede de en ön 
safta sendikalarımızın olması gerekiyor” diye 
konuştu.

“Devletimizin ve Milletimizin 
Yanındayız”

Son günlerde ülkemizde yaşanan orman 
yangınları konusuna değinen Yıldız, “Türki-
ye’de orman yangınları var, içimiz yanıyor. 

Genel Başkanvekilimiz Dr. Osman Yıldız, 5 Ağustos 2021 tarihinde Öz İplik-İş Sendikamızın  
yeni Genel Merkez binasının açılışına katıldı.

YILDIZ, ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKAMIZIN 
YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
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Ülkemiz Koronavirüs salgını gibi şimdi de 
orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tür-
kiye’nin mücadelesinde yanındayız. Dev-
letimizin ve milletimizin yanındayız. Orada 
mücadele eden başta orman işçilerimiz ve 
üyelerimiz olmak üzere sahada mücadelede 
veren bütün herkesin emeğini önemsiyoruz. 
Onlara minnet duyuyoruz” diye konuştu.

“Bildiri Yayınladık”

HAK-İŞ’in diğer olarak sivil toplum kuru-
luşlarıyla birlikte önerileri ve desteklerini 
ortaya koyan bir bildiriyi ortaya koydukları-
nı anımsatan Yıldız, “Ülkemizin geleceği için 
her mücadelede devletimizin ve milletimizin 
yanındayız. Yangında ölenlere Allah’tan rah-
met, yaralananlara sağlık diliyoruz” şeklinde 
konuştu.

“1 Yıldır Ağaçlandırma Mücadelesi 
Veriyoruz”

Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 yıl-
dır yurdumuzu ağaçlandırma yapmak için 
mücadele veriyoruz. Orman Bakanlığımızla 
birlikte protokol imzaladık ve fidan dikimi 
için büyük bir mücadele veriyoruz. Hem 
Konfederasyon olarak hem de sendikaları-
mız olarak bu mücadelede en ön safta yer 
alıyoruz. İnşallah kısa sürede yangınlar bi-
ter. Yangınların ardından ortaya çıkacak olan 
tabloya göre devletimizle, hükümetimizle ve 
milletimizle işbirliği yaparak elimizden gelen 

katkıyı yapacağız” sözlerine yer verdi.

“Afetle İlgili Büyük Bir Proje Hayata 
Geçiriyoruz”

HAK-İŞ olarak Türkiye’deki sel, yangın, dep-
rem gibi felaketlere karşı yeni bir hazırlık 
içerisinde olduklarını söyleyen Yıldız, “Bizler 
yeni bir atılım, açılım yaparak felaketlere kar-
şı üyelerimizi hazırlamak, daha aktif olmak, 
daha mobil olmak üzere, afet ile ilgili büyük 
bir projemizi hayata geçiriyoruz. İnşallah bü-
tün sendikalarımızın ve üyelerimizin katılımı 
ile yeni afet hazırlık grupları oluşturacağız 
bunun için alt yapılarımızı tamamladık, ya-
kında bu eğitimleri gerçekleştireceğiz” dedi.

“Yeni Hizmet Binası Hayırlı Olsun”

Yıldız, “Bugün Öz İplik-İş Sendikamızın dü-
ğünü diyebileceğimiz bir günü yaşıyoruz. 
Bugün bu güzel hizmet binasının açılışını hep 
birlikte yapıyoruz. Bu önemli kazanımdan 
dolayı Öz İplik-İş Sendikamızı kutluyoruz. 
Öz İplik-İş Sendikamızın 44. Kuruluş yıldö-
nümünü ve bu güzel hizmet binasının hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yıldız, “Öz İplik-İş Sendikamızın bu güzel 
hizmet binasının üyelere, bütün çalışanlara, 
bütün dünyadaki çalışanlara hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyoruz. Rafi Ay Başkanımızın ön-
derliğinde Öz İplik-İş Sendikamızın daha bü-
yük başarılara ve hizmetlere imza atacağına 
inanıyoruz” dedi.

“Sendikalarımız Örgütlenme 
Konusunda Başarılı”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun büyümeye 
devam ettiğini vurgulayan Yıldız, “HAK-İŞ 
olarak büyümeye devam ediyoruz. 700 bin-
leri aştık, 800 binlere doğru gidiyoruz. Bütün 
teşkilatımızı kutluyorum. Bu başarıda bütün 
sendikalarımız örgütlenme konusunda ba-
şarı elde ediyor. Başta Öz İplik-İş Sendikamız 
olmak üzere bütün sendikalarımız Türki-
ye’de örgütlenme seferberliği içerisinde mü-
cadelesini sürdürüyorlar” diye konuştu.

“Koşmaya, Mücadele Etmeye 
Mecburuz”

HAK-İŞ’in örgütlenme konusunda bir çığır 
açtığını ve açmaya da devam ettiğini vur-
gulayan Yıldız, “İşçilerin bizlerden büyük bir 
beklentisi var. Türkiye’nin neresine gidersek 
gidelim, HAK-İŞ’in hizmetlerini bekledikle-
rini görüyoruz. Bizim çağrımıza büyük bir 
teveccühte bulunduklarını belirtmek istiyo-
rum. Onun için bizler de koşmaya, mücadele 
etmeye mecburuz” dedi.

“Buralar İşçi Evidir”

HAK-İŞ olarak hizmet yarışı içerisinde bu-
lunduklarını dile getiren Yıldız sözlerini şu 
şekilde sürdürdü; “Hizmet yarışı içerisinde 
alt yapıya ihtiyacımız var. Bu binalar bizler 
için bir adrestir. Rafi Başkanın dediği gibi 
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buralar işçi evidir. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak özellikle son 10 yılda bütün eksik-
liklerimizi tamamlayarak yolumuza devam 
ediyoruz. Konfederasyonumuz ve sendika-
larımız kendi fiziki imkanlarını, kendi hizmet 
binalarını geliştirmeye devam ediyor. HAK-İŞ 
olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyo-
ruz. Bütün sendikalarımızın hizmet binala-
rına kavuşması, Türk sendikal hareketinin 
önemli bir kazanımı, önemli bir aşamasıdır. 
Bu binalar sadece barınacağımız yerler de-
ğil, aynı zamanda hizmetleri üreteceğimiz, 
paylaşacağımız, hem Türk sendikal hareketi 
hem de dünya sendikal hareketi ile bu hiz-
meti sunacağımız önemli yerlerdir.”

“Kamu Çerçeve Sözleşmesi 
Teklifimizi Hükümete Sunduk”

Çalışma hayatının gündeminde kamu çer-
çeve sözleşmesinin imzalanması sürecinin 
olduğunu dile getiren Yıldız, “Bu konuda 
HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk-İş ile yakın 
ve olumlu bir iş birliği yapıyoruz. Teklifimizi 

hükümete sunduk, sorunlarımızı ve talep-
lerimizi ilettik. İletmeye de devam ediyoruz. 
Hükümetimizin de kendi değerlendirmesi-
ni tamamlayarak, daha makul ve yapıcı bir 
öneri ile geleceğine inanıyoruz. Türkiye gün-
demindeki yangın gibi olağanüstü durumlar 
bu süreci biraz yavaşlatmış olabilir ama bü-
tün bu hazırlıkları yaparak yakın bir zaman-
da 700 bin işçinin, bütün Türkiye’nin bekledi-
ği kamu çerçeve sözleşmesini en makul bir 
şekilde bitireceğimize inanıyoruz” dedi.

“Bugün Sendikamız İçin Bir Dönüm 
Noktası”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi 
Ay, “Öz İplik-İş Sendikamızın büyümesine, 
gelişmesine, vizyonuna, misyonuna büyük 
katkı sağlayacağına inandığımız yeni genel 
merkez binasının hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Öz İplik-İş Sendikamız için bir dö-
nüm noktası olan bu tarihi günde bir arada 
olmaktan memnuniyet duyuyorum. Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz yeni genel merkez bi-

namızın, başta üyelerimiz, tüm teşkilatımız, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve emek ha-
reketine, çalışma hayatına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.
Ay, “Sendikamızın daha büyük bir yuva-
sı olması dolayısıyla bugün çok mutluyuz. 
Emekçilerin evi, tek adresi olan bu binanın 
yapımında emeği geçen, üyelerimizden, tüm 
çalışanlarımıza, merkez personelimize ka-
dar alın teri akıtanlara, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Başkanvekili-
miz Dr. Osman Yıldız, Öz İplik İş Sendikamı-
zın Başkanı Rafi Ay’a HAK-İŞ tarafından Ha-
tay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti. 
Yeni hizmet binasının açılışı, Genel Başkan-
vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Şahin ve Av. Hüse-
yin Öz, Öz İplik-İş Sendikamızın Başkanı Rafi 
Ay ve Sendikalarımızın başkanlarının katılı-
mıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AFL-CIO’nun Başkanı Richard Trumka’nın vefatından 
duyduğu üzüntüyü belirterek, “HAK-İŞ Konfederasyonu adına tüm AFL-CIO üyelerine ve 

ailesine en içten taziyelerimi sunarım” dedi. 
Arslan, AFL-CIO Yönetimine gönderdiği taziye mektubunda şunları kaydetti:

ARSLAN’DAN AFL-CIO’YA TAZİYE MEKTUBU

“AFL-CIO Yönetimine,  

Değerli Meslektaşlarım, 

Başkanınız Richard Trumka'nın vefat haberini büyük 

bir üzüntüyle öğrendim. HAK-İŞ Konfederasyonu 

adına tüm AFL-CIO üyelerine ve ailesine en içten 

taziyelerimi sunarım. 

Bay Trumka, sadece Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki sendikaların değil, aynı zamanda 

Uluslararası sendikal hareketin de  

yönlendirici gücüydü. 

Her yerde işçilerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik 

olumlu ve etkileyici yaklaşımıyla tanınıyordu.  

Onu şahsen tanıdığım için kendimi onurlu ve şanslı 

buluyorum. Bay Trumka, HAK-İŞ ve  

AFL-CIO ilişkilerine ve HAK-İŞ’in uluslararası 

alandaki çalışmalarına değer veren bir Başkandı. 

Sizden en derin taziyelerimi kabul etmenizi ve 

aynısını sevgili ailesine de iletmenizi rica ederim.”
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Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Yıldız, Dış İlişkiler Uzmanı Ahmed Halfaya ile  
Kamu İhale Kurumu Başkanlık üyesi Ergin Kala eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız  
Dr. Osman Yıldız ile birlikte Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’yı 

makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

ARSLAN’DAN, KOSOVA KALKINMA BAKANI DAMKA’YA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 26 Mayıs 
2021 tarihinde Mobbing Eğitim Yardım Araştırma 
Derneği Genel Başkanı İsmail Akgün ve MEYAD 
Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sandal’ı HAK-İŞ’te 
ağırladı.
Ziyarette HAK-İŞ ve MEYAD’ın Mobbing konusun-
daki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunuldu.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 26 
Mayıs 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına 
yeni atanan Ali Murat Duman’ı makamında ziya-
ret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
4 Haziran 2021 tarihinde Tokat Aile ,Çalış-
ma  ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut  
Özdemir’i ziyaret etti. Ziyaretinde Yıldız'a  
HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir, Kon-
federasyonumuza bağlı Hizmet-İş, Öz Sağ-
lık İş, Öz Çelik-İş, Öz Büro-İş, Öz Taşıma-İş 

sendikalarımızın Tokat Şube ve İl Başkanları 
ile İdari İşler Müdürümüz Recep Bişkin ve 
Uzmanımız Fatoş Can eşlik etti.  Ziyarette, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Tokat’taki 

faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Ziyaret hediyeleşme ile son 
buldu.

YILDIZ, MEYAD 
BAŞKANI AKGÜN’Ü 
HAK-İŞ’TE AĞIRLADI

YILDIZ’DAN DESTEK 
HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANI DUMAN’A 
ZİYARET 

YILDIZ’DAN TOKAT 
AİLE, ÇALIŞMA  ve 
SOSYAL HİZMETLER 
İL MÜDÜRÜNE 
ZİYARET
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
4 Haziran 2021 tarihinde Tokat Belediye 
Başkanı Av. Eyüp Eroğlu makamında ziya-
ret etti. Ziyaretinde Yıldız'a HAK-İŞ Tokat İl 
Başkanı Resul Demir, Konfederasyonumu-
za bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık İş, Öz Finans 
İş, Öz Çelik-İş, Öz Büro-İş, Öz İplik-İş, Öz 
Taşıma-İş sendikalarımızın Tokat Şube ve İl 
Başkanları ile İdari İşler Müdürümüz Recep 
Bişkin ve Uzmanımız Fatoş Can eşlik etti. 

Ziyarette, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
Tokat’taki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı gö-

rüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret hediye-
leşme ile son buldu.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 15 
Haziran 2021 tarihinde Uluslararası Bilişim Tek-
nolojileri Araştırma Derneği Başkanı Muhsin 
Öztürk ve Stratejik Araştırmalar ve Geliştirme 
Derneği Başkanı Yunus Emre Kanat’ı HAK-İŞ’te 
ağırladı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 27 
Temmuz 2021 tarihinde KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgeyik, Genel Sekreter Şenol Köksal ve 
Mali Sekreter Gönül Kural Şimşek’i HAK-İŞ’te ağır-
ladı. Ziyarette Genel Sekreterimiz Eda Güner de yer 
aldı. Ziyaret kapsamında, KESK Heyeti tarafından 
KESK’in toplu sözleşme teklifi ile ilgili taleplerini ve 
Memur sendikacılığının sorunlarını içeren dosyaları 
paylaşıldı. Çalışma hayatının sorunları ve işbirliği 
konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

YILDIZ, TOKAT 
BELEDİYE BAŞKANI 
EROĞLU'NU ZİYARET 
ETTİ

YILDIZ, DERNEK 
BAŞKANLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ

KESK HEYETİ’NDEN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 26 
Ağustos  2021 tarihinde HAK-İŞ Ağrı İl Baş-
kanlığını ziyaret etti. Ziyarette Yıldız'a,  HAK-
İŞ Muş il Başkanı Yaşar Kalır'da eşlik etti. 
Yıldız, Ağrı İl başkanlığında gerçekleşen zi-
yarette, HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Güven-Sen 
Sendikamızın Ağrı İl Başkanı Aysel Çakan,Öz 
Sağlık-İş Sendikamızın Ağrı Şube Başkanı 
Hakan Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Ömer 
Ulusoy, Hizmet-İş Sendikamızın Doğubayazıt 

Belediyesi Baş temsilcisi Sait Maral, tem-

silcilerimiz Aydın Dikmen,Fakrullak Çolak, 

Doğubayazıt Devlet Hastanesi Baş temsilcisi 

Mazlum Hanavdeloğulları ile bir araya gele-

rek bölgedeki sendikal faaliyetlere ilişkin de-

ğerlendirmelerde bulunuldu.

YILDIZ, HAK-İŞ AĞRI 
İL BAŞKANLIĞINI 
ZİYARET ETTİ
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
27 Ağustos  2021 tarihinde HAK-İŞ Muş İl 
Başkanlığını ziyaret etti. 
Yıldız, ziyaretinde   HAK-İŞ Muş il Başkanı 
Yaşar Kalır ve il temsilcileri ile görüştü.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kut-
lamaları programı için ev sahipliği ve or-
ganizasyon çalışmalarını yapan HAK-İŞ 
Muş İl Başkanımız Yaşar Kalır'a ve eki-
bine, HAK-İŞ Ağrı İl Başkanımız Ahmet 

Varol ve illerdeki temsilcilerimize Genel 
Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız teşek-
kür etti. İlerindeki çalışmalarında başarı-
lar diledi.

YILDIZ, HAK-İŞ MUŞ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 26 Ağus-
tos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığının davetlisi 
olarak Malazgirt 1071 kutlamalarına katıldı.
Yıldız, Malazgirt'de Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen 
Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan ve 
Anadolu topraklarının kapısını açan Malazgirt Za-
feri'nin 950. Yıldönümünde Aziz Şehitlerimiz için 
yapılacak olan Anadolu Fetih 1071 Malazgirt anma 
etkinliklerine katıldı.

YILDIZ,  ANADOLU FETİH 1071 MALAZGİRT 
KUTLAMALARINA KATILDI
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Arslan, Aydın İl Başkanlığında HAK-İŞ Ay-
dın İl Başkanı Nefise Şahin ve Konfederas-
yonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası iş-

yeri sendika temsilcileriyle bir araya geldi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aydın 
ilinin taşeron mücadelesinde çok önem-

li bir yerde olduğunu belirterek, “Aydın’da 
taşeron mücadelesinin en başından beri 
beraber olduğumuz arkadaşlarımızla hiç 
kopmadan mücadele etmeye devam edi-
yoruz. Taşeron işçilere kadro verilmesi çok 
büyük bir reformdur. Eksikleri ve kapsam 
dışı bırakılan emekçilerimiz olsa da bir sü-
reci tamamladık” dedi.
Kadro meselesinin başarıya ulaşmasının 
her şeyin bittiği anlamına gelmediğini söy-
leyen Arslan, “Sağlık alanında yeni hedefle-
rimiz var. Hedeflerimiz bitmeyecek. Ancak 
sizlerden yapmanızı istediğim şey sendika-
nıza ve HAK-İŞ’e sahip çıkmanızdır” dedi. 
HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Nefise Şahin’de zi-
yaretlerinden ötürü Genel Başkanımız Ars-
lan’a teşekkürlerini iletti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Haziran 2021 tarihinde,  

HAK-İŞ Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

ARSLAN, HAK-İŞ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NI 
ZİYARET ETTİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27 
Mayıs askeri darbesinin 61’inci yıldönümü 
münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“27 Mayıs 1960 yılında millet iradesine ya-
pılan askeri darbenin üzerinden 61 yıl geçti. 
27 Mayıs 1960’ta Türkiye demokrasisine 
darbe vurulmuş, 27 Mayıs tarihi demok-
rasimizde yaşanan travmaların başlangıcı 
olmuştur.
Milli Birlik Komitesi tarafından düzenlenen 
darbe ile ülkemizin baskı rejimine gittiği 
gerekçe gösterilerek demokrasimiz askı-
ya alınmış, ülkemizin uluslararası alandaki 
itibarı büyük ölçüde zarar görmüştür. Dar-
benin hemen ardından, Türkiye demokrasi-
sinin gelişmesi için önemli başarılara imza 
atmış olan Başbakan Adnan Menderes, Dı-
şişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesi 

tarihimizde derin bir yara açmış ve demok-
rasimize kara bir leke olarak kazınmıştır. 
Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz darbecilerin hedefi olmuş, 
gazi meclisimiz silah zoruyla kapatılmış, 
Meclisimizden güvenoyu alan hükümet yok 
edilmiştir. Bütün aksaklıklara rağmen hala 
işler durumda olan demokrasimiz ağır bir 
yara almış, darbecilerin ellerine kan bu-
laşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
olarak utanç verici bu darbenin sonuçlarını 
millet olarak çok ağır bir şekilde ödedik.
Türkiye’de 27 Mayıs’ın ardından, 12 Mart, 
12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Tem-
muz başta olmak üzere gerçekleşmiş ya 
da gerçekleşmemiş birçok darbe yaşan-
mıştır. Halkımız, artık darbe istemediğini 
15 Temmuz gecesi ellerinde Türk bayrak-
larıyla sokaklara dökülerek, namluların ve 
silahların karşısında durarak net bir şekil-

de göstermiştir. Demokrasi tarihi boyun-
ca darbe dönemlerinin faturasını en ağır 
şekilde ödeyen her zaman emekçilerimiz 
olmuştur. Emeğinden başka hiçbir ser-
mayesi olmayan işçilerimiz, çalışanlarımız 
antidemokratik müdahaleler sonucunda 
ekonomik ve sosyal açıdan hak ve iş kayıp-
larına uğramış, kendileri ve aileleri mağdur 
olmuşlardır. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kuruldu-
ğumuz tarihten bu yana darbe, muhtıra 
ve başka kılıflara bürünmüş bütün antide-
mokratik müdahalelerin, girişimlerin ve 
oluşumların karşısında olduk. Yerli ve milli 
duruşumuzdan hiçbir zaman taviz verme-
den demokrasimize yönelik bütün antide-
mokratik müdahalelere karşı demokrasi-
den, milli iradeden, halktan ve özgürlükten 
yana tavır aldık. Demokrasiden yana olan 
tavrımızdan dolayı kurulduğumuz tarihten 
günümüze gelinceye kadar ağır bedeller de 
ödedik. HAK-İŞ olarak, 27 Mayıs askeri dar-
besini bir kez daha kınıyor, bütün darbe ve 
darbe girişimlerini reddediyoruz. Ülkemiz 
üzerine oynanan siyasi oyunları, kaos oluş-
turma çabalarını,  demokrasi dışı yöntem-
leri ve bütün darbe girişimlerini reddediyo-
ruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef 
alan, darbe ya da başka adlar altındaki her 
türlü saldırıyı nefretle kınıyoruz. Herkesin 
barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven 
ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde 
yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. 
27 Mayıs darbesi sonucunda şehit edilen 
Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü 
Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyor, 
27 Mayıs kanlı darbesini nefret ve utançla 
kınıyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “27 Mayıs askeri darbesini bir kez daha kınıyor, bütün 
darbe ve darbe girişimlerini reddediyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunları, kaos 

oluşturma çabalarını,  demokrasi dışı yöntemleri ve bütün darbe girişimlerini reddediyoruz. 
Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, darbe ya da başka adlar altındaki  

her türlü saldırıyı nefretle kınıyoruz” dedi. 

“27 MAYIS DARBESİNİ BİR KEZ DAHA KINIYOR, 
BÜTÜN DARBE ve DARBE GİRİŞİMLERİNİ 

REDDEDİYORUZ”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Üyesi Fahri Yaldız ve bütün Mavi Marmara 
şehitlerini saygı ve rahmetle anıyor, İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan  bu acımasız 

saldırısını bir kez daha telin ediyoruz” dedi.
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Arslan, İsrail'in saldırıları derhal dur-
durulmalı, Gazze'ye abluka acilen  
kaldırılmalı, batı şeriaya örülen du-

varlar yıkılmalı, İsraillilerin Filistinlilerin 
topraklarını zorla ellerinden almaları ve 
inşaat yapmaları engellenmeli, Kudüs'ün 
statüsünü değiştirme çalışmalarına son 
verilmeli ve İsrail'in Kudus'ü başkent ilan 
eden uluslararası hukuka aykırı zorbalığı-
na son verilmelidir" dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gaz-
ze’ye insani yardım götürmek için yola 
çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail as-
kerlerince yapılan saldırının 11. yılı müna-
sebetiyle yaptığı yazılı açıklamada şunları 
kaydetti:
“İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 2010 
yılında Gazze'ye insani yardım götürmek 
için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki 
masum insanlara yönelik İsrail askerle-
ri tarafından yapılan hukuk dışı saldırının 
11. yılı münasebetiyle HAK-İŞ üyesi Fahri 
YALDIZ başta olmak üzere tüm Mavi Mar-
mara şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle 
anıyor, İsrail’in uluslararası hukuku yok 
sayan katliamlarını lanetliyoruz.
İsrail, 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'ye 
2006 yılından bu yana karadan, havadan 
ve denizden abluka uygulamaktadır. İsra-
il'in buraya yönelik yoğun hava saldırıları 

ile zaten zor durumda olan bölge halkının 
durumu daha da korkutucu bir hal almak-
tadır. 
2010 yılında Mavi Marmara gemisi ve 
onunla birlikte yola çıkan yardım filosunun 
amacı Gazze’ye uygulanan ablukayı kır-
mak, İşgalci İsrail devletinin masum sivil 
halka zulmünün son bulması için bir şey-
ler yapmak olmuştur. 
2010 yılında Gazze’ye insani yardım götür-
mek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım 
gönüllüleri ile insani yardım malzemesi 
taşıyan Gazze Özgürlük Filosu, 31 Mayıs 
2010 tarihinde İsrail askerlerinin hukuk 
dışı saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Sal-
dırıda 10 insani yardım gönüllüsü hayatını 
kaybederken, 56 kişi ağır yaralanmıştı.
İşgalci İsrail'in masum Filistin halkına 
yaptığı katliam ve terör saldırıları halen 
devam etmektedir. İsrail, dünyanın gözle-
ri önünde; kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil 
demeden insanları acımasızca katletmeye 
devam ediyor.
Doğu Kudüs'te evlerinden zorla çıkarıl-
mak istenen Filistin halkı direnmekte, 
terörist İsrail devleti masum sivil halkı 
acımasızca katletmeye, yaralamaya de-
vam etmektedir. İşgalci İsrail güçlerinin 
Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerle-
şim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, 
Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Ku-

düs’teki Müslüman tarihi yapıların tahrip 
etmelerini şiddetle kınıyor ve durdurulma-
sını istiyoruz. 
İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalı, 
Gazze'ye abluka acilen  kaldırılmalı, Batı 
Şeria'ya örülen duvarlar yıkılmalı, İsrailli-
lerin Filistinlilerin topraklarını zorla elle-
rinden almaları ve inşaat yapmaları engel-
lenmeli, Kudüs'ün statüsünü değiştirme 
çalışmalarına son verilmeli ve İsrail'in 
Kudüs'ü Başkent ilan eden uluslararası 
hukuka aykırı zorbalığına son verilmelidir. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bu ko-
nuda bütün uluslararası kuruluşlara ses-
leniyoruz; Kudüs’te yaşanan vahşete göz 
yummayalım, çocukların, masum insanla-
rın sokak ortasında katledilmesine seyirci 
kalmayalım, susarak, sessiz kalarak, bu 
insan hak ve hürriyetlerinde hiçbir vicdana 
sığmayan bu ayıba ortak olmayalım. Ulus-
lararası toplumun bu konuda güçlü bir ta-
vır ortaya koyması önemli bir gerekliliktir. 
Mavi Marmara saldırısında kaybettiğimiz 
Hizmet-İş Sendikamızın Adıyaman Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Ku-
rulu Başkanı Fahri Yaldız başta olmak 
üzere, İsrail’in acımasızca gerçekleştirdiği 
saldırılar sonucu hayatını kaybeden tüm 
şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ya-
kınlarına sabır ve metanet diliyoruz.”
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de 
içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Kar-
ma İstişare Komitesi, İsrail’in Gazze 
ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği 
saldırılara ilişkin ortak bir açıklama 
yaptı.
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-
İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB 
ve TZOB'un oluşturduğu heyetin ortak 
açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bizler Türkiye’nin işçi, çiftçi, işveren, 
memur, esnaf, tüccar, sanayici ve 
üreticilerini temsil eden sendikalar ve 
meslek örgütleriyiz.
İsrail güvenlik güçlerinin, uluslarara-
sı toplumun tüm çağrılarına rağmen, 
Gazze ile Mescid-i Aksa’ya ve burada 
ibadet eden Filistinlilere yönelik ger-
çekleştirdiği haksız ve hukuksuz sal-
dırılar, Gazze’de aralarında çocukların 
da bulunduğu çok sayıda masum 
insanın hayatını kaybettiği saldırılar 
ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden 
zorla alınması insanlık dışıdır ve in-
sanlığa karşı suçtur. 
Sivil ve savunmasız Filistin halkına 
karşı uygulanan saldırgan eylemleri 
şiddetle kınıyoruz; bu saldırılar derhal 
son bulmalıdır. İsrailli Irkçı grupların 
Harem’-i Şerife girişlerine izin veril-
memesi için gerekli tedbirler alınma-
lıdır. 
BM Genel Kurul kararları çerçevesin-
de, Filistinli siviller uluslararası koru-
ma altına alınmalıdır. 
Filistinli sivil halkın ibadet özgürlüğü 
temin edilmelidir.
Harem-i Şerif'in statüsü korunmalıdır.
Filistin’de işgalin ve şiddetin sorum-
lusunun İsrail olduğunu tüm dünya 
görmelidir.
İsrail bu eylemlerinden dolayı ulusla-
rarası alanda sorumlu tutulmalıdır. 
Bu zulme ve pervasız hukuk tanımaz-
lığa herkes dur demelidir.
Buna itiraz etmemek ve sessiz kal-
mak bu vebale ortak olmaktır.”

TÜRKİYE AB KİK HEYETİ’NDEN 
İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını 
daha tamamlamış bulunuyoruz. 
Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşır-
ken ve içimizi Bayram sevinci kaplamışken 
ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da yaşananlar 
bizleri derinden üzmüştür. Müslüman kar-
deşlerimizin tekbir seslerinin yerini bomba 
ve silah sesleri almış, İsrail askerlerinin 
Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak is-
temeleriyle başlayan eylemlerin sonucunda 
İsrail askerleri Filistin halkına acımasızca 
saldırmaya başlamıştır. İsrail, Ramazan ayı 
boyunca iftar esnasında ve teravih namazla-
rı esnasında kadın, çocuk, genç, yaşlı deme-
den Filistinli kardeşlerimize ses bombaları 
ve mermilerle acımasızca ve hukuksuz bir 
biçimde saldırılarını gerçekleştirmiştir. Katli-

amlar, zulümler ne kadar artmışsa, karanlık 
ne kadar çökmüşse bilinmelidir ki zafer o 
kadar yakındır. İsrail’in saldırılarına devam 
etmesi, dünyanın yaşanan bu zulümlere 
sessiz kalması ve bütün dünyaya küstah bir 
şekilde meydan okuması artık kabul edile-
mez.

“Kudüs ve Filistin Davası Bizim 
Davamızdır”

Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Filis-
tin ve Kudüs bize Selahaddin Eyyubi, Yavuz 
Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emanetidir. Mescid-i Aksa, sahabelerin, ev-
liyaların yaşadığı, Peygamber Efendimizin 
Miraca yükseldiği son derece önemli bir 
şehirdir. Bu kutsal topraklarda yaşayan Fi-
listinli kardeşlerimize yardım etmek bizim 
boynumuzun borcudur. Bu nedenle Kudüs 
ve Filistin davası bizim davamızdır. Kudüs’ün 
derdi bizim derdimiz, Kudüs’ün gözyaşı bi-

zim gözyaşımızdır. Filistin’in acısı bizim acı-
mızdır. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa bizle-
re emanettir. İşgalci devlet İsrail, Filistin’i ve 
Kudüs’ü asla teslim alamayacaktır.
HAK-İŞ olarak, başta Birleşmiş Milletler ol-
mak üzere Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap 
Birliği, Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendi-
kalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa-Asya 
Pan Avrupa’nın yetkililerine ve diğer ulusla-
rarası örgütlere İsrail’in katliamlarına sessiz 
kalmaması için çağrımızı yineliyoruz. Onla-
rı, İsrail’den hesap sorulması için girişimde 
bulunmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfe-
derasyonu olarak, başkenti Kudüs olan ba-
ğımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz.
Başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok 
ülkesinde yaşayan Müslüman kardeşimiz 
bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız 
için bizlere uyarıda bulunmaktadır. Zulüm 
gören, kan ve gözyaşı içerisinde yaşam 
mücadelesi veren kardeşlerimizin acıları, 
sıkıntıları, dertleri var olduğu sürece bizim 
bayramlarımız hüzünlüdür, mahzundur. 
Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını 
paylaşarak yeni bir bayram bilinci oluştu-
rabilir, ancak bu şekilde bayram sevincine 
ulaşabiliriz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün üye-
lerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve 
bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayra-
mı’nı en içten duygularımızla kutluyor, sağ-
lık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice 
bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni 
ediyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramının ülkemize, çalışanlara ve insanlığa 
sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, “Ramazan Bayramını, 

İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz.  
Bayramın, Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna  

vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi. 

RAMAZAN BAYRAMI FİLİSTİN BAŞTA OLMAK ÜZERE 
BÜTÜN MAĞDUR ve MAZLUMLARIN 

KURTULUŞUNA VESİLE OLSUN
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Arslan, “HAK-İŞ olarak, uluslararası toplu-
mu işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını kı-
namaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya 
davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, ETUC 
Genel Sekreteri Luca Visentini ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 
hitaben yazdığı mektubunda, İsrail polisinin 
Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli Müs-
lümanlara yönelik düzenlediği saldırıları 
ve yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla 
alınmasını kınadı. Arslan, “Her zaman Fi-
listin’in yanında olan ITUC, ETUC ve BM’yi 
konuyla ilgili güçlü bir tavır ortaya koymaya 
çağırıyoruz” dedi. 
İşgalci İsrail devletinin, Filistin halkı üzerin-
de insanlık dışı tahakkümüne devam ettiği-
ni ifade eden Arslan, “Son günlerde Filistin 
halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran 
İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin 

halkının evlerini işgal etmekte ve zulümle-
rini arttırmaktadır” dedi. İsrail’in uyguladığı 
devlet terörü sonucunda aralarında ço-
cukların da olduğu çok sayıda sivilin şehit 
olduğunu, pek çok Filistinlinin de yaralandı-
ğını ifade eden Arslan, mektubunda şunları 
kaydetti:
“İşgalci İsrail Devleti, İslam’a ve Müslüman-
ların kutsallarına saldırarak insan hakkı ih-
lallerini ve uyguladığı şiddeti gün geçtikçe 
daha fazla arttırmaktadır. İbadet özgürlüğü, 
yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, 
keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku 
hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin yara-
landığı bu acımasız saldırılar derhal sona 
erdirilmelidir. 
HAK-İŞ olarak, BM Güvenlik Konseyi ve 
BM Genel Kurulu’nun Filistin'le ilgili almış 
olduğu kararların uygulanması konusunda 
hassasiyet ve kararlılık göstermeye çağırı-
yoruz.

Uluslararası Emek hareketin en önemli 
temsilcisi olan ve üst örgütümüz ITUC ve 
ETUC her zaman olduğu gibi İsrail’in ilhak 
planının engellenmesi ve bunun için müm-
kün olan tüm uluslararası desteğin toplan-
ması yönündeki çalışmaları ve çağrılarını 
takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. 
Bu durumda da Filistin halkının yanında bu-
lunmasını gösteren güçlü bir mesaj verme-
sini önemsiyoruz. 
Birleşmiş Milletler’in, Filistin halkının haklı 
mücadelesinde yanında bulunmasını, İsra-
il’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı yapı-
lan itidal çağrılarını takdirle karşıladığımızı 
belirtmek istiyoruz. 
Her zaman Filistin’in yanında olan ITUC, 
ETUC, BM ve uluslararası toplumu, din ve 
ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya 
güçlü bir tepki vermesinin son derece etkili 
olacağına inanıyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC ile  
Birleşmiş Milletlere bir mektup yazarak; İsrail terörüne ve İsrail’in genç, yaşlı, kadın, çocuk 

demeden sivil halka yönelik uyguladığı şiddete dikkat çekti. 
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Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda Araş-
tırmacı ve Uzman Abdullah Maruf Ömer, 
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sen-
dikalar Birliği Genel Müdürü Enes İbrahim, 
uzmanlarımız ve personelimiz katıldı.

“Mescid-i Aksa Neden Önemli?

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Mescid-i 
Aksa neden Müslümanlar için kutsaldır?” 
sorusunun cevabı hakkında iyi düşünülme-
si gerektiğini belirterek, “Mescid-i Aksa’nın 
kutsallığı Kur’an-ı Kerim’in açık ayetlerin-
den geçiyor. Orası kutsal kılınmış bir bölge. 
Bu sorun hakkında sürdürülebilir bir modele 
ihtiyacımız var ve Kudüs ve Filistin işgalden 

kurtulana kadar bu sorunu her zaman diri 
tutmak zorundayız” dedi.

“Tüm Dünyayı Kandırıyorlar”

Arslan, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın ne an-
lama geldiğini iyi anlamamız gerektiğine 
dikkat çekerek, “Şu anda Filistin ve Gazze’de 
büyük bir saldırı var. Siyonist İsrail devleti, 
kutsal topraklarımızın işgalcisi durumunda. 
İşgal ettiği topraklarda, kendisi tarafından 
oluşturduğu bir mevzuat ile Müslümanları 
şehit etmeye devam ediyor. Saldırılarının ne-
deni olarak ‘Orada terörist gruplar var ve biz 
onları imha etmek için saldırıyoruz’ diyerek 
tüm dünyayı kandırıyorlar. İnsan hakları, şe-
hit olanlar ve orada yaşam mücadelesi ve-
renler hiç kimsenin umurunda değil. Gazze 
şu anda büyük bir hapishane. 2 milyon insan 
daracık bir bölgeye sıkıştırılmış ve izolasyon-
la karşı karşıya” diye konuştu.

“Bu Konuda Liderlik Yapmak Bize 
Düşüyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yaşanan 
vahşet karşısında tüm Müslümanların birlik 
olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu saldı-
rılar bütün Müslümanların onuruna yapılmış 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Temmuz 2021 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde  
HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen Kudüs Eğitim Programı’na katıldı.

ARSLAN, KUDÜS EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
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bir saldırıdır. Bütün Müslümanlar, onuruna, 
haysiyetine ve kutsal mekanlarına sahip çık-
madığı için vebal altındalar. Bizler bu vebali 
daha fazla taşımayalım ve elimizden geleni 
yapalım. İnşallah bu konuda önderlik ve li-
derlik yapmakta bizlere düşer” dedi.

“Filistin Bizim Canımız, Ciğerimiz”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ’in Kudüs konusunda yürüttüğü fa-
aliyetlere değinerek, “HAK-İŞ olarak Filistin 
konusunda hem Türkiye’de hem dünyada 
önemli ve sıra dışı faaliyetleri hayata ge-
çirdik. Bizim için Kudüs çok önemli. Filistin 
bizim canımız, ciğerimiz. 1917 yılından bu 
yana Kudüs baskı ve işgal altında. Şartlar 
hep geriye doğru gidiyor. O günden bugüne 
olumlu hiçbir adım atılamadı. Olumlu olan 
tek şey oradaki mücadele azmidir. Bu soru-
nun çözümü konusunda bizlerin Kudüs’ü ve 
tarihini, sorunlarını bütün boyutlarıyla bilme-
miz ve konuya hakim olmamız gerekiyor.” 
diye konuştu.

“Bu Davanın Takipçisiyiz”

HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda Güner, Ku-
düs Komitesi olarak Filistin ve Kudüs konu-
sunda eğitim faaliyetlerine hız verileceğine 

dikkat çekerek, “Kudüs konusunda HAK-İŞ 
her zaman öncü bir rol üstlendi ve hiçbir sivil 
toplum kuruluşunun yapamadığı faaliyetleri 
gerçekleştirdi. Faaliyetlerimizle, eylemleri-
mizle ve söylemlerimizle her daim bu da-
vanın takipçisi olduk ve olmaya da devam 
edeceğiz” dedi.

“Mescid-i Aksa Tüm 
Müslümanlarındır”

Katılımcılara Kudüs ve Mescid-i Aksa ko-
nusunda bilgilendirmelerde bulunan araş-
tırmacı ve uzman Abdullah Maruf Ömer, 

“Bugün HAK-İŞ’te sizlerle olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Burada yapacağımız 
sunumda sizleri buradan alıp Mescid-i Ak-
sa’ya götürecek ve sizlere bu özel program 
sayesinde orada bulunan kutsal mekanları 
tanıtacağım. Mesci-i Aksa Müslümanların ilk 
kıblesi ve Kur’an-ı Kerim’de geçen önemli bir 
yer. Burası tüm Müslümanlara ait ve Müslü-
man olarak hepimiz bu bölgeden sorumlu-
yuz” diye konuştu.
Program karşılıklı hediyeleşme ve toplu fo-
toğraf çekimi ile son buldu.
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“SENDİKACILIK BİR İDDİADIR, 
BİR MÜCADELEDİR”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 4 
Haziran 2021 tarihinde HAK-İŞ Tokat İl Baş-
kanı Resul Demir, Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık İş, Öz Finans İş, Öz 
Çelik-İş, Öz Büro-İş, Öz İplik-İş, Öz Taşıma-İş 
sendikalarımızın Tokat Şube ve İl Başkanları 
ile bir araya geldi. Toplantıya İdari İşler Mü-
dürümüz Recep Bişkin ve Uzmanımız Fatoş 
Can da katıldı. 

“Sendikacılık Birlikte Yapılan 
Bir İştir”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’nin 
bütün illerini gezip, bütün illerdeki teşkilatı 
derleyip, toparlamak, geliştirmek, birlikte 
yol alarak sorunları tartışmak üzerine çalış-

malarının olduğunu belirterek, “Sendikacı-
lık birlikte yapılan bir iştir. Sendikalarımızın 
Genel Başkanlarından en ücra köşedeki 
üyelerimize kadar hep birlikte hareket edi-
lerek, birlikte değerlendirme yaparak kafa 
yorulan bir iştir. Sendikacılık bir iddiadır, bir 
mücadeledir. Bizler bu mücadeleyi beraber 
yapıyoruz” dedi.

“Kadın Konusunda Önemli Bir 
Yerdeyiz” 

HAK-İŞ’in sendikal önceliklerinin arasında 
kadın ve gençlik konularının da olduğunu 
söyleyen Yıldız, “HAK-İŞ olarak kadın konu-
sunda Türkiye’de hiçbir sivil toplum kurulu-
şunun yapamadığı kadar güçlü bir yerdeyiz. 
Kadına ilişkin küçük, büyük, kitlesel olarak 

her türlü faaliyeti yaptık. Türkiye’nin en ücra 
köşelerinde bile her türlü kadın faaliyetini 
başarıyla gerçekleştirdik. Aynı şekilde genç-
lik alanında da yükseliyoruz. Kültür sanat 
alanında, Kültür Sanat Komitemizle emekle 
sanatı ve sendikal hareketi içselleştirecek 
başarılı çalışmalara imza atıyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in Tokat’ta 10 bine yakın üyesiyle 
güçlü bir sendikal yapısının olduğunu be-
lirten Yıldız, “20 iş kolundan ortalama 10 iş 
kolunda Tokat’ta örgütlülüğümüz var. To-
kat’ta hem kamuda hem de özel sektördeki 
örgütlülüğümüz iyi bir şekilde devam ediyor. 
HAK-İŞ olarak model olmaya devam edece-
ğiz. Önümüzdeki konuları sosyal diyalogla 
çözmek isteyen bir Konfederasyon olduğu-
muz için bütün politikalarımıza bunu yan-
sıtıyoruz” dedi. HAK-İŞ Tokat İl Başkanımız 
Resul Demir, HAK-İŞ Konfederasyonu ola-
rak 2015 yılından bu yana Tokat ilinde örgüt-
lenmeye başladıklarını belirterek, “Kamuda, 
hastanelerde, belediyelerde, üniversitelerde, 
özel sektörde iplik ve kumaş üzerine faaliyet 
gösteren işyerlerinde üyelerimiz mevcuttur. 
Finans ve taşımacılık sektörleri dahil olmak 
üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
yaklaşık 8 bin civarında üyemiz mevcuttur” 
dedi. 
Toplantının ardından Genel Başkan Vekilimiz 
Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Tokat İl Başkanlı-
ğı’nı ziyaret etti.

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. 
Sendikacılık bir iddiadır, bir mücadeledir. Bizler bu mücadeleyi beraber yapıyoruz” dedi.

YILDIZ, TOKAT TEŞKİLATIMIZLA 
BİR ARAYA GELDİ
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Denizli Gazeteciler Cemiyetinde gerçek-
leştirilen toplantıya, HAK-İŞ Denizli İl Baş-
kanı Sezai Söylemez, Konfederasyonu-
muza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Denizli 
Şube Başkanı Hanım Oğuz, Denizli Şube 
yönetimi, şube başkanları ve basın men-
supları katıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, HAK-İŞ’in her geçen gün gücüne güç 
kattığını ve her konuda fikir beyan etme 
gücüne sahip olduğunun altını çizerek, 
HAK-İŞ’in, çalışma hayatını ilgilendiren 
bütün konularda görüşü olan bir Konfe-
derasyon olduğunu söyledi. En son açık-
lanan istatistiklere göre HAK-İŞ’in üye sa-
yısının 1 milyona yaklaştığını dile getiren 
Yıldız, HAK-İŞ’in kurulduğu tarihten bu 
yana demokratik değerlere sahip çıkan bir 
Konfederasyon olduğunu ifade etti. 
Yıldız, “HAK-İŞ olarak zora talip olmuş bir 
Konfederasyonuz. Bugüne kadar da bütün 
zorlukların üstesinden başarıyla geldik. 
Hem sosyal açıdan hem de değerler açı-
sından büyümeye devam ediyoruz” dedi. 

“Denizli’de 10 Binin Üzerinde 
Üyemiz Var”

HAK-İŞ’in Denizli’deki gücünü daha da 
arttırma arzusunda olduklarını dile getiren 
Yıldız, “HAK-İŞ olarak Denizli’deki gücü-
müzü daha da arttırmak ve işverenlerle 
diyalog içerisinde olarak işbirliği yapmak 
istiyoruz. Denizli’de genel olarak güçlüyüz. 
Üye sayımız 10 binin üzerinde. Bankacılık, 
sağlık ve orman iş kollarında önemli bir 
sendikayız” dedi.

“Denizli Tam Bir Tekstil Üssü”

Denizli’yi tekstil konusunda bir üs olarak 
tanımlayan Yıldız, “Denizli tam bir tekstil 
üssü. Ancak tekstil iş kolunda bir kırılma 
noktasına ihtiyacımız var. Bu kırılmanın 
da karşılıklı görüşmelerle oluşacağını 
umut ediyorum. HAK-İŞ, her dalda sosyal 
üretime aday bir Konfederasyondur” diye 
konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 12 Temmuz 2021 tarihinde HAK-İŞ Denizli  
İl Başkanı Sezai Söylemez ve şube başkanlarıyla bir araya geldi. 

YILDIZ, DENİZLİ TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
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Pandemi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen Ulus-
lararası Çalışma Konferansı’nın 109’uncusu 3-19 Haziran 
2021 tarihleri arasında "Kovid-19 ve İnsan Odaklı İyileşme" 
gündemiyle çevirim içi olarak gerçekleştiriliyor. Genel Baş-
kan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, Konferans kapsamında İş 
Dünyası Zirvesi oturumuna katıldı.  ILO 109. Uluslararası 
Çalışma Konferansının İş Dünyası Zirvesine, ILO Direktörü 
Guy Ryder,  ITUC Genel Sekreteri Sharon Burrow, Ulusla-
rarası İşverenler Örgütü Genel Sekreteri Roberto Suárez 
Santos katılarak, çalışma hayatını yakından ilgilendiren ko-
nulara ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Konferansa ayrıca 
Papa Francis ve çok sayıda dünya liderleri katılarak konuş-
malarını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 17 Haziran 2021 tarihinde  
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün  109. ILO Yıllık Konferansı kapsamında düzenlenen  

İş Dünyası Zirvesi etkinliğine çevrim içi katılım sağladı.  

YILDIZ, ULUSLARARASI 
ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILDI

Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul 
ve Yurtiçi Koordinasyon Sorumlusu Caner Köktaş, 11 Ha-
ziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i ziya-
ret ederek Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serden-
geçti ile bir araya geldi. Ziyarette, Dış İlişkiler Uzmanımız 
Mustafa Sema Sürücü de yer aldı. Görüşmede, Gazze’de 
yaşanan son gelişmeler ve derneğin yürüttüğü projeler 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

GAZZE DESTEK 
DERNEĞİ’NDEN
HAK-İŞ’E ZİYARET
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HAK-İŞ Genel Merkezinde Pandemi kural-
larına uygun olarak gerçekleştirilen top-
lantıya, Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman 
Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner, An-
kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş, proje or-
takları, uzmanlarımız ve basın mensupları 
katıldı. ITUC-AP Gençlik Sekreteri Dr. Syed 
Pasha da Zoom üzerinden toplantıya katı-
larak görüşlerini aktardı.
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katı-
lımcılara selamını ileterek, “HAK-İŞ Konfe-

derasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut 
Arslan'ın selamlarını ve başarı dileklerini 
iletmek istiyorum. Başkanımız her zaman 
projelerin açılışlarına, yönlendirilmesine ve 
hazırlanmasına büyük değer verir. Bugün 
Genel Başkanımız toplantımıza katılamadı. 
Onun burada olmaması bizler için büyük bir 
eksiklik” diye konuştu.
Yıldız, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bi-
zim görevimiz, gençlere yardımcı olmaktır. 
Bizim durduğumuz en temel faaliyet alanı 
örgütlenmedir. Bu alandaki bütün bilgi ve 
birikimlerimizi yetkin ve yeterli olma gay-

retlerimizin sonucu olarak hayata geçirme-
miz gerekiyor” dedi.
HAK-İŞ olarak uluslararası sendikal ha-
reketin önemli bir parçası olduklarını dile 
getiren Yıldız, “Uluslararası sendikal hare-
ketle iç içeyiz. Onlardaki gelişmeleri ve ülke 
bazındaki gelişmeleri öğreniyoruz. Bütün 
bunları harmanlayarak Türkiye’deki bir sivil 
toplum örgütü olarak bunları geliştiriyor, 
hayata geçiriyoruz” sözlerine yer verdi.

“Kadın Konusunda Çığır Açtık”

Projede kadın konusunun da önemli bir yer 
tuttuğunu söyleyen Yıldız, “Projede öyle bir 
bağlantımız da var. Gençlik ve kadın ko-
nuları uluslararası sendikal hareketin yani 
ITUC’un en önemli öncelikli alanlarından 
birisidir. HAK-İŞ olarak biz de bu öncelik-
leri takip ediyoruz. Takip etmekle kalmı-
yor, içselleştiriyoruz. İçselleştirdiğimiz için 
kadın konusunda bir çığır açtık. Önemli bir 
yere geldik. Kadın ve gençlik konularında 
da aynı şekilde katlayarak devam etmemiz 
gerekiyor. Çünkü gençlerin sendikal hare-
kete kazandırılması, gelecekteki modern 
toplumun, sivil ve demokratik toplumun 
oluşması açısından son derece önemlidir” 
ifadelerini kullandı.

“Yeni Projelere Başlıyoruz”

HAK-İŞ olarak kitlesel faaliyetlere önem 
verdiklerini vurgulayan Yıldız, “Kurduğu-
muz 9 komite ile birlikte hayatın her ala-
nında projeler yürütüyoruz. Kültür Sanat 
Komitemizle kültür ve sanatın her alanında 
çalışmalar yapıyoruz. Afet İşleri Komite-
mizle de inşallah güzel ve örnek çalışma-
lara imza atacağız. Bunun yanında Türk ve 
İslam dünyası ve özellikle Filistin ile ilgili 
çalışmalarımız var. Uluslararası işbirliği ve 
yardım konusunda çok hazırlıklıyız, yardım-

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 24 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuz  
HAK-İŞ’in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, 

“Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 
düzenlenen Gençlik Etkileşim Platformu Toplantısına katıldı. 

YILDIZ, GENÇLİK ETKİLEŞİM PLATFORMU 
TOPLANTISI’NDA KONUŞTU
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lar yapıyoruz ve bu konuda altyapılarımızı 
güçlendiriyoruz” diye konuştu.

“Biz Kimiz Derseniz: Biz, 
Hepimiziz”

HAK-İŞ Konfederasyonunun 20 sendika-
sıyla birlikte, 20 işkolunun tamamına hiz-
met verdiğini hatırlatan Yıldız, “Uluslararası 
üyeliklerimizin yanında Türkiye’deki ortak 
sivil toplum kuruluşları üyeliklerimiz ile 
Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal, kül-
türel sorunları ile mücadele ederken, ken-
dimizi hayata dair ne varsa hazırladığımızı 
belirtirken biz kimiz derseniz biz hepimiziz. 
Biz ulaşabildiğimiz, ortaklık yapabildiğimiz, 
yürüyebildiğimiz hepimiziz” diye konuştu.

“Farklı Bakış Açıları Geliştiriyoruz”

Genel Sekreterimiz Eda Güner, projenin 
genç emekçileri merkezine alarak gençlik 

faaliyetlerine yeni bir bakış açısı kazandır-
dığının altını çizdi. Güner, “Konfederasyo-
numuz projeli çalışma kültürünü en yaygın 
şekilde uygulayan ve uygularken de sürekli 
geliştiren bir emek örgütüdür. Biz de bu ça-
lışma kültürünün bir parçası olarak yaptığı-
mız faaliyetlerde sizlerle bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de katkıla-
rıyla projemiz kapsamında kıymetli akade-
misyenlerimiz ve Konfederasyonumuzun 
değerli uzmanları tarafından geliştirilen 
modülleri genç emekçilerin bakış açısıyla 
bir kez daha değerlendireceğiz” dedi.

“HAK-İŞ Çalışma Hayatının En 
Önemli Aktörüdür”

HAK-İŞ olarak katılımın ve diyalogun öne-
mine dikkati çeken Güner, HAK-İŞ Konfe-
derasyonunun ortaya koyduğu politikalarla 
ulusal ve uluslararası tüm platformlarda 

çalışma hayatının en önemli aktörü olmaya 
devam edeceğini söyledi. Güner, “Her yap-
tığımız faaliyette olduğu gibi gençlik çalış-
malarında da öncü olmak için çabalıyoruz. 
HAK-İŞ olarak genç emekçilerin sendikal 
bilinci yüksek, araştıran, üreten, politika 
geliştiren, çözüm odaklı bireyler olmasını 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Genç emekçilerin yaygın eğitim yoluyla 
kapasitelerini arttırmak; kararlı, ilkeli, ne-
zaket sahibi ve temsil gücü yüksek bireyler 
olarak iş gücü piyasasına katkı vermelerini 
sağlamak için çalışmalar yürütüldüğü-
nü dile getiren Güner, “Çalışma hayatına 
gençlik adına yeni kavramlar kazandırmak 
en önemli hedeflerimizdendir. HAK-İŞ ola-
rak gençlere yönelik politika önerilerinin 
gençlerle birlikte tartışılması, bu konular-
da aksayan hususların onların gözünden 
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değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması 
gereğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Projenin Partneri Olmaktan 
Memnuniyet Duyuyoruz”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş, “Üni-
versitesi olarak bu projenin bir partneri ol-
maktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Proje kültürünün yaygınlaşmasına verdiği 
katkılardan dolayı HAK-İŞ yöneticilerine ve 
proje ekibine teşekkür ediyoruz. Projenin 
başarılı olması şekilde sonuçlandırılması 
için katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Sendikal Hareketin Geleceği 
Gençlerdedir”

Zoom üzerinden toplantıya bağlanan ITUC-
AP Gençlik Sekreteri Dr. Syed Pasha, “HAK-
İŞ Gençlik Projesi Etkileşim Platformu top-

lantısına davetiniz için teşekkür ederim. 
Covid-19’un etkisi altında sizleri sağlıklı ve 
çalışıyor görmekten memnuniyet duydum. 
Sendikal hareketin geleceği gençlerdedir. 
Gençlik, özellikle ortalama yaşın 30’larda 
gezindiği genç nüfusu yoğun toplumlar 
açısından, sadece sendikacılığın değil top-
lumun da geleceğini şekillendirmektedir. 
ITUC ve ITUC-AP, gençlerin sendikal ha-
rekette uygun şekilde temsiliyetini temin 
etmek için yoğun şekilde çalışmaktadır. 
HAK-İŞ yöneticilerine Emine gibi genç sen-
dikacı liderleri sendikal harekete kazandır-
dığı için teşekkür ederim” dedi.

Program Çalıştayla Devam Etti 

Açılış konuşmalarının ardından, proje kap-
samında iki aşamalı olarak hazırlanan eği-
tim modül kitaplarına ilişkin çalıştay ger-

çekleştirildi. Çalıştaya, HAK-İŞ’e üye sendi-
kalarımızın temsilcileri ile TİSK, ILO, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’nden genç emekçiler 
yoğun bir katılım gösterdi. Çalıştayda, sen-
dikaların ve sosyal tarafların genç temsil-
cileri söz alarak modüllere yönelik görüş, 
önerileri ve değerlendirmelerini sundular. 
Çalıştayımız, zoom üzerinden de takip edildi 
ve sosyal taraflar online olarak görüşlerini 
aktardılar. Çalıştayda, eğitim modül kitap-
larının içeriğine yönelik HAK-İŞ uzmanı ve 
proje idari asistanı Elif Yıldırım katılımcılara 
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Gençlik Etkileşim Platformu Toplantısı, 
ikinci gününde gerçekleştirilen konuşma-
lar ve çalıştayın ardından sona erdi. 
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız,  
1 Temmuz 2021 tarihinde Sakarya İl Sağlık Mü-
dürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’yü ziyaret etti. 
Ziyaretinde Yıldız'a, HAK-İŞ Sakarya İl Başka-
nı Mesut Gökdemir ve Öz Sağlık-İş Sendikası 
Sakarya Şube Başkanı Ahmet Kamil Bilgin ile 
İdari İşler Müdürümüz Recep Bişkin, Uzmanla-
rımız Fatoş Can ve Mustafa Sema Sürücü eşlik 
etti. Ziyarette, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
Sakarya’daki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 1 
Temmuz 2021 tarihinde Sakarya Valisi Çe-
tin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti. 
Yıldız'a, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mesut 
Gökdemir ve Öz Sağlık-İş Sendikası Sa-
karya Şube Başkanı Ahmet Kamil Bilgin 
ile İdari İşler Müdürümüz Recep Bişkin, 
Uzmanlarımız Fatoş Can ve Mustafa Sema 
Sürücü eşlik etti. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Sakar-
ya’daki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

YILDIZ’DAN SAKARYA  İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET 

YILDIZ, SAKARYA VALİSİ KALDIRIM’I ZİYARET ETTİ 
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 1 
Temmuz 2021 tarihinde Sakarya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye maka-
mında ziyaret etti. 
Yıldız'a, HAK-İŞ Sakarya İl Başkanı Mesut 
Gökdemir ve Öz Sağlık-İş Sendikası Sa-
karya Şube Başkanı Ahmet Kamil Bilgin 
ile İdari İşler Müdürümüz Recep Bişkin, 
Uzmanlarımız Fatoş Can ve Mustafa Sema 
Sürücü eşlik etti. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Sakar-
ya’daki faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

YILDIZ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
EKREM YÜCE’Yİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız,10 
Ağustos 2021 tarihinde MİSİAD Belçika Başkanı 
Ethem Kışlalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan 
Aktay'ı HAK-İŞ'te ağırladı.

YILDIZ, MİSİAD'IN 
BELÇİKA BAŞKANI 
KIŞLALI'YI HAK-İŞ'TE 
AĞIRLADI
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Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, sendikal mücadelede güvenin her şeyin üstünde 
geldiğini belirterek, “Bizim için başarılı olmak, Türkiye'ye hatta dünyaya güven vermek 

üzerinedir. Bizim için sendikal mücadelede güven her şeyin üstünde gelir" dedi.

YILDIZ, “SENDİKAL MÜCADELEDE  
GÜVEN HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GELİR”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
sendikal mücadelede güvenin her şeyin 
üstünde geldiğini belirterek, “Bizim için ba-
şarılı olmak, Türkiye'ye hatta dünyaya gü-
ven vermek üzerinedir. Bizim için sendikal 
mücadelede güven her şeyin üstünde gelir. 
Bu güveni verebilmek için ilkeli, onurlu, ka-
rarlı ve şeffaf olmak son derece önemlidir. 
Bu anlayışla çalıştığımız için bütün çalışan-
lar HAK-İŞ’e davetimize olumlu yönde kar-
şılık veriyorlar. Bu sayede hızlı bir büyümeyi 
başarıyoruz. HAK-İŞ ile yol yürüyen bütün 
teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 1 
Temmuz 2021 tarihinde HAK-İŞ Sakarya İl 
Başkanı Mesut Gökdemir, Özçelik-İş Sen-
dikası Sakarya Şube Başkanı Rifat Kurt, Öz 

Sağlık-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı 
Ahmet Kamil Bilgin, Öz Büro-iş Sendikası 
Sakarya İl Başkanı Esin Sancaklı, Öz Or-
man-İş Sendikası Kocaeli Sakarya Bölge 
Başkanı İslam Şişman ve işyeri sendika 
temsilcileriyle bir araya geldi. HAK-İŞ Sa-
karya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen top-
lantıya, İdari İşler Müdürümüz Recep Bişkin 
ve Uzmanlarımız Fatoş Can, Mustafa Sema 
Sürücü ve basın mensupları katıldı.

“Sendikal Mücadelemizin Geleceği 
İçin Gayret Ediyoruz”

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Sa-
karya iline selamlarını iletti.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çok yoğun 
ve kapsamlı bir sendikal mücadelenin içe-

risinde olduklarını vurgulayan Yıldız, “Anka-
ra'da çok yoğun programlar yapıyoruz. An-
kara’da yaptığımız çalışmalar kadar illeri-
mizde de aynı paralelde ve aynı yoğunlukta 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir program 
dahilinde bütün illerimizi dolaşıp, İl Başkan-
larımızın liderliğinde bütün şubelerimizle, 
temsilcilerimizle sendikal mücadelemizin 
geleceği için bir gayreti, bir planlamayı, bir 
değerlendirmeyi ortaya koyuyoruz” dedi.

“Sakarya’nın Başarısından 
Mutluyuz”

Sakarya ilinin diğer illerden farklı özellik-
leri olduğunu ve Sakarya’nın 1 Mayıs gibi 
kitlesel bir eyleme ev sahipliği yaptığını 
hatırlatan Yıldız, “Sakarya'daki örgütlenme-
miz güçlü bir şekilde devam ediyor. HAK-İŞ 
olarak Türkiye'de ortalama her ilde 10 bin 
civarında üyemiz var. Sakarya’da üye sayı-
mız bunun iki katına doğru gidiyor. Sakarya 
sanayi, tarım, kültür ve bilim kentidir. Sa-
karya'da her ne ararsanız var. Sakarya’da 
başta il başkanlığımız olmak üzere sen-
dikalarımız çok güçlü ve etkin bir şekilde 
mücadele veriyor. Biz bu başarının daha da 
artmasından çok mutluyuz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in varlık nedenlerini sıralayan Yıl-
dız, sosyal diyalog ve yapıcı olmanın sen-
dikal mücadelede önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti. 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın se-
lamlarını ve başarı dileklerini ileten Yıldız, 
“Genel Başkanımız her fırsatta Kıbrıs’ta 
olmaktan, KKTC’de birlikte çalışmaktan, 

KKTC KAMU-SEN sendikamızla el ele ol-
maktan büyük mutluluk duyan birisidir” 
dedi.

“Sendikal Harekette Lider Bir 
Pozisyondayız”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun sendikal ha-
rekette önemli bir yerinin olduğunu vurgu-
layan Yıldız, “HAK-İŞ olarak sendikal hare-
kette lider bir pozisyonumuz bulunmakta-
dır. Hem Türkiye’de hem de dünyada sen-
dikal hareketinde önemli bir başarıyı elde 
etmiş konfederasyonuz. Türkiye’de önemli 
sendikal mücadelelere imza atarken aynı 
zamanda dünya sendikal hareketinde de 
önemli bir saygınlığa ve etkinliğe ulaştık” 
diye konuştu.

“Yarım Yüzyıllık Sendikal 
Mücadelemiz Var”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve KKTC KA-
MU-SEN’in 50 yıla yaklaşan bir sendikal 
mücadele ortaya koyduğunu dile getiren 
Yıldız, “Yarım yüzyıllık mücadelemiz sendi-
kal hareket için önemli bir kazanımdır. Bu-

Genel Başkan Vekilimiz Dr. Osman Yıldız, 3 Temmuz 2021 tarihinde KKTC KAMU-SEN’in  
28. Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı. Yıldız, KKTC KAMU-SEN’in  

28. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

YILDIZ, KKTC KAMU-SEN 
28. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KONUŞTU
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güne kadar yaptığımız sendikal mücadele 
bize gurur vermiştir. Sendikal mücadele-
miz, bundan sonra yapacağımız mücade-
leye de örnek teşkil edecektir” ifadelerini 
kullandı.

“İlkelerimiz, Yol Göstericimizdir”

HAK-İŞ’in sendikal mücadelesini sendikal 
değerlere, kurumsal değerlere, demok-
ratik değerlere ve sivil toplum değerlerine 
sahip çıkarak yaptığını söyleyen Yıldız, “Bi-
zim için ilkeler, prensipler, kavramlar son 
derece önemlidir. Bu özellikler bizim yol 
göstericimiz niteliğini taşımaktadır. Biz bu 
kavramlar etrafında, bu kavramları içsel-
leştirerek ve hayata geçirerek yolumuza 
devam ediyoruz. Onun içindir ki bugün gel-
diğimiz noktada hem HAK-İŞ olarak hem 
de KKTC KAMU-SEN olarak büyümeye ve 
güçlenmeye devam ediyoruz” dedi.

“İşbirlikleri Yapıyoruz”

Sendikal mücadelede işbirliğinin önemini 
vurgulayan Yıldız, “Sendikalarla ve bütün 
sosyal taraflarla işbirliği yapıyoruz. Bunları 
da başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. 
TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile birçok konuda 
işbirliğini hayata geçirdik. Son olarak 700 
bin işçi adına Kamu Çerçeve Sözleşmesi 
müzakere sürecini birlikte başlattık ve in-
şallah birlikte de sonlandıracağız” şeklinde 
konuştu.

“Sorunları Çözmek İçin Varız”

Sorumluluk ve müspet düşünmenin kendi-
leri için temel ilke olduğunu söyleyen Yıldız, 
“Sorunlar vardır, biz sorunların bir tarafı ol-

mak için değil, sorunları çözmek için varız. 
Bunun için de proje ve program geliştirme-
miz lazım. Bunun hayata yansıyan yönü ise 
sosyal diyalogdur. Sosyal diyaloğu müza-
kerelerle başarıya ulaştırabiliriz” dedi.

“KKTC Bağımsız ve Güçlüdür” 

Müzakerelerin sendikacılığın temelini oluş-
turduğunu dile getiren Yıldız, “Müzakereler 
aynı zamanda devletlerarası ilişkilerin de 
temelini oluşturmaktadır. Biz bu müza-
kerelere gönüllülük temelinde her zaman 
katkı verdik ve katkı vermeye devam ede-
ceğiz. KKTC’nin geleceğiyle ilgili olarak KK-
TC’yi güçlendirecek adımların atılacağına 
inanıyoruz. KKTC adında bir devlet vardır. 
Bağımsız ve güçlüdür. Bu müzakere de 
bunun gelecekte daha güçlendireceği bir 
pozisyonu ona kazandıracaktır. KKTC’nin 
gelecekte çok güçlü bir devlet olarak yolu-
na devam etmesi için her türlü katkıyı vere-
ceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Yıldız, “KKTC KAMU-SEN’in 28. Olağan Ge-
nel kurulunun başarılı bir şekilde geçmesi-
ni diliyorum. KKTC KAMU-SEN Sendikamı-
zın Başkanı Metin Atan başkanlığında gele-
cekte çok güçlü bir sendikal mücadelenin 
hayata geçeceğine olan inancımı belirtmek 
istiyorum” dedi.

“Sendikalar Bu Ülkenin Mihenk 
Taşıdır”

KKTC KAMU-SEN Genel Başkanı Metin 
Atan, KKTC’de gerek ekonomik gerekse si-
yasi sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini 
söyledi. KKTC hükümeti tarafından sendi-
kalara karşı bir baskı olduğunu söyleyen 
Atan, “Bunlara kesinlikle müsaade etme-
yeceğiz. Sendikalar bu ülkede demokra-
si çerçevesinde söz sahibidir. Sendikalar 
olarak haklarımızı koruyacağız, gerekli 
adımları atacağız. Doğrunun yanında yan-
lışın karşısındayız. Sendikalar bu ülkenin 
mihenk taşıdır” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Emi-
ne Aytekin, 6 Mayıs 2021 tarihinde Genç 
Memur-Sen tarafından düzenlenen 
Genç Emek Paneli’ne konuşmacı olarak 
katıldı. Gençlik sorunlarının, gençlerin 
sendikal hareketlerdeki öneminin, hak 
ve emek kavramlarının konuşulduğu 
"Genç Emek Paneli”nde Aytekin, Genç-
lerin Sendikal Harekette Yeri ve Önemi 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Genç-
lik Komitesi Başkanımız Emine Ayte-
kin’in yanı sıra konuşmacılar arasında 
Arş. Gör. Dr. Ömer Can Çevik ve Genç 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Emre 
Balcı da bulundu.

GENÇ EMEK PANELİNE KATILDIK
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Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin ve sivil toplum kuruluşlarının 
başkan ve temsilcileri katıldı.

“Zihniyet Sorununu Çözmeye 
İhtiyacımız Var” 

Türkiye’nin iş sağlığı ve iş güvenliği ko-
nusunda övünebileceği bir mevzuat im-
kanının bulunduğunu dile getiren Arslan, 
“Mevzuatımıza rağmen hala iş sağlığı ve iş 
güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
konusunda istediğimiz noktaya ulaşama-
dık. Ortada bir sorun var. Sadece mevzuat 
sorununu çözmek yetmiyor, aynı zamanda 
zihniyet sorununu da çözmeye ihtiyacımız 
var. Bu zihniyet sorununu çözmek, zihniyet 
değişimini gerçekleştirmek, iş sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda ortaya koyduğumuz 
bu harika mevzuatı taçlandırmak demektir” 
şeklinde konuştu.
“ITUC ve ETUC’un İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesinin Saygın 
Üyesiyiz”
Zihniyet sorununu çözme konusunda top-
lumun tamamına sorumluluk düştüğünü 
söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu 

olarak sorumluluğumuzun farkında olarak 
neler yapmamız gerektiğini önceleyerek 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu yıl ikincisini 
gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
raporumuzu bugün yayınladık. HAK-İŞ ola-
rak aynı zamanda ITUC ve ETUC’un İş Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Komitesinin de etkin ve 
saygın bir üyesiyiz. Bu sayede ülkemizdeki 
gelişmeleri ITUC ve ETUC ile paylaşarak 
AB bünyesindeki mevzuatı yakından takip 

ediyor, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri bu 
anlamda da güçlendirmeye çalışan bir yak-
laşım sergiliyoruz” şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Ya-
şanan kaza ve hastalıklar her yıl dünyada 
milyonlarca çalışanın hayatına mal olmak-
tadır. Sağlıklarını ve yaşam standartlarını 
olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mayıs 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile TİSK tarafından ortaklaşa düzenlenen 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası programına  

video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, 35’İNCİ İSG TOPLANTISINDA KONUŞTU

“İş Sağlığı ve Güvenlİğİ 
KonuSu en Temel 

SorumluluKlarımızdan”
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunun 

çalışma hayatının en temel 
sorumluluklarından birisi olduğunu 

belirten Arslan, “Hem ekonomik 
hem de sosyal anlamda bizi 

doğrudan ilgilendiren, çalışma 
hayatında da ciddi sorunlar 
oluşturan bu konuyu ciddiye 
alarak ve yeni adımlar atarak 

arzu ettiğimiz noktaya taşımamız 
gerekiyor” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş 
Sendikamızın Kadın Komitesi tarafından or-
ganize edilen ve video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıya, 
HAK-İŞ  Kadın Komite Başkanımız Fatma 
Zengin, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet-İş Sendi-
kamızın Genel Merkez Kadın Komite Başkanı 
Hatice Ayhan ve Kadın Komite Başkan Yar-
dımcıları, Genel Denetleme Kurulu Üyeleri, 
Genel Disiplin Kurulu Üyeleri ve illerde gö-
reve yeni başlayan ve mevcut kadın komite 
başkanları katıldı. HAK-İŞ, HİZMET-İŞ cami-
asının büyük bir aile olduğunu belirten Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, “Kadın komite-
lerimiz gönüllülük esasına göre faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. Sendikamızın üyelerinin 
yüzde 15’i kadınlardan oluşuyor. Bu önemli 
bir sayı, kadınlarımızın sendikal camiada 
daha fazla yer alması için çalışıyoruz” dedi.

"Kadınlar Sendikal Camiada 
Erkeklerle Eşit Temsil Edilmeli"

Kadın Komitesinin 15 yıla yakın süredir faali-
yet gösterdiğini hatırlatan Arslan, “HAK-İŞ’in 
değerleri var ve bu değerler doğrultusunda 
hareket etmeliyiz, kadınlarımızı ikinci sınıf 
gibi gören, onlara şiddet uygulayan anlayış 
ne bizim inancımızda ne de değerlerimizle 
örtüşmektedir. Kadınların sendikal hayata 
entegre edilmesi, erkeklerle mücadele et-
mek için değil tam tersine eşit şekilde yer 
almalarını sağlamak içindir” diye konuştu. 
Tüm dünyada yeni modern toplum anlayışı 
sebebiyle kadınların zorluklar yaşadığını ifa-
de eden Arslan, “Aile ve kadın kavramı mo-
dern yaşamla birlikte yok ediliyor maalesef, 

kadına karşı davranış konusunda kendimize 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hz. Muham-
med’i örnek almalıyız. Kadınları dışlamamalı, 
onlara şiddet göstermemeli, kötü söz söyle-
memeliyiz” dedi.
Kadınların çalışma hayatında her zaman 
yer aldığını belirten Arslan, “HAK-İŞ büyük 
bir aile biz de ailemizi inandığımız değerler 
doğrultusunda daha da büyütmek istiyoruz. 
Kadınlarımızın özgürce, onuruyla çalışma-
sı gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın eve 
hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Değerlerine sımsıkı tutunan, inandıklarından 
vazgeçmeyen Hz. Hatice gibi, Hz. Hacer gibi, 
Hz. Zeynep gibi güçlü kadınlara ihtiyacımız 

var. Biz de HAK-İŞ/Hizmet-İş olarak değer-
lerimizden, çizgimizden sapmadan yeni bir 
sendikal anlayış inşa ederek, istikamet doğ-
rultusunda hareket etmeliyiz” diye konuştu.
Toplantıda  Kadın Komite Başkanımız Fatma 
Zengin, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Yıldız, Kadın Komitesi 
Başkanı Hatice Ayhan ve diğer katılımcılar 
birer selamlama konuşması yaptılar. Toplan-
tıda, Ceren Doğan, çalışma hayatında kadının 
yeri,  Yenimahalle Vaizi Emine Arslan ise 
Kadının İslam’daki yerine ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Programın sonunda tüm 
kadın komite üyeleri Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ın babalar gününü kutladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Haziran 2021 tarihinde  kadın komite başkanlarıyla 
video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

ARSLAN, KADIN KOMİTESİ ÜYELERİYLE 
VİDEO KONFERANS İLE BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ TOPLANDI

HAK-İŞ Kadın Komitesi Toplantısı, 18 Ha-
ziran 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihinde 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin Başkanlığında video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, 

konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın Kadın Komitesi Başkanları, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Sorumluları Fatoş Can, 
Emine Aytekin ve Uzman Elif Yıldırım ka-
tıldı. Toplantıda, HAK-İŞ’e bağlı sendikala-

rın Kadın Komitelerinin faaliyetleriyle ilgili 
genel durum değerlendirmesi yapıldı. Ka-
dın Komitesi olarak 2021 yılında gerçek-
leştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Toplantısı, devam 
eden salgın koşulları nedeniyle 30 Tem-
muz 2021 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komi-
tesi Başkanı Fatma Zengin Başkanlığında 
video konferans yöntemiyle gerçekleş-
tirildi. Toplantıya HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanımız Fatma Zengin’in yanı sıra, 

konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın Kadın Komite Başkanları katıldı.
Toplantıda, ILO C190 (Çalışma Yaşamında 
Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması-
na İlişkin Sözleşme) No’lu Sözleşmenin 
sendikalarımızın örgütlü oldukları işyer-
lerinde yapılacak toplu iş sözleşmelerine 

uyarlanması konusunda görüş alışveri-
şinde bulunuldu. Ayrıca, HAK-İŞ’e bağlı 
Kadın Komitesi Başkanları sendikaları ta-
rafından yürütülen projeler ve planlanan 
faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
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KADIN ve ENGELLİ KOMİTEMİZDEN PROJE AÇILIŞ  
KONFERANSINA KATILIM

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faydala-
nıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse 
edilen “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin 
İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Destek-
lenmesi Projesi” açılış konferansına katıldık. 
Söz konusu toplantı, kamu kurum ve kuru-
luşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuru-
luşlar ve üniversite temsilcilerinin katılımla-
rıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 4. ULUSAL  
EYLEM PLANI TANITIM TOPLANTISI’NA KATILDIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine 
Erdoğan, kamu ve sivil toplum kuruluşla-
rının katılımıyla gerçekleştirilen programa 
Konfederasyonumuzu temsilen HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin 
katıldı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal 
Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konu-
şan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Kadına yönelik şiddetle mücadele, ancak 
toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi 
katkısıyla başarıya ulaşabilir. Bugüne kadar 
kadınlarımızın, şiddet konusu başta olmak 
üzere her alandaki hak arama mücadele-
lerinde yanlarında olduk, bundan sonra da 

inşallah yanlarında olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadına yönelik 
şiddetin tamamen ortadan kalkmasının, 
tüm kesimlerin inancı ve çabası ile müm-
kün olduğunu belirterek, “Şiddetin her türü 
ile mücadelemiz sürerken, kadına yönelik 
şiddet kavramının altını özellikle çizmemizin 
sebebi, bu sorunun adını koymak gerektiği-
ne olan inancımızdır. Kadına yönelik şiddet, 
pek çok faktörden etkilenen ve genel şiddet-
ten farklı dinamiklere sahip olan bir olgudur. 
Bu sebeple, evvela kadına yönelik şiddetin 
ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bertaraf 
edilmesi gerekiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylem planının 
5 hedefini şu şekilde açıkladı: “Kadına yö-

nelik şiddetle mücadele 4'üncü Ulusal Ey-
lem planının ilk hedefini şiddetle mücadele 
eylem planının gözden geçirilmesi olarak 
belirledik. İkinci hedef olarak, tüm plan ve 
programlara yerleştirerek 5 strateji belirle-
dik. Her düzeyde kamu personeline eğitim 
verilmesi, işbirliği protokoller, işbirliğinin 
geliştirilmesi, komite ve komisyonlarının 
hedeflerinin artırılması gibi eylemler yer 
alıyor. Üçüncü hedef, koruyucu hizmetlerin 
etkili sağlanmasıdır. Dördüncü hedef, top-
lumsal farkındalığın arttırılması olarak be-
lirlenmiştir. Beşinci aşamada ise verilerin 
toplanması ve istatistiklerin yorumlanma-
sı olarak belirledik. Her bir risk faktörünü 
önceden belirlemek şiddeti engellemede 
önem arz ediyor. Elde edilen bilginin, bu veri 
analizlerinin STK'lar ve üniversitelerle yakın 
işbirliği geliştirilecektir.”
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Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın politika oluşturma ve uygulama 
kapasitesini geliştirmek, geleceğin insana 
yakışır iyi işleri ve cinsiyet eşitliği odağında 
işgücü piyasasına katılımı arttırma genel 
hedefi, ÇSGB’nin politika üretme kalitesini 
ve verimliliğini arttırması, cinsiyet eşitliği 

ve geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla istihdam, 
istihdam edilebilirlik ve girişimciliğin teşvik 
etmesi hedefleriyle gerçekleştirildi. 
Projenin açılış toplantısına farklı kurum ve 
kuruluşlardan 80’in üzerinde kişi katıldı. 
Toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 
temsilen HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı-

mız Fatma Zengin ve Engelliler Komite 
Başkanımız Elif Yıldırım ile Kadın Komite 
Başkan Yardımcıları Pınar Özcan ve Cennet 
Can katıldı.  Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonu Birinci Müsteşar Ekonomik ve Sosyal 
Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Hidalgo 
Gutierrez’in açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder’in konuşmasıyla devam etti. 
İlk bölümünde Takım Lideri Michael Cham-
bers tarafından projenin arka planı, amaç-
ları ve faaliyet örgüsü ana hatlarıyla katı-
lımcılarla paylaşıldı.
Konferansın ikinci bölümünde ise Türk Gi-
rişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜR-
KONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Yiğit Savcı ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) 
Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme Uzma-
nı Lida Kita tarafından geleceğin işleri ve 
çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine ilişkin 
paylaşımlarda bulunuldu. Genel değerlen-
dirmelerin ardından toplantı sona erdi.

ILO’NUN EV İŞÇİLERİ ÇEVRİMİÇİ PANELİNE KATILDIK

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafın-
dan gerçekleştirilen “10. Yılında Ev İşçileri 
İçin İnsana Yakışır İş Sözleşmesi Bugün ve 
Bundan Sonra” Paneli, çevrimiçi olarak 17 
Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen panele HAK-
İŞ Konfederasyonumuz Kadın Komitesi 

Başkan Yardımcımız Hatice Ayhan katıldı. 
Panelde, ILO küresel raporunun yanı sıra 
Türkiye’de ev işçilerinin mevcut sosyo-e-
konomik ve hukuki durumları analiz edildi. 
Covid 19 salgınının etkilerini de içeren de-
neyimlerin yansıtıldığı ulusal ölçekli araş-
tırma raporları paylaşıldı.
ILO, sözleşmenin onuncu yılı sebebiyle, ev 
işçilerinin çalışma koşullarının iyileştiril-

mesi için 2011’den bu yana Dünya’nın farklı 
bölgelerinde gerçekleştirilen iyi uygulama-
ları yaygınlaştırmak ve insana yakışır çalış-
mayı ev işçileri için erişilebilir bir gerçeklik 
haline dönüştürmek amacıyla, Haziran 
2021’dan itibaren bir dizi faaliyet gerçek-
leştirecek. Bu kapsamda bir kampanya da 
düzenlenecek.
Panelde söz alan HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcımız Hatice Ayhan, Konfe-
derasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-
mızın ev işçilerinin örgütlenmesine yönelik 
gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla oluştu-
rulan Meclis Araştırması Komisyonu top-
lantısına Konfederasyonumuzu temsilen 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin katıldı.
Komisyon Başkanlığını TBMM Nüfus ve 
Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık’ın 
yaptığı toplantıya komisyon üyeleri ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, Konfederasyonumuzun kadına 
yönelik şiddetle mücadele konusundaki 
çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yö-
nelik şiddetin önlenmesi konusunda işçi, 
işveren ve kamunun işbirliğinin önemini 
vurgulayan Zengin, “Kadına şiddetin önlen-
mesinde ve şiddet sonrası hayatın olağan 
bir şekilde devam ettirilmesinde kadının 
sosyal güvencesinin ve düzenli gelir akışı-
nın olması büyük bir önem arz etmektedir.  
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak aile içi şid-
dete uğrayan, koruma altına alınan çalışan 
kadınların; iş akitlerinin devam etmesi ve 
iş güvencelerinin sağlanması gerektiğine 
inanıyoruz” dedi.
Zengin, “Şiddete maruz kalan veya maruz 
kalma ihtimali olan çalışan kadınların izin 
kullanımlarının kolaylaştırılması, makul 
süre boyunca işten çıkarılmasının yasak-

lanması, iş ve gelir güvencesinin devlet 
tarafından sağlanması ve bu konuda mev-
zuat düzenlemesi yapılması gerektiğini dü-
şünüyoruz” diye konuştu.
Üçlü sosyal diyalog mekanizmalarının ge-
liştirilmesinin, çalışma hayatındaki şiddetin 
önlenmesinin yanı sıra aile içi şiddetin ön-
lenmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması 
noktasında da katkısı olacağına inandıkla-
rını söyleyen Zengin, “Şiddet ve tacizi sona 
erdirebilmemiz mümkün ve bunu yapmak 
zorundayız” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 2021 yılı 
Haziran ayında yürürlüğe giren Çalışma Ya-
şamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırıl-
masına İlişkin ILO 190 sayılı Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından da onaylanmasını talep 
ettiklerini söyledi.
Zengin, “HAK-İŞ olarak, ‘Fıtratta Farklılık 
Haklarda Eşitlik’ diyoruz. Kadının fıtratının 
getirdiği farklılıklar dikkate alınarak çalış-
ma hayatının düzenlenmesini, sorumluluk 
ve yükümlülüklerinin fıtratına uygun olarak 
belirlenmesini, ücret ve diğer sosyal hak-
lara ilişkin eşitliğin sağlanmasını istiyoruz” 
sözlerine yer verdi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, “Kadına şiddetin son bulması için 
toplumun tüm kesimleriyle birlikte HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak üzerimize düşen 
her türlü görevi yerine getirmeye birlikte 
çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ OLARAK,  
‘FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİK’ DİYORUZ"
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Video konferans yöntemiyle gerçekleşti-
rilen toplantıya, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, HAK-İŞ Uzmanı Fatoş Can, 
Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Baş-
kanı Hatice Ayhan, Anadolu Ajansı Gazze 
Muhabiri Nour Abu Aisha, HAK-İŞ’e bağlı 
sendikalarımızın Kadın Komite Başkanları 
ile Hizmet-İş Sendikamızın Şube ve İl Baş-
kanları Kadın Komite Başkanları katıldı.

“Filistin Halkı Onurlu Bir Direniş 
Gösterdi”

Genel Sekreterimiz Eda Güner, “Filistin hal-
kına yönelik yıllardır süren ve geçtiğimiz 
aylarda şiddetini daha da arttıran saldırılar 
hepimizin yüreğini yaktı. Tüm dünyanın 
gözleri önünde işgalci İsrail devleti tarafın-

dan kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden zul-
me uğrayan Filistin halkı günlerce onurlu 
bir direniş göstermiştir” dedi.

“Filistin Halkıyla Dayanışma 
İçerisindeyiz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ilk günden 
itibaren Filistin halkıyla dayanışma içeri-
sinde olduklarını dile getiren Güner, “Genel 
Başkanımızın Mahmut Arslan’ın her zaman 
söylediği gibi HAK-İŞ olarak dünyadaki bü-
tün mazlum ve mağdurların yanında olma 
sorumluluğumuz var. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak bu sorumluluğumuzu yerine 
getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

“Kadınlar Ölüyor, İnsanlık Ölüyor”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, işgal altındaki topraklarda kadın ol-

manın çok zor olduğunu belirterek, “Filistin-
li kadın hayatı bütün yönleriyle yaşıyor. Yeri 
geliyor işgal karşısındaki varlık mücadele-
sinde ön saflarda yerini alıyor. Yeri geliyor 
ev reisliği yapıyor; çocuklarının karınlarını 
doyurabilmek için çırpınıyor" dedi.

“İsrail Sivillere Saldırmaktadır”

Programa işgal altındaki Filistin toprakla-
rından canlı olarak bağlanan Anadolu Ajansı 
Gazze Muhabiri Nour Abu Aisha, “Yaşadığı-
mız mahallelerde sürekli olarak saldırılara 
maruz kalıyoruz. Son dönemde gerçek-
leştirilen saldırılar nedeniyle binalarımızın 
çoğu yıkıldı. Gerçekleştirilen saldırılarda 
İsrail sivillere saldırmaktadır. Yaşadığımız 
bölgede bir sürü sivil, çocuk ve kadın var" 
diye konuştu.

Genel Sekreterimiz Eda Güner, 25 Mayıs 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi tarafından düzenlenen Filistin’de kadın olmak konulu 

programa katılarak bir konuşma yaptı. 
Programa ayrıca HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de katıldı.

GÜNER, FİLİSTİN’DE KADIN OLMAK 
PROGRAMINA KATILDI
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Toplantıya, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 
temsilen HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı-
mız Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan 
Yardımcılarımız Aybüke Bengü Özmutaf ve 
Hatice Ayhan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı 
İbrahim Demircan, TİSK ve TÜRK-İŞ kadın 
temsilcileri katıldı.
Ortak Platform Forumu Kadın Komite üye-
lerinin bir araya geldiği toplantıda, paydaş-
lar tarafından yürütülen projeler hakkında 
bilgi paylaşımı, TİSK ekosistemi, işyerleri 
tarafından yürütülen iyi uygulamalar, komi-
temizin ortak kadın çalışmalarına yönelik 
ortak proje önerileri, OPF 2021 kadın etkin-
liği ve salgın döneminden en fazla etkile-
nen istihdam grubu olan kadınlara yönelik 
çözüm önerileri, şiddetin önlenmesi, plan-
lama ve geleceğin işlerinde kadın katılımı 
konuları ele alındı.
Toplantıda, “Dünya Çapında İş Hayatında 
Şiddete ve Tacize” ilişkin 190 numaralı ILO 
Sözleşmesinin (C190) onaylanmasının şid-

det ve taciz konusundaki etkilerini vurgula-
mak açısından güçlü bir perspektif ortaya 
konulması amacıyla ortak bir açıklama ya-
pılması kararlaştırılmıştır.
Toplantı kapsamında, konfederasyonumuz 
ve diğer sosyal paydaşların gerçekleştirdi-
ği ulusal ve uluslararası kadın çalışmaları 

anlatılmış, çalışma hayatında kalkınmanın 
temel unsurlarından birisi olarak gördüğü-
müz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, 
işgücüne katılımlarını arttırıcı, her alandaki 
hakları konusunda bilgilendirici, sosyal gü-
venlik göstergelerini iyileştirici ortak aksi-
yon önerileri oluşturulmuştur.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde;  Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımıyla düzenlenen  

Ortak Paylaşım Forumu (OPF) kapsamında kurulan OPF Kadın Komitesi ikinci toplantısı,  
11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU 
KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK
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Yıldönümü etkinliğinde konuşan Genel 
Sekreterimiz Eda Güner, konuşmasına "Bu 
güzel ülkeye ve çalışanlarına Türkiye’den 
başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
HAK-İŞ Yönetim Kurulu’nun ve tüm emek-
çilerimizin selamlarını ve başarı dileklerini" 
ileterek başladı. 
“Grev, Arnavutluğa Demokrasinin 
Gelmesini Sağlamıştır” 
Güner, “Arnavutluk Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu’nun 30 yıllık onurlu mü-
cadelesinin belgeselini izledik. BSPSH’nin 
öncülüğünde Arnavutluk’taki diktatörlüğün 
devrilmesiyle sonuçlanan genel grevin 30. 
Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe 
bizleri davet etmeniz dolayısıyla teşekkür 
ederiz” dedi. BSPSH’ye bağlı madencilerin 
1991 yılında başlattığı genel grevin dünya 
tarihinde örneği az bulunan bir direniş ola-
rak literatüre geçtiğini vurgulayan Güner, “Bu 

grev, totaliter komünist rejimine ağır bir dar-
be vurarak, ülkeye demokrasinin gelmesini 
sağlamıştır. Sendikal hareketin gücünün or-
taya çıktığı bu önemli direnişi yöneten Baş-
kan Gezim Kalaja olmak üzere BSPSH lider-
lerine selamlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

“Küresel Emek Dayanışması Bir 
Gerekliliktir”

HAK-İŞ’in bu yıl 45’inci yaşını kutladığını 
anımsatan Güner, “HAK-İŞ, 710 bini aşkın 
üyesiyle 20 sektörün tamamında örgütlü bir 
işçi konfederasyonudur. Türkiye’nin en büyük 
emek örgütlerinden birisi olan HAK-İŞ, ülke-
mizin en önemli dönüm noktalarında sendi-
kal hareket adına öncü olmuştur. Oluşturdu-
ğu kavramlar, ürettiği politikalar ve getirdiği 
çözüm önerileriyle Konfederasyonumuz ça-
lışma hayatına yön vermeye devam etmek-
tedir” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ olarak ulusal alandaki öncülüğü-
müzü uluslararası alanda da devam ettiri-
yor, etkin bir sendikal mücadelenin, etkin 
bir dayanışma ve sosyal diyalog anlayışı ile 
olacağını biliyoruz” diyen Güner, “Küresel 
emek dayanışmasının bir gereklilik olduğu-
na inanıyoruz. Bu kapsamda birçok ülkeden 
sendikalarla ilişkiler kurmaya ve mevcut 
ilişkileri geliştirerek kurumsal bir çerçeve 
kazandırmaya ayrı bir önem atfediyoruz” 
diye konuştu.

“BSPSH İle İşbirliği İçinde Olduk”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Arnavut-
luk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(BSPSH) ile olan kardeşçe ilişkilere büyük bir 
önem verdiklerini dile getiren Güner, “1994 
yılından bu yana BSPSH ile en zor dönemler-
de işbirliği içinde olduk. Bir araya gelmenin 
en zor olduğu zamanlardan beri dostluk ve 
dayanışma temelinde iyi ilişkilerimiz var. Bu 
iki konfederasyon arasında var olan dostane 
ilişkiler ülkelerimizin de ilişkilerine olum-
lu yönde katkı sağlamaktadır. Türkiye’de 3 
milyonu aşkın Arnavut asıllı Türk vatandaşı 
vardır. İki toplum arasındaki yoğun tarihi ve 
kültürel ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkile-
rin de güçlenmesini sağlamıştır. Sendikalar 
olarak, bu ilişkilerin geliştirilmesi konusun-
da birer köprü oluşturuyoruz. Bundan sonra 
da HAK-İŞ ile BSPSH arasındaki işbirliğinin 
artarak devam etmesini arzuluyoruz” sözle-
rine yer verdi.

Genel Sekreterimiz Eda Güner, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH)’nin 
öncülüğünde gerçekleşen ve diktatörlüğün yıkılmasına vesile olan genel grevin 30. Yıldönümü 

kapsamında 15 Mayıs 2021 tarihinde Arnavutluk’ta düzenlenen etkinliğe katıldı. 
Genel Sekreterimiz Eda Güner’e Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Yıldız da eşlik etti.

BSPSH GREVİNİN 30. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDIK
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Proje ortağı Arnavutluk Emek Hakları Mer-
kezi (CLR-AL) ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen toplantıya, Proje Uzmanı ve İdari ve 
Teknik İşler Müdürü Recep Bişkin, Proje 
Uzmanı ve Dış İlişkiler Birim Koordinatörü 
Merita Jegeni Yıldız, Proje Teknik Uzmanı 
Emine Aytekin, Proje Uzmanı Merve Yılmaz 
katılım sağladı. 
Genel Sekreterimiz Eda Güner, “Ortak akıl-
la hareket ettiğimiz bu projemizin hayata 
geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın ve 
HAK-İŞ Yönetim Kurulumuzun selamları-
nı iletmek istiyorum. Projemizin kıymetli 
paydaşları ile burada bulunmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz. HAK-İŞ olarak projeli 
çalışmaya ve uluslararası ortaklıklara çok 
önem veriyoruz. Bu uluslararası proje ile 
kurduğumuz güçlü ortaklıklar eğitim mo-
düllerimize ve dijital modül uygulamamıza 
katkı verecektir” dedi.

“Gençlerin Sendikal Örgütlenmeyi 
Tanımasını İstiyoruz”

Güner, “HAK-İŞ konfederasyonu olarak 710 
bini aşkın üyemizle 20 iş kolunun tamamın-
da örgütlüyüz. Biz katılımın ve sosyal diya-
logun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Her 
yaptığımız faaliyette olduğu gibi gençlik ça-
lışmalarında da öncü olmak için çabalıyo-
ruz. HAK-İŞ olarak gençlerin örgütlülük ve 
sendikal haklar konusunda bilinçlenmesini, 
gençlerin sendikal örgütlenmeyi tanımasını 
istiyoruz. Ayrıca gençlerin kararlı, ilkeli, ne-
zaket sahibi ve temsil gücü yüksek bireyler 
olarak iş gücü piyasasına katkı vermelerini 
sağlamalarını bekliyoruz. Konfederasyo-
numuz bünyesinde uzun yıllardır üniversite 

öğrencilerine staj imkanı sağlıyoruz. Staj 
süresi boyunca eğitim çalışmaları ile genç-
lerin sendikal ve çalışma hayatını yakından 
tanımalarına olanak sağlıyoruz. HAK-İŞ 
olarak kadın çalışmaları konusundaki ön-
cülüğümüzü, gençlik faaliyetlerinde de ba-
şarmak ve çalışma hayatına gençlik adına 
yeni kavramlar kazandırmak en önemli he-
deflerimizdendir” ifadelerine yer verdi.

“HAK-İŞ Yine Bir İlki 
Gerçekleştirerek Sürdürülebilir 
Dijital Modüller Hazırlıyor” 

Proje kapsamında akademisyenlerin ve 
HAK-İŞ uzmanlarının katkılarıyla hazırla-
nan eğitim modüllerin öneminden bahse-
den Güner, “Projenin en önemli çıktıların-
dan biri de dijitalleşmeye vurgu yapıyor ol-
mamızdır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi tarafından eğitim modüllerinin e-öğ-
renme modülü olarak dijital uygulamalara 
yansıtılması son derece önemlidir. HAK-İŞ 

olarak yine bir ilki gerçekleştiriyor ve genç 
çalışanların rahatlıkla ulaşabilecekleri  ve 
faydalanabilecekleri, sürdürülebilir bir sis-
temi hayata geçiriyoruz” dedi. 
Proje ortağı Emek Hakları Merkezi Başka-
nı Edison Hoxha, uluslararası bir projede 
HAK-İŞ ile proje ortağı olmaktan memnu-
niyet duyduğunu belirterek, “Toplantı kap-
samında genç, kadın ve tüm emekçilerin 
sorunlarının tartışılması ve çözüm önerileri 
sunulması önemli buluyoruz. HAK-İŞ’in 
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen pro-
je ile  görüş ve önerilerimizin alınmasını 
önemli görmekteyiz” dedi. 
Toplantı, HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Eda 
Güner’in, açılış konuşmaları ile devam etti. 
Genel Sekreterimiz Eda Güner, “Konfede-
rasyonumuz tarafından yürütülen “Genç 
Kadın Çalışanların Yaygın Öğrenme Yoluyla 
Güçlendirilmesi Projemizin İkinci Ulusö-
tesi Toplantısı kapsamında proje ortakları 

Genel Sekreterimiz Eda Güner, 8-9 Temmuz  2021 tarihlerinde Konfederasyonumuz tarafından 
yürütülen “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” 

kapsamında Arnavutluk’ta gerçekleştirilen İkinci Ulusötesi toplantısına katıldı.

GENÇ KADIN EMEKÇİLERİN YAYGIN ÖĞRENME 
YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ, 2. ULUSÖTESİ 

TOPLANTISI ARNAVUTLUK'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk 
duyuyoruz” ifadelerinde bulundu. Toplan-
tı, proje teknik uzmanı Emine Aytekin’in 
“Endüstriyel İlişkiler Sisteminde Yetkinlik 
ve Hakimiyetin Kazandırılması Rehberi” 
ve  “Sendikal Kültüre Hakimiyet Rehberi” 
modüllerinin sunumu ile devam etti. 
Ayrıca, Proje Uzmanı ve İdari İşler Müdürü 

Recep Bişkin, HAK-İŞ tarafından düzen-
li olarak uygulanan ve genç istihdamını 
destekleyen staj uygulamasına ilişkin ka-
tılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. 
Proje ulusal ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi öğretim görevlisi Musab Tal-
ha Akpınar proje kapsamında geliştirdik-
leri mobil aplikasyon ve web sitesi ile ilgili 

sunumunu gerçekleştirdi. Sunum-
lardan sonra, katılımcıların eğitim 
modüllerine ve mobil aplikasyona 
ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri 
alındı. 
Toplantılar, HAK-İŞ Proje Ekibinin ve 
proje ortaklarının Arnavutluk Emek 
Hakları Merkezi (CLR.AL) ziyareti ile 
son buldu. 
Genel Sekreterimiz Eda Güner, 9 
Temmuz 2021 tarihinde BSPSH 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ge-
zim Kalaja’yı ziyaret etti. 
Ziyarette Güner’e, İdari İşler Müdürü 
Recep Bişkin ve Dış ilişkiler Koordi-
natörü Merita Jegeni Yıldız eşlik etti.
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Kurban Bayramınızı 
Kutluyoruz

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Bütün 
çalışanların, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı 
kutluyor, mübarek Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve 

mutluluk getirmesini temenni ediyoruz” denildi. 

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından, Kurban Bayramı  
dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Üyelerimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten 
dileklerimizle kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Bayramlar, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri 
sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı 

yükseltmeyi en güzel anlatan günlerdir. Bu mübarek günlerde medeniyetimizde 
önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram 

vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Muhtaç, 
çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak 
üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında 
geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimiz değişse de hükümetimizin ve 

devletimizin belirlediği kurallara uyarak salgının üstesinden gelebileceğimize ve eski 
güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyoruz. 

Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, 
mübarek Kurban Bayramı’nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman 
kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni ediyoruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin 
ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, 
barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kurban Bayramı dolayı-
sıyla HAK-İŞ Teşkilatımızın Bayramını kutladı. 
Arslan, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
"Aziz yol Arkadaşlarım
Kıymetli HAK- İŞ mensupları,
Saygıdeğer HAK -İŞ Dostları, 
Sosyal dayanışmanın, paylaşmanın, kişisel zaaflarımızdan 
arınmanın, kırgınlıklarımızdan kurtulup barışmanın adı olan 
Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum.
Mübarek Kurban Bayramının, gerek millet olarak; gerek 
insanlık olarak yaşadığımız zorlukların son bulmasına, 
ükemizin, bölgemizin, küremizin tüm mağdur ve mazlum-

larının acılarının, gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını 
temenni ediyorum.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun, Sendikalarımızın yaşa-
dıkları tüm sorunların ortadan kalktığı, dayanışmamızın, 
kardeşliğimizin daha 
da pekiştiği daha güzel 
bayramlarda buluşmak 
ümidi ve duası ile Rab-
bimize emanetle, selam 
ve muhabbetlerimi su-
narım."

ARSLAN'DAN HAK-İŞ TEŞKİLATINA BAYRAM MESAJI 
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"Bizler Türkiye’nin, işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini 
temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz.

Son zamanlarda korona virüs kaynaklı vaka sayıları yeniden tedirgin edici seviyeye ulaşmıştır.
Tedbirli olmazsak salgını durdurmak çok daha uzun sürebilir. 
Geçen sene bilinmeyen bir düşmana karşı savaş veriyorduk.

Hastalığın etkilerini bilmiyor, tedavi yöntemleri hakkında çok sınırlı bilgilerle hareket ediyorduk. 
Bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde tedavi yöntemleri geliştirildi.

Salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi.
Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük faktördür.

Salgına karşı önlem almak, aşı olmak bireysel duyarlılık olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur.
Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir.

Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. 
En az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor. Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın 

çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz.
Dolayısıyla birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumlu bireyler olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak 

topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.  Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. 
50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış  

vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)"

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-Avrupa Birliği (AB)  
Karma İstişare Komitesi, koronavirüs salgınına karşı aşılama çağrısı yaptı. 

Hükümetimizin başından beri gerek salgınla mücadele sürecini yönetmekteki 
başarısı, gerekse aşılama konusundaki hassasiyeti ve aşı tedariğindeki başarısı için 

Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız ve Bakanlarımıza, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB'un 
oluşturduğu heyetin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE-AB KİK HEYETİNDEN AŞI AÇIKLAMASI
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ARSLAN, KONYA’DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Temmuz 2021 tari-
hinde, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 
Konya Şubesi’nin 1988-1992 yılları arasında şube başkan-
lığını yapan merhum Abdurrahim Sağlamkirişçi’nin cenaze 
törenine katıldı. Merhum Abdurrahim Sağlamkirişçi’nin na-
aşı, Konya Hacı Veyiszade Camisinde kılınan öğle namazı-
na müteakip Üçler mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. 
Cenaze törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı 
sıra, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Remzi Kara-
taş, Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanları ve merhum 
Abdurrahim Sağlamkirişçi’nin ailesi katıldı. Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın merhum 
eski şube başkanına yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine baş sağlığı diledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tunus’ta ya-
şanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 
25 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 
halkın iradesini yok sayan, seçilmiş parlamentoyu ve 
hükümeti askıya alan darbe girişimini demokrasiye ve 
özgürlüklere saldırı olarak görüyoruz. 
Tunus’ta yaşananları, halkının geleceği ve demokrasi 
açısından son derece vahim bir gelişme olarak karşılıyor 
ve kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak demok-
rasiye ve demokratik çözüm reflekslerine inanıyoruz. 
Tunus’ta sivil iradeye yönelik saldırı ve haksızlığın gide-
rilmesini istiyor, darbelere karşı demokrasiden yana ta-
vır alan onurlu Tunus halkı ile dayanışma duygularımızı 
ifade ediyoruz."

HAK-İŞ Uzmanı ve MYK İş ve Yönetim Sektör Komi-
tesi HAK-İŞ Temsilcisi Fadime CAN, 29 Mayıs 2021 
tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantı-
ya katılım sağladı.
Toplantıda, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mü-
kemmellik Derneği tarafından hazırlanan ‘Sürdürü-
lebilirlik Uzmanı Seviye 6 taslak metninin standardı 
görüşüldü.

TUNUS’TA YAŞANAN DARBEYİ KINIYORUZ

MYK İŞ ve YÖNETİM SEKTÖR KOMİTESİ’NİN 
26. TOPLANTISINA KATILDIK



134 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 27

HAK-İŞ Konfederasyonu Yö-
netim Kurulu tarafından 12 
Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mü-
cadele günü dolayısıyla yapı-
lan açıklamada, “HAK-İŞ ola-
rak, çocuk işçiliği ile mücadele 
çalışmalarına özel bir önem 
veriyoruz. Çocuk işçiliği soru-
nunu çocuk hakları temelinde 
bir insan hakkı ihlali olarak de-
ğerlendiriyoruz. Çocuk işçiliği 
ile mücadele çalışmalarında 
sosyal koruma sistemlerini 
sosyal diyalog anlayışıyla güç-
lendirmeliyiz” denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tara-
fından, 12 Haziran Çocuk İş-
çiliğiyle Mücadele günü dolayısıyla yapılan 
yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer 
verildi:

“Çocuk işçiliği, Çocuğun Refahını 
ve Geleceğini Olumsuz Etkiliyor”

Dünyanın birçok yerinde çocuk işçiliği soru-
nu halen devam etmektedir. Çocuk işçiliği 
yüzünden, çocuklar eğitimden mahrum bı-
rakılmakta, sağlıkları bozulmakta ve bütün 
yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Çocuk işçiliği sosyal, fiziksel, psikolojik ve 
toplumsal boyutları olan ve bu boyutlarda 
çocuğun istismarına yol açan önemli bir 
sorundur. Çocuğun refahını ve geleceğini 
olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü için 
toplumun tüm kesimleri birlikte mücadele 
etmelidir. 

"2021 Yılının “Çocuk İşçiliği İle 
Uluslararası Mücadele Yılı” Olarak 
İlan Edilmesini Memnuniyetle 
Karşıladık”

Birleşmiş Milletler, 2021 yılını ‘Çocuk İşçili-
ğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı’ ilan 
etmiştir. Bu kapsamda,  ILO Türkiye Ofisi ta-
rafından geliştirilen program ile küresel dü-
zeyde başlatılan bu çağrı hareketinin ulusal 
düzeyde desteklenmesi hedeflenmektedir. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Birleşmiş 
Milletlerin kararını memnuniyetle karşılı-
yor, bu mücadele sürecine katkı ve destek 

sunacağımızı ifade ediyoruz.

Dünyada 160 Milyon Çocuk İşçi 
Bulunmaktadır

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Bir-
leşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) tarafından açıklanan tahmin ra-
porlarına göre, dünyada 160 milyon çocuk 
işçi bulunmaktadır. Raporda, dünyada ço-
cuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez 
artış gösterdiği, son 4 yılda çocuk işçilerin 
sayısının 8,4 milyon arttığı ve çocuk işçile-
rin yüzde 70'ten fazlasının yani 112 milyo-
nunun tarım sektöründe çalıştığı belirtil-
mektedir. Ülkemizde ise, TÜİK tarafından 
2019 yılında açıklanan resmi verilere göre 
5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk işçi bu-
lunmaktadır. Çalışan çocukların % 65,7'si-
nin aynı zamanda eğitime devam ettiği,  
% 35,9'unun da hane halkının ekonomik 
faaliyetine yardımcı olmak için çalıştığı çı-
kan sonuçlar arasındır. Bu veriler ışığında, 
çocuk işçiliği sorunun çözümü için işsizlik 
ve yoksulluk sorununu çözecek etkin sos-
yal politikalara ağırlık vermemiz gerektiğini 
belirtmek istiyoruz.

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal 
Eylem Planı Önemli Bir Çalışmadır

Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın koordinasyonunda Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Ulusal Programı (2017- 2023) 
hazırlanmıştır. 

Bu ulusal program çerçeve-
sinde çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, eğitimin kalitesinin 
ve ulaşılabilirliğinin artırılması, 
toplumsal bilinç ve duyarlılığın 
artırılması gibi temel stratejiler 
ve faaliyetler kurum, kuruluş ve 
konfederasyonların ortak çalış-
masıyla devam etmektedir. 
Bu çalışmaları oldukça önemsi-
yor ve HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak eylem planı çalışmala-
rında yer alıyoruz. 

Sendikal Örgütlenmenin 
Teşvik Edilmesi Çocuk 
İşçiliğini Önleyecektir

Sendikal örgütlenmenin çocuk işçiliğinin 
önlenmesi için önemli bir adım olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü sendikal örgütlenme 
hak ihlallerinin önüne geçilmesini, insana 
yakışır bir yaşamın tesis edilmesini, yok-
sulluğun önlenmesini, hakların ve özgür-
lüklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. İşte 
bu sebeple, sendikal örgütlenmenin teşvik 
edilmesi çocuk işçiliğini önleyecektir. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak çocuk işçiliğiyle 
mücadele için bütün işyerlerini sendikalı 
olmaya davet ediyoruz.

Sosyal Koruma Sistemlerini Sosyal 
Diyalog Anlayışla Güçlendirmeliyiz

HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemleri-
nin yoksulluğun ve çocuk işçiliğinin önlen-
mesinde kritik bir öneme sahip olduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal 
koruma sistemleri gelirden yoksun kalan 
herkes için temel gelir güvencesi sağla-
makta, insan onuruna yakışır bir yaşam 
için temel hizmetlere erişimi güvence altı-
na almakta ve ekonomik büyümeye katkı 
sağlamaktadır.  
HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemle-
rinin sosyal diyalog anlayışıyla güçlendi-
rilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu 
yaklaşımla, çocuk işçiliği ile mücadelede 
önemli bir aşama kaydedileceğini düşünü-
yoruz.”

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI SOSYAL KORUMA 
SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR”
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“Sonsuz hoşgörünün, sabrın, sevginin, mer-
hametin, saflığın, engin tecrübenin ve bilgi-
nin kaynağı olan, değeri hiçbir zenginlikle öl-
çülemeyen, geleceğimizin güzide mimarları 
annelerimizin, anneler gününü kutluyoruz.
Toplumun temelini aile, ailelerin de temeli-
ni de anneler oluşturmaktadır.  Milletimizin 
gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, 
şuurlu bir zihniyetle meselelere odaklan-
maları öncelikle ailelerinden alacakları eği-
time ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu itibarla, 
annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide 
mimarlarıdır.  Onlara, yaşadığımız müddet-
çe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve 
büyük bir hürmetle yaklaşmamız en önce-
likli manevi sorumluluklarımız arasında yer 
almalıdır.
Maalesef bugün, tüm dünyada kadınların 
ve annelerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, 
sosyal ve siyasal alan başta olmak hayatın 
her alanında devam eden sorunları bulun-

maktadır. Ülkemizde de önemli gelişmeler 
ve dönüşümler yaşansa da kadınların ve 
annelerin çözüm bekleyen sorunları bulun-
maktadır.
Kadınların istihdamda daha çok yer alması 
için ülkemizde de annelik hakkını tümüyle 
güvence altına alan daha çok düzenleme-
nin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kadın 
çalışanların hamilelik ve doğum sonrası dö-
nemlerinde iş güvencesini sağlayacak daha 
etkin  politikalar geliştirilmelidir.
Çalışan annelerin, engelli çocuğu olan, yaşlı 
bakım sorumluluğu olan annelerin hayatla-
rını kolaylaştırıcı erişilebilir hizmetler devlet 
tarafından daha etkili politikalarla hayata 
geçirilmelidir. Kaliteli, ulaşılabilir ve karşıla-
nabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım meka-
nizmaları yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveyn izni 
uygulaması ülkemize kazandırılmalı, çocuk 
bakım konusunda aile ve sosyal yardım si-
gorta kolu kurularak yeni bir model oluş-

turulmalıdır. Hain terör örgütü PKK tarafın-
dan çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı oturma eylemi yapan anneleri de 
Anneler Gününde selamlıyoruz. Anneleri-
mizin en kısa sürede çocuklarına kavuşma-
larını temenni ediyoruz. HAK-İŞ olarak ve 
millet olarak, terör örgütünden çocuklarını 
alabilmek için oturma eylemi yapan Anne-
lerimizin mücadelesini destekliyor, en kısa 
zamanda hepsinin evlatlarına kavuşmasını 
temenni ediyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ebediyete 
irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyo-
ruz. Muhterem şehit analarına da saygı ve 
sevgilerimizi sunuyor, acılarını paylaşıyoruz.
Dünya genelinde savaşların, baskıcı yöne-
timlerin, şiddetin ve yoksulluğun yaşamını 
trajediye dönüştürdüğü annelerimizin de 
yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada,  
sonsuz hoşgörünün, sabrın, sevginin, merhametin, saflığın, engin tecrübenin ve bilginin 

kaynağı olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, geleceğimizin güzide mimarları 
annelerimizin, anneler gününü kutluyoruz” dedi.  

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anneler Günü Dolayısıyla yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti

ARSLAN: “DEĞERİ HİÇBİR ZENGİNLİKLE ÖLÇÜLEMEYEN 
ANNELERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN"
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
“Ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçer-
ken, birçok emekçi kardeşimiz de hem sal-
gınla mücadele ediyor, hem de işlerine de-
vam ediyor. Bu dönemde en çok da iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden alınacak önlemlere 
ihtiyacımız var. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, daha önce de gündeme getirdiğimiz 
Kovid-19’un tüm çalışanları kapsayacak şe-
kilde meslek hastalığı olarak sayılması tale-
bimizi bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu, her yıl 4-10 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği haftası dolayısıyla “Ulusal ve 
Uluslararası Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenli-
ği” Raporumuzun ikincisini yayınladık. Genel 
Başkanımız rapora ilişkin yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:
“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Ko-
vid-19 salgınına karşın büyük bir mücadele 
verilmektedir. HAK-İŞ olarak, devletimize, 

hükümetimize salgınla mücadele dolayısıyla 
teşekkür ediyor, bu zorlu mücadelede başa-
rılar diliyoruz. 
Salgın sürecinde en büyük fedakârlığı başta 
sağlık emekçileri olmak üzere, durmadan ve 
yılmadan çalışan üyelerimiz gösteriyor. Ül-
kemiz olağanüstü bir dönemden geçerken, 
birçok emekçi kardeşimiz de hem salgın 
ile mücadele ediyor, hem de işlerine devam 
ediyor. 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 
Kovid-19’un meslek hastalığı listesine dahil 
edilmesi geliyor. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kovid-19 
salgınının tüm çalışanlar için meslek hastalı-
ğı sayılması talebimizi, salgının ilk gününden 
itibaren tüm platformlarda dile getirdik. Bu-
gün de Kovid-19’un tüm çalışanları kapsa-
yacak şekilde iş kazası ve meslek hastalığı 

olarak sayılması talebimizi bir kez daha dile 
getiriyoruz.

Kovid-19 Meslek Hastalığı Sayılmalı 

Kovid-19’un meslek hastalığı olarak sayıl-
ması hususu birçok ülkede olduğu gibi Tür-
kiye’de de belirsiz bir durumdadır. Sigortalı-
nın işyerinde bulunduğu sırada virüse yaka-
lanması hiç şüphesiz iş kazası olarak değer-
lendirilmelidir. Sigortalının, işverenin vermiş 
olduğu emir ve talimatları yerine getirirken, 
görevli olarak başka bir yere gönderildiği 
veya işe ulaşım sağladığı esnada, emziren 
kadın sigortalının süt izni süresinde gidiş ge-
lişindeki gibi pek çok durumda koronavirüse 
yakalanması halinde iş kazası olarak değer-
lendirilmelidir. 
Kovid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden ve 
tedavi olup meslekte kazanma gücünü kay-
beden sağlık çalışanlarının sigorta statüsüne 
göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesi son derece önemli bir 

İş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak gören HAK-İŞ Konfederasyonu,  
ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın günlerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusuna 

ilişkin ikinci raporunu yayınladı. 

HAK-İŞ’TEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RAPORU

KOVID-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI
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adım olmuştur. İlerleyen süreçte çalışmanın 
kapsamının genişletilmesi ve tüm çalışanlar 
için bu uygulamanın hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir. 
Mevzuatımızda, meslek hastalıkları sınıflan-
dırılması içinde HIV, Hepatit B, Tüberküloz ve 
SARS gibi hastalıklara “bulaşıcı hastalıklar” 
listesinde yer verilmektedir. Kovid-19 virü-
sünün de bulaşıcı bir hastalık olduğundan 
hareketle Çalışma Gücü ve Meslekte Kazan-
ma Gücü Kaybı Oranları Tespit İşlemleri Yö-
netmeliği kapsamındaki hastalıklar listesine 
eklenmelidir. 
Ayrıca, Kovid-19 salgınının çalışma hayatı-
na etkilerini izleyebilmek ve sürece ilişkin 
değerlendirme ve tespitlerde bulunabilmek 
için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
öncülüğünde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konsey’ine bağlı olarak çalışmalarını yürü-
tecek bir izleme komitesinin kurulmasını da 
öneriyoruz. 

Zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız 
var

Ülkemizdeki İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
2010 ve 2012 yıllarında yapılan değişiklikler 
ile son derece güçlü bir hale getirilmiştir. 
Bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması 
noktasında bizlere görev düşmektedir. Biz-
lerin işçi ve işverenler olarak hukuka ve ya-
saya uygunluk yönünden daha bilinçli olma-
mız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi bilmemiz 
gerekmektedir. 
HAK-İŞ olarak İş sağlığı ve Güvenliği Ko-
mitemizi kurduk ve hayata geçirdik. Ayrıca, 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
İş Sağlığı ve Güvenliği komitesinin de etkin 
bir üyesi olarak, Avrupa Birliği mevzuatlarını 

da yakından takip etmekteyiz. İnsan faktörü 
ve eğitim iş sağlığı ve güvenliğinin temel ça-
lışma alanlarından birisidir. İş Sağlığı ve Gü-
venliği konusu temel eğitim programlarına 
entegre edilmelidir. Bir zihniyet dönüşümü-
ne ihtiyaç duyulmakta olup, önce üretim an-
layışından önce sağlık ve güvenlik anlayışına 
geçiş yapılmalıdır.

İstatistikler Güncel Hale Getirilmeli

İşverenler, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda idari para cezası, tazminat dava-
ları gibi yasal yükümlülükler nedeniyle, bildi-
rim yapma sorumluluğunu yerine getirme-
mektedir. Bundan dolayı çalışma hayatında 
yaşanan iş kazası ve meslek hastalığına iliş-
kin güncel verilere ulaşılamamaktadır.  Var 
olan iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 
verilerin düzenli olarak yayınlanmamasını 
bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Sosyal 
tarafların sürece ilişkin görüş ve önerilerini 
içeren değerlendirmelerde bulunabilmesi 
için iş kazası ve meslek hastalığı verilerinin 
güncel, ulaşılabilir ve düzenli olarak paylaşıl-
ması gerekmektedir. 

Sektörel Sosyal Diyalog 
Mekanizmaları Kurulmalı 

Konfederasyon olarak, sosyal taraflarla or-
tak hareket etmeye, çalışmalar yapmaya ve 
ortak platformlar oluşturmaya büyük önem 
vermekteyiz. Bu kapsamda ülkemizde sek-
törel sosyal diyalog komitelerinin kurulma-
sını gerekli görmekteyiz. Hükümet, ilgili Ba-
kanlık, Sendikalar ve İşveren Kuruluşlarının 
bir arada olacağı bu komiteler; sektörel so-
runları tanımlayarak, sektörlere ilişkin doğ-
rudan çözüm önerileri geliştirebilir. Sektörel 

anlayışın hakim olacağı bu komiteler hem 
sendikal harekete hem de çalışma hayatına 
ivme kazandıracaktır.

Sendikal Örgütlenme Teşvik 
Edilmeli

Yaşanan bu zorlu süreç; çalışma hayatı için iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin olmazsa ol-
maz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş-
tur.  Çalışanların ruhsal ve bedensel iyiliğinin 
sağlanabilmesi için, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin uygulanması bir ge-
rekliliktir. Bu önlemlerin alınması ve uygu-
lanması konusunda da sendikalar önemli bir 
rol oynamaktadır. İş kazası ve meslek has-
talıklarını önlemenin yolu sendikal örgütlen-
meden geçmektedir. 
Özellikle ölümlü iş kazalarının örgütlü iş-
yerlerinde %1 oranına kadar düştüğünü bi-
liyoruz. Bu nedenle çalışanlar ve işverenler 
için sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi 
gerekmektedir.  
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız, örgütlü ol-
duğu işyerlerinde, işverenle sıkı işbirliği içe-
risinde Kovid-19 ile mücadele konusunda 
aktif ve etkin görevler alarak, denetim gö-
revini yerine getirmektedir. Sendikalarımızın 
örgütlü olduğu işyerlerinde, toplu iş sözleş-
meleri ile kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Ku-
rulları harekete geçirilerek, Koronavirüs ile 
mücadele kapsamında gereken önlemlerin 
alınması için adımlar atılmıştır. 
Daha çok emekçiye ulaşmak, çözümün tara-
fı olmak, daha çok dayanışma, birlik ve mü-
cadele için sendikal örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu 
vesile ile tüm çalışanları sendikalı olmaya, 
HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz.”
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Arslan, “Salgın için alınacak tüm önlemler-
de ve atılacak tüm adımlarda engelli birey-
leri tedbirlerin ve uygulamaların merkezine 
yerleştirmeliyiz. Bu yaklaşım, normalleş-
me dönemine sorunsuz geçişi de sağlaya-
caktır” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10-
16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıy-
la yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ konfederasyonu olarak, 10-
16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası 

dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyeleri-
mizin ve tüm engellilerimizin bu özel gün-
lerini kutluyoruz.
Engelli bireyler özel hassasiyet gösterme-
miz gereken gruplar arasında yer aldık-
larından, sosyal, ekonomik ve toplumsal 
hayattaki sorunlardan diğer bireylere oran-
la daha fazla etkilenmektedirler. Özellikle 
dünyamızda ve ülkemizde etkileri halen 
devam eden KOVID-19 salgını engelli bi-
reyleri özel durumlarından ötürü daha fazla 

etkilemiştir. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 
engelli bireyler KOVID-19 salgınından en 
çok etkilenenler arasında yer almaktadır.
Salgının engelli bireyler ve hakları üzerin-
deki olumsuz etkilerinin hafifletmesi için 
gerekli tedbirlere ağırlık verilmelidir. Salgın 
için alınacak tüm önlemlerde ve atılacak 
tüm adımlarda engelli bireyleri tedbirlerin 
ve uygulamaların merkezine yerleştirme-
liyiz. Bu yaklaşım, normalleşme dönemine 
sorunsuz geçişi de sağlayacaktır.

Çalışma Hakkı Engelli Bireylerin 
Temel Anayasal Hakkıdır

Anayasamızın en temel haklarından birisi 
çalışma hakkıdır. Çalışma hakkı engelli ol-
sun olmasın tüm bireylerin hakkıdır. Eme-
ğiyle bir işte çalışmak, insan onuruna ya-
kışır bir hayat sürmek engellilerin de hak-
kıdır. Engelli bireylerin çalışma yaşamında 
yer alması bu bireylerin kendilerini toplu-
mun bir parçası olarak görmelerine im-
kân tanıyacağı gibi temel haklarının yerine 
getirilmesi bakımından da oldukça önem 
arz etmektedir. Engelli bireylerin çalışma 
hayatında var olmaları istihdamı artıraca-
ğından, ülkemizin refahına ve kalkınmasına 
da olumlu etki sunacaktır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı 
yazılı açıklamada, dünyamızda ve ülkemizde etkileri halen devam eden KOVID-19 salgınının 

engelli bireyleri özel durumlarından ötürü daha fazla etkilediğine dikkat çekti. 

ARSLAN: “TEDBİRLERİN ve 
UYGULAMALARIN MERKEZİNE 
ENGELLİ BİREYLERİ 
YERLEŞTİRMELİYİZ”

KOVID-19 
ENGELLİ 
BİREYLERİ DAHA 
FAZLA ETKİLEDİ

Engelli Bireylerin Sorunları Temel İnsan Hakkı Sorunudur

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre; engelli bireyler herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahip-
tir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler devletlerin 
insan hakları yükümlülüğüdür. HAK-İŞ olarak engelli bireylerin sorunlarını temel insan hakkı sorunu olarak 
değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak, insan haklarına verilen önem arttıkça engelli haklarına ilişkin iyileştirici ça-
lışmaların da hız kazanacağını düşünüyoruz.
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Emeğin Olduğu Yerde Engel Yoktur

HAK-İŞ olarak emeğin engellisi olmadığı 
inancıyla engelli üyelerimiz ile birlikte sos-
yal ve ekonomik hayatta ve sendikal hare-
kette birlikte üretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki,  
emeğin ve olduğu yerde engellilik yoktur. 
Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan 
Engelli Komitemiz aracılığıyla engelli bi-
reylerimize ulaşarak, onların toplumum 
tüm yapılarında var olmaları için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. HAK-İŞ olarak, 
tüm üye sendikalarımız ile birlikte engelli 
üyelerimize faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
Bu faaliyetlerimizi sendikal önceliklerimiz 
arasında görmekteyiz.
Engelli bireylerin çalışma şartları kolaylaş-
tırılmalı, istihdamda karşılaştıkları sorunla-
rın çözümü içi daha fazla politika üretilme-
lidir. Toplumun önemli bir kesimini oluş-
turan engellilerin topluma entegrasyonları 
sağlanmalı ve çalışma yaşamında karşılaş-
tıkları sorunların ortadan kaldırılmalıdır.

Engelli Bireylerin İstatistiklerine 
İhtiyaç Var

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dün-
ya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i bir tür 
engellilik yaşamaktadır. 15 yaş ve üstü 
yaklaşık 190 milyon engelli birey, önemli 
zorluklar yaşamakta ve sağlık hizmetlerine 
ihtiyaç duymaktadır. 
Türkiye’deki engelli birey sayısı TÜİK tara-
fından yapılan araştırmaya göre, 2011 yı-
lında 4 milyon 882 bin 841 kişi düzeyinde 
bulunuyor. Engellilere ilişkin veriler, 2011 
yılından bu yana güncellenmemiştir. Ül-
kemizin engelli politikalarına yön vermesi 
bakımından, engelli bireylere ilişkin istatis-

tiklerin güncel olarak açıklanmalıdır. Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni ise güncel 
olarak yayımlanmaktadır. En son 2021 yılı 
Mart ayında yayımlanan bültendeki verile-
re göre, özel sektörde 50 kişiden fazla ve 
az çalışanı olan işyerlerinde çalışan engelli 
sayısı 88 bin 483 kişi olarak açıklanmış-
tır.  

Kota Sorununu Çözecek 
Düzenlemeleri Hayata Geçirmeliyiz

Türkiye İş Kurumu verilerine göre, engelli 
bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri sa-
yısı 2021 yılı Şubat sonu itibariyle kamuda 
1.357, özel sektörde ise 17 bin 117 olarak 
tespit edilmektedir. Toplam engelli çalışan 
sayısı kamuda 19 bin 389 kişi, özel sektör-
de 100 bin 960 kişidir. 2021 yılı Şubat ayı 
verilerine engelli çalıştırmakla yükümlü 
olan işyerlerindeki kota açığı göre kamuda 
4 bin 667 kişi, özel sektörde ise 19 bin 445 
kişi olarak açıklanmıştır. Bu veriler ışığında, 
ülkemizdeki tüm düzenlemelere rağmen 
kota açığı sorunu halen devam etmektedir. 
Kota sorunun çözecek düzenlemelerin aci-
len hayata geçirilmesini, engelli bireylerin 
istihdama kazandırılmasını istiyoruz. 

Mesleki Eğitim Engelli Bireyler İçin 
Hayati Öneme Sahiptir

Engelli bireylere yönelik gerek teorik ge-
rekse de uygulamalı mesleki eğitim kurs-
larının açılmasını, kendilerini geliştirebil-
melerine fırsat tanınmasını ve istihdam im-
kânlarının artırılmasını istiyoruz. Biliyoruz 
ki, engelli bireyler mesleki eğitim program-
ları sayesinde sosyal ve ekonomik hayatı-
na daha iyi adapte olabilmektedir. HAK-İŞ 

olarak, mesleki eğitim ve teorik bilgilerin iş 
yerlerinde uygulanabilmesine imkân sağ-
layacak şekilde dizayn edilmesini, engelli 
bireylere yönelik staj imkanlarının da artı-
rılmasını böylelikle, engelli bireylerin çalış-
ma hayatına daha kolay dahil olmalarının 
sağlanmasını istiyoruz. 

Engelli Bireyler İçin Hak Temelli 
Sosyal ve Ekonomik Politikalara 
Ağırlık Vermeliyiz

Türkiye’de son yıllarda engelliler konu-
sunda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. 
Özellikle ülkemizin engelli politikasının, 
engelli bireylerin insan haklarını ve temel 
özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit 
şekilde kullanmasını veya bunlardan yarar-
lanmasını sağlamaya yönelik olmasından 
memnuniyet duymaktayız. Ancak engelli 
bireyler için hala yapılması gereken birçok 
iş, çözülmesi gereken sorun bulunmakta-
dır. Engellilerin istihdamından bakımına, 
sosyal güvenlikten fiziki engellerin kaldı-
rılmasına kadar birçok alanda hak temelli 
sosyal ve ekonomik politikalara ihtiyaç bu-
lunmaktadır.

Birey-Sivil Toplum-Devlet 
İşbirliğiyle Tüm Sorunların 
Üstesinden Gelebiliriz

HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin karşılaştı-
ğı sosyal ve ekonomik risklerin, birey, aile, 
sivil toplum, devlet işbirliğiyle azalacağına 
inanıyoruz. Engellilerin hakları konusunda 
toplumda bilinç düzeyini artırmalıyız. Kap-
sayıcı ve erişebilir bir toplumu engelli birey-
ler için hep birlikte inşa etmeliyiz.” 
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“Bugün, Avrupa Birliği’nin tohumlarını atan Schuman Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin 
71. yıldönümü. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından, Avrupa'da barışçıl iliş-
kilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğini anlatan bu Bildiri’nin açıklanmasının üzerinden 
Avrupa Birliği önemli ölçüde yol kat etmiştir. Tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avru-
pa’nın küllerinden doğmasını, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını bir kenara bırakarak 
barış, güvenlik, sosyal kalkınma ve refah için biraraya gelmesini sağlamıştır.
Bugün yine büyük bir tehlike var karşımızda. Bu kez hiçbir sınır tanımayan ortak bir düşma-
nımız var ve bu düşman sadece sağlığımızı değil aynı zamanda ekonomik refahımızı, sos-
yal düzenimizi ve insani ilişkilerimizi de tehdit etmektedir. Bu düşman bize, son dönemde 
Avrupa Birliği’nde sıkça karşı karşıya kaldığımız, ırkçı popülist politikalara ve kısa dönem 
ulusal çıkarlara karşı çıkılması gerekliliğini ve birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar 
hatırlatmıştır. Birlik güçlü olunca, sadece COVID 19 ile değil, her türlü zorlukla daha iyi mü-
cadele edilecektir.
Ekonomik işbirliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda kapsamı genişleyen 
Avrupa Birliği, günümüzde dünyada çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir kuruluş 
haline gelmiştir. Ancak Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır. Daha 
iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, insan hakları, çeşitlilik ve sürdürüle-
bilir sosyal kalkınmayı hedefleyen Avrupa Birliği, Filistin’de yaşananlara sessiz kalmakta, 
Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan’da yaşananlara karşı sessizliğini sürdür-
mektedir. Tüm dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği, her gün 
üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların 
da barıştan yana olduğunu unutmamalıdır. 
Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğine 1999 yılından beri aday bir ülke fakat ne yazık ki terör örgüt-
lerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmamış birçok konuda samimiyetten 
uzak yaklaşımlarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine 
düşenleri yerine getirmiş ve AB’ye tam üye olmak için gereken adımları atmıştır. Gücü, po-
tansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli ülkelerinden 
biri olan Türkiye’nin, AB’ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele almasını ve Türkiye’nin 
üyelik sürecinin hızlandırmasını bekliyoruz. Dar görüşlü ulusal yaklaşımların ötesine geçen, 
AB’nin küresel sorumluluklarını yansıtan ve sloganı da olan Çeşitlilikte Birlik yaklaşımını 
yansıtan akılcı bir politikanın uygulanmasını umut ediyoruz. Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin 
tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz. 
Tüm dünyaya birlik, beraberlik, dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Gü-
nü’nü kutluyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına dikkat 
çekerek, “Bu kez hiçbir sınır tanımayan ortak bir düşmanımız var ve bu düşman sadece 

sağlığımızı değil aynı zamanda ekonomik refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani ilişkilerimizi 
de tehdit etmektedir. Bu düşman bize, son dönemde Avrupa Birliği’nde sıkça karşı karşıya 

kaldığımız, ırkçı popülist politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara karşı çıkılması gerekliliğini 
ve birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Birlik güçlü olunca,  

sadece COVID 19 ile değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele edilecektir” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 9 Mayıs Avrupa Birliği günü nedeniyle yaptığı 

açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ARSLAN’DAN AB GÜNÜ MESAJI
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Arslan, “HAK-İŞ olarak gençleri 
sendikal hareketin geleceği olarak 
görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğü-
nün arttırılması için sendikal kül-
tür ile tanıştırılmalarının önemini 
vurguluyoruz. Gençlere yönelik 
politika önerilerinin gençlerle bir-
likte tartışılması, bu konularda ak-
sayan hususların onların gözünden 
değerlendirilmesi ve önerilerinin 
alınmasını öncelikli olarak görüyor 
ve buna uygun çalışmaları hayata 
geçiriyoruz.”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi:
“19 Mayıs, işgal kuvvetlerinin yurdumuzdan 
atılması için ilk adımın atılması, milletimizin 
yeniden bağımsızlığına ve hürriyetine ka-
vuşması açısından tarihi bir öneme sahiptir. 
19 Mayıs 1919 tarihi, milli mücadelenin 
Anadolu’da ve Misak-ı Milli coğrafyamızda 
başlamasının en önemli tarihidir. 19 Ma-
yıs’ta yeniden hayat bulan millet iradesini, 
milli mücadelenin ilk işaret fişeği olarak 
görüyoruz. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin 
açılması, Kurtuluş Savaşı’nın TBMM Baş-
kanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli-
ğinde kazanılarak, işgalcilerin ülkemizden 
kovulmasının ardından Cumhuriyetin ilanı 
ile hayat bulmuştur.
19 Mayıs tarihinin Gençlik ve Spor Bayra-
mı olarak kutlanması, ülkemizin gençleri-
ni geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın 
umudu olarak gördüğümüzün en önemli 
göstergesidir. Genç ve potansiyeli yüksek 
bir nüfusa sahip olmak ülkemiz için çok 
önemli bir avantajdır. Bu avantajı ülkemiz 
açısından olumlu yönde kullanabilmek için 
bilinçli, ülkesine ve değerlerine sıkı sıkıya 

bağlı, alanında mesleki yeterliliğe sahip, 
eğitimin önemine inanan, yeniliklere açık 
genç nüfusun yetişmesi gereklidir. Ülke-
miz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke 
olma hedeflerine ancak değerlerinden kop-
madan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve öz-
güveni yüksek gençlerle ulaşacaktır.
Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığın-
da genç nüfus, ülkemiz için çok büyük bir 
avantajdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
bu avantajın olumlu yönde kullanılmasının 
ülkemize çok fazla katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Bu durumu avantaja çevirmek 
için günümüz gençlerinin konjonktürüne 
uygun politikalar üretmeyi ve geliştirme-
yi önemli bir gereklilik olarak görüyoruz. 
Çünkü gelişmiş, kendine güvenen, vizyon 
sahibi, eğitimli gençlik, Türkiye’yi ileriye ta-
şıyacak ve başarılara imza atmasında aktif 
rol alacaktır. 
Bu adımlar atılırken oluşturulacak yeni mo-
dellerde, gençlerin de içerisinde yer alacağı 
formüller geliştirilmelidir. Gençlerin enerji-
sine, atılganlığına, analiz yeteneğine güve-
nilmeli ve buna uygun platformlar oluştu-
rulmalıdır. Bunu sağlamanın en güzel yolu-
nun gençlerimize birtakım sorumluluklar 
vererek onları karar alma mekanizmaları-
na dahil etmek olduğuna inanıyoruz. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın da dahil olduğu sos-
yal taraflarla oluşturulacak sosyal 
diyaloğu önemsiyor, gençlerimiz 
konusunda atılacak adımları des-
tekliyoruz. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
proje bazlı çalışma kültürü doğ-
rultusunda, sendikal mücadele-
mizle birlikte, ülkemiz çalışma 
hayatının bugünkü ve gelecekteki 
sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek özgün proje çalışma-

larına imza atarak birçok konuda ilki ger-
çekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda gençleri 
odak noktamıza koyuyoruz. Bu kapsamda 
bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Ebru 
Projemizde gençlerimize yer verdik. Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’mızın da destekleriy-
le gerçekleştirdiğimiz “Gençlerin Emeği 
Ebru'nun Renklerine Yansıyor” Projesi ile 
gençlerimizin ebru sanatıyla tanışmalarını 
ve bu yönde yetenek kazanmalarını sağla-
dık. 
Konfederasyonumuz bünyesinde yer alan 
Gençlik Komitesi ile gençlerimize yönelik 
çeşitli proje ve çalışmaları başarıyla yü-
rütüyoruz. Gençlerimizin de içerisinde yer 
alacağı proje çalışmalarına imza atıyoruz. 
Başta üniversite gençliği olmak üzere tüm 
gençlerimizle işbirliği içerisinde bulunuyo-
ruz. Konfederasyonumuz bünyesinde ve 
konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızda üniversite öğrencileriyle staj prog-
ramları çerçevesinde bir araya geliyoruz. 
Üniversitelerde düzenlenen programlar ve-
silesiyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 
milli mücadelemizin bütün kahramanlarını 
rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ülkemiz, daha modern ve daha çağdaş bir ülke olma 
hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve  

özgüveni yüksek gençlerle ulaşacaktır” dedi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Kutlu Olsun"

ARSLAN: GENÇLERİ SENDİKAL HAREKETİN GELECEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"
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2019 yılında TİSK ev sahipliğinde ilki ger-
çekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda 
tüm katılımcıların sahiplendiği projelerden 
birisinin daha İŞKUR desteğiyle hayata ge-
çirilmesini HAK-İŞ olarak destekliyoruz.
TİSK’in koordinatörlüğünde, HAK-İŞ, TÜRK-
İŞ, İŞKUR ve engelli STK’ları işbirliği ile yü-

rütülecek olan projeyle binlerce engelli bi-
reye kişisel ve profesyonel gelişim, mesleki 
gelişim ve bilişim eğitimleri verilecek.
Engelsiz Gelişim Akademisi, sosyal fayda 
bilinciyle, engelli bireylere engelsiz bir de-
neyim sunmayı hedefliyor. Engelsiz Gelişim 
Akademisi ile ulusal ve uluslararası uzman-

larca hazırlanmış zengin eğitim içerikleri 
engelli bireylere ücretsiz olarak sunulacak.
Bu  platform ile ulusal ve uluslararası dü-
zeyde kabul görmüş konu uzmanlarının 
ve organizasyonlarının birbirinden değerli 
eğitim içeriklerine ücretsiz olarak erişilebi-
lecek. 
Sunulan tüm eğitim içerikleri engelli birey-
lere özel olarak geliştirilecek. Hali hazırda 
birçok işaret dili ve altyazılı eğitim içeren 
Engelsiz Gelişim Akademisi için işitme ve 
görme engellilerin faydalanacağı şekilde 
destek teknolojisiyle eğitim içerikleri oluş-
turulmaya devam edilecek.  
Proje kapsamında kurulacak olan Eğitim 
Tasarım Laboratuvarı’nda üretilecek tüm 
eğitim içerikleri işaret dili, ayrıntılı alt yazı 
ve sesli betimleme destekli olarak da ha-
zırlanacak. Eğitimler işyerlerinin ve engelli 
bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarla-
nacak.
Tüm engelli üyelerimizi bu eğitim platfor-
mundan faydalanmaya davet ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TİSK, TÜRK-İŞ, İŞKUR ve engelli STK’ları işbirliği ile 
gerçekleştirilen engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve sosyal entegrasyonlarını 

kolaylaştırmak için online eğitim içerikleri sunulacak olan  
“Engelsiz Gelişimi Akademisi”nin hayata geçirilmesine destek veriyoruz.

ENGELSİZ GELİŞİM AKADEMİSİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
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ÇSGB ve ILO yetkililerinin yanı sıra kamu 
kurum kuruluşları, işçi konfederasyonları 
ve STK temsilcilerinin yer aldığı saha ziya-
retine HAK-İŞ Konfederasyonumuzu tem-
silen uzmanlarımız Elif Yıldırım ve Mustafa 
Sema Sürücü katıldı.
Heyet, Altınordu ilçesi Saraycık Mahalle-
si'nde mevsimlik tarım işçilerinin bulun-
duğu alana ziyaret gerçekleştirerek, METİP 

alanında eğitim gören çocukların sınıflarını 
dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.
Saha ziyaretinin ardından proje ortakları ve 
ilgili paydaş kurum temsilcileri ile projeye 
dair değerlendirme yaptı. Söz konusu gö-
rüş ve değerlendirme toplantısına katılan 
uzmanlarımız HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
çocuk işçiliğine verdiği önemi ve çalışmala-
rı katılımcılara aktardı. Ayrıca, Konfederas-

yonumuzun çocuk işçiliğinin önlenmesine 
ilişkin çalışmalara ve projelere katkı sun-
maya her daim hazır olduklarını ileterek, 
Çalışma Bakanlığı’na, ILO’ya ve emeği ge-
çen tüm paydaşlara teşekkür etti.
Proje kapsamında, Şanlıurfa, Mardin, Adı-
yaman başta olmak üzere ülkemizin 16 
ilinde yürütülen proje kapsamında mev-
simlik tarımda aileleriyle birlikte hareket 
eden ve tarım işlerinde çalışan ve çalışma 
riski altında olan 12 bin çocuğa ulaşılması 
hedeflenmektedir. 
Söz konusu proje ile yerinde eğitim, danış-
manlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağ-
lanması, eğitim ve kırtasiye malzemeleri, 
hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği veril-
mesi, yerleşim alanlarındaki mevsimlik ta-
rım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi, aile bireylerinin yaşam ve 
mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla 
mesleki eğitim programlarına yönlendiril-
mesi hedeflenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde 
yürütülen Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesinin Açılış Etkinliği 

kapsamında düzenlenen saha ziyareti 12 Ağustos 2021 tarihinde Ordu'da gerçekleştirildi.

METİP PROJESİ ORDU SAHA ZİYARETİNE KATILDIK
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Kapanış toplantısına, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Denetim Kurulu 
üyesi ve OLEYİS Sendikamızın Genel Baş-
kanı Vedat Böke, HAK-İŞ Kültür Sanat Ko-
mitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, HAK-
İŞ uzmanları ve basın mensupları katıldı.

“İyi Ki Böyle Güzel Bir Projeye 
Öncülük Yapmışız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ebru 
sanatını bu projeye başladıktan sonra daha 
yakından tanıma imkanı bulduklarını be-
lirterek, “Bizler bu projeye dahil olduktan 

sonra ebru sanatını daha ayrıntılı bir şekilde 
öğrenme imkanı bulduk. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak iyi ki bu projeleri başlatmı-
şız, iyi ki böyle güzel bir projeye öncülük 
yapmışız. Bu projeler, Konfederasyonumu-
zun durduğu yeri, olaylara ve sendikacılığa 
bakış açısının somut bir göstergesidir” diye 
konuştu.

“Kısa Film ve Fotoğraf 
Yarışmalarımız İlgiyle 
Karşılanıyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat 

Komitesi tarafından bu yıl onuncusu dü-
zenlenen HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film 
Yarışması ve 2. Fotoğraf Yarışması’nın bü-
yük ilgiyle karşılandığını söyleyen Arslan, 
“Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın da kültür-sanat alanında yürüttüğü 
çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Öz İplik-İş 
Sendikamızın Ege bölgesinin köşede ke-
narda kalmış tarihi halı kültürünün yaygın-
laştırılması için başlattığı projeden tutun, 
diğer sendikalarımızın da farklı alanlarda 
yürüttüğü çalışmaları, gururla ve onurla 
paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklin-
de konuştu.

“Tarihi Yürüyüşümüzdeki 
Müktesebatı Unutmayacağız”

Sendikacılıkta değerlerimize, kültürümüze 
ve anlayışımıza bağlılıkla özgün çalışma-
ların yürütüldüğüne dikkati çeken Arslan 
şöyle devam etti; “Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’i diğer konfederasyonlardan ayıran 
en önemli unsur prensiplerimiz, ilkelerimiz 
ve hedeflerimizdir. Burada bir medeniyet 
inşasından bahsediyoruz. Tarihsel yürüyü-
şümüzün 46. yılına girdiğimiz bu dönem-
de sendikal anlayışlarımızı bir medeniyet 

HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitemiz tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı 
(2020–I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen  

Gençlerin Emeği Ebru’nun Renklerine Yansıyor Projesi kapanış toplantısı, 
7 Temmuz 2021 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

GENÇLERİN EMEĞİ EBRU’YA YANSIYOR  
PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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perspektifinden yola çıkarak topraklarımızı 
vatan yapan değerlerimizi bugüne kadar 
getiren müktesebatı da içine alarak, inanç-
larımızı, kültürümüzü, değerlerimizi veha-
sılı topyekûn tarihi yürüyüşümüzdeki bütün 
müktesebatı unutmayacağız. Geleceğimizi 
bu bakış açısından yola çıkarak yeni bir 
sendikal inşayı yapacaksak, kültürümüz, 
sanatımız, müziğimiz, şiirimiz, edebiyatı-
mız hasılı bizi millet yapan bütün değerleri-
mizi buna dahil etmemiz gerekiyor.”
Arslan, “HAK-İŞ hem ülkemiz için hem de 
dünya sendikal hareketi için özel ve özgün 
bir örgüttür. HAK-İŞ, ilkeleriyle, dayandığı 
zeminle, hedefleriyle, bir bütün olarak bak-
tığımızda kendisinin dışında kimseye ben-
zemeyen bir konfederasyondur. Bu yüzden 
bizler kendimizi bütün dünyaya örnek, bü-
tün dünya sendikal hareketine katkı ve des-
tek verecek, dünya sendikal hareketini bir 

yerlere taşıyacak, bu sendikal anlayışı bü-
tün dünyaya kabul ettirecek bir HAK-İŞ’ten 
bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Medeniyet İşçisi Olarak 
Projemizde Yer Aldınız”

Ebru sanatını icra ederken kursiyerlerin 
HAK-İŞ’in hedeflediği yeni bir sendikal an-
layışın inşası için fırçaları kullandıklarını dile 
getiren Arslan, “Sizler ebru yaparken aynı 
zamanda bir medeniyet işçisi olarak HAK-
İŞ’in hedeflediği yeni sendikal anlayışın in-
şası sürecinde birer medeniyet işçisi olarak 
bu projede yer aldınız. Fotoğraf yarışma-
sına fotoğraf gönderen her arkadaşımız, 
medeniyet mücadelemize bir tuğla koyan 
arkadaşımızdır. Bize kısa film gönderen her 
arkadaşımız aslında HAK-İŞ’in yeni sendi-
kal anlayışının inşasına koyduğu birer tuğla 
olarak görüyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ Denetim Kurulu üyesi ve OLEYİS 
Sendikamızın Genel Başkanı Vedat Böke, 
“Böylesine güzel bir etkinliğin düzenlen-
miş olması hepimizi çok mutlu etti. Burada 
çok keyifli çalışmaların yapıldığını gördük. 
Burada sizlerle birlikte böyle güzel bir et-
kinlikte birlikte olmak çok onur verici. Böy-
le güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için 
Genel Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. 
Projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Bir-
sen Çiçek Odabaşı, “Hayatın her alanında 
üreten, emekleriyle dünyamızı şekillen-
diren gençler, projemiz vesilesiyle bu kez 
de emeklerini ebrunun renklerine yansıttı. 
Büyük bir ilgiyle ve beğeniyle karşılanan 
projemize 5 ve 24 yaş arası 13 kişi olmak 
üzere, toplamda 90’a yakın emekçi ebruyla 
buluştu” dedi.
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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, 
OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC) Genel Sekreteri Pierre Habbard,  

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu  (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve  
ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida 700 bin kamu işçisini ilgilendiren  

2021-2022 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün  
başarıyla imzalanmasından dolayı HAK-İŞ Konfederasyonunu tebrik etti.

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini teşekkür ederek, 
bu haberi ETUC teşkilatı ile paylaşacağını söyledi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu - Asya Pasifik bölgesi Genel Sekreteri 
Shoya Yoshida: “Kamu işçilerin ücretlerinin uygun bir düzeye çıkarılması konusunda 

HAK- İŞ ve TÜRK-İŞ’i sürdürdüğü müzakerelerden dolayı tebrik ediyorum” dedi. 
Yoshida ayrıca; “Mali konsolidasyon kisvesi altında yıllarca yanlış yönlendirilen kemer 

sıkma politikaları ve kamu harcamalarındaki kesintiler, ülkelerin krizle yeterince 
mücadele etme kapasitesini baltaladı. Kamu hizmetlerinin kalitesi, bu hizmetlerle 

uğraşanların çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kamu hizmetlerinde 
kaliteyi sağlamak için örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına 

saygı gösterilmesi esastır” dedi. 
Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) ile ilgili ILO 151 Nolu Sözleşmesine atıfta bulunan 
Yoshida, “Asya Pasifik bölgesinde Uluslarası Çalışma Örgütü üye ülkelerin içerisinde 

sözleşmeyi yalnızca Türkiye ile Filipinler onaylamıştır. 151 Nolu Sözleşmenin 
onaylanmasıyla kamu işçileri temsil eden sendikalar; ücretler, cinsiyet ve eşitlik, 

tacizle mücadele önlemleri, iş sağlığı ve güvenliği ve COVID-19'dan korunma gibi kilit 
konularla ilgili süreçlerde çok önemli bir role sahip olmuştur” dedi. 

ITUC, ITUC-AP ve ETUC, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün 
haber ve çıktılarını web sayfalarında da yayınlayarak 

başarılı sözleşmeyi dünyaya duyurdu.   
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HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkılarıyla gerçekleştirdiği Kısa Film Yarış-
ması başvuruları, 15 Ağustos 2021 tarihin-
de sona erdi. Yarışma kapsamında ulusal 
ve uluslararası alanda iki kategoride 11 
dalda toplam 60 bin TL’nin üzerinde ödül 
verilecek.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkıla-
rıyla bu 10.’su gerçekleştirilen Emek temalı 
Kısa Film Yarışmasına ilişkin olarak yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti:

Başvurular 3 Bini Aştı

“HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat 
Komitemiz tarafından, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen 
HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film Yarışmamız, 
büyük bir başarıyla 10. Yılına ulaştı. HAK-İŞ 
olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluş-
turmak, insan emeğinin sanatsal alandaki 
çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak 
amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla 
yürüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz kısa film 
yarışmalarımızla emeğin sanat dünya-
sındaki yansımasını görüyor, emekçilerin 
sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü 
yapıyoruz. 
Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz 
yarışmamızın dünya genelinde bir marka 
olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını 
görmekten büyük bir memnuniyet duyuyo-
ruz. ‘Emek’ konulu filmlerin sayısının artı-
rılması ve bu alanda “emek veren” yapım-
cıların bir araya gelebileceği bir platform 
oluşturmak amacıyla çıktığımız yolda, bü-
yük bir başarı elde etmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. 
Şubat ayı itibariyle kısa film yarışmamıza 
başvurular başlamış olup, şu ana kadar 
147’si Türkiye’den olmak üzere toplam 
115 ülkeden başvuruda bulunuldu. Yarış-
mamıza şu ana kadar yapılan başvurular, 

İran’dan 369, Hindistan’dan 343, İspan-
ya’dan 159, Brezilya’dan 155, İtalya’dan 154, 
Amerika’dan 153, Fransa’dan 151, İngilte-
re’den 110 ve Rusya’dan 96’ya ulaştı. Diğer 
ülkelerden yapılan başvurularla birlikte 
HAK-İŞ 10. Uluslararası Kısa Film yarışma-
mıza şuana kadar yapılan başvurular 3 bin 
18’e ulaştı. 
Yarışmamıza Portekiz, Romanya, Kana-
da Arjantin, Kore, Danimarka, Afganistan, 
Norveç, İrlanda, Bangladeş, Filipinler, Mek-
sika, Uganda, Japonya, Endonezya, Çin, 
Arjantin, Nijerya, Mısır, Venezüella, Suriye, 
Kolombiya,  Bulgaristan, , Rusya, İspanya, 
Şili, Tunus, Belçika ve Avusturya gibi dün-
yanın dört bir yanından başvuruda bulu-
nuldu. Dünyanın dört bir yanından yapılan 
başvuruların 15 Ağustos’a kadar önceki yıl-
larda olduğu gibi 4 bini aşmasını bekliyoruz. 
2012 yılında başladığımız ve 2016 yılından 
bu yana uluslararası düzeyde gerçekleş-
tirdiğimiz kısa film yarışmamızda bugüne 
kadar sektöre 400 bin liraya yakın ödül da-
ğıttık. Geçtiğimiz dokuz yılda yarışmamıza 
17 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu 

ve bu filmler aracılığıyla, yapımcısı, yö-
netmeni ve oyuncusu onbinlerce sinema 
emekçisine ulaştık. Estonya, Gana, Bang-
ladeş, Letonya, Filipinler, Hindistan, İran, 
İngiltere, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, 
Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, 
Rusya, ABD, Malezya, Kazakistan, Ürdün, 
Arnavutluk, Irak’tan yapımcı, yönetmen ve 
oyuncuları ülkemize davet ederek, ödülle-
rini takdim ettik. 

Toplam Ödül 60 Bin TL’nin 
Üzerinde

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası 
alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 
bin TL’yi aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan 
filme 10.000 TL, ikinci olan film 5.000 TL, 
üçüncü olan film 2 bin 500 TL veriyoruz. Ay-
rıca 2.500 TL Necati Çelik Özel Ödülü, Sen-
dikacı gözünden ve diğer dallarda 1.000’er 
TL ödül ve özel tasarlanan ‘Ödül Plaketi’ 
takdim ediyoruz.

“Filmler İzlenecek, Yönetmenlerle 
Söyleşiler Yapılacak”

HAK-İŞ olarak, 10. Uluslararası Kısa Film 
Yarışmamız ile ulusal ve uluslararası alan-
da elde ettiğimiz başarıyı daha üst seviye-
lere çıkarmak, emek dünyasının sanat ve 
sinema dünyasındaki temsiline bir katkı 
daha sağlamak amacıyla bu yıl bir yeniliğe 
gideceğiz. 
Ödül törenin ertesi günü yerli ve yabancı ilk 
üç ve Necati Çelik Özel Ödülü alan filmler 
başta olmak üzere film gösterimi gerçek-
leştirilecek. Her bir gösterimin ardından 
filmin yönetmeni ile kısa bir söyleşi düzen-
lenecek. 
Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm ya-
pımcı ve yönetmenleri, oyuncuları, teşkilat 
mensuplarımızı hayatın her alanında varo-
lan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 
yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.” 

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ'in “Kısa Film Uzun İş” 
sloganıyla başlattığı ve EMEK temasıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması 

büyük bir başarıyla 10. Yılına ulaştı.

HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI 10. YILINDA
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLUYORUZ

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu tarafından, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla yapılan açıklama-
da “Ülkemizin özgürlük temellerinin 
atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan 
kurtulduğu 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’mız kutlu olsun. Türk tarihi şanlı 
zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 
1922’de kazanılan bu zafer, Türk mil-
letinin yeniden küllerinden dirilişidir. 
Şehitlerimizin, gazilerimizin süngü-
lerle, silahlarla ve kanla kazandığı bu 
büyük zaferden sonra bilim, kültür, 
ekonomi ve sağlık alanlarında da za-
ferler kazanmaya devam edeceğiz” 
denildi. 
HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu tarafından 30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeni ile yapılan yazılı açık-
lamada şunlar kaydedildi:
1919 yılında Samsun’dan başlatılan 
kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmış, 
bu aziz toprakların ezeli ve ebedi Türk 
vatanı olduğu tüm dünyaya bir kez 

daha ilan edilmiştir. Bu büyük zafer, 
tarihe gömülmek istenen bir milletin 
küllerinden doğuşunun, şahlanışının 
ve tarih sahnesine yeniden çıkışının 
bir göstergesidir.
30 Ağustos bizlere, şartlar ne kadar 
zor olursa olsun başarıya ulaşma 
konusunda önümüzde daima açık bir 
yol bulunduğuna işaret etmektedir. 
Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bu-
lunduğu salgın hastalığın bir an önce 
bitirilmesi konusunda tüm emekçile-
rimizin üstüne düşeni yerine getirerek 
yeni bir zafere daha imza atacakların-
dan hiç şüphemiz yoktur. Türkiye’ye 
ve Türk Milletine güvenenlerle, işçi ve 
emekçilerimizle birlikte mutlaka bu 
mücadeleyi de kazanacağız. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak yeni zaferle-
rin, yeni başarıların eşiğinde bulundu-
ğumuza yürekten inanıyoruz.
Akdeniz ile Ege kıyılarındaki illeri-
mizde meydana gelen yangın ve Ka-
radeniz bölgemizde meydana gelen 
sel afetleri bizleri derinden üzmüştür. 
Bundan sonra meydana gelebilecek 

yangın ve sel afetlerinden zarar göre-
cek afetzedeler için HAK-İŞ Konfede-
rasyonu, sendikalarımız ve komitele-
rimiz her zaman sahada yer almaya 
ve ihtiyacı olanlara destek olmaya 
devam edecektir. 
Tarihimizin her döneminde olduğu 
gibi bugün de, kendimizle birlikte 
umudunu bize bağlamış tüm maz-
lumlar ve mağdurlar için mücadele 
etme kararlılığımızı sürdürürken, 
Türkiye’nin en büyük emek hareketi 
olarak elde ettiğimiz başarıların, aynı 
zamanda bölgemizdeki, küremizdeki 
ve bütün dünyadaki mazlum ve mağ-
durların yüreğinde yanan bir ışık oldu-
ğuna yürekten inanıyoruz.
Aziz milletimizin milli mücadele sü-
recindeki en büyük adımı olan Büyük 
Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere bu aziz vatan uğruna canlarını 
feda etmekten bir an olsun bile tered-
düt etmeyen aziz şehit ve gazilerimizi 
rahmet ve şükranla anar, milletimizin 
Zafer Bayramını içtenlikle kutlarız.
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EMEKÇİLERİN HAKLARINI GASP EDEN 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİNE KARŞI 
OTURMA EYLEMİ BAŞLATTIK

HİZMET-İŞ SENDİKASI

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Ha-
cettepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 
emekçilerin geriye dönük alacaklarını öde-
meyen hastane yönetimine karşı oturma 
eylemi başlattık.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde 
yapılan basın açıklaması ile başlatılan otur-
ma eylemine; Genel Başkan Yardımcımız 
Celal Yıldız, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı-
mız Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube Baş-

kanımız Murat Demirtaş, Ankara 7 No’lu 
Şube Başkanımız Mustafa Genç, Hukuk 
Müşavirimiz Av. Hacer Türk Albayrak, Ha-
cettepe Üniversitesi Hastanesi emekçileri 
ve basın mensupları katıldı.

Yıldız: “Sesimize Kulak Verin”

Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye’nin göz-
de kurumlarından biri olduğunu ifade eden 
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, 
“Derdimiz asla Hacettepe Üniversitesi Has-

tanesi yöneticileri ile bir sorun yaşamak de-
ğil. Bizim buradaki amacımız; imzalanmış 
toplu iş sözleşmemizden doğan hakların 
emekçilere eksiksiz verilmesidir.  Hacet-
tepe Üniversitesi Hastanesi yöneticileriyle 
defalarca görüşmemize rağmen bir sonuç 
alınamıyor. Pandemi döneminde ülkemizin 
göz bebeği sağlık çalışanlarına reva görülen 
bu uygulama kabul edilemez. Hacettepe 
yönetimine buradan bir kez daha sesleniyo-
ruz: Sesimize kulak verin ve mağdur olan 
bu arkadaşlarımızın mağduriyetini bir an 
önce giderin” dedi.
Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız’ın 
açıklamaları sonrası basına yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi:
“HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız Hacettepe 
Üniversitesi hastanelerinde 2017, 2018 ve 
2019’da örgütlü ve yetkili sendikaydı. Ha-
cettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışan 
emekçiler adına o dönem yürüttüğümüz 
toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kuru-
lu’ndan 25 Şubat 2020 tarihinde çıkmıştır. 
Toplu iş sözleşmesi, geriye dönük olarak 15 
ayı (Ocak 2017-Nisan 2018 dönemi) kapsa-
maktadır.
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Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara 
bağlanan toplu iş sözleşmesi gereği, emek-
çi arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük 
ücret alacakları bulunmaktadır. Ancak Ha-
cettepe Üniversitesi yönetimi, toplu iş söz-
leşmesinin gereklerini yerine getirmemek-
tedir.
Arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük ala-
caklarını ödemediği gibi ödeme yönünde de 
olumlu bir adım atmamaktadır.
Hakları ödenmediği için mağduriyet ya-
şayan arkadaşlarımız, Koronavirüsün ül-
kemizde görülmeye başladığı ilk günden 
itibaren gece-gündüz demeden, evinden, 
eşinden, çocuklarından ayrı kalarak öz-
veriyle çalışan emekçilerdir. Aynı özveriyi 
hayatlarını riske atarak devam ettirmekte-
dirler. Öyle ki bu arkadaşlarımızın pandemi 
sürecindeki çalışmaları sınırlarımızı aşarak 
tüm dünyaya örnek olmuştur. Pandemi sü-
recinde canla başla çalışarak milletimizin 
takdirini kazanan bu arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyoruz.
Maalesef, arkadaşlarımız emeğinin, fe-
dakârlığının ve içinde bulunduğu riskin 
karşılığında ödüllendirilmeyi beklerken, 

hakları gasp edilmiştir. Hacettepe Üni-
versitesi hastanelerinde çalışan bini aş-
kın emekçi arkadaşımız, aylardır, toplu iş 
sözleşmesinden doğan haklarının hayalini 
kurmaktadır. HİZMET-İŞ Sendikası olarak 
Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz, rek-
tör yardımcılarımız ve ilgili yöneticilerimiz 
ile konuyla ilgili olarak defalarca görüştük 
ama çözüme yönelik tavır göremedik. Ül-
kemizin önemli ve başarılı sağlık kuruluşla-

rından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin, 
emekçi arkadaşlarımıza yönelik haksız tu-
tumdan vazgeçmesini istiyoruz. Hacettepe 
Üniversitesi yöneticilerine buradan bir kez 
daha çağrı yapıyoruz: Emekçi arkadaşla-
rımızın geriye dönük haklarına gözlerinizi 
kapamayın. Onları hayal kırıklığına uğrat-
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü 
onlar, ücret ve sosyal hakların en güzelini 
fazlasıyla hak etmektedirler. HİZMET-İŞ 
Sendikası olarak, emekçi arkadaşlarımızın 
sözleşmeden doğan haklarının alınması için 
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Haklı davamızdan kesinlikle vazgeçmeye-
ceğiz. Hakları gasp edilen işçi arkadaşları-
mız birlikte, OTURMA EYLEMİ’mizi başlatı-
yoruz. Eylemimiz, arkadaşlarımızın hakları 
ödenene kadar devam edecektir. Hacettepe 
Üniversitesi hastanelerinde çalışan emekçi 
arkadaşlarımızın haklarının ödenmesi için 
her türlü yasal girişim ve eylemi yerine ge-
tirmekten çekinmeyeceğimizi bir kez daha 
kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Temmuz 2021 tarihinde, Kon-
federasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın personeline yöne-
lik düzenlenen kurum içi eğitim programının son gününe katıldı. 
Emek Konukevi’nde gerçekleştirilen programa, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Remzi Kara-
taş ve şube personelleri katıldı. 
Personellerin sendikanın en önemli unsurları olduğunu söyleyen 
Arslan, HAK-İŞ’in ilke ve değerlerine vurgu yaptı. 
Programın sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitime 
katılan personellere katılım belgesi ve HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı 
sertifikasını takdim etti.

ARSLAN, PERSONEL EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDI
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Genel Kurula, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, Hizmet-İş 
Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan 
Kahraman, HAK-İŞ bölge il başkanları, şube 
başkanları ve yöneticileri komite başkanları, 
delegeler ve basın mensupları katıldı. Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 
Diyarbakır ve çevre illerinde örgütlülüğünü 
gün geçtikçe daha da arttırdığını, etkin ve 
güçlü bir konumda olduğunu belirterek, “Di-
yarbakır’da 25 yıldır örgütlü olan Hizmet-İş 
Sendikamız, binlerce üyesiyle gücünü her 
geçen gün daha da arttırmaktadır” dedi.

“Tarihi Bir Genel Kurul”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in Diyarbakır’daki sendikal mücadelesi-

nin çeyrek asırdır devam ettiğini belirterek, 
“Diyarbakır hem bölgesel hem de stratejik 
olarak çok büyük bir öneme sahiptir. Diyar-
bakır’da yoksanız, Güneydoğuda-Doğuda 
yoksunuz demektir. O nedenle Diyarbakır 
Şubemiz sadece Diyarbakır için değil, bölge-
deki diğer iller için de önemli bir merkezdir. 
Diyarbakır Şubemizin Genel Kurulu Hiz-
met-İş Sendikamız açısından tarihi bir genel 
kuruldur. Bu genel kurulla birlikte HAK-İŞ 
sancağını ilelebet indirmemek üzere yeni bir 
mücadele başlatıyoruz” dedi.

“Kadro Alamayan Emekçilerimizin 
Mücadelesine Liderlik Edeceğiz”

Arslan, “Diyarbakır’da HAK-İŞ’i ve Sendi-
kalarımızı var etmek zorunluluktur. Bugün 
bu zorunluluğun gereğini yerine getirmiş 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette çalı-

şanlarımızın sorunları var. Maalesef KİT’ler 
başta olmak üzere kadro düzenlemesinden 
yararlanamamış olan arkadaşlarımız var. 
Onların mücadelesini yapmak bize düşü-
yor. Nasıl ki 1 milyona yakın arkadaşımızın 
kadro almasına öncülük yaptıysak, kadro 
alamayan 80-100 bin civarında arkadaşımı-
zın mücadelesine de liderlik edeceğiz. Kadro 
alamayan emekçilerimizin Yüksek Hakem 
Kurulundan toplu sözleşmelerini çıkararak 
sendikamızla olan bağlarını güçlendirmeye, 
nihai hedefte de kadrolarını alma konusunda 
mücadeleye kararlıyız” dedi. 

 “HAK-İŞ’in Dayandığı Toplum 
Tabanı Çok Geniştir”

HAK-İŞ’li olmanın önemli bir ayrıcalık oldu-
ğunu söyleyen Arslan, “Mücadelemize des-
tek veren, dua eden, mücadelemizin başarı-
sıyla övünen, başarısızlığıyla üzülen milyon-
larca HAK-İŞ’li var. O yüzden HAK-İŞ’in üye 
sayısını milyonlara çıkarmamız gerekiyor. 
HAK-İŞ’e destek veren milyonların olduğu 
unutulmamalıdır. HAK-İŞ’in dayandığı top-
lum tabanı çok geniştir. Üye sayımızla asla 
kıyaslanmayacak bir tabana sahibiz. HAK-
İŞ’in gücü Türkiye’nin gücü, Türkiye’nin gücü 
HAK-İŞ’in gücüdür. Bu ülkenin birliğini, bü-
tünlüğünü, cumhuriyetimizin ve demokrasi-
mizin gücünü HAK-İŞ’in güçlenmesiyle pa-
ralel olarak görüyoruz” sözlerine yer verdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza  
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kuruluna  

video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, DİYARBAKIR ŞUBE GENEL 
KURULU’NA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Tem-
muz 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın personeline 
yönelik düzenlenen 2. Kurum İçi Eğitim 
Programına katıldı. Emek Konukevi’nde 
gerçekleştirilen programa, Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin 
ve şube personelleri katıldı. HAK-İŞ’in Tür-
kiye’nin yerli ve milli işçi örgütü olduğunu 

belirten Arslan, sendika personellerinin de 
bu anlayışla hareket ettiğini söyledi.  

“Amacımız Üyelerimize İyi Bir 
Sendikal Hizmeti Verebilmektir”

Personele yönelik düzenlenen hizmet içi 
eğitimlerin amacına değinen Arslan, “Bi-
zim amacımız verdiğimiz eğitimlerle per-
sonellerimizi daha üretken yapmak, mo-
tivasyonlarını artırmak, kendilerine olan 

güvenini geliştirmek ve üyelerimize iyi bir 
sendikal hizmet verebilmektir.  Bugün çağ-
daş dünyada küreselleşmenin önümüze 
koyduğu yoğun ve korkutucu gelişmelere 
karşı kendimizi savunmamız gerekiyor. Bu 
savunma ve koruma kendimizi geliştirerek, 
ruhsal yapımızı ve bilgi birikimimizi gelişti-
rerek mümkündür” dedi. 

“HAK-İŞ Olarak Bizi Farklı Kılan 
Değerlerimiz Var”

Sendikacılığı hiçbir beklenti içinde olmadan 
yaptıklarını dile getiren Arslan, “Biz ülkemi-
zin, bölgemizin, küremizin bütün mağdur 
ve mazlumlarının bizden alacaklı olduğuna 
inanıyoruz. Bunu kongre kararlarımızla da 
ilan ettik. Değerlerimiz ve inançlarımız bize 
bunu zorunlu kılıyor. Biz kuru bir sendika-
cılık yapmıyoruz. Sadece toplu sözleşme 
yapalım, aidat alalım diye bir hayalimiz yok. 
Bunu herkes yapıyor. HAK-İŞ olarak bizi 
farklı kılan değerlerimiz var. Hepimizin bu 
değerleri iyi anlaması gerekiyor” şeklinde 
konuştu. 

ARSLAN: “HAK-İŞ OLARAK BİZİ FARKLI KILAN 
DEĞERLERİMİZ VAR”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Tem-
muz 2021 tarihinde Ankara’da, Konfederas-
yonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 
şube personellerine yönelik gerçekleştirilen 
eğitim programına katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Keskin ve Celal Yıldız, Genel Merkez 
Uzmanları katıldı. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, kurum içi eğitimlerin amacının, 
kendini geliştiren, kendine güvenen ve viz-
yon sahibi personeller yetiştirmek olduğunu 
söyledi. 
HAK-İŞ’in temsil ettiği değerlerle medeni-
yet dünyamızın bir parçası olduğunu belir-
ten Arslan, “Bizi diğer emek örgütlerinden 
farklı kılan unsur, insan, ahlak, hak ve emek 
temelli ilkelerimiz ve bakışımızdır. HAK-İŞ, 
medeniyet dünyamızın bir parçasıdır. İlkele-

rimizin arkasında 15 asırlık değerlerimiz var. 
Ortaya koyduğumuz her sözün, faaliyetin 
kendi kültürümüz ve değerlerimizle çatış-
maması gerekiyor. Değerlerimizle çelişme-
yecek fikirler üretiyor, faaliyetler gerçekleş-
tiriyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in hiçbir zaman insan haklarından 
taviz vermediğini belirten Arslan, “Mazlu-
mun yanında yer alırken, adaletsizliğe karşı 
çıkarken değerlerimizden yola çıkıyoruz. 
Mazluma dinini ve dilini sormuyoruz. Kimse-

yi ayırmıyoruz. Haksızlık yapmıyoruz. Sendi-
kal çalışmalarımızı kendi referanslarımızdan 
hareket ederek insan haklarından taviz ver-
meden yapıyoruz” diye konuştu. HAK-İŞ Ge-
nel Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendi-
kamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
kurum içi iletişimin öneminden bahsederek, 
doğru işlerin doğru iletişimle bağlantılı oldu-
ğunu belirtti. Öz, kurumların sağlıklı işleye-
bilmesi için doğrudan iletişim kanallarının 
açık tutulması gerektiğini söyledi.

“İNSAN HAKLARINDAN TAVİZ VERMİYORUZ”



HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 26

153SENDİKALARIMIZDAN  |  

Genel kurula, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti 
Şanlıurfa Eski Milletvekili Güler Kama İzol, 
Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbra-
him Halil Kaya, Viranşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, Birecik 
Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, 
Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa 2 No’lu 
Şube Başkanı Bozan İzol, HAK-İŞ bölge il 
başkanları, şube başkanları ve yöneticileri 
komite başkanları, delegeler ve basın men-
supları katıldı.

Arslan’dan Şanlıurfalı Emekçilere 
Teşekkür

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şanlıur-
falı emekçilere HAK-İŞ’e teveccühlerinden 
dolayı teşekkür etti.

Arslan, 1 Mayıs’ta Yitirdiğimiz 
Emekçileri Andı

HAK-İŞ’in Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği 1 
Mayıs’a katılmak amacıyla çıktıkları yol-
da trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren 
emekçilerle ilgili üzüntülerini paylaşan 
Arslan, kazada hayatını kaybedenlere yüce 
Allah’tan rahmet diledi. Hala tedavisi de-

vam edenlere ve yaralananlara ise geçmiş 
olsun dileklerini iletti. 

“Biz Bir Medeniyet Mücadelesi 
Yapıyoruz”

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Şanlıurfa’da 1984 yılından beri 
örgütlü olduğunu anımsatan Arslan, “Şan-
lıurfa’da sadece sendikacılık yapmıyoruz, 
HAK-İŞ davasının mücadelesini veriyoruz” 
dedi.
Arslan, “Bu kutlu şehirde sendikacılık yap-
mak da kutlu bir görevdir. Şanlıurfa’daki 
şubelerimizin üye sayılarını arttırmalıyız. 
Gerek belediye şirketlerinde, gerekse işko-
lumuzda yer alan konut kapıcılarından tu-
tun, ev işçilerine kadar herkesi örgütleme-
liyiz. Bunun için çabalamalıyız. Üye sayımızı 
yeterli görmeden iş kolumuzdaki bütün 
emekçileri örgütlemeliyiz” diye konuştu.

“Kapsam Dışında Kalan Emekçiler 
İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz”

KİT’lerde çalışan ama kadro düzenleme-
sinde kapsam dışında kalan emekçiler 
için mücadele etmeye devam edeceklerini 
söyleyen Arslan, “Kadro düzenlemesinde 
kapsam dışında kalan 80-100 bin arkadaşı-
mız için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Şanlıurfa 2 Nolu Şubesi 2. Olağan Genel Kuruluna 

video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, ŞANLIURFA 
ŞUBE GENEL KURULU’NA KATILDI
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Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcı-
mız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Baş-
kan Vekili Av. Hüseyin Öz, Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Hiz-
met-iş Sendikası Genel Sekreteri, Hizmet-İş 
Sendikası Tekirdağ ve Bölge Şube Başkanla-
rı, delegeler ve basın mensupları katıldı.

“Trakya Şubemiz Kısa Zamanda 
Hak Ettiği Yere Ulaşacak”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Trakyalı 
emekçilere HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e tevec-

cühlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. HAK-
İŞ olarak bütün emekçilere ulaşma mecbu-
riyetinde olduklarını dile getiren Arslan, “Bu 
mecburiyetimizin gereği, Trakya’da şu an 
sayımız yetersiz olsa da, bu bölgede güçlü 
bir şubemizin olması hepimiz açısından sen-
dikamızın sorumluluklarını yerine getirme 
açısından son derece önemli ve anlamlıdır. 
Bu nedenle Trakya’daki arkadaşlarımızı bü-
yük bir sorumluluk beklemektedir” dedi.

“Tüm Emekçilerin HAK-İŞ’li Olması 
İçin Çalışıyoruz”

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de HAK-İŞ bay-

rağını dalgalandırmak istediklerini söyleyen 
Arslan, “HAK-İŞ’i en ücra köşeye kadar ta-
şımak, bütün emekçilerin HAK-İŞ’li olması 
için çaba sarf etmek hepimizin sorumlu-
luğudur. Ülkemizin bütün emekçilerinin 
HAK-İŞ’li olması için çabalarımızı arttırarak 
sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzde engeller 
olabilir ama engelleri aşmak için mücadele 
edeceğiz, engellere teslim olmayacağız” diye 
konuştu.

 “Şehrimizi Daha Güzel Yerlere 
Taşıyacağız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, “Sendikalar, çalışanların haklarını 
daha net daha yüksek perdeden anlatabil-
dikleri en güzel kurumlardan biridir. HAK-
İŞ ile birlikte belediyemizde sözleşmemizi 
elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda 
yaptık. 
Arkadaşlarımızla daha fazla çalışarak şeh-
rimizi daha güzel yerlere taşıyacağız. Sendi-
kacılık samimiyet gerektirir, HAK-İŞ bir dava 
uğruna kurulmuş, sendikalarını, çalışma ar-
kadaşlarını ve iş yerlerini iyi yerlere taşıma 
sorumluluğu üstlenmiş bir Konfederasyon-
dur. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a 
ve bütün sendikacı arkadaşlara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Trakya Şubesi 1. Olağan Genel Kuruluna 

video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, ŞUBE GENEL KURULUNDA KONUŞTU

“Tüm Emekçilerin HAK-İŞ’li Olması İçin Çalışıyoruz”
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Genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Antakya 
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Namık 
Mursaloğlu, Hizmet-İş Sendikası Hatay 
Şube Başkanı Ercan Salcan, Memur-Sen 
Hatay İl Başkanı, HAK-İŞ bölge il başkan-
ları, şube başkanları ve yöneticileri komite 
başkanları, delegeler ve basın mensupları 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Hüseyin Öz’ün divan 
başkanlığını yaptığı genel kurula video kon-
feransla katılarak bir konuşma yaptı. Ars-
lan, Hatay’ın ülkemiz için tarihi ve stratejik 
önemine vurgu yaptı.

“Hatay, Ülkemizin En Önemli 
Şehirlerinden Birisidir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Hatay, 
sahip olduğu konum ve tarihi nedeniyle 
ülkemizin en önemli şehirlerinden bir ta-
nesidir. Hatay, farklı kültürlerin, inanışların, 
anlayışların ve yaşam biçimlerinin bir arada 
barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Hatay’ın 
bu anlamdaki tecrübesi aslında Türkiye için 
de çok güzel bir örnektir. Bütün bu başarıla-
rının içerisinde HAK-İŞ’in de bu şehirde şu-
belerimizin yer alması bizi ayrıca mutlu edi-
yor. Şube Genel Kurulumuzu Hatay’da birlik 
ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyor 
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” 
dedi. Arslan, “Hizmet-İş Sendikası olarak 
İskenderun şubemizle ve Hatay şubemizle 

bu şehirde daha fazla varlık göstereceğiz ve 
daha güçlü bir şekilde yer alacağız. Bu şeh-
rin potansiyeli, önümüze koyduğu imkanlar 
bugünkü sayılarımızın çok daha ilerisinde 
bir sendikal yapıyı güçlendirmemiz gerekti-
ğini, çok daha güçlü bir sendikal yapıyı inşaa 
etmemiz gerektiğini bize işaret ediyor” diye 
konuştu.
HAK-İŞ’in kadın üyeler açısından büyük 
bir açılım gerçekleştirdiklerini vurgula-
yan Arslan, “Kadın konusunda Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirdik. Bu konuda ilk adım 
atan Hizmet-İş Sendikamızdır. Hizmet-İş 
Sendikamızın 2019 yılındaki kongresinde 
işyerlerindeki kadın üyelerimizin sayısı ora-
nında şube kongrelerinde temsil edilmesi 
değişiklik kararını tüzüğümüzde hayata ge-
çirdik. Bu nedenle kadın konusunda sadece 
konuşan değil, kadının emeğini, bedenini, 
değerlerini kutsayan ve bunun için müca-
dele eden bir noktadayız. Kadın üyelerimizin 
Konfederasyonumuzda ve sendikalarımız-
da daha görünür hale gelmeleri ve bu mü-
cadelede daha fazla yer almaları konusun-
daki mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hiz-
met-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin 
Öz, Pandemi sürecindeki yoğun ve özverili 
çalışmalarından dolayı belediye çalışanları 
başta olmak üzere sağlık çalışanları ve bü-
tün emekçilere teşekkürlerini iletti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Temmuz 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Hatay Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na 

video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı. 

ARSLAN, ŞUBE GENEL KURULUNDA KONUŞTU
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Temmuz 2021 tarihinde Konfederasyonumuza  
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Çanakkale Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na 

video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, ÇANAKKALE 
ŞUBE GENEL KURULUNA KATILDI

Şube genel kuruluna, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Ge-
nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil 
Özdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Er-
doğan, HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat 
Yılmaz, HAK-İŞ Bölge İl Başkanları, Konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın Ça-
nakkale İl Başkanları, Sendikalarımızın Şube 
Başkanları, Komite Başkanları sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve ba-
sın mensupları katıldı. Genel kurula video 
konferans yöntemiyle katılan Genel Başka-

nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamı-
zın Çanakkale Şubesini gösterdikleri başarı-
dan dolayı kutladı.

“İlk Örgütlülüğümüz Biga 
Belediyesinde”

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sen-
dikamızın Çanakkale’de ilk örgütlülüğü Biga 
Belediyesinde gerçekleştirdiğini kaydeden 
Arslan, Evreşe, Ezine, Geyikli, Gümüşçay, 
Lapseki, Terzialan, Umurbey ve Eceabat be-
lediyelerinde çalışan emekçilere Hizmet-İş 
Sendikamıza teveccühlerinden dolayı teşek-
kür etti. HAK-İŞ mücadelesinin sadece sen-

dikal mücadele olmadığını vurgulayan Ars-
lan, “Mücadelemiz bir gelecek mücadelesi, 
bir medeniyet mücadelesi, değerler müca-
delesi ve bu değerlerimizle birlikte erdemli 
bir sendikal inşa gayretidir” dedi.

“Çanakkale Yarınımızın 
Teminatıdır”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, “Çanakkale dünümüzün, 
bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olan 
bir şehirdir. Ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz 
açısından tarihe not düşmüş olan Çanakka-
le’nin geçilemez olduğunu, bu ülkenin ev-
latlarının kanlarıyla dünyaya gösterdiği bir 
beldedeyiz, bir bölgedeyiz” dedi.

“Nerede Haksızlığa Uğrayan Birisi 
Varsa Yanındayız” 

Öz, “HAK-İŞ olarak nerede haksızlığa uğra-
yan zulüm gören birisi varsa onun yanında 
olmalıyız felsefesiyle hareket ettik. Bu anla-
yışla Bayramiç Belediyesinde çalışan arka-
daşlarımız için hep beraber mücadele ettik. 
Bu yeryüzünde bu ülke var oldukça hakkın 
yanında olanlarla haksızlık yapanlar hep 
karşı karşıya gelecekler. Önemli olan bizim 
teşkilat mensupları olarak hep hakkın yanın-
da olmamızdır” sözlerine yer verdi.
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Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan'ın yanı sıra  HAK-İŞ Genel Başkan 

Yardımcımız ve Hizmet-iş Sendikası Genel 

Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-iş 

Sendikası Genel Başkan Yardımcı Halil Öz-

demir, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa 

Şişman,Konfederasyonumuza bağlı Sen-

dikalarımızın Başkan ve yöneticileri  Sendi-

kalarımızın İstanbul Şube Başkan ve yöne-

ticileri, Komite Başkanları, Sivil toplum ku-

ruluşlarının temsilcileri, delegeler ve basın 
mensupları katıldı.
Genel Kurul, Hizmet-iş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Halil Özdemir’in divan 
başkanlığında, aziz şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okun-
masıyla başladı.

''Hak-İş Ailemizi Büyütmenin 
Sevinci İçerisindeyiz''

Hizmet-iş Sendikasının İstanbul’da her ge-
çen gün üye sayısını artırdığını ifade eden Ge-
nel Başkanımız Arslan, “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Sendikamızın İstanbul’da yıllardır devam 
eden emek mücadelesi ilk günkü azimle 
devam etmektedir. Sadece Türkiye’nin değil 
Dünya’nın en önemli şehirlerinden biri olan 
İstanbul’da her geçen gün üye sayımızı artı-
rıyoruz. 
Bir yanda HAK-İŞ ailemizi büyütmenin se-
vinci içerisindeyken, bir yanda da artan so-
rumluluklarımızın gereği şube sayımızı artı-
rıyoruz. Bu anlayış ile yeni kurulan İstanbul 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Ağustos 2021 tarihinde Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 14 No’lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna 

videokonferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

ARSLAN: "HAK-İŞ’İN BÜYÜMESİ  
TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİDİR"
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14 No’lu Şubemizin Genel Kurulu’nun hayır-
lara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Arslan, Tüm Afetzedelere Geçmiş 
Olsun Dileklerin İletti

17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Dep-
remi’ni anımsatan Arslan, bu vesileyle, 22 yıl 
önce yaşanan depreme ve yakın zamanda 
yaşanan yangın ve sel felaketine maruz ka-
lan tüm afetzedelere geçmiş olsun dilekle-
rini iletti.
Arslan, afetlerde hayatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Arama ve Kurtarma Ekibimiz 
Afet Bölgelerinde Çalışmalarını 
Sürdürüyor

Son dönemde yaşanan yangın, sel ve terör 
nedeniyle acıların katmerleştiğini belirten 
Arslan, “Ülkemiz içerde ve dışarda her türlü 
zorluğa karşı mücadele ediyor. HAK-İŞ ola-
rak daha önceki afetlerde olduğu gibi yara-
ları sarmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ Arama ve 
Kurtarma ekibimiz afet bölgelerinde çalış-
malarını sürdürüyorlar” dedi.

Afetlerde yardım hizmetlerini kurumsal-
laştıracaklarının müjdesini veren Arslan, 
“AFAD ile ortak bir projemiz var. Bu projeyi 
Türkiye geneline yaymak istiyoruz. HAK-İŞ 
il başkanlıkları bünyesinde arama kurtarma 
konusunda profesyonelleşmiş ve yetkilendi-
rilmiş ekipleri oluşturmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

Çözüm Odaklı Bir Emek Örgütüyüz

HAK-İŞ’in çözüm odaklı bir Konfederasyon 
olduğunu belirten Arslan, Hatay bölgesinde 
PKK’lı teröristler tarafından yakılan orman-
ları, inisiyatif alarak fidan bağış sertifikala-
rıyla yeniden yeşillendirmeye çalıştıklarını 
kaydetti.
Arslan, HAK-İŞ’in, emekçilerin hak ve gele-
ceği yanında ülkemizin geleceği için de çalış-
malar yürüttüğünü söyledi. Arslan, “HAK-İŞ 
sadece emekçiler için değil ülkemiz için de 
son derece önemli bir örgüttür” dedi.

Sendikal Mücadeleyi Değerlerimizle 
Birlikte Yürütüyoruz

Milli, yerli duruş ve faydacılığın HAK-İŞ ve 

HİZMET-İŞ’i diğer emek örgütlerinden ayırdı-
ğını belirten Arslan, “Bu toplumun değerleri, 
inançları, kültürel değerleri, bu toplumun 
tarihsel yürüyüşü HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in 
değerleridir. Bu devleti devlet yapan, bu 
toplumu millet yapan değerler bizim değer-
lerimizdir. Mücadeleyi bu değerlerle birlikte 
yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hak-İş’in Büyümesi Türkiye’nin 
Büyümesidir

“HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesi 
demektir. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücü-
dür” diye konuşan Arslan, “İçerden ve dışar-
dan bu ülkenin güçlü olması önlenmek iste-
niyorsa, buna karşı HAK-İŞ’in güçlü olması, 
bu oyunların bozulması demektir. Türkiye’de 
14 milyon çalışan var. Bunların 2 milyonu 
sendikalı. Geride 12 milyon emekçi var. Bu 
12 milyon emekçiyi HAK-İŞ’e bağlı sendika-
larımızda örgütlememiz gerekiyor. HAK-İŞ 
sadece bir sendikal örgüt değil, aynı zaman-
da bu ülkenin geleceği için önemli ve güçlü 
bir sivil toplum örgütüdür” dedi.
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Demokrasinin en önemli sacayaklarından 
birinin sendikalar olduğunu belirten Arslan, 
şöyle konuştu: Bağımsız ve özgür sendika-
cılığın demokrasi için ne kadar kıymetli oldu-
ğunun farkındayız. Şube genel kurullarımızı 
demokratik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Sendikamızda üyelerimiz oranında kadın 
ve erkeğin delege olarak tespit edilmesini 
sağlıyoruz. Kadınların ve erkeklerin sendi-
kal mücadeleyi birlikte geleceğe taşımasını 
istiyoruz. Fıtratta farklılık, haklarda eşitlik il-
kemizden yola çıkarak bu mücadeleyi ileriye 
taşımamız gerekiyor.” 

Öz: Afetlerin Arkasında Doğaya 
İhanet Var

Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçek-
leştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Hüseyin Öz, ülkemizde son günlerde yaşa-
nan afetlerin arkasında doğaya karşı yapılan 
tahribatın olduğunu söyledi.
Öz, “Ülkemizin güneyinde orman yangın-
larıyla mücadele ederken, Karadeniz’de üç 
ilimizi etkileyen büyük bir sel felaketiyle 
karşı karşıya kaldık. Bu felaketleri yaşama-
mızın nedeni çevreye yaptığımız ihanettir. Bu 
büyük felaketlerin arkasında doğaya karşı 
yaptığımız ihanet var. Bizim için depremler-
den, yangınlardan ve sel ve su taşkınlarından 
alınacak dersler var. Doğanın kurallarını asla 
çiğnememeliyiz” dedi.
Son zamanlarda yaşanan afetlerden dolayı 
birçok insanımızın hayatını kaybettiğine dik-
kat çeken Öz, afetlerde hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı diledi.

Afetzedelerin Yanındayız

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in afet bölgelerinde 
çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Öz, ku-
rumsal olarak sorumluluğumuzu yerine 
getiriyor, arama, kurtarma ve yardım çalış-
malarımızı teşkilat mensuplarımız ve üyele-
rimizle birlikte sürdürüyoruz” dedi.

Üyelerimize Daha İyi Hizmet İçin 
Yeni Şubeler Kurduk

Genel Yönetim Kurulumuzun, üyelerimize 
daha hızlı ve kapsamlı hizmet verebilmek 
için İstanbul Anadolu yakasında 14 No’lu, 
Avrupa Yakasında ise 13 No’lu şubeyi kurma 
kararı aldığını kaydeden Öz, “İstanbul’da yeni 
bir süreci işletiyoruz. Tek bir üyemizin dahi 
dışarda kalmayacak şekilde bütün üyeleri-
mizin temsil edildiği bir yapı oluşturuyoruz” 
dedi.

ÜYELERİMİZİN İRADELERİNE 
SAYGILIYIZ

Bir kısım sözde sendikal yapıların demok-
ratik süreçleri işletmeyerek emekçileri yok 
saydığını belirten Öz, “Sözde sendikacılar 
işçilerin önüne sözde sandık getirirler ama 
asla gerçek sandık getirmezler. Kendi adam-
larını belirler. Biz HİZMET-İŞ olarak, hiçbir 
seçimde böyle yapmadık. Üyelerimizin ira-
desine saygı gösteriyoruz. Şube genel kurul-
larımız öncesinde, şubemize bağlı işyerlerin-
de çalışan bütün üyelerimize doğrudan teb-
ligat gönderiyoruz. SMS göndererek delege 
seçimlerinden tüm üyelerimizin haberdar 
olmasını sağlıyoruz. Çünkü biz emekçile-
rin haklarını emanetimiz olarak görüyoruz” 

şeklinde konuştu. 

Daha İyi Sözleşmelere İmza 
Atacağız

HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sayısı ve temsil 
gücüyle büyük bir sendika olduğunu vurgu-
layan Öz, İstanbul’da imzalanan toplu iş söz-
leşmeleri ile enflasyonun üzerinde artışlar 
sağlandığını kaydetti.
Öz, “Bundan sonra daha iyi sözleşmelere 
imza atacağız. İkinci dönem sözleşmeler için 
hazırız, sizlerde hazır olmalısınız.  Sorunları 
sağlıklı bir şekilde tespit ettik, masaya sağ-
lıklı bir şekilde oturacağız. Emekçiler için 
fedakârlık yapılması gerekiyorsa HAK-İŞ ve 
HİZMET-İŞ olarak tereddütsüz kabul etmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
Genel Kurulda ayrıca HAK-İŞ İstanbul İl Baş-
kanı Mustafa Şişman, Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve 
Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan birer selam-
lama konuşması yaptılar. 
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Koronavirüs önlemlerine riayet edilerek 
gerçekleştirilen eğitim programına, Genel 
Başkanımız  Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası 

Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hiz-
met-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, 
yeni kurulan şubelerin başkanları katıldı. 

“Söylem ve Eylemi Bir Olan  
Sendikacılık Yapıyoruz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yeni 
şube başkanlarını HAK-İŞ’in değerleri hak-
kında bilgilendirdi.
Arslan, HAK-İŞ’in eylem ve söylem birlik-
teliğinin hayat bulduğu bir sendikacılık yap-
mak için kurulduğunu söyledi.
HAK-İŞ’in çalışma hayatı ve Türkiye açı-
sından önemine değinen Arslan, “HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak ilke, inanç ve de-
ğerlerimize uygun bir sendikacılık yapıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Mayıs 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın yeni kurulan şubelerinin başkanlarıyla kurum içi  

eğitim programında bir araya geldi. 

ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN 
YENİ ŞUBE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
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Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen imza törenine, Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Mamak Belediye Baş-
kanı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan 
Yardımcısı Orhan Pabuççu, Hizmet-İş Sen-
dikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız 
ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 No’lu Şube 
Başkanı Yusuf Güler katıldı. Arslan, Ma-
mak’ın sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin 
en önemli ilçelerinden birisi olduğunu belir-
terek, “Uzun süren ve çetin geçen görüşme-
lerin sonucunda toplu iş sözleşmemizi ma-
sada tamamlanmanın sevincini yaşıyoruz. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendika-
mıza, belediyemize, üyelerimize ve ailelerine 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çalışan İnsanın İşi ve Ekmeğiyle 
Oynanmamalı”

1 Temmuz’da işten çıkarma yasağının tekrar 
uzatılmamasının ardından 2 gün içinde pek 
çok emekçinin işten çıkarılmaya başlandığı-
na dikkati çeken Arslan, işini yapan insanın 
işi ve ekmeğiyle oynanmaması gerektiğini 
söyledi.

“Örnek Sözleşmelerimizden Birisini 
Daha İmzaladık”

31 Mart yerel seçimleri sonrasında bazı bele-
diyelerde çok sayıda emekçinin işten çıkarıl-
dığını, bazılarının sürgün edildiğini ve 40 bine 
yakın emekçinin de sendikalarından zorla 
istifa ettirildiğini hatırlatan Arslan, “Mamak 
Belediyesi’nde uzun yıllardır örgütlü sendi-

kayız, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sorunları-
mızı diyalog ile çözüyoruz. Bugün de örnek 
sözleşmelerimizden birisini daha imzaladık. 
Pandemiden dolayı dünyamız ile birlikte ül-
kemizin de zor bir süreçten geçtiği günlerde 
böyle bir toplu iş sözleşmesini uzlaşıyla bitir-
mek önemlidir” dedi.

“Ücretlerin Zamanında Ödenmesi 
Önemli”

Emekçilerin ücret ve sosyal haklarının za-
manında ödenmesinin önemini vurgulayan 
Arslan, Mamak Belediye Başkanı Köse’ye 
ücretlerin gününde ödenmesi noktasında 
gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürle-
rini iletti. Sendikalar ve belediyelerin ortak 
bir sorumluluğa sahip olduğunu dile getiren 
Arslan, “Ülkemizin birliğini ve istikrarını ko-

rumak için birlikte çalışmak zorundayız” diye 
konuştu.

“Çalışanlarımızın Mutluluğunu 
Önemsiyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, be-
lediyeyi adalet ile yönettiklerini ve çalışan-
ları hiçbir ayrıma tabi tutmadıklarını söyledi. 
Köse, “Bizim mücadelemiz değer mücadele-
si, inanç mücadelesi ve hizmet mücadelesi-
dir. Belediyemizin eli ayağı çalışanlarımızdır. 
Çalışanlarımızın mutluluğu bizim için önem-
lidir. Biz istiyoruz ki; çalışanlarımızın imkân-
ları iyi olsun. Toplu iş sözleşmemizde bu 
arzumuzu gerçekleştirdiğimize inanıyorum” 
dedi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşme-
sinde karşılıklı olarak imzalar atıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Temmuz 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamız ile Mamak Belediyesi arasında imzalanan toplu sözleşme törenine katıldı.

ARSLAN, MAMAK BELEDİYESİ TİS TÖRENİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamız ile Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında imzalanan 

toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

ARSLAN, ÇORUM'DAN
BİRLİK ve BERABERLİK MESAJI VERDİ 

İmza törenine, Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Ha-
lil İbrahim Aşgın, MİKSEN Genel Sekreteri 
Zekeriya Sancı, HAK-İŞ Çorum İl Başkanı 
Mustafa Köroğlu, HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı 
Ferman Zararsız, işyeri sendika temsilcile-
ri, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
Şube Başkanları, üyelerimiz ve basın men-
supları katıldı. Toplu iş sözleşmesi töreninde 
konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
işçi ve işveren örgütlerinin milletimizin, ül-
kemizin, devletimizin bütünlüğü ve emek-
çilerin menfaati için gerçekleştirdiği ortak 
çalışmaların önemine vurgu yaptı. HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ ve TİSK’in farklı konfederasyonlar 
olmasına karşın, emekçilerin ve ülkemizin 
menfaati doğrultusunda pek çok çalışmayı 

birlikte gerçekleştirdiğini kaydeden Arslan, 
pandemi süresince kısa çalışma başta ol-
mak üzere pek çok konuda HAK-İŞ, TÜRK-
İŞ ve TİSK’in birlikte ortak protokollere imza 
attığını söyledi. Filistin’de yaşanan insanlık 
dramına karşı uluslararası toplumu hareke-
te geçmeye çağıran Arslan, Filistin ve Kudüs 
hassasiyetinden dolayı Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’a, milletimize ve HAK-İŞ’li emekçi-
lere teşekkür etti.

Sözleşme İle Yeni Haklar Sağlandı

Çorum Belediyesi ile imzalanan toplu iş söz-
leşmesinin emekçiler için büyük bir kaza-
nım olduğunu belirten Arslan, sözleşme ile 
yeni ilave hakların sağlandığını, bir sonraki 
sözleşmede ise şirket işçileri ile eski kad-
rolu işçilerin ücretlerinin denkleştirileceğini 

söyledi. Belediye işçileri arasında uygulanan 
8 yevmiye kalemini 3'e düşürdüklerini söy-
leyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbra-
him Aşgın, “Bu sayede aynı ya da benzer işi 
yapsa da farklı ücret alan işçiler arasındaki 
adaletsizliği giderdik” dedi. İmzalanan söz-
leşmenin 2021 ve 2022 yıllarını kapsadığını, 
2022'de de işçilerin aylık kazancında artış 
olacağını ifade eden Aşgın, 2 yılın ortalama-
sına bakıldığında bu sözleşmeyle maaşlarda 
yüzde 32, sosyal yardımlarda yüzde 40 artış 
sağladıklarını sözlerine ekledi.
Törenin ardından Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Çorum Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın’a Hatay Ormanları Ağaç-
landırma Arazisine, adına yapılan fidan ser-
tifikalarını takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Ha-
ziran 2021 tarihinde, Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamız ile İzmir Berga-
ma Belediyesi iştiraki Bakırçay A.Ş. arasında 
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine 
katıldı. Bergama Kültür Merkezi’nde Koro-
navirüs önlemlerine uygun olarak gerçek-
leştirilen imza törenine, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Bergama Belediye Başkanı 
Hakan Koştu, HAK-İŞ İzmir İl Başkanımız 
Gültekin Şimşek, Konfederasyonumuza bağlı 
sendikaların İzmir İl başkanları üyelerimiz ve 
basın mensupları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in İzmir’de 35 yıllık bir geçmişinin oldu-
ğunu belirterek, “Uygarlık tarihinin en eski 
yerleşim yerlerinden birisi olan Bergama’da 
HAK-İŞ üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 
İzmir’de köklü bir geçmişe sahibiz. HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın İzmir’deki üye sayısı 
on binlerin üzerindedir. Yapacağımız çalışma-
larla daha çok emekçiye ulaşacağız. HAK-İŞ 
olarak bunu yapacak gücümüz ve arzumuz 
var. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşme-
mizin üyelerimize ve belediyemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

“Çatışmanın, Kavganın Kimseye 
Faydası Yok”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendika-
larımızın pandeminin olumsuz etkilerinden 
emekçileri korumak adına yoğun çalışma yü-
rüttüğünü belirten Arslan, “Salgın kamu-özel 
bütün kuruluşları etkilediği gibi belediyele-
rimizi de olumsuz etkiledi. Ancak biz bütün 
olumsuzluklara rağmen toplu iş sözleşmele-
rimizi barışçıl bir şekilde, çatışmaya döndür-
meden, belediyelerimiz ve kentlerimize zarar 
vermeden, ortak bir uzlaşı içerisinde, emekçi 
kardeşlerimizin yüzünü güldürerek sonuç-
landırıyoruz” dedi.

Toplu iş sözleşmelerinde yakalanan uzlaşının 
toplumun her kesiminde olmasını temenni 
ettiklerini ifade eden Arslan, “Çatışmanın, 
kavganın, kimseye faydası yok, esas olan 
masayı devirmek değil, masada kalmaktır. 
Biz işvereni rakip olarak değil, sosyal ortak 
olarak kabul ediyoruz. Bu temel felsefeyi he-
pimizin benimsemesini tavsiye ederim” dedi.
HAK-İŞ'in uzlaşı, diyalog ve birlikte çalış-
maya verdiği öneme dikkat çeken  Arslan, 
“Diğer sendikalarla rekabetimizi yapacağız 
ama aynı zamanda ülkemizin, işverenimizin 

ve çalışanlarımızın çıkarları için birlikte hare-
ket etmeyi öğreneceğiz. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve 
DİSK olarak, farklı Konfederasyonlar olma-
mıza rağmen bunu başarıyoruz. TÜRK-İŞ ile 
asgari ücretin artırılması için birlikte çalıştık. 
Biz farklılıklarımıza rağmen işçilerin hakları 
için birlikte çalışmayı başarabildik. Yine pan-
demi sürecinde kısa çalışma ödeneği, ücret-
siz izinler ve yasadışı işten çıkarmalara karşı 
birlikte hareket ettik, pek çok konuda ortak 
deklarasyon yayınladık” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in uzlaşı, diyalog ve birlikte 
çalışmaya verdiği öneme dikkat çekerek, "Emekçilerin ortak menfaatleri için birlikte  

çalışmayı ve birlikte çözüm üretmeyi önemsiyoruz" dedi. 

ARSLAN, "EMEKÇİLERİN MENFAATİ İÇİN 
ORTAK ÇALIŞMALARI ÖNEMSİYORUZ" 
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Ortak Taleplerimizi Hükümete Sunduk
Önümüzdeki günlerde Kamu çerçeve protokolünün imzalanacağını 
hatırlatan Arslan, “Bu konuda daha önce HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ola-
rak ayrı ayrı müzakere yapıyorduk. Bu yıl bir araya geldik ve birlikte 
mücadele kararı aldık. İki Konfederasyon olarak komiteler oluştur-

duk ve taleplerimizi geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanlığına sunduk. 
Birbirimizden farklıyız, sosyolojik tabanlarımız farklı, ilkelerimiz 
farklı ama bu ülkenin çalışanları ortaktır. 

Emekçilerin ortak menfaatleri için birlikte çalışmayı ve birlikte çö-
züm üretmeyi önemsiyoruz” dedi.

“Taşeron Sisteminin Kamuda 
Kaldırılması İçin Çok Mücadele 
Ettik”

Geçmişte taşeron şirketlerde çalışan emek-
çilerin bugün imzalanan toplu iş sözleşme-
leriyle huzura kavuştuğunu ifaden eden Ars-
lan, bu sürece kolay gelinmediğini belirtti.
Arslan, “Modern köle muamelesi gören, ayın 
sonu geldiğinde tekrar çalıştırılıp çalıştırılma-

yacağından emin olamayan, fazla mesaisi 
verilmeyen, tatil ve yıllık izni kullandırılma-
yan, kıdem tazminatı alamayan, hatta hafta-
lık çalışma süresini bilmeyerek çalıştırılan 1 
milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda is-
tihdam edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir başa-
rıdır” diye konuştu. Bergama Belediye Başka-
nı Hakan Koştu, “Emekçilerimizle Bergama 

için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Biz 
yerel yönetimlerin görevi halkımızın hayatını 
kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir şehirler 
inşa etmektir. 
Bu sorumluluğumuzu yerine getirirken işçi 
arkadaşlarımızın en iyi çalışma şartlarını 
oluşturmak da bizim en önemli görevleri-
mizdendir. İşçimizin alınterinin karşılığını 
vermek daima önceliğimizdir” dedi. 
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SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ ACİL SORUNLARINI 
BAKAN YANIK İLE GÖRÜŞTÜK

ÖZ SAĞLIK-İŞ’TEN 696 SAYILI  KHK SORUNLARI ÇALIŞTAYI

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 

Sert ve Genel Merkez Yöneticilerini maka-

mında kabul eden  Aile  ve  Sosyal Hizmetler 

Bakanı Derya  Yanık, Sendikanın ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti belirtirken, sosyal ta-

raflarla, ortak akılla yürütülen çalışmaların 

sonuca  ulaşacağına inandığını belirtti. Bakan 
Yanık, Sendika tarafından problemlerin çö-
zümüne ilişkin olarak sunulan tekliflerin de-
ğerlendirileceğini söyledi. Genel Bakanımız 
Devlet Sert’te yeni görevinden dolayı Bakan 
Yanık’ı kutladı, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Sendikamız  Genel Başkanı Devlet Sert, Aile 
ve  Sosyal Hizmetler Bakanı Derya  Yanık  ile 
yapılan görüşmede sosyal hizmet çalışanla-
rının genel sorunlarını,  696 sayılı  KHK’dan 
kaynaklanan sorunları,  Toplu  İş sözleşmesi  
uygulamasındaki  farklılıkları, Sendika tara-
fından düzenlenen 696 Sayılı  KHK’ya  ilişkin  
Çalıştayı ve sonuçlarını, sosyal hizmet mer-
kezleri açısından yaşanan iş kolu farklılığı  
problemini ve Bakanlığa  bağlı  Genel Müdür-
lüklerde yaşanan uygulama birliği sıkıntılarını 
anlattı, Sendika olarak hazırlanan çözüm ra-
porlarını sundu, sorunların çözümü için ortak 
komisyon kurulması  talebini yineledi.

Sendikamız bünyesinde kurulu olan Öz Sağ-
lık İş Stratejik Araştırmalar Merkezi ÖZ-SAM 
tarafından gerçekleştirilen “Sağlık ve Sosyal 
Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Güncel So-
runları” başlıklı Çalıştayımız alanında uzman 
akademisyenlerin, kamu bürokrasisinin, 
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve bağ-
lı sendikaların katılımı ile gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü ÖZ-SAM Danışma Kurulu 
Başkanı ve Hacı Bayram Veli  Üniversitesi 
İİBF Çalışma  Ekonomisi  Öğretim Üyesi  Doç. 
Dr.  Merve Özaydın’ın yaptığı Çalıştaya akade-
mi dünyasından hukuk alanında Hacı Bayram 
Veli  Üniversitesi Hukuk  Fakültesi  Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.  Muhittin Astarlı, kamu yöne-
timi alımında da yine Hacı  Bayram Veli Üni-

versitesi İİBF Kamu Yönetimi  Bölümü öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr.  Murat Akçakaya 
sunumları ile destek verdi.

Arslan: “Taşerona Kadro Hak-
İş’in Öncülünde ve Liderliğinde  
Gerçekleşmiştir”

Sendikamız tarafından düzenlenen Çalıştaya 
katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 
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ÖZ SAĞLIK-İŞ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAĞLIK ve SOSYAL EMEK HAREKETİ
195.936 ÜYE İLE LİDER, MODEL, GÜÇLÜ SENDİKAYIZ

200 BİN ÜYEMİZ İÇİN 200 BİN LİRA BAĞIŞ YAPTIK

yaptığı konuşmada taşeronda çalışan işçile-
rin kadro almalarındaki en büyük mücade-
lenin HAK-İŞ’in öncülüğünde ve liderliğinde 
gerçekleştiğine dikkat  çekerek, “inandık, 
mücadele ettik ve başardık” dedi. Taşeron 
emekçilerinin bir kısmının çeşitli nedenlerle 
kadro kapsamı dışında kaldığını hatırlatan  
Arslan, “bu arkadaşlarımız için kadro  talebi-
miz ısrarlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Sert: Amacımız KHK İle Taşerondan 
Kadroya Geçirilen İşçilerimizin 
Sorunlarının Çözümüne Akademik 
Bir Bakış Açısı Kazandırmaktır”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sendi-
kamız Genel Başkanı Devlet Sert,  çalıştayın 
amacını  696  sayılı  KHK ile taşerondan kad-
roya geçen kamu işçilerinin yaşamış olduğu  
sorunların çözümüne akademik bir bakış 
açısı kazandırmak olduğunu söyledi.

696 Sayılı KHK’nın ürettiği pek çok sorunun 
en başında bulunan Tayin-Becayiş, Görev Ta-
nımı, Zorunlu Emeklilik ve  Ev Tipi  Çalışma 
konularında  Sendika  olarak çalışmalarını 
aralıksız sürdüğünü kaydeden  Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkanı  Devlet Sert,  Çalış-
tay çıktılarının yayın haline getirilip, ilgili taraf-

ların tamamına sunulacağını ifade etti.
Çalıştayda bakanlık bürokratları kamu uygu-
lamalarını anlatırken,  işçi temsilcileri de sa-
hada yaşanan sorunları dile getirdiler. Çalış-
tay devam ederken, sosyal medya  üzerinden 
de  konuya  ilişkin  30 binin üzerinde tweet ve 
mesaj paylaşıldı. Çalıştay Sendikanın sosyal 
medya hesaplarından  canlı olarak yayınlandı.
Çalıştay’da yer  alan tüm konular, gerçekle-
şen oturumlar ve taraf görüşleri “Sağlık Ve 
Sosyal Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Gün-
cel Sorunları Çalıştayı” başlığı  ile kitap olarak 
yayınlandı.

Öz Sağlık-İş Sendikamız, ülkemizde yaşa-
nan doğal afet yaralarının daha hızlı şekilde 
sarılabilmesi için Türk Kızılay’ına 200 bin 
liralık bağışta bulundu. 
Türk Kızılay Genel Merkezi’nde düzenlenen 
bağış törenine Sendikamız Genel Başkanı 
Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcılarımız, 
HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıl-

dız, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı 
Murat Ellialtı ve yönetimi katıldı.
Bağış töreninde konuşan Genel Başkan 
Devlet Sert, ilerleyen süreçlerde de sen-
dika adına bağış kampanyalarına devam 
edeceklerini belirterek, “200 Bin üyemiz 
adına 200 bin liralık bağışta bulunmak is-
tedik, Kızılayımızın önderliğinde inşallah bu 

faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Allah ülkemi-
zi kazadan beladan korusun” dedi. 
Konuşmaların tamamlanmasının ardından 
temsili bağış çeki, Genel Başkanımız Dev-
let Sert, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Osman Yıldız ve Yönetim Kurulumuz 
tarafından Türk Kızılayına takdim edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından açıklanan "6356 Sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları 
ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2021 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkın-
da Tebliğ" Resmi Gazete de yayımlandı. 

Buna göre  Sendikamız  Öz Sağlık-İş, 
sağlık ve sosyal hizmet  işkolunda 
195.936 üye sayısıyla kendi işkolunun 
lider sendikası oldu. Açıklanan  istatis-
tiklere göre yine  Sendikamız  Türki-
ye’nin en büyük  3. Sendikası  unvanını 
da korudu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Haziran 2021 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Öz Sağlık-İş Sendikamız tarafından düzenlenen Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu  

Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları Çalıştayı’na katıldı.

ARSLAN, SAĞLIK İŞÇİLERİNİN SORUNLARI 
ÇALIŞTAYINA KATILDI

Çalıştaya, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Öz Sağlık-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Devlet Sert, Sağlık Bakanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer 
Hizmet Sınıfları Atama Daire Başkanı Av. Er-
kan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-
dürü Orhan Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Ön-
der, Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri ile Öz Sağlık-İş 
Sendikası Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağ-
lık-İş Sendikamızın çalışma hayatını ve HAK-
İŞ Konfederasyonumuzun üyelerinin önemli 
bir bölümünü doğrudan ilgilendiren bir ko-
nuda, önemli bir çalıştay gerçekleştirmesin-
den dolayı kutladı. 

“Sağlık İşçilerine Ek Ödeme Talebi”

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 200 bin işçi sta-
tüsündeki emekçiye ek ödeme talebini her 
platformlarda dile getirdiğini söyleyen Ars-
lan, “200 bine yakın sağlık çalışanımız var. Bu 
arkadaşlarımız da sağlık sektöründe çalışan 
diğer arkadaşlarımız kadar risk altındalar. 
Ek ödemeler yapılırken bu arkadaşlarımızın 
kapsam dışında tutulması, onların sağlık 

çalışanı gibi görülmemesi haksızlık ve ada-
letsizliktir. Bu konuyu Sağlık Bakanımız ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da 
ilettik, sorunun çözülmesini talep ettik” dedi.

“Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve 
Protokolünü Sunduk”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, TÜRK-İŞ ile 
ortaklaşa hazırlanan kamu toplu iş sözleş-
mesi çerçeve protokolünü önceki gün Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e 
sunduklarını anımsatan Arslan, “Kamudaki 
700 bine yakın işçiyi kapsayan Kamu Toplu 
İş Sözleşmesi Çerçeve protokolü ile konfe-
derasyonlarımızın ortak taleplerini Sayın Ba-
kanımıza sunduk. Sayın Bakanımızın toplu iş 
sözleşmesi ile ilgili söylediklerini çok önemli 
buluyorum. Bütün bu süreçleri yeni Baka-
nımızla en kısa sürede sonuçlandırmak için 
elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye 
konuştu. Arslan, Bakan Bilgin’in hem bir 
siyasetçi hem de çalışma hayatının içerisin-
den gelen bir akademisyen, bilim insanı ola-
rak kuşatıcı, kapsayıcı kişiliği ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız için büyük bir 
şans olduğunu belirterek, “Bu şansı inşallah 
hep birlikte değerlendireceğiz” dedi. HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak, sorunların çözümü 

için mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini 
söyleyen Arslan, “Bütün sorunlarımızı bu tür 
çalıştay ve saha çalışmalarımızla gündeme 
getireceğiz ve çözeceğiz. Bunu yapmak bi-
zim görevimizdir” şeklinde konuştu.

“Sorunların Çözümüne Akademik 
Bakış Açısı”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, “Sendikamız bünyesinde kurmuş ol-
duğumuz ve kısa adı ÖZSAM olan Öz Sağlık 
Stratejik Araştırmalar Merkezimiz tarafından 
düzenlenen ve akademik sendikacılık vizyo-
nu içerisinde son derece önemli bulduğu-
muz bu çalıştayımız özellikle 696 sayılı KHK 
ile taşerondan kadroya geçen işçilerimizin 
yaşamış olduğu sorunların çözümüne aka-
demik bir bakış açısı kazandıracaktır. 696 
sayılı KHK’nın ürettiği pek çok sorunun en 
başında bulunan tayin, becayiş, görev tanımı, 
zorunlu emeklilik ve her türlü çalışma konu-
larının uzman akademisyenlerin görüşleri 
ve saha uygulamaları ile masaya yatırılacağı 
çalıştayımızın çıktıları yayın haline getirilerek 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re, Sayın Bakanlarımıza, ilgili taraflara, siyasi 
partilere, milletvekillerimize gönderilecektir” 
dedi.
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN GREV’DEKİ 
MASTAŞ İŞÇİLERİNE TAM DESTEK

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Bur-
sa’da faaliyet gösteren MASTAŞ’ta devam 
eden grev dolayısıyla, fabrika önünde bir 
miting gerçekleştirdi. Mitinge Genel Baş-
kanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Re-
cep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreteri-
miz Hicret Bozoklu, Hizmet-İş Bursa Şube 
Başkanı ve Hak-İş Bursa İl Başkanı Mustafa 
Yavuz, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çöl-
cü,  Marmara Bölgesinde bulunan Şubele-
rimizin başkan ve yöneticileri, Türk Metal 
ve Birleşik Metal Sendikası yetkilileri ile 
çok sayıda üyemiz ve MASTAŞ işçisi katıldı. 
‘İşte Başkan, İşte Sendika’ sloganlarıyla ve 
meşalelerle karşılanan Genel Başkanımız 
Değirmenci, mitingde bir konuşma yaparak, 
grevin hayırlı olmasını diledi.
“Selam olsun, Bursa’nın alnı ak, başı dik yiğit 
evlatlarına, Selam olsun, alınterini ekmeği-
ne katık yapan yüreği temiz Mastaş emek-
çilerine, Selam olsun, ekmeğimize kan doğ-
ramak isteyenlere, boyun eğmeyen emeğin 
aslanlarına, Selam olsun, alınterinin çalın-
masına göz yummayan Özçelik-İş neferleri-
ne” diyen Değirmenci, “Vicdanı yerine cüzda-
nının sesine kulak veren eyyyy İşveren, sana 
da selam olsun” ifadelerini kullandı.
“Sendikamızın, teşkilatları ve imkanlarıyla, 
MASTAŞ’ın fedakar, cefakar emekçisinin ya-
nında olduğunu dosta düşmana gösterme-
ye geldik” diyen Değirmenci, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu grev, sadece Mastaş emek-
çisinin veya Özçelik-İş Sendikasının grevi 
değildir.  Bu grev, Türkiye’nin grevidir.  Bu 

grev, çalışma hayatındaki ve sendikal yapı-
daki herkesin grevidir.  HAK-İŞ’in, TÜRK-İŞ’ 
in, DİSK’in ve bağlı sendikalarıyla, herkesin 
grevidir.  Burada bulunamayan ama yüreği 
bizimle atan tüm emekçilerin grevidir. Seher 
vaktinde bizlerden dualarını esirgemeyen 
mazlumların grevidir. Tabi ki bu grev, Bur-
sa’da emeğini ekmeği için harcayan çalışan-
ların grevidir. Türkiye’deki tüm sendikaların 
gücü buradadır.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

“Bizler, bugüne kadar hiçbir zaman masa-
yı deviren taraf olmayacağız dedik. İşletme 
bizimdir, üretim bizimdir, çarklar, fabrika 
bacaları, tezgahlar bizimdir, çalışmayı dur-
durmak en son çaredir dedik. Emekçiler 
olarak, nice fedakarlıklarla bu işletmeye sa-
hip çıktık. İşletmenin yaşadığı her sıkıntıda, 
elimizi taşın altına koymaktan geri durma-
dık. Geçen dönem Yüksek Hakemden çıkan 
sözleşmeye bile razı olduk. Çocuklarımızın 
boğazından geçecek fazladan bir lokma ek-
mekten bile vazgeçtik. Nasıl olsa bir gün bu 
kayıpları telafi ederiz dedik. İşte telafi edece-
ğimiz gün de, bugündür. Artık, bıçak kemiğe 
dayanmıştır. Emekçiler olarak, üzerimizdeki 
yükü taşıyacak derman, bizde kalmamıştır. 
Mutfaktaki yangını söndürecek, suyumuz 
tükenmiştir.”

“Hiç Kimse Pes Edeceğimizi 
Düşünmesin”

Tüm iyi niyetimize rağmen, gözleri olduğu 
halde bizi görmeyene, kulakları olduğu hal-
de bizi duymayana, aklı olduğu halde, bizi 
anlamayana da, yine söyleyecek sözümüz 

vardır. MASTAŞ işçisi hakkını alana kadar 
buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Grevimiz, 
haklı taleplerimiz karşılanana kadar devam 
edecektir. Hiç kimse, bizim pes edeceğimizi, 
bu grevi taşıyamayacağımızı düşünmesin. 
Çıktığımız bu yoldan geri döneceğimizi bek-
lemesin. Hiç kimse, beklentimiz karşılan-
madan, fabrikanın kapısından ayrılacağımızı 
zannetmesin.

“Grev Ödenekleri Hesaplarına Şuan 
Yatıyor”

Bugün burada sadece manevi değil, maddi 
olarak da yanınızdayım. Grev ödenekleriniz, 
2500 TL olarak her birinizin hesaplarına bi-
razdan yatırılacaktır. Ödenekleriniz, Ananızın 
ak sütü gibi helal olsun. Her zaman Özçe-
lik-İş’in şefkatli yüzünü yanınızda hissede-
ceğinizden asla ama asla şüpheniz olmasın. 
Bu coşkulu buluşmamız vesilesiyle, İşveren 
tarafına bir kez daha sesleniyorum; Biz ma-
sada görüşmeye hazırız. Masada anlaştık-
tan sonra, işimizin başına dönmeye de hazı-
rız. Üretmeye, kazandırmaya ve kazanmaya 
da hazırız.”

Yavuz: “Yüzümüz Gülerse, 
Fabrikamıza Geri Döneriz”

“Demir, çeliğe şekil veren, ilk günkü heye-
canla bugün burada yağmura rağmen ala-
nı dolduran MASTAŞ emekçisi kardeşlerim 
greviniz hayırlı olsun. Evet üretim sürsün, 
evet çarklar döndün ama bizim de yüzümüz 
gülsün diyoruz. Yüzümüz gülerse, başımız 
dik bir şekilde boşalttığımız fabrikamıza 
yine alnımız ak, başımız dik bir şekilde geri 
döneceğiz. Bir toplumda işçiler refaha er-
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medikçe, o toplumda mutluluktan, refah-
tan bahsedilemez. “Tüm kazanımlar verilen 
mücadeleye bağlıdır. Hayatı ilmek ilmek do-
kuyan, işini seven, sevdiklerine emek veren, 
emeğin kıymetini bilen, onurlu bir mücadele 
veren sizlerle gurur duyuyorum. Emeğimiz 

ve alınterimiz kazanacaktır. Bizler Hak-İş ve 
Özçelik-İş olarak her zaman çözümün bir 
parçası olmak istemişizdir. Vicdanınız rahat, 
başınız dik dursun. Grev bizim amacımız 
değil, aracımızdır. Taleplerimiz açık ve net-
tir. Günümüz şartlarına ve pandemi koşul-

larına göre gayet makuldur.” diyerek verilen 
mücadelenin önemine dikkat çekti.  Ko-
nuşmalarında ardından Genel Başkanımız 
Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
teşkilat mensuplarımız ve MASTAŞ işçisiyle 
alanda halay çekti.

İSDEMİR’DE TİS ÜYELERİMİZİN BÜYÜK MEMNUNİYETİ İLE İMZALANDI
Sendikamız Özçelik-İş ile örgütlü işyeri-
miz İSDEMİR (İskenderun Demir ve Çelik 
A.Ş.) arasında yürütülmekte olan 27. Dö-
nem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri an-
laşmayla sonuçlandı. Sendikamızın Genel 
Merkezinde yapılan son toplu iş sözleşme 
oturumunda ücret maddelerinde de an-
laşma sağlanması üzerine masa başında 
imzalar atıldı.
Genel Merkezimizde yapılan toplantıya 
Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, İs-
kenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör 
ve şube yönetimimiz katılırken, İSDEMİR’i 
temsilen de OYAK İnsan Kaynakları Grup 
Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu, İSDEMİR 
Genel Müdürü Mesut Keyfli ve Avukat Güliz 
Kaya katıldı.
Sözleşmeye ilişkin olarak Genel Başkanımız 
Değirmenci, OYAK Genel Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem ile OYAK binasında bir araya 
gelerek, toplu iş sözleşmesine ilişkin istişa-
relerde bulundu. Tüm görüşmelerin ardından 
İSDEMİR’deki üyelerimizin merakla beklediği 
toplu iş sözleşmesi, maddi ve sosyal birçok 
kazanımlar elde edilerek imzalandı.
İSDEMİR Toplu iş sözleşmesine ilişkin açık-
lamalarda bulanan Genel Başkanımız Değir-
menci, ‘Toplu İş Sözleşme görüşmeleri baş-
ladığı günden bu yana İSDEMİR’deki üyeleri-
miz için en iyisini elde etmenin mücadelesini 
verdik. ‘Ne pahasına olursa olsun kazanalım’ 
anlayışının acı tecrübelerini Türk çalışma ha-
yatının geçmiş uygulamalarından hepimiz 
iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu toplu iş sözleş-
mesini de hedeflediğimiz düzeyin üzerinde 
masa başında tamamlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” diye konuştu.
Genel Başkanımız Değirmenci açıklamaları-
na şu şekilde devam etti:
“Bizim İSDEMİR’de ortalama saat ücretimiz 
30 lira, kıdemimizde ortalama 16 yıl. Biz bi-
rinci altıncı aya enflasyon yüzde 8,23 iken biz 
yüzde 18 istedik. Bu kapsamda talebimizin 
yüzde 78’i karşılanacak şekilde, ilk altıncı ayı 

yüzde 14 olarak geçtik. 2. 3. ve 4. altıncı ay-
ları enflasyon olarak geçtik. Temmuz ayında 
da enflasyon oranında, tahmini yüzde 9 ci-
varında da bir artış üyelerimizin maaşlarına 
yansıyacak. Kıdem zammının adını da çeşitli 
gerekçelerle değiştirerek, destek ödemesi 
olarak anlaştık. Bu destek ödemesiyle birinci 
grupta olanlara yüzde 3.0, ikinci grupta olan-
lara yüzde 3.20, üçüncü grupta olanlara yüz-
de 4.5, dördüncü grupta olanlara yüzde 5.70 
ve son gruba yüzde 7 oranında zam yapılmış 
olacak. Bu rakamları birinci altıncı ay zammı 
olan yüzde 14’ün üzerine koyduğumuzda 
ikinci gruptakilere yüzde 17.20, üçüncü grup-
takilere 18.5, dördüncü gruptakilere 19,70, 
son grupta olanlara yüzde 20,78 birinci altı 
ay için ücret artışı yapılmış olacak. Dolayısıyla 
en düşük ücret artışı yüzde 17.20, en yüksek 
yüzde 20.78 olarak gerçekleşti. Artışlara TL 
bazında bakıldığında ise 1468 lira ile 1718 
arasında değişen miktarlarda üyelerimizin 
maaşlarında artış olacaktır. Temmuz ayın-
da tahmini şuandaki seyri yüzde 9 civarında 
olan altı aylık enflasyon 9 olarak ilave edilin-
ce, yıllık bazda yüzde 30.20 ücreti sağlanmış 
olacak”
Dolayısıyla 14.60 olan yıllık enflasyona kar-
şı yüzde 30’u aşan bir ücret artışı, 8,36 olan 
altı aylık enflasyona karşılık 19,70’lik bir artış 
İSDEMİR’deki emeğin aslanlarına helali hoş 
olsun. İSDEMİR’de Özçelik-İş Sendikasının 
Genel Başkanına, Yönetim Kuruluna, Şube 
Başkanına, şube yöneticilerine, temsilcile-
rine, Hak-İş’in Genel Başkanına ve yönetim 
kuruluna güvenen, destekleyen, dualarıyla 
hep yanımızda olan emeğin aslanlarına ha-

yırlı uğurlu olsun. Üyelerimize verdiğimiz 
sözlerin içini, imzaladığımız bu toplu iş 
sözleşmesiyle doldurmuş bulunmakta-
yız. ‘Yıllık enflasyonun 14,60 olduğu bir 
Türkiye’de sosyal yardımlarda yüzde 24’ü 
aşan bir artış alınmasını sağladık. Örne-
ğin, Kurban Bayramı yardımını 1.900 lira 
olarak geçtik.
Bütün üyelerimizin, bizlerden, en az ücret 
artışı kadar, hatta ücret artışından daha 
önemli bir talebi vardı. Pandemi bizlere 
bir kez daha gösterdi ki, sağlık her şey-

den önde geliyor. İSDEMİR işçisine Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası helali hoş olsun. Bu ta-
lebimizi de işverene kabul ettirerek, İSDEMİR 
işçisine hediye ediyoruz. Üyelerimizin hasta-
neye başvurularında herhangi bir ek ödeme-
lerine gerek kalmayacak” 
OYAK’ın değerli Genel Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem’e, Grup Başkanı Haluk Gümüş-
derelioğlu’na, İSDEMİR Genel Müdürü Mesut 
Keyfli’ye ve Avukat Güliz Kaya’ya, bütün üye-
lerim ve sendikam adına teşekkür ediyorum. 
OYAK Genel Müdürü Savaş bey, çok samimi, 
içten, kararlı ve Özçelik-İş Sendikasıyla yü-
rüyecek bir anlayışla, idari ve mali talepleri-
mizi karşılama konusunda bizlere yardımcı 
olmuştur.
Pandemiye rağmen toplu iş sözleşme gö-
rüşmelerinin 5 aydır yürütüldüğünü kayde-
den İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ise, “Büyük bir özveri ve fedakârlıkla 
sözleşme çalışmalarımızı yürüttük. Çünkü 
emekçi kardeşlerimizin bizlerden beklentile-
ri vardı. Bu kapsamda emekçi kardeşlerime 
bizleri sabırla, dedikodulara meydan verme-
den bekledikleri için teşekkür ediyorum. Asla 
kapalı kapılar ardından sözleşme yapmaya-
cağız dedik. Sözleşme biter bitmez, zaman 
kaybetmeden sözleşmemizi açıklayacağız 
dedik. Bugün de Ankara’dan bunu gerçek-
leştiriyoruz. Sahada da üyelerimizle sözleş-
menin detaylarını paylaşmaya devam edece-
ğiz. Emeği geçen Genel Başkanımıza, Genel 
Yönetim Kurulumuza, şube yöneticilerime, 
temsilci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Öz Finans İş Sendikası bir kültür etkinliği 
gerçekleştirdi. Öz Finans İş Sendikası Üyesi 
Banka çalışanları arasında bir anı yarışması 
düzenlendi. 
Mesleğine emek vermiş Banka çalışanları-
nın görev sırasında yaşadıkları anılarını ve 
tecrübelerini diğer meslektaşları ve hizmet 
verdikleri vatandaşlarla paylaşmak amacıy-
la bir "anı" yarışması düzenlendi. 
Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Baş-
kanı Cennet Can, Anı yarışması ile uzun 
süredir devam eden pandemi sürecinde 
üyelerimizin bir nebzede olsa sıkıntılarından 
uzaklaştırmak istediklerini belirterek, "Bunu 

başardığımıza gelen olumlu tepkilerle ina-
nıyorum. Onları farklı bir yöne bakmalarını 
sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum." dedi. 
Anı yarışmasının amacının hayatlarında ya-
şanılan tecrübelerin nesillere aktarmak ol-
duğunu söyleyen Kadın Komitesi Başkanı 
Can şu bilgileri verdi; "Üyelerimizin çalışma 
hayatında yaşadıkları, güldüren, düşündü-
ren unutamadığı anıları ile yarışmamıza 
başvuruda bulundular. Yüzlerce anı arasında 
büyük bir titizlikle 6 komisyon üyemizle 24 
anı değerlendirmeye kaldı. Bu 24 anıyı ise 
üyelerimizin beğenisine sunarak oylamaya 

açtık. En çok oy alan anı 1. olarak seçildi. 
Yine ikinci, üçüncü ve dördüncü üyelerimizin 
oyları ile belli oldu. Önümüzdeki zamanda 
bu anıları kitap haline getirip dijital ortamda 
herkesin faydalanması için çalışmalarımız 
sürecek."

Dereceye Giren İsimler

Ziraat Katılım Bankasından Harun Kahveci 
1., Halk Bankasından Burhan Topcu 2., Zira-
at Bankasından Salih Tekin 3., Ziraat Banka-
sından Onur Aslan 4. oldu. Ayrıca, dereceye 
giren ilk dördün haricinde ilk 20'ye giren ki-
şilere de teselli ödülü ve plaket taktim edildi.

BANKA ÇALIŞANLARI ANILARINI YAZDI

ÖZ FİNANS İŞ ŞUBELERİN GENEL KURULLARINI YAPTI

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI

Öz Finans İş Sendikası kuruluşlarını ta-
mamladığı Şubelerin 1. Olağan Genel Kurul-
larını gerçekleştirdi. Bursa, Konya, Antalya, 
Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Adana, Malat-
ya, Van, Erzurum, İstanbul Avrupa, İstanbul 
Anadolu Şubelerinin 1. Olağan Genel Kurul 
toplantılarını tamamladı. 
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ah-
met Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Ku-
rullarında Adana Şube Başkanı Atilla Çoğun, 
Antalya Şube Başkanı Yasin Akülkü, Bursa 
Şube Başkanı Mehmet Kop, Diyarbakır Şube 
Başkanı Tahsin Koçhan, Erzurum Şube Baş-
kanı Habibe Savaş, İstanbul Anadolu Yaka-
sı Şube Başkanı Abdulcelil Güven, İstanbul 
Avrupa Yakası Şube Başkanı Mümin Evren, 
Konya Şube Başkanı Ömer Rıdvan Yiğit, Ma-
latya Şube Başkanı Bülent Pektaş, Samsun 

Şube Başkanı Önder Doğan, Trabzon Şube 
Başkanı Alper Özağcı, Van Şube Başkanı 
İlyas Alparslan delegelerin desteğini alarak 
Şube Başkanı olarak seçildi. 

Kendi Hakkımızı Da İşverenin 
Hakkınıda Korumalıyız

Sendika üyesi bir çalışan olarak kendi hak-
larınız olduğu gibi işverenin haklarını da 
korumanız gerekiyor diyen Öz Finans İş 
Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Ta-
rafların sözleşmeler ile aldığı kararlar hak 
kaynağıdır. Bütün dünyada bu tartışılmaz. 
Hakların içerisinde ise en üstün hak emek 
ve alın teridir. Allah'ın verdiği haklardan son-
ra gelen birinci derece haktır. Alın teri, emek 
hak sebebidir. Çalışırsınız bunun karşılığında 
ücret alırsınız. Bizde çalışıyoruz karşılığında 
ücretini alıyoruz. Tabii bu sözleşmelerden 

doğan haklar çalışana hak verdiği gibi çalış-
tırana da haklar vermektedir. Kavga etme-
den istişare ederek hakkımızı alıyoruz. Ama 
bankalarımızın hakkını da bizler korumak 
zorundayız. Sözleşmemizde ne yazıyorsa 
onu yapacağız. Hiçbir sendika üyesi arkada-
şımın, benim arkamda sendika var, ben bu 
işten kaytarayım deme hakkı yok. Çünkü o 
kurumun sözleşmeden doğan hakkıdır."

Sadece Üye Sayısı İle Güçlü 
Olunmuyor

Sadece üye sayısı ile güçlü sendika olunma-
dığını belirten Genel Başkan Eroğlu, “Güçlü 
sendika olmak tek başına üye ile olmuyor. 
İlk olarak Ziraat ve Halk Bankası gibi ülke-
mizin iki büyük bankasında örgütlenmiş ol-
makla bu bankalarımızın gücünü arkamıza 
alarak güç devşirdik. İkinci olarak 50 yıldır 
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ülkemizde Hak ve Emek mücadelesi veren 
bağlı olduğumuz konfederasyon yönetimi 
ve onların ortaya koyduğu irade ve ilkeler 
bize güç veriyor. Üçüncü olarak Türkiye'nin 
eğitim seviyesi olarak içinde bulunduğunuz 
sektör Bankacılık işkolu özellikle Ziraat ve 
Halk Bankası buna tam bir örnek, Yüzde 
95'i Üniversite mezunu ve bu 2 bankada bin 
500'e yakın doktorasını yapmış arkadaşımız 
var. Herhangi bir yeni kurulmuş üniversiteye 
gidin bin 500 doktoru ve akademisyeni bu-
lamazsınız. 2 bankamız üniversite mezunu 
olmasının ötesinde doktora sahibi çalışana 
sahip. Bu büyük bir nimet. Ancak bu nime-
te karşılık sorumluluğumuzda artıyor. Siz 
bulunduğunuz ortamlarda örnek olmak 
zorundasınız. Böyle bir sivil toplum örgütü 
bulmak büyük bir şanstır. Böyle bir şansın 
bir sorumluluğu vardır. Siz bulunduğunuz 
ortamlarda bankacı olarak o bölgenin eği-
timli insanları olarak örnek olmak duru-
mundasınız.”

Herkesin Bir Ahlakı Olmalı

Sözlerine Peki bu sorumluluğumuz ne? 
Diye sorarak devam eden Genel Başkan 
Eroğlu, bunun cevabını ise şu şekilde verdi; 
“Her ülkenin bir kalkınmışlık seviyesi vardır. 
Okursunuz, eğitimli olursunuz, binalarınız 
olur, araçlarınız, fabrikalarınız olur, sokakla-
rınız ışıl ışıl olur, asfaltlarınızda bir tane delik 
olmaz, yem yeşil ormanlara sahip olursu-
nuz bunların hepsi donanımdır. Birde yazılım 
lazımdır. Bizim yazılımımız bizim kültürü-
müz, ilkelerimiz, ahlakımız ama özellikle 
bunların hepsini bir arada tutan manevi ya-
pımız. Biz buna ahlak diyelim. Batı buna etik 
diyor. Örneğin Hipokrat yeminini bütün tıp 
camiası ilke olarak kabul ediyor. Bu yemini 
kısaca hatırlatmam gerekirse, ‘Hastaya din, 
dil ve ırk ayrımı yapmadan tedavi edeceğim’ 
diyor. Bu benim ilkem diyor. Aslında O onun 
o dönemde getirdiği bir tıp ahlak kuralı. Biz 
bankacılar işe girerken birçok taahhütname 
imzalıyoruz. Bankadan ayrılınsa bile elde 
edilen sırları 10 yıl boyunca saklanılacağı 
üzerine bir kâğıt imzalatılıyor. Çalışırken bir 
ahlakın olduğu gibi ayrıldığın zaman da bir 
ahlaka sahip olmalısın diyor banka ve bunu 
kağıt üstüne de döküyor. Hepimiz Müslüma-
nız. Hz. Adem’den son peygamber Hz. Mu-
hammed’e kadar gelen dinlerin hepsinin adı 
İslam. İslam’ı özetleyen bir ayeti kerime var, 
‘Biz seni güzel ahlakı tamamlamak üzerine 
gönderdik.’ Tüm peygamberler ile birlikte 
son Peygamber’in de bizi götüreceği yerin 
güzel ahlak olması gerekiyor. Güzel ahlakı 

yok ama namaz kılıyor. Arsız, namussuz bir 
adam isen 5 vakitte 5 vakit daha eklesen ne 
olur. Müslümanım, iyiyim, bankacıyım ama 
ahlaksızım. Böyle bir şey olamaz, ilkelerine 
uymak zorundasınız. Günümüzde her dinin 
kendine has güzel ahlakını görebiliyoruz.”

Üye Olmayan Arkadaşlarınızı Üye 
Yapın

Hala üye olmayan çalışanların olduğunu ifa-
de eden Genel Başkan Eroğlu, "700 bin kamu 
işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolü 
imzalandı, hayırlı olsun. O masada Hak-iş ve 
Türk-İş vardı. İşçi sendikalarının toplam üye 
sayısı 2 milyon civarında. Hak-İş'in 750 bin, 
Türk-İş'in 1 Milyon küsur Türk-İş'in, 200 bin 
civarında ise DİSK’in üyesi var. Türkiye'de 
SGK'lı olup üye olabilecek işçi sayısı 14 
milyon. Yüzde 10'un biraz üstünde sendi-
kalı sayısı. İşverenler yıllardır sendikaları ile 
örgütlü ve toplu sözleşme görüşmelerinde 
işveren sendikaları başkanı, Çalışma Bakanı 
ile aynı tarafta yer alıyor. Yani devlet gücüde 
arkasında. Devlet ile masaya oturuyor, dev-
let adına bizimle pazarlık yapıyor. Kısacası 
bu ülkenin en yalnız en yetim kesimi aslında 
işçiler. Biz de diyoruz ki bankada çalışan bü-
tün arkadaşlar lütfen üye olsun. Beni eleşti-
rin, yanlış bir şey yapıyorsam bunu söyleyin. 
Üye olmayan arkadaşım gecenin 1'inde arı-
yor, beni eleştiriyor. Üyemisiniz diye sordu-
ğumda değilim diyor. Beni arayıp hesap so-
ruyorsanız üye de olun. Birlik olalım, birlikte 
hareket edelim. Bize güç verin. Çok az sayı-
da da olsa üye olmayan arkadaşlarımız var 
onları da lütfen davet edelim. Güçlü olalım. 
Güçlü olduğumuzun da farkına varalım."

Kendi Ekonomik Modelimizi Ortaya 
Koymalıyız

İslam aleminin kendine has bir ekonomik 
modelinin olmadığını anlatan Eroğlu, "Bir 
araştırma yapmıştım. Bu ülkede yaklaşık 
olarak 230 yerde iktisat fakültesi veya bu 
dersin içeriğinin okutuluyor. Bunların 20'si-
nin müfredatlarını aldım. Sonra Dünya'nın 
çeşitli üniversitelerinin müfredatlarını aldım. 
Şunu gördüm tüm müfredatlar aynı. Türki-
ye'de 60 bine yakın iktisat dersi alan öğren-
ciler Dünya'daki milyonlarla aldığı ders aynı. 
Yaklaşık olarak 1,5 Milyar İslam alemini de 
aynı eğitime tutuyor bu Kapitalist sistem. 
Katılım bankacılığını biz bulduk sanıyoruz. 
Almanlar ve İngilizler buldu. Kendi alterna-
tifimizi de kendimiz üretemedik. Modelsiz-
lik eksikliğimiz var. Problem, modelleme 
yapacakların olmaması. Kapitalizm'in en 

çok korktuğu şey bolluk. İnanan insan dahil 
herkesin dilinde pleseng olmuş. Ekonomi 
nedir diye sorduğunuzda cümlenin başı 'kıt 
kaynaklarla geniş insan ihtiyaçlarının kar-
şılanması' Hani inandığınız Allah her şeye 
hakimdi. Hani her şeyi o yaratıyordu ve elin-
deki imkanlar müthişti ve sonsuz nimetle-
rin sahibiydi, akıllar ermezdi. Buna inanan 
Müslüman cümleye 'kıt kaynaklarla geniş 
insan ihtiyaçları' diye başlıyor. Karşınızdaki 
insanda İşgücü fazlaysa, işsizlik fazlaysa o 
zaman insanlarda daha az ücretle çalışma-
ya mahkûmdur, pazarlık edemezsiniz diyor. 
Kapitalizm bunu diyor. Çin’de bir insan aylık 
10 Avroya çalışırken aynı insan Avrupa'da 
2 bin 500 Avroya çalışıyor. oradaki insanda 
diğer yerdeki değil mi? Ama gerekçe hazır 
insan gücü fazla deniyor. Türkiye'de işsizlik 
yüksek. Toplu sözleşmede bu önünüze ge-
liyor, çalışacak milyonlar var deniyor. İşte 
kapitalizm böyle bir şey. İnsani değerleri bi-
rinci plana almalıyız. Bizim Toplu sözleşme 
görüşmelerimiz çok güzel geçti. 4 toplantıda 
Cuma günü yapıldı. Her Cuma Nahl suresin-
den bahsedilir. Anne, Babaya ve yakın akra-
baya iyilik edin der. Peki bir iyilik kaç para 
eder, bir garibin gönlünü almak ne işe yarar. 
Sendika olarak bir arkadaşınızın derdini çöz-
mek, birisi ile ilgilenmek veya birisinin der-
dini çözmenin karşılığı kaç lira eder. Toplu 
sözleşmelerde eğer bir şeyler başarıyorsak 
ve bize Allah razı olsun deniyorsa bundan 
daha önemli bir kazanım olamaz. Bizim ol-
mamız gereken yer burası. Görüştüğümüz 
heyete her görüşme öncesi 'Allah herkese 
iyiliği nasip etmez, iyiliği bile hak edenlere 
nasip ediyor." sizlerde buna ortak olun diye 
söze başladım. Sizlerde Üye arkadaşlarımızı 
ziyaret edin, selam verin."
Genel Başkan Eroğlu, Kapitalist sistemin en 
nefret ettiği şeyin bolluk olduğunu hatırlata-
rak şunları söyledi; "Ürün bol olunca değeri 
düşer. Mesela Çip krizi olacak ki araba fiyat-
ları artsın. Kapitalizmin bu hoşuna gidiyor. 
Bir zamanlar İpek yolu, baharat yolu vardı. 
Baharatın para ettiği zamanlarda Venedik’te 
işçi ücretleri tane hesabı karabiber ile ödeni-
yordu. Altın keselerinde taşınıyordu. Bugün 
bolluk var. Ekonomiler sürekli devinim ha-
lindedir. İnişler ve çıkışlar olur ve olmaya da 
devam edecektir. Mesela 1929 buhranında 
Almanya'da  bir el arabası mark götürüyor-
sunuz 1 ekmek alıyorsunuz. Yüzde 1 Milyon 
enflasyon yaşanmıştı. Aynı tarihlerde bizim 
bozuk diye tabir ettiğimiz demir para basıl-
mıyor." dedi.
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GENEL BAŞKANIMIZ RAFİ AY ve 
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ, 
BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

Genel Başkanımız Rafi Ay ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız ’24 Temmuz Gazeteciler ve 
Basın Bayramı’ dolayısıyla basın mensupla-
rıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.
14 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da ger-
çekleşen akşam yemeğine basın mensupları 
yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe Genel Başkanı-
mız Rafi Ay’ın yanı sıra Genel Başkan Yardım-
cılarımız Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız, 
Engin Doğan, Turgay Ulutürk, Genel Sekrete-
rimiz Samet Ceylan, Basın Yayın Daire Baş-
kanımız Didem Demir, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların basın danış-
manları da katıldı.
Genel Başkanımız Rafi Ay, yemekte yaptığı 
konuşmalarda şu açıklamalarda bulundu:

“Kendinizi Aynı Zamanda Ev Sahibi 
Gibi Hissedebilirsiniz”

Öz İplik İş Sendikası olarak Basın çalışanları-
nı sadece emekçi oldukları için değil, aynı za-
manda üstlendikleri toplumsal rol nedeniyle 
de paydaşımız olarak görüyoruz.
Sizler bizim yani emek kesiminin sesini du-
yurmasındaki en önemli kişilersiniz. Bu ne-
denle kendinizi aynı zamanda ev sahibi gibi 
hissedebilirsiniz. Bir araya gelmemiz vesile-
siyle “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bay-
ramınızı” kutluyorum.

“Tekstil, Hazır Giyim, Dokuma 
İşçileri Salgın Döneminde Durmadan 
Çalışmıştır”

Sizin de gözlemlediğiniz gibi oldukça ilginç ve 
zor zamanlardan geçtik ve geçiyoruz. Teks-
til, hazır giyim, dokuma işçileri salgın döne-
minde çalışmış ve ülkemizin, insanımızın 
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hepimizi  koruyan 
maskeler, sağlık çalışanlarını virüsten savu-
nan koruyucu elbiseler, boneler işkolumuzun 
emekçilerinin üretimidir. Sektörümüzdeki  
emekçilere bir kez daha yürekten teşekkür 
ediyorum. Salgında sağlık çalışanları başta 
olmak üzere, fedakârca çalışan herkese de 
şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz, 3 
Temmuz’dan itibaren salgında toplam veri-
lerin yayımlanması durduruldu. 3 Temmuz 
2021 itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre; 49 bin 874 yurttaşımız hayatını kaybetti. 
5 milyon 440 bin kişiye virüs bulaştı. Salgın 
döneminde emekçiler üyelerimiz çalıştı.
Resmi veri bulunmuyor ancak işçi sağlığı ve iş 
güvenliği açısından izleme yapan kuruluşların 
verisine göre Mart 2020-Mart2021 dönemin-
de en az 861 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını 
kaybetmiştir. Bunu takip eden yaklaşık 3,5 ay 
içinde bu sayının daha da arttığından eminiz. 
Ancak şu bir gerçek ki, milletimiz bu felakette 
de birliğini, dayanışmasını gösterdi.

“Öz İplik İş Sendikası Olarak Salgın 
Döneminde Yoğun Çaba Sarf Ettik”

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası salgın döneminde işçi-
nin sağlığını, işini korumak ve yeni döneme 
hazırlık için yoğun çaba harcamıştır. Üyele-
rimizin, emekçilerin sağlığını korumak için 
harekete geçtik, sorumluluk üstlendik görev 
aldık. Örgütlenme çalışmalarımızı sürdürür-
ken, sendikamızda kurumsal kapasitemizi 
artırdık. Dijital dönüşüme uyum için eğitim 
projeleri uygulayarak geleceğe odaklandık. 
Sürdürülebilirlik, dünyamızı korumak he-
pimizin sorumluluğu. Bu konuda inisiyatif 
aldık, Öz İplik İş’te Sürdürülebilirlik Birimi 
kurduk. Bu gelişmelere yakından bakacak 
olursak; Her biri ailemizin bir parçası olan 
üyelerimizin sağlığını korumak için işyerle-
rinde başkanlıklarımız aracılığıyla “pandemi 
koruma ekibi” oluşturduk.
Günlük ve haftalık işyeri ve işletmelerdeki 
salgına ilişkin verileri topladık.  Pandemi ko-
şullarına uygun olmadığını tespit ettiğimiz 
noktalara müdahale ettik. 

Dijital Dönüşüm Becerilerinin 
Arttırılması Yoluyla Çalışanların 
Sürdürülebilir Eğitime Erişmesi” 
Projesini Hayata Geçirdik

Üyelerimizin sadece işi ve sağlığı değil, ge-
leceğini de düşündük. Sürece hızlıca adap-
te olduk ve yeni projeler geliştirdik. “Dijital 
Dönüşüm Becerilerinin Arttırılması Yoluyla 
Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişmesi” 
projesini bu süreçte hayata geçirdik.
Projemizle, dijital araçların kullanılmasının 
öğrenilmesi ve benimsenmesiyle sürekli 
eğitime erişimin sağlanmasını hedefliyoruz. 
Çalışanların özellikle salgın sürecinde en 
öncelikli konu olan iş sağlığı güvenliği ko-
nularında dijital platformlarda eğitilmesini 
hedefliyoruz.
Biz salgın döneminde dahi örgütlenme çalış-
malarımızı sürdürdük ve emekçilerin sendi-
kamıza olan güveni devam etti. Üye sayımız 
40 binlere yaklaştı.
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“Sürdürülebilirlik Birimi Kurduk”

Sendikamızın üye sayısına paralel olarak ar-
tan iş yüküne karşılık birimlerde çalışan sa-
yımızı arttırdık. Yeni birimleri hayata geçirdik. 
COVID-19 pandemi süreci ve sonrasında ya-
şanılan yıkımları onarma çabası hepimize 
kavram olarak “Sürdürülebilirliğin “önemini 
göstermiş oldu. Kaynakların, ekonominin, 
çevrenin ve üretimin sürdürülebilirliği artık 
hepimizin odağında yer almalıdır. Sürdürü-
lebilirliğin sadece çevresel bir boyutu bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte ekonomik 
ve sosyal boyutları da iyileşme yaratmanın 
merkezindedir.
Atık yönetimi, karbon ve su kullanımı, enerji 
ve kaynak verimliliği çevresel boyutunu oluş-
tururken; toplumsal cinsiyet farkındalığı, iş 
sağlığı güvenliği cinsiyet eşitliği, insan hakları 
ve hürriyetleri, etik ve adil rekabet koşulları-
nın sağlandığı üretim süreçleri ise sosyal ve 
ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sağlama-
nın gerekliliklerindendir. Sendika olarak bu 
işin sosyal diyalog ayağında üzerimize düşen 
görevleri yapmaya hazırız.
Avrupa Yeşil Mutabakatında da belirtilmiş 
olduğu gibi sürdürülebilirliğin paydaşların 
katılımı sağlanmadan tam ve etkin bir şekil-
de yürütülme çabası eksik kalacaktır. İşkolu 
itibariyle, sürdürülebilirlik konusuna daha 
hassas yaklaşıyoruz.

“Yeni Hizmet Binamıza Taşındık”

Sendikamıza güvenin devam etmesi, üye sa-
yımızın artışıyla beraber,
hizmet binamızın ihtiyaçlarımıza yetmemesi 
sonucunda yeni bir hizmet binasına taşındık. 
Önümüzdeki günlerde sizlerle yeni binamız-
da yeniden bir araya gelmek istiyoruz. Şimdi-
den davetimi yapmak isterim.

“Anadolu’nun Kadim Dili Halı 
Dokuma” Projesini Yürüttük

Önemli bir kültürel hizmet olarak gördüğü-
müz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafın-

dan desteklenen, işkolumuzun da içinde bu-
lunan “Anadolu’nun Kadim Dili Halı Dokuma” 
projesini tamamladık.
Proje kapsamında Bergama Yunt dağı böl-
gesinde köy evlerini, muhtarlıkları, camiileri 
gezdik. Avlusunda dokuma tezgahı bulunan 
evleri ziyaret ettik. Çeyiz sandıklarını açtık. 
Alanında uzman değerli hocalarımızla yaptı-
ğımız araştırmada  yüzlerce halıyı inceledik. 
Bu halıları “Çözgüden Düğüme, Düğümden 
Motife Bergama Halıları” adıyla kitaplaştırdık  
ve aynı isimle belgesel haline getirdik. Tür-
kiye’de halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve 
zanaat dalıdır ve uluslararası boyutta ülkemi-
zi temsil gücüne sahip bir kültürel verimliliği 
ifade etmektedir.
Öz İplik İş Sendikası olarak, yürüttüğümüz 
proje ile toplumumuzda geleneksel halı do-
kumacılığına dair farkındalık oluşturmanın, 
genç neslin bu alana ilgisini sağlanmanın 
ve geleneğin ustalarının desteklenmesine 
katkıda bulunmanın gururu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.

“Dünya Salgın Sonrası Eski Dünya 
Olmayacak”

Bizler, pandemi sürecine aslında birçok ça-
lışma sığdırdık. Tüm dünya ile birlikte yaşa-
dığımız bu süreçte ülke olarak topyekûn mü-
cadele ettik, bedeller ödedik. Dar gelirlilere, 
işçilere yönelik koruma önlemleri ve gelir 
destekleri belki yeterli olamadı ancak des-
tekleyici oldu.
Geçtiğimiz yıl salgının ilk aylarını yaşarken 
burada yaptığım konuşmada söylemiştim. 
“Dünya salgın sonrası eski dünya olmaya-
cak” diye, normalleşme adımlarının atıldığı 
bugünlerde yine söylüyorum “Dünya salgın 
sonrası eski dünya olmayacak”.
Öz İplik İş, emeğin değerini bilen, emeğin de-
ğerinin bilinmesini isteyen bir işçi hareketidir. 
Salgın döneminde gördük ki emeğin değeri 
hala büyük.

“Avrupa’nın Siparişlerde Türkiye’ye 
Dönmesinin Nedeni Tekstil ve Hazır 
Giyim Emekçilerinin Kaliteli, Hızlı 
Üretim Yapma Yetenekleridir”

Türkiye küresel olarak, özellikle Avrupa’nın 
tekstil ve hazır giyim tedarikçisi ülkesidir.  
Salgın öncesi, başka ülkelere kaydırılmaya 
çalışılan siparişler, salgın döneminde Türki-
ye’ye dönmüştür.

Hiç kimse bu olumlu gelişmeyi sahiplenme-
ye çalışmasın: Avrupa’nın siparişlerde Tür-
kiye’ye dönmesinin nedeni becerikli, işinin 
sahibi tekstil ve hazır giyim emekçilerinin 
yüksek nitelikli, kaliteli, hızlı üretim yapma 
yetenekleridir. İşçiler, salgın döneminde fe-
dakârca çalışmıştır. Ülkemize çok ihtiyacı ol-
duğu bir dönemde döviz kazandırmıştır. 

“Tekstil ve Hazır Giyim-Dokuma 
Sektörü Türkiye Geneline Yaygın Bir 
Sektördür”

Salgın yılında ihracat yüzde 6,3 azalırken, 
işkolumuzda ihracat sadece yüzde 3,9 ge-
rilemiştir. Tekstil ve hazır giyim-dokuma 
sektörü ülkemize her yıl 30 milyar dolar 
dolayında döviz sağlamaktadır. İmalat sana-
yiinde çalışan kadınların yarısı tekstil-hazır 
giyim-dokuma işkolundadır. Türkiye geneline 
yaygın bir sektördür. Kadın istihdamını artı-
ran, yaygın kısaca sosyal adalete katkı veren 
bir işkoluyuz, vazgeçilmez, göz ardı edilemez 
bir sektörüz.

Öz İplik İş olarak; Türkiye’nin vazgeçilmezi 
olan, Türkiye’ye değer katan tekstil ve hazır 
giyim-dokuma işçilerini örgütlenmeye çağı-
rıyoruz.

Biz üretmek, büyütmek, hakça bölüşmek, 
emeğin hakkını almak istiyoruz.  Hakkımız-
dan azına razı değiliz. Diğer yandan elbette 
ekmek teknemizi de koruruz. Bizde bu bilinç 
ve feraset vardır.
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ÖZ GIDA İŞ BAŞKANLAR KURULU 
SONUÇ BİLDİRİSİ

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

ÖZ GIDA İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 22 
Haziran 2021 tarihlerinde Genel Başkanımız 
Mehmet Şahin başkanlığında gerçekleşti-
rildi. Başkanlar Kurulu toplantısına, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Halil Çukutli, Tev-
fik Ali Hançeroğlu, Abdulhalik Damar, Sul-
tan Murat Karadağ ve Teşkilatımızın Şube 
Başkanları katıldı. Toplantıda, ülkemizdeki 
gündem ve gelişmeler, çalışma hayatındaki 
gelişmeler, dünya gündeminde üst sıralar-
da yer alan pandemi ve ekonomiye vurduğu 
darbe ile sendikamızın çalışmaları, örgüt-
lenme faaliyetleri, yürüttüğümüz projeler, 
MESYEB Sınav ve belgelendirme faaliyetleri 
konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantı, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
22 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan Baş-
kanlar Kurulu Toplantısını sonuç bildirisi 
aşağıdadır.

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI  
BAŞKANLAR KURULU 

SONUÇ BİLDİRİSİ

22 Haziran 2021- ANKARA

Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu ka-
panış forumunda tüm katılımcıların ortak 
eğilimleriyle aşağıda belirtilen konuların ka-
muoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. 
1- HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonla-
rı olarak, önemli bir yeniliğe imza atıldı ve 
2021-2022 yılı için birlikte ortaklaşa hazırla-
nan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve pro-
tokolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin’e sunuldu. Konfederasyonların 
Genel Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, 
isteyerek ve kararlı bir şekilde böyle bir ka-
rarı aldılar. Her iki Konfederasyon da bu ko-
nuda çalışmak üzere teknik komiteler kurdu 
ve çalıştı. Kamuda örgütlü olan bütün sen-
dikalarla bir araya gelerek çalışmalarımızı 
tamamladık. Böylelikle sendikalar kendi iş 
kollarına ilişkin taleplerini ayrıntılı olarak 
müzakere etmesinin önü açılmış oldu. Gıda 
İş Kolunda özellikle Çaykur ve Et ve Süt Ku-
rumuna geniş şekilde yer verildi. Toplu söz-
leşme müzakeresi uzun bir süreçtir. Bizim 

anlayışımız toplu iş sözleşmesini masada 
bitirmektir. Masada sonuçlanan toplu iş söz-
leşmeleri her iki tarafın yararınadır. Öz Gıda 
İş Başkanlar Kurulu, Kamu Kesimi Çerçeve 
Toplu İş Sözleşmesinin kamu işçilerinin bek-
lentileri ve sorunlarını çözecek şekilde etkin 
ve hızlı olarak sonuçlandırılmasını talep ve 
temenni eder. 
2- Öz Gıda İş Başkanlar Kurulu, ülkemizde 
yaklaşık 25 bin mevsimlik işçinin mevcut 
sorunlarının bir an önce giderilmesine vurgu 
yapmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını ya-
kından biliyor ve tam çözümü için yaklaşık 
14 yıldır Hak İş Konfederasyonu ile birlikte 
mücadele ediliyor. Bu kapsamda Hazine ve 
Maliye Bakanlığımız nezdinde Hak-İş’le be-
raber tekrar girişimde bulunuldu ve çözüm 
önerilerimiz sunuldu. 
Öz Gıda İş Başkanlar Kurulu, mevsimlik 
kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda ol-
duğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlan-
ması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararla-
namadıkları haklardan faydalanabilmesi için 
hukuki düzenlemelerin bir an önce hayata 
geçirilmesini talep eder ve takipçisidir.
3-Hızlı ve etkili yayılarak bütün dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgınında işverenleri-
mizle yapılan ortak çalışmalarımız ile süre-
cin çok iyi yönetildiğinin altı çizildi.
Pandemi süresince alınan tedbirler nede-

niyle yüz yüze yapılan eğitimlerimizin yerini 
video konferans yöntemi ile yapılan online 
eğitimlerimiz aldı. Ancak salgın tehlikesini 
atlatabilirsek ertelenmek zorunda kalınan 
yüz yüze eğitimlerimizin, yıl sonun da tekrar 
planlanarak başlatılması için gerekli çalış-
maların yapılması kararlaştırıldı. 
4- Tüm Türkiye’de örgütlenme çalışmala-
rımız hızla devam etmektedir. Öz Gıda İş’in 
kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve 
mücadelesine inanan gıda sektörü çalışan-
ları sendikamız çatısı altında gücünü birleş-
tirmeye devam ediyor.
Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Do-
ğuş Çay, Of Çay ve Yemekhanelerde başarı 
ile biten örgütlenme çalışmalarının hızlı ve 
etkin olarak sürdürülmesinden büyük mem-
nuniyet duyulduğunu ve bu çalışmaların de-
vam edeceğinin altını çizmiştir.
Başkanlar Kurulumuz, Türkiye genelinde 
örgütsüz olan diğer işyerlerinin tespit edilip 
buralarda örgütlülüğün sağlanması yönün-
deki kararlılığın güçlü bir şekilde devam et-
mesinin önemine vurgu yapmıştır.
5- Öz Gıda İş, var olan imkanlarla sendika-
cılık yapmanın tıkandığı salgın süresince 
üyelerimizin hak kaybına uğramaması için 
yine bir ilke imza atarak toplu iş sözleşmesi 
müzakerelerine video konferans yöntemini 
getirerek müzakereleri sürdürdü.  Çalışma 
hayatımızın gelişimine katkı verecek, çalı-
şanların mağduriyetini giderecek çalışma-
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lara politikalarımız, görüş ve önerilerimiz ile 
katkı verilmeye devam edilecektir.
Bugün tüm dünyada yıkıcı etkileri halen de-
vam eden COVID-19 küresel salgınında, ma-
alesef milyonlarca kişi, özellikle ücretli ke-
simlerin tamamı üzerinde yıkıcı etkileri oldu 
ve maalesef bu etkiler de artarak devam 
edecek gibi görünüyor. Bu dönemin, gelir 
dağılımın sağlandığı, işçilerin enflasyon kar-
şısında ezilmeyeceği, ekonomi politikalarına 
ve reformlara odaklanılarak geçirilecek bir 

dönem olması temenni edilerek yapılacak 
toplu iş sözleşmelerde bu durumun üzerin-
de hassasiyetle durulması ve muhatapları-
mıza iyi anlatılması gerektiği vurgulandı. 
6- İlklerin öncüsü olan Öz Gıda İş, üyelik, ai-
dat ve toplu iş sözleşmesi prosedürü takip 
süreçlerini ve mobil uygulamayı kapsayan 
önemli bir projeye daha imza atıyor. Uzun 
zamandır çalışmasını yaptığımız, bizi en çok 
heyecanlandıran ve kullanıcılara büyük ko-
laylıklar sağlayacak bu projemizden Hak-İş’e 

bağlı kardeş sendikalarımızın da faydalan-
masını hedefliyoruz. 
İçerisinde birçok uygulamayı barındıran bu 
yazılım ile amacımız, mümkün olan en fazla 
üyemize ulaşmak ve onları sendikamız va-
sıtasıyla çalışma hayatına teknoloji desteği 
ile hazırlamak. Başkanlar Kurulunda lans-
manı yapılan bu projeyi Hak-İş bünyesinde 
yer alan kardeş sendikalarımıza da tanıtarak 
sağlayacağı katma değeri anlatma kararı 
alındı.  

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Halil Çukutli, Tev-
fik Ali Hançeroğlu ve Abdulhalik Damar ile 
birlikte 19 Ağustos 2021 tarihinde Turgutlu 
Temsilciliğimizin açılışına katıldı.
Açılışa, Genel Yönetim Kurulumuzun yanı 
sıra, Örgütlenme Dairesi Başkanımız Göksel 
Şengün, Örgütlenme Uzmanlarımız,  Hak İş 
Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Manisa Şube 
Başkanı Turan Karanfil, Öz Çelik-İş Ege Böl-
ge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Öz Sağlık-İş 
Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, Medya-İş 
İzmir Şube Başkanı İsmail Çetin, Öz Sağ-
lık-İş Manisa Şube Başkan Yardımcısı Ömer 
Korkmaz ve Öz Büro-İş İzmir Şube Başkanı 
İsmail Ayyıldız, Siyasi Partilerin Başkan ve 
Yöneticileri, Turgutlu Sivil Toplum Örgütle-
rinin Yöneticileri, Özgörkey İşyeri Sendika 
Temsilcilerimiz ve Lezita Gıda çalışanları 
katıldı. 
Genel Başkanımız Mehmet Şahin, Turgutlu 
temsilciliğimizin açılış töreni’nde yaptığı ko-
nuşmasında, temsilciliğimizin sendikamız, 
üyelerimiz ve bölge için hayırlara vesile ol-
masını diledi.  
Açılışını yaptığımızı temsilciliğimizin berabe-
rinde, hukukçusuyla örgütlenme uzmanla-
rıyla, personeli ile bölgenin ve üyelerimizin 
hizmetinde olacağını belirten Şahin, "Sen-
dikamıza yakışır şekilde tasarlanan, üye-
lerimize sunduğumuz hizmetleri katbekat 
arttıracağına inandığım temsilciliğimizin 
hizmete hazır hale getirilmesinde emeği 
geçen herkesi şahsım, yönetim kurulum ve 
teşkilatım adına tebrik ediyorum." dedi.
Şahin, Özel sektörde örgütlenme çalışma-
larının çok meşakkatli ve uzun sürmesinin 
sebebinin ülkemizdeki hukuki mevzuatın 
çalışanlardan ziyade işverenleri korumak 
üzere dizayn edilmesinden dolayı olduğunu 
vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen, 
bu işin kahramanları siz Lezita çalışanları-
nın dik duruşuyla Abalıoğlu Lezita Gıda’da 
başlattığımız örgütlenmemizi çok kısa bir 
sürede neticelendirdik. Gerekli çoğunluğu 
sağladık. Bakanlığa müracaatımızı yaptık 
ve çoğunluk tespitimizi aldık. Biz Lezita’da 
çalışan arkadaşlarımızın tamamını üye yap-
mış olsak dahi maalesef yasa işverene itiraz 
etme hakkını tanıyor. İtiraz ettiği zaman da 
Türkiye’deki hukuki süreç, mahkemedeki 
işleyiş ve prosedürleri maalesef zaman alı-
yor. Ne kadar sürerse sürsün bilin ki işleyen 
hukuki sürecin sonunda yüz de yüz olarak 
zaferle çıkacağız. 
Siz vazgeçmediğiniz sürece bundan son-
ra Lezita Gıda’da yetki sendika Öz Gıda İş 
Sendikasıdır. Öz Gıda İş Sendikası her daim 
sizlere hizmet vermeye ve sizlerin yanında 
olmaya devam edecektir. Artık bir sendika-
nız var. İşverenle artık tek tek muhatap de-
ğilsiniz, hakkınızı, hukukunuzu koruyacak, 
onun mücadelesini verecek bir sendikanız 
ve konfederasyonunuz var. Bundan sonraki 
süreçte bu güçle ve güvenle hep beraber yo-
lumuza devam edeceğiz” dedi. 
İşverenlere de bir mesajının olduğunu söy-
leyen Şahin, “Türkiye’de anayasa ve yasalar 
işçi arkadaşlarımıza sendikaya üye olma 

veya istifa etme hakkı tanıyor. Bu anayasal 
bir haktır. Hiç kimse bu konuda söz söyleme 
hakkına sahip değildir. İşçi arkadaşlarımız, 
istedikleri sendikaya üye olabilirler, istedik-
leri vakit de istifa edebilirler. İşverenin bu 
sürece müspet veya menfi müdahale etme 
hakkı yoktur. Bu yüzden herkesi hukuka, 
anayasa ve yasalara saygı duymaya davet 
ediyoruz” çağrısında bulundu. 
Şahin, “farklı bir yaklaşım olmadıkça işyer-
lerini sıkıntıya sokmak, oralarda üretimi ak-
satmak ve zarar vermek gibi eylemlerde bu-
lunan bir sendika değiliz. Biz her şeyi akılla, 
konuşarak halledebileceğimize inanıyoruz. 
Gelin masaya oturalım, konuşalım, çözüme 
ulaştıralım. Hep birlikte Lezita’yı daha da bü-
yütelim. İstihdamı arttıralım. İnsan onuruna 
yakışır, yasal ve sendikal hakların sonuna 
kadar verildiği bir işyeri haline getirelim” 
dedi. Henüz üye olmayan Lezita çalışanla-
rına çağrıda bulunan Şahin, Lezita Gıda’da 
henüz üye olmayan çalışanlara bir an önce 
üye olmalarını tavsiye ederek ne kadar çok 
üyemiz olursa gücümüz de o kadar faz-
la ve etkili olur. Henüz üyeliğini yapmayan 
arkadaşlarımız işten atıldığında veya başka 
istenmeyen şeyler başına geldiğinde onları 
savunacak kimsenin olmayacağı gibi maddi 
ve manevi kayba uğrayacaklardır" dedi.



176 |  SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 26

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

SENDİKAMIZDAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİ

ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKASI

Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanımız 
Ömer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Ali Sipahi Hizmet-İş Sendikası Anka-
ra Şube Başkanları ile birlikte AK Parti Ankara 
İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı makamında zi-
yaret ettiler. İl Başkanımıza göstermiş olduğu 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güven-
lik  Genel Müdürlüğünde çalışan sendikamız 
üyesi Güvenlik görevlilerini Sendikamızdan 
baskı ve tehditle  ile  istifa ettirerek TÜRK-İŞ' 
e bağlı güvenlik iş sendikasına üye yaptıran ve 
işçi çıkarmadığını iddia eden Ankara Büyük-
şehir Belediyesine  Genel Başkan Yardımcı-
mız Mehmet Ali Sipahi  sosyal medyada ge-
rekli açıklama yapılmıştır.

Genel Başkanımız Ömer Yılmaz, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hü-
seyin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şirketi Kariyer A.Ş. 
ile imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldılar. Toplu İş 
Sözleşmesi imza törenine işveren tarafı olarak Erzurum Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter 
Zafer Aynalı, Kariyer A. Ş. Genel Müdürü Sefer Keser Katıldılar. 
Ayrıca Öz Güven Sen Sendikamız Erzurum İl Başkanımız Ha-
luk Eren, Hizmet-İs Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin 
Girmenç ve yetkili taraflar katılımıyla imzalanmıştır. Yapılan 
Toplu İş Sözleşmesinin Müzakeresinde, İmzalanmasında baş-
ta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın, Mehmet Sek-
men olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, Toplu 
iş sözleşmesinin Erzurum Büyükşehir Belediyesine, Sendika-
mız üyesi işçilere ve Sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.
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ASLAN; İNŞA VE İHYA ÇALIŞMAMIZ BAŞLADI 

GEÇİCİ ORMAN İŞÇİLERİ KADRO MÜJDESİ BEKLİYOR

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar 
Aslan; Türkiye, tarihinin en büyük orman yan-
gınını bertaraf etti. Orman kahramanlarımız 
on altı gün boyunca sahada ciddi bir müca-
dele verdi. Kahramanlık destanı niteliğindeki 
bu mücadele birçok dünya ülkesine örnek 
gösterilecek niteliktedir. Dünyada aylarca sü-
ren orman yangınlarının çapı, hızı ve teknik 
boyutları ele alındığında millet ve işçisiyle bir 
ve bütün olan Türkiye’nin destanlaşan müca-
delesi örnek gösterilmelidir dedi. 
Aslan; Bundan sonraki aşamamız ‘inşa ve 
ihya’ mücadelesidir. Yanan alanları soğutma 
çalışmaları sürerken bir taraftan da ekipleri-
miz sahada inşa çalışmalarına başladılar. Bu-
gün burada hatırlatmamız gereken mesele 
şudur; İnşa ve ihya için iki önemli unsurumuz 
var. Bunlardan bir tanesi inşa için gerekli mo-
tivasyon ve moral kaynağımız olmalı bunun 
için de hükûmetimiz 12 ay çalışmak isteyen 
kardeşlerimize bu müjdeyi vermelidir. İhya 
çalışmaları içinde etkin bir iş gücü potansi-

yeli yakalamalıyız. Bunun için de en az on bin 
yeni işçi istihdamının sağlanması şarttır.  Kara 
unsurlarının olmadığı bir yangın söndürme 
mücadelesinde, başarının yakalanamayaca-
ğını dile getiren Öz Orman İş Sendikası Genel 
Başkanı Settar Aslan; Yangınlarda en etkin ve 
önemli faktör yer unsurlarının güçlendirilme-
sidir. Ateşin önünü kesen, yanan sahayı kont-

rol altına alan önemli bir etkiye sahipler. Hava 

unsurlarının etki sahasını da değerlendiren 

Aslan; Tepe yangınlarını yere indirmede et-

kili olan helikopterlerimiz yerde devam eden 

ateşi söndürmede de yine kara gücüne ihtiyaç 

duyar. Bu sebeple öncelikli şekilde yer ekiple-

rinin güçlendirilmesi gerekir dedi. 

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Set-
tar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün 
çalıştırıldığını belirterek, bu işçiler için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadro 
müjdesi beklediklerini dile getirdi.
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Set-
tar Aslan, 9 bin orman işçisinin 9 ay 29 gün 
çalıştırıldığını belirterek, bu işçiler için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kadro 
müjdesi beklediklerini dile getirdi.
Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
yaklaşık 3'te biri ormanlarla kaplı Türkiye'nin 
toplam orman alanın 23 milyon hektar düze-
yinde olduğunu söyledi.
Akdeniz kuşağında orman varlığına sahip ül-
kelerdeki yangın riskinin yüksekliğine dikkati 
çeken Aslan, "Burada bize düşen, bu yangın-
lara karşı neler yaptığımız ve yapmamız ge-
rektiğidir. Son dönemdeki Antalya ve Muğla 
yangınlarını afet olarak değerlendirmek gere-
kiyor. Bunların rutin bir yangın olma ihtimali 
düşük. Aynı yerde ve aynı zamanda 7-8 nok-
tada yangın çıkması kundaklama ihtimalini 

güçlendiriyor. Böyle bir yangınla mücadele 
de kolay olmuyor." ifadelerini kullandı. Orman 
yangınlarıyla mücadelede hava unsurları ka-
dar yer ekiplerinin de büyük önem taşıdığını 
vurgulayan Aslan, orman işçilerinin yangınla-
rı söndürmek için canı pahasına kahramanca 
mücadele ettiğini belirtti.
Aslan, son yangınlarda iki orman işçisini şehit 
verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Böyle kahramanca mücadele eden orman 
işçilerimiz maalesef kadro güvencesine sahip 
değil. 2019 yılı öncesi bu işçiler 5 ay 29 gün 
çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma 
süreleri 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çı-
karıldı. Ormanlarda iş yılın tamamında devam 
ediyor, ormanlarımız 2 aylık sürede koruma-
sız kalmamalı. Sayıları 9 bini bulan orman 
işçisinin 9 ay 29 gün olan çalışma süresi yılın 
tamamını kapsamalı. Ormanlarımız bizim 
'Yeşil Vatan'ımız, Sayın Cumhurbaşkanımız-
dan kadro müjdesi bekliyoruz."
Orman Genel Müdürlüğünde ikili vardiya sis-

temine geçilmesi gerektiğini savunan Aslan, 
"Bunun için de 10 bin yeni işçiye ihtiyaç var. 
Orman Genel Müdürlüğünün istihdam biçi-
mi geçici-mevsimlikten çıkarılmalı. Bir norm 
kadro belirlenmeli. Bu norm kadroya göre 
istihdam tekrar yapılandırılmalı. Bu şekilde 
orman teşkilatımız güçlendirilmeli." dedi.
Orman Genel Müdürlüğünün 182 yıllık, ala-
nında uzman bir kurum olduğunu belirten 
Aslan, bu kurumu yıpratmanın kimseye fayda 
sağlamayacağını söyledi.
"Kurumun bazı eksikleri olabilir ama bugün 
eksikleri tartışma günü değil, yaraları sarma 
günü. Yaraları sardıktan sonra eksikleri konu-
şuruz." diyen Aslan, Tarım ve Orman Bakan-
lığı ile Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlarının 
görevlerini fedakârca yaptığını vurguladı.
Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu, 
yanan orman alanlarının kısa zamanda tekrar 
yeşillendirileceğini dile getiren Aslan, yanan 
sahaların birçoğunda temizlik çalışmalarının 
başladığını, çok kısa süre içerisinde inşa ça-
lışmalarımızın başlayacağını bildirdi. 
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ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI,
ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI’NI TERCİH ETTİ 

ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN 
GAZİ ULAŞ’A ZİYARET

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı ile 01.01.2021 tarihinde yapılan Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmelerini, başarıyla ta-
mamladıklarını duyurdu.
09.11.2020 tarihinde ATGV ve Öz Taşıma İş 
Sendikası arasında ilk müzakere yapıldı. 
Devam eden müzakere sürecinde taraflar 
sözleşmede yer alan 60 maddenin 50 sinde 
mutabık kaldı. Uyuşmazlık yaşanan 10 mad-
de Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’na gön-
derildi. 08.07.2021 tarihinde YHK tarafından 
10 madde onaylandı. Sendikamız ile Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı arasında keşif 
icra araç şoförleri adına yürütülen toplu söz-
leşme görüşmeleri süreci devam ediyor.
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel 
Müdürü Mehmet Kocatepe ve Genel Baş-
kanımız Mustafa Toruntay, süreci değerlen-
direbilmek adına 13 Ocak 2021 Tarihinde bir 
araya geldi. 
13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen toplan-
tıda, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay:  “2012 yılından bu yana 
taşımacılık iş kolunda faaliyet gösteren 

sendikamızın ana prensibi; yalnızca toplu iş 
sözleşmesi imzalamak değil, aynı zamanda 
sosyal sendikacılığı çalışma hayatına kazan-
dırmak olmuştur. Üyelerimizin doğumundan 
ölümüne, iyi ve kötü gününde her zaman 
yanında olan bir sendikayız. Adalet Teşkilatı-
nı Güçlendirme Vakfı ile gururlu ve kutlu bir 
yola çıktık, bu yolda yürürken hep iyiyi, gü-
zeli, temizi hedefledik ve çok şükür ki istedi-
ğimizde oldu, şimdi bir aradayız. Önümüzde 
güzel geçeceğine inandığımız bir Toplu İş 
Sözleşmesi süreci bizleri bekliyor. Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmelerimizin seyri hakkın-
da sendikamıza üye olan tüm yol arkadaşla-
rımız süreçten haberdar edilerek bilgilendiri-
lecektir. Yolumuz haklı, yolumuz kutlu, tüm 
üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel 
Müdürü Mehmet Kocatepe: “İşçilerimizin 
huzuru ve bekası bizler için önemlidir. Bu ne-
denle işçilerimizin menfaatine olan her şeyin 
destekçisi olacağız. Bu süreç her iki taraf 
içinde hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali KAYABAŞI, Öz Taşıma İş 
Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Oğuz Alıcı 
ve temsilcilerimizle Gaziantep Ulaşım A.Ş. ‘yi 
ziyaret etti.

Kayabaşı, Gaziantep'in ulaşım hizmetlerin-
de dünyada örnek olarak gösterilmesine, 
sürdürülebilir gelişmişlik düzeyinde yaşam 
kalitesi yüksek bir şehir olmasına katkı sağ-
layan,  kurulduğu günden itibaren yüksek 
hizmet kalitesini hedefleyen ve kısa sürede 
hedeflerine ulaşan Gaziantep Ulaşım A.Ş.’nin 
Otobüs İşletme Atölye Personeli ve üyelerini,  
İpekevler son durakta çalışan üyelerimizi ve 
Beykent son durakta çalışan üyelerimizi zi-
yaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Kayabaşı, Gaziantep İl Temsilcimiz Oğuz 

Alıcı ve temsilcilerimizle birlikte, ilerici viz-
yonu sayesinde her adımında “Sürdürülebilir 
kaliteli hizmet” anlayışını ilke edinen Gazian-

tep Ulaşım A.Ş.’ de çalışan üyelerimizin ta-
leplerini dinleyerek, sendikal konular ile ilgili 
müzakere etti. 
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Öz Taşıma-İş Sendikası, Sürat Kar-
go'da örgütlenme çalışmalarını ba-
şarıyla tamamladı.
Öz Taşıma İş Sendikası ile Sürat 
Kargo A.Ş. İşyeri ile imzalanacak 
olan Toplu İş Sözleşmesi görüşme-
leri 09.07.2021 tarihinde başladı. Öz 
Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay, Sürat Kargo Ge-
nel Müdürü Metin Kocael, Kaynak 
Holding İnsan Kaynakları Koordina-
törü Filiz Dereci Elibol’un katılımıyla 
Sürat Kargo A.Ş işyerleri için toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinin ikincisini 13.07.2021 
Tarihinde gerçekleştirdi.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, 700’den fazla şubesi, 19 bölge 
müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 2000’den 
fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan 
oluşan filosu ve 6000’den fazla çalışanı ile 
kargolarımızı Türkiye’nin dört bir köşesine 
güvenle taşıyan Sürat Kargo ile örgütlenme 

çalışmalarını başarıyla tamamladığını aktar-
dı. Sürat Kargo'daki yaklaşık 3 bin çalışanın 
tamamına yakınının Öz Taşıma-İş Sendikası 
çatısı altında örgütlendiğini bildiren Toruntay, 
Sürat Kargo'da toplu iş sözleşmesi sürecini 
başlatmak için gerekli çoğunluğun sağlandı-
ğını belirtti. Başkan Toruntay, Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili mad-
desine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına yetki tespiti başvurusunda bulu-
nup, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için 

ilk adımı attığını ifade etti. Ayrıca 
gerçekleştirdiği iş birliktelikleri 
ile müşterilerinin kargolarını 
dünyanın 220’den fazla ülke 
ve bölgesine taşımaya devam 
eden Sürat Kargoda çalışan 
üyelerimizin ödeyeceği aidat-
ların, yaşamlarına pozitif katkı 
sağlayacağını vurgulayarak 
sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Üyelerimizin tamamı ferdi 

kaza sigortası kapsamına alınacak. Düğün-
lerde çeyrek, sünnet düğünlerinde gram altın 
yardımlarımız yapılacak. Çalışma esnasında 
yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat 
desteği sağlanacak. Resmi ve özel kurum-
larla yapılan iş birliği ve anlaşmalarla üyele-
rimiz ekonomik avantajlardan yararlanacak. 
Bu ve benzeri birçok sosyal haklardan fayda-
lanacak olan Sürat Kargo çalışanları, ailemi-
ze hoş geldi."

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

SÜRAT KARGO ÖZ TAŞIMA İŞ AİLESİNE DAHİL OLDU 

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Kayabaşı, Üzeyir Yiğit, Öz Taşıma 
İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Öz-
demir ile, Kent içi ulaşım hizmetlerinin kali-
tesinin yükseltilmesi ve bütünleşik bir toplu 
taşıma sistemi oluşturmak için hedeflenen 
yolda hız kesmeden ilerleyen Kayseri Ula-
şım A.Ş,’nin Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
Taslak Çalışması için, Kayseri Ulaşım A.Ş. 
Baş Temsilci ve Temsilcilerimizle bir araya 
geldi. 

Taslak çalışmasında Genel Başkan Torun-
tay, işçilerin, işyeri çalışma koşullarını daha 
iyi hale getirmek, daha güvenceli ve daha iyi 
koşullarda çalışmaları, ekonomik, sosyal, 
yasal haklarını, hafta tatili çalışması, izin vs. 
konulardaki haklarını ihtiyaçları doğrultusun-
da iyileştirmek için baş temsilci, temsilci ve 
üyelerin taleplerini dinledi.
Genel Başkan Toruntay : “ İnovasyona ve AR-
GE' ye verdiği önemle, bünyesinde istihdam 
ettiği alanlarında uzman mühendis kadro-
larıyla, yerli teknolojik ürün ve hizmetler 

sunan, Kayseri Ulaşım A.Ş. Kayseri ve Türki-
ye'ye değer katmaktadır. Bizlerde Öz Taşıma 
İş Sendikası Ailesi olarak, kıymetli çalışanla-
rın ve bu değerli işletmenin hak ve menfaat-
lerini gözeterek hareket edeceğiz.” dedi.

Kayseri Ulaşım A.Ş,’nin Yeni Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi Taslak Çalışması sonrası, Kayse-
ri İl Temsilcisi Ahmet Özdemir, Ulaşım A.Ş. 
Baş Temsilci ve Temsilcileri, Genel Başkan 
Mustafa Toruntay’a hediye takdim etti.
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Öz Ağaç-İş Sendikası 9. Biz Büyük Bir Aileyiz etkinlikleri 
kapsamında Çocuk Evleri Çocukları ve Huzurevi sakin-
leri için organize ettiğimiz Birlik, Beraberlik ve Dayanış-
ma Etkinliğimiz Kayseri'de düzenlendi.
Sosyal Sendikacılık anlayışı ile düzenlediğimiz organi-
zasyonumuzda kimsesiz çocuklar ve yaşlılarımızla bir 
araya gelerek güzel bir gün geçirdik.
Organizasyonumuza Genel Başkanımız Av. Tuncay 
Dolu, Genel Yönetim Kurulumuz, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Aile ve Sos-
yal Hizmetler İl Md. Cüneyt Özdemir, Sosyal Hizmetler 
Daire Başk. M. Ali Kancıoğlu, koruyucu aileler, örgütlü 
olduğumuz işyerlerinin yöneticileri, diğer Sendika Yöne-
ticileri ve Sendikamızın temsilcileri katıldı.

İstatistiklere göre Öz Ağaç-İş Sendikası yine 
yeniden iş kolunun lider sendikası olmayı 
sürdürdü.
Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu, açıklanan 
istatistiklere göre değerlendirmede bulundu.
Dolu değerlendirmesinde, 2 yıla yakın süre-

dir devam eden pandemi süreci ve yaşanan 
ekonomik olumsuzluklara rağmen Öz Ağaç-
İş Sendikasının üyelerine sahip çıktığını, yine 
pandemi sürecine rağmen istihdamın arttığı-
na bununla paralel olarak ta Sendikamızın bir 
önceki istatistik dönemine göre üye sayısını 

daha da arttırarak büyümeye de-
vam ettiğini ifade etti.
Genel Başkanımız Av. Tuncay 
Dolu, her daim lider sendika ol-
manın gerekliliklerini yerine geti-
receklerini ve bu büyüme de ka-
rarlılıkla sürdürülen örgütlenme 
çalışmalarının önemine vurgu 
yaparken, sendikamızın büyüme-
si ve gelişmesinde emeği geçen 
tüm teşkilatımıza teşekkür ettiği-
ni ifade etti.

ÖZ AĞAÇ-İŞ ÜYE SAYISINI 
DAHA DA ARTTIRIYOR

Ayrıca teşkilatlanma çalışmalarını 
da hızlandıran Öz Ağaç-İş, Kayse-
ri de kurulu bulunan Elif Mobilya 
ve İzmir’de kurulu bulunan Rahat 
Home Design ve Lamons Mobil-
ya’da da yoğun geçen teşkilatlan-

ma sürecinin ardından teşkilatlanma sürecini 
tamamladı ve Toplu İş Sözleşmesi sürecini 
başlattı.Elif Mobilya, Rahat Home Design, 
Lammons Mobilya çalışanlarına ve tüm teş-
kilatımıza hayırlı olsun.

ÇOCUK EVLERİ ÇOCUKLARI ve HUZUREVİ 
SAKİNLERİ İLE BULUŞTUK

T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2021 YILI 
TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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Sendikamız tarafından belirli aralıklarla dü-
zenlenen, sendika ve işveren yetkililerinin 
katılımları ile üyelerimizin sorun ve taleple-
rinin değerlendirildiği 2021 yılı Endüstriyel 
İlişkiler Toplantıları teşkilatlı olduğumuz 
işyerlerinde Genel Başkanımız Av. Tuncay 
Dolu’nun da katılımları ile düzenlendi.
Üyelerimizin sorunlarına sendika ve iş-
veren yetkililerinin katılımlarıyla çözüm 
aranan Endüstriyel İlişkiler Toplantılarımız 
Yataş, Alfemo, Aktül Kâğıt, Elleair Kişisel 
Bakım, Doğtaş, Kelebek ve Erciyes Anado-
lu Holding bünyesindeki Bellona, İstikbal, 
Mondi Home, Boyser Fabrikalarımızda dü-
zenlendi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Kurban Bayramı ön-
cesi tüm üyelerine içerisinde Sendikamızın 
hediyesi 100 TL para yüklenen ŞOK Market 
Kartı hediye edildi. Üyelerimizin tüm Şok 

Marketlerde geçerli olan içerisinde hediye 
100 TL'nin bulunduğu ŞOK Kartlarını güzel 
günlerde kullanmalarını diler, bu fırsatta 
bize destek olan Yıldız Holding Genel Mü-

dür Yardımcısı Ahmet İnce ve Şok Market 
yetkililerine teşekkür ederiz.

GENEL BAŞKANIMIZ DOLU, TEŞKİLATLI OLDUĞUMUZ İŞYERLERİMİZDE 
DÜZENLENEN ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER TOPLANTILARIMIZA KATILDI

SENDİKAMIZDAN TÜM ÜYELERİMİZE HEDİYE 100 TL  
YÜKLÜ ŞOK MARKET KARTI
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SEL FELAKETİNDE GÖREV YAPAN BASIN 
MENSUPLARIMIZI ZİYARET ETTİK

MEDYA-İŞ sendİkamız YANGIN BÖLGESİNDE 

DİRENEN FİLİSTİN 

MEDyA-İŞ SENDİKASI

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
Sezai Ballı, Genel Başkan Yardımcısı Sefa 
Özdemir ile birlikte Kastamonu’nun Boz-
kurt ilçesi ve Sinop’un Ayancık ilçesinde 
yaşanan sel felaketi sonrası bölgede görev 
yapan basın mensuplarını ziyaret etti.
Tüm ülkeyi yasa boğan felaket sonrası zor 
şartlarda görevlerini en iyi şekilde yerine 
getiren AA yönetici ve çalışanları Genel 
Başkanımız Sezai BALLI’ ya zor zamanda 
sendikalarının varlığını hissetmekten mutlu 
olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.
Karadeniz Bölgesi'nin farklı noktalarında 
yaşanan sel ve heyelan olaylarından etki-
lenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan 
Ballı, "Gazeteciler, halka haber ulaştırabil-
mek için çok zor şartlarda görev yapıyor. 
Savaşta cephenin en önünde, felakette afet 

bölgesinde görev yapan gazeteciler, bizlere 
en doğru haberi ulaştırmak için mesai gö-
zetmeksizin çalışıyorlar. Basın kuruluşları-

mızda görevli tüm gazetecilere bu özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Akdeniz ve Ege başta olmak üzere 
ülkemizin değişik yerlerinde çıkan 
ve günlerce süren orman yangın-
larını kontrol altına almak ve sön-
dürmek için yetkili birimler tüm 
güçleriyle çalışırken, gazetecilerde 
görevlerinin başındalardı. Sosyal 
medyada yaşanan bilgi kirliliğine 
karşı, başta AA yönetici ve muha-
birleri olmak üzere görev sorum-
luluğu taşıyan bütün gazeteciler, 
mesai kavramı gözetmeksizin 
yangın bölgesinden doğru bilgileri aktar-
mak için çalıştılar.
Basın mensuplarını görevleri başında zi-
yaret eden Genel Başkanımız Sezai Ballı, 

‘’ yaşadığımız yangın felaketleri hepimizin 
ciğerlerini yaktı böyle zor zamanlarda birlik 
ve beraberlik içerinde hareket ederek yara-
larımızı hep birlikte sarmak ve yaşananları 
halkımıza duyurmak için gayret eden arka-

daşlarımızın görevleri başında yaptıkları 
çalışmaları görmek ve onlara destek 
olmak için Medya-İş olarak buradayız.  
Burada devletimizin gücünü görmek 
bizleri mutlu etti, zor arazi ve iklim 
şartlarına rağmen yangının bir an önce 
söndürülmesi için gayret gösteren dev-
letimizin ve yerel yönetimimizin bütün 
birimlerine şükranlarımızı sunuyorum. 
Basın mensubu arkadaşlarımız da bu 
yapılan çalışmaları halkımıza duyurmak 
için gayret gösteriyor. Bu fedakâr ça-

lışmalarından dolayı kendilerine teşekkür 
ediyor ve Medya İş olarak her zaman yan-
larında olduğumuzu belirtmek istiyorum.’’ 
dedi.  

İsrail zulmüne direncini, umudunu yitirmeden karşı koymaya 
devam eden Filistin halkının yaşadığı süreci dünyaya duyur-
maya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza ithafen, Anado-
lu Ajansı’nın zengin fotoğraf arşivinden faydalanarak hazırladı-
ğımız 2021 Ramazan ayının 3. Haftasından Ramazan Bayramı 
sonuna kadar süren İsrail zulmünü anlatan "Direnen Filistin" 
isimli fotoğraf sergimizin açılışını 15 ilimizde gerçekleştirdik.
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GENÇLİK ETKİLEŞİM PLATFORM 
TOPLANTISINA KATILDIK

GENÇLİK PROJELERİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIK

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Avrupa 
Birliği Erasmus+ programı kapsamında 
yürüttüğü, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın 
Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” 
kapsamında düzenlenen Gençlik Etkileşim 
Platform Toplantısı, iki gün gerçekleştirilen 
konuşmalar ve çalıştayın ardından sona erdi.
Açılış konuşmalarının ardından, proje kap-
samında iki aşamalı olarak hazırlanan eği-
tim modül kitaplarına ilişkin çalıştay gerçek-
leştirildi. Çalıştaya, HAK-İŞ’e üye sendikala-
rın temsilcileri ile TİSK, ILO, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nden genç emekçiler yoğun bir 
katılım gösterdi. Çalıştayda, sendikaların ve 
sosyal tarafların genç temsilcileri söz alarak 
modüllere yönelik görüş, önerileri ve de-

ğerlendirmelerini sundular. Çalıştay, zoom 
üzerinden de takip edildi ve sosyal taraflar 
online olarak görüşlerini aktardılar.
Çalıştayda, eğitim modül kitaplarının içeri-
ğine yönelik HAK-İŞ uzmanı ve proje idari 
asistanı Elif Yıldırım katılımcılara kapsamlı 
bir sunum gerçekleştirdi. Program sonunda 

tüm genç emekçilere Genel Sekreter Eda 
Güner tarafından sertifika ve hediye takdim 
edildi. Gençlik Etkileşim Platform toplantı-
sına, Yönetim Kurulu Asistanımız ve Kadın 
Komite Başkan Yardımcımız Ezgi Demirci-
oğlu katıldı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Anka-
ra Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında 
gerçekleştirilen protokol kapsamında dü-
zenlenen 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje 
Yarışması Ödül Töreni 28 Temmuz 2021 
tarihinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 
gerçekleştirildi. Ödül törenine Konfederas-
yonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Tekin, Genel Başkan Yardımcıları 
Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, Ge-
nel Sekreter Eda Güner, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkan Yardımcısı Aybüke Ben-
gü Özmutaf, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayrak-
tar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Görevlileri, Sendikamızın Genel Başkan 
Yardımcısı Yüksel Kılıçaslan, Sendikamızın 

Kadın Komite Başkan Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Asistanımız Ezgi Demircioğlu, öğ-
renciler ve basın mensupları katıldı. Projeye 
katılan bütün gençlere emeklerinden dolayı 
teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

AKASYA ALÇI’YA ZİYARET 
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Zeki Özyol 
ve Genel Koordinatörümüz Nihal Kahraman Vural, 
Aksaray'da bulunan Akasya Alçı'yı ziyaret etti. İş yeri 
temsilcisi Ömer Hüyük ile sendikal konular hakkında 
istişarelerde bulundular.



184 |  SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 26

FABRİKALARIMIZDA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 
KURULU TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRDİK

FABRİKA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

KARDEŞ SENDİKALARIMIZIN KONGRELERİNE KATILDIK

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

Temmuz ayı içerisinde Genel Başkanımızın da katı-
lımlarıyla Manisa’ da bulunan POLİNAS fabrikamız-
da Endüstriyel İlişkiler Toplantısı gerçekleşti. Yıldız 
Holding Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İnce, Fabrika 
Genel Müdürü Faik Önaldı, Fabrika Yöneticileri ve İş 
Yeri Temsilcilerimiz toplantıya katıldı.
Ağustos ayı içerisinde Genel Başkanımızın da katılım 
sağladığı Gaziantep’te bulunan NAKSAN HOLDİNG 
fabrikamızda Endüstriyel İlişkiler Toplantısı gerçek-
leşti. Toplantıya Fabrika Genel Müdürü Enis Sarılar-
lı, Nakpilsa Fabrika Müdürü Adnan Özkaya, Fabrika 
Müdürleri ve İşyeri Temsilcilerimiz katıldı.

Haziran ayında Genel Başkanımız Kudret Örgel ve 
Yönetim Kurulumuz Manisa da bulunan POLİNAS 
SERA fabrikamızı ziyaret edip işletme içerisinde üye-
lerimiz ile bir araya geldiler. Üyelerimizin çalışma 
ortamlarına ziyarette bulunup işletme içerisinde ki 
Makine, Laboratuvar, Soyunma odaları, Yemekhane’ 
yi ziyaret edip üyelerimizle bir araya geldiler. 
Ağustos ayında Genel Başkanımız Kudret Örgel, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Hasan Gürcan ile birlikte 
Manisa’da bulunan POLİNAS BOPET fabrikamızı zi-
yaret edip işletme içerisinde üyelerimiz ile bir araya 
geldiler.

Haziran ayı içerisinde Öz 
Sağlık İş Sendikamızın İs-
tanbul 1, 2 ve 3 Nolu Şube 
Genel Kurullarına Genel 
Başkanımız Kudret Örgel ve 
Genel Başkan Yardımcımız 
Uğur Evkuran katılım sağ-
ladılar.
Ağustos ayı içerisinde Hiz-
met İş Sendikamızın İs-
tanbul 14 Nolu Şube Genel 
Kuruluna Genel Başkanımız 
Kudret Örgel katılım sağla-
dılar.
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"GELİŞEN SENDİKA GELİŞEN TEMSİLCİLİK" EĞİTİMLERİMİ TAMAMLANDI

ÜYELERİMİZİ İŞ YERLERİNDE ZİYARET ETTİK

ÜYELERİMİZE MASKE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK

“Gelişen Sendika Gelişen Temsilcilik” adı 
altında Manisa ve Gebze bölgelerinde bu-
lunan üye fabrikalarımızdaki işyeri temsil-
cilerimize Sendika Hukuk Müşavirimiz Av. 

Muhammet Enes Zararsız'ın gerçekleştir-
miş olduğu eğitimler düzenledik. Eğitim-
lerde temsilcilerimizin, işçilerin, işverenin 
vb. hakları, çalışma şartları, kıdem hakları 

vb. gibi konuların bilgilendirmesi yapılarak 
işyerindeki temsilcilerimizin daha verimli 
olabileceği konular ele alındı.

İlk olarak Genel Başkan Yardımcımız Uğur 
Evkuran Yömser A.Ş. işyerinde çalışan üye-
lerimiz ve temsilcilerimizi ziyaret ettiler. Sı-
kıntıların çözümü hakkında fikir alışverişin-
de bulundular. Haziran Ayı içerisinde Genel 
Başkanımız Kudret Örgel’inde katılımları 

ile Yönetim kurulumuz Manisa’da bulunan 
POLİNAS fabrikasındaki temsilcilerimizi 
ziyaret ettiler. Endüstriyel ilişkiler kurulun-
da dile getirilecek konuları ele alıp çözüm 
odaklı konular konuşuldu. Bir sonraki hafta 
Gaziantep’te bulunan NAKSAN HOLDİNG 

fabrikamızdaki Temsilcilerimizle bir ara-
ya gelen yönetimimiz düzenleyeceğimiz 
Endüstriyel ilişkiler kurulunda ki konuları 
tartışıp çözüm odaklı fikir alışverişinde bu-
lundular.

Haziran ayında üyelerimiz için yaptırmış 
olduğumuz maskelerimizin dağıtımını ger-
çekleştirdik. İşyeri temsilcilerimiz aracılı-
ğıyla gerçekleşen maske dağıtımında üye-
lerimizden gelen teşekkür mesajları bizleri 
onurlandırdı.
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Marketçiler Faydalanmasın

Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, Ekono-
mik Platform’un Başbakan Saner ile önceki 
gün yaptığı görüşmeye dikkat çekerek, “İş in-
sanlarının devletle yaptığı görüşme olumsuz 
sonuçlandı. Yüzde 11 lik devlet katkısı yapıl-
sın ama kategorize olarak yapılsın. İhtiyaçlı 
olan esnaf kesimine yapın bu yüzde 11’i. 
Bunu herkese yaparsanız otelciler marketçi-
ler gibi zor durumda olmayan işletmeler de 
faydalanır. Bu adil değil” diye konuştu.

Çok Acil Hemşire Alınmalı

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları da de-
ğerlendiren Metin Atan, “PCR testinin aşısız 
insanlara ücretli oluşu doğru bir yaklaşım. 
Hiçbir ülkede PCR testi ücretsiz değil. Biz o 
kadar zengin miyiz ücretsiz yapacağız” diye-
rek destek verdi. Yükselen vakalar karşısın-
da sağlıkçıların sıkıntılarına da değinen Atan, 
“Vaka sayılarının artması ile acil hemşire alı-
mına ihtiyacı var. Para yok mazeret olamaz. 
Asıl böyle yere para bulmalı” dedi.

İhalesiz Hiçbir Şey Olmamalı

Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesiyle ilgili de ko-

nuşan Metin Atan, ihalesiz alımları eleştirdi. 

Atan, şunları söyledi: “Yakıt ihalesi ile ilgili 

çok spekülasyonlar oluyor. TPIC imzasının 

fotokopi olduğu ve kabul görmediği konusu 
ortaya çıktı. Bunu Merkezi İhale Komisyonu 
üzerine yıkmasınlar. Sayıştay’dan ve polisten 
görüş aldılar. Bu ihalesiz alımların yapılması 
kapının açılması anlamına gelebilir. İhalesiz 
hiçbir şey olmaması lazım.”

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limi-
ted (TAŞEL)'de 7 Haziran 2021 tarihinde adı 
geçen kurumda başlatmış olduğu süresiz 
grev kaldırılmıştır. Sendikamız, belirtilen ta-
rihten bu yana grevde olan TAŞEL çalışan-
ları ile birlikte, varılan uzlaşı ve iyi diyalog 

sonucunda sorunların minimize edilmesi 
sebebiyle, her iki tarafın da menfaatlerini 
göz önünde bulundurarak süresiz grevi kal-
dırma kararı almıştır.
Ortak noktada buluşma adına yapmış oldu-
ğu arabuluculukla sorunun çözümüne ver-

miş olduğu destek için Maliye Bakanlığına 
teşekkür ederiz.
Toplu İş Sözleşmeleri ’ne tekrar başlayıp 
çalışanların hak ve menfaatleri konusunda 
gerekli adımlar atılacaktır. Saygılarımızla 
kamuoyunun bilgisine sunarız.

%11’LİK DEVLET KATKISI HERKESE 
YAPILAMAZ

KKTC KAMU-SEN
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Enerji İş Sendikası olarak EPDK (Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu) işyerinde toplu 
iş sözleşmemizi imza altına aldık.
Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy, Hu-
kuk Müşavirimiz Av. Salih Erbaş ve İç Ana-
dolu Bölge Başkanımız Mahmut Başaran 

ile EPDK ilgili Daire Başkanı Sn. Hasan Ilıca 
ve Daire Başkan Yardımcısı Ömer Lök, TÜ-
HİS Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerafettin 
Güler ve sendika uzmanları Hasan TÜRK 
ve İpek Çakal ile işveren sendikası olan TÜ-
HİS’in genel merkezinde bir araya gelerek 

sözleşmemiz masada uzlaşmayla sonuç-
landırılmıştır
EPDK çalışanı kıymetli işçi dostlarımız adı-
na kamudaki ilk toplu sözleşmelerinin ha-
yırlı olmasını dileriz.

Geçtiğimiz günlerde Esenler Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Öz 
Sağlık-İş Sendikası üyesi güvenlik görev-

lisine karşı yapılan saldırı ve sonrasında 
yapılan algı operasyonlarına karşı hastane 
önünde Genel Başkanımız Mahmud Altun-

soy ve Genel Merkez çalışanlarımızla bera-
ber sesimizi yükselttik.

EPDK (Enerjİ Pİyasası Düzenleme Kurumu)’Nda 
Toplu İş Sözleşmemİzİ İmzaladık

Öz Sağlık-İş Sendİkası’nın Basın Açıklamasına KATILDIK

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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Enerji İş Sendikamızın güçlü yürüyüşünde 
bizlere ilk desteği veren işçi dostlarımız ara-
sında yer alan, İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerin-
deki arkadaşlarımızı ziyaret ettik.
İSKİ’nin en zor işlerini üstlenmiş olan kıy-
metli işçi dostlarımız için var gücümüzle 
mücadele ettiğimizi kendileriyle paylaştık.
Nice 40 yıllık muhabbet dolu birlikteliklerimiz 
için hazırlattığımız fincan takımı ve kahve he-
diyelerimizi işçi dostlarımıza takdim ettik.

İskİ Atıksu Arıtma Tesİsİ Çalışanlarını Zİyaret Ettİk

Kardeş Sendikamız Öz Sağlık-İş Sendikası-
nın 1 ve 4 Nolu Şubelerinin Olağan Genel Ku-
rulunda Genel Başkanımız Mahmud Altun-
soy açılış konuşması yaparak göreve gelen 
yeni yönetimlere başarı dileklerinin sundu.

Boydak Enerji işyerlerinden Çanta RES’teki işçi dostlarımızı ziyaret 
ettik. İmza attığımız ek protokolün kazanımlarına ilişkin bilgilen-
dirmede bulunurken, 40 yıllık bir yol arkadaşlığı sürdürebilmek 

arzusuyla kahve ve fincan takımı hediyelerimizi işçi dostlarımıza 
takdim ettik.

Öz Sağlık-İş Sendİkası 1 VE 4 Nolu Şubelerİnİn  
Olağan Genel Kurulu'NA KATILDIK

BoydaK Enerjİ Çalışanlarına Ek Protokol Sonrası Zİyaret 
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