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Editörden...
Merhaba…
Dopdolu yeni bir sayı ile sizlere kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Son iki yıldır salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken, diğer 

yandan işçilerimizin ve üyelerimizin geleceği ile ilgili konuları da yakından takip et-
meye gayret gösteriyoruz.

Çalışma hayatını ilgilendiren konularda yaşanılan sıkıntıları aşmak için hem 
Konfederasyonumuz hem de bağlı Sendikalarımızla birlikte mücadelemize aralık-
sız devam ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak, yaşadığımız sorunlarla mücadele ederken, diğer yandan da yeni 
Türkiye’nin inşası konusundaki hayallerimizden asla vazgeçmedik. Hem geçmişe 
hem de geleceğe dair söylediklerimiz ve söyleyeceklerimiz var. 

Bu sayımızın en önemli konularından birisi olan 1 Mayıs’ta Ramazan bayramı ile 
birlikte iki bayramı birlikte kutlama imkânı bulduk.

Hatırlarsak, geçmişte ülkemiz, 1 Mayıs’ın kutlanması konusunda bir çok süreci 
geride bıraktı. 1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak kutlanması için pek çok girişim yapıldı, 
mücadele verildi. HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs’ı amacına ve ruhuna uygun olarak Türki-
ye’nin her yerinde kutlanması hususunda öncü bir rol üstlendik. Dijital platformlar-
da, illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve 81 ilimizde emekçilerin taleplerini, çö-
züm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getirdik. HAK-İŞ olarak yine bir 
ilki gerçekleştirip, iki senedir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü “1 Mayıs haftası” 
olarak kutlama kararı aldık. Çalışma hayatına ilişkin hemen her konuya değinerek, 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi hafta boyunca kamuoyuyla paylaştık.

HAK-İŞ olarak, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyor, önümüzdeki yıllarda 
eskisi gibi illerimizin büyük meydanlarında buluşarak, binlerce işçimizle birlikte, 
halaylarla, türkülerle nice 1 Mayıslar kutlamayı planlıyoruz.

Çalışma hayatı dinamik, her şey hızla gelişiyor, değişiyor. Bunun için yaptıkları-
mızla yetinmiyor, yeni projeler ve yeni hizmetlerle üyelerimizin ihtiyaçlarına, bek-
lentilerine, taleplerine cevap vermeyi hedefliyoruz. HAK-İŞ yarım asırlık tarihinde 
emek hareketine, ülkesine, değerlerine sahip çıkarak, bedeller ödeyerek bugün-
lere gelmiş ve sendikal hareketin öncüsü olmuştur. HAK-İŞ zorluklar neticesinde 
inandıklarından hiçbir zaman ödün vermeden, ilkeli kararlı ve onurlu yürüyüşünü 
sürdürmüş, sürdürmeye de devam edecektir. 

Bu sayımızda yine ziyaretlerimiz, etkinliklerimiz, proje toplantılarımız, prog-
ramlarımız, yurtiçi ve yurt dışı ziyaretlerimiz birbirini izledi. İftar programlarından 
tutunda, HAK-İŞ 11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’na kadar üç aylık dönemi 
dolu dolu geçirme imkanı bulduk. Yüzlerce haberi sizlerle paylaşmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.

Yepyeni bir sayıda yine sizlerle buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, sağlıkla 
kalın.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI

"Hem geçmişe hem de geleceğe dair  
söylediklerimiz ve söyleyeceklerimiz var"

Editörden...
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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
olarak, son iki yıldır başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiğimiz “1 Mayıs Haftası” et-
kinliklerimizi bu yıl da 25 Nisan -1 Mayıs 
2022 tarihleri arasındaki yedi gün boyun-
ca başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 

1 Mayıs’ı amacına ve ruhuna uygun bir 
şekilde dijital platformlarda, İstanbul Tak-
sim başta olmak üzere illerin meydanla-
rında, işyerlerimizde ve Türkiye’nin her 
yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm 
önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde 
dile getirdiğimiz bir gün olarak kutladık. 

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıslarda daha fazla 
dayanışma ve daha güçlü bir Türkiye için 
emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı 
tüm platformlardan ileterek, ülkemizin, 
bölgemizin ve küremizin bütün emekçi-
leri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla 
dayanışmamızı yineledik. Çalışma hayatı, 
çalışanlar ve sendikal hareket için her gün 
önemli bir konuyu tespit ederek, Genel 
Başkan Yardımcılarımızın açıklamaları ile 
bu konuları gündeme taşıdık. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; 
güçlü ve güzel yarınlar için, güçlü gelecek 
için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve 
tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yük-
sek sesle haykırmak için dijital platform-
larda, işyerlerinde Taksim başta olmak 
üzere, illerin meydanlarında her yerde 
olduk.

“Taleplerimizi Güçlü Bir Şekilde Dile 
Getirdik”

HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta taleplerimizi 
şu şekilde sıraladık: 

• Kamu çerçeve protokolünde imza altına 
aldığımız tüm maddeler için gerekli dü-
zenlemelerin yapılmasını istiyoruz. 

• KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kad-
roya geçirilmesini istiyoruz. 

• Kamuda çalıştığı halde kapsama alın-
mayan yemekhanede çalışan, HBYS (Has-
tane Bilgi Yönetim Sistemi) çalışanları, 
kiralık araç şoförleri, ihale kapsamında 
işçilik maliyeti % 70’in altında kalan ta-
şeron işçilerin de kadroya geçirilmesini 
talep ediyoruz. 

• Belediye şirketlerinde çalışanların ilave 
tediyeden yararlanmasını, 6772 sayılı ka-
nun uyarınca ilave tediye alan kamu işçi-
lerinin kapsamına belediye şirketlerinde 
çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz.

• Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları-
nın çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. 

• Kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş 
hakkının verilmesi ve zorunlu şekilde 
emekli edilmelerinin önüne geçilmesi gibi 
özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözül-
mesini istiyoruz.

• Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak 
ve kazanımların enflasyon karşısında ezil-
memesini talep ediyoruz.

• Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan 
ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbir-
ler alınmasını ve emekçilerin enflasyona 
karşı korunmasını talep ediyoruz.

• Geçici ve mevsimlik işçilerin 

• İstihdam yaratacak yatırım alanlarının 
artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, 
ekonomik alt yapının güçlendirilerek sos-
yal ve ekonomik refahın artırılmasını talep 
ediyoruz. 

• Biz ücretliler, milli gelirden, ekonomik 
büyümeden ve refah artışından hak etti-
ğimiz payı istiyoruz. 

mahmutarslan@hakis.org.tr

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan

BaşkandanBaşkandan
1 Mayıs Haftasında 
Taleplerimizi Dile Getirdik

Kamuda çalıştığı halde 
kapsama alınmayan 

yemekhanede çalışan, 
HBYS (Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi) 
çalışanları, kiralık araç 

şoförleri, ihale kapsamında 
işçilik maliyeti % 70’in 
altında kalan taşeron 
işçilerin de kadroya 
geçirilmesini talep 

ediyoruz. 
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• Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını 
istiyoruz.

• İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürüle-
bilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.   

• Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin alt 
sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini 
talep ediyoruz.

• Kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik 
politikaların geliştirilmesini, işsizlik oranları-
nın azaltılmasını, istihdamın teşvik edilmesini 
ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Tüm 
emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güven-
cesi istiyoruz.

• Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik 
edilmesini istiyoruz. 

• Herkes için düzenli asgari gelir yardımı siste-
mi kurulmasını istiyoruz. 

• İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri-
nin arttırılmasını, etkin denetimlerin yapılması-
nı, iş kazalarının olmadığı daha güvenli çalışma 
ortamları istiyoruz. 

• Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğra-
dığı zulmün ve savaşların son bulmasını, tüm 
dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokra-
sinin tesis edildiği ve insan haklarının teminat 
altına alındığı bir gelecek istiyoruz.

• Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mob-
bingin önlenmesini istiyoruz. ILO’nun C190 
sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından bir an 
önce onaylanmasını ve gerekli mevzuat düzen-
lemelerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata 
geçirilmesini talep ediyoruz.

• Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yöne-
lik şiddetin son bulmasını istiyoruz. İstihdamda 
kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer 
verilmesini ve sorunların çözülmesi için politi-
kaların geliştirilmesini istiyoruz.

• Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edil-
mesini istiyoruz.

• Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacı-
nın ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını isti-
yoruz. 

• Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güç-
lendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

• Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının 
geliştirilmesini istiyoruz. 

• Engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sen-
dikal hayata katılımının arttırılmasını istiyoruz. 

• Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan 
mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre 
edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası 
uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilme-
sini istiyoruz. 

• Çevrenin korunmasını, iklim değişikliği ile 
mücadele edilmesini, enerji ve su kaynakları-
mızın korunmasını talep ediyoruz. Çevre dostu 
bir dünya istiyoruz. 

• KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılma-
sını istiyoruz. KKTC’nin bütün dünya tarafından 
tanınması için derhal harekete geçilmelidir. 
Kıbrıslı Türklerle her alanda dayanışmamızı 
sürdüreceğiz. HAK-İŞ’e bağlı Kıbrıs Kamu-Sen 
sendikamıza her alanda destek olmaya devam 
edeceğiz. 

“Örgütlü Ol Sendikalı Ol HAK-İŞ’li OL”

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mü-
cadele ve Dayanışma Gününde, güvenceli istih-
dam için, refah dolu yarınlar için, güçlü gelecek 
için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm 
emekçilerimiz için bu yıl da taleplerimizi dijital 
platformlarda, İstanbul Taksim başta olmak 
üzere illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve 
Türkiye’nin her yerinde yüksek sesle dille ge-
tirdik. 

HAK-İŞ olarak, tüm emekçilerimizi, erdemli ve 
şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi 
ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet 
için HAK-İŞ’le birlikte mücadele etmeye davet 
ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, tüm emekçilerimizle birlikte 
üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam 
ediyoruz.  HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sen-
dikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara   “Örgütlü 
ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol” diyoruz. HAK-İŞ 
olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu bi-
liyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, müca-
dele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam 
edeceğiz.

Binlerce emekçi kardeşimizle daha önce Ka-
rabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, 
Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleştir-
diğimiz coşkulu kutlamalara yenilerini ekle-
mek, alanlarda en coşkulu şekilde buluşmak 
dileğiyle, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günümüzü en içten dileklerimle 
kutluyorum.

HAK-İŞ olarak, tüm 
emekçilerimizi, erdemli 
ve şeffaf sendikacılık 
için, dünya sendikal 

hareketi ile dayanışma 
için, demokrasi ve sosyal 

adalet için HAK-İŞ’le 
birlikte mücadele etmeye 

davet ediyoruz.



4 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

ARSLAN, CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ 
İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Nisan 2022 tarihinde Dolmabahçe Sarayında 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine 

verdiği iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların Kadir Gecesi’ni tebrik 
ederek, “Rabbimden bu mübarek gün ve gecelerin hürmetine milletimizi, Müslümanları 

ve tüm insanlığı rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla, bereketiyle, merhametiyle, ihsanıyla, 
kuşatmasını diliyorum. Siz kadim gönül dostlarımla tekrar bir araya gelmekten dolayı büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu iftar sofrasında buluşturan Rabbime hamdediyorum" dedi.
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ARSLAN'DAN İÇİŞLERİ BAKANI 
SOYLU’YA ZİYARET

ARSLAN’DAN AİLE VE SOSYAL 
HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI DURAN’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şubat 2022 tarihinde 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş  

alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 20 Nisan 2022 tarihinde 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Rıdvan Duran’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
Genel Başkanımız Arslan’a Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti. 
Arslan, Aile ve Sosyal  Hizmetler  
Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’a 
HAK-İŞ tarafından Konya 
Ağaçlandırma alanına, adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını 
takdim etti.
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HAK-İŞ’TEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
OKTAY'A ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız  
Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz Eda Güner  
11 Şubat 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti.
Çalışma hayatı ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in talep ve önerilerini sundu.  

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları 
Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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HAK-İŞ’TEN TİCARET BAKANI
MEHMET MUŞ’A ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Ocak 2022 tarihinde 
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci,  

Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından Arslan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan 

fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleş-

tirilen görüşmede, Konfederasyonumuza 
üye sendikalarımızın yetki davası sürecinde 

olan işyerlerinde çalışan işçiler için 2022 
yılında ücret ve sosyal haklarında ekonomi-
de yaşanan değişimler de dikkate alınarak 
enflasyon üzerinde avans niteliğinde artış 
yapılması konusunu iletti. 
Arslan, toplu iş sözleşmesi devam eden iş-
yerlerinde Konfederasyonumuza üye sendi-
kalarımız üyesi işçilerin ücret ve sosyal hak-
larının enflasyona ezdirilmemesi, ekonomi-
de yaşanan değişimler de dikkate alınarak 
iyileştirilmesi talebinde bulundu. 
Arslan, İETT Genel Müdürlüğü başta olmak 
üzere Konfederasyonumuza üye sendikala-
rımızın örgütlü olduğu işyerlerinde yaşanan 
zorlukların çözülmesine ilişkin önerilerini de 
sundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı İmamoğlu, taleplerimizi değerlendireceği 
ve gereğinin yapılacağı konusunu ifade etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Şubat 2022 tarihinde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

ARSLAN’DAN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA ZİYARET

ARSLAN’DAN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCISI VEYSEL TİRYAKİ’YE ZİYARET

Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, 21 Nisan 2022 tarihinde 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Veysel Tiryaki’ye 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız Arslan’a Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız eşlik etti.
Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Veysel 
Tiryaki’ye HAK-İŞ tarafından 
Konya Ağaçlandırma alanına, 
adına yapılan fidan bağışı 
sertifikasını takdim etti.
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HAK-İŞ’TEN, GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
KASAPOĞLU’NA ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mart 2022 tarihinde Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Arslan’a Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. 
Hüseyin Öz,Genel Sekreterimiz Eda Güner ve OLEYİS Sendikamızın  

Genel Başkanı Vedat Böke eşlik etti. 
Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanımıza HAK-İŞ çalışma hayatına ilişkin 

sorunlarımızı ilettik. HAK-İŞ ile Bakanlığın gençlik çalışmaları konusunda 
yapacağı ortak işbirliğine ilişkin faaliyetleri görüştük.
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ÖZ’DEN, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI BİLGİN’E ZİYARET

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 17 Mart 2022 tarihinde, Çalışma ve  
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Bilgin’e, Belediye şirketlerinde çalışan işçilere 6772 sayılı yasa kapsamında ilave tediye ödenmesi, 
geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna ve işçi 
statüsüne geçişi yapılan işçiler için düzenlenen zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması ile 
toplu iş sözleşmelerle belirlenen 2022 yılı ücret zamlarının, mevzuata ve bakanlık görüşlerine 

göre uygulanması hususundaki taleplerimizi iletti. 
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ’in son iki yıldır başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiği “1 Mayıs Haftası” etkinlikle-
rinin bu yıl 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri 
arasındaki yedi gün boyunca gerçekleştire-
ceğini anımsatarak, “1 Mayıs Haftası kap-
samında dijital platformlarda; illerin mey-
danlarında, işyerlerinde ve Türkiye’nin her 
yerinde olacağız, emekçilerin taleplerini, 
çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin 
şekilde dile getireceğiz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kuru-
lu olarak, son iki yıldır başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiğimiz “1 Mayıs Haftası” etkin-
liklerimizi 25 Nisan -1 Mayıs 2022 tarihleri 
arasındaki yedi gün boyunca gerçekleştir-
me kararı aldık. 
HAK-İŞ olarak, “1 Mayıs Haftası Kutlamala-
rı” kapsamında 1 Mayıs’ı amacına ve ruhu-
na uygun bir şekilde Türkiye’nin her yerinde 

kutlayacağız. Dijital platformlarda, illerin 
meydanlarında, işyerlerimizde ve Türki-
ye’nin her yerinde emekçilerin taleplerini, 
çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin 
şekilde dile getireceğiz. 
Çalışma hayatı, çalışanlar ve sendikal ha-
reket için her gün önemli bir konuyu tespit 
ederek, Genel Başkan Yardımcılarımızın 
açıklamaları ile bu konuları tartışacağız. 
Salgının çalışma hayatına etkileri, kayıt-
dışı istihdam ve işsizlik, sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engeller, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırısı, savaşın emekçiler 
üzerindeki etkileri ve barış talebimizi, 
yüksek enflasyon karşısında emekçilerin 
ücretlerinde yaşanan gerilemenin önüne 
geçilmesi, asgari ücretin yeniden belirlen-
mesi, ücretler üzerindeki ağır vergi yükü, 
kadına yönelik şiddetle mücadele, savaşlar 
nedeniyle yurtlarını terk eden göçmenlerin 
yaşadığı trajediler, İsrail’in Mescid-i Ak-
sa’ya yaptığı saldırıları, Sudan ve Tunus’taki 

darbeler, salgınla mücadele konusu ve ILO 
C190 Sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından 
onaylanması gibi emekçileri yakından ilgi-
lendiren konuları gündeme taşıyacağız. 1 
Mayıs’ta emeğimizin karşılığını almak için 
mücadelemizi yükselterek devam ettirece-
ğiz. 
HAK-İŞ olarak daha fazla dayanışma ve 
daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin ta-
leplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan 
ileteceğiz. 
Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün 
emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumla-
rıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. 
1 Mayıs’ı anlamına uygun olarak tüm Tür-
kiye’de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün ola-
rak kutlayacağız. HAK-İŞ olarak İstanbul 
Taksim başta olmak üzere HAK-İŞ İl Baş-
kanlıklarımızca 81 ilimizde ve örgütlü ol-
duğumuz işyerlerimizde 1 Mayıs Bildirimizi 
okuyacağız. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in son iki yıldır başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği 
“1 Mayıs Haftası” etkinliklerinin bu yıl 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki  

yedi gün boyunca gerçekleştirileceğini söyledi.

"1 MAYIS'I AMACINA VE RUHUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE 
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Arslan: "Tüm Emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Gününü kutluyoruz”
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1
ELİ ÖPÜLESİ KAHRAMAN EMEKÇİLERİMİZ
YENİ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK HEDEFİMİZ

1 MAYIS
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 

Günümüz Kutlu Olsun
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1 MAYIS 
HAFTAMIZ KUTLU OLSUN

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “1 Mayıs Haftamız, 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz milletimize, 

ulusal ve uluslararası emek hareketine kutlu olsun. 1 Mayısı amacına ve 
ruhuna uygun olarak Türkiye’nin her yerinde kutlayacağız. 81 ilimizin 

meydanlarında, işyerlerimizde, emekçilerle buluşup hazırladığımız 
bildirimizi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası 
kutlamaları kapsamında yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“HAK-İŞ mücadelemizin Yiğit Emekçileri, Aziz Dava Arkadaşlarım, 
Salgın süresince başarıyla sürdürdüğümüz 1 Mayıs etkinliklerimizi, bu yıl 

da 25 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında geçekleştireceğiz. 
1 Mayısı amacına ve ruhuna uygun olarak Türkiye’nin her yerinde 

kutlayacağız. 81 ilimizin meydanlarında, işyerlerimizde, emekçilerle 
buluşup hazırladığımız bildirimizi kamuoyu ile paylaşacağız.
Salgının çalışma hayatına etkileri, kayıt dışı istihdam, işsizlik, 

örgütlenmenin önündeki engeller, savaşın emekçiler üzerindeki etkileri 
ve barış talebimizi, yüksek enflasyona karşı ücretlerin korunması, 

asgari ücretin yeniden belirlenmesi, ücretler üzerindeki ağır vergi yükü, 
kadına yönelik şiddetle mücadele, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
göçmenlerin yaşadığı trajediler, siyonist devlet İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
saldırıları, Sudan ve Tunus’taki darbeler, ILO C 190'ın onaylanması, iklim 

değişikliği ve çevre, mevsimlik ve geçici işçilerin talepleri, taşeronda 
hala devam eden işçilerin kadro beklentileri gibi 

konuları gündeme taşıyacağız.
Daha fazla dayanışma, daha güçlü Türkiye için kararlılığımızı 

bir kez daha haykıracağız. 
Ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün emekçileri, bütün mağdur ve 

mazlumlarıyla dayanışmamızı yeniden tüm dünyaya ilan edeceğiz.
Yaşasın Adalet, Yaşasın Özgürlük, Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Kardeşlik, 
Yaşasın Kutsal EMEK MÜCADELEMİZ, Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın HAK İŞ”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkin-
likleri kapsamında yayınladığı me-

sajında, “HAK-İŞ davamızın ilkelerine, de-
ğerlerine, hedeflerine sadakatimizi daha 
da artırarak yolumuza kararlılıkla devam 
ediyoruz. Ülkemin tüm emekçilerini bu 
kutlu yolculukta bizimle yürümeye bir kez 
daha davet ediyoruz. Sendikalı Ol, HAK-
İŞ’li Ol, Güçlü Ol, Güvende Ol diyoruz” dedi. 
Arslan, HAK-İŞ 1 Mayıs Haftası kutlamala-
rı kapsamında yayınladığı mesajında şun-
ları kaydetti:
“HAK-İŞ Davasının Yılmaz Erleri, 
HAK-İŞ olarak, yarım asra yaklaşan tarihi 
yürüyüşümüzün her aşaması, önümüze 
konulan engelleri yıkmak, oyunları boz-
mak, zorlukları aşmakla geçti.               
HAK-İŞ davamızın ilkelerine, değerlerine, 
hedeflerine sadakatimizi daha da artırarak 
yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 
Ülkemin tüm emekçilerini bu kutlu yolcu-
lukta bizimle yürümeye bir kez daha davet 
ediyoruz.

"Sendikalı Ol, HAK-İŞ’li Ol, Güçlü Ol, Gü-
vende Ol " diyoruz. 
Şükürler olsun ki bu çağrımız emekçileri-
miz nezdinde karşılık buldu. 
HAK-İŞ taze bir fidan iken koca bir çınara 
dönüştü.
HAK-İŞ, kökleri medeniyet değerlerimi-
ze uzanan, emekçilerin kutsal alın teriyle 
sulanan, gövdesi her türlü yalana, iftiraya, 
düşmanlığa karşı sarsılmaz bir inançla, 
azimle, kararlılıkla adeta muhkem bir kale 
gibi dimdik ayakta durmaktadır. 
HAK-İŞ, kendinden emin, kimden ve ne-
reden hedef alınırsa alınsın "Ben varım ve 
buradayım" diyebilen sarsılmaz bir kaledir. 
HAK-İŞ, emeğin ve emekçilerin kalesidir.
HAK-İŞ, ülkemizin, bölgemizin, küremizin 
bütün mazlumlarını, mağdurlarını, ezilen-
lerini, sömürülenlerini ana kucağı sıcak-
lığında kucaklayan, sarıp sarmalayan gü-
venli bir limandır.
HAK-İŞ, “Yeni bir dünya mümkündür ve bu 
yeni dünyayı biz kuracağız” diyen erdemli 

bir sendikal inşa mücadelesidir. 
HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür.
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma günümüzü kutluyoruz. 
Yaşasın HAK-İŞ - Yaşasın 1 Mayıs”
Salgın süresince başarıyla sürdürdüğü-
müz 1 Mayıs etkinliklerimizi, bu yıl da 25 
Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında geçek-
leştireceğiz. 
1 Mayısı amacına ve ruhuna uygun ola-
rak Türkiye’nin her yerinde kutlayacağız. 
81 ilimizin meydanlarında, işyerlerimizde, 
emekçilerle buluşup hazırladığımız bildiri-
mizi kamuoyu ile paylaşacağız.
Salgının çalışma hayatına etkileri, kayıt dışı 
istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önünde-
ki engeller, savaşın emekçiler üzerindeki 
etkileri ve barış talebimizi, yüksek enf-
lasyona karşı ücretlerin korunması, as-
gari ücretin yeniden belirlenmesi, ücretler 
üzerindeki ağır vergi yükü, kadına yönelik 
şiddetle mücadele, ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan göçmenlerin yaşadığı tra-
jediler, siyonist devlet İsrail’in Mescid-i 
Aksa’ya saldırıları, Sudan ve Tunus’taki 
darbeler, ILO C 190'ın onaylanması, iklim 
değişikliği ve çevre, mevsimlik ve geçici 
işçilerin talepleri, taşeronda hala devam 
eden işçilerin kadro beklentileri gibi konu-
ları gündeme taşıyacağız.
Daha fazla dayanışma, daha güçlü Türkiye 
için kararlılığımızı bir kez daha haykıraca-
ğız. 
Ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün 
emekçileri, bütün mağdur ve mazlumla-
rıyla dayanışmamızı yeniden tüm dünyaya 
ilan edeceğiz.

1 MAYIS HAFTASINDA ÇALIŞMA HAYATININ 
SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIDIK

HAK-İŞ davamızın ilkelerine, değerlerine,  
hedeflerine sadakatimizi daha da artırarak yolumuza 

kararlılıkla devam ediyoruz. 
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 1 Ma-
yıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü do-
layısıyla yayınladığı mesajında insan hakları bağlamında 
uluslararası alanda yaşananları gündeme taşıdı. 
Öz, “Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM baş-
ta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde 
savaşlar, katliamlar ve işgaller yaşanmaktadır. Filistin’de, 
Ukrayna’da, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, 
Doğu Türkistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun ya-
pılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Uk-
rayna’da devam eden savaş başta olmak üzere bölgemiz-
de yaşanan bütün ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini 
istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, “Yaşadığımız ekonomik krizle-
rin emekçilerle beraber milletimizin 

canını nasıl yaktığını, yokluk, yoksulluk 
dehlizlerine nasıl sürüklendiğini biliyoruz, 
hep birlikte yaşıyoruz. Bu krizlerden mil-
letçe el ele vererek çıkacağımıza inanıyo-
ruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 
HAK-İŞ’in 1 Mayıs Haftası etkinlikleri kap-
samında yayınladığı mesajında, şunları 
kaydetti: “Yaşadığımız ekonomik krizlerin 
emekçilerle beraber milletimizin canını 

nasıl yaktığını, yokluk, yoksulluk dehliz-
lerine nasıl sürüklendiğini biliyoruz, hep 
birlikte yaşıyoruz. 
Bu krizden kurtulmak için üzerimize dü-
şen bütün sorumlulukları yerine getirmek 
için canla, başla çalışıyoruz.
Tüm bu yaşanan krizlere rağmen biz ül-
kemizin potansiyeline, birikimine, imkan-
larına, gücüne inanıyoruz, yiğit düştüğü 
yerden kalkar biliyoruz. 
Bu krizlerden milletçe el ele vererek çıka-
cağımıza inanıyoruz. Bölgesinde güçlü, et-
kin ve oyun kurucu bir güç olan ülkemizin 

geleceğinden asla kuşkumuz yok. 
Birlerinin felaket tellallığı yapması, birileri-
nin oturup ağıt yakması bizi yolumuzdan, 
istikametimizden asla ayıramaz. 
Devletimize, ülkemize, milletimize ve 
emekçilerimize güvenmeye devam ede-
ceğiz. 
Bu 1 Mayıs’ta “Eli öpülesi kahraman 
emekçilerimiz, Yeni Bir dünya inşa etmek 
hedefimiz” diyoruz. 
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma günümüzü kutluyoruz. 
Yaşasın HAK-İŞ, Yaşasın 1 Mayıs”

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, 1 Mayıs'ta Kü-
resel Isınma ve İklim Değişikliği konusunu gündeme taşı-
dı. Şahin: "Bugün bütün dünyada eko sistemin çok büyük 
boyutta bozulmasından, hava, su ve toprak kirliliğinden 
bahsediyoruz. Bu kapitalist sistemin dünyamıza bahşet-
tiği kötülüklerden sadece bir tanesidir. Şunu bilmeliyiz ki 
kapitalist sistem dünyada hakim olduktan sonra bütün 
insanlık tarihi kökten radikal bir şekilde değişmiştir. Çö-
züm palyatif tedbirlerde değildir. Çünkü bu sistem bütün 
maddi ve manevi varlığımızı, Allah’ın insanlık için yarattığı 
varlıkları, güzellikleri sonuna kadar sömürerek yok et-
mektedir." dedi.
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Genel Sekreterimiz Eda Güner, 1 Mayısta ILO C190 sayılı 
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırıl-
masına İlişkin Sözleşmesinin toplu iş sözleşmelerimize 
uygulanmasını ve çalışma yaşamında şiddet ve taciz ko-
nusunu gündeme taşıdı. Güner, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak çalışma yaşamında şiddet ve tacizin insan hakları 
ihlali ve fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu ka-
bul ediyor, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını biliyoruz. 
ILO’nun C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz-
le Mücadele Sözleşmesinin çalışma barışı, işçi-işveren 
ilişkileri, verimlilik ve iş barışı için çok temel bir görevi 
olduğunu ifade ediyor,  sözleşmenin Türkiye tarafından 
onaylanması çağrımızı yineliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci, 1 
Mayıs haftası kapsamında ekonomide yaşanan gelişme-
ler ve çalışanların taleplerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Değirmenci, "Enflasyon canavarı, en çok biz 
emekçileri etkilemiş, alım gücümüz olumsuz etkilenmiş-
tir. Bu nedenle gün, ülkemizin girdiği her zorlu dönemde, 
emeği ve alınteriyle fedakârca çalışan emekçilere, sahip 
çıkma günüdür. Gün, sadece çalışanın değil, işverenlerin 
de fedakârlık yapma günüdür. Enflasyonla mücadelede 
başarı sağlanması, çalışanların ücretlerinin daha da iyi-
leştirilmesi, ücretler üzerindeki ağır vergi yükünün azal-
tılması en büyük isteğimiz ve beklentimizdir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 
dolayısıyla yayınladığı mesajında sendikal örgütlenme 
konusunu gündeme taşıdı. Yıldız, “Örgütlenme, sendikal 
hareket için mücadelenin başlangıcını oluşturan anah-
tar niteliğindedir. HAK-İŞ Konfederasyonu, örgütlenme-
ye büyük önem vermektedir. HAK-İŞ, ülkemizin bütün 
emekçilerine, sendikal mücadele imkanı vermek için 
Konfederasyonunu güçlendirmiş ve birlikte mücadeleye, 
hazır hale getirmiştir. Emekçi kardeşlerimizin, ilkeli, ka-
rarlı ve onurlu bir sendikal mücadele için, giderek daha 
fazla, HAK-İŞ’e teveccüh göstererek, tercih etmelerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
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Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadın-
ları, erkekleri, gençleri, emeklileri,  yaşlıla-
rı, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek 
sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle 
birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. 
HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü 
şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital 
platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 
Salgının etkilerinin devam etmesi nede-
niyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza 
alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslara-
rası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günün-
de; 
- Emekçilerin hakkı için, 
- Daha fazla gelir güvencesi ve adaletin te-
sis edilmesi için,
- Sosyal ve ekonomik refah için,
- Sorunların çözümü için taleplerimizi Tür-
kiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda su-
nuyoruz. 
HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününde;
- Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve 
gelir güvencesi istiyoruz.
- Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. 
- Herkes için düzenli asgari gelir yardımı 
sisteminin kurulmasını istiyoruz.
- Güvenceli esneklik düzenlemelerinin in-
sana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını 
istiyoruz.
- Mevcut işyerlerinin ve çalışanların diji-
talleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağ-
layabilmeleri için adil bir geçişi mümkün 
kılacak politikaların hayata geçirilmesini 
istiyoruz.
- Kamu çerçeve protokolünün kalan mad-
delerinin uygulanmasını talep ediyoruz.
- Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında 
KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, 
geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, 
kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hak-
kının verilmesi ve erken emekliliğin engel-
lenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorun-
larının çözülmesini istiyoruz.

- 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye 
alan kamu işçilerinin kapsamına belediye 
şirketlerinde çalışanların da dahil edilme-
sini istiyoruz.
- Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak 
ve kazanımların enflasyon karşısında ezil-
memesini talep ediyoruz.
- Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog 
mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla 
yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.
- COVID-19 salgınının tüm işçiler için mes-
lek hastalığı sayılmasını istiyoruz. 
- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ted-
birlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz. 
- Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin 
mücadele edilmesini istiyoruz.  
- İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, 
kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam 
fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. 
- Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına 
uygun şekilde istihdam seferberliği oluştu-
rulmasını talep ediyoruz. 
- Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan eko-
nomik dalgalanmalara yönelik tedbirler 
alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı 
korunmasını talep ediyoruz.
Bizler bugün, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Gününde; 
Güvenceli istihdam için,
Refah dolu yarınlar için, 
Güçlü gelecek için, 
Sağlığımız için, 
İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz 
için taleplerimizi yine yüksek sesle haykır-
mak için meydanlardayız.
Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAK-İŞ’e 
emanet” demek için buradayız. 
Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf 
sendikacılık için, dünya sendikal hareketi 
ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal 
adalet için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye 
davet ediyoruz. 
Bizler; 
- Daha fazla dayanışma, 

- Daha çok refah,
- Daha çok güvenceli istihdam, 
- Daha çok iş güvenliği ve sağlığı,
- Örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye 
için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlar-
da ve her yerdeyiz.
Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretme-
ye, büyümeye ve güçlenmeye devam ede-
ceğiz.  
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, böl-
gemizin ve küremizin bütün emekçileri, 
mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık 
adına dayanışmamızı yinelemek için bura-
dayız. 
Biliyoruz ki Dünyamız bir, derdimiz, kederi-
miz, mutluluğumuz bir. 
Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, 
mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak 
için bu uğurda canını feda eden tüm aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimi-
ze de acil şifalar diliyoruz.
Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte 
Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklar-
dan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla ya-
rarlanmasını istiyoruz. 
HAK-İŞ olarak istihdam yaratacak yatırım 
alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kal-
kınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirile-
rek sosyal ve ekonomik refahın artırılması-
nı talep ediyoruz.
Sendikal örgütlenme önündeki engelle-
rin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik 
edilmesini istiyoruz.
Tüm Dünyada yeni bir sendikal düzenin in-
şası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha 
ileriye taşınmasını talep ediyoruz. 
İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdü-
rülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi 
istiyoruz.   
Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik bü-
yümeden ve refah artışından hak ettiğimiz 
payı istiyoruz. 
Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve 
emekli aylığı bağlama oranından kaynaklı 
haksızlıkların giderilmesi için gerekli adım-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS BİLDİRİSİ
"1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 

Dayanışma Günü Kutlu Olsun"
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ların atılmasını istiyoruz. Emekli aylığı ve 
bayram ikramiyelerimizin alt sınırının as-
gari ücret düzeyine yükseltilmesini talep 
ediyoruz.
Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mob-
bingin önlenmesini istiyoruz. ILO’nun C190 
sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından 
onaylanmasını ve gerekli mevzuat düzenle-
melerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata 
geçirilmesini talep ediyoruz.
Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlen-
mesi için “Sıfır Tolerans” anlayışının tüm iş-
yerlerinde hakim olmasını istiyoruz.
Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yö-
nelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. 
Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edil-
mesini istiyoruz.
İstihdamda kadın, genç ve engelli bireyle-
re daha çok yer verilmesini ve sorunların 
çözülmesi için politikaların geliştirilmesini 
istiyoruz. 
Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, 
ekonomik ve sendikal hayata katılımının 
artırılmasını istiyoruz. 
Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiya-
cının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını 
istiyoruz. 
Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güç-
lendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılma-
sına yönelik çalışmalar yapılmasını talep 
ediyoruz.
Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları-
nın geliştirilmesini istiyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil 
ekonomiye geçiş süreçleri ve iklim deği-

şikliği ile mücadelede yeni ve sürdürülebilir 
stratejilerinin geliştirilmesini talep ediyo-
ruz.  Paris İklim Anlaşması’nın ülkemiz ta-
rafından onaylanmasını çok değerli buluyor 
ve önemsiyoruz.
Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığı-
nan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, 
entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve 
uluslararası uyum politikaları ve işbirlikle-
rinin geliştirilmesini istiyoruz. 
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğ-
radığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada 
barışın, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin 
tesis edilmesini ve insan haklarının gelişti-
rilmesini istiyoruz.
Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yöne-
lik haksız ve hukuksuz işgalini bir an önce 
durdurmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna 
başta olmak üzere bölgemizde yaşanan 
bütün ihtilafların barışçıl yollarla çözülme-
sini istiyoruz. 
Suriye’deki savaşın bir an önce bitmesini 
ve toprak bütünlüğünün korunmasını isti-
yoruz. 
Filistin’de, Ukrayna’da, Yemen’de, Mısır’da, 
Suriye’de, Myanmar’da, Arakan’da, Doğu 
Türkistan’da ve dünyanın neresinde olur-
sa olsun yapılan zulümleri, soykırımları ve 
vahşetleri lanetliyoruz. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik 
uluslararası izolasyonların kaldırılmasını 
talep etmekteyiz.
Türkiye olarak "dayanışma" içinde oldu-
ğumuz Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü 
savunuyoruz. Kazakistan’ın toprak bütün-

lüğüne yönelik muhtemel tehditlerin karşı-
sında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz.
Tunus’ta sivil iradeye yönelik saldırıların ve 
haksızlıkların giderilmesini istiyoruz. Dar-
belere karşı demokrasiden yana tavır alan 
Tunus halkı ile dayanışma içerisinde oldu-
ğumuzu belirtmek istiyoruz. 
Askeri darbelerden dolayı Sudan’da kapa-
tılmış sendikaların hizmet binasının bir an 
önce açılmasını ve gözaltına alınan tüm 
sendikacıların serbest bırakılmasını istiyo-
ruz. 
Karabağ Zaferi'nin 2. yılına girerken, 26 
Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Hocalı kasa-
basında yapılan işgalde hayatını kaybeden 
aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazi-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörü-
nün artarak hâkim olduğu bir Türkiye için 
mücadele ediyoruz.
Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiye-
line, gücüne ve geleceğine yürekten inanı-
yoruz. 
HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve 
emeğimiz için umutluyuz. 
Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 
'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyo-
ruz. 
HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz 
olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz 
omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve 
büyümeye devam ediyoruz. 
Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla 
meydanlarda buluşacağız.

HAK-İŞ Olarak Bugün;
Emek, Barış, Özgürlük, Adalet, Refah Ve Demokrasi İçin 81 İlden 

ve Dijital Platformlardan Haykırıyoruz.
Yaşasın Alın Teri Döken Yiğit Emekçiler

Yaşasın Uluslararası Sendikal Dayanışma
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Hak-İş

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türkiye’de Ve  
Dünyada Tüm Emekçilere Kutlu Olsun.

Yeniden Meydanlarda Buluşmak Dileğiyle, Ramazan Bayramınızı Tebrik Ediyoruz. 
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HAK-İŞ TEŞKİLATI

1 MAYIS İÇİN
81 İLDE

MEYDANLARDA
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, HAK-İŞ İl 
Başkanlıklarımız aracılığıyla 81 ilde 1 Mayıs’ı 
coşkuyla kutladık.
Salgın nedeniyle iki yıldır kutlamaları sem-
bolik olarak Taksim Meydanı’nda ve dijital 
ekranlardan gerçekleştirdik. Bu yıl bizleri 
destekleyen 730 bin üyemizin taleplerini, 
Türkiye’nin 81 ilinin tüm meydanlarından 
iletmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl-
larda binlerce emekçimizin katılımıyla alan-
lardan sesimizi yükseltmeye, taleplerimizi 
iletmeye, 1 Mayıs’ı coşku içinde kutlamaya 
devam edeceğiz.
HAK-İŞ İl Başkanlıkları tarafından okunan 
HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, Kamu Çerçeve 
Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin 
kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi 
kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin 
tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken 
emekliliğin engellenmesi gibi özlük hakları-
na ilişkin sorunlarının çözülmesi taleplerine 
yer verildi.

İşçiler Taleplerini Haykırdı!

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, tüm emekçile-
rimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi, 
geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözüme kavuşturulması, herkes için düzenli 
asgari gelir yardımı sisteminin kurulması, 
güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana 
yakışır iş çerçevesinde ele alınması, mevcut 
işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve 
yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için 
adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların 
hayata geçirilmesi talepleri yer aldı.

“KİT’lerde Çalışanlarımız Kadro 
Bekliyor”

Konfederasyonumuz, kamu çerçeve pro-
tokolünün kalan maddelerinin uygulanma-

sı, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında 
KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, 
geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, 
kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkı-
nın verilmesi ve erken emekliliğin engellen-
mesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının 
çözülmesi, 6772 sayılı kanun uyarınca ilave 
tediye alan kamu işçilerinin kapsamına be-
lediye şirketlerinde çalışanların da dahil edil-
mesi, toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen 
hak ve kazanımların enflasyon karşısında 
ezilmemesi ve tekelci yapıda bulunan sosyal 
diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anla-
yışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.

“Ekonomik Dalgalanmalara 
Tedbirler Alınmalı”

COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek 
hastalığı sayılması yanında, işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha faz-
la yaygınlaştırılması, kayıt dışı istihdam ve 
ekonomi ile etkin mücadele edilmesi, işsiz-
lik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve 
engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının 
oluşturulmasını, ülkemiz çalışma hayatının 
ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam sefer-
berliği oluşturulmasını, tüm dünyada ve ül-
kemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara 
yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin 
enflasyona karşı korunması talebi de güçlü 
bir şekilde dile getirildi.

“Taleplerimiz Haykırmak İçin 
Meydanlardayız”

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Gününde; güvenceli istihdam, refah 
dolu yarınlar, güçlü gelecek, sağlığımız, işi-
miz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için 
taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak 
için meydanlardayız.

Bildiride, sendikal örgütlenme önündeki en-
gellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teş-
vik edilmesi, tüm Dünyada yeni bir sendikal 
düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlük-
lerin daha ileriye taşınması, insanı merkeze 
alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya 
ve Türkiye ekonomisi talepleri yenilenirken, 
emekçiler olarak, milli gelirden, ekonomik 
büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz 
payı istiyoruz talepleri yer aldı.

“C190’ın Türkiye Tarafından 
İmzalanmasını Bekliyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, çalışanlara 
yönelik her türlü şiddet ve mobbingin ön-
lenmesini için ILO’nun C190 sayılı sözleş-
mesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını 
ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin sosyal 
diyalog anlayışıyla hayata geçirilmesini, ço-
cuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik 
şiddetin son bulmasını, çocuk işçiliğinin her 
türüyle mücadele edilmesini, istihdamda 
kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer 
verilmesini ve sorunların çözülmesi için poli-
tikaların geliştirilmesi talebi güçlü bir şekilde 
vurgulandı.

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

Bildiride, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün 
artarak hâkim olduğu bir Türkiye için müca-
dele ediyoruz. Ülkemizin insanına, emekçi-
sine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine 
yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ teşkilatı olarak 
geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. 
Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 
'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyo-
ruz" denildi.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 20 1 mayis 19 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz  
1 Mayıs kutlamalarımıza katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden,  

Şanlıurfa’ya gelen Öz Sağlık-İş Sendikamız üyelerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 
5 üyemiz vefat etmiş, 13 üyemiz de yaralanmıştı.  

1 Mayıs şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.

1 Mayıs Gazilerimizi Unutmadık

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü vesilesiyle 2019 yılında kaza geçiren 1 Mayıs 
gazilerimizden Gazel Kısaca ailesi, Melike Entemiz ailesi, Havva Ağca ailesi,  

Fatma Gül, Yaren Gül ailesi, Ezgi Abay ailesi ve Fadime Yay ailesini ve vefat eden üyelerimizin 
kabirlerini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ı temsilen  

Kahramanmaraş İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temsilcisi ve Öz Sağlık-İş Sendikası 
Kahramanmaraş İl Başkanı Murat Arifoğlu ziyaretleri gerçekleştirdi.

Arifoğlu, ziyaret ettiği ailelere, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın selamlarını ileterek, ailelerin 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü ve Ramazan Bayramını kutladı. Arifoğlu, 
"HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın talimatı ile 2019’da Şanlıurfa’da 

yapılan 1 Mayıs mitingimize katılmak için gelirken yolda kaza yapan, vefat eden ve yaralanmış olan 
kazazedelerimize ve ailelerine kendilerine ziyarette bulunmayı görev biliyoruz" dedi. 
Bu vesile ile vefat edenlere Allahtan rahmet, yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun  

dileklerimizi tekrar sunuyoruz.

HAK-İŞ’TEN 1 MAYIS GAZİLERİMİZE ZİYARET 
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HaK-İş, 1 Mayıs’ı Türkiye’nin 81 İlinde Coşkuyla Kutladı
HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma gününü İstanbul Taksim’de ve Türkiye’nin 81 ilinde meydan-
larda coşkuyla kutladık. 

“Tüm İllerde Kutlamalarımız 
Devam Edecek”
1 Mayıs etkinlikleri kapsamında HAK-İŞ olarak Türkiye’nin 
81 ilinde ve işyerlerinde 1 Mayıs Bildirisinin okunacağını 
hatırlatan Arslan, “Saat 11.00’de bütün Türkiye’deki 
il başkanlıklarımız, o ilin meydanlarında 1 Mayıs için 
hazırladığımız bildirimizi okuyacaklar ve taleplerimizi 
ortaya koyacaklar. Yine orada halaylarla, türkülerle, o 
bölgedeki etkin ve o bölgedeki gerçekten bizi temsil eden 
işçilerimizle beraber 1 Mayıs bildirimiz okunacak” dedi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. 
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Gü-
ner, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız Mustafa 
İluk, Sendikalarımızın Genel Başkan ve Yö-
neticileri ile İstanbul Şube Başkanları ve Yö-
neticilerinden oluşan HAK-İŞ heyeti ve basın 
mensupları katıldı. Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, 1 Mayıs 2022 tarihinde 1 Mayıs 
kutlamaları kapsamında Kazancı Yokuşu’na 
karanfil bıraktıktan sonra Taksim Anıtı’na 
çelenk bıraktı.

“45 Yıl Önce 34 Emekçimizi Burada 
Kaybettik”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kazancı 
Yokuşu’nda yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ın 
136 yıldır kutlanıldığına dikkat çekerek, “Bu-
gün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nde Taksim’deyiz. Bu me-
kan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir 
katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. 1 Mayıs 
için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki 
kirli, ihanet dolu bir organizasyonun, komp-

lonun kurbanı edilmişlerdir. Birlik, mücadele 
dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik 
beraberlik içinde kutlayan işçiler bir provo-
kasyonla bu alanda sıkışmış ve 34 emekçi 
hayatını kaybetmiştir. Aradan 45 yıl geçme-
sine rağmen bu ihanetin failleri bulunama-
mıştır. Bu organizasyonda ülkemizi 12 Eylül 
1980 darbesine götüren sürecin başlangıcı 
olmuştur” hatırlatmasında bulundu.

“Faillerin Cezalandırılmasını 
İstiyoruz”

Arslan, bu ihanetin faillerinin bulunarak en 
ağır şekilde cezalandırılması talebini hatırla-
tarak, “Ülkemizin her yerinde iş kazalarında, 
terörle mücadelesinde ve başka nedenlerle 
kaybettiğimiz bütün emekçilerimizi buradan 
rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz” diye 
konuştu.
1 Mayıs’ın dostluk ve kardeşlik içerisinde 
kutlanılması için HAK-İŞ Konfederasyo-
nu’nun büyük bir sorumluluk aldığını ifade 
eden Arslan, “Bu meydanda 1 Mayısları bir-
likte kutladık. Bu meydanda zaman zaman 

“KAzAnCı YOKuŞunA KArAnFİL 
BırAKTıK” 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve 
beraberindeki heyet, 45 yıl önce 1 Mayıs 
kutlamalarında hayatını kaybedenlerin 
anısına Kazancı Yokuşuna dikilen anıta 
karanfil bıraktı. 
Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de ha-
yatını kaybeden 34 emekçi ve HAK-İŞ’in 
2019 yılı 1 Mayıs kutlamaları sırasında 
trafik kazasında kaybettiğimiz üyele-
rimiz ile iş kazalarında kaybeden tüm 
emekçiler anıldı.

1
ELİ ÖPÜLESİ KAHRAMAN EMEKÇİLERİMİZ

YENİ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK HEDEFİMİZ

1 MAYIS
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 

Günümüz Kutlu Olsun

M
A
Y
I
S 2022
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Türkiye’nin en geniş katılımlı 1 Mayıslarını 
gerçekleştirdik. Emekçilerle başka meydan-
larda buluşarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladık. 
HAK-İŞ olarak, bu meydanda olduğu gibi 
Türkiye’nin her köşesinde 1 Mayıs’ı geniş 
katılımlı etkinliklerimizle gerçekleştirmeyi 
başardık” dedi.

“Taleplerimizi Yüksek Sesle 
Haykıracağız”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Mayıs’ın 
ülkemizde kutlanması noktasında önemli 
mücadeleler verdiğini ifade eden Arslan, “1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günümüzde her zaman zorluklar, 
kaoslar, baskılar ve müdahaleler olmuştur 
ve bu dönemlerde emekçiler, emek hareke-
tinin mensupları hayatlarını kaybetmiş, pek 
çok arkadaşımız yaralanmış, pek çok emek-
çimiz mağdur edilmiştir. Bizler 2010 yılından 
itibaren Türkiye’nin her yerinde 1 Mayıs’ı ça-
lışanlarla birlikte geniş katılımlarla beraber 
barış türküleri söyleyerek, mehter marşı ça-
larak, dualar yaparak kutladık, aynı zaman-
da taleplerimizi, yüksek sesle ve barışçıl bir 
dille yerine getirerek eleştirilerimizi yaptık, 
çalışanların taleplerini sıraladık, yapılması 
gerekenleri söyledik ve bunları yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

“İşçilerimiz 1 Mayıs Bildirimizi 
Okudu”

Taksim’de çalışma hayatının sorunlarını ve 
işçilerin taleplerini tüm kamuoyuyla pay-
laştıklarını söyleyen Arslan, “Bugün burada 
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından hazırla-
nan 1 Mayıs bildirimizi işyerlerinden gelen 
emekçi kardeşlerimiz tarafından okunacak 
ve taleplerimizi yüksek sesle buradan başta 

“TAKSİM AnıTınA ÇELEnK BırAKTıK” 

Arslan, Taksim anıtına çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 81 ilin-
de kutlamaların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatarak, tüm emekçilerin 1 
Mayıs ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Arslan, “Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günümüzde alanlardayız. 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde önemli bir adım atılmış 1 Mayıs yasaklardan, korkulardan, kaos günlerinden 
uzaklaştırılmak adına, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. 2010 yılında 
1 Mayıs ilk defa tatil edilmiştir. 1 Mayıs Türkiye emek hareketi için önemli bir gündür“ 
diye konuştu.
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hükümetimiz olmak üzere bütün çalışanlar 
adına bütün muhataplarımıza iletmeye çalı-
şacağız” dedi.

“Enflasyondan Kaynaklı Sorunların 
Farkındayız”

Son zamanlarda enflasyonda meydana ge-
len yükselişlerin tüm işçi kesimini olumsuz 
etkilediğini ifade eden Arslan, son yıllarda 
piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve yük-

sek enflasyon nedeniyle yaşanan sıkıntılara 
dikkat çekti. Arslan, “Yoksul kesimin, işçi 
kesiminin yaşadığı sıkıntıların, zorlukların 
farkındayız. 
Yoksulluğun ve gerçekten içine düştüğümüz 
dehlizden çıkmanın yollarını da ifade etme-
miz gerekiyor, taleplerimizi de bu doğrul-
tuda altını çizerek ifade edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Arslan, “Yoksul kesimin, işçi 
kesiminin yaşadığı sıkıntıların, 

zorlukların farkındayız. 
Yoksulluğun ve gerçekten içine 

düştüğümüz dehlizden çıkmanın 
yollarını da ifade etmemiz 

gerekiyor, taleplerimizi de bu 
doğrultuda altını çizerek ifade 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

1
ELİ ÖPÜLESİ KAHRAMAN EMEKÇİLERİMİZ

YENİ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK HEDEFİMİZ

1 MAYIS
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 

Günümüz Kutlu Olsun
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“TAKSİM AnıTı 
BİzLEr İÇİn ÇOK 

ÖnEMLİ”
Taksim Meydanı’nın 
emek hareketi için 

önemli bir yere sahip 
olduğunu söyleyen 
Arslan, “1 Mayıs’ı 

kaos günü, tomaların, 
gazların sıkıldığı 

günden kurtulması 
konusunda büyük çaba 

sarf ettik. Çok şükür 
bugün bazı örgütlerin 

bu meydanda ısrar 
etmemeleri, onun yerine 

başka meydanlarda 
1 Mayıs etkinliklerini 

kutlamalarını saygı ile 
takdirle karşılıyoruz. 
Taksimin bizim için 
anlamı çok büyük. 

Burada yaşananlar var 
bunları unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Aynı 

zamanda Türkiye’nin 
bütün meydanları 1 
Mayıs meydanıdır. 

Türkiye’nin her köşesi 
1 Mayıs kutlamalarının 
1 Mayıs etkinliklerinin 

yapılacağı yerlerdir” dedi. 
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"Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın HAK-İŞ"
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“Önümüzdeki Yıllarda Meydanları 
Dolduracağız”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ne-
deniyle 1 Mayıs’ın sembolik olarak Taksim 
Meydanı ve dijital ortamlarda kutlanıldığını 
hatırlatan Arslan, salgının etkisini azaltma-
sıyla birlikte, gelecek yıl 1 Mayıs coşkusu-
nun tüm üyelerimizle birlikte büyük mey-
danlarda gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

 “Tüm Müslümanların ramazan 
Bayramlarını Kutluyorum”

Bu yılki 1 Mayıs’ın Ramazan Bayramına denk 
gelmesiyle birlikte, işçilerin iki bayramı bir 

arada yaşayacaklarını belirten Arslan, “Yarın 
Ramazan Bayramı. Bayramın, kardeşliğin, 
dostluğun, dayanışmanın, barışın bir günü 
olmasını arzu ediyoruz. Tüm ülkemizin ve 
bütün Müslümanların Ramazan Bayramını 
tebrik ediyor, dayanışmamızı, kardeşliğimizi 
bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum” 
dedi.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tak-
sim Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. 
HAK-İŞ İstanbul İl  Başkanı Mustafa İluk, 
Hizmet-İş Sendikamızdan Nevin Er, Gül-

seren Bozkurt, Öz Çelik-İş Sendikamızdan 
Ahmet Çolak, Öz Petrol-İş Sendikamızdan 
Uğur Evkuran, Öz Güven-Sen Sendikamız-
dan Hüseyin İpek, Öz Sağlık-İş Sendikamız-
dan Erdem Dinç, OLEYİS Sendikamızdan 
Banu Karaal HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirimizi 
okudu. 
Genel Başkanımız Arslan bildirinin okun-
masının ardından meydandan ayrılırken 
basın mensuplarına, emekçilere ve güvenlik 
görevlilerine karanfil vererek tüm çalışanla-
rın 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günlerini kutladı.
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HAK-İŞ, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsa-
mında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamu-
oyu ile paylaştı. 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 1 Mayıs hafta-
sı kapsamında hazırladığı 1 Mayıs Bildirisi, 
dijital platformlarda, illerin meydanlarında, 
işyerlerinde ve Türkiye’nin her yerinde oku-
nacak.

“Taleplerimizi Sıraladık”

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde çalışma hayatına 
ve ülke gündemine ilişkin şu taleplerde bu-
lunuldu: 
"- Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve 
gelir güvencesi istiyoruz.
- Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.
- Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sis-
teminin kurulmasını istiyoruz.
- Güvenceli esneklik düzenlemelerinin in-
sana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını 
istiyoruz.
- Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijital-
leşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlaya-
bilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak 
politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.
- Kamu çerçeve protokolünün kalan madde-
lerinin uygulanmasını talep ediyoruz.

- Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında 
KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, ge-
çici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kad-
roya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının 
verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi 
gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çö-
zülmesini istiyoruz.
- 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan 
kamu işçilerinin kapsamına belediye şirket-
lerinde çalışanların da dahil edilmesini isti-
yoruz.
- Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve 
kazanımların enflasyon karşısında ezilme-
mesini talep ediyoruz.
- Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog me-
kanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden 
oluşturulmasını talep ediyoruz.
- COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek 
hastalığı sayılmasını istiyoruz.
- İşyerle rinde iş sağlığı ve güvenliği tedbir-
lerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyo-
ruz.
- Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin 
mücadele edilmesini istiyoruz.
- İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, 
kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam 
fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz.

- Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uy-
gun şekilde istihdam seferberliği oluşturul-
masını talep ediyoruz.
- Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan eko-
nomik dalgalanmalara yönelik tedbirler 
alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı 
korunmasını talep ediyoruz."

"Emekçileri, HAK-İŞ ile Birlikte 
Mücadeleye Davet Ediyoruz"

HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisinde, tüm emekçiler, 
erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya 
sendikal hareketi ile dayanışma için, demok-
rasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile birlikte 
mücadeleye davet edildi. Bildiride, 
"Bizler; daha fazla dayanışma, daha çok re-
fah, daha çok güvenceli istihdam, daha çok 
iş güvenliği ve sağlığı, örgütlü toplum ve 
daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta yine 
meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. 
Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, 
büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. 
HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölge-
mizin ve küremizin bütün emekçileri, mağ-
durları, mazlumları ile tüm insanlık adına 
dayanışmamızı yinelemek için buradayız" 
denildi. 

HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisinde, "Emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin  
tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi  

Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz" denildi. 
Bildiride çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin öneriler sıralandı. 

HAK-İŞ, 1 MAYIS BİLDİRİSİNDE 
TALEPLERİMİZİ SIRALADIK
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Arslan, “Emek hareketinin güçlü sesi olabil-
mek ve emeğin geleceğini inşa edebilmek 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize 
inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri 
HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda ör-
gütlenmeye davet ediyoruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
2022 yılı birinci dönemi sendikal istatistik-
lere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şun-
ları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, daha güç-
lü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için 
çalışıyoruz. 
HAK-İŞ zorluklara rağmen büyük mücade-
le örneği vermektedir. 
Bütün zorluklara rağmen, yürüdüğümüz 
kutlu yolda bize inanan ve güvenen bütün 
emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, 
HAK-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücadelesini 
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. 
Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 
294 bin 362 işçinin sadece yüzde 14,32’sine 
denk gelen 2 milyon 189 bin 645’inin sen-
dikalara üye olduğunu göstermekte ve 
bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
sendikasız bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı 
altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye 
davet ediyoruz.
HAK-İŞ’e Bağlı Sendikalarımız Türkiye Bi-
rincisi ve Üçüncüsü Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikamız 243 
bin 643 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük 
sendikası, Öz Sağlık İş Sendikamız da 184 
bin 845 üye sayısı ile Türkiye’nin üçüncü bü-
yük sendikası olma özelliğini korudu. 
HAK-İŞ’e bağlı Öz Orman-İş Sendikamız, 
Öz Gıda-İş Sendikamız, Öz Ağaç-İş Sendi-
kamız, Medya-İş Sendikamız, Öz Finans-İş 
Sendikamız, Öz Sağlık-İş Sendikamız kendi 
işkollarında birinci oldu. Türkiye’nin en bü-

yük sendikası da olan Hizmet İş Sendika-
mızla birlikte, Konfederasyonumuza üye 
toplam 7 sendikamız sektörünün lideri 
oldu.

Hak-İş Teşkilatına Teşekkür 
Ediyoruz

HAK-İŞ bütün olumsuzluklara karşın bü-
yüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kay-
betmeden mücadelesine devam edecektir. 
Konfederasyonumuz, 729 bin 487 üye sayısı 
ve 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi 
büyümeyi ve güçlenmeyi 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 hedeflerimi-
ze ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak 
görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda 
örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarıla-
ra ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ’in 
onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan 
tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ 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.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı Ocak istatistiklerine ilişkin olarak yaptığı 
değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek 

bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

“EMEK HAREKETİNİN GÜÇLÜ SESİ OLMAYA 
DEVAM EDİYORUZ”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ olarak, memurlara uygulandığı gibi 
kamu işçileri içinde 6 aylık enflasyona ilave-
ten TİS’teki yüzde 5 zam ile ilave zamların 
uygulanması talebimizi memur zamları açık-
lamasının ertesi günü Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanımız sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin 
ile yaptığımız görüşmede dile getirdik. HAK-
İŞ olarak, öncülük ettiğimiz bu talebimize 
ilişkin Bakanımız ve Hükümetimizin olumlu 
yaklaşımından memnuniyet duyuyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yap-
tığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Bilindiği üzere HAK-İŞ Konfederasyonu ve 
TÜRK-İŞ ile birlikte 2021-2022 yıllarını kap-
sayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve 
Protokolümüz 11.08.2021 tarihinde imza-
lanmıştır. 2022 yılı birinci altı ayı ve ikinci 
altı ayı için belirtilen zam oranları enflasyon 
rakamlarına endekslenmiş ve bu çerçevede 
işçilerimizin hak kaybı yaşamasının önüne 
geçilmiştir.
Bununla birlikte 03.01.2022 tarihinde Ba-
kanlar Kurulu toplantısı sonrasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 2022 yılı için memurlara uygula-
nan TİS protokolünde düzenleme yapılacağı 
ve enflasyona ilaveten TİS’teki zam oranı ile 
birlikte bir zam yapılacağı açıklanmıştır. 

HAK-İŞ olarak, memurlara uygulanan enf-
lasyon üzerinde bir zammın, enflasyon + %5 
zammı içererek 1 Ocak'tan itibaren kamu iş-
çilerine de uygulanması talebimizi ilk olarak 
memur zamları açıklamasının ertesi günü 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın 
Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüş-
mede dile getirdik. Sayın Bakan, talebimizde 
haklı olduğumuzu ve bu konunun gündeme 
alınıp uygulanacağını ifade etmiştir. Sayın 
Bakanımıza olumlu yaklaşımı için teşekkür 
ediyoruz.
Bu görüşmenin ardından kamu çerçeve an-
laşma protokolü çalışmalarını birlikte yürüt-
tüğümüz Türk-İş ile talebin ortaklaştırılması 
noktasında görüşmeler yapılmıştır. 
HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a zi-
yaretimizde Sayın Bakanımızla olmak üzere 
yaptığımız görüşmede ve sonrasında bu 
konu dile getirilmiş bulunmaktayız.
Bu çerçevede Bakanımız tarafından olumlu 
karşılanan kamu işçilerine ek zam yapılması 
talebimizin Hükümetimiz ve Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
olumlu bir müjde ile sonuçlanacağına inanı-
yoruz”. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ARSLAN: “KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM TALEBİMİZİN 
OLUMLU SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ”

HAK-İŞ Yönetim 
Kurulu olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’a 
ziyaretimizde  

Sayın Bakanımızla 
olmak üzere 

yaptığımız görüşmede 
ve sonrasında bu 

konuyu dile getirilmiş 
bulunmaktayız.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 
2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın 44. Kuruluş Yıldö-
nümü’ne katıldı.
“Hak ve Emek Mücadelesinde 44 Yıl” tema-
sıyla düzenlenen programa  Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, 
Genel Sekreterimiz Eda Güner, Hizmet-İş 

Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri, Genel 
Merkez Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, 
Ankara Şube Başkanları, Komite başkanları, 
uzmanlar ve basın mensupları katıldı.
Programda konuşan Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının ku-
ruluşundan bugüne samimiyetle çalıştığını 

ifade ederek, emek ve hak mücadelesinin 
kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

“Hizmet-İş’in Geldiği nokta, 
Fedakârca Çalışmanın Getirdiği 
Başarının Somut Örneğidir”

Hizmet-İş’in mali imkânsızlıklardan dolayı 
genel yönetim kurulu üyelerinin maaşsız, 
sigortasız çalıştığı, araçsız, binasız, kirasını 
bile ödeyemediği dönemlerden bugün ül-
kemizin en büyük işçi sendikası konumuna 
ulaştığını kaydeden Arslan, “Hizmet-İş’in 
geldiği nokta, inanarak fedakârca çalışma-
nın getirdiği başarının somut bir örneğidir” 
dedi.

“Amacımız, Hizmet-İş’i Kuran 
Yiğit İnsanların Emanetini Aynı 
İstikamette, Aynı Heyecanla 
Geleceğe Taşımaktır”

Hizmet-İş’i geleceğe taşıma heyecanını kay-
betmediklerini ifade eden Arslan, “Bu heye-
can bizim için çok önemlidir. Amacımız, bu 
sendikayı kuran yiğit insanların emanetini 
aynı istikamette, aynı kararlılıkla ve aynı he-
yecanla geleceğe taşımaktır” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ocak 2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın 44. Kuruluş Yıldönümü’ne katıldı.

ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ 
44. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI

 90’lı yıllar sendikal 
mücadelemizin zirve 
yaptığı yıllardır. 1990-

2000 arasında yaşadığımız 
yoğun mücadele süreci 
bizim için hem öğretici 

hem de Hizmet-İş’in 
rüştünü kabul ettirdiği 

yıllardır.
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“Belediyelerde En Büyük ve uzun 
Grevleri Hizmet-İş Yaptı” 

Hizmet-İş 1979-84 yılları arasında imkân-
sızlıklar noktasında zor bir süreçten geçti-
ğini belirten Arslan, 1984 ten sonraki süreç 
sendikamızın ilklere imza attığı dönemdir. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Kapıcı-
lar Grevini 1985 yılında Hizmet-İş olarak 
biz gerçekleştirdik. 1991’ yılında Çankırı’da, 
1992’de Bursa’da, 1995’te Konya’da, 1998’de 
Ankara’da yaptığımız tarihi grevler, emek ve 
hak mücadelemizin nasıl bir inanç ve karar-
lılıkla sürdürüldüğünün somut ifadesidir” 
diye konuştu. 
Hizmet-İş Sendikamızın ‘90’lı yıllarda sade-
ce grevlerle değil, çeşitli eylemlerle de öne 
çıktığını belirten Arslan, “‘90’lı yıllar sendikal 
mücadelemizin zirve yaptığı yıllardır. 1990-

2000 arasında yaşadığımız yoğun müca-
dele süreci bizim için hem öğretici hem de 
Hizmet-İş’in rüştünü kabul ettirdiği yıllardır” 
şeklinde konuştu.

“Kuruluş İlkelerimizden ve 
Değerlerimizden Asla Taviz 
Vermedik”

Hizmet-İş Sendikamızın 44 yıllık tarihi bo-
yunca çok zor süreçlerden geçtiğini ve zayıf-
latılmak istendiğini kaydeden Arslan, “Gele-
ceğe emin adımlarla yürüyen sendikamızın 
önünü bir takım müdahalelerle kesmek 
istediler. Ancak kuruluş ilkelerimizden güç 
alarak bunlara fırsat vermedik, değerleri-
mizden taviz vermedik” dedi.
Hizmet-İş Sendikamızın Türkiye’nin, HAK-İŞ 
Konfederasyonumuzun ve 20. No’lu işko-
lunun en büyük sendikası olduğuna dikkat 

çeken Arslan, bu başarıya hedefler koyarak 
ulaştıklarını söyledi.
Genel Başkanımız Arslan, şunları kaydetti: 
“2007 yılında gerçekleştirdiğimiz genel kuru-
lumuzun teması, ‘Geleceğimiz hayallerimiz 
kadardır’ şeklindeydi. 2007-2011 çalışma 
dönemimiz her alanda sendikamızın kendi-
sini geliştirip yenilendiği bir dönem oldu. Bu 
dönemde çok önemli bir kısım uluslararası 
ilişkilere de imza attık. Türkiye’de yapılan 
Dünya Su Forumuna katılan tek sendika 
olduk.  2011’deki Genel Kurulumuz, yeni bir 
anlayışı öne çıkardığımız bir genel kuruldu. 
2011’deki Genel Kurulumuzdaki temamız 
‘Örgütlenme… Zirve… Yapabiliriz…’ idi. O dö-
nem sendikamız iş kolumuzdaki 3. Büyük 
sendikaydı. Ama biz bir hedef koymuştuk. 
Yoğun örgütlenmeyi ve zirveyi hedeflemiş-
tik. 2015 yılındaki Genel Kurulumuzun ar-

Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 
Kurucularına Teşekkür Etti

Kurucu Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi 
başta olmak üzere, kurucu üyelerimize 

teşekkür eden Arslan, vefat eden kurucu 
üyemiz Ömer Kaplan’a Allah’tan rahmet, 

hayatta olanlara uzun ve 
sağlıklı ömürler diledi.

Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız, Av. Hüse-
yin Öz, Genel Sekreteri-
miz Eda Güner, Hizmet-İş 
Sendikası Kurucu ve 
Onursal Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Hizmet-İş 
Sendikamızın Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri 
kuruluş yıl dönümü anı-
sına yaptırılan pastayı 
keserek, Hizmet-İş Sen-
dikamıza nice yıllar dilek-
lerinde bulundular.

Kuruluş Yıl Dönümü Anısına Pasta Kesildi
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dından zirveye ulaştık. Ülkemizin en büyük 
işçi sendikası olduk.”

“Kamuda Taşeron İşçiliğiyle 
Mücadelemiz Tarihi Bir 
Mücadeledir”

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş 
Sendikamız tarafından yürütülen taşeron 
işçiliğiyle mücadele neticesinde Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya 
koyduğu iradeyle 1 milyona yakın taşeron 
emekçisinin kadro aldığını kaydeden Ars-
lan, bu büyük mücadelelerinden dolayı onur 
duyduklarını söyledi. 2014 yılında 6 bini aş-
kın taşeron emekçisiyle Ankara’da büyük bir 
buluşma gerçekleştirdiklerini ve “Sendika 
Seni Korur”,  “Hakkın Bize Emanet” temala-
rıyla mücadelenin startını verdiklerini hatır-
latan Arslan, “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
bu büyük buluşmamız, taşeron işçiliğiyle 
mücadelede tarihi bir dönüm noktasıdır. Ar-
dından, bizim için kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir süreç söz konusu oldu, ÖSP 
önerildi. ‘ÖSP’ye Hayır Mitingi’ yapan sade-
ce HAK-İŞ ve Hizmet-İş oldu. 2003 yılında 
başlattığımız taşeron işçiliğiyle mücadeleyi 
kadroya sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.
2019 yerel yönetim seçimleri sonrasında 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan baskı ve teh-
ditle 60 bin üyenin istifa ettirildiğini belirten 
Arslan, “Üyelerimizin sendikalarımızdan ko-
parılması HAK-İŞ’in veya sendikalarımızın 
yaptığı bir yanlıştan dolayı değil, tam tersine 
ilkeli ve kararlı yürüyüşümüzden dolayıdır” 
dedi.

“Baskılara rağmen Asla 
Vazgeçmedik”

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendi-
kalar içinde en büyük baskının Hizmet-İş 
Sendikamızın üyelerine yapıldığını söyleyen 
Arslan, bütün baskılara, işten çıkarmalara 

ve istifalara rağmen mücadeleden asla vaz-
geçmediklerini söyledi.

“Mimarı Olduğumuz Yasada En Ağır 
Bedelleri Ödedik”

696 sayılı KHK’ya ilave yapılan bir düzenle-
me ile 100 bine yakın Hizmet-İş’li emekçinin 
diğer sendikalara üye olduğunu kaydeden 
Arslan, her şeye rağmen Türkiye’nin en bü-
yük sendikası olma unvanını devam ettirdik-
lerini söyledi.

“Ülkemizin, Bölgemizin Ve 
Küremizin Tüm Mazlumlarına 
Borcumuz Var”

2011’deki genel kurulda alınan kararı hatır-
latan Arslan, “Bizim; ülkemizin, bölgemizin 
ve küremizin tüm mazlumlarına borcumuz 
var.  Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin 
tüm mağdurları HAK-İŞ’ten alacaklıdır. 
HAK-İŞ, bu misyonu temsil ediyor. ‘Yorul-
duk, vazgeçtik, mücadeleyi biraz durdura-
lım’ diyemeyiz çünkü arkamızda milyonların 
vebali var. Sadece üyelerimizin değil, üye 
olmayıp dualarını esirgemeyen insanların 
dualarını yarım bırakamayız” diye konuştu.

“Memur zammının Kamu İşçilerine 
De uygulanmasını İstiyoruz”

Kamu çerçeve protokolünde kamu çalışan-
ları için geçerli olan zammın hepsinin işçiler 
için de geçerli olmasını ümit ettiklerini be-
lirten Arslan, şunları söyledi: “Memurlara 
uygulandığı gibi enflasyon + toplu sözleşme 
zammının ilave edilerek 1 Ocak'tan itibaren 
kamu işçilerine de uygulanmasını istiyo-
ruz. Belediye başkanlarımıza da buradan 
çağrı yapıyorum: Toplu sözleşmelerimizi 
en az kamu çerçeve protokolündeki şart-
lara uyarak gerçekleştirmek istiyoruz. Ha-
yat pahalılığının, enflasyonun, yaşamın çok 
ağırlaştığı bu dönemde bize düşen de budur. 
Bu zorlukları aşmak için daha çok mücade-

le edeceğiz. Ülkemizin bütün bu zorlukları 
aşacağına, ortadan kaldıracağımıza inanıyo-
rum. Bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünü-
yorum. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış olan 
bu ülkenin geçmişte olduğu gibi bugün de 
bu zorlukların üstesinden geleceğine inanı-
yorum. Bunu başaracağız ama bu zorlukları 
görmemiz, bilmemiz, buna göre de tedbir 
almamız gerekiyor. Bunun için ülkemizin 
potansiyeline güveniyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Tanrıverdi: “Hizmet-İş Her zaman 
Farklı Ses, Farklı Bir Soluk Oldu”

Hizmet-İş Sendikamızın 44. yılını zengin bir 
derinlikte kutladığını ifade eden Hizmet-İş 
Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “Hiz-
met-İş, ‘önce insan, önce emek’ diyen an-
layışın vücut bulduğu mekândır. Hizmet-İş 
emek dünyasına adım attığı günden itibaren 
her zaman farklı ses, farklı bir soluk olmuş-
tur. Her alanda emekçilerin, çalışanların, 
sessiz yığınların sesi olmuştur. İlklerin ve 
enlerin sendikası olmuştur” dedi.
Konuşmasında sendikamızın kurulduğu 
1979 yılından günümüze kadar gerçek-
leştirdiği mücadeleyi örneklerle hatırlatan 
Tanrıverdi, “Hizmet-İş ülkemizin geleceğini 
aydınlatmak adına yola çıkmıştır.  Bugün 
Hizmet-İş ücret sendikacılığını aşan politi-
kalar geliştirmiş, çağımızın şartlarına uygun 
sendikacılık anlayışını ortaya koymuştur. 
Sendikamız toplumsal hizmet sendikacılığı-
nı benimsemiştir. 
Sendikamız bu anlayış gereği üyelerinin re-
fah ve gelirlerini artırmanın yanında,  nerede 
mazlum varsa onların elinden tutmayı ken-
dine amaç edinmiştir” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 
Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye gü-
nün anısına bir çiçek verdi.



41HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE 2.5’LİK İLAVE 
ZAM PROTOKOLÜ HAYIRLI OLSUN

BAKANLIK İLE EK 
ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
"2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve 
Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli 
olmak üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. Ek zam talebimizi olumlu 

sonuçlandıran, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e, Hükümetimize ve  

Kamu İşveren Sendikasına teşekkür ediyoruz. Ek protokolün bütün kamu işçilerine 
ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada  
şu değerlendirmelerde bulundu. 

“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan 
kamu işçilerimize yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine 

ilişkin talebimiz olumlu sonuçlandı. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve 
Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık.  

Buna göre, kamu işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere  
yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını 
enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu 

sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. 

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Hükümetimize ve  

Kamu İşveren Sendikasına teşekkür ediyoruz. 

Yüzde 2.5 oranında ilave zammı içeren Kamu çerçeve ek protokolü önemli bir 
mücadele ve gayretimiz sonucu yeni ve güzel bir uygulama olmuştur.  

Ek protokolün bütün kamu işçilerine ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.” 
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ARSLAN, MEDYA-İŞ SENDİKAMIZIN BAŞKANI 
BALLI’YI AĞIRLADI

ARSLAN, ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKAMIZIN BAŞKANI 
METİN ÖZBEN'İ AĞIRLADI

ARSLAN, YOZGAT ŞUBE BAŞKANI ZARARSIZ'I KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 
Ocak 2022 tarihinde Konfederasyonumuza 
bağlı Medya-İş Sendikamızın Genel Başka-
nı Sezai Ballı'yı makamında ağırladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,27 Ocak 
2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Öz Toprak-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Metin Özben'i makamında ağırladı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Ocak 2022 tarihinde Konfederasyonumuza 
bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Yozgat Şube 
Başkanı Ferman Zararsız'ı makamında ka-
bul etti.
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ARSLAN, ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKAMIZIN BAŞKANI 
YILMAZ'I AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile 
birlikte 31 Ocak 2022 tarihinde  Konfede-
rasyonumuza bağlı Öz Güven Sendikası 
Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Genel baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi'yi maka-
mında ağırladı. 

YILDIZ, BLOOMBERG HT CANLI YAYININA KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız, 4 Şubat 2022 tarihinde Bloom-
berg HT canlı yayınına katılarak 2021 
Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçe-
ve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve 
Protokolüne” ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 
Yıldız, imzalanan ek protokol ile kamu 
işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli 
olmak üzere yüzde 2.5 oranında ilave 
zam yapılacağını anımsatarak, “Ek zam 
talebimizi olumlu sonuçlandıran, başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e, 

Hükümetimize ve Kamu İşveren Sendi-
kasına teşekkür ediyoruz. Ek protokolün 

bütün kamu işçilerine ve üyelerimize 
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

ARSLAN,  AMASYA ART FM VE DOST FM ORTAK 
RADYO CANLI YAYININA KATILDI 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 
Ocak 2022 tarihinde Amasya ART FM 
ve Dost FM  Radyo ortak canlı yayını-
na katılarak,çalışma hayatının güncel 
konuları değerlendirdi. 
Arslan, ayrıca merhum Hizmet-İş 
Sendikamızın Amasya Şube Başkanı 
Abdulkadir Dişdiş’i rahmet ve özlemle 
andı. 

Arslan canlı yayında, 2008 yılında elim 
bir trafik kazası sonrası vefat eden 
merhum Hizmet-İş sendikamızın 
Amasya Şube Başkanı Abdulkadir 
Dişdiş ve aynı kazada vefat eden eşi 
Nursen Dişdiş’e, yeğeni Ünal Çiftçi ve 
yeğeninin kızı Vesile Yeliz Çiftçi’ye bir 
kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet di-
ledi.  Genel Başkanımız Arslan canlı 

yayında ayrıca; Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün 
açıklanan kamu işçilerine ek zam 
müjdesi, Amasya Belediyesi ile Hiz-
met-İş Sendikamız arasında yürütü-
len toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
ve HAK-İŞ’in Amasya ve çevre iller-
deki sendikal faaliyetleriyle ilgili de-
ğerlendirmelerde de bulundu.
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ARSLAN, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ZORLUOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

ARSLAN, ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI 
GENÇ’i ZİYARET ETTİ

ARSLAN, ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Ocak 
2022 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Hüseyin Öz ile birlikte Trabzon Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. 
Ziyarette HAK-İŞ Trabzon İl Başkanımız İsmail 
Hakkı Kaplan’da yer aldı. 
Arslan ziyarette Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu’na, HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde ki iş yeri 
sendika temsilciliğini de  ziyaret eden Arslan, 
üyelerle bir süre sohbet etti. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 
Ocak 2022 tarihinde Genel Başkan Yardım-
cımız Av. Hüseyin Öz ile birlikte Trabzon/
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Me-
tin Genç’i ziyaret etti. 
Ziyarette HAK-İŞ Trabzon İl Başkanımız İs-
mail Hakkı Kaplan’da eşlik etti. 
Arslan, ziyaret sonunda Ortahisar Belediye 
Başkanı Genç’e, HAK-İŞ tarafından Hatay 
Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına 
yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 
Ocak 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamı-
zın Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve 
beraberindeki şube yönetim kurulu üyele-
rini kabul etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkan Yar-
dımcısı Halil Özdemir de eşlik etti.
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ARSLAN, DSİ TESİS AÇILIŞ MERASİMİNE KATILDI

ARSLAN, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
GÜLER’İ ZİYARET ETTİ

ARSLAN, HİZMET-İŞ AMASYA İL BAŞKANINI KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 
Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezinde düzenlenen 22 Mart Dünya 
Su günü kutlamaları çerçevesinde DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından tamamla-

nan 325 adet tesisin açılış merasimine 
katıldı.
Arslan, milletimizin hizmetine sunu-
lan DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
tamamlanan 325 adet tesisin hayırlı 
uğurlu olması temennisinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 
Nisan 2022 tarihinde beraberindeki heyetle 
birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziya-
ret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı-
mız ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Baş-
kan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Ordu İl 
Başkanımız Nevzat Acu, Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Orbel 
A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın 
ve OSKİ Genel Müdürü Murat Us da bu-
lundu. Ziyarette toplu iş sözleşmesinin 
uygulanma süreciyle ilgili taraflar arasında 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Nisan 
2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın 
Amasya İl Başkanı Tolga Öztürk ve berabe-
rindeki heyeti kabul etti. 
Ziyarette,Hizmet-İş Sendikamızın Amasya 
İl Başkan Yardımcıları Ersoy Başaran ve 
Ahmet Mete Hallemoğlu ile Genel Başkan 
Danışmanı Fatih Bakırtaş da yer aldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öztürk 
ve beraberindeki heyete çalışmalarında 
başarılar diledi.
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İŞKUR UZMAN YARDIMCILARI HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

ARSLAN, ITUC GENEL SEKRETER YARDIMCISI 
TUDOR İLE GÖRÜŞTÜ

ARSLAN, HİZMET-İŞ AFYONKARAHİSAR 
ŞUBE BAŞKANINI KABUL ETTİ

Genel Sekreterimiz Eda Güner, İŞKUR Genel Müdürlüğü Uz-
man Yardımcıları ekibini HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.
İŞKUR Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılarının HAK-İŞ ziya-
reti 7 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Ziyarette Genel Sekre-
terimiz Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Serdengeçti ve 
uzmanlarımız yer aldı. 
Güner, HAK-İŞ’in çalışmaları, projeleri hakkında heyeti bilgi-
lendirerek, HAK-İŞ’in çalışma hayatına vermiş olduğu katkılar 
konusunda açıklamalarda bulundu.
HAK-İŞ Uzmanımız Elif Yıldırım da Konfederasyonumuzun 
çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 
Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Nisan 
2022 tarihinde ITUC Genel Sekreter Yardım-
cısı Owen Tudor ile HAK-İŞ Genel merke-
zinde görüştü.
Görüşmede, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cımız Av. Hüseyin Öz ve Dış İlişkiler Koordi-
natörümüz Merita Yıldız da yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ni-
san 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın 
Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erkuş 
ve beraberindekilere çalışmalarında başa-
rılar diledi.
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ARSLAN, KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI 
ALTINOK’U ZİYARET ETTİ

ARSLAN, TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ  
GENEL MÜDÜRÜ AYDIN'I ZİYARET ETTİ

YILDIZ, ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI YÖNETİMİNİ 
KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Nisan 2022 
tarihinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altı-
nok’u makamında ziyaret etti. 
Ziyarette gündeme dair karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,11 Nisan 2022 
tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın'ı ziyaret etti
Genel Başkanımız Arslan'a HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Şahin ve Genel Sekreterimiz 
Eda Güner de eşlik etti.
Arslan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın'a HAK-İŞ tarafından Konya 
Ağaçlandırma alanına, adına yapılan fidan bağışı 
sertifikasını takdim etti.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 12 Ni-
san 2022 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz 
Toprak-İş Sendikamız Genel Başkanı Metin Özben 
ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Yıldız, 27 Mart 2022 tarihinde Öz Toprak-İş Sendikası 
3. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçi-
len Metin Özben ve yönetim kurulu üyelerine başarı-
lar dileyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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ARSLAN, HİZMET-İŞ 
ANKARA 5 NO'LU ŞUBE BAŞKANINI KABUL ETTİ

ARSLAN, MİLLİ GAZETE  
ANKARA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Nisan 2022 
tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamızın Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sinan 
Yılmaz ve beraberindeki başkan yardımcılarını kabul 
etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 5 No’lu Şu-
besinin 15 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen 3. 
Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçilen 
Sinan Yılmaz ve beraberindeki başkan yardımcıları-
na çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Nisan 2022 
tarihinde Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yıl-
maz ile HAK-İŞ’te görüştü. 
Çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirme-
lerin yapıldığı görüşmede, Basın Müşavirimiz Birsen 
Çiçek Odabaşı, Milli Gazete Ankara Haber Müdürü 
Sadettin İnan ve muhabir Ahmet Sesli de yer aldı.

ARSLAN,  ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Şubat 2022 
tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
sendikamızın Trabzon Şube Başkanı İsmail Hak-
kı Kaplan ve beraberindeki Şube Yönetim Kurulu 
üyelerini kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Hüseyin Öz ve Hizmet-İş Sendikamız yönetim 
kurulu üyeleri yer aldı.  Arslan, Trabzon Şubesinin 
29 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan 
Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığına seçilen İs-
mail Hakkı Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine 
çalışmalarında başarılar diledi. Trabzon Şube 
Başkanı Kaplan da Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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DEĞİRMENCİ, MESS GENEL KURULUNA KATILDI 

Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değir-
menci, 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 
İstanbul'da gerçekleştirilen 49. Olağan 
Genel Kuruluna katıldı. Değirmenci, Genel 

Başkanımız Mahmut Arslan’ın başarı dilek-
lerini iletti. 
Genel Kurula, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı 

ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Burak Akkol ve çok sayıda İşveren tem-
silcisi katıldı. Değirmenci'ye MESS'e bağlı 
işyerleri bulunan Sendika Şube Başkanları 
da eşlik etti. 

ÖZ'DEN, ÖZ PETROL-İŞ SENDİKAMIZA ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 28 Ni-
san 2022 tarihinde, Öz Petrol-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Kudret Örgel ve Yönetim Kurulu üyelerini 
ziyaret etti.
Ziyarette Enerji-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Mahmud Altunsoy, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız 
ve Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul 3 No’lu İETT 
Şube Başkanı Mustafa İluk ve Özçelik-İş Sendika-
mızın İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Çolak 
da bulundu.
Ziyarette sendikal faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN'I AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şubat 2022 
tarihinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim 
Aşgın ile beraberindeki başkan yardımcıları Lem-
zi Çöplü ve Turhan Candan'ı HAK-İŞ’te ağırladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN’DAN, BAŞER’E TAZİYE ZİYARETİ 

ALSAR VAKFI’NDAN HAK-İŞ’E ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Şu-
bat 2022 tarihinde Yozgat eski Belediye 
Başkanı ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf 
Başer'e eşinin vefatından dolayı taziye ziya-
retinde bulundu.  Arslan’a taziye ziyaretinde 
HAK-İŞ Yozgat İl Başkanımız Ferman Za-
rarsız ve Öz İnşaat-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Zekeriya Koca eşlik etti. 
Genel Başkanımız Arslan, merhumeye Ce-
nabı-ı Allah’tan rahmet dilerken, Yusuf Ba-
şer başta olmak üzere ailesine sabırlar ve 
baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 
Şubat 2022 tarihinde Arnavutluk’ta faa-

liyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı 
(ALSAR) Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ile bir 

araya geldi. Ziyarette, Arnavutluk özelinde 
Konfederasyonumuzun Arnavutluk Kon-
federasyon ve sendikaları ile yaptığı ikili 
işbirliği anlaşmaları ve karşılıklı gerçekleş-
tirdikleri projeler konuşuldu. 
Ziyarete Hizmet-İş Sendikası Eğitim ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih Bakırtaş'ta 
yer aldı.
Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Vakfı 
Başkanı Mehdi Gurra, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan'a Osmanlı dönemine ait 
belgelerin bulunduğu kitap seti hediye etti.

ARSLAN, OLEYİS SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız ve Genel Sekreterimiz Eda Güner ile 
birlikte 16 Mart 2022 tarihinde konfede-
rasyonumuza bağlı Oleyis Sendikamız 
Genel Başkanı Vedat Böke ve Yönetim 
Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyarette sendikal faaliyetlerle ilgili kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

ARSLAN, FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ESKİ MÜSTEŞARI TAMİM’İN 
CENAZE TÖRENİNE KATILDI 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 4 Ocak 

2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağ-
lı Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 6 No’lu 

Şube Başkanı İbrahim Tuncer’in eşinin ce-
naze törenine katıldı.
Ankara'nın Çamlıdere İlçesi Merkez Ca-
mii’nde kılınan ikindi namazına mütakip 
düzenlenen cenaze törenine Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcımız Av. Hüseyin Öz, Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın Genel başkan 
ve  Genel başkan Yardımcıları, yönetim ku-
rulu üyeleri ile Tuncer’in ailesi ve yakınları 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, Hiz-
met-İş Sendikamızın Ankara 6 No'lu Şube 
Başkanı İbrahim Tuncer başta olmak üzere 
ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı 
dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız 

ile birlikte 25 Şubat 2022 tarihinde Filistin 
Büyükelçiliği Eski Müsteşarı İbrahim Ta-

mim’in cenaze törenine katıldı. Karşıyaka 
Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine; 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Hiz-
met İş Sendikamızın Kurucu Başkanı  ve 
Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanımız Hü-
seyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikamızın 
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreteri, 
Sendikalarımızın Ankara Şube Başkanları 
ve Yardımcıları ile merhumun ailesi katıldı. 
Türkiye-Filistin ilişkilerinde emeği olan 
merhum Tamim’e Cenabı Allah’tan rahmet 
dileyen Genel Başkanımız Arslan, kederli 
ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileğin-
de bulundu.

ARSLAN, ALHAN’IN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Ocak 
2022 tarihinde Genel Başkanımızın danış-
manlarından Ali Alhan’ın annesinin cenaze 
törenine katıldı.
Konya’nın Ereğli İlçesi’ne bağlı Çayhan Ka-
sabası’nda kılınan ikindi namazı sonrası 
düzenlenen törene katılan Arslan,  Ali Al-
han’a baş sağlığı dileğinde bulunarak, mer-
humeye Cenab-ı Allah’tan rahmet diledi.
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ARSLAN, SEZAİ BALLI’NIN BABASININ 
CENAZESİNE KATILDI

TÜHİS GENEL SEKRETERİ ÇİÇEK’İN GELİNİNİN 
CENAZESİNE KATILDIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
18 Mart 2022 tarihinde,  konfede-
rasyonumuza bağlı Medya-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Sezai Bal-
lı’nın babası merhum Ali Ballı’nın 
cenaze törenine katıldı. Cenaze tö-
renine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin 
Öz, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın 
Genel Başkanları, Yönetim Kurulu 

Üyeleri, HAK-İŞ uzmanlarımız ve 
merhum Ali Ballı’nın yakınları başta 
olmak üzere çok sayıda vatandaş 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, merhum Ali Ballı’ya yüce 
Allah’tan rahmet, Medya-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı Sezai Ballı 
başta olmak üzere ailesine ve se-
venlerine sabır ve başsağlığı dile-
ğinde bulundu. Merhum Ballı’nın 
cenazesi, Ankara Gölbaşı ilçesi 
Karaali Köyü Mezarlığında dualar 
eşliğinde defnedildi.

Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, 27 Mart 2022 tarihinde TÜ-
HİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek’in gelini Şükran Çiçek’in cenaze-
sine katıldı. Cenaze törenine Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin 
Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, merhume Şükran Çiçek’in yakınları başta 
olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz, merhume Şükran Çiçek’e 
yüce Allah’tan rahmet, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek başta 
olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde 
bulundu. Merhum Çiçek’in cenazesi, Ankara Sincan İlçesi Çimşit 
Mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

ARSLAN, ÇOCUK EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Nisan 2022 
tarihinde Ankara’da Çocuk Evleri’nden birini ziyaret 
etti. 
Genel Başkanımız Arslan'a Hizmet-İş Sendikamızın 
Genel Sekreteri Av. Oğuz Aksoy ile Öz Sağlık İş Sen-
dikası Genel Denetleme Kurulu Üyesi Tuba Gülpem-
belioğlu eşlik etti. 
Genel Başkanımız Arslan, Çocuk Evleri’nde kalan 
çocukların yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı, 
hediyeler verdi. Arslan, ziyarette Çocuk Evi Koor-
dinasyon Merkezi Müdürü ile de görüşerek, Çocuk 
Evlerinde kalan çocuklar hakkında bilgi aldı.
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ARSLAN, MEHMET AKİF İNAN’IN MEZARINI 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  30 
Mart 2022 tarihinde Şanlıurfa temasla-

rı kapsamında Şair-Yazar ve Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun Kurucusu merhum 

Mehmet Akif İnan’ın mezarını ziyaret etti.
Arslan, Şair-Yazar ve Memur-Sen Konfe-
derasyonu’nun kurucusu merhum Meh-
met Akif İnan'ın, Harran Kapı Aile Mezar-
lığı’nda bulunan mezarı başında dualarla 
andı. Genel Başkanımız Arslan'a Şanlıurfa 
Şube Başkan ve yardımcıları da eşlik etti.  
Hz. Eyyüb Peygamber’in Sabır Makamı’nı 
da ziyaret eden Arslan, ilk peygamber Hz. 
Âdem’den (a.s.) son peygamberimiz Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) kadar gelmiş geçmiş 
peygamberlerin ruhlarına dua etti.

Arslan, Şanlıurfa Şubelerini ziyaret 
Etti

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikamızın Şanlıurfa 1 ve 2 No’lu 
Şube Başkanlıklarını ziyaret etti.

ARSLAN, AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI 
BAŞKANI KEŞİR'İ AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Şu-
bat 2022 tarihinde, AK Parti Genel Merkez 

Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir’i ve beraberindeki 

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanı Pınar Doğan Aksoy'u 
ağırladı.
Ziyarette Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Ser-
dengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı-
mız Fatma Zengin de yer aldı.
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
faaliyetleri ve gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. 
Ziyaretin sonunda Başkanımız Mahmut 
Arslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir’e ve beraberindeki heyete hedi-
ye takdim etti.
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ARSLAN, ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Şubat 2022 ta-
rihinde Hizmet-İş Sendikamızın Bursa Şube Başkanı 
Mustafa Yavuz ve  beraberindeki şube yönetim kurulu 
üyelerini kabul etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın Bursa Şubesinin 17 
Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan Genel 
Kurulu’nda Bursa Şube Başkanlığı'na yeniden seçilen 
Mustafa Yavuz ve şube yönetim kurulu üyelerine görev-
lerinde başarılar dilediler.
Hizmet-İş Sendikamızın Bursa Şube Başkanı Mustafa 
Yavuz da desteklerinden ötürü Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'a teşekkür etti. Hediye takdiminde bulundu.

ARSLAN, KUDÜS VE FİLİSTİN’E DESTEK 
SENDİKALAR BİRLİĞİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

ARSLAN, OLEYİS YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Ocak 
2022 tarihinde Uluslararası Kudüs ve Fi-
listin’e Destek Sendikalar Birliği üyelerini 
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde ağırladı.

Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, Uluslararası Kudüs ve Filis-
tin’e Destek sendikalar Birliği Genel Koordi-

natörü Dr. Cemal Abdusselam, Uluslararası 
Kudüs ve Filistin’e Destek sendikalar Birliği 
Mütevelli Heyeti Üyesi Muin Naim, Ulusla-
rarası Kudüs ve Filistin’e Destek sendikalar 
Birliği Sekreteri Osman Hussein, HAK-İŞ 
Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Jege-
ni Yıldız, Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ahmet 
Halfaya ve Mustafa Sema Sürücü katıldı. 
Birlik üyeleri, 3 yıldır Birliğin Başkanlığı’nı 
yürüten ve görevi 18 Eylül 2020 tarihinde 
Tunus’a devreden Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a, kendilerine verdikleri destek-
lerden dolayı teşekkür ettiler.
Toplantıda ayrıca Kudüs konusundaki ge-
lişmeler ve bölgedeki son durum değer-
lendirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekrete-
rimiz Eda Güner ile birlikte 13 Ocak 2022 tarihinde, 
Konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendikamızın 
Genel Başkanı Vedat Böke ve beraberindeki yöne-
tim kurulu üyelerini kabul etti.
Arslan, Oleyis Sendikamızın 18  Aralık 2021 tarihin-
de gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulunda ye-
niden Genel Başkanlığa seçilen Vedat Böke ve yöne-
tim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Oleyis Sendikamızın Genel Başkanı Vedat Böke de 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Şubat 
2022 tarihinde  HAK-İŞ Kadın Komitemiz 
tarafından Sinop'ta düzenlenen Çalışma 
Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın İl 
Eğitim Toplantısına katıldı. İl eğitim toplan-
tısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
AĶ Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Devlet Sert, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur 
Giresun, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Yöne-
tim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Sinop İl Başka-
nımız Esra Gelişli, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanımız Fatma Zengin, HAK-İŞ Kadın 
Komite Sorumlusu Yağmur Açıkalın, Kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
Sinop ve bölge Şube Başkanları ve Yöne-
ticileri,  Kadın Komite başkan ve üyeleri, 
çalışanlar, Sinop  sivil toplum ve siyasi parti 
temsilcileri  ile basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadın 
bir il başkanımızın olduğu Sinop'ta HAK-
İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızla geniş katılımlı bir eğitim programı 
gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu 
ifade etti. Arslan, çalışma hayatının günde-

mi ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in faali-
yetlerine ilişkin  bilgiler verdi. 
Toplantıda,  Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra,  AĶ Parti Sinop Milletve-
kili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı 
Uğur Giresun, Öz Sağlık-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İŞ Sinop 
İl Başkanımız Esra Gelişli, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkanımız Fatma Zengin birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özay-
dın tarafından HAK-İŞ Bakış Açısıyla Sen-

dikal Örgütlenme, HAK-İŞ Hukuk Müşaviri 
Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu tarafından 
Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hu-
kuksal Referanslar, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. üyesi 
Nergis Dama tarafından “Fıtratta Farklılık 
Haklarda Eşitlik” Ekseninde Çalışma Haya-
tında Kadın ve İş Barışı konularında sunum 
gerçekleştirildi. HAK-İŞ bakış açısıyla sen-
dikal liderlik konusunda da Hizmet-İş sen-
dikamızın genel merkez denetleme kurulu 
üyesi Ayşe Usta’da sendikal deneyimlerini 
aktardı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Şubat 2022 tarihinde  HAK-İŞ Kadın Komitemiz 
tarafından Sinop'ta düzenlenen Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın 

İl Eğitim Toplantısına katıldı.

Genel Başkanımız 
Sinop'ta

Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta 
Kadın Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi
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HAK-İŞ 11. Uluslararası Kadın Emeği Bu-
luşması “Kadın Bakış Açısıyla Sendikacılık” 
temasıyla, 7 Mart 2022 tarihinde, The Green 
Park Otel’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Te-

kirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüse-
yin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, Genel 
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma 
Zengin,  ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımı-

zın Genel Başkanları, sendikalarımızın kadın 
komite başkan ve üyeleri, kadın il başkanla-
rımız, akademisyenler ve HAK-İŞ’li sendikacı 
kadın emekçiler katıldı. 
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. HAK-İŞ Kadın Komi-
tesinin bir yıllık faaliyetlerini anlatan film iz-
lendi.

“Mücadelemizin Başarıya 
ulaşmasından Gurur Duyuyorum”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi tarafından bu yıl onbirincisi 
gerçekleştirilen Kadın Emeği Buluşmaları-
nın önemine değinerek, “Bugün bizleri yalnız 
bırakmayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay’a teşekkür ediyorum. 15 yılı 
aşkın mücadelemizde ortaya koyduğumuz 
samimi, içtenlikli, sorunları çözme iradesini 
hep içimizde taşıyarak yürüttüğümüz müca-
delenin başarıya ulaşmış olmasından dolayı 
büyük bir gurur duyuyorum.  Gelecekte HAK-
İŞ’te daha çok sendikacı kadın, daha çok lider 
kadın görmeyi hayal ediyoruz. Programımıza 

HAK-İŞ 11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması “Kadın Bakış Açısıyla Sendikacılık” temasıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılarak,  

HAK-İŞ’li kadın emekçilere hitap etti. 

HAK-İŞ 11. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI 
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’IN 

KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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katılan tüm kadın sendikacılarımızı yürekten 
kutluyorum” diye konuştu.

“Kadınlarımız Büyük Mücadeleler 
Verdiler”

Arslan, tüm dünyada kadın emekçilerin geç-
mişten günümüze haklarını kazanmak adına 
yoğun bir mücadele verdiğini hatırlatarak, 
“Kadınlarımızın verdiği mücadelenin sonunda 
Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart’ın Dün-
ya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanma-
sı kararı alındı. Bu aslında bir kutlama değil 
anmadır. Kadınlarımızın yaşadığı haksızlık-
lara, adaletsizliklere karşı meydan okuma-
dır. HAK-İŞ olarak, bu günde kadınlarımızı 
anarak geleceğimizi onlardan aldığımız ışıkla 
daha ileriye taşımak, daha iyi bir hayatı inşa 
etmek için mücadele etmeye devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu.

“Tüm Mağdur Kadınlarımızı 
Minnetle Anıyoruz”

Genel Başkanımız Arslan, tüm dünyada so-
runlarla mücadele etmeye çalışan ve hayat-

larını kaybeden, haksızlık, adaletsizlik, şiddet 
ve benzeri zorluklara karşı direnen kadın-
ları minnetle anarak, “Bosna’da, Yemen’de, 
Irak’ta, Arakan’da, Filistin’de, Suriye’de, Afga-
nistan ve Ukrayna’da savaşta kalmış ve ha-
yatlarını, çocuklarını, yakınlarını kurtarmak 
için mücadele veren onlarla mücadele eden 
bütün kadınlarımıza selam olsun” dedi.

“Batı’nın İki Yüzlülüğünü Gördük”

Son zamanlarda Rusya ve Ukrayna arasında 
çıkan savaş karşısında Batı’nın ikiyüzlü tutu-
muna da değinen Arslan, “Neden Suriye’den, 
Ortadoğu’dan göçmen kadınlara kapılarınızı 
kapattınız da Ukrayna’dan gelenlere kapıla-
rınızı açıyorsunuz diye sorduğumuzda “Onlar 
bizim gibi, bize benziyorlar ve bizim inançla-
rımızı temsil ediyorlar” diyorlar. Bu batının ne 
kadar ikiyüzlü, ne kadar insani değerlerden 
uzak olduğunun çok somut bir göstergesi. 
Bizler teninin rengine bakmaksızın bu ül-
kenin topraklarını ve ülkemizin imkanlarını 
seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 

bu konuda bir kez daha teşekkür etmek isti-
yorum. Dünyanın ihtiyaç duyduğu merhamet, 
sevgi ve saygıyı bugün de bundan sonra da 
hep birlikte devam ettireceğiz” şeklinde ko-
nuştu.

“Tüm Kadınlarımıza Selam Olsun”

Arslan, “HAK-İŞ olarak, bizler geleceğe ait 
umutlarımızdan, beklentilerimizden, hedef-
lerimizden vazgeçmedik. HAK-İŞ Kadın Ko-
mitemizin, misyonu, mücadelesi ve ortaya 
koyduğu hizmetlerin Türkiye için, insanlık 
için, üyesi olduğumuz uluslararası sendikal 
hareket için ne kadar kıymetli ve değerli ol-
duğunu biliyoruz” dedi.

“Aşılması Gereken Engeller Var”

Ülkemizde 4.2 milyon emekçi kadının sigor-
talı olarak çalıştığını ve 446 bin emekçinin 
sendikalara üye olduğunu hatırlatan Arslan, 
“Kadın üye sayımız bugün yüzde 26‘lara yük-
seldi. Halen aşmamız gereken engeller var. 
Daha çok kadınımızı sendikal harekete dahil 
etme konusunda yapacak işlerimiz var. Ama 
önemli bir eşiği geçmiş olmanın gururunu 
yaşıyoruz” diye konuştu.

“Yeni Bir Dünya İnşaası İçin 
Çalışıyoruz”

Erdemli bir sendikacılık inşası için mücadele 
verdiklerini ve yeni dünya düzeninde erkekle-
re olduğu kadar kadınlara da büyük görevler 
düştüğünü ifade eden Arslan, “Erdemli bir 
sendikacılık için, yeni bir dünya mümkündür 
diyorsak bunun altını doldurmaya çalışmalı-
yız. Erkek ve kadın olarak yeni bir dünyanın 
mümkün olduğu, yeni bir dünyanın inşası için 
HAK-İŞ ile birlikte mücadelemizi sürdürmeli-
yiz. Buradan tüm kadın ve erkek üyelerimize 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
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“HAK-İŞ Darbelere Karşı Durmuştur”

Kadınlarımızın darbe dönemlerinin en büyük 
mağdurları olduklarına dikkat çeken Arslan, 
“HAK-İŞ olarak hiçbir zaman demokrasiden, 
milli iradeden, milletin değerlerinden, millet 
iradesinin temsil edildiği parlamentodan ve 
milletimizin seçtiklerinden asla umut kes-
medik. Olağanüstü dönemlerde HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz mücadelesini karar-
lı bir şekilde sürdürmüş, darbelere ve anti 
demokratik müdahalelere karşı her zaman 
mücadele vermiştir” dedi.

“HAK-İŞ Bir İlki Başardı”

ILO C190 sayılı sözleşmesine Türkiye’nin 
imza atmasıyla birlikte işyerlerinde şiddet, 
baskı ve mobbingin gibi olumsuzlukların son 
bulacağına inandıklarını belirten Arslan, “Bu 
sözleşmenin Türkiye tarafından bir an önce 
imzalanmasını istiyoruz. HAK-İŞ olarak toplu 
sözleşmelerimizde C190 sayılı sözleşmenin 
hükümlerinin yer alması için ciddi çalışmalar 
gerçekleştirdik. Sözleşmenin hükümlerinin 
sendikalarımızın toplu sözleşmelerine dahil 
edilmesiyle birlikte, yaşanan olumsuzlukla-
rın önüne geçileceğini düşünüyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza Teşekkür 
Etmek İstiyorum”

Arslan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kadınların yaşam şart-
larının iyileştirilmesi adına TBMM’de birçok 
yasal düzenlemeye imza atıldığını belirterek, 
“Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. HAK-İŞ ola-
rak 8 Mart’ı anmak değil, 8 Mart’tan yola çı-
karak kadın sorunlarımızı erkekler ile birlikte 
çözmek konusunda yeni bir yaklaşımı ortaya 
koymuş bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımızın 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” 
şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın Selamlarını 
İletmek İstiyorum”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ka-
dın bakış açısıyla sendikacılık temasıyla 
düzenlenen 11. Uluslararası Kadın Emeği 
Buluşması’nın hayırlı olmasını diliyorum. 
Kadın emekçilerin yanında durarak, onların 
hak mücadelesine en büyük desteği veren 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selam ve muhabbetlerini ve başarı dileklerini 
iletiyorum. Gelenekselleşmiş bu buluşmaya, 
hem ülkemizden hem de yurtdışından gelen 
tüm misafirlerimize hoş geldiniz demek isti-
yorum. Kadının çalışma hayatında güçlendi-
rilmesine verdikleri katkıdan dolayı HAK-İŞ 
Konfederasyonumuza teşekkür ediyorum” 

diye konuştu. Oktay, "Sizlerin desteğiyle ka-
dınlarımız, toplumun hiçbir alanında çifte 
standartlarla, ön yargı duvarlarıyla, haksızlık-
la, hukuksuzlukla karşılaşmayacaktır. Sizin 
dik duruşunuz ve azminiz olduğu müddetçe 
artık kimse bu milletin kadınlarına hiçbir yer-
de had bildirme hadsizliğini gösteremeye-
cektir. Bugün helalleşmeye çalışanlar fırsat 
buldukları an, yarın aynı şeyleri tekrarlaya-
cağından zerre kadar şüpheniz olmasın” dedi. 

“Sendikalarla İşbirliği İçinde 
Çalışıyoruz”

Oktay, “Türkiye'de çalışma hayatını sizlerle 
daha adil hale getirmeye ve tüm dünyaya 
insan onurunu, adaleti haykırmaya devam 
edeceğiz” dedi. Daha adil ve eşitlikçi bir ça-

lışma hayatını hakim kılmak için her zaman 
sendikalarla istişare içinde çalıştıklarını ifade 
eden Oktay, “Sendikal örgütlenmenin kolay-
laştırılmasından iş güvenliği düzenlemele-
rine, kayıt dışı istihdamın azaltılmasından 
kadınların çalışma hayatına katılımının teşvik 
edilmesine, işçinin yıllarca çözülmeyen so-
runları Cumhurbaşkanımız liderliğinde çözü-
me kavuşturulmaktadır" dedi.
Kadınların çalışma hayatının her alanında 
istihdam edilmesi için mücadele verdikleri-
ni ifade eden Oktay, “Kadınlarımızı çalışma 
hayatının her bir alanında kapsayıcı ve istih-
dam politikalarının aktörü olarak görmek 
istiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımı 
arttıkça, sendikalaşma oranımızın artacağına 

Arslan: “Kadın üye sayımız bugün yüzde 26‘lara yükseldi. Halen aşmamız 
gereken engeller var. Daha çok kadınımızı sendikal harekete dahil etme 
konusunda yapacak işlerimiz var. Ama önemli bir eşiği geçmiş olmanın 

gururunu yaşıyoruz”
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inanıyoruz. Sendikalar ve konfederasyonları-
mız yönetiminde daha çok kadın yöneticileri-
mizin olmasını istiyoruz. İnsan onuruna yakı-
şır çalışma şartlarının oluşması için hükümet 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

'Kapsamlı Bir Çalışma Yürütüyoruz'

Oktay, kadınların haklarını korumaya, ayrım-
cı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik 
çok ciddi mevzuat düzenlemeleri yapıldığını 
belirterek, "Kadına yönelik şiddetin, haksız-
lığın, kötü muamelenin doğrudan doğruya 
insanı hedef aldığına inanarak bu olguyla da 
kararlı şekilde mücadele ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mü-
cadele araçlarımızı daha güçlü ve etkin hale 
getirmek için kapsamlı bir çalışmayı da yürü-
tüyoruz. Mücadele alt yapımızı güçlendirecek 
çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumda-
yız. Bu paketi en kısa sürede Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de gündemine alacaktır dü-
şüncesindeyiz. Diğer taraftan sürdürülebilir 
kalkınma hamlemiz için kadınların çalışma 
hayatına katılımlarını ve konumlarını güçlen-
dirmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz" diye konuştu.

“Diplomatik Girişimlere Devam 
Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya-Uk-
rayna savaşında mağdurların tüm savaşlar-
da olduğu gibi kadınlar ve çocuklar olduğuna 

dikkat çekerek” “Suriye'de yaşanan insanlık 
trajedisinde milyonlarca kadın ve çocuk kat-
ledilirken, kadın haklarını dillerine dolayan o 
büyük kuruluşların ellerini taşın altına koy-
duklarını görmedik. Filistin'de sokak orta-
sında her gün kadınlar öldürülürken 'kadın-
lara özgürlük' narası atanlar yine bu mazlum 
coğrafyalar için sessizliğe bürünmüştü. Sa-
vaşa karşı takındıkları tutumda bile ayrım-
cılık yapanlar, mağdurun gözünün, teninin 
rengine göre tavır alıyor. Yaşanan insani krize 
karşı gösterdikleri irade, kınamaktan öteye 
geçemiyor. Vicdanların çölleştiği günümüz-
de, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye 
olarak yine hak, adalet ve barış odaklı bir po-
litika benimsemiş durumdayız. Ukrayna'da 
ateşkesin sağlanması, insani koridorların 

açılması ve müzakerelerin barışla sonuçlan-
ması için yoğun çaba veriyoruz. Kadınların, 
çocukların gözyaşları dinsin, aileler dağıl-
masın, yuvalar yıkılmasın istiyoruz. İnsanlı-
ğın öldüğü hiçbir savaşta kazanan yoktur ve 
asıl yaralayıcı olan kullanılan silahlar değil, 
anaların gözyaşıdır. Çünkü o yaşlar biliyoruz 
ki arşı titretir. Ateşkes çağrımızı yinelemeye, 
bölgemizde barış ve istikrar için çok yönlü 
diplomatik girişimlerimize devam edeceğiz” 
dedi. 

 “Binlerce Kadınımızı Sendikal 
Harekete Kazandırdık”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, kadın konu-
sunda özgün ve hakkaniyetli duruşundan 
hiçbir zaman ödün vermediğini belirten HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 
binlerce kadını sendikal harekete kazandır-
manın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. 
Zengin, “HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderler, 
sizler bizim hayallerimizdiniz. Şimdi ise ger-
çeklerimizsiniz. HAK-İŞ’li sendikacı kadınlar, 
Türkiye sendikal hareketinin bu dönemdeki 
en önemli kazanımlarındandır. Sizleri kut-
luyor, Genel başkanımız, yöneticilerimiz ve 
teşkilatımıza sizler adına teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Sizlerle büyük ve güçlü bir ai-
leyiz. Dünya emekçi kadınlar gününüz kutlu 
olsun” diye konuştu.

“8 Mart Kadın Sendikacılar İçin 
Önemli Bir Gündür”

Programımıza, PERC Kadın Komitesi Başka-
nı Sabina Slangers da video konferans yönte-
miyle bağlandı. Dış İlişkiler Koordinatörümüz 
Merita Yıldız’ın çevirisini yaptığı konuşmasın-
da Slangers, “Türkiye’de bulunan kız ve erkek 
kardeşlerim, sizlere en derin sevgi ve selam-
larımı iletiyorum. Dünya Kadınlar Günü’nde 
sizlerle olmaktan çok mutluyum, bu benim 
için büyük bir onurdur. 8 Mart’ta dünyanın 

Oktay: "Kadın bakış açısıyla sendikacılık temasıyla düzenlenen 11. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nın hayırlı olmasını diliyorum. 

Kadın emekçilerin yanında durarak, onların hak mücadelesine en büyük 
desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve 

muhabbetlerini ve başarı dileklerini iletiyorum"
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birçok yerinde acı çeken kadınlarımızı dü-
şündüğümüzde, onlar her zaman aklımızda 
ve kalbimizdeler. 8 Mart bir dayanışma günü-
dür ve biz kadın sendikacılar için önemli bir 
gündür” dedi. Konuşmaların ardından Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Ka-
dın Komitesi Başkanı Fatma Zengin tarafın-
dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 
hediye takdiminde bulunuldu. Programın ilk 
kısmı hediye takdiminin ardından tüm katı-
lımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu. Programın öğleden sonraki kısmında 
ise Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Ce-
ren Doğan tarafından “Ya Sen Kahraman Ol-

saydın!” sunumu yapıldı. Sunumun ardından 
30’ar kişilik 8 ayrı grupta Kadın Bakış Açısıyla 
Sendikacılık” Çalıştayı düzenlendi. 
Prof. Dr. Gonca Bayraktar’ın moderatörlüğü-
nü yaptığı “Esnek Çalışma ve Güvenceli İstih-
dam”, Prof. Dr. Cengiz Anık’ın moderatörlü-
ğünü yaptığı “Kadın Çalışanın Gözünden İşve-
ren Olarak Sendikalar”, Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın 
moderatörlüğünü yaptığı “Dijital Dönüşüm ve 
Sürdürülebilir Sendikacılık”, Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın’ın moderatörlüğünü yaptığı 
“Kadın Bakış Açısıyla: Sendikal Örgütlenme”, 
Doç. Dr. Ahmet Sarıtaş’ın moderatörlüğünü 
yaptığı “Aile ve Sosyal Yaşamda Sendikal 

Katkı”, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız’ın modera-
törlüğünü yaptığı “HAK-İŞ’te Etkili Sendikal 
Liderlik”, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Tutar’ın mo-
deratörlüğünü yaptığı “Sendikal Örgütlülüğün 
Önemi: HAK-İŞ Modeli”, Dr. Öğr. Üyesi Nergis 
Dama’nın moderatörlüğünü yaptığı “Adalet 
Odaklı İş Barışı” başlıkları altında “Kadın Ba-
kış Açısıyla Sendikacılık” Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirisi 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı 
Tuba Gülpembelioğlu tarafından okundu. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafın-
dan, moderatörlere ve katılımcılara teşekkür 
belgesi ve fidan sertifikası takdim edildi. 
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Ödül törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekre-
terimiz Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi Başkanı Fatma Zengin, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fulya Bayraktar, Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlileri, 
öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Her Yıl Yarışmamıza Katılan 
Projelerin Sayısı Artıyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yarışma-
mızın bu yıl beşincisini gerçekleştirmekten 
duyduğu mutluluğu belirterek, “Her yıl ya-
rışmamıza başvuran proje sayısının arttığını 
görüyoruz. Bir işçi örgütü ile bir üniversitenin 
birlikte başlatmış olduğu bu çalışmaları ben 
çok önemsiyorum. Uzun yıllar sendikalar 
ve işçi hareketi ile ülkemizdeki akademis-
yenler arasındaki ilişkilerin kopukluğu bizi 
gerçekten bu alanda yeni şeyler yapmaya, 
yeni adımlar atmaya ve bu alandaki açığı 
kapatmaya teşvik etti ve zorunlu kıldı” diye 
konuştu.

“Birlikte Çalışmazsak Hiçbir Şey 
Elde Edemeyiz”

Çalışma hayatı ve sendikal hareketin saygın 
bir üyesi olan HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
üniversitelerimizle sıkı çalışmalar içerisinde 
olduğunu belirten Arslan, “Bu birlikte çalış-
ma bütün sorunlarımızı çözmek için yetme-
yebilir, birlikte çalışmamız bütün hedeflere 
ulaştığımız anlamına da gelmez ama birlikte 
çalışamazsak hiçbir şey elde edemeyiz. O 
yüzden akademisyenlerle, üniversitelerle, 
işverenlerle, hükümetlerle ikili – üçlü işbir-
liği yapıyoruz. Sosyal diyalog mekanizmaları 

kurarak çalışma hayatının sorunlarını, çalış-
ma hayatının aktörlerini bir araya getirerek 
çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“Öğrencilerimize Kapılarımız 
Sonuna Kadar Açıktır”

Üniversiteler ve STK’larla ortak proje konu-
sunda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kapıları-
nın her zaman açık olduğunu ifade eden Ars-
lan, “Birbirimize destek olmak için, ‘gelin bir-
likte bir proje yapalım’ diyoruz. STK’larımızı 
proje yapmaya teşvik ediyoruz. Bizler proje 
yaparak kendimizi de geliştiriyoruz” dedi.

“Üniversite Öğrencilerimizi 
Önemsiyoruz”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde 
çalışan birçok uzmanın üniversitelerden staj 
için gelen gençlerden oluştuğuna dikkat çe-
kerek, “Stajyer öğrencilerimiz bugün uzman 
yardımcılığı aşamasına geldiler. Üniversite 
öğrencilerimizi önemsiyoruz ve bu kapıla-
rı onlar için sonuna kadar açıyoruz. Onların 
buradan istifade edeceği bir mekanı da onlar 
için hazırlıyoruz ve onlara katkılar sağlıyo-
ruz. Bu konuda sendikalarımızı da teşvik edi-

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında 
gerçekleştirilen 5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması Ödülleri, 31 Mart 2022 tarihinde 

Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

5. ULUSAL GENÇLİK PROJELERİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

 Uzun yıllar sendikalar ve 
işçi hareketi ile ülkemizdeki 
akademisyenler arasındaki 

ilişkilerin kopukluğu bizi 
gerçekten bu alanda yeni 

şeyler yapmaya, yeni 
adımlar atmaya ve bu 

alandaki açığı kapatmaya 
teşvik etti ve zorunlu kıldı.
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yoruz. Ayrıca endüstriyel ilişkiler sistemi ile 
ilgili çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler 
ve hukuk öğrencilerimizle sendikalarımızı 
buluşturmak istiyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bu pro-
jemize emek veren, katılan ve bu projede 
yer alan tüm arkadaşlarımızı yürekten kut-
luyorum. Bizi önemsediniz ve üniversitemiz 
ile birlikte yürüttüğümüz çalışmamıza katkı 
vermek ve kendinizi ifade etmek adına orta-
ya koyduğunuz projeler için sizleri kutluyo-
rum” diye konuştu.

“HAK-İŞ Konfederasyonumuz Bir 
Okuldur”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yusuf Tekin, HAK-İŞ Konfederas-
yonu ile bu yıl beşincisi gerçekleştirilen proje 
yarışmasının, büyük bir gayretin ve çabanın 
ürünü olduğuna dikkat çekerek, “Bizler üni-
versite ve akademisyenler olarak bu tür aka-
demik veriler üretmeye hazırız, biz böyle bir 
üniversiteyiz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
bir okul olma ünvanını ziyadesiyle hak eden 
bir teşkilattır. Burada emeği geçen herkese, 
hayatta olan veya olmayan herkese teşek-
kür etmemiz bizim boynumuzun borcudur. 
Ülkemizde sendika kavramına karşı bir ön 
yargının olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle 
bir ortamda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bir 
okul haline dönüştürülmesi çok ciddi bir ça-
lışmanın ürünüdür” diye konuştu.

“Üstümüze ne Düşerse Yapmaya 
Hazırız”

Tekin, HAK-İŞ Konfederasyonu ile böyle gü-
zel bir projede birlikte çalışmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirterek, “Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi olarak akademik biriki-
mimizi Türkiye’ye hizmet eden, Türkiye için 
çalışan kamu kurumları, bürokrasi, siyaset 
ve sivil toplum örgütleri ile birlikte paylaş-
maya hazırız ve üstümüze ne düşerse yapa-

cağız. Buradan tüm üniversite öğretim üyesi 
arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” 
ifadelerine yer verdi.

“Kadın Emeği, Çalışma Barışını 
Pozitif Etkileyen Bir Etken”

Tekin, projenin gerçekleşmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ederek, Kadın işgücü-
nün ve kadın sayısının yüksek olduğu yerler-
de çalışma barışının daha yüksek olduğunu 
söyledi. Tekin, “Kadın emeği, çalışma barışını 
pozitif etkileyen bir etken. Burada böyle bir 
temanın belirlenmesini çok anlamlı buldum. 
Bu tema çerçevesinde proje sunan arkadaş-
larımıza da teşekkür etmek istiyorum. HAK-
İŞ konfederasyonumuza hem birlikte yürüt-
tüğümüz bu proje için, hem de bundan sonra 
yürüteceğimiz projeler için her toplantıda 
dile getirdiğimiz başta stajyer öğrencilerimiz 
konusundaki desteklerinden dolayı hem de 
bu güzel işbirliğinden dolayı başta Mahmut 
Arslan Başkanımıza, konfederasyonumuza 
ve tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyo-
rum” dedi.

“Pek Çok Projemizi Hayata 
Geçiriyoruz”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, sendikacıları, gençleri, akademisyenleri 
bu yarışma ile bir araya getirmenin mutlu-
luğu beşinci kez yaşadıklarını belirterek “Ka-
dın emeği ve çalışma barışı temasıyla; Kadın 
Emeğinin ve İş-Yaşam Dengesinin Çalışma 
Barışına Katkılarını, Çalışma Barışının Sağ-
lanması için Ayrımcı Uygulamaların Önlen-
mesini konu alan projeleri genç kardeşleri-
mizin gözünden ele aldık. HAK-İŞ kadın ko-
mitesi olarak yaklaşık on beş yıldır çalışma 
hayatına ve kadın emeğine ilişkin çalışmalar 
yürütmekteyiz. HAK-İŞ olarak, projeli ça-
lışma kültürünü önemsiyor pek çok projeyi 
hayata geçiriyoruz” dedi. HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesi olarak hayatın her alanına değindikle-

rini ifade eden Zengin, “Mücadelemizi kadın 
erkek birlikte veriyoruz. Bu ne sadece hükü-
metlerin sorunudur ne de sadece kadınların. 
Bu hepimizin sorunu olduğu gibi çözümü de 
hepimizin elini taşın altına koyması, sorum-
luluk alması ve toplumsal duyarlılığı sağla-
ması ile mümkün olacaktır” diye konuştu.

“Gençler Arasında Bir Farkındalık 
Oluşturmak İstiyoruz”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fulya Bayraktar konuşmasında, “Bu 
sene beşincisini düzenlediğimiz Gençlik Far-
kında Proje Yarışmamızda Üniversitemiz ve 
HAK-İŞ konfederasyon arasında düzenlenen 
bu yarışmalarda güncel konularda gençlerin 
proje tekliflerini değerlendirmek suretiyle 
gençler arasında kadın temasına ve güncel 
konularla bunları buluşturmak, dikkat çek-
mek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak 
istiyoruz. Bu sene barış temasını ele aldık ve 
çalışma barışı ve kadın emeği konusundaki 
projelerimizi değerlendirdik. Yarışmamıza 
katılan ilgi gösteren bütün genç arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyor, kazanan arkadaşla-
rımızı tebrik ediyorum” dedi.
Bu yılki yarışmada birincilik ödülüne “Yüküm 
Hafifledi, Artık Ben de Varım!” projesiyle Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’nden Cansel Mağat, 
ikincilik ödülüne “Geçici Mevsimlik Tarım İş-
çisi Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Adaletini ve 
Barışı Önceleyen İş Yeri ile Görünmez Eme-
ğin Görünür Kılınması” Projesi ile Yalova Üni-
versitesi’nden Özlem Şakar, üçüncülük ödü-
lüne “Kadınlar Çalışma Hayatında Kadınların 
Yolunu Aydınlatıyor” projesiyle Semih Söğüt 
ve mansiyon ödülüne “E-Ticarette Kadın 
Emeği” projesi ile Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi’nden Hatice Asel Tuncer layık görüldü.
Program kapsamında “Sendikacı Genç Ka-
tılımcılar” ödüllerini ise “Çalışma Hayatında 
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Kompost Üretimi” projesiyle Anadolu Üni-
versitesi’nden Murat Demirci, “Kadın Eme-
ğinin Teknolojik Gelişimi” projesiyle Anado-
lu Üniversitesi’nden Yasin Aksu, “İş Yerinde 
Zaman Sandıkları” projesiyle Hacettepe Üni-
versitesi’nden Saliha Firdevs Demirdağ, “En-
gelli Kadınların İstihdama Katılımı” projesiyle 
Kocaeli Üniversitesi’nden Tansu Göksu, “Eşit 
Statü Eşit Ücret” projesiyle Çankaya Üniver-
sitesi’nden Kiraz Süren Akçomak, “Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler İşkolunda Çalışan Kadın 
İşçilerin İş-Yaşam Dengelerinin Çalışma Ba-

rışı Üzerindeki Etkileri” projesiyle Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nden Ali Arabacı, “ "Ça-
lışma Hayatının Aileye Yansımalarının İş-Ya-
şam Dengesi Perspektifinden İncelenmesi" 
projesiyle Atılım Üniversitesi’nden Elif Yıl-
dırım, “Kadın İstihdamında Çalışma Barışını 
Sağlamaya Yönelik Kurumsal Destek Uygu-
laması” projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi’nden Merve Tuncer, “Çevrimiçi 
Platformlardaki Girişimci Kadın Emeğinin 
Metalaşması” projesiyle  Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi’nden Zeynep Geredeli, 

“Kadın Emeğinin Toplum 5.0 ile Geleceğe 
Entegrasyonu (Kadın-ETGEN)” projesiyle 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Asena 
Erdoğan, “SANAT-İŞ (Sanat ve İş Yaşamı)” 
projesiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi’nden Gamze Kertlez ve “Çalışma Barı-
şının Sağlanması için Ayrımcı Uygulamaların 
Önlenmesi” projesiyle Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi’nden Uğurcan Deniz Sosyal 
aldı. 
Program hediyeleşme ve toplu fotoğraf çeki-
mi ile son buldu.
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HAK-İŞ Genel Merkezinde, 18 Nisan 2022 
tarihinde gerçekleştirilen iftar programına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel 
Kalem Müdürü Ali Osman Akalan, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, 
Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin ve Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulunu oluşturan Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, 
Kazakistan Sendikalar Federasyonu Baş-
kanı Satybaldy Dauletalin ile beraberindeki 
Kazakistan sendikal heyeti ve basın men-
supları katıldı.

“HAK-İŞ’in Mütevazi Sofrasını 
Şereflendirdiniz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in mütevazi iftar sofrasını şereflendirdik-
leri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin’e teşekkür ederek, HAK-İŞ 
Konfederasyonu ve Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın birlikte birçok önemli 
çalışmaya imza attıklarını belirtti. Arslan, 
“Sayın Bakanımızla görevi devraldıktan 
sonra yakın bir çalışma içerisine girdik. 

Pek çok alanda olduğu gibi özellikle kamu 
çerçeve protokolünün uzlaşma ile sonuç-
lanmasında birlikte çalışma imkanı bulduk” 
diye konuştu.

“Asgari Ücrette Tarihi Artış 
Gerçekleşti”

Asgari ücretin tespiti konusunda da hem 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı ile yakın çalışmalar gerçekleştiril-
diğini hatırlatan Arslan, “Yakın tarihimizin 
en yüksek asgari ücret oranları belirlendi. 

Tarihi bir başarı yakalanarak, asgari ücret 
tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınma-
ması konusu ilk defa mevzuatımıza girdi. 
Bu gerçekten bizim için çok büyük bir de-
ğişimdi. Asgari ücret miktarının vergi dışı 
kalması bizim açımızdan rakamsal olarak 
çok yüksek olmamasına rağmen bir anla-
yışı yansıtmış oldu.  
Bu anlayış da önümüzdeki dönemde hem 
vergi dilimlerindeki mesafeyi biraz daha 
açmak hem de ilk başlangıç vergi dilimini 
yüzde 10'lardan başlatarak yeni bir anlayışı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
Başkanlığındaki HAK-İŞ Başkanlar Kurulu üyeleri ile iftarda bir araya geldi. 

BAKAN BİLGİN, HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
ÜYELERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ 
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geliştirmek için bence ilk adımdı, bunu da 
başardık" diye konuştu.

Arslan, Çalışma Hayatının 
Sorunlarını Bakan Bilgin’e İletti

Ocak ayındaki yüksek enflasyon karşısında 
çalışanların ücretlerinde önemli oranlar-
da artışlar getirildiğini vurgulayan Arslan, 
katkılarından dolayı hem Cumhurbaşkanı-
mıza hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 
teşekkür etti. Arslan, çalışanların sorunla-
rının çözümü konusunda da Bakan Bilgin 
ile ortak çalışmalar yürütüldüğüne dikkat 
çekerek, “Çalışma hayatında yine Bakanı-
mızla birlikte çerçeve protokolü imzalarken 
ilke kararları ortaya koyduk. Bu çok önemli 
bir irade idi. Çerçeve protokole, mevsimlik 
işçilerin sorunlarının çözülmesinden, zo-

runlu emeklilik başta olmak üzere, 696 ile 
getirilen düzenlemelere ilişkin konuların 
görüşülerek sonuçlandırılması noktasında 
bir irade ortaya koyduk. Belediye şirketle-
rinde çalışan işçilerin sorunlarının çözümü 
konusunu Bakanımızla konuştuk ve ken-
disi de gerçekten pozitif bir yaklaşımla bu 
sorunların her birisinin çözüleceğini söyle-
di” dedi.

 “Sayın Bakanımız Her zaman 
Bizlere Destek Oldu”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ziyaretlerinde Çalışma Bakanı Vedat 
Bilgin’in kendilerine destek olduğunu ifade 
eden Arslan, “Cumhurbaşkanımıza gittiği-
mizde de bizi yalnız bırakmadınız ve orada 
da taleplerimizi ve beklentilerimizi Sayın 

Cumhurbaşkanımızla paylaştık ve bizlere 
orada da destek oldunuz. Bunlar bizler için 
mutluluk kaynağı” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’i Tanıyan Ender 
İnsanlardansınız”

Arslan, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin’in 
akademisyen olmasının yanında HAK-İŞ’i 
en iyi anlayan, en iyi ifade eden, tarihsel 
yürüyüşümüzü değerlendirme tecrübesi-
ne sahip insanlardan birisi olduğuna dikkat 
çekerek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile 
uzun bir hukukunuz var ve bu hukukun 
her döneminde de karşılıklı saygı, sevgi ve 
güven yatmaktadır. Bizler bunun devam 
etmesi konusunda HAK-İŞ olarak üzerimi-
ze düşen sorumlulukları yerine getirmeye 
çaba sarf ediyoruz” dedi.
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“Şu Anda Çok Güzel Bir Anı 
Yaşıyoruz”

Kazakistan Sendikalar Federasyonu Baş-
kanı Satybaldy Dauletalin’i Türkiye’de ve 
HAK-İŞ’te görmekten son derece mutlu 
olduklarını belirten Arslan, “Kazakistan 
konfederasyonumuz bizim Türk dünyası 
olarak en büyük coğrafyaya sahip bir ül-
kemiz. Kazakistan konfederasyonu ile ilk 
defa resmi bir toplantımız oldu. Kazakistan 
Konfederasyonu ile ikili işbirliği anlaşması 
imzalayacağız. Sayın Başkana ve yönetim 
kurulundaki arkadaşlara tekrar teşekkür 
etmek istiyorum. Şu anda güzel bir anı ya-
şıyoruz. Bir taraftan uluslararası sendikal 
hareketin ITUC’un üyesi Kazakistan, bir 
tarafta Türkiye Cumhuriyeti’nin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı ve HAK-İŞ olarak 
güzel bir görüntü verdiğimizi düşünüyo-
rum” diye konuştu.

“HAK-İŞ Tarihi Bir Öneme Sahiptir”

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan 
ayında böylesine güzel bir iftarda HAK-İŞ 
Konfederasyonu Başkanlar Kurulu hem 
de Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile 
bir arada bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, “HAK-İŞ çalışma 
hayatımızda Konfederasyon olarak sadece 
bir felsefe ve anlayışı değil aynı zamanda 
çalışma hukuku içerisinde emeğin hakkını 
koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine 
katkı sağlayan bir sivil kuruluş olarak da 
tarihi bir öneme sahiptir” dedi.

“HAK-İŞ Çalışma Hayatına Önemli 
Katkılar Sağladı”

HAK-İŞ’in hem ulusal hem de uluslara-
rası sendikal hareketin önemli bir parçası 
olmaya devam ettiğini hatırlatan Bilgin, 
“HAK-İŞ’in Türk siyasal hayatında, siyaset 
ve devletle, toplumla olan ilişkileri ve özel-
likle sermaye ve devlet arasındaki ilişkiler-

deki farklı talepleriyle çok önemli bir fonk-
siyonu yerine getirdiğini biliyoruz. Toplum-
da önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır 
ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluşları 
düzeyinde de temsil edilmesidir. HAK-İŞ 
bunu layıkıyla kendi perspektifi içerisinde 
gerçekleştiren bir kuruluştur. Bu bakımdan 
da bizler toplu sözleşmelerde ve diğer fark-
lı süreçlerde de işkolları bazında da her ko-
nuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çö-
züm yolları araştırdık, çözüm yolları bulduk 
ve bunlara da HAK-İŞ’in hep katkı yaptığını 
belirtmek istiyorum” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzla uzun bir 
geçmişe sahip olduklarını ifade eden Bil-
gin, “Uzun yıllara varan bir dönem içerisin-
de HAK-İŞ’in oynadığı bu toplumsal rolün 
bilincindeyim. Önümüzdeki günlerde de 
çalışma hayatımızın, çalışma barışının, ça-
lışma sorunlarının aşılması konusunda ihti-
yaç duyduğumuzda, dayanışmanın HAK-İŞ 
konfederasyonu ile birlikte süreklileştirile-
ceğine inanıyorum” diye konuştu.

Dauletalin: “Dostluğumuzu 
Güçlendireceğiz”

Kazakistan Sendikalar Federasyonu Baş-

kanı Satybaldy Dauletalin yaptığı konuşma-
da, Ramazan ayında HAK-İŞ Konfederas-
yonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin ile iftar sofrasında buluşmak-
tan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade 
etti. Dauletalin, “Ramazan ayı insanları birli-
ğe ve dostluğa davet eder. Bizler de inşallah 
birliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirerek 
birlikte çalışacağız. Kazakistan ve Türkiye 
arasındaki işbirliği, kardeşlik ve dostluk 
ilişkileri mutluluk verici seviyededir” dedi.

“Mahmut Arslan’a Teşekkür Etmek 
İstiyorum”

Kendilerini Türkiye’ye davet ettikleri için 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşek-
kürlerini ileten Dauletalin, “Ben Kazakistan 
Cumhuriyeti Sendikalar Federasyonu adı-
na Mahmut Arslan Başkanımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Kardeş ve dost ülke ola-
rak bizleri Türkiye’ye davet etti ve beraber 
işbirliği yapmamız için ilk adımları atmak 
için vesile oldu. Kendilerine şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Ramazan ayımız hayırlı 
olsun, yaşasın Türkiye, yaşasın Kazakistan, 
yaşasın sendikalarımız” şeklinde konuştu.
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Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, 
Konfederasyonumuza üye Sendikalarımı-
zın Genel Başkanları, Memur-Sen Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve sendikaların Genel Baş-
kanları katıldı.
14 Şubat’ta faaliyete geçen Eğitim Bir-Sen 
Sendikası’na bağlı EBS Otel’de gerçekleş-
tirilen iftar programında konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ ve 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun kardeş 
iki konfederasyon olduğunu vurgulayarak, 
Türk sendikal hareketinin iki önemli aktö-
rünün aynı iftarda bir araya gelmelerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arslan, 
EBS Otel’in Memur-Sen Konfederasyo-
nu’na hayırlı olması dileğinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-
İŞ Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu ve 
sendikalarımızın genel başkanlarını iftar 

sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, Genel Başkanımız 
Arslan ve iftar davetine katılan tüm HAK-İŞ 
ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyelerine, 
sendikaların Genel Başkanlarına teşekkür 
etti.

İftar sonrasında Türkiye’de ki işçi ve memur 
sendikal hareketin dünü, bugünü ve gele-
ceği, ortak işbirliği ve dayanışma konula-
rında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Nisan 2022 tarihinde Memur-Sen Konfederasyonu'nun 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz Yönetim kurulu ve Sendikalarımız için düzenlediği 

iftar programına katıldı.

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN İFTAR PROGRAMINDA
BİR ARAYA GELDİ 
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HAK-İŞ Genel Merkezinde 19 Nisan 2022 
tarihinde gerçekleştirilen imza törenine 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Ge-
nel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serden-
geçti, Kazakistan Sendikalar Federasyonu 
Başkanı Satybaldy Dauletalin, Kazakistan 
Sendikalar Federasyonu Başkan Yardım-
cısı Gulnara Zhumageldiyeva, Kazakistan 
Sendikalar Federasyonu Birim Direktörü 
Nurlubek Zhumash, Kazakistan Sendikalar 
Federasyonu, Kuzey-Kazakistan Bölgesi 
Başkanı Eric Nurakayev, Esnaflar Sendika-
sı Başkanı Kairakbay Zhanabekov ve basın 
mensupları katıldı.

“Bugün Bizler İçin Tarihi Bir Gün”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kaza-
kistan Sendikalar Federasyonu ile HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz arasında ikili işbir-
liği anlaşmasının imzalanmasının mut-
luluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün 
HAK-İŞ Konfederasyonumuz için tarihi bir 
gün. Kazakistan Cumhuriyeti’nin en büyük 
federasyonu ile ikili işbirliği anlaşmasını 

gerçekleştirmek üzere buradayız. Bu işbir-
liği anlaşması için davetimize icabet edip 
bizimle beraber olan federasyon başkanı-
mız ve heyetine yeniden hoş geldiniz demek 
istiyorum” dedi.

“Aynı Köklerden Gelen İki Devletiz”

Kazakistan’ın Türk halkı için ayrı bir yeri 
ve önemi olduğunu belirten Arslan, aynı 
köklerden gelen iki devletin bugün tarihi 
bir anlaşmaya imza atacağına dikkat çekti. 

Arslan, “Kazakistan aynı zamanda bizim ata 
yurdumuzdur. Dolayısıyla Kazakistan deni-
lince kendimizi anlıyoruz, kendimizi fark et-
miş oluyoruz. Kazakistan ile Türkiye arasın-
daki ilişkiler iki devlet arasındaki ilişkilerden 
öte aynı köklerden gelen ve aynı istikamete 
yürüyen kardeşlerin buluşması demektir” 
diye konuştu.

“Kazakistan İle Yeni Bir Dönemi 
Başlatmış Bulunuyoruz”

Arslan, Kazakistan’ın bulunduğu bölge iti-
bariyle jeopolitik ve jeostratejik öneme 
sahip bir ülke olduğunun altını çizerek, 
“Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu 
ile HAK-İŞ ilişkileri çok eski ilişkilerdir. Bu 
ilişkileri ikili ilişkiler düzeyine getireceğiz bu 
açıdan bu günkü toplantımız bizler için çok 
önemli. ITUC bünyesinde beraber çalışmak-
tayız ve ITUC’ta yaşanan gelişmeleri yakın-
dan takip etmekteyiz ve birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. İkili işbirliği anlaşması 
ile yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. 
Türk Cumhuriyetlerinin en geniş coğrafya-
sına sahip olan Kazakistan Federasyonu ile 
sendikalarımız arasındaki ilişkileri gelişti-
receğiz ve güçlü bir kardeşlik hukuku içe-

HAK-İŞ’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile  
HAK-İŞ arasında ikili işbirliği anlaşması Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Kazakistan 

Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin tarafından imzalandı. 

HAK-İŞ ve KAZAKİSTAN SENDİKALAR FEDERASYONU 
ARASINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
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risinde birlikteliğimizi devam ettireceğiz” 
müjdesini verdi.

“Yeni Bir Model Geliştirmek 
İstiyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türk 
Cumhuriyetleri arasında kurulacak olan 
sendikal anlamda bir birlikteliğin ilk adım-
larının atıldığına vurgu yaparak, “Bizim 
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türk 
devletleri teşkilatları bünyesindeki ülke-
lerin sendikaları ile özel bir yapının inşa 
edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Türk dev-
letleri teşkilatının bir alt birimi olarak eko-
nomik ve sosyal bir komitenin kurulması ve 
o ülkelerin işçi ve işveren sendikalarıyla da 
yeni bir model geliştirilmesi hususunda da 
çalışmalarımız sürüyor” dedi. Arslan, HAK-
İŞ Konfederasyonu ile Kazakistan Sendika-
lar Federasyonu’nun imzalayacağı anlaşma 
ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ar-
tacağına dikkat çekti.

“Eskiden Gelen İlişkilerimiz Var”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, konuk heyeti Türkiye’de görmekten 
dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade 
ederek, “Kazakistan’dan gelen misafirleri-
mize hoş geldiniz demek istiyorum. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın söylediği gibi 
Kazakistan ile eskiden beri bir ilişkimiz var. 
Bu ziyaretle birlikte bu ilişkileri ve işbirliğini 
en iyi şekilde geliştireceğimize inanıyorum” 
dedi.

“Kazakistan ve Türkiye Birdir”

Kazakistan Sendikalar Federasyonu Baş-
kanı Satybaldy Dauletalin iki ülkenin tarihi 
bir günü yaşadıklarını söyleyerek, “Bugün 
gerçekten tarihi bir an ve tarihi bir gün. Ka-
zakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 30. Yıldönümünde sizlerle birlikte 
olmaktan ve sizlerin göstermiş olduğu mi-
safirperverlikten dolayı teşekkür etmek is-
tiyorum. Kazakistan ile Türkiye birdir, kültü-

rü, dili, dini aynıdır. Bugünkü kardeşliğimiz 
ve dostluk ilişkimiz çok eskilere dayanmak-
tadır” diye konuştu.

‘Bizim İçin HAK-İŞ Çok Değerlidir”

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun göstermiş 
olduğu ilgiden dolayı Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a teşekkür eden Dauletalin, 
“Türkiye’de ki sendikalara baktığımız zaman 
onların içerisinde HAK-İŞ’in yeri ayrıdır. 
Bizim için HAK-İŞ çok değerlidir ve bizleri 
davet ettikleri ve işbirliği protokolü imzala-

yacağımız için bugün bizler için de tarihi 
bir gündür” dedi.

“Türk Devletleri Sendikal Birliğini 
Kurmalıyız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Türk 
Devletleri Sendikalar Birliğinin kurulması 
düşüncesine her türlü desteği verecekle-
rini ifade eden Dauletalin, “Mahmut Arslan 
Başkanımızın dediği gibi günümüzde Türk 
Devletleri Sendikalar Birliğinin kurulması 
gerektiği düşüncesini biz de onaylıyor ve 
kendilerine katılıyoruz. Bugünkü yapılacak 

olan ikili işbirliğinden sonra hem HAK-İŞ 
hem de Türk dünyasındaki diğer sendika-
larla daha güzel ve iyi adımlar atacağımızı 
umuyorum. Buradan tekrar işbirliği anlaş-
mamız için HAK-İŞ Konfederasyonumuza 
teşekkürler ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından HAK-İŞ ve Kaza-
kistan Sendikalar Federasyonu arasında 
işbirliği anlaşması imzalandı. Toplantı he-
diyeleşme ve fotoğraf çekimi ile son buldu. 

Dauletalin: “Türkiye’de ki sendikalara baktığımız zaman  
onların içerisinde HAK-İŞ’in yeri ayrıdır. Bizim için HAK-İŞ çok 

değerlidir. Bugün bizler için de tarihi bir gündür” 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 2022 tarihinde konfederasyonumuz tarafından 
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde “Geleceğimiz Suyumuz Kadardır” temasıyla gerçekleştirilen  

Dünya Su Günü etkinliği ve sergi açılışına katıldı.

ARSLAN, DÜNYA SU GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

“GELECEĞİMİZ SUYUMUZ KADARDIR”
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Mart 
2022 tarihinde konfederasyonumuz tarafın-
dan HAK-İŞ Genel Merkezi’nde “Geleceği-
miz Suyumuz Kadardır” temasıyla gerçek-
leştirilen Dünya Su Günü etkinliği ve sergi 
açılışına katıldı.
22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle 
düzenlenen etkinliğe Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, HAK-İŞ Genel Merkez perso-
nellerimiz ve basın mensupları katıldı.
Arslan, konuşmasında 2010 yılında su ve 
temiz içme suyuna erişimin bir insan hakkı 
olduğunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
(BMGK) kararı ve tescillendiğine dikkat çe-
kerek, 2013 yılının "Uluslararası Su İşbirliği 
Yılı" ilan edilmesi ile birlikte suyun bugün 
çok daha güçlü bir anlam kazandığına dikkat 
çekti. Arslan, “Dünya Su Günü münasebetiy-
le konfederasyonumuzun ve sendikaları-
mızın su konusundaki duyarlılığı artırmak, 
suyun değerini ve önemini anlatmak, gele-
ceğimizle ilgili planlamaları yaparken suyun 
kıymetini bir kez daha altını çizmek, kamuo-
yu ile paylaşmak üzere bu toplantımızı ger-
çekleştiriyoruz. Dünya Su Günü’müz kutlu 
olsun” diye konuştu.

Tatlı Suyun Sadece Yüzde 1’ini 
Kullanmaktayız”

Arslan, hayatın kaynağı, alternatifi buluna-
mayan, üretilemeyen ve bütün canlıların 
varlık nedeni olan suyun önemine dikkat çe-
kerek, “Su bizim için hayattır, gelecektir. Su 
medeniyettir. Dünyadaki su kaynaklarının 
yüzde 97’si maalesef tuzlu su, yüzde 3’ü tat-
lı sudan oluşmaktadır. Tatlı suyun da yüzde 
2,5’u kutuplarda bulunmakta olup, insanla-
rın kullanabildiği su rezervi dünya su rezer-

vinin sadece yüzde 1’i bile değildir” dedi.

“Su Ticarileştirilemez”

HAK-İŞ’in su konusundaki temel yaklaşım-
larından bir tanesinin de suyun ticarileştiril-
memesi olduğuna vurgu yapan Arslan, “Su 
bütün insanlığın ortak değeridir ve alternatifi 
olmayan, üretilemeyen değerli bir kaynaktır. 
Bunun altını bir kez daha çizmemiz gereki-
yor. Uluslararası tekellerin, Dünya Bankası 
olmak üzere IMF’nin, Dünya Yatırım Bankası 
ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşların 
suyun ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi ve 
özel şirketler tarafından yürütülmesi konu-
sundaki yaklaşımları bizi tedirgin etmekte-
dir. Dünya su piyasası yaklaşık 800 milyar 
dolarlık bir pastadan oluşmaktadır. Şu anda-
ki su şirketlerinin piyasa değeri 100 milyar 
dolardır. Dolayısıyla ciddi bir tehlike ve tehdit 
önümüzde durmaktadır” diye konuştu.

“Yaşayacağımız Felaketlerin 
Farkında Olmalıyız”

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından su ko-
nusunda hem ülkemizde hem de dünya 
genelinde yürütülen çalışmaların yakından 
takip edildiğini belirten Arslan, “Dünyada 
ticarileştirilen su hareketleri vahim sonuç-
lar ortaya koymaktadır. Bu vahim sonuçları 
kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor. Çün-
kü su tekelleri, bu konuyu gizlemekte ve 
kamuoyunun gözünden kaçırmaktadırlar. 
Dünyadaki büyük metropollerin su özelleş-
tirilmesinden sonra yaşadıkları felaketleri 
ve olumsuzlukları herkesle paylaşmamız 
gerekiyor” dedi.

“Özelleştirme Yapan Belediyeler 
Büyük Faturalar Ödedi”

Türkiye’de su özelleştirmeleri yapan be-
lediyelerin ağır faturalar ödemek zorunda 
kaldığını ifade eden Arslan, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin Yap-İşlet-Devret mode-

liyle gerçekleştirdiği özelleştirmenin Kocaeli 
halkına ağır faturalar ödettiğinin altını çizdi. 
Arslan konuşmasında suyun özelleştirme-
sinin nelere mal olduğunun tüm toplum 
tarafından iyi anlaşılması gerektiğine vurgu 
yaparak “Toplumumuzun, Konfederasyon-
ların, STK’ların tepkileri hem de ülkemizin 
içinde bulunduğu şartlar su şirketlerine ye-
terli alan bırakmamıştır. Özellikle şehir içi su 
dağıtımının ve üretiminin özel sektöre dev-
redilmesi girişimleri Türkiye’de başarısızlık-
la sonuçlanmıştır. Ortaya konulan modeller 
son derece ağır faturaları bizlere bırakmıştır. 
Yap-İşlet-Devret modeliyle anlaşma yapan 
belediyeler döviz üzerinden belirlenen fiyatı 
özel şirketlere ödemek zorunda kalmış-
lardır. Örneğin, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi’ne 400 milyon dolarlık büyük faturalar 
çıkmıştır. Bu ihanetin bedelini başta Kocaeli 
halkı olmak üzere bütün ülkemiz ödemiştir. 
Sonunda milyonlarca doları cebine indiren 
şirket ve etrafındakiler Kocaeli’ne büyük bir 
enkaz bırakmıştır. Yap-İşlet-Devret modeli-
nin en kötü modeli belki de dünyada budur” 
diye konuştu.
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“Suyu Hoyratça Kullanmayalım”

Suyun hayatın her alanında dikkatli olarak 
tüketilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Su 
başka bir ürüne benzemiyor. Suyunuzu kay-
bederseniz geleceğinizi de kaybedersiniz. 
Dünyadaki uygulamalara bakıldığında özel 
şirketlerin suyu nasıl hoyratça kullandığını 
ve bunlar üzerinden milyarlarca dolar ka-
zandığını biliyorsunuz. Türkiye’de de bazı 
tehlikeler devam etmekte. Ambalajlı suyun 
tamamına yakını belli tekeller ellerinde bu-
lundurmakta. Önceden alıştığımız gibi köy-
lerde, mahallelerde, şehirlerde su içtiğimiz 
çeşmeleri kaybettik, bu geleneğimizi yok et-
tiler. Bizim ortak değerimiz olan suyumuzu 
bizlere satıyorlar. Hızla gelişen Türkiye’deki 
ambalajlı su tehlikesini görmemiz gereki-
yor” uyarısında bulundu.

“Hazır Su Tüketimi Hızla Artıyor”

İstanbul’un yüzde 75’inin, Ankara’nın ise 
yüzde 50’sinin çeşme suyunu içmediğini 
vurgulayan Arslan, “Damacana suyu kul-
lanımı hızla artmakta ve hazır su toplumu-
muza benimsetilmektedir. Bir başka çıkma-
zımız da tarım sulamalarındaki olumsuz-
luklardır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
vahşi sulama dediğimiz yeraltı sularının ve 
akarsuların kullanıldığı model yerine damla-
ma sisteminin kullanılmasını savunmakta-
yız. Yeraltı havza sularımız hızla azalmakta, 
özellikle Konya Ovası olmak üzere gelecek-
te tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz bir 
tablo önümüzde durmaktadır” dedi.

“Bütün Canlıların Suya İhtiyacı Var”

Türkiye’nin en büyük şansının özellikle şehir 
içi içme sularının kamunun elinde kalması 
olduğunu belirten Arslan, dünyada pek çok 
ülkenin özelleştirmeler sonucunda büyük 
felaketlerle karşılaştığını, özelleştirme ko-

nusunda hükümetin göstermiş olduğu has-
sasiyete teşekkür ettiklerini söyledi. Arslan, 
“Bütün canlıların suya ihtiyacı var. Artık so-
kaklarımızda köpek veya kedinin içebileceği 
bir damla su bile yok. Çevredeki bütün can-
lıların yaşamasına fırsat sağlayacak model-
lere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Felaketlere Karşı Önlem Almalıyız”

HAK-İŞ olarak büyük felaketlerle karşılaş-
mamak için önceden hem toplumun hem 
de yönetimlerin acilen tedbir alması gerek-
tiğini savunan Arslan “Konfederasyonumuz 
ve sendikalarımız su konusunda mücade-
lelerini sürdürmektedir. Evlatlarımıza, ço-

cuklarımıza, torunlarımıza iyi bir çevre ve 
gelecek bırakmak için bugünden yapmamız 
gerekenler var. Bu anlayışla Dünya Su Gü-
nünüzü tebrik etmek istiyorum. Suyun hayat 
olduğunu, suyun geleceğimiz olduğunu hiç-
bir zaman unutmamalıyız. Günlük hayatta 
milyonlarca metreküp su heba olup gidiyor. 
Bunu önleyebilmek için toplumumuzun yeni 
bir yaklaşıma ve anlayışa ihtiyacı var” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
maların ardından merhum Yalçın Turgut 
Balaban’ın çizimlerden oluşan “Suya Dair” 
karikatür sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
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ARSLAN, FAS ULUSAL YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI GENEL BAŞKANI AZİZ SHAB'I AĞIRLADI

ARSLAN, MOLDOVA CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
DMITRI CROITOR'U AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Mart 
2022 tarihinde Fas Ulusal Yerel Yönetimler 
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aziz 
Shab ile bir araya geldi.
Ziyarette, HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatö-
rümüz Merita Yıldız,  HAK-İŞ Dış İlişkiler 
Uzmanı Ahmed Enver Halfaya, Uluslarara-
sı İlişkiler Uzmanı Burhan Yıldız'da katıldı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Mart 
2022 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız 
Dr. Osman Yıldız ve Genel Sekreterimiz 
Eda Güner ile birlikte Moldova Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u HAK-
İŞ'te ağırladı. 
Ziyarette, genel başkan danışmanı Fatih 
Bakırtaş da yer aldı.
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ARSLAN, MORİTANYA ÇALIŞMA BAKANINI 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN, KOSOVALI SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Genel Sekreteri-
miz Eda Güner ile birlikte Moritanya Çalışma Bakanı 
Kamara Mohamed Saloum’u ziyaret etti. Ziyarete Dış 
İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya da eşlik etti.
Arslan, 25 Mart 2022 tarihinde CNTM Konfederasyo-
nunun 3. Olağan Genel Kurulu için bulunduğu Moritan-
ya’da Çalışma Bakanı Saloum’u ziyaret ederek, çalış-
ma hayatı ve sendikal harekette iki ülke arasındaki iliş-
kilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Moritanya 
ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik hukukunun 
öneminden bahseden Arslan, HAK-İŞ olarak son yıl-
larda Moritanya çalışma hayatında yapılan reformları 
takdirle izlediklerini belirtti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kosova Teleko-
münikasyon ve Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı 
Alush Sejdiu ve Priştine Havaalanı Şube Başkanı Bas-
hkim Latifi’yi makamında ağırladı.
Ziyarette, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Merita Yıldız 
ve Ahmet Halfaya da yer aldı.
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ARSLAN, NUAKŞOT BÜYÜKELÇİSİ KAHYAOĞLUNU 
ZİYARET ETTİ

ARSLAN, SENEGAL'DE CNTS YÖNETİCİLERİ İLE 
BİRARAYA GELDİ 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Genel Sekreteri-
miz Eda Güner ile birlikte Moritanya temasları kap-
samında 25 Mart 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlunu ma-
kamında ziyaret etti. Ziyarete Dış İlişkiler Uzmanımız 
Ahmet Halfaya da eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel 
Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte bulun-
duğu Senegal'de  27 Mart 2022 tarihinde 
CNTS Konfederasyonu yöneticileri ile bir 
araya geldi. Görüşmede, Dış İlişkiler Uzma-
nımız Ahmet Halfaya ve CNTS Genel Sek-

reteri Mody Guiro adına M. Niouga Wade de 
yer aldı. 
Görüşmede hem iki kardeş ülke Senegal 
ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile iki kardeş 
emek örgütü HAK-İŞ ve CNTS arasındaki 
ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. 

Senegal sendikal hareketinin Afrika kıta-
sında bir örnek ve model olduğu belirtilen 
görüşmede, konfederasyonlar arasındaki 
ilişkilerin sendikalar düzeyinde de gelişti-
rilmesi gerektiği ifade edildi.
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Güner, 25 Mart 2022 tarihinde Moritanya'da 
katıldığı Kadın Çalıştayında, CNTM 3.Olağan 
Kongresi kapsamında düzenlenen Kadın 
Çalıştayında bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.  

HAK-İŞ,  Çalışma Hayatına Yön 
Vermeye Devam Ediyor" 

HAK-İŞ'in  710 bini aşkın üyesiyle 20 sektö-
rün tamamında örgütlü Türkiye’nin en bü-
yük emek örgütlerinden biri olduğunu ifade 
eden Güner,  "HAK-İŞ, ülkemizin en önemli 
dönüm noktalarında sendikal hareket adı-
na öncü olmuştur. Oluşturduğu kavramlar, 
ürettiği politikalar ve getirdiği çözüm öneri-
leriyle Konfederasyonumuz çalışma hayatı-
na yön vermeye devam etmektedir" dedi. 

"Kadın Konusundaki Tüm 
Söylemlerini Eyleme Dönüştürdük"

Güner, "Bir kadın sendikacı olarak, HAK-İŞ’in 
kadın konusundaki tüm söylemlerini eyle-
me dönüştürdüğünü, hayata geçirdiği birçok 
faaliyet ile sözde değil özde bir 'sendikalı ka-
dın lider' perspektifi ortaya koyduğunu gu-
rurla ve onurla ifade etmek istiyorum" dedi. 

"HAK-İŞ Öncü Bir Sivil Toplum 
Kuruluşudur"

Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın  
liderliğinde ve Yönetim Kurulumuzun des-
tekleriyle kadınların sendikalarda temsili, 

gelişmesi ve güçlendirilmesi hususlarında 
çok büyük ivme yaşandığını ifade eden Gü-
ner, "Bu yüzden HAK-İŞ; kadın çalışanların 
örgütlülüğü denildiğinde kurduğu model ile 
hem duruş, hem söylem, hem de eylem ola-
rak öncü bir sivil toplum kuruluşudur. HAK-
İŞ olarak bizim iddialarımız, hedeflerimiz ve 
hayallerimiz var. Bizim birinci önceliğimiz 
sendikal mücadeledir. Bu mücadele de orta-
ya koyduğumuz kararlık ve şeffaflıkta HAK-
İŞ’i farklı kılan unsurlardır" dedi. 
HAK-İŞ'in sendikacılığı ücret ya da sosyal 
imkânlar temelinde görmediğini anımsa-
tan Güner, "HAK-İŞ vizyonunu ve duruşunu 
içselleştiren, bu sorumluluğu taşıyan, HAK-
İŞ’e değer katan ve üreten, HAK-İŞ’i anlayan 
ve anlatabilen, sorun çözen, politika üreten 
kadın sendikacı liderler yetiştiriyoruz. Kadın 
liderlerimizle daha da güçleniyor ve büyüyo-
ruz. Kadın çalışanlara yönelik birçok eğitim 
ve proje faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Verdiğimiz eğitimlerimizin meyvelerini ka-
dın üye sayımızın 23 bin artması ile topluyo-
ruz. Sadece sayısal olarak değil, etkinlik an-
lamında da kadın çalışmalarımız çok önde" 
dedi. 
HAK-İŞ'in uluslararası sendikal harekette 
de çok etkin olarak yer aldığını ifade eden 
Güner, "Üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC 
konfederasyonlarının tüm komite ve meka-

nizmalarında temsil ediliyoruz. Hem Konfe-
derasyonumuzda hem de sendikalarımızda 
görev yapan birçok uzmanımız uluslararası 
sendikal harekette icra kurulu, yönetim ku-
rulu ve komite başkanlığı gibi önemli yerler-
de HAK-İŞ’i temsil ediyor" dedi. 
Güner, HAK-İŞ’ in kullandığı kavramlarla da 
çalışma hayatına damga vurduğunu anım-
satarak, HAK-İŞ’e özgü olan “Fıtratta Farklı-
lık Haklarda Eşitlik” kavramımızın uluslara-
rası sendikal harekette yer alan konfederas-
yonlar tarafından örnek alındığını ifade etti. 
HAK-İŞ'in yürüttüğü örnek çalışmalardan da 
bahseden Güner, " ILO’nun C190 No’lu ‘Çalış-
ma Hayatında Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi’ 
ne ilişkin sözleşmesinin, işyerlerinde uygu-
lanan toplu iş sözleşmelerine uyarlanması 
için bir çalışma başlattık. Genel başkanımı-
zın liderliğinde, her platformda Türkiye’nin 
bu önemli sözleşmeyi onaylaması talebimizi 
yineliyoruz" dedi. 
Moritanya gibi Afrika’daki yaklaşık 15 ülke 
ile HAK-İŞ’ in ikili ilişkilerini sürdürdüğünü 
söyleyen Güner, "Türkiye ve HAK-İŞ olarak 
Afrika halklarının kendi özgürlük ve bağım-
sızlıklarını koruyarak, ülke kaynaklarını ve 
imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek 
dünyanın gelişmiş, çağdaş demokrasilerin-
den birisi olması arzu ediyoruz. CNTM kon-
federasyonu ile ikili ilişkilerimizi çok önem-
sediğimizin ve kongre vesilesiyle düzenle-
nen bu çalıştayı çok kıymetli bulduğumuzun  
altını çizmek istiyorum" diye konuştu.  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile birlikte CNTS 3. Genel Kuruluna katılmak üzere 
Moritanya'da bulunan Genel Sekreterimiz Eda Güner "Kadın Çalıştayına" katılarak  

HAK-İŞ'in kadın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 

GÜNER, MORİTANYA’DA KADIN ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU 
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Genel 
Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte Mori-
tanya CNTM Konfederasyonunun 3. Olağan 
Genel kuruluna katıldı. Programa Dış İlişkiler 
Uzmanımız Ahmet Halfaya da eşlik etti.
Arslan, 26 Mart 2022 tarihinde CNTM Kon-
federasyonunun 3. Olağan Genel Kuruluna 
katılarak delegelere hitap etti. Arslan konuş-
masında şunları kaydetti:
"CNTM ve HAK-İŞ olarak uzun süredir güç-
lü ve önemli ilişkilerimiz var. Moritanyadaki 
sendikal mücadeleyi yakın takip ediyor ve 
kutluyorum. Dün gerçekleştirilen Kadın Ça-
lıştayını da çok başarılı bulduğumuzu belirt-

mek isterim. Kadınların sendikal mücadele-
ye daha çok katkı vermesi önemli.
HAK-İŞ Türkiye’nin en büyük işçi örgütlerin-
den birisidir. Sizlere 750 bin üyemizin selam 
ve dualarını getirdim. CNTM ile sadece ikili 
işbirlikleri kapsamında değil, ITUC’da da bir-
likte çalışıyoruz. 
Heyet ile birlikte ziyaret ettiğimiz Moritanya 
Çalışma Bakanının sendikal hareketin her 
kesimine eşit mesafede olduğunu söyle-
mesini çok önemli buluyorum. Son yıllarda 
Moritanya’da çalışma hayatına ilişkin yapılan 
reformlardan çok mutlu olduk ancak daha 
yapılması gerekenler olduğunu biliyoruz."

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa 
da değinen Arslan, "Biz Türkiye olarak saçı-
nın, gözünün, derisinin rengi ne olursa olsun 
bütün insanlık için kapımızı açtık" dedi. Ars-
lan,  bunun dışındaki yaklaşımlar kınadığını 
ifade etti   
HAK-İŞ'in CNTM ile yeni bir yaklaşımı 
2018’de ortaya koyduğunu, Kudüs ve Filis-
tin Sendikalar Destek Birliğini kurduğunu 
animsatan Arslan,  "Bağımsız bir Filistin dev-
leti kuruluncaya kadar onlara destek olmaya 
devam edeceğiz" dedi. 
Arslan,  CNTMnin bugün gerçekleştirdiği 3. 
Olağan kongresini çok önemsediğini belirte-
rek,  "HAK-İŞ olarak CNTM ile olan işbirlik-
lerimizi daha da ileriye taşıyacağız. İki halkın 
kardeşliğini çalışanların sorunlarını çözmek 
için kullanacağız ve bunu başaracağız. Kong-
renin tüm Afrika Sendikal hareketine başarı-
lar getirmesini diliyorum" diye konuştu.  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,  Genel Sekreterimiz Eda Güner ile birlikte  
Moritanya CNTM Konfederasyonunun 3. Olağan Genel kuruluna katıldı.  

Programa Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmet Halfaya da eşlik etti.

ARSLAN, CNTM GENEL KURULUNDA KONUŞTU



78 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan,  2021-2022 Dönemi 
Kamu Çerçeve Protokolünde yer 
alan bazı maddelere ilişkin ça-
lışmaların yapılması hususunun 
hızlandırılması ve sosyal diyalog 
anlayışı ile birlikte çalışılarak so-
nuçlandırılmasına  ilişkin talebi-
mizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin’e bir mektup-
la iletti. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 2021-2022 Dönemi 
Kamu Çerçeve Protokolünde yer 
alan bazı maddelere ilişkin ça-
lışmaların yapılması hususunun 
hızlandırılmasına ilişkin Bakan 
Bilgin'e yönelik mektubunda şu 
görüşlere yer verdi: 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ 
olarak, 2021-2022 Dönemi için 
birlikte imzaladığımız Kamu Çer-
çeve Protokolü başarılı bir şekil-
de hayata geçmiş ve işçilerimiz 
için memnuniyet verici olmaya 
devam etmektedir.
Kamu Çerçeve Protokolü kapsa-
mında KİT’lerdeki işçilerin kad-

roya geçirilmesi, geçici işçilerin 
daimi kadroya geçirilmesi, kad-
roya geçen işçilerin tayin, beca-
yiş hakkının verilmesi ve erken 
emekliliğin engellenmesi gibi öz-
lük haklarına ilişkin sorunlarının 
çözülmesi gibi konularda ortak 
çalışmalar yapılarak hızla hayata 
geçirileceği belirtilmiştir.
Kamu Çerçeve Protokolü imza 
töreninde ve gerekse diğer gö-
rüşmelerde bu konularda hazırlık 
çalışmaların yapılıp Konfede-
rasyonlarla birlikte çalışılacağı 
hususundaki kararlılığınız için 
teşekkür ederiz.
Kamu Çerçeve Protokolü’nün 
ikinci yılının ortalarına yaklaştığı-
mız bir süreçte,  
- 696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında 
Bırakılan Kamu Taşeron İşçileri-
nin Daimi Kadroya Geçirilmesi, 
696 sayılı KHK kapsamı dışında 
bırakılan alt işveren işçilerinin 
(taşeron) Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarında istihdam edilmesi ile 
ilgili çalışmaların yapılıp sonuç-
landırılması, 

-Geçici ve mevsimlik İşçiler, 
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 
yerel yönetimlerde çalıştırılan ge-
çici ve mevsimlik işçilerin kanuni 
düzenleme yapılarak daimi işçi 
kadrolarına geçirilmesi yönünde 
gerekli yasal düzenleme çalış-
maların yapılıp sonuçlandırılma-
sı,
-696 KHK ile kurulan  belediye 
şirketlerinde çalışan işçilere 6772 
sayılı kanun gereği verilmesi ge-
reken ilave tediyenin ödenmesini 
sağlayacak yasal düzenlemele-
rinde yapılması,  
- 696 Sayılı KHK İLE Kadroya 
Geçen İşçilerin Özlük Hakları, 
işçilerin iş ve işyeri değişikliği, 
özlük hakları, hastalık, engellilik, 
sağlık, eş durumu vb. zorunlu ne-
denler, tayin ve becayiş ile erken 
emekliliğin engellenmesi konu-
larında gerekli yasal düzenleme 
çalışmaların yapılıp sonuçlandı-
rılması için hazırlıkların hızlandı-
rılması ve sosyal diyalog anlayışı 
ile birlikte çalışılarak sonuçlan-
dırılması hususundaki talebimizi 
iletmek isteriz."

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜN
KALAN MADDELERİNİN 

UYGULANMASINI İSTİYORUZ

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolünün Kalan Maddelerinin 
Uygulanması Talebimizi Bakan Bilgin'e İletti
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-
man Yıldız’ın katılımıyla 28 Mart 2022 tarihin-
de HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen 
imza törenine, Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel 
Müdürü Şevki Uyar, Öz Sağlık-İş ve Öz Taşı-
ma-İş Sendikalarımızın Genel Başkanları ve 
Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkan Yar-
dımcısı katıldı. 

“Mutlu Bir Toplu Sözleşmeye Daha 
İmza Atıyoruz”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş, Öz 
İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikalarımızla 
Türk Kızılay Yatırım A.Ş. arasında mutlu bir 
toplu iş sözleşmesine imza atıldığını belirte-
rek, “Bugün gerçekten çok gurur duyduğu-
muz, keyif aldığımız, kıvanç duyduğumuz bir 
gün. Bugün Konfederasyonumuzda HAK-İŞ 
ile Kızılay Yatırım A.Ş. arasında bu tarihi günü 
gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık Bir Yıldır Güzel Bir Çalışma 
Gerçekleştirdik”

Yıldız, yaklaşık bir yıldır müzakerelerin sür-
düğünü ve bugün imza için aynı masada 
toplandıklarını belirterek, “Birinci toplu söz-
leşmemizi burada gerçekleştiriyoruz. Yakla-
şık 1 yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik. 

HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve üye sendi-
kalarımızla birlikte, Kızılay Yatırım A.Ş.’nin 
yetkilileri ile çok yakın sosyal diyaloğa da-
yanan, yapıcı, katılımcı bir şekilde bir toplu iş 
sözleşmesi sürecini başarmış bulunuyoruz. 
Bunun da görüşmelerini HAK-İŞ’in ilkelerine 
uygun olarak ve Kızılay’ın da bir beytülmal ol-
duğunu, bütün dünyayı kuşatan bir kurum ol-
duğunu hassasiyetiyle çalışmalarımızı bugün 
itibariyle tamamlamış bulunuyoruz” dedi. 

“Kızılay Bütün İnsanlığa Yönelik Bir 
Kuruluş”

Yıldız, Türk Kızılay’ı Lojistik, Sağlık ve Çadır 
A.Ş.’de, Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağ-
lık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz İplik-İş Sendikaları-
mız adına toplu sözleşmelerinin imzalanaca-
ğını belirterek, “Toplu iş sözleşmesinin hayırlı 
olmasını diliyorum. Kızılay, bütün insanlığa 
yönelik hizmet veren bir kuruluş. Kızılay, isim 
olarak bir Türk kuruluşu ama evrensel olarak 
bütün insanlığa hizmet götüren bir kuruluş. 
Ama bunu yaparken de bu yükü sırtlanan, 
emekçilerin de hakkını vermek konusunda 
son derece kararlı ve güzel bir davranış or-
taya koydular. Kendilerine yakışan, kendi il-
keleri ile çok örtüşen ve hatta bunu daha da 
güçlendiren bir anlayışla yaptılar. Ben bunun 
için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Beraber Çalışmaktan Büyük Keyif 
Aldık”

Müzakere süreçlerinde Türk Kızılay’ı ile ça-
lışmaktan büyük bir memnuniyet duydukla-
rını ifade eden Yıldız konuşmasında “Beraber 
çalışmaktan büyük keyif aldık. Biz HAK-İŞ 
ve sendikalarımız olarak birlikte bu süreci 
götürdük ve birlikte kafa yorduk. HAK-İŞ’in 
çalışmalarında var olan bir modelimizi daha 
da güçlendirecek bir ön rapor ortaya koyduk. 
Bundan dolayı büyük bir keyif ve mutluluk 
duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün 
de bunu imza altına alacağız” ifadelerini kul-
landı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın dört 
günlük Afrika ziyareti dolayısıyla imza töre-
nine katılamadığını belirten Yıldız, programlar 
denk gelirse, HAK-İŞ Konfederasyonumuz 
Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk Kızı-
lay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık arasında 
yakın bir tarihte sembolik bir tören yapmayı 
düşündüklerini belirtti.

“Kızılay İle Yakın Bir İşbirliğimiz Söz 
Konusu Olacak”

Yıldız, hem HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hem 
de Türk Kızılay’ının tüm dünyada mazlum ve 
mağdurların her zaman yanlarında olmak 
için gayret sarf ettiklerini ifade eden Yıldız, 
karşılıklı dayanışmanın giderek artacağına 
dikkat çekti. “Bizim Kızılay ile felsefi, inanç ve 
dava olarak, şimdi de kurumsal olarak yakın 
bir işbirliğimiz söz konusu olacak. Toplu iş 
sözleşmemizin duyarlılığımızın artırılmasına 
büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Baş-
ta Kızılay ekibimiz ve sendikalarımız olmak 
üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
dedi. 

“Sendikal Süreç Yeni Başlıyor”

Hem sendikacılık adına, hem de Kızılay adı-
na çok önemli ve güzel bir işi başardıklarını 

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikalarımızın örgütlü olduğu  
Türk Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık  

toplu iş sözleşmesi toplu imza töreni gerçekleştirildi. 

HAK-İŞ ve TÜRK KIZILAY YATIRIM A.Ş.  
ARASINDA TİS İMZALANDI
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ifade eden Yıldız, “Kazanımlar elde ettiğimiz, 
kıskandıracak bir sözleşmeyi ortaya koy-
duğumuza inanıyorum. Sorunlar var ama 
sendikal süreç yeni başlıyor. İnşallah bundan 
sonra da bu süreçleri sorunlarımızı konuşa-
rak devam edeceğiz” dedi.

“Atılacak İmzalarla İşbirliğine 
Dönüştürüyoruz”

Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki 
Uyar, Türk Kızılay’ının 1868 yılından beri iyi-
likleri ulaştırma gayreti içerisinde olduğunu 
hatırlatarak, “Bütün müzakerelerimizde hep 
şunu ifade ettik. Biraz önce yine Osman Yıldız 
Başkanımız da ifade ettiler. Bizim bu millet 
ve memleket ile ilgili düşüncelerimiz aynı 
durumda, biz hem fikiriz. Bu hem fikir hali-
mizi işbirliğine dönüştürelim. Bugün o fikri 
durumumuzu, aynı noktada oluşumuzu, ata-
cağımız imzalarla da bir işbirliğine dönüştü-
rüyoruz” diye konuştu.

“Bu Bir Sonuç Değil Başlangıç”

Türk Kızılay A.Ş. Genel Müdürü Erdal Dursun, 
“Osman Başkanımız nezdinde de tüm HAK-
İŞ çalışanlarına, tüm HAK-İŞ ailesine bu sü-
reçte göstermiş olduğu yakınlık nedeniyle de 
teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır süre ge-
len bir süreç yaşadık ve bugün imza aşama-
sına geldik. Tabi bu nihayet bir sonuç değil, 
bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Daha 
nice birlikteliklere, nice ortak çalışmaların bir 
başlangıcı olarak görüyorum” dedi.

“İyi İşler İçin Bir Araya Geliyoruz”

Türk Kızılay A.Ş. Hukuk Müşaviri Mehmet 
Koçak, “Türk Kızılayı ve HAK-İŞ’e bağlı Öz 
Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendi-
kamız ile aramızda yapılan toplu iş sözleş-
mesinin imza töreni için buradayız. İyi işler 
için bir araya geliyoruz. Zorlu bir süreçten 
geçtik. Türk Kızılay’ın halkın zor ve dar gü-
nünde, her zaman halka koşan bir kuruluş. 
HAK-İŞ de aynı anlayışla, çalışanların emek-

lerinin ve alın terlerinin karşılığı, sürdürülebi-
lirliğin ortaya konulması için, ortak bir anlayış 
içerisinde beraber bir mutabakata varabildi-
ğimiz için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İnşallah Bu İmza Törenimiz Hayırlı 
Bir Başlangıç Olacak”

Türk Kızılay Yatırım A.Ş. İnsan Kaynakları 
Grup Direktörü İlker Çitil konuşmasında, hem 
Türk Kızılay’ının hem de HAK-İŞ Konfederas-
yonu’nun insanların ızdıraplarını dindirmek 
için çaba sarf ettiğini belirterek, “İnşallah bu 
imza törenimiz hayırlı bir başlangıç olacak. 
Zaten herhangi bir ızdırap olmaması için var 
olan iki kurumun stratejik işbirliğidir bu. Ta-
mamen çok kaliteli bir iletişim ve yönetişim 
ile süreci bu aşamaya getirdik. Osman Yıldız 
Başkanımıza, her iki tarafın da tam tıkandık 
dediği noktada araya girdiği ve pratik çözüm-
lerle süreci sükûnet, sağlık ve selametle ge-
tirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kızılay’ı Sosyal Bir Ortak Olarak 
Görüyoruz”

Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Devlet Sert, imza töreninin hayırlı olması di-
leğinde bulunarak, “Elbette ki Kızılay’ı biz bir 
işveren olarak görmüyoruz. Bir sosyal ortak 
olarak görüyoruz. Sonuçta burası hayırla yad 
edilen ve yardımların esirgenmediği bir ku-
rum ve kuruluş. Bu kuruluşumuza da bizlerin 
sahip çıkması gerekiyor. Geçenlerde Türki-
ye’de yaşanan sel felaketi ve afetlerden dolayı 

Kızılayımıza bir bağış kampanyasında bulun-
duk. İlerleyen süreçlerde de bu tip yardımla-
rımızı elbette ki yapmak sorumluluğunda ve 
mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

“Amacımız Üyelerimizin Hak ve 
Hukukunu Korumak”

Öz Taşıma-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay, “Uzun süredir devam eden 
sözleşme müzakerelerini bugün noktala-
mış oluyoruz. Kızılayımızın her sıkıntıda ve 
problemde gerek bizim ülkemizde gerekse 
başka ülkelerdeki işbirliğini, yardımlaşması-
nı ve katkılarını hep birlikte görüyoruz. Top-
lu iş sözleşmesi içerisinde elbette ki olması 
gereken şeyler süresi içerisinde yapılacak-
tır, bundan bir endişemiz ve kuşkumuz yok. 
Karşılıklı iş birliğimiz devam edecek. Önemli 
olan burada temsil ettiğimiz üyelerimizin hak 
ve hukukunu korumak” dedi.

“Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkan Yar-
dımcısı Muzaffer Birdoğan, “Kızılay ile Kon-
federasyonumuza bağlı sendikalar arasında 
bugün imzalanacak toplu iş sözleşmesinin 
tüm Kızılay çalışanlarına, sendikalarımıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu sü-
reçte büyük çaba ve gayret sarf eden Konfe-
derasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı 
Osman Yıldız’a ve Kızılay yöneticilerimize Öz 
İplik-İş Sendikası adına teşekkür ediyor, say-
gılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan 14 Ocak 
2022 tarihinde Azerbaycan Hemkarlar İtti-
fakları Konfederasyonu (AHİK) Genel Baş-
kanı Settar Mahbeliyev'i ziyaret etti. Ziyare-

te Genel Sekreterimiz Eda Güner eşlik etti. 
Arslan, ziyarette HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak Karabağ şehitlerinin ailelerine des-
tek için yapılan bağış yardımını AHİK’e ile-

terek, “Azerbaycan Hükümeti ve AHİK şehit 
aileleri için gereken bütün sorumluluğu 
üstlenmektedir. Bizde HAK-İŞ olarak sem-
bolikte olsa Karabağ şehitlerimizin aileleri-
ne desteğimizi göstermek istedik” dedi. 
Türkiye ve Azerbaycan’nın ikili diyalogun 
ötesinde bir kardeşlik hukuku olduğunu 
vurgulayan Arslan, bu önemli işbirliğinin 
sendikal harekete de yansıdığını ve artarak 
devam edeceğini belirtti. 
AHİK Başkanı Settar Mahbeliyev, Türki-
ye’nin İki Devlet tek millet anlayışı ile Ka-
rabağ savaşı sırasında büyük destek verdi-
ğini söylereyek, “HAK-İŞ her zaman bizim 
yanımızda yer almış ve her konuda önemli 
destek vermiştir. AHİK olarak, HAK-İŞ ile 
kardeşliğimiz yıllardan beri devam ediyor 
ve Karabağ şehit ailelerine yaptıkları bu 
katkı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 14 Ocak 2022 tarihinde Azerbaycan Hemkarlar İttifakları 
Konfederasyonu (AHİK) Genel Başkanı Settar Mahbeliyev'i ziyaret etti.

ARSLAN, AHİK'İ 
ZİYARET ETTİ

HAK-İŞ'TEN, AZERBAYCAN'LI ŞEHİT 
AİLELERİNE YARDIM
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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikamızın Filistin 
ve Kudüs Komitelerinin "Kudüs İçin Ayak-
tayız, Filistin İçin Buradayız’ sloganıyla 
25 Nisan 2022 tarihinde  düzenlediği iftar 
programına; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek 
Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hü-
seyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikamızın 
Yönetim Kurulu üyeleri, Kudüs ve Tarihimiz 
Derneği (KUTAD) Başkanı Cihan Yamor, AK 
Parti 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ke-
malettin Yılmaztekin,  TBMM Türkiye-Filis-
tin Dostluk Grubu eski Başkanı Aydın Ünal, 
Filistinli Gazeteci Dr. Zaher Elbek, Genç 
Memur-Sen Kurucu Başkanı Eyüp Beyhan 
ve Filistin’e destek olan STK’ların başkan ve 
temsilcileri katıldı.

“Filistin ve Kudüs Davası HAK-İŞ’in 
Temel Davalarından Birisidir”

Genel Başkanımız Arslan, siyonist İsra-
il'in mübarek Ramazan ayında Mescid-i 
Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdaha-
lelerini kınayarak, "Başkenti Kudüs olan 
bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar 

her platformdan sesimizi duyurmaya de-
vam edeceğiz. Mağdur ve mazlum Filistin 
halkının daima yanında olacağız" dedi. Ars-
lan, “Filistin ve Kudüs davası HAK-İŞ’in te-
mel davalarından birisidir. HAK-İŞ’in 46 yıl-
lık tarihinde Filistin ve Kudüs önemli bir yer 
tutmuştur. Konfederasyonumuz, sivil top-
lum örgütleri ve odalarla birlikte, Uluslara-
rası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar 

Birliği’ni kurarak bir ilki gerçekleştirmiştir. 
HAK-İŞ, Lübnan başta olmak üzere; Tu-
nus’ta, Sudan’da, Cezayir’de yapılan etkin-
liklere katılarak, uluslararası sendikaların 
Filistin konusundaki duyarlılığını artırmayı, 
Filistin’e yönelik ambargonun kaldırılmasını 
istemekte, Filistin’de yaşananları dünyaya 
göstermek için mücadele etmektedir” dedi.

“Filistin ve Kudüs’le İlgili Ayrı Bir 
Yapı İnşa Etmek İstiyoruz”

“Kudüs konusunda daha fazla sorumluluk 
almak zorundayız” diyen Arslan, “HAK-İŞ 
olarak Memur-Sen ile beraber, dünyanın 
en büyük işçi örgütü olan ITUC’un bünye-
sindeki onlarca örgütle iş birliği yaparak, 
Filistin ve Kudüs’le ilgili ayrı bir yapı inşa et-
mek istiyoruz. Bu yapı sadece sendikalar-
dan oluşan bir yapı olacak. Bu yapı sadece 
Müslüman toplumların sendikalarını değil, 
tüm dünyada farklı inanışlardan, farklı ke-
simlerden  olan  işçi örgütlerini Filistin ko-
nusunda daha çok duyarlı hale getirmek 
için planlandı.  HAK-İŞ uluslararası bütün 
toplantılarda, Filistin’le ilgili duyarlılığını ka-
rarlara geçirmiştir” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Nisan 2022 tarihinde Filistin ve Kudüs'e destek veren sivil 
toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

ARSLAN, FİLİSTİN’E DESTEK VEREN STK’LARIN 
BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE İFTAR PROGRAMINDA 

BİR ARAYA GELDİ

 Filistin için bir 
araya gelmemiz 

lazım. Birlikte ortak 
hedeflerimiz olan 
Filistin, Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’ya 

yönelik neler 
yapılabileceğini 

konuşmamız gerekiyor. 
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“Filistin ve Kudüs Davası Bütün 
İnsanlığın Davası”

Türkiye’de Filistin ve Kudüs duyarlılığı olan 
ortak platformlar oluşturulmasının önemi-
ne dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: 
“Filistin için bir araya gelmemiz lazım. Bir-
likte ortak hedeflerimiz olan Filistin, Kudüs 
ve Mescid-i Aksa’ya yönelik neler yapılabi-
leceğini konuşmamız gerekiyor. Filistin ve 
Kudüs davasının bütün insanlığın davası 
olduğu konusunda uzlaşmamız gereki-
yor. Aramızdaki görüş ayrılıklarını, Filistinli 
kardeşlerimizin arasında yaşanan itilafların 
bizlere getirdiği ağır faturayı unutmadan bir 
şeyler yapmamız gerekiyor. Konfederas-
yonumuzun tüm sendikalarında Filistin ve 
Kudüs komitesinin kurulmasını sağlıyoruz. 
Filistin konusunda bu toplumun mayasında 
samimiyet var, Filistin’e karşılıksız destek 
var. Ancak Filistin ve Kudüs konusunda 
eksiklerimiz de var. Bunları da ortadan kal-
dıracak somut adımlar atmamız gerekiyor. 
Dualarımızın etrafında bir araya gelirsek 
siyonist devlet karşımızda duramaz. HAK-
İŞ’in olarak kongre kararımız olan bağımsız 
bir Filistin Devleti kurulana kadar mücade-
lemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.”

Tanrıverdi: “Filistin Yalnız Değildir”

HAK-İŞ Filistin ve Kudüs’e Destek Sen-
dikal Dayanışma Komitesi Başkanımız 
Hüseyin Tanrıverdi ise; “Bu organizasyonu 

düzenleyen HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’e, bizleri 
dostlarımızla bir araya getirdiği için teşek-
kür ediyorum. Ramazan buluşmaları daya-
nışmadır, berekettir. Bu bayramda inşallah 
Filistinli kardeşlerimizi, yetimlerimizi ha-
tırlayacak, onların da bayram sevinçlerini 
artıracağız. Filistin adına önemli işlere imza 
atan KUTAD’ı tebrik ediyoruz. Filistin yalnız 
değildir, Türkiye yanlarındadır. Filistinli kar-
deşlerimiz bizim için nöbetteler. Mescid-i 
Aksa’yı postallarıyla kirletmeye çalışanlara 
karşı duranlardan Allah razı olsun” dedi.

Yamor: “Filistin Davası 
Boynumuzun Borcu”

Programda konuşan Kudüs ve Tarihimiz 

Derneği (KUTAD) Başkanı Cihan Yamor 
“HAK-İŞ’te ki kardeşlerimize bu iftar prog-
ramı için teşekkür ediyorum. Dünyanın 
gözü önünde Ramazan’ın birinci haftasında 
İsrail’in yaptıklarını tüm dünya gördü.  Filis-
tinli kardeşlerinizin sizlere mesajını iletmek 
istiyorum; merak etmeyin Filistin davası 
boynumuzun borcu, Kudüs ve Mescid-i Ak-
sa’yı sonuna kadar savunacağız” şeklinde 
konuştu.
HAK-İŞ’in Filistin konusunda göstermiş 
olduğu duyarlılığı iyi bildiklerini söyleyen 
TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu eski 
Başkanı Aydın Ünal, HAK-İŞ’in Filistin da-
vasında çok müstesna yere sahip olduğunu 
söyledi.
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İftar programına, Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Filistin ve Ku-
düs’e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, İLDES Derneği 
Başkanı Veli Kamiloğlu, HAK-İŞ Uzmanları 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda konuşan Genel Başkan Yardımcı-
mız Öz, iftar sofrasında öğrencilerle bir araya 
gelmekten dolayı büyük memnuniyet duy-
duklarını belirterek katılımcıların Ramazan 
aylarının mübarek olması dileğinde bulundu. 

Öz, “Bu güzel iftar sofrasında bizlerle birlikte 
olan tüm öğrencilerimizin Ramazan aylarını 
kutluyorum. Dünyanın neresinde bir mazlum 
ve mağdur varsa HAK-İŞ oradadır. Filistin 
halkı İsrail’in yarım asırdan uzun bir süredir 
acımasızca gerçekleştirdiği şiddet, baskı ve 
yıldırma politikalarına maruz kalmaktadır. 
Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin 
Devleti kurulana kadar HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak Filistin halkının yanındayız” diye 
konuştu.

“Sizlere Genel Başkanımızın 
Selamlarını İletiyorum”

Öz, ülkelerinden kilometrelerce uzakta eği-
tim gören gençlere başarılar dileyerek, “Fi-
listin’den binlerce kilometre ötede, Ankara’da 
eğitimlerini yapan, ülkemizde bulunan ve 
bugün misafirimiz olan kıymetli kardeşlerim 
sizleri konfederasyonumuz adına saygıyla 
selamlıyor, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın selamlarını 
iletmek istiyorum” diye konuştu.

“Tüm Şehitlerimize rahmet 
Diliyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Filistin’in her 
zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Öz, 
“Filistin davamızın bugün Kudüs’te, Gazze’de, 
Ramallah’ta bekçiliğini yapan, bu dava uğru-
na şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle 
anıyorum. Yaralı arkadaşlarımıza da şifalar 
diliyorum. Her Ramazan olduğu gibi bu Ra-
mazan’da katil, işgalci İsrail, Kudüs’te ibadet 
eden kardeşlerimize saldırdılar. Her Rama-
zan’da bu saldırılarını yapıyorlar. İnanıyoruz ki 
bu zulüm bir gün sona erecek ve Filistin’de 
zulme karşı direnen kardeşlerimiz bir gün 
zafere kavuşacaklar” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 15 Nisan 2022 tarihinde HAK-İŞ Kudüs Komitesi 
tarafından Filistinli öğrenciler için düzenlenen iftar programına katıldı.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER HAK-İŞ İFTARINDA BULUŞTU
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“Sizler Filistin’in Türkiye’deki 
Elçilerisiniz”

Siyonist İsrail devletine karşı her zaman mü-
cadele eden Filistinlileri yürekten kutlayan 
Öz, “Orada ne kadar zor durumda olursak 
olalım, mücadele etmekten, katil İsrail dev-
letine karşı azim ve kararlılıkla mücadele 
vermekten yılmadınız. Filistin’in, masum 
Mescidi Aksa’nın bağımsızlığı için binlerce 
kardeşlerimiz şehit oldular. Sizler onların 
Türkiye’deki elçilerisiniz” dedi.
HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından düzenle-
nen iftarda yaklaşık 200 Filistinli öğrenciyle 
birlikte iftar açmaktan büyük gurur duyduk-
larını ifade eden Öz, “Bizler de bu Ramazan 
ayı içerisinde iftar vesilesiyle sizlerle buluş-
mak, sizlerle kaynaşmak ve sizlerle tanış-
mak üzere iftar programımızda bir araya gel-
dik. Allah hem sizlere, hem sizlerin ve bizle-
rin yurdu olan Filistin’de mücadele veren aynı 
zamanda dünyanın dört bir yanında zalimlere 
karşı mücadele eden tüm kardeşlerimize za-
fer nasip eylesin” temennisinde bulundu.
Filistinli olmanın çok zor olduğuna vurgu ya-
pan Öz, İsrail’in zulmü nedeniyle, milyonlarca 
Filistinlinin Ürdün’de sürgün hayatı yaşadı-
ğına dikkat çeken Öz, zorluklar karşısında 
yılmadan mücadele veren Filistinliler için 
zaferin yakın olduğunu ifade etti. Öz, “Sizin 

gözlerinizde ışıltıyı gördüm. Filistinli olmanın 
zorluğu kadar, Filistinli olmanın mutluluğunu 
da sizlerin gözlerinde okudum. Sizler Filistin 
davasının bugünü ve yarınısınız. Filistin dava-
sı ve Filistin toprakları sizin gibi inanan genç-
lik vesilesiyle özgürlüğüne kavuşacak” dedi.

“Kapılarımız Sizlere Sonuna Kadar 
Açık”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun kapılarının 
Filistinli kardeşlerimize her zaman açık ol-
duğunu ifade eden Öz, “Burada olmanızdan 
dolayı sizlere bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. Eğitim yaşamınızda tüm kardeş-
lerime başarılar diliyorum. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak sizlere destek olmaya hazırız. 
Sizlere destek olmak için buradayız. Sizlere 
bu güzel iftarımıza katıldığınız için, Filistin ve 
Kudüs Komitemizin bu güzel davetine katı-
lım gerçekleştirdiğiniz için teşekkür etmek 
istiyorum” dedi.

“Kudüs Davası Tüm İnsanlığın 
Davasıdır”

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Kudüs’ün tüm Müslümanlar için 
ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, 
“Dünyada şereflendirilmiş önemli şehirler 
vardır. Bunların başında Kudüs gelmektedir. 
Kudüs ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı bün-

yesinde bulundurduğu için bizler için çok 
önemlidir. Kudüs davası sadece Filistinlilerin 
davası değil, tüm Müslümanların, tüm insan-
lığın davasıdır. Çünkü orada üç dinin men-
suplarının mukaddes beldeleri vardır” diye 
konuştu.

“Katil İsrail’i Bir Kez Daha 
uyarıyoruz”

Kudüs’te yaşanan vahşetin boyutlarının her 
geçen gün daha da artarak devam ettiğini 
hatırlatan Tanrıverdi, “Buralardan dualarımı-
zı Filistin ve Kudüs için eksik etmeyeceğiz. 
Normalleşme adına İsrail adımlar atmaya 
çalışıyor. 1967 sınırlarına dönsünler ve iki 
devletli bir Filistin ortaya çıksın biz buna bir 
şey demiyoruz. Vahşete, zulme karşı suskun 
kalamayız. Cani İsrail’i bir kez daha uyarıyo-
ruz. Filistin’de barış sağlanmazsa, dünyada 
barıştan kimse söz edemez” uyarısında bu-
lundu.
Program konuşmaların ardından hediyeleş-
me ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



86 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Şubat 
2022 tarihinde Miraç Gecesi münasebetiyle 
Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde HAK-
İŞ Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen 
Lokma ve Süt Dağıtımı Programına katıldı.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan 
Serdengeçti, Hizmet-İş Sendikamızın Ku-

rucu Başkanı  ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs 
Komitesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ Kudüs Komitesi üyeleri ve 
genel merkez çalışanlarımız katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafın-
dan, Miraç Gecesi münasebetiyle Hacı Bay-
ram-ı Veli Cami avlusunda HAK-İŞ Kudüs 
Komitemiz tarafından "Mescid-i Aksa Onu-

rumuz, Şerefimiz, Kırmızı Çizgimizdir" slo-
ganıyla gerçekleştirilen etkinlikte binlerce 
kişiye lokma ve süt dağıtımı gerçekleştiril-
di. Programa katılanlara Kudüs Komitemiz 
tarafından hazırlanan ve Müslümanlar için 
Mescid-i Aksa’nın önemini belirten broşür-
ler dağıtıldı. 
Broşürlerde Miraç gecesi, Peygamberimiz 
Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'ın daveti 
üzerine Cebrail Aleyhiselam'ın rehberliğin-
de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, 
oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi hu-
zura yükseldiği anımsatılarak,  Mescid-i 
Aksâ’nın bulunduğu mukaddes belde Ku-
düs’ün, insanlığın en köklü mirasına şa-
hitlik eden cihanşümul bir değer olduğu, 
tarih boyunca Müslümanların himayesinde, 
özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlik-
te yaşamanın sembolü olduğu ifade edildi. 
Arslan, bu kutlu gecede tüm Müslümanların 
Miraç Kandili’ni tebrik ederek, Miracın, mil-
letçe, âlem-i İslam olarak yükselmemize ve 
yücelmemize, kardeşlik, birlik ve beraberlik 
duygularımızın pekişmesine, dünyada ada-
let, huzur ve barışın teminine vesile olması 
dileğinde bulundu.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi 
olarak, İslam âleminin; aziz milletimizin ve 
emekçilerin mübarek Miraç Kandili’ni teb-
rik ediyoruz. 
Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu mukaddes 
belde Kudüs, insanlığın en köklü mirasına 
şahitlik eden cihanşümul bir değerdir. Ku-
düs, tarih boyunca Müslümanların himaye-
sinde, özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde 
birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.
Kudüs-ü Şerif Hz. Ömer'in emaneti, Sela-
haddin Eyyubi’nin rüyası, Yavuz Sultan Se-
lim'in mirası, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
imarı, Abdülhamid Han'ın davasıdır. 
Kudüs ve Mescidi Aksa Peygamberimizin 
(sav) miraca yükseldiği kutlu bir mekândır.
Bugün miraç hadisesinin gerçekleştiği o 
kutlu belde Kudüs ve kutlu mescid yani 
Mescid-i Aksa ne yazık ki İsrail işgali altın-
dadır. 
Kudüs şehirlerden bir şehir değildir. Kudüs 
3 dinin kutsal mekânlarının bulunduğu bir 
şehirdir. Kudüs mukaddes şehirdir. Ku-
düs-ü Şerif bizim ilk kıblemizdir. 
Bu günlerde Türkiye ve İsrail arasında ya-
şanan diplomatik ilişkilerin kurulduğu nor-
malleşme süreci başlamış bulunmaktadır.
Filistin halkı, İsrail’in yarım asırdan uzun bir 
süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, 
şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kal-
maktadır. İnsanlığın kanayan yarası olan Fi-
listin’deki işgal ve zulüm düzeni hâlâ yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. 
HAK-İŞ olarak, inancımız yeni dönemde 
İsrail'in Filistin halkına uygulamış olduğu, 
aşırı saldırgan tutum ve sivil halkı hedef 
alan orantısız saldırıları devam ederse, Tür-
kiye her zaman olduğu gibi Filistin halkının 
yanında yer almayı sürdürecektir.
Türkiye dün olduğu gibi bu gün de Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
“Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” 

ifadeleri çerçevesinde Filistin halkının, üm-
metin ve insanlığın beklentilerini dikkate 
alarak aynı hassasiyetle, aynı kararlılıkla 
hareket edecektir.
Bu normalleşme sürecinin, Filistin halkının 
yalnızca bir kesiminin değil tamamının çı-
kar, beklenti ve haklarını savunmaya ve ile-
ri götürmeye muktedir adımlar olacağına 
inanmaktayız.
- Orta Doğu'da kalıcı barış için 1967 sınırları 
temelinde, Başkenti Kudüs olan bağımsız 
ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Dev-
leti’nin kurulması sağlanmalıdır.
- İsrail Devleti ile normalleşme görüşmele-
ri aşamasındaki ilişkilerimiz ve bu sürecin 
kolaylaştırılması için Filistinli kardeşlerimi-
zin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılar 
giderilmelidir.
- İsrail, Gazze’deki insanlık dışı abluka, ya-
sadışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün 
tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırı-
larından ve insanlığın tüm değerlerini yok 
sayan tutumundan vazgeçmelidir. 
- Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerle-
şim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, 
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı sal-
dırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları 
tahrip etmelerini şiddetle kınıyor ve durdu-
rulmasını istiyoruz.
- ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma 
kararını asla kabul etmiyoruz. Bu durumun, 
Filistin davasının çözümünü daha da güç-
leştirdiğinin altını çizeriz.
- İsrail, Filistinlilere yönelik olarak sürekli 
saldırı, işgal ve katliamlarıyla savaş suçu 
işlemektedir. Zulmün hiçbir zaman payidar 
olmayacağı anlayışıyla, İsrail Devleti’ni;
• Gazze’deki, karadan ve denizden devam 
eden ablukayı bir an evvel kaldırmaya,
• İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye,
• Hukuksuz işgal nedeniyle toprakları-
nı kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin 

halkının evlerine dönmesi için gerekli ted-
birleri almaya, bu konudaki BM tarafından 
alınan 194. Sayılı karara uymak zorunda 
olduğunu ihtar ediyoruz.
Türkiye açısından,  Filistin davasının çözü-
müne yönelik yapıcı adımların atılması, böl-
gesel barış ve istikrarın sağlanması önem-
lidir. Bu anlamda iki devletli çözümün ha-
yata geçirilmesini önemsiyoruz. Türkiye’nin 
bölgede güven ve istikrar ortamı oluşması 
yönündeki bu takdire şayan çabalarını des-
tekliyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Başkenti 
Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuru-
luncaya kadar her platformdan sesimizi 
duyurmaya devam edeceğimizi, mağdur 
ve mazlum Filistin halkının daima yanında 
olacağımızı, Filistin halkının kabul etme-
yeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizin 
altını çizeriz.   
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
ilk kıblemiz olan Kudüs’ün tarihi ve hukuki 
statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve maz-
lum Filistin halkının yanında yer almaya de-
vam edeceğiz. Filistin’in Birleşmiş Milletler 
kararına dayanan uluslararası statüsüne, 
Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere 
karşı durmayı sürdüreceğiz. 
Bu kutlu gecede bu duygu ve düşünceler-
le hepinizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyo-
ruz. Miracın, milletçe, âlem-i İslam olarak 
yükselmemize ve yücelmemize, kardeşlik, 
birlik ve beraberlik duygularımızın pekiş-
mesine, dünyada adalet, huzur ve barışın 
teminine vesile olmasını Yüce Rabbimizden 
diliyoruz. 
Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten 

her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsrâ sûresi 1. Âyet)

"Filistin Halkına Zulmedildikçe Dünya Barışından 
Söz etmek Mümkün Değildir"
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İçinde yiyecek, giyecek ve gıda malzemeleri 
bulunan bir tır dolusu yardım, Yapracık 1. 
Etap TOKİ Konutları önünde yapılan törenle 
İdlib’teki yardıma muhtaç insanlara gönde-
rildi.
Yardım tırının uğurlanması öncesi gerçek-
leştirilen basın açıklamasına Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Ankara 
2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, Ankara 
5 No’lu Şube Başkanı Sinan Yılmaz, İHH 
Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, 
Yapracık 1. Etap TOKİ Site Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Kocaoğlu, üyelerimiz ve ba-
sın mensupları katıldı.

“HAK-İŞ Olarak Tüm Mazlum Ve 
Mağdurlara Borçluyuz”

Arslan, 2011 HAK-İŞ Genel Kurul’unda 
aldıkları karara değindi. Arslan, bu kara-
rı şu cümlelerle hatırlattı: “HAK-İŞ olarak 
kongremizde aldığımız bir kararımız var: 
Biz, ülkemizde, bölgemizde, küremizde ne 
kadar mazlum ve mağdur varsa borçluyuz, 
hepsine yardım eli uzatmakla sorumluyuz. 
Bir başka deyişle; ülkemizin, bölgemizin 
ve küremizin tüm mazlum ve mağdurları 
HAK-İŞ’ten alacaklı. Dolayısıyla bu anlayış-
la, dünyanın neresinde olursa olsun derisi-
nin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, 
inancı, aidiyeti ne olursa olsun insan olma 
paydasında, insanlığın sorunlarına çözüm 
bulma noktasında HAK-İŞ, bütün sorumlu-

lukları her zaman üstlenmiştir, bundan da 
her zaman mutluyuz.”

“Konut Kapıcılarının da Sendikası 
Olarak Yarpacık’ta Olmak Gurur 
Veriyor”

Arslan, HAK-İŞ olarak; Somali’den Yemen’e, 
Arakan’dan Filistin’e, Suriye’den Irak’a, Lib-
ya’dan Bosna’ya kadar dünyanın değişik 
coğrafyalarındaki tüm adaletsizliklerin ve 
zulümlerin karşısında durduklarını vurgu-
ladı. Yapracık Toki Konutları’nda gerçek-
leştirilen yardımla bir katkı daha sağlandığı 
için Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2 No’lu 
Şubesine teşekkür eden Arslan, Yapracık’ın 
Hizmet-İş için önemini; “Yapracık, bizim 
için başka bir anlam ifade ediyor. Herkesin 
aşağıladığı, çoğu zaman dışladığı konut ka-
pıcılarının sendikası olarak burada olmak 

ayrı bir gurur veriyor. Onlarla verdiğimiz 
toplu sözleşme mücadelemizde haklarının 
alınması konusunda ortaya koydukları ça-
balardan dolayı onlara teşekkür ediyorum. 
Yapracık’ta sendikamızla beraber pek çok 
etapta konut kapıcılarının örgütlenmesine, 
toplu sözleşme yapmalarına ve onların da 
insanca yaşayabilecekleri asgari ihtiyaçla-
rının karşılandığı bir ücret imkânına kavuş-
turmaya çalışıyoruz. İnşallah buradaki di-
ğer bloklarda da örgütleneceğiz ve Yapracık 
Konutları, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve 
Hizmet-İş Sendikamız için önemli bir kale 
hâline gelecek. İşten atılan arkadaşlarımı-
zın işe dönmesi için verdiğimiz mücadele 
de onların bu mücadeleye verdikleri des-
tek de ortada. Hepsinden Allah razı olsun 
ve hepsinin yardımcısı olsun” cümleleriyle 
ifade etti.

“Batı’nın İkiyüzlü Ve Çifte 
Standartlı Yaklaşımı Kınıyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Rus-
ya-Ukrayna Savaşı’nın; Ortadoğu’da yaşa-
nan savaşların ve bu savaşların getirdiği 
mağduriyetin dünya tarafından fazla dikka-
te alınmadığını gösterdiğini söyledi. 
Türkiye’nin hiçbir ayrımcılık yapmadan sa-
vaştan kaçan mağdur insanlara kapıları-
nı açtığını belirten Arslan, “Milletimiz din, 
dil, ırk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara 
sahip çıkmıştır. Ama batının göçmenler 
konusunda yürüttüğü ayrımcı tavır kabul 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Nisan 2022 tarihinde, İdlib’e ulaştırılmak üzere üyelerimiz 
tarafından hazırlanan yardım tırını yolcu etti.

ARSLAN, İDLİB’E YARDIM TIRINI UĞURLADI
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edilemez. Sarı saçlı mavi gözlü olmadıkları 
için savaştan kaçanlara kapılarını açmayan 
zavallı zihniyeti HAK-İŞ olarak nefretle kını-
yoruz. İdlib’e bizden başka elini uzatan yok. 
Biz bölgemizin sorunları için daha fazla 
sorumluluk almak zorundayız. Bayırbu-
cak Türkmenleri için de Konfederasyon ve 
sendika olarak, ciddi destekler veriyoruz. 
Sadece Suriye’de değil Yemen halkı ile de 
dayanışma içindeyiz. Libya’da ki kardeşle-
rimizle dayanışma içindeyiz. Moldova’nın 
hemen içerisindeki Gagavuz Cumhuriyetin-
deki kardeşlerimiz için de kampanya baş-
lattık. Kısacası HAK-İŞ nerede mağduriyet 
varsa orada” dedi.

“Türkiye Olarak Kimin Yardıma 
İhtiyacı Varsa Yanındayız”

Topraklarımızda özgür bir şekilde yaşa-
manın büyük bir nimet olduğunu söyleyen 
Genel Başkanımız Arslan,  “Bu toprakların 
ebediyen bağımsız bir cumhuriyet olarak 
kalması sadece bizim için değil bölgemiz 
ve tüm dünya adına büyük anlam ifade edi-
yor. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada 
kimin yardıma ihtiyacı varsa yanındayız. Bu 
coğrafyada olmak bu sorumluluğu getiri-
yor” şeklinde konuştu.

“İHH İle Ortak Çalışmalar 
Gerçekleştiriyoruz" 

Genel Başkanımız Arslan, dünyada, Birleş-
miş Milletler tarafından da akredite edilmiş 
tek Türk yardım kuruluşu olan İHH’yla be-
raber dünyanın birçok bölgesinde ortak ça-
lışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Ars-
lan; “Suriye gibi savaş bölgelerine ne yazık 
ki herkes rahatça giremiyor. Ancak İHH gibi 
kısıtlı sayıdaki yardım örgütlerinin aracılı-

ğıyla o topraklara girebiliyoruz. Dolayısıyla 
bu yardımların sağlıklı bir şekilde ulaştırıl-
ması için bu tür kuruluşlara ihtiyacımız var. 
İdlib; hâlâ çatışmaların sürdüğü, milyonlar-
ca insanın daracık bir bölgeye sıkıştırıldığı, 
Türkiye sınırına 30-40 kilometre mesafede 
olan ve insanların kendi topraklarında esa-
ret altında yaşadığı hassas bir bölge” dedi.
Programda Hizmet-İş Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı Recep Dere, İHH Ankara Şube 
Başkanı Hacı Bayram Şahin ve Yapracık 1. 

Etap TOKİ Site Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
şar Kocaoğlu da birer konuşma gerçekleş-
tirdi. Tırın yolcu edilmesinin ardından günün 
anısına 10 Adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Arslan daha sonra Yap-
racık 1. Etap TOKİ Site Yönetimini ziyaret 
ederek, üyelerimizin durumlarına ilişkin 
bilgiler aldı.
Arslan, Yapracık 1. Etap TOKİ Site çocuk-
larıyla da bir araya gelerek, çocuklarla top 
oynadı.
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ARSLAN, “TMT’YE YÖNELİK AŞAĞILAYICI 
YAYINLARI KINIYORUZ” 

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ve  
EŞİ HANIMEFENDİYE GEÇMİŞ OLSUN 

DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında ya-
pılan olumsuz yayınlara tepki gösterdi. 
Arslan, “Kıbrıs Türklerinin özgürlük mü-
cadelesinin en önemli kuruluşlarından 
olan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında 
yapılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla 
EOKA’cılara ve Rumlara ancak bu kadar 
destek olunabilir” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi-
nin en önemli kuruluşlarından olan Türk 
Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan 
olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve bu 
yayınları yapanları kınıyoruz. 
Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi-

nin en önemli kuruluşlarından olan Türk 
Mukavemet Teşkilatı hakkında yapılan 
olumsuz ve aşağılayıcı yayınlarla EO-
KA’cılara ve Rumlara ancak bu kadar 
destek olunabilir. Esas hedef Anavatanla 
yürüyen Kıbrıs Türklerini yalnızlaştır-
mak, Anavatanla bağlarını koparıp Rum 
ve AB’nin asimilasyon hedeflerine hiz-
met etmektir. Bu alçakça ve haince planı 
boşa çıkarmak için anavatan ve yavru 
vatanın daha fazla dayanışmaya, daha 
fazla güç birliğine ihtiyacı bulunmaktadır. 
Adanın gerçek sahibi Kıbrıs Türklerinin 
asırlardır verdikleri mücadeleye gözleri-
ni kapayan Türk düşmanı çevreler, İngi-
liz emperyalizminin işgalini görmezden 
gelirken, AB’nin sinsi planları ile Kıbrıs 
Türklerinin eşit haklarını tanımaktan 

uzak planlarına ses çıkarmayan, Rumla-
rın her türlü düşmanca tezgâhını adeta 
onaylayan bu ihanet şebekelerini deşifre 
edip protesto etmek bir vatan borcudur.
HAK-İŞ olarak, bu güne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkleri ile 
dayanışmamızı her alanda yükselterek 
devam edeceğiz. Unutulmasın ki Kıbrıs 
Türkleri asırlardır Ada’da soylu bir mü-
cadelenin neticesinde, özgürlüklerini 
ve bağımsızlıklarını Türk Mukavemet 
Teşkilatı gibi direniş örgütlerinin büyük 
fedakarlıkları, hayatları, kanları paha-
sına elde etmişlerdir. Tarihi gerçekleri 
bilmeden ya da görmezden gelerek ya-
pılan olumsuz ve aşağılayıcı yayınları ve 
bu yayınları yapanları kınıyoruz.” 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Koronavirüs testi pozitif çıkan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan 

hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, HAK-İŞ ailesi olarak kendilerine 
Yüce Allah’tan acil şifalar diliyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Ülkemizin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışan  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi  
Emine Erdoğan hanımefendinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını 

üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan 

hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Milletimizin duası ile Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi hanımefendinin  

tez zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. 
HAK-İŞ ailesi olarak kendilerine Yüce Allah’tan acil şifalar diliyor,  

dualarımızı iletiyoruz.
Rabbim, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi hanımefendi ile şifa bekleyen 

tüm hastalarımıza şifalar versin”
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Ulucanlar Cezaevinde gerçekleştirilen sem-
pozyuma; Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, 
Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. 
Ahmet Akcan, konuşmacılar, katılımcılar ve 
basın mensupları katıldı.

"Darbe Dönemleri, Topluma, Çalışma 
Hayatına ve Sendikalara Büyük 
Zarar Verdi" 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1960 dar-
besinden 1971 muhtırasına, 12 Eylül’den 28 
Şubat’a, 27 Nisan e-bildirgesinden 15 Tem-
muz darbe süreçlerine ve bu süreçlerde sivil 
toplum örgütleri ve sendikaların tutumları, 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yürüttüğü 
mücadelelere ilişkin ayrıntılı değerlendirme-

lerde bulundu. Arslan, Konfederasyonumuz 
HAK-İŞ’in bütün darbelere ve antidemokra-
tik müdahalelere karşı olduğunu belirterek, 
darbe dönemlerinin topluma, çalışma haya-
tına ve sendikalara büyük zararlar verdiğini 
söyledi. 

“28 Şubat Bir Turnusol Kağıdı”

Arslan, özellikle 12 Eylül döneminde HAK-
İŞ’in faaliyetlerinin yasaklandığını, yöneticile-
rinin yargılandığını anımsatarak, “12 Eylül’ün 
ardından Milli Güvenlik Konseyi Kararıyla 
Konfederasyonumuzu kapattılar, neyimiz 
varsa elimizden aldılar. O dönemde maddi ve 
manevi bağımsızlığı temsil eden logomuz-
dan dahi rahatsız oldukları için zorluklar çek-
tik.  12 Eylül gerçekten hem çalışma hayatına 

çok ağır bir darbe vurdu, hem de sendikal 
hareketi ciddi şekilde zayıflattı” dedi. 
28 Şubat dönemini bir turnusol kağıdı olarak 
tanımlayan Arslan, “28 Şubat sürecinde aktif 
bir sendikacı olarak söyleyebilirim ki; yaşa-
dıklarımız postmodern darbe değil bilindik bir 
darbeydi. 28 Şubat darbesinde sendikaların 
kullanılması bir utançtır.  O dönem darbecile-
rin brifinglerine katılmayan HAK-İŞ’in önüne 
türlü engeller çıkartıldı. Sendikalarımız tek 
tek tasfiye edildi. HAK-İŞ o dönem bir yalnız-
lığa itildi ama her şeye rağmen HAK-İŞ, milli 
güvenlik kararlarına ilk tepki koyan ve darbe-
cilerle iş birliği yapanlara asla eklemlenme-
yen bir duruş sergilemiştir” dedi. 
12 Eylül’de yapılamayanlar, 28 Şubat dar-
besiyle yapılmaya çalışıldı diyen Arslan, “28 
Şubat darbesinin sadece asker ayağı yargı-
landı. Geriye dönüp baktığımızda aslında yar-
gılanması gereken geniş bir kesim olduğunu 
görüyoruz. Sendikalar, sivil toplum örgüt-
leri, meslek kuruluşları, basın mensupları, 
yargıçlar, kamu görevlileri ve siyasetçilerin 
içinde bulunduğu geniş bir kesim mahke-
melerde hesap vermediler. HAK-İŞ olarak, 
15 Temmuz’da da meydanlarda sadece biz 
vardık.  Yine 27 Nisan e-bildirisine de ilk tep-
kiyi koyan bizdik. Bundan sonra da demok-
rasimiz için milli irade için, geleceğimiz için 
onurumuzu korumaya ve bu istikamette ça-
lışamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Hukuk Platformu 
tarafından düzenlenen Tekrar ve Fark “Şubat 28, Şarkı Hep Aynı” sempozyumuna katıldı. 

ARSLAN, TEKRAR VE FARK “ŞUBAT 28, 
ŞARKI HEP AYNI” SEMPOZYUMU’NA KATILDI

28 Şubat sürecinde 
aktif bir sendikacı 

olarak söyleyebilirim ki; 
yaşadıklarımız postmodern 

darbe değil bilindik 
bir darbeydi. 28 Şubat 

darbesinde sendikaların 
kullanılması bir utançtır.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 28 Şubat 
Darbesinin 25. Yıldönümünde “28 Şubat 
Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun 
Sınavı: HAK-İŞ Mücadelesi” konulu panel 
düzenledik.



93HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

“28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Top-
lumun Sınavı: HAK-İŞ Mücadelesi” paneli 28 
Şubat 2022 tarihinde, Grand Ankara Hotelde 
gerçekleştirildi. Programa Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
HAK-İŞ eski Başkanı Salim Uslu, Hizmet-İş 
Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı ve 
HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanı-
mız Hüseyin Tanrıverdi, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdinç Yazıcı, Milat Gazetesi Genel Yayın 
Koordinatörü Serdar Arseven, HSK Eski 
Üyesi, Danıştay Üyesi Av. Muharrem Özka-
ya,  Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı 
Mehmet Doğan, Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları, sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler 
ve basın mensupları katıldı.
Program kapsamında, Türkiye’nin darbeler 
tarihi ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in dar-
belere karşı mücadelesini anlatan kısa tanı-
tım filmi izlendi. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın açılış 
konuşması ile başlan programda, HAK-İŞ 
eski Başkanı Salim Uslu özel konuşmacı ola-
rak yer aldı. “28 Şubat Darbesiyle Sendikalar 
ve Sivil Toplumun Sınavı: HAK-İŞ Mücade-
lesi” panelimiz, Genel Başkan Yardımcımız 
Dr. Osman Yıldız’ın moderatörlüğünde, Hiz-
met-İş Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı 
ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi Başka-
nımız Hüseyin Tanrıverdi, Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdinç Yazıcı, Milat Gazetesi Genel Yayın 
Koordinatörü Serdar Arseven, HSK Eski 

Üyesi, Danıştay Üyesi Av. Muharrem Özkaya, 
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Meh-
met Doğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“HAK-İŞ Darbelere Karşı Onurlu Bir 
Duruş Ortaya Koymuştur”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuş-
masında HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 
her zaman demokrasiden, milli iradeden, 
milletten, özgürlüklerden, adalet ve haktan 
yana bir duruş sergilediğini vurgulayarak, 
“HAK-İŞ, henüz kurulmadığı döneme ait 
darbeler de dahil olmak üzere her zaman 
millet iradesini, demokraside seçimle gelip, 
seçimle gitmeyi esas alan bir yaklaşımı sa-
vuna gelmiştir. Özellikle 27 Mayıs ve 1971 
muhtırası da dahil olmak üzere Türkiye’nin 
yaşadığı bütün darbelere ve darbecilere karşı 
bir tavır geliştirmiş, onurlu bir duruşu, saygı-
değer bir tavrı her zaman ortaya koymuştur” 
diye konuştu.

“Tüm Aktörlerin Hesap Vermesini 
Bekliyoruz”

Darbeleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi-
nin “karanlık noktaları” olarak niteleyen Ars-
lan, sivil toplum ve sendikaların da darbe sü-
reçlerinde sınavı başaramadıklarını ifade etti. 
Arslan sivil toplum örgütleri ve sendikaların 
geçmişti yaşananlara ilişkin hiçbir zaman 
yüzleşme yapmadığını, yapmaktan da kaçın-
dığını vurguladı.

“Bu Bizim İçin Büyük Bir Onur ve 
Gururdur”

28 Şubat darbesi ve benzeri süreçlerin bazı 
kesimler tarafından unutturulmak istendi-
ğine de dikkat çeken Arslan, “HAK-İŞ olarak 
mütevazi, içe dönük ama aynı zamanda ge-
leceğe ışık tutacak bir toplantıyı gerçekleştir-

Arslan: “HAK-İŞ, henüz 
kurulmadığı döneme ait 
darbeler de dahil olmak 
üzere her zaman millet 
iradesini, demokraside 
seçimle gelip, seçimle 
gitmeyi esas alan 
bir yaklaşımı savuna 
gelmiştir. Özellikle 27 
Mayıs ve 1971 muhtırası 
da dahil olmak üzere 
Türkiye’nin yaşadığı 
bütün darbelere ve 
darbecilere karşı bir tavır 
geliştirmiş, onurlu bir 
duruşu, saygıdeğer bir 
tavrı her zaman ortaya 
koymuştur”
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mek için buradayız. Konfederasyonumuzun 
tarihi yürüyüşünde Allah’a çok şükür hangi 
şart ve durumda olursa olsun, demokrasi-
den, özgürlüklerden, millet iradesinden ve 
evrensel hukuk kurallarından vazgeçme-
den hangi darbe hangi süreç varsa hepsine 
onurlu bir direniş gösteren Türkiye’deki tek 
işçi örgütüyüz. Bu bizim için büyük bir onur 
ve gururdur” dedi.

“Keşke Onlarda HAK-İŞ’in Yanında 
Durabilselerdi”

Darbe yanlısı tarafların demokrasi ve HAK-
İŞ’in yanında yer almaları gerektiğini hatır-
latan Arslan, “Keşke bu süreçlerde bizimle 
aynı kulvarda yürüyenle de bizlerle beraber 
saf tutabilselerdi. Demokrasiden, millet ira-
desinden yana saf tutabilselerdi. Buna ne 
yazık ki evet diyemiyoruz” dedi.

“Geçmişleriyle Yüzleşmeliler”

Darbe döneminde beşli çete olarak anılan 
Konfederasyonlar ve sivil toplum örgütle-
rinin yöneticilerinin darbe sonrasında hiçbir 
zaman biz yanlış yaptık, hata yaptık, özür 
diliyoruz demediklerini anımsatan Arslan, 
“Bütün bu darbelerde darbecilerle iş tutan-
lara ilişkin ne yaptınız? Genel Kurullarınızda 
karar mı aldınız? O gün yapılanlar yanlıştı, biz 
darbecilerle iş tutmamalıydık, bizi yanılttılar, 
bizi kandırdılar, baskı yaptılar, milletten ve 
üyelerimizden özür diliyoruz dediler mi? De-
mediler, demiyorlar.” diye konuştu.
Arslan, bu kuruluşlarda şuanda görev yapan 
yöneticilerle hiçbir sorunları olmadığını belir-
terek, “Bu görevlerde, bu kuruluşlarda olan 
arkadaşlarımızla bugün hiçbir sorunumuz 
yok. Rekabetimiz devam ediyor ama biz bu 
ülkenin demokrasisi adına, bu ülkenin gele-
ceği adına, sendikal hareketin geleceği adına 

bu kaygılarımızı paylaşıyoruz ve bunun bir 
hesabının yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Yargılanmalarda Eksiklikler Var”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, darbele-
re ilişkin yargılamalarda çok ciddi eksiklikler 
olduğuna vurgu yaparak, “28 Şubat darbesi-
nin yargılanmalarında ciddi eksiklikler var, 
medya ayağı yok. Üniversite ayağı sade-
ce bir taneden başka yok. İş adamları yok, 
sendikalar yok, sivil toplum örgütleri yok, 
bas bas bağırıyorlardı bunlar “Ordu Göreve” 
diye mitingler yapmışlardı. Kimseden he-
sap sorulmadı, yargı önüne çıkartılmadılar. 
Dolayısıyla 28 Şubat darbe yargılamaların-
da kuşkularımız devam ediyor. Bu dosyanın 
yeniden açılması gerekiyor. Bütün yönleriyle 
darbeye bulaşanlardan hesap sorulması ge-
rekiyor. O zaman Türkiye’de darbe girişimine 
kimse tevessül edemez diye düşünüyorum. 
Aksi halde her şey bitti dediğiniz bir anda 15 
Temmuz’la karşılaşmak mümkün olabilir” 
hatırlatmasında bulundu.
6 siyasal partinin 28 Şubat günü toplantı dü-
zenlemesinin çok manidar olduğu vurgusu 
yapan Arslan, “6 siyasal partinin bir araya 
gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistemle 
ilgili ilkelerini, ilan edecekleri bir tarih. Ente-
resan bir tarihte. Başka hiçbir tarih yokmuş 
gibi, 28 Şubat’a denk getirilmesinin ardında 
başka şeyler olabilir mi acaba? Bugün bir 
araya gelen 6 partinin 5’i 28 Şubat sürecinin 
öyle veya böyle mağdurlarıdır. Peki kim ka-
lıyor geriye? CHP. Enteresan değil mi?” diye 
konuştu.

“Ukrayna Savaşta Yalnız Bırakıldı”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, 
“Ne yazık ki emperyalizmin ve küresel kapi-

Arslan, “Keşke bu 
süreçlerde bizimle aynı 
kulvarda yürüyenle 
de bizlerle beraber 
saf tutabilselerdi. 
Demokrasiden, millet 
iradesinden yana 
saf tutabilselerdi. 
Buna ne yazık ki evet 
diyemiyoruz”
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talizmin sözcüleri ve liderleri batı dünyasının 
iki yüzlülüğünü, sahtekarlıklarını, nasıl top-
lumu manipüle ettiklerinin en somut gös-
tergesini Ukrayna’da yaşıyoruz. Dün Gürcis-
tan’da olup bitenleri, Kırım’da olup bitenleri 
görünce aslında bizim için sürpriz olmadığını 
görüyoruz. Ama bu saldırganlığa karşı Uk-
rayna’yı tahrik ederek, onu gazlayanlar, ar-
kanda biz varız diyenlerin, Ukrayna’yı nasıl 
yalnız bıraktıklarının da şahidiyiz” dedi.

“Belli Odaklar Türkiye’nin 
Büyümesini İstemiyorlar”

Uslu, belli odakların Türk milletine saygı-
sızlık yaptığını ve millet iradesine müdahale 
ettiklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını 
vurgulayarak, “Tüm darbeler dış güçlerle 
bağlantılıdır. Ülkemizin büyük ülke olması 
ve demokrasinin ülkemizde tam anlamıyla 
kurumsallaşması yolunda, milletin kendi 
istikametine karar verme hakkı gasp edil-
miştir. Milletimize darbeler çok büyük za-
rarlar vermiştir. Bu pis oyunlar o yıllarımızın 
kaybına neden olmuş ve ülkemizin büyük 
adımlar atması her zaman engellenmiştir” 
diye konuştu.

“Bugün Çok Özel Bir Gün”

Moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcı-
mız Dr. Osman Yıldız’ın gerçekleştirdiği “28 
Şubat Darbesi İle Sendikalar ve Sivil Toplu-
nun Sınavı” adlı panelde akademisyenler ve 
konuklar Türkiye’de gerçekleşen darbelere 
ilişkin bir sunum gerçekleştirdiler.
Genel Başkan Yardımcımız Yıldız, “Bugün 
gerçekten çok özel bir gün. Siyasi tarihimiz-
de çok önemli bir yere sahip bir günü tek-
rar hatırlamak ve Türkiye’nin geleceği için 
demokratik mesajlar vermek üzere Kon-
federasyonumuz tarafından bu toplantımızı 

gerçekleştirdik. Toplantımızın gerçekleşme-
sinde Sayın Başkanımız Mahmut Arslan’a ve 
Yönetim Kurulumuza teşekkür etmek isti-
yorum. Tarihimizin köşe başlarına, dönüşüm 
noktalarına her zaman önem vermek lazım” 
dedi.

“Biz O Günleri Yaşayarak Bugünlere 
Geldik”

Yıldız, bir ülkenin gelişiminin ve demokra-
tikleşmesinin kolay olmadığına dikkat çeke-
rek, “Bizler o günleri yaşayarak, bugünlere 
geldik. Ben o zamanlar Salim Uslu Başka-
nımızın danışmanıydım. Kendisi o zamanlar 
ne yaşadıysa, ne hissettiyse aynılarını ben-
de yaşadım ve hissettim. O günlere tanıklık 
etmenin ayrı bir onurunu taşıyorum. Çünkü 
HAK-İŞ mücadelesini, onurunu, kararlılığını, 
ilkesini bire bir Salim Başkanımızla birlikte 
yaşamış oldum. Ben o zamanki Yönetim Ku-
rulumuza, HAK-İŞ teşkilatımıza, Salim Uslu 
Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum” dedi.

“HAK-İŞ Yoluna Güçlenerek Devam 
Ediyor”

HAK-İŞ Konfederasyonunun aldığı bayrağı 
daha ileriye götürmek için tüm teşkilatı ile 
birlikte yoğun bir mesai harcadığına dikkat 
çeken Yıldız, “Bir kuruluşun inanmışlığını, 
bir ülkenin gelişmişliği ve demokrasisi için 
ne anlama geldiğini yaşamış bulunuyoruz. 
Bu kararlı duruş bizim kuruluşumuzdan beri 
var. Bunun altını hep çizmek istiyorum. O ilk 
günkü duruşu ve kararlılığını HAK-İŞ Konfe-
derasyonu hiç kaybetmedi, tam tersi teslim 
aldığı bayrağı daha ileriye götürerek yoluna 
devam etti. Onun için 12 Eylül, 27 Nisan, 28 
Şubat ve 15 Temmuz’da bu kararlılık fazla-
sıyla yerine getirilmiştir. Ülkemizin aydınlık 

“Bütün Gerçekleri 
Unutturmak İstiyorlar”
Arslan, “Önümüzdeki 
yıllarda bunu daha 
geniş kapsamlı, daha 
ayrıntılı bir çalışmayı 
yapmamız gerekiyor. 
Bizim dışımızda sendikal 
hareketin aktörlerini 
bunu unutturmak, 
unutturmaktan öte bir 
daha açılmamak üzere 
tarihin tozlu raflarına 
koymak istediklerini de 
biliyoruz. Biz buna hayır 
diyoruz demeye de 
devam edeceğiz”
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geleceği için kararlılıkla bu bayrağı teslim 
alan herkes fazlasıyla görevini yerine getir-
miştir” dedi.
Konuşmaların ardından, 28 Şubat Darbesi İle 
Sendikalar ve Sivil Toplunun Sınavı adlı pa-
nelde Hizmet-İş Sendikamızın Kurucu Genel 
Başkanı ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komi-
tesi Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Milat Gazetesi 
Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, 
HSK Eski Üyesi, Danıştay Üyesi Av. Muhar-
rem Özkaya ve Türkiye Yazarlar Birliği Şeref 
Başkanı Mehmet Doğan bir sunum gerçek-
leştirdiler.

“Geleceğe Dipnot Düşmek 
Zorundayız”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, “28 
Şubat’ın 25. Yılında sizlerle bir araya geldik. 
25 yıl aslında çok uzun bir yıl ama sanki dün 
olmuş gibi hissediyorum. Kendi kendime 25 
yıl geçmiş diyorum. Bir akademisyen olarak 
değil, fiilen içinde yer almış bir aktör olarak 
bu girişimlerin içerisinde bulundum. 28 Şu-
batı konuşmak, geleceğe dipnot düşmek 
anlamında, siyasi tarihimize, sendikal tarihe 
bir şeyler aktarmak açısından bu toplantılar 
hayati derece de çok önemli” dedi.

“Sorumlular Hesap Vermeli”

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü 
Serdar Arseven ise konuşmasında, “Bütün 
darbelerin arkasında neler var çok iyi an-
laşılması gerekiyor. Yaşadığımız pek çok 

olumsuz olay 28 Şubat’a giden yolu hazır-
lamıştır. Ben hep şunu düşünmüşümdür. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan çok haklı 
sadece o dönemin sivil toplum örgütlerinin 
yargılanması noktası da çok önemli. Çünkü 
o zamanlarda yapılanların hesabı sorulmalı. 
Bu suç sadece askerin üzerine yüklenerek 
ortadan kaldırılabilecek bir suç değil, o za-
man onlara yardım eden medya, sivil toplum 
örgütleri ve bunların başlarında bulunanlar 
bu işe karışmışlardı” şeklinde konuştu.

“Türkiye Çok Önemli Badireler 
Atlattı”

Hizmet-İş Sendikamızın Kurucu Genel Baş-
kanı ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Komitesi 
Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi konuşma-
sında, “Burada bütün darbeleri ve en son 15 
Temmuz darbe girişimini konuşabilmek bir 
güne sığdırabilmek elbette çok zor. Türki-
ye gerçekten önemli badirelerden geçti ve 
Türkiye siyasi tarihi, Cumhuriyet tarihi ve 
darbelerle geçti. Bizler Türkiye’nin 100. Yılını 
kutlamaya hazırlanırken, yüz yıldır darbele-
ri konuşuyoruz. Önce hazırlık süreçlerini ve 
sonra açtığı yaraları konuşur olduk. Gerçek-
ten 1960 tarihi ile birlikte darbeleri ele aldığı-
mızda bir sistem içerisinde, kurumsal aktör-
leri ve yöneticileri ile birlikte 1960’ta kimleri 
görüyorsak, 1980’de de aynı kişileri görüyo-
ruz” şeklinde hatırlatmalarda bulundu.

“HAK-İŞ Her Zaman Hukuka ve 
Hakka Sahip Çıkmıştır”

Danıştay Üyesi Av. Muharrem Özkaya ko-
nuşmasında “28 Şubat’ta bizleri bir araya 
getiren HAK-İŞ Konfederasyonumuza içten-
likle teşekkür etmek istiyorum. O günkü du-

“Türkiye Tarihi 
Darbelerle Doludur”
TBMM İdare Eski Amiri, 
24, 25 ve 26. Dönem 
Çorum Milletvekili, 
HAK-İŞ Konfederasyonu 
Eski Genel Başkanı 
Salim Uslu: “28 Şubat’ın 
yıldönümünde, bu 
önemli günde, önemli 
dersler almak üzere bir 
aradayız. Ülkemizde 
Abdülaziz döneminden 
bu yana 18 adet darbe 
ve muhtıra girişimi 
olmuştur. Tüm bu 
darbelerin hedefinde 
Türkiye’mizin birliği ve 
dirliği olmuştur. Bunu 
asla unutmayalım. 
Belli çıkar grupları ve 
belli odaklar Türkiye’de 
milletimize saygısızca 
davranarak, millet 
iradesine müdahale 
etmişlerdir”
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ruşunuz ve cevabınız, tarihin arşivlerinde de 
yer alıyor. Bugün izlediğimiz filmde 28 Şubat 
sürecinde başkanımız Salim Uslu ve yönetim 
kurulu üyelerimizin dimdik duruşunu, de-
mokrasiden taraf olunmasını, demokrasiye 
sahip çıkılmasını ve haksızlığa karşı duruş-
larını izledik. Bu duruş, bir HAK-İŞ okulu ve 
karakterine dönüşmüştür. HAK-İŞ’te görev 
yapmış birisi olarak bütün içtenliğimle şunu 
söylemek istiyorum. İnandığım, gördüğüm 
ve yaşarken karakterimize dönüştürülen 
şey, hukuka, hakka sahip çıkmamız olmuş-
tur” dedi.

“Yarın Ne Olacağını Kimse Bilemez”

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Meh-
met Doğan, Türkiye’deki tek partili dönem-
den çok partili döneme geçişi kısaca özetle-
yerek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1950 
tarihinde millet tek parti ideolojisine hayır 
dedi. Ve Demokrat Parti’nin o zaman se-
çimleri kazanma sebebi budur. Türk insanı 
ibadetini yapmak, çocuklarının iyi bir eğitim 
almasını istedi. Çok partili hayata geçerken 
Anayasa tek parti anayasasıydı. Demok-

rat Parti Anayasanın ideolojik hükümlerini 
değiştirebilseydi, bana göre bu darbeler bu 
kadar kolay olmazdı. Darbelerde önümüze 
koydukları her zaman Anayasadaki ifadeler 
olmuştur. O yüzden ideoloji üzerinde düşün-
meden, ideolojiyi anayasadan çıkarmadan, 
Türkiye’nin darbe baskısından kurtulması 
mümkün değil. Şu anda Türkiye’de güçlü 
bir liderlik var. Ama bu böyle gider diye dü-
şünmeyin. Yarın ne olacağını kimse bilemez” 
uyarısında bulundu.
Program, Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan tarafından programa katılanlara HAK-İŞ 
tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma 
Arazisine adlarına yapılan fidan bağışı sertifi-
kasını takdimi yapıldı. Ayrıca Hizmet-İş Sen-
dikamızın Kurucu Genel Başkanı ve HAK-İŞ 
Filistin ve Kudüs Komitesi Başkanımız Hü-
seyin Tanrıverdi, arşivinde özel olarak sak-
ladığı 12 Eylül'de HAK-İŞ’in kapatılmasında 
bina kapısına vurulan mührü, HAK-İŞ Kon-
federasyonumuzu arşivinde muhafaza edil-
mek üzere Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’a teslim etti. Hediyeleşmenin ardından 
program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Arslan:  
“28 Şubat darbesinin 
yargılanmalarında ciddi 
eksiklikler var, medya 
ayağı yok. Üniversite 
ayağı sadece bir taneden 
başka yok. İş adamları 
yok, sendikalar yok, sivil 
toplum örgütleri yok, 
bas bas bağırıyorlardı 
bunlar “Ordu Göreve” 
diye mitingler 
yapmışlardı. Kimseden 
hesap sorulmadı, yargı 
önüne çıkartılmadılar. 
Dolayısıyla 28 Şubat 
darbe yargılamalarında 
kuşkularımız devam 
ediyor. Bu dosyanın 
yeniden açılması 
gerekiyor. Bütün 
yönleriyle darbeye 
bulaşanlardan hesap 
sorulması gerekiyor."
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Bütün Darbeleri ve 
Darbe Girişimlerini Kınıyoruz

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının  
15. Yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, darbe, muhtıra ve başka 

kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete 
ve onun seçtiklerini tehdit edenleri kınıyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının 15. Yıldönümü 
dolayısıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 27 Nisan e-bildirgesinin 15. Yıldönümünde, darbe, muhtıra ve başka kılıflara 
bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete ve onun 

seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. 
27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale amacıyla TSK tarafından gece 

yarısı internet üzerinden yayınlandığı için e-bildirge olarak geçmiştir. 
HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik 
bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. 

HAK-İŞ olarak, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine, 27 
Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden 

yana olduk. 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığımız açılama ile ‘Yapay gerilimler 
çıkartmak, Türkiye’yi üçüncü dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara mahkum 

etmek ülkemiz için stratejik bir kayıp oluşturacaktır. Türkiye’nin kulvar değişikliğine 
zorlanması kaygı vericidir’ dedik. 

HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da demokrasiden yana tavır aldık, bu uğurda şehit ve 
gaziler verdik. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı 
bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi 

karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve 
net bir şekilde ortaya koymuştur. 

Türkiye’nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, emekli 
amiraller ve emekli büyükelçiler bildirilerinde olduğu gibi maalesef hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe 

ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini görüyoruz. HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 
Türkiye’nin geleceğine kasteden, Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa 

olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi milletimizin 
gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz.

HAK-İŞ olarak, Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin 
zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, 

darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının 
yargı önünde hesap vermesini istiyoruz.”
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HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin açılışının 102. yıldönümü ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını millet ola-
rak büyük bir gururla kutluyoruz. Tüm mil-
letimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve 
bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten 
dileklerimizle kutluyor, birinci Meclis’in ku-
ruluşuna destek veren, Gazi Meclis’te görev 
alan kurucuları ve başta ilk Başkan Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurucu 
Meclis üyelerini minnet ve şükranlarımızla 
anıyoruz” denildi.
HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi:
“23 Nisan 1920, millet iradesini temsil eden 
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve 
halkın egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. 
yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını millet olarak büyük bir gururla 
kutluyoruz.
Milletimizin bir arada ve bütünlük içinde 
verdiği var olma mücadelesi, Mustafa Ke-
mal Atatürk önderliğinde 102 yıl önce sim-
geleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşu ile taçlanmıştır. Kurtuluş savaşını 
yöneten ve milli mücadeleyi kazanan, her 
ırktan, her dilden ve her inançtan toplu-
mun bütün kesimleri, TÜRKİYE adı altında 
birleşerek büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelleri atılmıştır. 102 yıl önce açılan ve 
ulemadan, mutasavvıflardan, askerlerden, 
bürokratlardan, iş adamlarından ve değişik 
sanat, tarih, edebiyat ve bilim adamların-
dan oluşan ilk Meclisin ön önemli özelliği 
“vatanperverlik” ortak paydasına dayalı, 
birlik ve beraberlik ruhuydu. Gazi Meclis, 
bu ruhla Milli Mücadeleyi yürütmüş ve ba-
şarıyla sonuçlandırmıştır. Bir taraftan milli 
mücadele yürütülürken diğer yandan yeni 
Cumhuriyetin kurumları ihdas edilmiş, ola-
ğanüstü koşullarda sosyal ve ekonomik 
kalkınma gibi hedeflere doğru emin adım-
larla yürünmüştür.
Ülkemizin daha da güçlenerek geleceğe 
emin adımlarla yürümesi için bugün de o 
günkü ruha, birikim, ufuk ve gayeye ihtiyaç 
vardır. Ekonomi ve çalışma hayatı başta ol-
mak üzere milletimizin talep ve beklentileri 
dikkate alınarak politikalar hayata geçiril-
melidir. Enflasyondan, işsizliğe ve kayıtdışı 
çalışmaya kadar toplumun tamamını ilgi-
lendiren sorunlara yönelik çözüm politika-
ları üretilmelidir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemi-
ze, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine 
güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda 
ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı 
kaybetmeden, geleceğe ait beklentileri-
mizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, 
kendimize güvenerek yaşadığımız bütün 
sorunların üstesinden geleceğimize inanı-
yoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlı-
ğı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, 
oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma 
yolundaki mücadelesini destekliyoruz.
23 Nisan’ın ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlan-
ması, ulusal egemenlik bilincinin çocukları-
mıza küçük yaşta kazandırılması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızı 
ulusal egemenlik, demokrasi ve bağımsız-
lık bilincine sahip çıkacak şekilde yetiştir-
mek en temel vatandaşlık görevimizdir.
Tüm milletimizin ve yarınlarımız olan ülke-
mizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en 
içten dileklerimizle kutlar, birinci Meclis’in 
kuruluşuna destek veren, Gazi Meclis’te 
görev alan kurucuları ve başta ilk Başkan 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ku-
rucu Meclis üyelerini minnet ve şükranları-
mızla anıyor, rabbimizden rahmet diliyoruz"

"23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutlamak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan HAK-İŞ Sinop 
İl Başkanımız Esra Gelişli’ye bir komplo düzenlenmiş ve linç kampanyası başlatılmıştır. 
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İl Başkanımız Gelişli’ye yönelik linç girişimini kınıyoruz. 
Konfederasyonumuza yönelik karalama kampanyasında ve İl Başkanımıza yönelik linç 

girişiminde bulunan tüm tarafları kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz.” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak üzere Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan HAK-İŞ Sinop İl Başkanımız Esra Gelişli ve beraberindeki 

Öz Sağlık-İş Sendikamızın Şube yöneticilerine yönelik bir  
komplo girişiminde bulunulmuştur. 

Temelinde Konfederasyonumuza yönelik önyargıların olduğu anlaşılan bu komplonun 
ardından İl Başkanımız Esra Gelişli ve Konfederasyonumuz yönelik bir  

karalama ve linç kampanyası başlatılmıştır. 

Sahada söyleyecek sözü olmayan, işçinin-emekçinin yanına gidemeyenlerin, çamur at 
izi kalsın yaklaşımıyla Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın sendikal faaliyetlerini 

yapmasına engel olmaya çalıştıkları görülmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,  
Sinop İl Başkanımız Esra Gelişli’ye yönelik linç girişimini kınıyoruz. 

Konfederasyonumuza yönelik karalama kampanyasında ve İl Başkanımıza yönelik linç 
girişiminde bulunan tüm tarafları kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu ve sendikaları üyelerinden aldığı güçle, üyelerine hizmet etmeye 
devam edecektir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde 

ve gerekli araştırmalar yapıldığında herşey ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır.” 

SİNOP İL BAŞKANIMIZA YÖNELİK 
LİNÇ GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ

TÜM TARAFLARI ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ
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Programa Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan'ın yanı sıra; Türkiye Gaziler ve Şehit Ai-
leleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, 15 Tem-
muz Şehidimiz merhum Celalettin İbiş'in 
ailesi, 15 Temmuz Gazilerimiz ve aileleri 
ile Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2 No'lu 
Şube Başkanı Recep Dere katıldı.

Program Şehitlerimizin Ruhuna 
Dualar Okunmasıyla Başladı

"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin daha 
çok ilgiye ihtiyacı var" diyen Arslan, şehitle-
rimizi rahmetle ve minnetle andı.  

“Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 
Unutulmamalı" 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sahur 
programına katılan şehit ve gazilerimizin 

ailelerine teşekkür ederek,  “Şehitlerimiz 
ve gazilerimiz unutulmamalı. HAK-İŞ ola-

rak prensip kararımız gereği gittiğimiz her 
şehirde şehitlerimizin yakınlarını ve gazile-
rimizi ziyaret ediyoruz. Türkiye’nin bugün-
lere gelmesinde vatan için evlatlarını feda 
eden ailelerimizin onurlu duruşu var. Ülke-
miz kadar şehit ailelerimize ve gazilerimize 
sahip çıkan bir ülke daha yok. Allah devleti-
mizi yönetenlerden razı olsun” dedi.

"Arslan’dan Geçmiş Olsun Ziyareti"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Keçiö-
ren Belediyesi çalışanı üyemiz İbrahim Bu-
lanık’a oğlunun rahatsızlığı nedeniyle geç-
miş olsun ziyaretinde bulundu.
Üyemizin oğlu Buğra Bulanık’ı ziyaret ede-
rek moral veren Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, acil şifalar diledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Nisan 2022 tarihinde, Şehit aileleri, 
Gazilerimiz ve aileleriyle sahur programında bir araya geldi.

ARSLAN, ŞEHİT AİLELERİ ve GAZİLERİMİZLE 
SAHURDA BULUŞTU 

"ARSlAN, ÜYEmİZİN EVİNE KONUK OlDU"
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Altındağ Belediyesi’nde çalışan üyemiz Halil 

Laçinkaya’nın evine konuk oldu. Üyemiz ve ailesiyle samimi bir havada sohbet eden 
Arslan, kendilerini ağırlayan Laçinkaya ailesine teşekkür etti, hayırlı Ramazanlar diledi.
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AFAD TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 
DEPREM TATBİKATINA KATILDIK

AFET İŞLERİ KOMİTEMİZ, AFAD 
KAMU-STK ORTAK DİYARBAKIR TATBİKATINA KATILDI

Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Biş-
kin, komite ve Hak Arama ve Kurtarma/
Umut Timi üyeleri ile birlikte 01-07 Mart 
Deprem haftası ve 2022 Afet Tatbikat yılı 
kapsamında gerçekleştirilen Deprem Anı 

ve Tahliye Tatbikatına katıldı. 81 İlde eş 
zamanlı olarak 4 Mart 2022 tarihinde ger-
çekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbi-
katına, Afet İşleri Komite Başkanımız Re-
cep Bişkin’e Komite üyelerimiz Mert Tezer, 

Mustafa Sema Sürücü, Arif Çatal, Dilara 
Kılınç ve Bekir Akcan eşlik ettiler. 
Türkiye genelinde okullarda eşzamanlı ola-
rak yapılan Deprem Anı ve Tahliye Tatbika-
tına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. Ayrıca, 
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Söz-
cüsü İsmail Çataklı, Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif 
Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yu-
nus Sezer katıldılar.
Bugün gerçekleştirilen deprem tatbikatına 
yaklaşık 14 milyon öğrencinin ve 1 milyon 
öğretmenin katılımıyla ülke genelindeki 
tüm okullarda eş zamanlı yapıldığı belirti-
lerek, daha sonra Bakanlar Soylu ve Özer, 
Afet Tatbikatları Protokolü'nü imzalayarak 
program son buldu.

HAK-İŞ Konfederasyonumuz Afet İşleri 
Komitemiz bünyesinde kurulan HAK Ara-
ma ve Kurtarma/UMUT Timi ekibimiz, 25-
26 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ekip, 11 
AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 AFAD il müdür-
lüğü, 4 K9 Arama ve Kurtarma Köpeği, 193 
araç ile 1433 çalışanın katılımıyla Diyarba-
kır’da gerçekleştirilen Arama ve Kurtarma 
Tatbikatına gözlemci olarak katıldı.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 
toplantısı ve gerçekleştirilen tatbikata, İçiş-

leri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardım-
cısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valisi Münir 
Karaloğlu, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, 
HAK-İŞ Afet İşleri Komite Başkanı Recep 
Bişkin, Komite üyeleri Mustafa Mert Tezer, 
Yusuf Bostan ve Bekir Akcan ile çeşitli iller-
den gelen ekipler katıldı.
Senaryo gereği Diyarbakır’da gerçekleşen 
4 ayrı afete eş zamanlı müdahalelerde 
bulunuldu. Deprem haberinin alınması ile 
başlayan Kentsel Arama ve Kurtarma tat-

bikatı ile deprem sonrası Diyarbakır Afet ve 
Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı 
ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 
faaliyete geçirildi. 4 ayrı noktada gerçek-
leştirilen arama kurtarma çalışmaları ve 
yaralılara müdahale etme yöntemleri gibi 
birçok faaliyetler Komitemiz tarafından 
gözlemlenerek Kamp alanında diğer ekip-
ler ile birlikte çadırlarda konaklandı.
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AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni, 14 Nisan 2022 
tarihinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda Güner, İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Afet 
İşleri Komite Başkanımız, HAK Arama ve Kurtarma Umut 
Timi Ekip Liderimiz Recep Bişkin, HAK Arama ve Kurtar-
ma Umut Timi üyelerimiz, Sivil toplum kuruluşları ve be-
lediyelerin kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında düzenlenen törende 
HAK Arama ve Kurtarma Timimiz sertifikalarını Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve İçişleri Ba-
kanımız Süleyman Soylu’nun elinden aldı. 
Törende kısa bir konuşma yapan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, Afet konusunda 
2022 yılı için HAK-İŞ’in yeni bir projesi oldu-
ğunu söyleyerek, HAK Arama ve Kurtarma 
Timinin ismini koyan İçişleri Bakanımız Sü-
leyman Soylu’ya teşekkür etti.  İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu, HAK Arama ve Kurtar-
ma Timinin işçi konfederasyonları içerisinde 
bir ilk olduğunu söyleyen afet konusunda 
duyarlı davranan Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’ı ve HAK Arama ve Kurtarma 
Timi Üyelerimizi afet konusunda sorumlu-
luk alıp farkındalık yarattıkları için tebrik etti.
Programın sonunda tüm katılımcılar AFAD 
iyilik iftarına katıldı.

HAK-İŞ Arama ve Kurtarma Umut Timimizin AFAD Akreditasyonu Sertifikasını, İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a takdim etti. 

HAK-İŞ ARAMA VE KURTARMA UMUT TİMİMİZ 
AFAD’IN AKREDİTE KURULUŞLARINDAN OLDU
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YILDIZ, MEHMET ARAS’I MAKAMINDA KABUL ETTİ

YILDIZ, OLEYİS YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

YILDIZ, KESK HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ 

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 22 Mart 2022 tarihinde HAK-İŞ Eski 
Teşkilatlanma Sekreteri, Öz Çelik-İş Sendi-
kası Eski Genel Başkanı ve Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet 
Aras ve beraberindeki heyeti makamında 
kabul etti.
Görüşmede Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız’a, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner eşlik etti. Ziyarette karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 21 Şubat 2022 tarihinde Konfederasyo-
numuza bağlı OLEYİS Sendikamızın Genel 
Başkanı Vedat Böke ve beraberindeki yö-
netim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette, 
Genel Sekreterimiz Eda Güner de bulundu. 
Yıldız, OLEYİS Sendikamızın 18 Aralık 2021 
tarihinde düzenlenen 14. Olağan Genel Ku-
rulu’nda yeniden Başkanlığa seçilen Vedat 
Böke ve yönetim kurulu üyelerini tebrik 
ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Genel Kurul sonrasında yapıla-
cak çalışmalar ve örgütlenme sorunlarına 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, Genel Sekreterimiz Eda Güner ile bir-
likte 4 Nisan 2022 tarihinde, Kamu Emek-
çileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 
Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Genel Sekreteri Dersim Gül,Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof.Dr. Vedat 
Bulut ile görüştü.
Ziyarette heyet tarafından 1 Mayıs kutla-
malarının birlikte yapılması talep edildi ve 
işbirliği konuşuldu.



105HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

Genel Başkan 
Yardımcımız  

Dr. Osman Yıldız’a 
HAK-İŞ’in uluslararası 
sendikal hareketteki 
saygınlığına yaptığı 
büyük katkılar ve 

uluslararası hareketin 
fotoğrafını çeken bu 

değerli yayının sendikal 
harekete yararlı  
olmasını dileriz”

HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Osman Yıldız tarafından 
hazırlanan “Uluslararası 
Sendikal Hareket ve Kuruluşlar” kitabına 
ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 30 yılı 
aşkın süredir uluslararası ilişkiler alanın-
da önemli çalışmalara imza atan ve büyük 
katkı sunan Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız tarafından yazılan Uluslara-
rası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar adlı 
yayınımızı kamuoyu ile paylaşmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederas-
yonu, 22 Ekim 1976 tarihinde Ankara’da 
kurulmuştur. HAK-İŞ’in biri KKTC’de olmak 
üzere 21 sendikası ve 750 bine yakın üye-
si bulunmaktadır. HAK-İŞ, ITUC, ETUC ve 
TUAC gibi uluslararası sendikal hareketin 
saygın ve aktif bir üyesidir. 
Ülkemizin 69 yıllık sendikal tarihinin 46 yı-
lında kalıcı izleri bulunan HAK-İŞ, yerli, milli 
ve aynı zamanda Küresel bir emek hareketi 
olarak emekçilerin gücü ve umudu olmaya 
devam etmektedir.  Konfederasyonumuz 

HAK-İŞ’in küresel bir vizyonu bulunmak-
tadır. HAK-İŞ, dünya sendikal hareketiyle 
aynı dili konuşup yükselterek bugünlere 
gelmiştir. HAK-İŞ, tüm dünya emekçilerinin 
başarısına giden yolun, küresel emeğin güç 
birliğiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. 
HAK-İŞ olarak, uluslararası gelişmeleri, 
uluslararası kuruluşları ve çalışmaları ya-
kından takip etmenin, tanımanın ve analiz 
etmenin önemine inanıyoruz. 
Kitapta; dünyada sendikal hareketin doğu-
şu ve kronolojisi, başta ITUC, ETUC, TUAC 
uluslararası lider Konfederasyonlar olmak 
üzere uluslararası sendikal kuruluşlar, böl-
gesel sendikal kuruluşlar, üçlü yapıdaki 
uluslararası kuruluşlar, çalışma hayatı içe-
risinde yer alan araştırma, enstitü, merkez 
ve platform adını taşıyan kuruluşların, tarihi 
gelişimleri, amaçları, üyeleri, politikaları ve 
Türkiye ile bağlantıları incelenerek, ulusla-
rarası sendikal hareketin bir fotoğrafı çekil-
mektedir. HAK-İŞ’in uluslararası alandaki 
başarılı çalışmalarında büyük bir emeği 

bulunan Genel Başkan 
Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız’ın, uluslararası iliş-
kiler alanındaki kıymetli 
bilgi, birikim ve deneyim-
lerini yansıtan “Uluslara-
rası Sendikal Hareket ve 
Kuruluşlar” kitabımızı ka-
muoyuna sunmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. 
Genel Başkan Yardımcımız 
Dr. Osman Yıldız’a HAK-
İŞ’in uluslararası alandaki 
saygınlığına yaptığı büyük 
katkılar ve uluslararası 
hareketin fotoğrafını çeken 
bu değerli yayını bizlerle 

buluşturduğu için teşekkür ederiz. 
Dünya genelinde, uluslararası ve bölgesel 
sendikal kuruluşların neredeyse tamamı-
nın ayrıntılı bir şekilde ele alındığı “Ulusla-
rarası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar” adlı 
yayınımızda, uluslararası sendikal hareke-
tin bir fotoğrafı çekilmektedir.
Sendikal kuruluşların bir bütünsellik içinde 
ve kapsamlı bir şekilde ele alındığı “Ulusla-
rarası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar” ki-
tabımızla uluslararası ve bölgesel sendikal 
kuruluşların bilinmeyenlerine bir kapı ara-
lıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-
man Yıldız’ın uluslararası alanda yoğun bir 
çaba ve emekle oluşturduğu, yılların bilgi, 
birikim ve deneyimlerini yansıtan “Ulusla-
rarası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar” kita-
bımızın tüm teşkilatımıza, sendikal hareke-
te, akademik camiaya, uluslararası ilişkiler 
alanında çalışma yapanlara ve kamuoyuna 
faydalı olmasını diliyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: “HAK-İŞ’in uluslararası alandaki başarılı çalışmalarında 
büyük emeği bulunan Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’ın, Uluslararası ilişkiler 
alanındaki önemli bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtan “Uluslararası Sendikal Hareket ve 

Kuruluşlar” kitabını kamuoyuna sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

HAK-İŞ, YILDIZ’IN “ULUSLARARASI SENDİKAL 
HAREKET ve KURULUŞLAR” KİTABINI YAYINLADI
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YILDIZ, EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 
FEDERASYONU ÜYELERİNİ AĞIRLADI

YILDIZ, ALPEREN OCAKLARI EĞİTİM, KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA VAKFI ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
19 Nisan 2022 tarihinde Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar Federasyonu üyelerini HAK-İŞ’te 

ağırladı. Ziyarete Genel Başkan Yardımcı-
mız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yar-
dımcımız Erdoğan Serdengeçti, Emeklilikte 

Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı 
Gönül Boran Özüpak, federasyon üyeleri ve 
HAK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanımız Merve 
Yılmaz katıldı.
Özüpak, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-
man Yıldız’ı 15 Mayıs 2022 tarihinde fede-
rasyon tarafından düzenlenen “Varız, Biriz, 
Birlikteyiz ve Maltepe’deyiz” mitingine davet 
etti.
Görüşmede, Emeklilikte Yaşa Takılanların 
yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ko-
nusunda karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunuldu.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, yönetim kurulu üyelerine kendi yazdığı 
Uluslararası Sendikal Hareket ve Kuruluş-
lar adlı kitabını hediye etti.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, 21 Nisan 2022 tarihinde Alperen Ocak-
ları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Ge-
nel Başkan Yardımcısı Arif Yazıcı ve Genel 
Sekreter Kenan Gökçen’i ile görüştü.
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız’a ziyarette HAK-İŞ Gençlik Komitesi 
Başkanımız Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu 
eşlik etti. Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve 
Dayanışma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı 
Arif Yazıcı tarafından Genel Başkan Yardım-
cımız Dr. Osman Yıldız’a, Kur’an-ı Kerim ve 
Türk Bayrağı hediye edildi. Ziyaret, gençlik 
çalışmalarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişi 
ve hediyeleşme ile son buldu.
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Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği if-
tar programına; Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ İstanbul İl Başka-
nımız Mustafa İluk, Enerji-İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Öz Pet-
rol-İş Sendikamızın Genel Başkanı Kud-
ret Örgel, Sendikalarımızın İstanbul Şube 
Başkanları ve İl Başkanları ile Yardımcıları 
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın prog-
rama katılanlara selamlarını ileterek ko-
nuşmasına başlayan Hüseyin Öz, “Progra-
mı tertip ettiği için İstanbul İl Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimi-
zi ve birlikteliğimizi daim eylesin. Ramazan 
ayının son günlerini yaşıyoruz. Allah hepi-
mize Ramazan ayının feyzinden ve bereke-
tinden istifade etmeyi hepimize nasip etsin. 
İnşallah Cenab-ı Hak’k bayramı da sevdik-
lerimizle beraber eda etmeyi bizlere nasip 
etsin” dedi.

“Konfederasyon Olarak Büyük Bir 
Aileyiz”

Pandemi dönemi nedeniyle uzun bir süre-
dir bir araya gelemediklerini belirten HAK-
İŞ  Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Öz, 

“İki senenin sonunda birbirimizle son iki 
aylık süreçte görüşme fırsatımız oldu. Bu 
iki senede ülke olarak insanlık olarak çok 
sıkıntılı süreçler yaşadık. Şimdi o sıkıntı-
ların devamını ekonomik sıkıntılar olarak 
yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi sü-
reci bizim ülkemiz açısından hamd olsun 
korkutucu olmaktan çıktı fakat biz etkileri-
ni halen yaşıyoruz. Son yirmi yılda ilk defa 
enflasyonist bir ortama girdik. Altı aydır zor 
bir dönem yaşıyoruz. Bunun ülkemiz ve ça-
lışanlarımız açısından artçı etkileri olacak. 
İstanbul’da yaklaşık yüz elli bin üyemiz sen-

dikalarımızdan umutla haberler bekliyor. 
İstanbul’da yaşamanın zorluğu içerisinde 
üyelerimiz, sendikalarımızdan iş verenlerle 
ek protokoller yapılmak suretiyle imkanla-
rının iyileştirilmesini bekliyor. Biz Konfede-
rasyon olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin 
fertleri olarak her şeyden önce birbirimize 
inanmalı ve güvenmeliyiz. Birbirimize inan-
mak ve güvenmek için de birbirimizi iyi 
tanımamız gerekiyor.  Bu sebeple İstanbul 
İl Başkanlığımızın bu organizasyonu ger-
çekleştirmiş olması hepimiz açısından çok 
kıymetli bir toplantı” ifadelerini kullandı.

 Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, 28 Nisan 2022 tarihinde  
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

 ÖZ, HAK-İŞ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZIN 
İFTAR PROGRAMINA KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayse-
ri’de Erciyes Anadolu Holding ile gerçek-
leştirilecek toplu iş sözleşmesi imza töreni 
öncesinde Kayseri’de sendikalarımızın şube 
başkanları ve iş yeri temsilcileri ile bir araya 
geldi. Toplantıya, HAK-İŞ Kayseri İl Başka-
nı ve Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başka-
nı Serhat Çelik, Öz Sağlık-İş Kayseri Şube 
başkanı Emre Kocaman, HAK-İŞ Nevşehir 
İl Başkanı Muhammed Fatih Mutlu, Sendi-
kalarımızın şube yöneticileri, işyeri sendika 
temsilcileri ve basın mensupları katıldı. 

“Sendikalarımızın Arkasında 
Durmalıyız”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak çalışma hayatında 
her zaman uzlaşıyı benimsediklerini belir-
terek, “Çalışma hayatında uzlaşmayı, birlikte 
iş yapmayı, işçi-işveren ilişkilerini makul bir 
düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Birlikte hare-
ket edersek, sendikamızın alacağı kararların 
arkasında durursak, daha ileri haklar ve im-
kanları elde ederiz” diye konuştu.

“maaşlardaki Artışlar Çalışanlara 
Nefes Aldırdı”

Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen 
artışların tüm toplumu olumsuz etkilediğini 
söyleyen Arslan, “Özellikle yaşadığımız son 
ekonomik kriz, enflasyondaki hızlı yükseliş, 

döviz fiyatlarındaki anormal yükselmeler, 
piyasalardaki ciddi fiyat hareketleri gerçek-
ten ücretlerimizi de ücretli çalışanlarımı-
zın ekonomilerini de ciddi şekilde etkiledi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katkılarıyla asgari ücrette 
getirilen artış, kamuda çalı-
şan hem memur hem de işçi 
arkadaşlarımızın için yapılan 
düzenlemeler gerçekten ça-
lışanlarımıza nefes aldırdı” 
dedi. Kayseri’de Erciyes Hol-
ding bünyesinde görev yapan 
11 bin emekçi için toplu iş 
sözleşmesi imzalanacağını 

hatırlatan Arslan, ”Böyle bir yerde HAK-İŞ’in 
olması ve arkadaşlarımızın sendikalı olması 
hem bizler için hem de Kayseri için gurur 
verici” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2022 tarihinde Kayseri’de Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.

ARSLAN, KAYSERİ’DE TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

“Maaşlardaki Artışlar Çalışanlara Nefes Aldırdı”
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İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Er-
tekin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
ve Özçelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Öz Ağaç-İş Sendikamı-
zın Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz İp-
lik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Rafi Ay, 
Öz Taşıma-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay, Enerji İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Kayseri milletvekili Mehmet Özha-
seki, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy 
ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Ner-

gis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç, Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın şube başkanları ve 
işyeri sendika temsilcileri ile Erciyes Ana-
dolu Holding’e bağlı bütün şirketlerin genel 
müdür ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Erciyes 
Holding bünyesinde görev yapan 11 bin 
emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 
imza töreninin her iki tarafa da hayırlı ol-
ması dileğinde bulundu. Arslan, toplu iş 
sözleşmesinde gelinen noktanın üzerin-
de yaklaşık yüzde 10’a yakın yeni bir artış 
sağlandığına dikkat çekerek, bu artışın sağ-
lanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 
Arslan, “Sendikalarımız ciddi bir müzakere 
süreci yaşadılar. Biz işletmelerimizi raki-

bimiz olarak görmüyoruz, biz onlara rakip 

değiliz biz onlara ortağız. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Şubat 2022 tarihinde Kayseri Erciyes Anadolu Holding ile 
Konfederasyonumuza bağlı Özçelik-İş, Öz Ağaç-İş, Öz İplik-İş, Öz Taşıma-İş ve  

Enerji-İş Sendikalarımız arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

ARSLAN, ERCİYES ANADOLU HOLDİNG 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
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Bu tabi ki sermaye ortaklığı değil, bu şirke-
tin bu holdingin geleceğe hazırlanmasında, 
yeni yatırımlar yapmasında, istihdamın ve 
ihracatın artırılmasında bizim en az on-
lar kadar hassasiyet gösterdiğimizi ve bu 
işletmemizin geleceğe taşınması konu-
sunda sendikalara hangi rol ve görev ve-

rilmişse bunu hakkıyla yapmak için çaba 

sarf ettiğimizi ifade etmek istiyorum” diye 

konuştu.

“HAK-İŞ 21. Yüzyıl Sendikacılığını 
İnşa Ediyor”

Arslan, bazı sendikaların eskiden kalma 

kalıpların ötesine geçemediklerine dikkat 
çekerek, “20. Yüzyılın sloganlarıyla sendi-
kacılık yapanlar, işletmelerini kendilerinin 
rakibi görenler, sendikacılıkta geriye doğ-
ru giderken, Hak-İş Konfederasyonumuz 
işletmeleri ortağı olarak görerek geleceği 
birlikte inşa etme anlayışıyla hareket ettiği 

“Türkiye İçin Öncü Bir Rol Üstlendiniz”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 
görüşmeye de değinen Arslan, “Cumhurbaşkanımızla 

yaptığımız görüşmede Erciyes Anadolu Holding’in 
nasıl Türkiye içinde öncü bir rol üstlendiğini, nasıl hem 
ihracat yaparken, hem üretim yaparken, hem istihdamı 

artırırken, hem de çalışanları ile kurduğu samimi ve dostça 
ilişki nedeniyle de takdire şayan olduğunu kendileriyle 

paylaştım. Bu bizim için, Kayseri için ve Türkiye endüstri 
ilişkiler sistemi için de örnek bir durum” dedi.
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için üye sayısını sürekli artıran bir nokta-
da. Biz 21. Yüzyılın sendikacılığını da inşa 
ediyoruz. Bunun en güzel örneğini burada 
görüyoruz” dedi.

”Sözleşmenin Hayırlı Olmasını 
Diliyorum”

Piyasalarda son zamanlarda yaşanan sı-
kıntılara da değinen Arslan, “Bu işletmemiz 
maliyetlerde meydana gelen bunca artışa 
rağmen, çalışanların haklarının korunması 
konusunda büyük bir titizlik ve duyarlılık 
göstermektedir. Sözleşmemizin ülke-
miz için, Kayserimiz için, Holdingimiz için, 
HAK-İŞ için ve bütün emekçiler için hayırlı 
ve mübarek olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

 “Elde Edilen Sonuç İşçimiz lehine 
Oldu”

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu 

Üyesi ve CEO’su Al-
paslan Baki Ertekin 
yaptığı konuşmada, 
“Toplu iş sözleş-
melerini ciddi bir 
manada kul hakkı 
olarak görüyorum. 
Buralar bize ema-
net. İşçi arkadaşla-
rımızın bilek gücü 
ile biz buraları yö-
netiyoruz. Bugün imzalanacak olan toplu 
iş sözleşmesinin kul hakkını gözetilen bir 
noktada olduğunun gururu ile bu imzaları 
atacağız. Buraya gelen tüm konuklarımızın 
işçi dostu olduğunu biliyorum. Elde edilen 
sonuç da işçimizden yana oldu. Son rötuş-
ları bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve il 
başkanlarımızın huzurunda nihayetlendir-
dik” dedi.

“maaşlar ve Sosyal Haklarda Artış 
Sağlandık”

Ertekin, zam oranlarına ilişkin olarak “bu yıl 
ki sözleşmemizde dipte en dipte yüzde 60 
bir zam veriyoruz. Ücret ve kıdem zammı 
olarak yüzde 56, sosyal yardımlar olarak 
yüzde 84, kurban ve ramazan bayram harç-
lıklarının üzerine yüzde 100 zam, Ramazan 
iaşe tutarına yüzde 100 zam, yönetici po-
zisyonundaki mavi yakalı çalışanlarımıza 
mevcut ücret artışı yanında yüzde 30 artış, 
yılda 3 maaş ikramiye alan arkadaşlarımı-
za 4 maaş ikramiye, vardiyası geceye ge-
len arkadaşlarımıza yüzde 5 gece vardiyası 
zammı, çalışanlarımıza markalarımızdan 
yapacakları alışverişlere yüzde 20 net indi-
rim uygulayacağız. Kıdemli çalışanlarımızın 
yıllık izinlerini 3 gün artıracağız” açıklama-
sını yaptı. 

"HAYıRlı OlSUN"
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı 

Taner Yıldız ve Çevre ve Şehircilik eski 
Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Kayseri 
milletvekili Mehmet Özhaseki de birer 
selamlama konuşmaları gerçekleşti-

rerek, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve 
Erciyes Anadolu Holding arasında im-
zalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı 

olması dileklerinde bulundular.
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Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, 
Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Aybüke 
Bengü Özmutaf, Hizmet-iş Sendikası Hukuk 
Müşaviri Av. Hacer Türk Albayrak ve Kadın 
Komitesi Sorumlumuz Yağmur Açıkalın top-
lantıya katıldılar. 
Toplantıya Ak Parti Balıkesir Milletvekili 
Belgin Uygur başkanlık ederken, Komisyon 
üyeleri Ak Parti Hatay Milletvekili Sabahat 
Özgürsoy Çelik, Ak Parti Kayseri Milletvekili 
Hülya Nergis, CHP Bartın Milletvekili Aysu 
Bankoğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan 
Hancıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Er-
dem de katıldılar. 
Toplantıda 3 işçi konfederasyonunun kadın 
çalışmalarını yürüten uzmanları bulundular.
Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin “İş 
Ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması” ko-
nusunda 30 dakikalık bir sunum gerçekleş-
tirerek, kadınların işgücü piyasasına katılım-
larının arttırılması ve anneliğe bağlı ayrımcı 
uygulamaların önüne geçilmesi için konfe-
derasyonumuzun görüş ve önerileri hakkın-
da komisyon başkanı ve üyelerine bilgi verdi.
HAK-İŞ Kadın Komitemiz tarafından, 
- Kadın işçinin doğumdan önce ve doğumdan 
sonra izin ve çalışma şartlarında düzenleme 
ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

- Ebeveyn izinlerinin artırması anne ve baba-
ya ayrı ayrı verilmesi,
- Analık hakkı kapsamında izin kullanan ka-
dın çalışanlara psikolojik baskı yapıldığını, bu 
izinlerin anneye değil çocuğa özgülendiğinin 
vurgulanması,
- Her mahallede kapasitesi yüksek, ulaşılabi-
lir, uygun fiyata, 24 saat usulü çalışan kreş ve 
anaokullarının kurulması,
- Çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı ücret-
lerinin yüksekliği ve bakım ekonomisine çö-
züm bulması,
- 16 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete de 
yayınlanan “Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” in 
13. Maddesinde yer alan işverenin 150 Kadın 
işçinin çalıştırması halinde kreş açma zorun-
luluğu bulunduğuna dair düzenlemenin “150 
işçi” olarak değiştirilmesi, 
- Türk Borçlar Kanunu  kapsamında çalisan 
kadınların İş Kanunu kapsamındaki haklar-
dan faydalanamadiklarini kadın çalışanlar 
arasında söz konusu hakların kullanımı ko-
nusunda adil düzenleme yapılması,
- Kısmi süreli çalışma modellerinin mevcut 
işçilik hakları korunarak, dezavantajlı grup-
ların (kadın, genç, engelli ve yaşlı) istihdama 

girişlerinin sağlanabilmesi, işsizliğin önlen-
mesi ve istihdamın arttırılması amacıyla kul-
lanılması ,
- Bireylerin asgari yaşam standartlarını sağ-
layacak hak temelli bir “Düzenli Asgari Gelir 
Desteği” sisteminin kurulması, 
- Sosyal güvenlik bağlantısı kurulmuş “Gü-
venceli Esnek Çalışma” modellerinin, geliş-
tirilmesi,
- Kadınların kariyer gelişimlerinin desteklen-
mesi için düzenlemeler yapılması,
- İş, aile ve yaşam dengesi şiddet nedeniyle 
bozulmuş ya da bozulma ihtimali olan çalı-
şanların haklarını korumak/iyileştirmek için 
ILO C190 no’lu sözleşmenin onaylanması,
- İş, aile ve sosyal yaşamın uyumlaştırılması 
konusunda sosyal diyalog mekanizmalarının 
oluşturulması, kurulacak mekanizmanın ta-
raflara sorumluluk yüklemesi gerektiği ko-
nularındaki görüş ve önerilerimiz toplantıya 
katılan komisyon üyeleri ve diğer katılımcılar 
ile paylaşıldı. 
Aynı toplantıda ILO'nun C190 no’lu sözleş-
mesinin Türkiye nezdinde onaylanması ta-
lebimizi de dile getiren Zengin, ilgili sözleş-
menin Toplu İş Sözleşmelerine uyarlanması 
hakkında Konfederasyonumuz tarafından 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

HAK-İŞ Kadın Komitemiz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 27. yasama dönemi, 
4 yasama yılının, 8 Temmuz 2021 tarihli kararıyla kurulan “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının 

Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin 
Belirlenmesi Konulu" alt komisyonunun toplantısına katıldı. 

TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
ALT KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK
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Yürüyüşün ardından çadır önünde yapılan 
basın açıklamasına Konfederasyonumuz 
ve Sivil toplum kuruluşları destek verdiler.
3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl binasının 
önünde başlayan oturma eyleminin 900. 

günü vesilesiyle bu eylemi devam ettiren 
aileleri çadırda ziyaret ettik.
Ailelerle görüşüp Konfederasyonumuz ve 
750 bine yakın üyemizin bu mücadelede 
yanlarında olduğunu kendilerine ilettik.

Evlat Nöbetinin ilk günden beri Diyarba-
kır Annelerinin mücadelesinin yanında yer 
alan Konfederasyonumuz HAK-İŞ, evlat 
nöbetinin 900. gününde de HDP Diyarbakır 
İl binası önünde nöbet tutan annelerin ya-
nındaydı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi 
sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP 
il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı 
oturma eylemine katılım günden güne ar-
tarak 263'e ulaştı.
Kar kış, sıcak soğuk, yağmur çamur, bay-
ram, salgın demeden büyük bir dayanışma 
ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi 
sayesinde 34 aile evladını terörün pençe-
sinden kurtarmayı başardı. Binlerce gencin 
dağa kaçırılmasının önüne geçen bu sivil 
eylemi Konfederasyon olarak destekleme-
ye devam edeceğiz.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komite Sorumlumuz Yağmur Açıkalın 
ve Hizmet-iş Sendikamızın Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ile üyelerimiz 18 Şubat 2022 

tarihinde Diyarbakır Annelerinin direnişinin 900. gününde düzenlenen yürüyüşe katıldılar.

HAKLI MÜCADELENİN 900. GÜNÜNDE 
DİYARBAKIR ANNELERİMİZİN YANINDAYIZ
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart 
2022 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitemiz ta-
rafından Tokat'ta düzenlenen “Çalışma Ha-
yatında ve Sendikal Hayatta Kadın” İl Eğitim 
programına katıldı.
Eğitim programına; Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. 
Eyüp Eroğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İb-
rahim Yeşilyurt, HAK-İŞ Tokat İl Başkanımız 
Resul Demir, HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanımız Fatma Zengin, siyasi partilerin To-
kat İl Başkanları, kamu kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri, Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın Tokat Şube Başkan-
ları ve Yöneticileri, Kadın Komite başkanla-
rı ve üyeleri, çalışanlar, Tokat sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ile basın mensupları 
katıldı.

“Tokat’ta Ciddi Bir Gelişme 
İçerisindeyiz”

Arslan, “Toplantımızı, sendikal hayatı gelece-
ğe nasıl taşıyacağız, kadın ve erkek üyeleri-
mizle birlikte HAK-İŞ’i ve HAK-İŞ mücadele-
sini geleceğe nasıl birlikte devam ettireceğiz 
konusunda bir başlangıç olarak görüyoruz. 
Tokat mütevazi bir ilimiz ama HAK-İŞ olarak 
hızla üye sayımızı artıran bir ilimiz. Burada 
Öz İplik-İş, Öz Sağlık-İş ve Hizmet-İş Sendi-

kalarımız ve diğer sendikalarımızla Tokat’ta 
ciddi bir gelişme içerisindeyiz. HAK-İŞ üye 
sayısının artışının Tokat’ta da olduğunu gör-
mek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“mücadele Vermezsek 
Olumsuzlukları Yaşamaya Devam 
Ederiz”

Emekçi tüm kadınların sendikal mücadele-
nin içerisinde görev alması gerektiğini ha-
tırlatan Arslan, “İşyerlerinde kadın olmak, 
ülkemizde ve dünyada bir bedel gerektiriyor. 
Ama çalışan kadın ayrı bir bedel ödeyerek 
ayakta tutunmaya çalışıyor. Anne olmak, 
eş olmak ve sendikacı kadın olmak da be-
deller ödemeyi gerektiriyor. Bu bedelleri 
ödeyemezsek, bu mücadeleye kendimizi 
koyamazsak, bu mücadelede geride kalır-
sak bütün yaşadığımız olumsuzlukları ya-
şamaya devam edeceğiz. O nedenle HAK-İŞ 
kadın üyelerinin öncelikle kendilerine güve-
ni, kendilerinin ne kadar değerli ve kıymetli 
olduklarını ve sadece üreterek değil aynı za-
manda toplumdaki varlıklarını anne olarak, 
eş olarak ve bir kadın hassasiyetiyle sür-
dürmelerini toplumunun geleceği ve barışı 
açısından aile kavramı dahil bizi bir arada 
tutan değerlerimiz açısından çok önemli ve 
kıymetli görüyoruz” diye konuştu. 

“Sorunlarımızı Hep Birlikte 
Çözeceğiz”

Arslan, HAK-İŞ’e bağlı 200 bin kadın üyenin 
sendikal mücadele de aktif olarak görev al-
ması konusunda yoğun bir çaba sarf edildi-
ğini belirterek, “Kadınlar ev işlerine, erkekler 
ise sendikal faaliyetlere daha çok katılıyor-
lar. Aslında bizler birlikte hayatı paylaştığı-
mıza göre mücadeleyi de birlikte yapmamız 
gerekiyor. Kadınlarımızın bütün sorunlarını 
kadınlarla çözme imkanımız ne yazık ki yok. 
Birlikte çözebilecek bir iradeye ihtiyacımız 
var. Kadın ve erkek birbirlerinin rakibi değil-
dir” hatırlatmasında bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Mart 2022 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitemiz tarafından 
Tokat'ta düzenlenen “Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın”  

İl Eğitim programına katıldı.

ARSLAN, TOKAT’TA “ÇALIŞMA HAYATINDA ve SENDİKAL 
HAYATTA KADIN” EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
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“HAK-İŞ’e İnanın”

Tokatlı kadın emekçilere seslenen Arslan, 
her bir üyenin sendikal mücadeleye katkı 
vermesi gerektiğinin altını çizerek, “Sendikal 
mücadeleye daha çok katkı verin ve bu mü-
cadeleye daha çok inanın. Kendinize güve-
nin, HAK-İŞ’e inanın. Böyle olursak başarılı 
oluruz. Bütün kadınlarımızla bu mücadeleyi 
başarmamız gerekiyor. Ülkemiz için de bu 
çok önemli. Her gün kadın cinayetlerinin 
olması benim ülkeme yakışmıyor. Ülkemi-
zin asli unsurları arasında böyle şeyler yok. 
Bunları yaşıyoruz ama bunu da tersine dö-
nüştürmemiz gerekiyor. Kadınımıza yöne-
lik şiddet ve cinayet, ayrımcılıkları, yaşanan 
kötü deneyimleri durdurmanın yolu da biz-
lerden geçiyor” dedi.

“Türkiye’yi Batmış Bir Ülke 
Sananlara Pabuç Bırakmayız”

Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı zorluklara 
da dikkat çeken Arslan, “Zorluklarımız var, 
sıkıntılar var, dünyanın ve bölgenin yaşa-
dığı sorunlar var ama bu sorunlar bizi asla 
karamsar olmaya itmemeli. Bu sorunları 
birlikte aşacağız, bu ülkenin bu zorlukların 
üstesinden gelecek iradesi var” dedi.

“Bu Onurlu mücadeleyi Sizlerle 
Birlikte Başaracağız”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zen-
gin, Tokatlı kadın emekçilerle buluşmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “To-
kat’ta düzenlediğimiz etkinliğimizde, sendi-
kal bakış açısıyla örgütlenmeyi, iş barışını, 
hukuki haklarımızı ve fıtratta farklılık ve hak-
larda eşitlik konularında eğitim verilecektir. 
Bu eğitimleri sadece sizler için değil, sosyal 
çevreniz için de faydalı olmasını temenni 

ediyoruz. Gayemiz milyonlarca emekçinin 
alın terini, haklarını, menfaatlerini korumak 
ve geliştirmektir. Bu onurlu mücadeleyi siz-
lerle hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye 
konuştu.
HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir yaptığı 
konuşmada “Konfederasyonumuz tarafın-
dan düzenlenen programın verimli geçme-
sini temenni ediyorum. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın önderliğinde yaptığımız 
tüm çalışmalarla sendikal hayata özgün 
değerler katmaya devam ediyoruz. Çalışan-
larımıza yönelik faaliyetlerimizde, çalışma 
hayatına sendikacı kadın liderler kazandır-
ma hedefi içerisindeyiz” dedi. Konuşmaların 
ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve 
Özaydın tarafından HAK-İŞ Bakış Açısıyla 
Sendikal Örgütlenme, Hizmet-İş Sendika-
mızın Hukuk Müşaviri Av. Kiraz Bilge Ak-
çomak Süren tarafından Çalışma Yaşamın-
da Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. üyesi Nergis Dama tarafından 
“Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” Eksenin-
de Çalışma Hayatında Kadın ve İş Barışı ko-
nularında sunum gerçekleştirildi.
HAK-İŞ bakış açısıyla sendikal liderlik ko-
nusunda Öz İplik İş Sendikası genel denetim 
kurulu üyesi Çorlu Şube Başkanı Canan İşbi-
len de sendikal deneyimlerini aktardı. 
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları hastanesi önünde, 25 Mart 2022 ta-
rihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına 
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanımız Fatma 
Zengin, Öz Sağlık İş Sendikası Kadın Ko-
mitesi Başkanı ve Genel Denetleme Kurulu 
Başkanı Tuba Gülpembelioğlu, HAK-İŞ Adı-
yaman İl Başkanı Hasan Kılınç, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Osman 
İzci ve yönetim kurulu üyeleri, Hizmet-İş 
Sendikası Adıyaman Şube Yönetimi, Kadın 
komiteleri, merhumenin büyük oğlu Enes 
Yücel, Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyeleri, 
hastane çalışanları ve basın mensupları 
katıldı. 
“Ayrımcılığa, Şiddete ve Tacize Maruz Kal-
mak İstemiyoruz, Güvenli, Güvenceli ve 
Adil Bir Hayat İstiyoruz” pankartının yer al-
dığı açıklamada, “Sessiz Kalma Suça Ortak 
Olma”, “Şiddetsiz Bir Coğrafya İstiyoruz”, 
“Şiddet kadınların kaderi olmasın”, “Kadın 
cinayetlerine ‘hayır’ diyoruz” şeklinde döviz 
ve pankartlar taşıdılar. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, “Bütün dünyada ve ülkemizde ka-

dın emeğinin konuşulduğu, kadın işçilerin 
mücadelesinin konuşulduğu bir günde, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, bir 
kadın üyemizin elinde görmeyi düşlediği-
miz çiçekleri maalesef mezarına koydu-
ğumuz kara bir gün yaşadık” dedi. Zengin, 
üyemiz Remziye Yücel’in ayrılmak istediği 
eşi tarafından, yürekleri paramparça eden, 

korkunç ve tasarlanmış bir şekilde öldürül-
düğünü anımsatarak, “Ekmeğinin peşinde 
sabahın erken saatlerinde işine gitmek 
üzere evinden ayrılan Remziye kardeşimiz, 
sokak ortasında canice bir saldırı yaşadı. 
Ağır yaralanan üyemiz kaldırıldığı hastane-
de ne yazık ki bu hayata, evlatlarına, sev-
diklerine, ailesine veda etti” dedi.
Türkiye’de 2020 yılında 268, 2021 yılında 307 
kadının öldürüldüğünü anımsatan Zengin, 
“Hiç kimsenin hayatı bir isimden veya bir 
sayıdan ibaret değil. Hepimizin bir hayatı, 
bir ailesi ve bir hayali var.  Bir insan ölür, bin 
insanın hayalleri gömülür” dedi. 
Fatma Zengin, “Bizler çalışan emekçi ka-
dınlar olarak, Adıyaman’ımızda meydana 
gelen bu vahşi cinayeti kınıyoruz. Kadınla-
ra yönelmiş bu saplantılı hali kınıyoruz. Bir 
kadını hayattan sevdiklerinden kopartan bu 
tasarlanmış cinneti kınıyoruz. Bir gün daha 
ötelenmeyecek kadın cinayeti yasal düzen-
lemesi için hemen şimdi diyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki kadın komitesi üyeleri,  
7 Mart tarihinde kocası tarafından öldürülen Öz Sağlık-İş Sendikamızın üyesi 

Remziye Yücel cinayetine tepki göstermek için çalıştığı kadın doğum hastanesi önünde 
bir basın açıklaması düzenledi. 

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ’NDEN 
REMZİYE YÜCEL CİNAYETİNE TEPKİ



118 |  HABERLER

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

Hayati tehlikesi olan çalışanların bu süreç 
bitene kadar can ve iş güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla HAK-İŞ’in mevzuat değişik-
liği önerilerini şu şekildi sundu:
“HAK-İŞ olarak, Kendisine yönelmiş veya 
yönelmesi kuvvetle muhtemel şiddet veya 
taciz olayı nedeniyle hayati tehlikesi olan 
işçinin talebi üzerine;
Uygun bir pozisyonun olması halinde görev 
yeri değişikliği yapılabilmesini,
İş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme 
hakkının tanınmasını, 
Kıdem tazminatının ödenmesini,
Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi-
nin işe tekrar başlamak istemesi halinde 
işe alımda öncelik tanınmasını,

Kısmi süreli, uzaktan çalışma gibi esnek 
çalışma imkânlarının sağlanmasını,
Kıdemden sayılan ücretli/ücretsiz izin hak-
kı verilmesini ve işten ayrı kaldığı süre bo-
yunca gelir kaybının devlet tarafından karşı-
lanmasını istiyoruz.

Bu Konuda Bir An Önce Yasal 
Düzenleme Yapılmasını Talep 
Ediyoruz.”

Kadın Komite Başkanımız Zengin, Öz Sağ-
lık-İş Sendikamızın talebini dikkate alarak 
Remziye Yücel’in evladına iş imkânı sözü 
veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Sü-
leyman Kılınç’a da teşekkürlerini iletti. Zen-
gin, “Evlatlarımızın yaralarını hep birlikte 
sarmaya çalışacağız” dedi. 

Taziye Ziyaretinde Bulunuldu

HAK-İŞ kadın komiteleri olarak, “Bu son 
olsun diyor, toplumumuzu şiddetle mü-
cadele konusunda topyekûn seferberliğe 
davet ediyoruz. Hakkın Rahmetine kavu-
şan Remziye Yücel kardeşimize Allah’tan 
rahmet, sevenlerine ve Öz Sağlık İş Cami-
amıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz.  Emek 
hareketinin başı sağ olsun” dedi. 
Zengin ve beraberindeki heyet merhume 
Yücel’in kabrini ziyaret edip, Kuran’ı Kerim 
okudu. Ailesine ve evlatlarına taziye ziya-
retinde bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu-
muz ve Öz Sağlık-İş Sendikamız tarafından 
nakdi yardımda bulunuldu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
18 Şubat ve 22 Şubat 2022 tarihinde 
Hizmet-İş Sendikamız tarafından 
Kadın Komite Başkanlarına yöne-
lik olarak gerçekleştirilen Aidiyet 
ve Motivasyon Geliştirme Eğitimi 
programına katıldı.
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in faaliyetleri ve gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

ARSLAN, EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILDI



119HABERLER  |  

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

İHH AFET YÖNETİM BAŞKANLIĞI'NDAN 
HAK-İŞ AFET İŞLERİ KOMİTEMİZE ZİYARET

HAK-İŞ Kadın Komitesi toplantısı, 1 Nisan 
2022 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkanı Fatma Zengin Başkanlığında Öz 
Gıda-İş Sendikamızın ev sahipliğinde ger-

çekleştirildi. Toplantıya konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın Genel Merkez 
Kadın Komitesi Başkanları ve yardımcıları 
ile HAK-İŞ Kadın Komite Sorumlusu Sevgi 

Yağmur Açıkalın katıldı. Toplantı ev sahibi 
sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Ay-
büke Bengü Özmutaf’ın selamlama ve açı-
lış konuşması ile başladı.
Ardından sendikalarımızın güncel kadın 
komitesi faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak 
olan faaliyetler hakkında görüş alışverişin-
de bulunuldu.
Toplantıda, Öz Sağlık-İş Kadın Komite-
si Başkanı Tuba Gülpembelioğlu, HAK-İŞ 
Kadın Komitesini, Öz Gıda-İş Sendikamı-
zın Kadın Komite Başkanı Aybüke Bengü 
Özmutaf’ın “Uluslararası alanda HAK-İŞ 
ve Üye Sendikalarımız” Konulu Eğitim ger-
çekleştirildi. Toplantı soru cevabın ardından 
sona erdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Baş-
kanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli 

ve beraberindeki heyet, 29 Mart 2022 tari-
hinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziya-

ret ederek, Afet İşleri Komite Başkanımız, 
HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi Ekip 

Liderimiz Recep Bişkin ile bir araya geldi.
Ziyarette HAK-İŞ İş Sağlığı ve Güvenliği 
Komite Başkanımız ve HAK Arama ve 
Kurtarma Umut Timi üyemiz Mert De-
mir de yer aldı. Görüşmede, afet ve acil 
durumların ulusal ve uluslararası boyu-
tu, AFAD koordinasyonunda yürütülen 
2022 yılı ortak tatbikatlar, yaşanan son 
gelişmeler ve projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Afet İşleri Ko-
mite Başkanımız Recep Bişkin görüşme 
sonunda misafirlerimize, Afet ve Acil 
Durum Çantası hediye etti.
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ORTAK PAYLAŞIM PLATFORMU KADIN KOMİTESİ'NİN 
İLK TOPLANTISINA KATILDIK

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ'NÜ ZİYARET ETTİK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu’nun ev sahipliğinde, HAK-İŞ ve TÜRK-
İŞ’in katılımı ile düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumu (OPF) 11 Mart 2022 tarihinde video 
konferans sistemiyle Ortak Paylaşım Fo-
rumu (OPF) Kadın Komitesi ilk toplantısını 
gerçekleştirilmiştir. 

 2022 yılında düzenlenen  ilk Komite top-
lantısına Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i, 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma 
Zengin, Kadın Komitesi Başkan Yardımcı-
larımız Aybüke Bengü Özmutaf ve Hatice 
Ayhan temsil etmiştir.
Toplantıya Marmara Üniversitesi Ekono-

mik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) 
Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman 
katılım sağlamış, olup ESKAR ile olası iş 
birlikleri değerlendirmiştir.
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Pa-
raları Kullanmaya Yetkili Kurul’a yapılan 
Ortak Proje Başvurusundan, paydaşların 
yeni dönemde yürüttükleri ‘Kadın’ konulu 
iyi uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi-
ler sunmuştur.
Katılımcılar, çalışma hayatının en önemli 
aktörlerini bir araya getiren Ortak Payla-
şım Forumu kapsamında, sosyal diyalog 
mekanizmasının etkin bir şekilde kulla-
nılması, iş yaşamında kadının her alanda 
güçlendirilmesi, karar alma mekanizmala-
rında ve liderlik pozisyonlarında kadınların 
desteklenmesi, işyerinde cinsiyet temelli 
ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, geleceğin 
işlerinde kadın katılımı konuları üzerinde 
durulmuştur. Gündem görüş, öneri ve di-
lekler ile son bulmuştur.

Kadın Komitemiz, 10 Mart 2022 tarihin-
de Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser 
Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, Kadın Komite Başkanımız Fat-
ma Zengin, Kadın Komite Başkan Yar-
dımcımız ve Öz Sağlık-İş Sendikamızın 

Kadın Komite Başkanı Tuba Gülpembe-
lioğlu ile HAK-İŞ Kadın Komite Sorum-
lumuz Yağmur Açıkalın bulundu. Kadının 
Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğ-
lu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü'nü kutlayarak, 7 Mart tarihinde 

büyük coşkuyla gerçekleştirdiğimiz 11. 
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmamı-
zın detayları hakkında bilgi verdik. 
Zengin, Kadın Emeği Buluşmamızda 
gerçekleştirilen çalıştay grupları ve çı-
kan sonuçlar hakkında Genel Müdürü-
müzü bilgilendirerek, taleplerimizi dile 
getirdi. 
ILO'nun C190 nolu sözleşmesinin toplu 
iş sözleşmelerine uyarlanması broşür 
çalışmamızı Ustaoğlu'na ileterek, bu 
sözleşmenin Türkiye tarafından da im-
zalanması talebimizi bir kez daha dile 
getirdik. 
Genel Müdürlük tarafından yapılacak 
çalışma komisyonlarına hem sendika-
larımız hem de Konfederasyon olarak 
destek verebileceğimizi belirttik.
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KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ 
PROJESİ (WOMENUP) AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDIK

GELECEĞİN İŞLERİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI 
ÖN ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK

“KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA” EĞİTİMİNE KATILDIK

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başka-
nımız Fatma Zengin ve Kadın 
Komite Sorumlumuz Yağmur 
Açıkalın Sosyal Güvenlik Kuru-
mu tarafından 16 Şubat 2022 
tarihinde gerçekleştirilen Kayıtlı 
Kadın İstihdamının Desteklen-
mesi Projesi  (WOMENUP) açılış 
toplantısına katıldı. 
İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, 

Kahramanmaraş, Samsun ve 
Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 4 
bin kadın işverenin destekleye-
ceği projede 20 Ay süre ile işve-
renlere asgari ücretin net tutarı-
na kadar hibe desteği verilecek.
Projenin açılış toplantısına ba-
kanlıklardan, devlet kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Çalışma Genel Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen “Cinsiyet 
Eşitliği Odağında Geleceğin İnsa-
na Yakışır İşleri Yaklaşımının Des-
teklenmesi Projesi” kapsamında 
sektörel yaklaşımların araştırıl-
ması konulu bir ön çalıştay yapıldı.
İlgili çalıştaya Kadın Komite Baş-
kan Yardımcılarımızdan sağlık 
sektörünü temsilen Tuba Gül-
pembelioğlu, finans ve bankacılık 

sektörünü temsilen Cennet Can, 
bilgi ve iletişim sektörünü temsi-
len Elif Temel ve enerji sektörünü 
temsilen Gülüzar Yılmaz katıldı-
lar.
Çevrim içi gerçekleştirilen ve ilgili 
sektörlere yaklaşımların değer-
lendirildiği çalıştayda temsilcile-
rimiz yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri noktasında söz alarak 
katkıda bulundular. 

ÇASGEM tarafından 2-4 Şubat 
2022 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen “Kapalı Alanlarda 
Güvenli Çalışma” konulu eğitimi 
tamamladık. 
Eğitim programına, İSG Komite 
Başkanımız Mert Demir, Ulusla-
rarası İlişkiler Uzmanımız Ahmed 
Halfaya ve Mustafa Sema Sürücü 
katılım sağladı.

Eğitim programında ulusal ve 
uluslararası İSG mevzuatı, kapalı 
alanlardaki standartlar, iş tehlike 
analizi hazırlama, gaz ölçümü, 
havalandırma, solunum koru-
ması, kaza incelemesi, kapalı 
alanlarda uygulamalı kurtarma 
gibi çeşitli birçok konu ele alındı. 
Uygulama eğitiminde ilkyardım 
ve kapalı alandan kurtarma se-
naryosu gerçekleştirildi.
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GAZZE DESTEK DERNEĞİ’NDEN, HAK-İŞ’E ZİYARET

AFET İŞLERİ KOMİTEMİZ 
2022 YILI EĞİTİMLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Ab-
dalmajed Al-Aloul ve Yurtiçi Koordinasyon 
Sorumlusu Caner Köktaş, 20 Ocak 2022 

tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i 
ziyaret ederek Genel Sekreter Yardımcımız 
Erdoğan Serdengeçti ile bir araya geldi.

Ziyarette, Dış İlişkiler Uzmanlarımız Ah-
med Halfaya ve Mustafa Sema Sürücü de 
yer aldı. Görüşmede, Gazze’de yaşanan İn-
sani Durum Raporu hakkında görüşülerek, 
Gazze’nin imar durumu, barınma ihtiyacı, 
sağlık, altyapı problemleri ve son gelişme-
lerle birlikte derneğin yürüttüğü projeler 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunuldu. Genel Sekreter Yardımcımız Erdo-
ğan Serdengeçti, Gazze Destek Derneği’ni 
(GDD) HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ’in yürütmüş olduğu Filistin 
ve Kudüs faaliyetleri hakkında bilgilendir-
melerde bulundu.
Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Bişkin 
19-21 Ocak 2022 tarihlerinde AFAD İl ve 
Birlik Müdürlüklerini ziyaret etti.
Afet İşleri Komite Başkanımız Recep Biş-
kin ve Komite üyemiz Mert Tezer, 2022 yılı 

HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi eği-
tim planlamalarını gerçekleştirmek üzere 
Sakarya, İstanbul ve Bursa’da AFAD İl ve 
Birlik Müdürlüklerini ziyaret ederek eğitim 
planlamaları hakkında çalışmalar gerçek-

leştirdi.  Komitemiz, eğitim planlamalarını 
görüşmek üzere AFAD Sakarya İl Müdürü 
Hüseyin Kaşkaş, İstanbul Birlik Müdürü 
Cengiz Karakuş, Bursa Eğitim Birim Amiri 
İsmail Can ile AFAD Birlik Müdürlüklerinde 
yer alan eğitim sahalarını ziyaret ederek 
eğitimlerin kapsamları gönüllü katılımcı-
ların yeterlilik düzeyleri gibi birçok konuda 
fikir alışverişinde bulundu.
Genel Merkez ekibimizin akredite çalış-
maları, 2022 yılında gerçekleştirilmesi 
planlanan “Yeterlilik Boyutuyla Hak Arama 
Kurtarma ve Umut Timinin Güçlendirilme-
si ve Yaygınlaştırılması Projesi” eğitimleri,  
gerçekleştirilecek olan arama kurtarma 
çalışmalarının içerik analizi ve yaralılara 
müdahale eğitimleri hakkında görüşmeler 
gerçekleştirildi. 
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ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK BAKIM ve EĞİTİM HİZMETLERİ 
PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI'NA KATILDIK

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
ÖZ İPLİK İŞ SENDİKAMIZDA TOPLANDI

HAK-İŞ Kadın Komite Başkan Yardımcımız 
ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Baş-
kanı Hatice Ayhan, TBB, EBRD & ILO’nun 
organize ettiği ‘Erken Dönem Çocukluk 
Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paydaşlar Ça-
lıştayına katıldı. Çalıştayda, kaynaklar ve 
kısıtlar ışığında sürdürülebilir erken çocuk-

luk bakım modelleri arayışına ilişkin pay-
daş çalışmaları değerlendirildi. Kamu, özel 
sektör, belediyeler, sivil toplum ve sosyal 
tarafların işbirliği ile iyi örneklerin Türki-
ye’de yaygınlaştırılmasına ilişkin koşulların 
yasal çerçeve, finansman ve yönetim mo-
delleri ekseninde ele alınarak bütün bunla-

rın kadın istihdamı üzerine etkileri değer-
lendirildi.
Kadın Komite Başkan Yardımcımız Ayhan, 
çalıştay da söz alarak HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın konuya ilişkin gö-
rüşlerini ve çocuk bakım hizmetleri konu-
sundaki yürütülen çalışmalara ilişkin tec-
rübelerimizi paylaştı. 
Çalıştay kapsamında katılımcılarla, erken 
çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin tekil 
işveren uygulamaları, işverenlerin işbirlik-
leri ile öncülük ettikleri uygulamalar, sen-
dikalar öncülüğünde sunulan hizmetler, 
belediye kreşleri, bağlamında kapsamlı 
olarak tartışıldı. Mevzuat, finansman, yöne-
tim, izleme ve değerlendirme, denetim ve 
kadınlar, aileler ve çocuklara katkıları bağ-
lamında analiz edildiği çalıştayın ve kreşleri 
olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kartal 
Belediyesi gibi kurumlar kreşleri nasıl iş-
lettikleri hakkında örnekler sundu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi toplantısı, 3 Ocak 
2022 tarihinde Öz İplik İş Sendikamızın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Öz İplik İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Rafi Ay, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
Başkan Yardımcısı ve Öz İplik İş Sendikası 

Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanları 
ve yardımcıları ile HAK-İŞ Kadın Komite 
Sorumlusu Sevgi Yağmur Açıkalın katıldı.
Öz İplik-İş Sendikamızın Genel Başkanı 

Rafi Ay, katılımcıların yeni yıllarını kutlaya-
rak, 2022 yılının tüm insanlığa başarı, sağlık 
ve hayırlar getirmesi temennisinde bulun-
du. Ay, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’İn ve 
bağlı sendikaların olduğu gibi Öz İplik-İş 
Sendikasının da oldukça aktif bir kadın 
komitesinin olduğunu belirterek, “İçinde 
bulunduğumuz sektörün yüzde 60’ı, üyele-
rimizin ise yüzde 35’inden fazlası kadın ça-
lışanlardan oluşmaktadır. Kadın konusuna 
duyarsız kalmamız mümkün değil. Kadın 
çalışmalarımız sadece kadın komitemizle 
sınırlı değil, temsilcilerimiz ve karar meka-
nizmalarımızda da kadınlar yer almaktadır.  
Kadın komitesi toplantısı vesilesiyle sizleri 
genel merkezimizde ağırlamaktan dolayı 
çok mutluyuz.”
Toplantıda, 2022 yılında sendika kadın ko-
mitesi faaliyet planlarının hazırlanması, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık çalış-
maları görüşüldü.
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ANALİZ ÇALIŞTAYI ve HANE İÇİ
BAKIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLANTISI'NA KATILDIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalış-
ma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana 
Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi 
Projesi” kapsamında kurulan Geleceğin 
İşleri Komisyonu’nun düzenlediği iki ayrı 
toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 
temsilen HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan 
Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu katıldı.
Komisyonun düzenlediği  “Kadın İstihdamı 
ve Hane İçi Bakım Yükümlülükleri” toplan-
tısı 19 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
HAK-İŞ olarak, güçlü toplumun oluşturul-
masının temelinde güçlü ailenin bulundu-
ğu inancıyla, ailenin güçlendirilmesi için 
her türlü sosyal ve ekonomik önlemlerin 
alınmasının ve sosyal politikaların geliştiril-
mesinin önemine inandıklarını vurgulayan 
Gülpembelioğlu “Bu kapsamda, emekçi 
kadınların, toplumsal değer yargılarının ko-

runması ve güçlendirilmesinde önemli rol 
ve katkıları olacağına inanmaktayız" dedi. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kadın çalı-
şanların aile ve iş yaşamı uyumundan kay-
naklanan sorunlarına yönelik etkin politika-
ların hayata geçirilmesini önemli bir durum 
olarak değerlendirdiğini anımsatarak, "Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın toplum-
sal ve çalışma hayatında sivil toplum kuru-
luşları ile ortak çalışmalar yürütmesini son 
derece kıymetli buluyoruz" dedi. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkan-
lığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, 
sivil toplum kuruluşlarının katılım sağla-
yacağı kadın ve aile odaklı çalışmalar yü-
rütecek bir sosyal diyalog mekanizmasının 
kurulmasına ilişkin  talebimizi dile getiren 
Gülpembelioğlu, şu önerileri dile getirdi:
"Ülkemizde bakım hizmetlerinin kadın bi-
reyler için öneminden hareketle HAK-İŞ 

olarak; çocuk bakım hizmetlerinin kurum-
sallaşmasını, yaygınlaşmasını, ulaşılabilir 
olmasını, çocuk bakım merkezlerinin var-
diyalı ve 24 saat usulü çalışan işçilerin ça-
lışma saatlerine uygun olarak hizmet ver-
mesini,  doğum izinlerinin ebeveynler için 
yeniden düzenlenmesini, bakım hizmetle-
rine ulaşımın kolaylaştırılmasını,  hastalık 
izinlerinin çocukları da kapsayacak şekilde 
genişletilmesini, aileyi destekleyen işyeri 
politikalarının geliştirilmesini ve Toplu iş 
sözleşmelerinde kadın odaklı hükümlerin 
kadın üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine göre 
belirlenmesini, toplu iş sözleşmelerine 
kadın üyelerin ve erkek üyelerimizin eşle-
rine yönelik çocuk-yaşlı-engelli bakımına 
ilişkin yüklerini hafifletici düzenlemelerin 
eklenmesini, yaşlı-engelli-çocuk bakım 
yükümlülüklerine ilişkin alternatif politika-
ların oluşturulmasını, kreş yardımı-sosyal 
destek sistemlerine ilişkin uluslararası uy-
gulamaların araştırılması ve raporlanma-
sını, esnek çalışma süreleri fırsatları “işin 
yapıldığı her yer işyeridir” düsturuyla tam 
zamanlı çalışma rutininin erken çocukluk 
döneminde kadınların lehine düzenlenme-
sinin önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Evde bakım hizmetlerinin hukuksal boyu-
tunu ve Konfederasyon olarak önerilerimizi 
de dile getiren Gülpembelioğlu, evde bakım 
hizmetlerinde çalışanların hukuki statüsü-
nün tanımlanması ve yasal çerçevesinin 
belirlenmesinin büyük önem arz ettiğini 
söyledi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ZOOM ÜZERİNDEN 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından “Cinsiyet Eşitliği Odağında Ge-
leceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında yü-
rütülen “Sağlık Sektörü SWOT Analizi Ça-
lıştayı”na Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i 
temsilen HAK-İş Kadın Komitesi Başkan 
Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu katıldı. 
20 Ocak 2022 tarihinde yapılan çalıştay 
zoom üzerinden gerçekleştirildi.  Toplan-
tıda çevrimiçi bir sunum gerçekleştiren 
Gülpembelioğlu, sağlık ve sosyal hizmet 

işkolunun yetkili sendikası Öz Sağlık-İş 
ve işkolunda yaşanan sorunlara ilişkin 
bilgi verdi. Gülpembelioğlu, Öz Sağlık-İş 
Sendikamız tarafından yaptırılan “Sağlık-
ta Şiddet Araştırması”na ilişkin detaylar 
da verdi. Sendikanın 8001 işyeri çalışanı 
arasında yaptırdığı araştırmanın, elde 
edilen veriler açısından Türkiye’nin en 
büyük saha araştırmalarından biri oldu-
ğunu kaydeden Gülpembelioğlu, araştır-
manın yerel, ulusal ve uluslararası basın-
da geniş şekilde yer aldığını ifade etti.
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ARSLAN, HAK-İŞ KADIN KOMİTE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Şubat 2022 tarihinde HAK-İŞ 
Kadın Komitesi aylık olağan toplantısına katıldı. Hizmet-İş Sendi-
kamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanımız 
Fatma Zengin, HAK-İŞ Kadın Komite Sorumlusu Yağmur Açıkalın, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan 
ve Yardımcıları katıldı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Kadın Komi-
temizle birlikte kadın çalışanlara yönelik önemli çalışmaları hayata 
geçirdiğini ifade eden Arslan, Kadın Komitemizin bundan sonra da 
çalışmalarına başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu. 
Toplantıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ve HAK-İŞ Kadın 
Komitesinin faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN’DAN ENERJİ-İŞ SENDİKAMIZA ZİYARET 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Enerji-İş Sendikamızı ziyaret ederek, Ener-
ji-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mahmud 
Altunsoy ve Yönetim kurulu üyeleriyle bira-
raya geldi.

Arslan, Enerji-İş Sendikamızın 25 Aralık 
2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan 
Genel Kurulunda Enerji-İş Sendikamızın 
Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mah-
mud Altunsoy ve Yönetim kurulu üyelerine 
hayırlı olsun dileğinde bulunarak, yeni dö-
nemde başarılar diledi.  

Enerji-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mah-
mud Altunsoy da Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan'a katkı ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.
Altunsoy, ziyaretten duyduğu mutluluğu 
dile getirdi hediye takdiminde bulundu.
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İftar programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreterimiz Eda 
Güner, Basın Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın basın müşavirleri ile çok sayıda basın mensubu 
katıldı. Çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcileri ve basın mensup-
larının katıldığı iftar programında konuşan Arslan, tüm katılımcıların 
Ramazan Bayramını ve 1 Mayıs’ını kutladı. Arslan, HAK-İŞ Konfederas-
yonu’nun 25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 1 Mayıs 
etkinliklerine değinerek, 1 Mayıs’ı amacına ve ruhuna uygun olarak Tür-
kiye’nin her yerinde kutlayacaklarını hatırlatarak, 81 ilimizin meydanla-
rında, işyerlerimizde, emekçilerle buluşup 1 Mayıs bildirisini kamuoyu 
ile paylaşacaklarını belirtti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Nisan 2022 tarihinde Konfederasyonumuz  
HAK-İŞ tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Basın İftar Programında çok sayıda  

basın mensubuyla bir araya geldi.

ARSLAN, BASIN MENSUPLARIYLA İFTARDA 
BİR ARAYA GELDİ
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve 

bereket ayıdır. Ramazan ayı maddi ve manevi olarak yardımlaşma, dayanışma ve 

paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının 

güçlendiği bir aydır. Mübarek Ramazan Ayının ülkemize, çalışanlara ve tüm 

insanlığa sağlık,  barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rahmet ve Bereket Ayı olan Ramazan-ı Şerif 

dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak 

kabul edilen Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve 

bereket ayıdır. Ramazan ayı maddi ve manevi olarak yardımlaşma, dayanışma ve 

paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoşgörü ve 

kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır.

Salgın hastalık sebebiyle 2 senedir mahrum kaldığımız, mahzun geçen mübarek 

Ramazan ayının bütün güzelliklerini bu yıl hep birlikte coşkuyla yaşayabilmemizi, 

feyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade edebilmeyi 

tüm milletimize Rabbimizden temenni ediyorum.

Ramazan Ayının bereketini, hayrını ve lütfunu kazanmak için her anının kıymetine 

olan inancımızla terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların bir 

an önce bitmesini, işgal, kavga ve çatışmaların son bulmasını, tüm Müslüman 

Kardeşlerimizin dualarında buluşmayı temenni ediyoruz. Gönüllere şifa olan 

Mübarek Ramazan Ayının savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile 

olmasını diliyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, Müslüman aleminin 

Ramazan ayını en içten duygularımızla kutlar, sağlık, barış, huzur, yardımlaşma, 

dayanışma ve paylaşmanın daha da arttığı, işimiz ve aşımızın güvencede olduğu 

nice bayramlara ulaşmayı temenni ederiz.”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle 
mağdur olan Ukraynalılara yardım elimizi 
uzattık. HAK-İŞ Konfederasyonu ve üye 
sendikalarımız tarafından mültecilere 
ve işsiz kalan Ukraynalı işçi ve ailelerine 
ulaştırılmak üzere ITUC ve EPSU ile 
yurdunu terk etmek zorunda kalan 
Ukraynalı mültecilere kapılarını açan 
Moldova’daki Moldova Ulusal Sendikalar 
Konfederasyonu’na (CNSM) yardımda 
bulunduk” dedi.  
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada: 
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle 

mağdur olan Ukraynalılara yardım elimizi 
uzattık.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve üye 
sendikalarımız tarafından mültecilere 
ve işsiz kalan Ukraynalı işçi ve ailelerine 
ulaştırılmak üzere, ITUC ve EPSU ile 
yurdunu terk etmek zorunda kalan 
Ukraynalı mültecilere kapılarını açan 
Moldova’daki Moldova Ulusal Sendikalar 
Konfederasyonu’na (CNSM) yardımda 
bulunduk.
İşgalin mağduru yine kadınlar, çocuklar, 
hastalar ve yaşlılar olmaktadır. HAK-İŞ 
olarak, dünyanın neresinde olursa olsun 
tüm mağdur ve mazlumların renklerine, 
dinlerine ve inançlarına bakmadan yanında 
olmayı insani ve vicdani bir görev olarak 

görmekteyiz. Ülkemizde, bölgemizde 
ve küremizde bütün mazlumların HAK-
İŞ’ten alacaklı olduğunu düşünüyoruz. 
Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün 
bütün mazlumlarına HAK-İŞ’in borcu 
olduğu hassasiyetiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu, 
mağdur ve mazlum halkların yanında 
olma sorumluluğunu yerine getirmeye 
devam etmektedir.
HAK-İŞ olarak, Rusya Federasyonu’nun 
Ukrayna’ya yönelik haksız ve hukuksuz 
işgali biran önce durdurmasını istiyoruz. 
Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 
bölgemizde yaşanan bütün ihtilafların 
barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz.”

HAK-İŞ’ten 
Ukraynalı Mültecilere Yardım Eli
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Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı Med-
ya-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Anadolu 
Ajansı’nın başarılı çalışmalarının devamını 
diliyor, AA'nın 102. Kuruluş Yıldönümünü 
kutluyoruz. Zat-ı Alinizin nezdinde HAK-İŞ 
üyesi olan Anadolu Ajansı çalışanlarını ba-
şarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyo-
ruz” dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Anadolu Ajansı'nın 102. Kuruluş Yıldönümü 
dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Serdar Karagöz’e gönderdiği mesajda şu 
ifadelere yer verdi:
“Anadolu’daki Milli Mücadelenin sesi-
ni dünyaya duyurmak amacıyla Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk yıllarında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu 
Ajansı’nın 102. Kuruluş Yıldönümünü kut-
luyoruz.
Kurtuluş Savaşında Türkiye’nin sesini du-
yurmak için kurulan, Anadolu Ajansı 102 
yılda dünyanın en prestijli haber ajansları 
arasında yer alarak,  dünyada güvenilir ha-
berin kaynağı olmayı başarmıştır. 
Milli, yerli ve aynı zamanda uluslararası bir 
kuruluşumuz olan Anadolu Ajansı, 102 yıl-
lık birikimiyle sadece ulusal düzeyde değil, 
aynı zamanda başta Ortadoğu ve Balkanlar 
olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde 
farklı dillerde yaptığı yayınlarla her gecen 

gün başarılarını artırarak dünyanın saygın 
haber ajansları arasında da yerini almıştır. 
Dünyanın güvenilir ajanslarından olmuştur.
Anadolu Ajansı çatısı altında çalışan basın 
emekçileri, her koşulda ve şartta gerçekle-
rin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna 
aktarılması, ülkemizin yararı için farklı gö-
rüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız ola-
rak kamuoyuna duyurulması gibi önemli 
bir görevi yerine getirme, toplumun sesi 
olma konumundadırlar.
Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sen-
dikamızın örgütlü olduğu Anadolu Ajan-
sı’nın başarılı çalışmalarının devamını dili-
yor, AA'nın 102. yılını kutluyoruz. 
Zat-ı Alinizin nezdinde, HAK-İŞ üyesi olan 
Anadolu Ajansı çalışanlarını başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik ediyoruz. HAK-
İŞ olarak, Konfederasyonumuzun üyesi 
Medya-İş Sendikamızla Anadolu Ajansı'nı 
hak ettiği yere ulaştırmak için desteğimizi 
ve katkımızı arttırarak sürdürmeye devam 
edeceğiz.
Milli Mücadele yıllarından bugüne; ülkemi-
zin büyüme ve gelişmesine her aşamada 
tanıklık eden, Türkiye'nin sesini tüm dünya-
ya duyuran Anadolu Ajansı’nın başarılı ça-
lışmalarının bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da devam ettireceğine inanıyor, 
nice başarılı yıllar diliyoruz.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,  Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’e bir 
mesaj göndererek Anadolu Ajansı’nın 102. Kuruluş Yıldönümünü kutladı. 

ARSLAN, “AA’NIN 102. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLUYORUZ”

Anadolu Ajansı çatısı altında çalışan basın emekçileri, her koşulda ve şartta 
gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılması,  

ülkemizin yararı için farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak 
kamuoyuna duyurulması gibi önemli bir görevi yerine getirme, 

toplumun sesi olma konumundadırlar.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ça-
nakkale Savaşları’nın ve elde edilen muh-
teşem zaferin tarihimizde çok özel bir yeri 
ve önemi olduğunu belirterek, “Çanakkale, 
tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık 
destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kar-
deşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. 
Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düş-
mana karşı tek vücut olan kahraman mil-
letimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale, 
milletimizin iman ve azminin, metanet ve 
gücünün açık bir göstergesi, bağımsız ya-
şama kararlılığının sembolüdür” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Çanakkale Deniz Zaferinin 107. Yıldönümü 
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifa-
delere yer verdi:
“Çanakkale Savaşları’nın ve elde edilen 
muhteşem zaferin tarihimizde çok özel bir 
yeri ve önemi vardır. Çanakkale, ülkemiz 
düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığın-
da aziz milletimizin nasıl kararlı ve onurlu 
bir duruş sergilediğini gösterdiği yerdir. 
Çanakkale, bir milletin sıradan hatırlayışı 
değil, tarihi varoluşumuzu ebedi kılan bir 
duruştur.
Çanakkale, tarihte emsali görülmemiş 
bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, 
dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve 
beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve 
bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut 
olan kahraman milletimizin destan yazdı-
ğı yerdir. Çanakkale düşmanın umutlarının 
kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdi-
ği yerdir. Çanakkale’yi geçilmez kılan ec-
dadımızın kararlılığı, fedakâr ve cefakâr 
milletimizin vatanı için yapabileceklerinin 
göstergesidir. Çanakkale, milletimizin iman 
ve azminin, metanet ve gücünün açık bir 
göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının 
sembolüdür.
Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, 
dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarda 
vatanına kasteden hainlerin karşısında “Ça-
nakkale Ruhuyla” dimdik durmaktadır. Türk 
milleti, 15 Temmuz gecesi birlik ve bera-
berliğini; vatanına, bayrağına ve bağımsız-
lığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu tüm 
dünya bir kez daha göstermiştir. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, halkımızın 
birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ya-
şamasını en önemli değer olarak gördük. 
Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için terörle 
mücadelesinde her zaman yanında olduk. 
HAK-İŞ olarak ülkemiz tarafından yürütü-
len bütün terörle mücadele operasyonları-
na her türlü katkı ve desteği verdik. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemi-
zin terörle mücadelesinde daima yanında 
olacağız. 
Çanakkale Zaferinin unutulmaz kahra-
manlardan birisi de Seyit Onbaşı olmuştur. 
Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nın en 
kritik döneme girdiği anda 275 kg’lık topu 
tek başına taşıyarak ateşlemesi sonucunda 
İngiliz Ocean Zırhlısının batırılması tarihin 
akışını değiştiren çok önemli bir olaydır. 
Seyit Onbaşı gibi kahramanlar 7 düvelin 
üzerimize saldırdığı dönemde imanlarıyla, 
inançlarıyla, sadakatleriyle milletimizin ba-
ğımsızlığını koruyarak kurtuluşa ermesini 
sağlamışlardır.
Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve on-
ların bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde 
sahip çıkmak Türk milleti olarak boynu-
muzun borcudur. HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz baş-
ta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize 
borcumuz olduğunun bilincindeyiz.  Bütün 
şehit ve gazilerimize karşı borcumuzun 
ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak, 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kahra-
manlarını unutmamak ve unutturmamak 
için Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş 
Sendikamız Balıkesir’in Havran İlçesinde 
Çanakkale Zaferinin en önemli kahraman-
larından birisi olan Seyit Onbaşı’nın adını 
yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabil-
mek için ‘HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit 
İlkokulu’nu hizmete açmıştır. Çanakkale 
kahramanı Seyit Onbaşı’nın bizlere bıraktı-
ğı emaneti geleceğe taşımak için ‘HAK-İŞ/
Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu’nda yeni ne-
sillerin eğitim görmesine öncülük ettiğimiz 
için mutlu ve gururluyuz. 
Çanakkale’de yaşadığımız zaferin gururunu 
yaşadığımız bugün Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısı ile dünyanın bir savaşı daha canlı 

yayınlarda izlemesinin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz. Rusya Federasyonu’nun bu haksız ve 
hukuksuz işgali biran önce durdurmasını 
istiyoruz. İşgalin mağduru yine kadınlar, 
çocuklar, hastalar ve yaşlılar olmaktadır. 
HAK-İŞ olarak, Ukraynalı kardeşlerimizle 
ilgili üzerimize düşen sorumluluğu renk-
lerine, dinlerine ve inançlarına bakmadan 
yerine getirmeye devam edeceğiz.
HAK-İŞ olarak, Rusya ve Ukrayna başta 
olmak üzere bölgemizde yaşanan bütün 
itilafların barışçıl yollarla çözülmesini is-
tiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen 17 
devlet başkanı, 80 bakan ve 75 ülkeden üst 
düzey katılımcı ile gerçekleştirilen Antalya 
Diplomasi Forumunu son derece önem-
siyoruz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın liderliğinde bölgemizde ve dün-
yada barış ve güvenliğin tesisi için attığı bu 
adımların olumlu sonuçlanmasını umut 
ediyoruz.
Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde 
‘Çanakkale Boğazı'nın Gerdanlığı’ olarak 
nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsünün 
açılıyor olmasının gururunu yaşıyoruz. Kur-
tuluştan bu güne ülkemizin yakaladığı yük-
sek standartların bir göstergesi olan 1915 
Çanakkale Köprüsünün ülkemize ve vatan-
daşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. 
Çanakkale Deniz Zaferinin 
107. Yıldönümünü kut-
luyor, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları 
başta olmak üze-
re vatanı, bayrağı 
ve hürriyeti için 
şehit düşen Meh-
metçiklerimizi ve 
vatandaşlarımızı 
minnet ve şük-
ranla anıyoruz. 
Ruhları şad ol-
sun.”

“ÇANAKKALE, BAĞIMSIZ YAŞAMA KARARLILIĞININ 
SEMBOLÜDÜR”
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin her türlü 
ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına 
alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve 
sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin 
kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu ne-
denle gazetecilerin diğer iş kollarından daha 
öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde 
yer alması gerekmektedir. Tüm basın emek-
çilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bu-
lunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında 
örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet 
ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunlarını 
birlikte çözelim" dedi. 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar 
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkın-
daki 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 
10 Ocak 1961 tarihinden beri ülkemizde ‘10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kut-
lanmaktadır.
Basın, demokrasinin temel taşlarından bir 
tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız 
haber alma hakkını temin etmesi demokra-
tik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Gaze-
tecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor 
şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi 
noktasında oldukça önemli bir meslektir. 
Basın emekçileri, her koşulda toplumun bil-
gilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin 
verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objek-
tif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması 
gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. 

“Gece Gündüz Demeden Özverili Bir 
Şekilde Çalışıyorlar”

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın mesele-
lerini yakından takip eden, her konuda söyle-
yecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en 
hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağ-
layan basın emekçileri, toplumun sesi olma 
konumundadır. Bu görevi yerine getirirken 
kimi zaman canları pahasına, gece gündüz 
demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. 
Bunun en yakın örneğine, Covid-19 salgınının 
en yaygın olarak yaşandığı dönemlerde bizzat 
tanık olduk. Toplumun büyük bir kesiminin 

eve kapandığı, evlerinden çıkamadığı dö-
nemlerde görevlerinin başında olan çalışan-
lardan biri de gazetecilerdi. Neredeyse bütün 
sektörlerde çalışmaların durduğu, evden 
çalışmaların yapıldığı dönemlerde bile halkın 
haber alma hakkı için görevlerini yerine ge-
tiren gazetecilere teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Gazetecilerin, gece-gündüz, kar-kış deme-
den 24 saat çalışmalarına rağmen, önlerine 
çok engeller ve zorluklar çıkarıldığını da ya-
kından biliyoruz. Tirajlarını milyonlara dayan-
dırdığını iddia eden gazeteler ve dünyanın en 
iyi yayınını yaptığını ifade eden televizyonların, 
gazete ve televizyonlarını her türlü imkanları 
için kullanırken, o mesleği icra eden çalışan-
lara sendikalı olma hakkını çok görülüyor. 
Gazeteciler, sendikalı olduklarında işlerini 
kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 
Büyük plazalarda, dünyanın en son teknoloji-
si kullanılarak gazetecilik ve televizyonculuk 
yapılırken, çalışanların düşük ücret ve zor ça-
lışma koşullarına mahkum ediliyor. Toplum-
sal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyu-
nun gündemine getiren gazetecilerin ulusal 
ve özellikle de yerel basında kayıtdışı çalış-
tırılmasını maalesef üzüntüyle karşılıyoruz.  
Ücretleri mesleğe uygun olarak ödenmeyen, 
sigortası basın yasası dışında yatırılan, gaze-
tecilik yapmasına rağmen işkolları büro işçisi 
gibi, şoför gibi kabul edilen gazeteciler var 
maalesef. 

“Gazeteciler Sendikal mücadelenin 
İçinde Yer Almalı”

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının koruma altına alınması, çalışma 

şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engellerin kaldırılması 
temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazete-
cilerin diğer iş kollarından daha öncelikli ola-
rak sendikal mücadelenin içinde yer alması 
gerekmektedir.
Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendi-
kamız, Anadolu Ajansı’nda örgütlü ve toplu iş 
sözleşmelerini imzalamaktadır. Sendikamız 
TRT’de örgütlenme çalışmalarını tamamla-
mış ve yetkili sendika olmak için yeter sayıya 
ulaşmıştır. Sendikamız ayrıca ulusal basın 
kuruluşlarının yanı sıra yerel basın kuruluş-
larında da örgütlenme çalışmalarını başarıyla 
hayata geçirmektedir. 

“Gelin Birlikte Yürüyelim, Sorunları 
Birlikte Çözelim”

Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonu-
muz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendika-
mızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını 
aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürü-
yelim, sorunlarını birlikte çözelim.
Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da 
iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten 
çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, 
örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldı-
rıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için 
sendikal mücadelemizi veriyoruz. 
Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağ-
men yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi 
görülen gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye 
taşıyan basın mensubu tüm basın mensup-
larının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar 
diliyorum."

“BASIN EMEKÇİLERİNİ 
HAK-İŞ’TE ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ”
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ZİRVE’NİN SAHİBİ YİNE HİZMET-İŞ

HİZMET-İŞ SENDİKASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından hazırlanan ‘işkollarındaki işçi sayıları 
ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 
Ocak ayı istatistikleri’ açıklandı.
2017 yılında açıklanan istatistiklerden bu 
yana ‘Türkiye’nin En Büyük İşçi Sendikası’ 
konumunu devam ettiren Sendikamız HİZ-
MET-İŞ, zirvedeki yerini korudu.

HİZmET-İŞ, HAK-İŞ’in, Genel İşler 
İşkolu’nun ve Türkiye’nin En 
Büyük İşçi Sendikası

Açıklanan istatistiklere göre, HİZ-
MET-İŞ Sendikamızın üye sayısı bir 
önceki istatistiklere göre 4 bin 783 
kişi daha artarak 243 bin 643 oldu.
Genel İşler İşkolunda çalışan toplam 
906 bin 39 işçinin yüzde 26,90’ını 
temsil eden HİZMET-İŞ Sendikamız, 
HAK-İŞ’in, Genel İşler İşkolu’nun ve 
ülkemizin en büyük işçi sendikası 
konumunu devam ettirdi.

HAK-İŞ, 727 Bin 187 Üyeye Ulaştı

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ise işçilerin 
güvenini kazanmaya devam ederek istik-
rarlı büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ Kon-
federasyonumuzun üye sayısı ise 727 bin 
187 olarak gerçekleşti.

Birlikte mücadele Ettik, Birlikte 
Başardık, Birlikte Zirvedeyiz

Hak ve Emek Mücadelesinde 44 yıldır sen-
dikamıza gönül veren, güvenen, bizimle 
birlikte yürüyen tüm emekçilere şükranla-
rımızı sunuyoruz. Uzun yıllardır başarımızı 
sekteye uğratmadan destek olan, HAK-İŞ 
ve HİZMET-İŞ’in onurlu ve ilkeli mücade-
lesini omuzlayan teşkilatımıza ve sendika-
mız mensuplarına can-ı gönülden teşekkür 
ediyoruz.

HİZmET-İŞ Teşkilatımıza 
ve Üyelerimize Sonsuz 
Teşekkürler

HİZMET-İŞ Sendikası olarak birlikte 
elde ettiğimiz her başarıyı yeni hedef-
lerimize ulaşmak için bir başlangıç 
noktası olarak görüyoruz. HAK-İŞ’in 
kuruluş ilkelerinden aldığımız güçle 
daha büyük ve daha güçlü bir HİZ-
MET-İŞ için, işkolumuzdaki bütün 
emekçileri HİZMET-İŞ çatısı altında 
örgütlenmeye davet ediyoruz.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ocak 2022 tarihinde Bolu’da, Hizmet-İş Sendikamızın  
Ankara 2 No’lu Şubesi ile Afyonkarahisar İl Başkanlığına yönelik olarak gerçekleştirilen 

eğitim seminerine katıldı.

"DEMOKRASİYİ SAVUNMAK BİZE DÜŞÜYOR"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim 
programında HAK-İŞ’in ilke ve değerlerini 
anlattı.

“HAK-İŞ Ülkemizin Birliği İçin 
Her Türlü Fedakârlığı Yapan Bir 
Örgüttür”

HAK-İŞ’in diğer emek örgütlerinden farklı 
bir pozisyonda bulunduğunu belirten Ars-
lan, “HAK-İŞ’i sadece bir konfederasyon 
olarak göremeyiz. HAK-İŞ bu ülkenin ve 
insanlığın hangi sorunu varsa buna yönelik 
çözümleri olan, kaygıları olan, bölgemizin 
ve küremizin hangi zorluğu varsa bununla 
meşgul olan, insanlığın hüzünlerini payla-
şan, sevinçleriyle sevinen, ülkemizin birliği 
için her türlü fedakârlığı yapmaya çalışan 
bir sivil toplum örgütüdür” dedi.
Anadolu’nun tarih boyuncu göç alan bir 
coğrafya olduğunu kaydeden Arslan, “Ana-
dolu dünyanın en çok göç alan toprakları-
dır. Anadolu pek çok insana bir kurtuluş, 
bir umut, yeniden vatan olmuştur. Bu top-
raklar bizim başkalarını misafir ettiğimiz 
topraklardır. Ancak bizim gidecek başka 
yerimiz yok. Biz bu toprakların çocuklarıyız. 

Bu toprakların kıymetini bileceğiz. HAK-İŞ 
olarak bunun değerini bilerek hareket edi-
yoruz” diye konuştu.

“Kamuoyuna HAK-İŞ’i Doğru 
Anlatma mecburiyetimiz Var”

HAK-İŞ ve Hizmet-İş'in büyük zorlukla-
rı aşarak, büyük mücadeleler vererek bu 
günlere geldiğini söyleyen Arslan, aynı gay-
retin, aynı heyecanın, aynı enerjik yaklaşı-
mın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Arslan; “Hizmet-İş Sendikamız her şeye 
rağmen Türkiye’nin en büyük işçi sendikası 
olarak güçlü bir şekilde yoluna devam edi-
yor.  Önümüze konan engelleri, zorlukları 
aşarak varlığımızı sürdürme gayretimizi, 
heyecanımızı, inancımızı kaybetmeden yola 
devam ediyoruz. Hem faaliyetlerimiz, hem 
değerlerimiz, hem işçi-işveren ilişkimiz 
hem de Türkiye’nin ve dünyanın sorunları-
na bakışımızla HAK-İŞ’i ve Hizmet-İş'i ka-
muoyuna doğru anlatma mecburiyetimiz 
var” dedi.

“Toplumda Hangi Sorun Varsa 
HAK-İŞ Orada En Önde Olmak 
Zorunda”

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkıp bununla 
mücadele için çeşitli çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini hatırlatan Arslan; “Toplumda 
hangi sorun varsa HAK-İŞ orada en önde 
olmak zorunda. Kadına yönelik şiddet var-
sa HAK-İŞ orada en önde olmak zorunda. 
2021 yılında 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
detle Uluslararası Mücadele Günü’nde 81 
ilde etkinlik yapan tek konfederasyonuz. 
Kadına yönelik şiddet, insanlığa yapılmış bir 
şiddettir. İnsanlık suçudur. İnsanlık onuruna 
yapılan bir saldırıdır. Şiddetin her türlüsüne 
karşı çıkmak zorunda değil miyiz? Kadın-
ların kıyafetlerinden dolayı işyerlerine, üni-
versitelere alınmadıkları zamanlarda yine 
üniversitedeki gençlerle dayanışma içinde 
olan HAK-İŞ’ti. O mücadelelerin içinde de 
yer aldık. Evlatları zorla dağa kaçırılmış 
annelerin yanında da yer aldık. Diyarbakır 
Anneleri’nin yanındayız” diye konuştu.

“Demokrasiyi Savunmak Bize 
Düşüyor”

Bugüne kadar demokrasiyi zedelemek adı-
na yapılan tüm girişimlerde demokrasiyi 
savunduklarını ve bundan sonra da savun-



135SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

maya devam edeceklerini söyleyen Arslan; 
“Demokrasiyi savunmak bize düşüyor. 12 
Eylül Darbesi’nde bir kısım örgütler, darbe-
cilerle iş birliği yaptılar. Türkiye’nin demok-
rasisine yönelik saldırıları alkışladılar. İşçi-
lerin kazanılmış haklarını darbecilerle be-
raber ellerinden aldılar. Bugün ikramiyele-
rimizde 112 gün sınırı varsa bu, 12 Eylül’ün 
sonucudur. Kıdem tazminatımıza tavan 
getirilmişse, 12 Eylül rejiminin sonucudur. 
28 Şubat sürecinde HAK-İŞ, demokrasiye 
sahip çıktığı için tehdit edildi. Darbenin mu-
hataplarının kim olduğu da belli, darbeye 
kimlerin direndiği de” şeklinde konuştu.

“Her Zaman Demokrasinin Yanında 
Yer Alacağız”

15 Temmuz darbe girişiminde HAK-İŞ ola-
rak tüm şehirlerde demokrasiye sahip çık-
tılarını vurgulayan Arslan; “15 Temmuz’da 

sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin dört bir 
yanında HAK-İŞ’ten, Memur-Sen’den arka-
daşlar hiçbir hesap yapmadan meydanlar-
daydı. Sonrasında da 1 ay süren demokra-
siye sahip çıkma mitinglerine tüm HAK-İŞ 
olarak katıldık. 
Anadolu’daki her şehirde üyelerimizin nasıl 
bir mücadele içerisine girdiğine şahit ol-
duk. Bu yüzden ‘HAK-İŞ, Türkiye’nin gücü’ 
derken bundan bahsediyoruz. Demokrasi-
mizin geleceği için de bize görev düşüyor. 
HAK-İŞ, bundan sonra da bu sorumluluğu 
yerine getirmek zorunda. 
Teröre de Türkiye’ye karşı yapılan ekono-
mik saldırılara da Türkiye’nin birlik ve bera-
berliğine kast eden yaklaşımlara da HAK-
İŞ olarak ülkemizin yanında yer alacağız” 
ifadelerine yer verdi.
Arslan, Azerbaycan Sendikalar Konfe-

derasyonu AHİK’in Karabağ şehitlerinin 
aileleri için açtığı kampanyaya destek ola-
caklarını da duyurdu. Arslan, HAK-İŞ'in 
yardımlarının nerelere uzandığını şu cüm-
lelerle anlattı: “HAK-İŞ'in Hizmet-İş Sen-
dikamızın, Öz Sağlık-İş Sendika’mızın, Öz 
Çelik-İş Sendika’mızın bağış hesaplarında 
biriktirdiğimiz miktarı Karabağ şehitlerinin 
aileleri içen teslim edeceğiz. ‘Karabağ nere, 
Türkiye nere?’ diyemeyiz. Karabağ’daki 
şehitler bizim şehitlerimiz. Kafkasya’dan 
Balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya nerede 
bize ihtiyaç varsa orada olmaya çalışıyoruz. 
Bizim Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Suriye’de, 
Filistin’de, Yemen’de, Libya’da hâsılı bütün 
mazlum coğrafyalarında olmamız gereki-
yor. Çünkü bizim oralarda bir geçmişimiz 
var.”
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Eğitim seminerine Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkan ve 
yardımcıları, komite başkanları ve işyeri 
sendika temsilcileri katıldı.

“HAK-İŞ, Yerli ve milli Bir 
Sendikal Yapıyı İnşa Etmek İçin 
Kurulmuştur”

HAK-İŞ’in büyük fedakârlıklarla kurul-
duğunu ifade eden Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ 21 sendikası ile 
81 ilde örgütlü, Türkiye’nin en büyük işçi 
örgütlerindendir. HAK-İŞ onlarca konfe-
derasyonun ve binden fazla sendikanın 
olduğu dönemde yerli ve milli bir sendikal 
yapıyı inşa etmek için kurulmuştur. HAK-İŞ 
sendikal mücadeleyi bu toprakların değer-
leri üzerinden yürütmektedir. HAK-İŞ aynı 
zamanda evrensel sendikal hakları içinde 
barındırmaktadır. Onun için HAK-İŞ sadece 
bir sendika değil, HAK-İŞ aynı zamanda bu 
ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini 
de savunan önemli bir sivil toplum örgütü-

dür” dedi. 
Ülkemizin yaşadığı zorluklarda HAK-İŞ’in 
her zaman milletten ve milli iradeden yana 
tavır aldığını belirten Genel Başkanımız 
Arslan, “HAK-İŞ 12 Eylül’de de 28 Şubat 
Süreci’nde de 15 Temmuz’da da demokra-
siye uzanan bütün ellerin kırılması için her 

zaman milletimizin yanında yer almıştır. 15 
Temmuz’da Cumhurbaşkanımız ve HAK-
İŞ’in çağırısıyla milletimiz ve tüm teşkilat 
mensuplarımız darbecilere karşı canlarını 
ortaya koymuşlardır. Nasıl ki 12 Eylül'de 
meydanları darbecilere bırakmadıysak, 
nasıl ki 28 Şubat sürecinde saldırılara kar-
şı göğsümüzü siper etmişsek, 15 Tem-
muz'da demokrasimiz, cumhuriyetimiz ve 
milletimizin geleceği için canlarımızı feda 
etmişsek, bundan sonra da aynı kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Örgütlenmenin önemine dikkat çeken, Tür-
kiye’de 15 milyon sigortalı çalışanın sade-
ce 2 milyonunun sendikalı olduğunu ifade 
eden Arslan, “Sendikasız kardeşlerimiz 
sendikalı olmak istiyorlar ama engeller-
le karşılaşıyorlar. Mevzuat değişikliği ile 
bu engelleri ortadan kaldıracağız ve onları 
HAK-İŞ bünyesine katacağız. HAK-İŞ ola-
rak örgütlülüğümüzü geliştirmeliyiz. Türki-
ye’de bugün 750 bin üyesi olan HAK-İŞ’i 7 
milyon yapmak zorundayız” dedi. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ocak 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın 
‘Bölgesel Eğitimler’ kapsamında Ankara 1 ve 4 No’lu Şubelerine yönelik gerçekleştirdiği  

eğitim seminerine video konferans yöntemiyle katıldı.

ARSLAN, ŞUBE EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

"YERLİ ve MİLLİ SENDİKAL YAPIYI İNŞA EDECEĞİZ"
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın video 
konferans yöntemiyle canlı katıldığı genel 
kurula; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Baş-
kan Vekili Av. Hüseyin Öz, Konfederasyo-
numuza bağlı  Sendikalarımızın Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube başkanları, HAK-İŞ 
İl Başkanları,  Siyasi Parti ve Sivil Toplum 
kuruluşu temsilcileri, delegeler ve basın 
mensupları katıldı. Arslan, Sivas’ın  Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ için önemli bir yere 
sahip olduğunu ifade ederek, Sivas Şubesi 
8. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması 
dileğinde bulundu. Arslan, Sivas’ta sendikal 
mücadelenin bundan 30 yıl önce 1992 yılın-
da başladığını belirterek, Sivas’ta Hizmet-İş 

Sendikamızın ve HAK-İŞ’in sendikal müca-
delesinde yer alan, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

“Sivas Türkiye’nin Önemli Bir 
merkez Şehridir”

Arslan, “Sivas ilimiz Anadolu’nun bozkırla-
rında zor bir coğrafyada ama sıcak kanlı in-
sanların oluşturduğu ve Türkiye’nin önemli 
bir merkez şehridir. Bugün görevde olan 
Nihat Şimşek’i ve tüm arkadaşlarımızı, Si-
vas’ı bizler için önemli bir şube haline ge-
tirdikleri için tebrik ediyor ve kutluyorum” 
dedi.
Sivas’ta üye sayısını 2.250’nin üzerine çı-
karmanın mutluluğunu yaşadıklarını söy-
leyen Arslan, “Elbette ki bu sayılarımızın 
artışında 696 sayılı KHK ile belediye şirket-
lerinin sendikalaşmasının önünün açılması 
olmuştur. Belediye çalışanlarımız artık ta-
şeron şirketlerden kurtulmuşlardir. Türki-
ye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal, 
ekonomik ve çalışma hayatı reformu haya-
ta geçirilmiştir. Bu reformun mimarı Sayın 
Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşek-
kür etmek istiyorum” dedi. 

“Emekçilerimiz 24 Saat Sivas İçin 
Çalışıyor”

Arslan, taşeron sisteminden bugünlere ko-
lay gelinmediğini hatırlatarak, “Bugün gel-

diğimiz nokta yeterli değil ama çok önemli 
süreçleri geride bıraktık. Sivas Belediye-
si’nde kadro sayısının 50’ye kadar düştüğü 
zamanlarda ilçe belediyelerdeki arkadaşla-
rımızın büyük çoğunluğunu şirketlerde ça-
lışan arkadaşlarımız oluşturmaktaydı. Bu 
genç, eğitimli ve dinamik arkadaşlarımız 24 
saat çalışarak şehrimizi geleceğe hazırladı-
lar. Onlar pandemi döneminde de 24 saat 
pandeminin bütün zorluklarına rağmen 
belediyelerimizde, şehrimize hizmet et-
mişlerdir. Onları bir kez daha buradan kut-
lamak istiyorum” diye konuştu.

“Biz Vefalı Bir Teşkilatız”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikamızın 
Sivas’ta ilk örgütlenmesinin 1989 yılında ol-
duğunu hatırlatarak, “O dönem ayak oyun-
larıyla örgütlülüğümüz elimizden alındı. 
Ancak 1992 yılında Sivas’ta tekrar örgütlen-
dik ve o gün bu gündür  birlikteyiz. Buradan 
Sivas mücadelemize destek veren şu an 
aramızda olmayan büyüklerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, bugüne kadar mücade-
lemize omuz veren herkese teşekkür edi-
yorum. Biz vefalı bir teşkilatız. Biz vefamızı 
sadece sözlerle değil eylemlerimizle de 
gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ocak 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın 
Sivas Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı.

“EMEKÇİLERİMİZ 24 SAAT SİVAS İÇİN ÇALIŞIYOR”
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Hizmet-İş sendikamızın Trabzon Şube Baş-
kanlığının 6. Olağan Genel Kuruluna, Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra; 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hiz-
met-İş Sendikamız Genel Başkan Vekili Av. 
Hüseyin Öz, Hizmet-iş Sendikası Yönetim 
kurulu üyeleri, AK Parti Trabzon Milletve-
kili Salih Cora, Türkiye Muhtarlar Konfe-
derasyonu Başkanı Bekit Aktürk, HAK-İŞ 
Trabzon il Başkanımız İsmail Hakkı Kaplan, 
Hizmet-İş Sendikası Rize Şube Başkanı 
Mehmet Alaca, HAK-İŞ Ordu İl Başkanımız 
Nevzat Acu, Konfederasyonumuza Bağlı 
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Devlet Sert,  Ak Parti Ortahisar İlçe Başkanı 

Selahattin Çebi, Hizmet-İş Sendikası Komi-
te ve Genel Denetleme Kurulu Üyeleri HAK-
İŞ’e bağlı sendikalarımızın Trabzon Şube ve 
İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri, delegeler ve basın mensupları 
katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Trab-
zon’un konfederasyonumuz ve Hizmet-İş 
sendikamız için önemli merkezlerden biri 
olması nedeniyle, yapılan kongremizin 
önemli olduğunu ifade etti.
Trabzon Şubesinin eski yönetimlerinde yer 
alan isimleri anan Arslan, Trabzon Şubesin-
de geçmişten bugüne görev yapan herkese 
teşekkür etti.

Arslan: “Biz, Büyüdükçe Küçülmeyi 
ve Başımızı Öne Eğmeyi Öğrendik”

Sendikamızın kuruluş amacıyla ilgili konu-
şan Arslan; “Bu sendikayı ülkemizin tari-
hine, kültürüne, medeniyetine inançlarına 
uygun olarak, milletimizin hak ettiği yerli 
ve milli sendikal duruş için kurduk. Sade-
ce inandık ve inandığımız değerler doğrul-
tusunda mücadele ettik. Sendikamızın ilk 
günkü değer ve ilkeleriyle yola devam et-
mesinin nedeni temelinin sağlam olmasıdır. 
Bu davaya inandığımız için Rabbim bize en 
büyük işçi sendikası olmayı nasip etti. Biz, 
büyüdükçe küçülmeyi, başımızı öne eğme-

yi öğrendik. Rabbim bizi bu istikametinden 
ayırmasın” şeklinde konuştu.

“Tüm Çalışanların Haklarını En İleri 
Noktaya Yükselteceğiz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, beledi-
yelerde çözmeleri gereken sorunların ol-
duğunu hatırlatarak, “Taşerondan kadroya 
geçen arkadaşlarımızın eski kadrolu arka-
daşlarımızla aynı maaşı almaları konusun-
da hiçbir hukuki engel yok. Belediye şirket-
lerinde çalışan işçilerde 52 günlük ikramiye 
alabilir.  Burada bize düşen görev eski-yeni 
ayrımı yapmaksızın tüm çalışanların hakla-
rını en ileri noktada yükseltmek. Bunun için 
mücadele ediyoruz” diye konuştu.
KİT’lerde çalışan emekçilerin kadro sorunu 
ile ilgili konuşan Arslan, konuyla ilgili dü-
zenlenmenin en kısa sürede tamamlanma-
sı için çalıştıklarını söyledi.

“mücadeleyi Sonuna Kadar 
Sürdürmeye Kararlıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta-
rafından dün açıklanan ‘işkollarındaki işçi 
sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 
2022 Ocak ayı istatistikleri’ ile ilgili konuşan 
Arslan, “Türkiye’nin pek çok yerinde binler-
ce üyemiz baskılarla ve tehditlerle Sendika-
mızdan istifa ettirilmesine rağmen Allah’a 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ocak 2022 tarihinde Hizmet-İş sendikamızın 
Trabzon Şube Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. 

ARSLAN, ŞUBE GENEL KURULUNA KATILDI

“Mücadeleyi Sonuna Kadar Sürdürmeye Kararlıyız”
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çok şükür üye sayımızı artırmaya devam 
ediyoruz. Bu, bizim için son derece kıymetli 
ve önemli. HAK-İŞ mensuplarını baskıyla 
ve tehditle sendikalarımızdan koparanlar-
dan gün gelir yaptıklarının hesabı sorulur. 
Unutmadık, unutmayacağız. Bu mücadeleyi 
sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız” dedi.

“Üyelerimizin İradesi Başımızın 
Üstünedir”

Tüm mazlum ve mağdurlara HAK-İŞ’in ve 
sendikamızın borcu var diyen Arslan, “Bu 
borcu ödemek için mücadele edeceğiz. Bu 
mücadelemizi birlikte yürütmemiz ve gele-
ceği birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Sizler-
den sendikamıza daha fazla sahip çıkmanızı 
istiyoruz. Tüm sorunları çözemeyebiliriz 
ama sorunlardan asla korkmayacağız, çöz-
mek için mücadele edeceğiz. İşçilerimizin, 
üyelerimizin iradesi başımızın üstünedir” 
şeklinde konuştu.
Trabzonspor’dan övgüyle bahseden Arslan 
‘Büyük Başkan’ tezahüratları eşliğinde ko-
nuşmasını tamamladı. 
Genel Başkan Yardımcımız Öz, 3 temel so-
runa dikkat çekti
Sendikamızın geçmişte Trabzon’da yaptığı 
mücadelelere vurgu yaparak sözlerine baş-
layan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz; “Trabzon, bugün önemli ve 
büyük bir şubemiz. Bu şubenin kilometre 
taşlarını geçmişte görev yapan yöneticileri-
miz, komite başkanlarımız, temsilcilerimiz 
ve gönüllü ordumuzu oluşturan üyelerimiz 
santim santim dokumuştur” dedi.
Bugün geldiğimiz noktada yeni gündemler 
oluştuğunu belirten Öz, şunları kaydetti: 
“Ülkemizde son dö-
nemlerde ekonomik 
parametrelerde ciddi 
bir hareketlilik var. Bu 
hareketlilik temelde üç 
sorunu gündemimize 
getirdi.  Bunlardan birin-
cisi toplu iş sözleşmele-
riyle günün ekonomik 
koşullarının yakalan-

ması, ikincisi toplu iş sözleşmeleriyle ikra-
miye gün sayısının yükseltilmesi, üçüncüsü 
ise 6772 sayılı kanun gereğince tıpkı kamu 
çalışanlarında olduğu gibi yılda 52 yevmiye 
tutarındaki ikramiyenin belediyelerin şir-
ketlerinde çalışan emekçilere verilmesidir. 
Bu talepleri biliyoruz. HAK-İŞ ve Hizmet-İş 
olarak bu taleplerin gerçekleşmesi için mü-
cadele edeceğiz.”

“Günün Koşullarını ve 
Belediyelerimizin İmkânlarını 
Dikkate Alarak Hep İleriye 
Bakacağız”

Hizmet-İş’in her zaman onurlu mücadele-
ler ortaya koyduğunu belirten Genel Başkan 
Yardımcımız Öz; “Çalışanlarımızın geleceğini 
teminat altına almak için omuz omuza mü-
cadele ederek bugünlere geldik. Dün, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mız tara-
fından açıklanan sayılara göre bugün 245 
bin üyemiz var ama bu bizim için yeterli de-
ğil. Çünkü biz çalışanların başını dik tutmak 
üzere, çalışanların geleceğini inşa etmek 
üzere görev yapıyoruz. Hiçbir zaman çalı-
şanların hak ve hukukunu bir santim dahi 
geri götürmedik. Onun için bugün sizlerin 
karşısında başımız dik ve alnımız ak olarak 
bulunuyoruz. Günün koşullarını ve beledi-
yelerimizin imkânlarını dikkate alarak hep 
ileriye bakacağız. Bu mücadeleyi birlikte ve 
hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu. 
Genel kurulda delegelerimize hitaben bir 
konuşma yapan AK Parti Trabzon Millet-
vekili Salih Cora ise sendikaların önemine 
vurgu yaparak; “HAK-İŞ, 46 yıl boyunca or-
taya koyduğu değerler ve eylemlerle sen-

dikacılığın nasıl yapılması gerektiğini tüm 
Türkiye’ye göstermiş ve tüm kesimlerden 
takdir toplamış bir konfederasyondur. HAK-
İŞ’i diğerlerinden ayıran en büyük özelliği, 
geçmişte askeri vesayetlerin hakim olduğu 
karanlık dönemlerde korkmadan, çekinme-
den ortaya çıkmış ve demokrasi adına bü-
yük mücadeleler ortaya koymuş olmasıdır. 
Şu an oluşan demokrasi fotoğrafının için-
de HAK-İŞ mümtaz bir yer edinmiştir. Bu 
vesileyle HAK-İŞ’te görev yapmış herkesi 
takdirle ve şükranla anıyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Sert: “Sendikacılık Gönül İşi”

Geçmişte Trabzon Şube Başkanlığı’mızı 
yaptığı dönemde gerçekleştirdikleri mü-
cadeleleri hatırlatan Öz Sağlık-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Devlet Sert; “Trabzon’da 
üç arkadaşımızla çıktığımız mücadelede 
bizlere inanmayanlar oldu ancak bugün 
Hizmet-İş’in başarısı da göstermektedir 
ki, hepsi yanılmıştır.  Sendikacılık gönül işi. 
Gönüllere inemezseniz sendikacılıkta başa-
rılı olamazsınız. Oturarak, masa başı sendi-
kacılığı dönemi bitmiştir. Üyelerinizin iyi ve 
kötü günlerinde yanında olmak zorundası-
nız. Bugün Türkiye’nin en büyük sendikala-
rından biriyiz evet, ama benim her zaman 
bir tarafım Öz Sağlık-İş, bir tarafım da Hiz-
met-İş’tir” dedi. 
Genel kurulda Hizmet-İş Sendikamızın Ge-
nel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-
İŞ Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan 
ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın 
Komite Başkanı Hatice Ayhan da birer se-
lamlama konuşması gerçekleştirdi. 
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Hizmet-İş sendikamızın Yozgat Şubesinin 7. 
Olağan Genel Kuruluna, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra; HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendi-
kamız Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
Hizmet-iş Sendikamızın Yönetim kurulu 
üyeleri, Komite başkanları, Hizmet-İş Onur-
sal ve Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Konfederasyonumuza bağlı Sendikaları-

mızın Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ Yozgat İl Başkanımız ve Hiz-
met İş Sendikamızın Yozgat Şube Başkanı 
Ferman Zararsız, HAK-İŞ İl Başkanlarımız 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy 
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AK Parti 
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat 
İl Başkanı Tekin Irgatoğlu delegeler ve basın 
mensupları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendi-
kamızın istikrarlı büyümeye devam ettiğini 
söyledi.
Hizmet-İş Sendikamızın Yozgat’ta 1985’te 
örgütlendiğini hatırlatan Arslan, Yozgat Şu-
bemizin 37 yıldır bölgenin en etkin sendika 
şubelerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
Teşekkür 

Genel Başkanımız Arslan, Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protoko-
lü kapsamında bulunan kamu işçilerimize 

yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam 
verilmesine ilişkin talebimiz olumlu sonuç-
landığını ve Ek Çerçeve Protokolü ile kamu 
işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli ol-
mak üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam 
yapıldığını anımsatarak, “HAK-İŞ Konfede-
rasyonu olarak, Hükümetimizin kamu ça-
lışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası 
doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu 
sonuçlandırmasından duyduğumuz mem-
nuniyeti bir kez daha ifade ediyor,  Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. 
Arslan, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhur-
başkanımız Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan 
Hanımefendiye HAK-İŞ ailesinin geçmiş ol-
sun dileklerini ve dualarını iletti.

“Taşeron mücadelesini HAK-İŞ 
Yürüttü”

Taşeron işçilerin kadro almasını tarihi yol-
culuğun başarıya ulaşması olarak değer-
lendiren Arslan, “Taşeron sisteminin eko-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Şubat 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın  
Yozgat Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. 

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN, 
YOZGAT ŞUBESİNİN GENEL KURULUNA KATILDI
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nomik tarafı belediyelerin aleyhine, insani 
yönü de emekçilerin aleyhineydi. Bu siste-
min sonlandırılması için uzun yıllar müca-
dele ettik. 1 milyon işçiyi kadrolu yaptık. Bu, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük çalışma 
reformudur” dedi. Arslan, KHK ile belediye-
lerin şirketlerinde sürekli işçi kadrosuna alı-
nan işçilerin zorunlu emeklilik başta olmak 
üzere, tayin ve becayiş vb. sorunlarının çö-
zülmesi için de çalışma yaptıklarını kaydetti.
Belediye işçilerinin kar kış demeden çalış-

tıklarını vurgulayan Arslan, belediye emek-
çilerinin her zaman teşekkürü ve iyi bir 
zammı hak ettiğini söyledi. 
HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak Yozgat’ta 38 
yıldır aralıksız var olduğumuzu kaydeden 
Arslan, “TBMM eski Meclis Başkanı Cemil 
Çiçek’in Yozgat Belediye Başkanı olduğu 
dönemde 1984 yılında ilk örgütlenme çalış-
malarımızı başlattık. Yozgat’ta HAK-İŞ var-
lığının temellerini atan bütün dostlarımıza 
teşekkür ediyorum. Yozgat’ta iki belediye 

ile başladığımız yolculuğumuza bugün 52 
iş yerinde örgütlü ve 1980 üyeye sahip bir 
şube olarak devam ediyoruz. Bu başarıya 
imza atan Şube Başkanımız ve ekibine te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
Arslan, “HAK-İŞ’in gücünü Türkiye’nin gücü 
olarak görüyorsak, bütün işçileri HAK-İŞ’te 
buluşmaya ve bunun için mücadele etmeye 
devam etmeliyiz. İsmimizde de geçen ‘HAK’ 
adalet demektir. Adaleti inşa etmek için 
mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Ek protokol imza törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Genel Başkan Yardımcımız 
ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 

sendikalarımızın genel başkanları, Hizmet-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Vekili, Hizmet-İş Sendikamızın Ku-
rucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı 
ve Hizmet-İş Sendikamızın Şube Başkanı Ferman Zararsız ve mi-
safirler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şube Genel Kurulunun içinde 
başka bir güzelliği de yaşadıklarını belirterek, “Bugün Yozgat Be-
lediyemizle imzaladığımız ek protokolün diğer belediyelerimize de 
örnek olacağına inanıyoruz. Rabbim belediyelerimize bol gelir ve 
imkan nasip etsin.  Ben başta Yozgat Belediye Başkanımız olmak 
üzere tüm belediye başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyo-
rum. Sözleşmenin hayırlı olması olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ülkemizin içinde bulunduğu 
şartlar nedeniyle ek protokol yapma zorunluluğu ortaya çıktığını 
belirterek, imzaların hayırlı olması dileğinde bulundu. 

Arslan, Yozgat Belediye Başkanı Köse’yi Ziyaret Etti  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ,imza-
lanan ek protokol sonrası Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi 
makamında ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Arslan ve Yozgat Belediye Başkanı Köse, karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulundu.  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Şubat 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamız ile  
Yozgat Belediyesi Personel A.Ş. ve Yozgat Belediyesi YBK İnşaat Temizlik ve Tic. Ltd. Şti. 

arasında gerçekleştirilen ek protokol imza törenine katıldı.

ARSLAN, YOZGAT’DA İMZA TÖRENİNE KATILDI 



143SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Şubat 2022 tarihi Hizmet-İş Sendikamızın 
Bursa Şube 10. Olağan Genel Kuruluna katıldı. 

"Bursa Teşkilatımızın Önemli Çınarlarından Biridir”

Genel Kurula; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, Öz İplik İş Sendikamızın 
Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Sağlık-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Devlet Sert, Öz 
Güven-Sen Sendikamızın Genel Başkanı 
Ömer Yılmaz, Hizmet-İş Sendikamızın Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Hizmet İş Sendika-
mızın Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Ahmet Yılmaz, Bursa Şube Başkanı Mus-
tafa Yavuz, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımı-
zın Bursa Şube ve İl Başkanları, Sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri, bölge şube 
başkanları, delegeler ve basın mensupları 
katıldı

“Bursa Teşkilatımızın Önemli 
Çınarlarından Biridir”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bur-
sa’nın, Hizmet-İş Sendikamızın 44 yıllık 
tarihinde 35 yılı dolu dolu yaşayan bir şehir 
olduğunu söyledi.

Arslan, “Osman Gazi tarafından Bursa’da 
temeli atılan Osmanlı Devleti ve devamı 
niteliğindeki Türkiye, ulu bir çınar olarak 
büyümeye devam ediyor. 
Bursa Şubemiz de HAK-İŞ’in ve Hizmet-İş 
Sendikamızın önemli çınarlarından biridir, 
en büyük şubemizdir” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, Bursa Şubesinin 
kuruluşundan bugüne emeği geçen teşki-
lat mensuplarımıza teşekkür etti. Arslan, 
“Bizimle ilk günden itibaren yol arkadaşlığı 
yapan, her haliyle bu davaya hizmet eden 
tüm emekçi kardeşlerimize, dostlarımıza 
özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Arslan, Bursa Şubesinin 13 bin üyeyle en 
yüksek örgütlenme rakamına ulaşmasın-
dan dolayı tebrik etti. 
İmzalanan en son toplu iş sözleşmesinin 
yaşanan sıkıntılı sürece rağmen uzlaşmay-
la sonuçlanmasının önemine değinen Ars-
lan, sözleşmeye katkısından dolayı Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş’a teşekkür etti.

“Bursa’da 1992’de 52 Saat Süren 
Grevimizi Zaferle Sonuçlandırdık”

Arslan, 1992 yılında Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Merhum Teoman Özalp 
döneminde gerçekleştirilen grevi hatır-
lattı. Arslan, “Geçmişte Bursa’da toplu iş 
sözleşmesinde yaşadığımız ciddi bir kriz 
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vardı. Rahmetli Teoman Özalp’in belediye 
başkanlığı yaptığı dönemdeki ekibi HAK-
İŞ karşıtıydı ve bizimle toplu iş sözleşme-
si pazarlık masasına oturmadılar. Büyük 
bir mücadele ile son dakikada toplu iş 
sözleşmesini imzaladık ama hâlâ birileri 
HAK-İŞ Konfederasyonunu burada istemi-
yordu. 1992 yılının Ocak ayında en kısa ve 
en etkin grevimizi burada yaptık. Geçici ve 
kadrolu bütün işçilerin sendikamızın arka-
sında güçlü bir şekilde yer aldığı görülünce 
bize toplu iş sözleşmesinden yüzde 60'tan 
fazlasını vermeyenler, 52 saatlik görevden 
sonra yüzde 145'e imza attılar. Bu, tarihi 
mücadelenin tarihi bir zaferle sonuçlanma-
sıdır” ifadelerine yer verdi.

“28 Şubat Sürecinde Tasfiye 
Etmeye Çalıştılar, Başaramadılar”

Arslan, “28 Şubat’ta demokrasiden yana 
tavır aldığımız için sendikamızı Bursa’da 
tasfiye etmeye çalıştılar. BUSKİ’de direniş 
gerçekleştirdik. Tehdit ve baskılara rağmen 
Bursa işçisi sendikasına sahip çıktı, bizi tas-
fiye edemediler” dedi.

“Kadrolu-Şirket Ayrımı Olmayan 
Bir modeli Hayata Geçirmeye 
Çalışıyoruz”

Konuşmasında taşeron işçiliğiyle mücade-
leye de değinen Arslan, taşeron işçilerine 
kadro verilmesini Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin en büyük reformu olarak değerlendir-
di. Kadrolu işçiler ile taşerondan belediye-
lerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyonuna 
atanan işçilerin haklarının eşitlendiğini 
belirten Arslan, toplu iş sözleşmeleriyle 
aradaki ücret mesafesini kapatarak kadro-

lu-şirket ayrımı olmayan bir modeli hayata 
geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Zincir marketlerde Daha Ciddi 
Denetimlere İhtiyaç Var”

Arslan, kaldırılan KDV ve vergilere rağmen 
zincir marketlerin ürün fiyatlarında indi-
rim yapmamasına da değindi. Düzenli bir 
denetim yapılması gerektiğini vurgulayan 
Arslan, şunları söyledi: “Yüksek enflasyo-
nun ve dövizin toplumun tüm kesimlerine 
çok ağır bir fatura yüklediğini görüyoruz. 
Yapılan onca düzenlemeye rağmen zincir 
marketler fiyatlarını düşürmüyorlar. Bu, 
küresel kapitalizmin pazar ekonomisinin 
basit bir göstergesidir. KDV’lerin, vergilerin 
düşmesine rağmen daha fazlasını isteyip 
fiyatları artırmaya devam eden azınlık bir 
kesim var. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bugün, 
tüm bu düzenlemeleri yok sayan, sürekli 
daha fazla kazanma derdine düşmüş bu in-
sanlara söyleyecek sözümüz olmalı. Daha 
ciddi denetimlere ihtiyaç var.”

Osman Gazi tarafından 
Bursa’da temeli atılan 

Osmanlı Devleti ve devamı 
niteliğindeki Türkiye, ulu 

bir çınar olarak büyümeye 
devam ediyor. Bursa 

Şubemiz de HAK-İŞ’in ve 
Hizmet-İş Sendikamızın 

önemli çınarlarından 
biridir, en büyük 

şubemizdir.
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ARSLAN, ŞUBE KONGRESİNE KATILDI 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Mart 
2022 tarihinde Hizmet İş Sendikamızın Ko-
caeli Şube 3. Olağan Genel Kurulu’na ka-
tıldı. 
Genel Kurula; Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hü-
seyin Öz, Sendikalarımızın Genel Başkan-
ları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hizmet-İş 

Sendikamızın Kurucu Başkanı Hüseyin 
Tanrıverdi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur 
Büyükgöz, Derince Belediye Başkanı Zeki 
Aygün, siyasi parti ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, Kocaeli Şube Başkanı İd-
ris Ersoy ve Hizmet İş Sendikamızın Şube 
başkanları, Sendikalarımızın Kocaeli Şube 
ve İl Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri, delegeler ve basın mensupları 
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
“Kocaeli bir işçi ve emekçi kenti. Emeğin 
şehri Kocaeli’nde 36 yıllık geçmişe ve bu-
gün itibarıyla 10 bini aşkın üyeye sahibiz.  
Bu şehre yakışan genel kurulumuzu birlik 
içerisinde gerçekleştirmenin gururu için-
deyiz” dedi.

ARSLAN, İSTANBUL’DA TEMSİLCİLERLE 
BİRARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 
Mart 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendika-
mızın İstanbul 14 No’lu şubesini ziyaret 

ederek, Şube Başkanımız Kürşad Çak-
mak, şube başkan yardımcıları ve işyeri 
sendika temsilcilerimizle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-
İŞ’in ilke ve değerleri, faaliyetleri ve he-
deflerine ilişkin bilgiler verdi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 
2023 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı 
Hizmet-İş Sendikamızın Sakarya Şubesinin 
7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hü-
seyin Öz, Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet-İş Sendi-

kamızın Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıver-
di, Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut 
Gökdemir, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın 
Sakarya Şube ve İl Başkanları, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensup-
ları katıldı. 
Genel Kurul, şehitlerimiz için saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Sakar-
ya, emek mücadelemizin en yakın şahididir. 
HAK-İŞ ve Hizmet-İş mücadelemizin en 
güçlü olduğu yerlerdendir. Sakaryalı emek-
çi kardeşlerimizle 30 yıldır bir ve beraberiz” 
dedi.
Arslan, HAK-İŞ ve üye sendikalarımızın sen-
dikal mücadelesini, kurulduğu tarihten bu 
yana ortaya koyduğu görüşlerinden, fikirle-
rinden ilkelerinden taviz vermeden yürüme-
ye devam ettiğini söyledi. 
“Emekçilerin Haklarına Sahip Çıktığımız Ka-
dar Demokrasimize de Sahip Çıkıyoruz”
Sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların 
varlık nedenlerinin demokrasi olduğunu be-
lirten Arslan; “Demokrasi yoksa sendikacı-
lık, özgür toplu pazarlık, özgürlükler yoktur. 
Emekçilerin haklarına sahip çıktığımız kadar 
milletimizin demokrasisine, özgürlüklerine, 

kendi varlık nedenine olan temel haklarına, 
geleceğine, birliğine ve bütünlüğüne de sa-
hip çıkıyoruz. Darbeye çanak tutanlar, dar-
beyi besleyenler, milletimiz tarafından asla 
affedilmedi. Her darbe girişiminin mağduru, 
her mücadelenin tarafı olduk ve bu taraflılığı 
da demokrasimizden, milletimizden yana 
kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ, Türkiye’nin En Güçlü, 
En Etkin Konfederasyonlarından 
Biridir”

Arslan, HAK-İŞ’in örgütsel gücüne de deği-
nerek, “Bugün Kıbrıs da dahil 21 sendikası, 
81 il başkanlığı, 250 şube başkanlığı, 750 
bin üyesiyle HAK-İŞ Türkiye’nin en güçlü, 
en etkin konfederasyonlarından biridir” dedi. 
Arslan, “15 milyon işçinin olduğu ülkemiz-
de, HAK-İŞ olarak 750 binlerle yetinemeyiz. 
Çünkü biz, milletimizin ta kendisiyiz. Milletin 
değerlerini kendi değerleri kabul eden, mil-
letin tarihini kendi tarihi, medeniyetimizin 
bütün müktesebatlarını kendi müktesebatı 
gören ve bu milletin çocuklarıyla birlikte 
yürüyen, zor zamanda, iyi zamanda milletin 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Mart 2023 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın Sakarya Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

ARSLAN, SAKARYA’DA 
ŞUBE GENEL KURULUNA KATILDI
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değerleriyle birlikte sendikacılık yapmaya 
çalışan HAK-İŞ, elbette ki bu sayıyla yetine-
mez. Daha büyüğüne, daha güçlüsüne ihti-
yacımız var” diye konuştu.
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in ulus-
lararası konumuna da değinerek; “Dünya 
bizi biliyor, bizi fark ediyor. 210 milyon üye-
siyle 160 ülkede 365 konfederasyonu içinde 
barındıran dünyanın en büyük işçi örgütü 
ITUC’da başkan yardımcılığı görevini yürü-
tüyoruz. Bu, bugüne kadar Türkiye’de başka 
konfederasyonlara nasip olmamıştır. HAK 
İŞ, üye sayısı çok fazla olduğu için değil; de-
ğerlerinin, anlayışının dünya sendikal hare-
keti içinde örnek olması nedeniyle o örgütte 
başkan yardımcısıdır. Bu, dünyanın bizi nasıl 

tanıdığının da somut bir göstergesi; milleti-
mize, ülkemize verilmiş önemli bir payedir” 
dedi.

Yüce: “Uyumlu Çalışma 
Sisteminden memnunuz”

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm STK’lar-
la uyumlu çalıştıklarını dile getiren Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; 
“Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak siz-
lerle ve şehrimizdeki tüm vakıf ve STK’larla 
yakaladığımız uyumlu çalışma sisteminden 
çok memnun olduğumuzu dile getirmek 
isterim. Sakarya ve Sakaryalılar için hizmet 
eden, bu uğurda gayret gösteren tüm çalış-
maların ve kurumların en büyük destekçisi 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmuştur ve 

olmaya da devam edecektir” dedi.

“mesai Arkadaşlarımızın Emeklerini 
Yok Saymadık”

Gösterilen her emeğin karşılığını vermek 
için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade 
eden Başkan Yüce; “Sizlerin yakından takip 
ettiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan memur, emekli ve işçi 
ayrımı yapmaksızın milletimizi enflasyon 
karşısında ezdirmemek adına çok yüksek 
oranlarda zamlar yaptı. Biz de Sakarya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak sizlerle yaptığı-
mız istişarelerden sonra devletimizin yaptığı 
zam oranlarında çalışanlarımız için zamlar 
yaptık, çalışanlarımızı hiçbir zaman mağdur 
etmedik” şeklinde konuştu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO’nun 
C190 Sayılı Sözleşmesinin Türkiye tarafın-
dan biran önce imzalanması yönündeki ta-
lebini bir kez daha dile getirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hiz-
met-İş Sendikamızın 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kapsamında 8 Mart 2022 tarihinde 
Emek Konukevinde gerçekleştirilen Kadın 
Komitesi Başkanlar Kurulu toplantısına 
katıldı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcı-
mız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Kadın Komite 
Başkanımız Fatma Zengin, Hizmet-İş Sen-
dikamızın Kadın Komite Başkanı Hatice Ay-
han ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
Hizmet-İş Sendikamızın kadın komite baş-
kanları katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, tüm 
emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınları 
Günü’nü kutladı. 8 Mart’ın tarihi hakkında 
bilgi veren Arslan, 8 Mart’ın büyük müca-
deleler sonucunda kazanılmış bir gün oldu-
ğunu anımsattı.

“Temel Sorunları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanına Yazılı 
Olarak İlettik”

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü'nde yer 
alan erken emeklilik düzenlemesinin kal-
dırılması, tayin ve becayiş konusundaki 

zorlukların sonlandırılması, ağırlıklı olarak 
Çaykur, Orman Genel Müdürlüğü ve şeker 
fabrikalarında, kısmen belediyelerde de 
bulunan geçici mevsimlik işçilerin kadroya 
alınması ve KİT'lerde çalışanların kadrola-
rının verilmesi gibi bazı temel sorunların 
çözülmesine ilişkin talepleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı 
olarak ilettiklerini söyledi. 

“ılO’nun C190 Sayılı 
Sözleşmesinin İvedilikle 
İmzalamasını İstiyoruz”

ILO’nun C190 sayılı iş yerinde şiddet ve 

tacizin ortan kaldırılmasıyla ilgili olan söz-
leşmesinin Türkiye tarafından onaylanma-
sını istediklerini belirten Arslan, “C190 sayılı 
sözleşme sadece kadınların değil, kadın ve 
erkeklerin işyerinde uğradıkları hak ihlalle-
rini önlemeye yönelik tarihi bir sözleşmedir.  
Türkiye’nin de vakit kaybetmeden ivedilikle 
bu sözleşmeyi imzalamasını istiyoruz. Bu 
sözleşme bizlere o kadar ayrıntılı çözüm-
ler sunuyor ki, gerçekten bu sözleşmenin 
imzalanmasına ihtiyacımız var. Ülkemizde 
onuru ve haysiyetiyle çalışan, üreten insan-
ların tacize, şiddete ve ayrımcılığa uğra-
ması asla kabul edilemez. HAK-İŞ olarak 
bu sözleşmenin toplu iş sözleşmelerimize 
uyarlanması adına ciddi çalışma yaptık ve 
bunları, sendikalarımıza, imzaladıkları söz-
leşmelerine koymaları için gönderdik” şek-
linde konuştu. 

“Rusya-Ukrayna Arasında 
Yaşanan İtilafların Barışçıl Yollarla 
Çözülmesini İstiyoruz”

Rusya’nın Ukrayna işgalini HAK-İŞ olarak 
kabul etmediklerini belirten Arslan, “Rusya 
Federasyonu’nun bu haksız ve hukuksuz 
işgali durdurmasını istiyoruz. Rusya’daki 
sendikalı dostlarımıza da bu işgalin dur-
durulması için Rusya Federasyonu Baş-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ILO’nun C190 Sayılı Sözleşmesinin Türkiye tarafından biran 
önce imzalanması yönündeki talebini bir kez daha dile getirdi.

ARSLAN, “TÜRKİYE 
ILO C190 SAYILI SÖZLEŞMEYİ İMZALAMALI”
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kanı’na karşı girişimde bulunmaları 
çağrısında bulunuyoruz. İşgalin mağ-
duru yine kadınlar, çocuklar, hastalar 
ve yaşlılar olmaktadır. Biz iki ülke 
arasında itilafların barışçıl yollarla 
çözülmesini istiyoruz. Coğrafyamız 
etrafında yaşanan tüm sorunların 
barışçıl yollarla çözülmesini temen-
ni ediyoruz. Ukrayna için endişeliyiz. 
Emperyalist güçler Ukrayna yöne-
timini bugün ortada bıraktı. HAK-İŞ 
olarak Ukraynalı kardeşlerimizle 
ilgili üzerimize düşen sorumluluğu 
renklerine, dinlerine ve inançlarına 
bakmadan yerine getireceğiz” dedi. 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız 
Fatma Zengin, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü kutlayarak, HAK-İŞ 
Kadın komitesinin kurumsal yapısı, fa-
aliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin 
bilgiler verdi. Hizmet-İş Sendikamızın 
Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan 
da kadınlar gününü kutlayarak, bugün 
kadınlar adına Hatay ormanlarına fi-
dan bağışında bulunulduğunu söyledi.

ARSLAN, HİZMET-İŞ SENDİKAMIZIN BAŞKANLAR 
KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamızın 
8-14 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da ger-
çekleştirilen Başkanlar Kurulu istişare toplantılarına katıldı. 
Başkanlar Kurulu İstişare Toplantılarına, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Ku-
rucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri, Disiplin ve Denetim Ku-
rulu Üyeleri, Şube ve İl Başkanları ile yardımcıları katıldı. Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, Başkanlar Kurulu İstişare Toplan-
tılarında ülkemizde ve sendikal hayatta yaşanan gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mart 
2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı  
Hizmet-İş Sendikamızın ‘Bölgesel Eğitim 
Programları’ kapsamında Samsun ve Yoz-
gat Şubelerine yönelik gerçekleştirilen eği-
tim seminerine katıldı.
Amasya’da gerçekleştirilen eğitim prog-
ramına Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan'ın yanı sıra, HAK-İŞ  İl başkanları, şube 
başkanları  ve yardımcıları, işyeri sendika 
temsilcileri, komite başkanları ve uzmanlar 
katıldı.

“18 mart Tarihi Bir Direnişin, Tarihi 
Bir Dirilişin Adıdır”

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı nedeniyle 
açıklamalarda bulunan Arslan, “‘Çanak-
kale Zaferi’ denildiğinde, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin temellerinin atıldığı bir zaferden 
bahsediyoruz. ‘Çanakkale geçilmez’ diye-
rek binlerce vatan evladını şehit verdik. Ça-
nakkale Zaferi ile gelen güven, Anadolu’yu 
işgal eden emperyalist güçlerin alt edilme-
si için bize büyük bir umut vermiştir. 1915 
yılı, tarihimizin en acı yıllarındandır. 1915’te 
okullar mezun vermedi. Üniversite okuyan 
tıbbiye öğrencileri eğitimlerine ara vererek 
cephede yer aldı. O yıl kimse evlenmedi, 
o yıl devletimiz, milletimiz sadece Çanak-
kale’ye odaklandı. Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere Çanakkale Zaferi’ni 
kazananlar Anadolu’ya çıktılar ve Anado-
lu’nun her köşesini düşman işgalinden kur-
tardılar. Çanakkale’yi unutursak tarihimizi 
unuturuz. 18 Mart tarihi bir direnişin, tarihi 
bir dirilişin adıdır” dedi.

“Çanakkale Kahramanı Seyit 
Onbaşı, Unutmamamız Gereken 
Değerlerdendir”

Çanakkale Savaşını, ‘Anadolu’yu ve İstan-

bul’u işgal etmeye çalışan emperyalistle-
rin battığı zafer’ olarak niteleyen Arslan, 
“Çanakkale zaferinin sembol isimlerinden 
olan Seyit Onbaşı’nın yaptığı, azim, kararlı-
lık ve vatan aşkının eyleme dönüşmesidir. 
Seyit Onbaşı’nın bu insanüstü gayreti işgal 
ordusunun geri çekilmesine neden olmuş-
tur. Sadece bir kişi… İşte o Seyit Onbaşı, 
unutmamamız gereken değerlerindendir” 
şeklinde konuştu.  

“Seyit Onbaşı Adına Okul 
Yaptırdık”

Sendikamız HİZMET-İŞ’in, Çanakkale Sa-
vaşı Kahramanı Seyit Onbaşı’nın ismini ve 
hatırasını yaşatmak için Seyit Onbaşının 
köyünde bir ilköğretim okulu yaptırdığını 
hatırlatan Arslan, “Çanakkale Kahramanı 
Seyit Ali Çabuk’u çocuklarımızın, gençle-
rimizin, milletimizin tanımasını istiyoruz” 
dedi.

“Çanakkale’de Destan Yazan Tüm 
Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz”

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın 
hayatına dair bilgiler paylaşan Arslan, 
“Seyit Onbaşı, fakir ama onurlu bir adam-
dır. Ekmeğini taştan çıkaran kahramandır. 
Bu kahramanın unutulmaması için Seyit 
Onbaşı’nın ölüm yıl dönümünde, 1 Aralık 
2019’da okulumuzu hizmete açtık. Seyit 
Onbaşı’nın bizlere bıraktığı emaneti gele-
ceğe taşımak için HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Koca 
Seyit İlkokulu’nda yeni nesillerin eğitim 
görmesine öncülük ettiğimiz için mutlu ve 
gururluyuz. Önümüzdeki dönemde Seyit 
Onbaşı’nın hayatını filme alarak milletimize 
hediye etmek istiyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 
Koca Seyit İlkokulu’na önümüzdeki dönem 
büyük bir kütüphane de hediye etmek isti-
yoruz. Bu vesilesiyle Çanakkale’de destan 
yazan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” 
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mart 2022 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı   
Hizmet-İş Sendikamızın ‘Bölgesel Eğitim Programları’ kapsamında Samsun ve Yozgat 

Şubelerine yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.

ARSLAN,  AMASYA'DA EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI 

Arslan: “HAK-İŞ Olarak İstikametimizden Vazgeçmedik”
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Arslan: “HAK-İŞ Olarak 
İstikametimizden Vazgeçmedik”

HAK-İŞ’in kurulma amacından, tarihî mü-
cadelesinden bahseden Arslan, “HAK-İŞ’in 
tarihi yürüyüşünden, mücadelesinden, 
kurulduğu günden bugüne kadar sürdür-
düğü çabalardan, karşılaştığı engellerden 
bahsedeceğiz. Bu yarım asırlık mücade-
lenin bizim, ülkemizin ve dünya açısından 
ne anlam ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. 
Binlerce sendikanın, onlarca konfederas-
yonun olduğu bir dönemde HAK-İŞ, farklı 
sendikacılığı, farklı yaklaşımı, farklı anlayışı 
hâkim kılmak için yola çıktı, asla istikame-
timizden vazgeçmedik” dedi.

“Sendikal mücadeleyi, Ülkemizi 
Daha müreffeh Hale Getirmek İçin 
Vermeliyiz”

Arslan, sendika ve konfederasyon olarak 
verdikleri mücadelelerde kavga, ideolojik 
savaş gibi şiddete meyilli durumların içeri-
sinde bulunmadıklarının altını çizdi. 
Arslan; “HAK-İŞ olarak sendikal mücadele-
ye getirdiğimiz anlayışlardan en büyüğü şu 

ki; mücadeleyi kendi alanında, kendi mec-
rasında yapalım istiyoruz. Sendikal müca-
deleyi bir çatışmanın, kavganın, ideolojik 
bir savaşın aracı olarak değil, haklarımızı 
daha ileriye götürmek, ülkemizi ve çalışan-
ları daha müreffeh bir hale getirmek için 
vermeliyiz. Türkiye’nin en uzun, en büyük 
grevlerine imza atmış bir sendika olarak; 
‘Uzlaşma, dayanışma, müzakere’ diyoruz 
ama gerektiğinde bu haklarımızı almak için 
her türlü yasal eylemi ve mücadeleyi ya-
pacağımızı da belirtiyoruz. Mücadelemizi, 
davamızı kararlılıkla sürdürmeye ve bu da-
vaya asla ve asla halel getirmemeye gayret 
ettiğimiz için bütün zorluklara rağmen hâlâ 
Türkiye’nin en büyük işçi sendikasıyız” diye 
konuştu.
Arslan, HAK-İŞ olarak ülkede yaşanan dar-
be dönemlerinde her zaman millet iradesi 
ve demokrasiden yana olduklarını belirte-
rek, “Türkiye’nin yaşadığı bütün darbelere 
karşı HAK-İŞ, anlayış ve kurumsal olarak 
karşı çıkmıştır. HAK-İŞ, ülkemizin birliği ve 
beraberliği için dün olduğu gibi bugünde, 

yarında bu duruşunu sergileyecek. Milleti-
mizi olan borcumuzu ödemek için bu mü-
cadeleyi verecektir" dedi. 

“HAK-İŞ’in mücadelesi Bir 
medeniyet mücadelesidir”

Arslan, “HAK-İŞ’in mücadelesi bir mede-
niyet mücadelesidir. Bu toprakların yerli ve 
milli bir konfederasyonu ve sendikası ola-
rak, ülkemize ait borçlarımızı ödemek ve 
gereğini yapmak zorundayız" dedi. 

“Renkleriyle Ve İnançlarıyla 
İnsanları Ayıran Zihniyeti 
lanetliyoruz”

Ukrayna-Rusya Savaşı’yla ilgili değerlen-
dirmelerde de bulunan Arslan, “Ukray-
na’dan savaş nedeniyle trenlerle ayrılmak 
isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah 
olduğu için Ukrayna’da kalmaları yönünde 
ayrımcılığa maruz kaldılar. Bu ayrımcılık 
insanlığın yüz karası olacak bir tutumdur. 
Sadece tenlerinin rengiyle ve inançlarıyla 
insanları ayıran bu zihniyeti lanetliyoruz.” 
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 
Mart 2022 tarihinde Amasya’da, Hiz-
met-İş Sendikamızın Trabzon Şubesine 
yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim 
seminerine katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’ın yanı sıra şube başkanları, 
şube başkan yardımcıları, işyeri sendika 
temsilcileri ve uzmanlar katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eği-
tim programında HAK-İŞ’in ilke ve de-
ğerlerini anlattı.

ARSLAN, TRABZON ŞUBESİ EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Mart 2022 tarihinde Hizmet-İş Sendikamız ile  
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve şirketi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (ŞUSKİ) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

ARSLAN ŞANLIURFA'DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI 

İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeynel Abidin Beyazgül,  şube başkan-
ları, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said 

Güllüoğlu, belediye bürokratları ve üyemiz 
emekçiler katıldı. Törende konuşan Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, asgari ücretin 
yeniden belirlenmesi tartışmalarına değindi.

Arslan, “HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Komis-
yonunun 2022 yılı için Cumhurbaşkanımı-
zın da gayretleriyle beklentilerin üzerinde 
gerçekleştirdiği zam, enflasyondaki artışın 
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devam etmesi, Rusya’nın Ukrayna saldırı-
sı ile ortaya çıkan yeni durum, pandeminin 
getirmiş olduğu maliyetlerle birlikte yeniden 
tartışılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun ve 
çalışanların beklentileri yılsonunu bekleme-
den asgari ücrette yeniden artış yapılmasıdır 
ve bu makul bir beklentidir.  HAK-İŞ olarak 
yılsonundan önce Asgari Ücret Komisyonu-
nun yeniden toplanması çağrılarını olumlu 
buluyoruz, destekliyoruz. Yılın yarısı dolma-
dan Asgari Ücret Komisyonunun toplanma-
sı konusunda HAK-İŞ görüşü müspettir ve 
bunun gerçekleşmesini arzu ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

“İyi Bir Sözleşme Zamanında 
Uygulanan, Çatışma Oluşturmayan 
Ve İş Barışını Sağlayan 
Sözleşmedir”

Türkiye’nin ve dünyanın zor bir süreçten 
geçtiğine vurgu yapan Arslan, “Olağanüstü 
bir dönemdeyiz. Böylesi zor bir dönemde 
toplu iş sözleşmelerini masada tamamla-
mış olmak büyük başarıdır. İmzaladığımız 

sözleşme hem enflasyonun üzerinde hem 
de masada çatışmadan, grev kararı alma-
dan yapıldı. İmzaladığımız sözleşme Şanlı-
urfa için, belediyemiz için ve çalışanlarımız 
için büyük bir kazançtır” dedi. Şanlıurfa’da 
geçmişte zor dönemler geçirdiklerini kay-
deden Arslan, “Toplu iş sözleşmesiyle elde 
ettiğimiz hakları alamadığımız zamanlar 
oldu. Şimdi çok şükür o günleri geride bırak-
tık. Bizim için bir toplu iş sözleşmesinin iyi 
olabilmesi için üç şart var; İyi bir sözleşme 
zamanında uygulanan, çatışma yaratmayan 
ve iş barışını sağlayan sözleşmedir” dedi.

“Ülkemizin Gücü ve Potansiyeline 
Güveniyoruz”

Enflasyon ve fiyat artışlarının, sözleşme ile 
alınan zamları bir süre sonra etkisiz kıldığına 
dikkat çeken Arslan, “Ülkemizin içinden geç-
tiği bu zor dönemi hep beraber atlatacağız. 
Biz ülkemizin gücü ve potansiyeline güve-
niyoruz. Bu dönemi bir geçiş dönemi olarak 
değerlendiriyoruz. Bu zorlukların atlatılması 
konusunda sendikalarımıza, çalışanlarımıza 

ve işverenlerimize de sorumluluklar düşü-
yor. Duruşumuzu, kararlılığımızı ülkemizin 
potansiyeli ile birleştirip bu zor dönemleri 
kısa dönemde atlatacağımıza inanıyoruz. 
Ülkemizin gücüne hep beraber katkı sun-
mamız lazım. Türkiye bu günlere, zor bir 
coğrafyada ve bedeller ödeyerek geldi. Bizi 
daha zor günler bekliyor olabilir ancak biz 
bu ülkemizin kaynaklarına, insanlarına, im-
kânlarına güveniyoruz. Bu zorlukları birlikte 
aşacağız” şeklinde konuştu.

Arslan, 1 mayıs Şehitlerini Andı

2019 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan ta-
lihsiz trafik kazasını hatırlatan Arslan, “2019 
yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz 1 
Mayıs etkinliklerinde talihsiz bir olay yaşa-
dık. 1 Mayıs’ın kutlanacağı alana gelmek için 
Elbistan’dan yola çıkar arkadaşlarımız kaza 
geçirdi. O kazada kaybettiğimiz dört arkada-
şımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Belediye Emekçilerine Teşekkür 
Ediyoruz”

Şanlıurfa’nın Peygamberler ve barış şeh-
ri olduğunu ve Şanlıurfa’da bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, “Al-
lah bu kadim şehre hizmet eden herkesten 
razı olsun. Belediye Başkanımız bu şehir 
ve çalışanları için büyük bir şans. Belediye 
Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür 
ediyoruz. Sizler daha fazlasını hak ediyorsu-
nuz. Sizlerin hangi koşullarda çalıştığınızın 
şahidiyiz. Sağlık çalışanları kadar belediye 
çalışanları da pandemi döneminde alkışı 
hak etmiştir. Belediye emekçilerine ve tüm 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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Törene; Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıl-
dız ve Hüseyin Öz, Konfederasyonumuza üye 
sendikalarımızın Genel Başkan ve Yardımcı-
ları, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreteri 
Av. Oğuz Aksoy, HAK-İŞ Kadın Komitesi Baş-
kanımız Fatma Zengin, Hizmet-İş Sendika-
mızın Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan ve 
basın mensupları katıldı.
Arslan, sözleşmenin, sadece toplu iş sözleş-
mesi yaptığımız üyelerimiz için değil, tüm ça-
lışanlar için anlam ifade ettiğini söyledi.

“İlk Kez HAK-İŞ Yaptı”

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’in 7 Aralık 
2021 tarihinde imzaladığı ‘Şiddete Karşı Sıfır 
Tolerans’ belgesinin sendikalarımız açısın-
dan yol gösterici olduğunu söyledi. Hizmet-İş 
Sendikamızın da uzun süredir yürüttüğü ça-
lışmaların sonucu olarak belgeyi imzaladığını 
söyleyen Arslan; “Türkiye, ILO’nun yüzüncü 
yılı toplantısında imzalanan C190 sayılı söz-
leşmesini ilk imzalayan ülkelerden olamadı 
ama bu sözleşmenin Türkiye tarafından im-
zalanması konusunda bizlere sorumluluk 
düştü” dedi. 

C190 sayılı sözleşmenin ilk önce HAK-İŞ ta-
rafından sözleşmelere uyarlandığını belirten 
Arslan; “İşyerinde taciz ve şiddet konusu, di-
ğer ihlaller gibi somut verilerin elde edilme-
sinin son derece zor olduğu bir durum. Bu 
açıdan bu sözleşmenin devletimiz tarafından 
imzalanması bir irade beyanı olacaktır. ‘Söz-
leşmeyi Türkiye imzalamadan biz neler yapa-
biliriz?’ tartışması yaptık. Toplu sözleşmele-
rimize C190 sayılı sözleşmenin uyarlanması 
ilk kez HAK-İŞ tarafından yapıldı. Sendikaları-
mızın, hukukçularımızın, toplu iş sözleşmesi 
uzmanlarımızın katıldığı uzun bir çalışmanın 

ardından bir metin ortaya çıkardık. Bu metni 
bütün üye sendikalarımıza gönderdik. Toplu 
iş sözleşmelerine mümkün olduğunca bu 
metnin yerleştirilmesi talebimizi de ilettik. 
Buradan bütün sendikalarımıza bir kez daha 
çağrı yapıyorum; küçük-büyük ölçekli tüm 
sözleşmelerimize bu metnin yerleştirilmesi 
konusunda çaba sarf edelim” diye konuştu.

“C190 tüm çalışanlar için anlam 
ifade ediyor”

Sözleşmede sadece kadına yönelik şiddetten 
bahsedilmediğinin altını çizen Arslan; “Söz-
leşmede bütün çalışanlara yönelik şiddet 
ve tacizden bahsediliyor. Dolayısıyla bu söz-
leşme, daha kapsayıcı bir sözleşmedir. Bu 
sözleşme sadece toplu sözleşme yaptığımız 
yerlerde değil, bütün çalışanlar için anlam 
ifade ediyor. Türkiye’de sigortalı çalışanları, 
memurları ve kendi hesabına çalışanları da 
dahil ettiğimiz zaman 25 milyonluk bir ke-
simden bahsediyoruz. Bu kesimde kendi ça-
lışma şartlarından, şekillerinden başlayarak 
çok sayıda benzer ihlallerin olduğu maalesef 
bir gerçek. Ancak bunların hukuki platforma 
taşınması son derece sınırlı gerçekleşiyor. İş 
yerlerinde şiddet ve tacizin yargıya taşınma-
sında ciddi endişeler var. O nedenle şiddetle 
ve tacizle ilgili yaşananların gün yüzüne çı-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Nisan 2022 tarihinde,  
HİZMET-İŞ Sendikamız tarafından ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve  

Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanmasını 
içeren “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” imza törenine katıldı.

ARSLAN, ŞİDDETE SIFIR TOLERANS POLİTİKA BELGESİ 
İMZA TÖRENİNE KATILDI
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karılmasında ciddi sıkıntılarımız var. Bir işçi 
böyle bir ihlalle karşılaştığı zaman başına ne 
geleceğini biliyor. Bu insanlığa da insan hak-
larına da aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

“C190’ı İçselleştirmemiz Gerekiyor”

İnsanların çalışma hayatlarından kopmamak 
adına travmalarını göz ardı ettiğini, yaşadık-
larını gizlediğini dile getiren Arslan, şunları 
söyledi: 
“Adı konulmamış büyük travmaların yaşan-
dığı bir alandan bahsediyoruz. İnsanlar, çalış-
ma hayatından kopmamak adına fedakârlık 
yaptıklarını, sustuklarını söylüyorlar. Bu, 
insanı yaralıyor. Bizim; mekanizmaları kur-
mamıza, işletmemize ve mevzuatımızı buna 
göre yeniden düzenlenmesine ihtiyacımız 
var. İşte tam da burada C190 sayılı sözleşme 
devreye giriyor. Pek çoğumuzun algı olarak 
şiddet saymadığı davranışlar, bu sözleşme-
ye göre ihlâl. Çalıştığımız insanlara sert bir 
şekilde bağırmamızın bir ihlâl olduğunu bil-
memiz gerekiyor. O yüzden, bu sözleşmenin 
bütün ayrıntılarıyla sendikalarımız tarafından 
incelenip içselleştirilmesi gerekiyor. Hepimi-
zin bu konuda kendimizi kontrol etmemiz, 
empati yapmayı öğrenmemiz gerekiyor.”

“Eğitim Çalışması Başlatmamız 
Gerekiyor”

“Bir kısım özel sektör işverenleri bile C190 
ile iş yerlerinde eğitimler vermeye başladı. 
Eğitimlere katılan işçilerin bakış açılarındaki 
değişim son derece olumlu ve istenilen isti-
kamette” diyen Arslan, yeni eğitim çalışma-
larına başlayacaklarını duyurdu. 
Arslan; “Önümüzdeki günlerde başta konfe-
derasyonumuz olmak üzere öncelikle sendi-
kalarımızdaki, daha sonra işyerlerindeki çalı-
şanlarımıza yönelik C190 sayılı sözleşme ile 
ilgili işverenlerle de konuşarak yeni bir eği-
tim çalışması başlatmamız gerekiyor. Buna 
inandırdığımız her işveren bu metnin toplu iş 
sözleşmesinde  yer almasını kabul edecektir” 
dedi.

“C190 Yeni Bir Başlangıca Vesile 
Olacak”

Arslan, Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin im-
zalanmasının, çalışma hayatının en önemli 
aktörlerinden biri olan HAK-İŞ’in önemli sen-
dikalarından biri olan Hizmet-İş Sendikamız-
da yeni bir başlangıca vesile olacağını söyledi.
Şiddete sıfır toleransın olduğu bir anlayışın 
sendikamız, işyerleri ve bütün kurumlarda 
ortaya konulması gerektiğini belirten Arslan, 
“Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’ni imzalamak 

bir taahhüttür, bir namus borcudur. İmzaladı-
ğımız bu metin, sahip çıkmamız gereken na-
musumuz gibidir. Bunu yerine getiremezsek 
büyük bir vebali olduğunun da farkındayız. 
Yönetim kurulu olarak bundan manevi olarak 
sorumluyuz” dedi. 
Arslan, “Sorunlarla karşılaşmadan taahhüt 
ettiğimiz ‘Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin 
hükümlerinin iş yerlerimizde uygulandığı, 
hiçbir ihlalin yaşanmadığı bir çalışma hayatı-
nı temenni ediyorum. Ancak insanız, insanın 
olduğu yerde sorun olur. ‘Sorunların olma-
ması’ diye bir şey yok. Özellikle önemli olan 
sorunların çözüm şekli ve yöntemidir. Biz, bu 
politika belgesiyle sorunların nasıl çözülece-
ğinin de bir işareti vermiş oluyoruz” dedi.
Hiçbir gerekçenin ‘Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi’nin imzalanmasına mani olmadığını 
belirten Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı diğer sendi-
kalarımızda da bu belgeyi benzer törenlerle 
imzalayıp çalışanlarımıza, üyelerimize, men-
suplarımıza ilan etmemiz gerekiyor. HAK-
İŞ’e ve sendikalarımıza yakışan budur. Bunu, 
Hizmet-İş Sendikası’yla başlatmış olalım” 
şeklinde konuştu. 

“Bugün Tarihi Bir Günü Yaşıyoruz”

Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’nin imzalan-
masını tarihi bir an ve tarihi bir toplantı olarak 
değerlendiren Arslan, “Şiddete Sıfır Tolerans 
Belgesi’ni HAK-İŞ’te imzaladığımız 7 Aralık, 
bizim için tarihî bir gündü, Hizmet-İş olarak 
imzaladığımız bugün 22 Nisan da tarihi bir 
gündür” dedi.

Arslan, Arslan, “Şiddete Sıfır Tolerans Bel-
gesi”nin herhangi bir itiraz olmadan kabul 
edilmesi ve bunun bir irade beyanına dönüş-
türülmüş olması nedeniyle Hizmet-İş Sendi-
kası Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Öz: “ılO C190’ın İmzalanması 
Toplumumuza Yol Gösterici 
Olacaktır”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve Hiz-
met-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili 
Av. Hüseyin Öz,  ILO’nun hazırladığı C190 
sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından kabul 
edilmesinin isabetli bir karar olacağını söy-
leyerek, “Türkiye’nin bu sözleşmeyi kabul 
etmesi, toplumumuza ve sivil toplum kuru-
luşlarımıza yol gösterici olacaktır. İstanbul 
sözleşmesiyle yaşanan tartışmalar, C190 sa-
yılı sözleşmenin kabul görmesinin önündeki 
en büyük engel. Her şeye rağmen HAK-İŞ ve 
bağlı sendikalar olarak, çalışma hayatının ve 
özel hayatın her alanında şiddetin ve tacizin 
önlenmesi için gereğini yapmak zorundayız. 
Yaşananları görmeli, ders almalı ve tekrar 
yaşanmaması için adım atmalıyız” dedi. 

“İnsan Hakkı mücadelesidir”

Hizmet-İş Sendikamızın Genel Sekreteri Av. 
Oğuz Aksoy da “Şiddet ve tacizin sadece iş 
yaşamında değil, toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren genel bir sorun olduğuna dikkat 
çekerek, “Şiddetle ve tacizle mücadele aynı 
zamanda insan hakkı mücadelesidir” dedi. 

Arslan: İşyerinde taciz ve şiddet konusu, diğer ihlaller gibi somut 
verilerin elde edilmesinin son derece zor olduğu bir durum.  
Bu açıdan bu sözleşmenin devletimiz tarafından imzalanması 

bir irade beyanı olacaktır. 
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ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI

Öz Sağlık-İş Sendikamız; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nda 26 Ekim’den bu yana yürüttüğü müzakereler sonu-
cunda üyelerimiz için önem arz eden ancak anlaşma sağ-
lanamayan maddelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle 
greve gitme kararı aldı.
Müzakere sürecinin başladığı ilk günden itibaren, Sendi-
kamızın gerek mevcut hakların iyileştirilmesi gerekse yeni 
hakların eklenmesi, gece zammı, sorumluluk tazminatı, 
meslek/iş primi yol ücreti, tayin/becayiş, refakat izni vb. 
taleplerinin karşılanmaması üzerine 176 günün sonunda 
grev kararı aldı.
Temsilci ve üyelerimizin greve çıkılacak şekilde bilgilendi-
rilmesi ile grev yapılacak kuruluşlar ve grev gözcülerinin 
belirlenmesi yönünde hazırlıklarımız başlatıldı.

Sendikamızın “Bilgi Sendikacılığı” ve “Kesin-
tisiz Eğitim” ilkeleri kapsamında başlattığı 
büyük eğitim seferberliğinin ilk adımı atıldı.

Ülke genelinde 3200 sendika temsilcimizin 
eğitime alınacağı eğitim çalışmalarının ilki 
Afyonkarahisar’da, Kütahya teşkilatımızın da 
katılımıyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar ve 
Kütahya’da şubelerimize bağlı olarak görev 
yapan toplam 74 temsilcimiz, Şube başkan 
ve yöneticilerimizin katıldığı eğitim 2 gün 
sürdü.

Sendikamız Akademik Üst Kurulu olan ÖZ-
SAM’ın Danışma Kurulu Üyeleri olan akade-

misyenler Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın ile 
Dr. Özcan Kars da, eğitim sürecini başından 
sonuna kadar takip ettiler.

Hukuk, mevzuat, Sosyal medya, 
Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim 
Eğitimleri Verildi

1.Dönem Sendika İşyeri Temsilcisi Eğitim 
Programı Afyonkarahisar ve Kütahya’dan 
gelen temsilcilerimiz karma sınıf metodu ile 
36’şar kişilik iki ayrı sınıfta eğitim aldılar.
Hukuk ve Mevzuat konulu eğitimleri, Sendi-
kamız Hukuk Dairesi Başkanı ve Baş Hukuk 
Müşaviri Muhammet Esat Eyvaz ile Sendi-

kamız Avukatı İlyas Şeker verdi. Katılımcıla-
rın büyük ilgi gösterdiği hukuk ve mevzuat 
konulu eğitimde sendikamız hukuk bürosu, 
kendilerine yöneltilen her soruyu cevaplan-
dırdı ve sahadan gelen sorular karşısında 
temsilcilerimizin bilgi sahibi olmalarına yö-
nelik temel eğitim verdi.
Dijital Medya Uzmanı Tolga Akkuş’un sosyal 
medya eğitiminde ise temsilcilerimizin sos-
yal medya kullanım alışkanlıkları, kurumsal 
medya kullanımı, sendikal dijital ağlar vb. ko-
nular anlatıldı.
Sendikamızın Afyonkarahisar’da düzenlediği 
ve Kütahya teşkilatımızın da katıldığı temsil-
ci eğitimlerinin ikinci gününde ise Sendikal 
Temsil ve Örgütlenme Becerileri eğitimi ÖZ-
SAM Danışma Kurulu Üyesi ve Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın tarafından verildi.
İkinci gün eğitimlerinin bir diğer ayağı olan 
Kişisel Gelişim-Etkili İletişim ve İkna Kabili-
yeti eğitimleri de İletişim Uzmanı Sultan Kara 
tarafından verildi.
Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği iletişim 
eğitiminde çeşitli canlandırmalar yapıldı, ör-
neklerle kriz yönetimi, problem çözme vb. 
konular anlatıldı.

PANDEMİNİN KAHRAMANLARI SOSYAL 
HİZMET İŞÇİLERİ İÇİN 29 NİSAN’DA 81 İLDE GREVDEYİZ!

AFYONKARAHİSAR-KÜTAHYA TEMSİLCİ EĞİTİMİMİZİ TAMAMLADIK
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Öz Sağlık-İş Sendikamızın 8. Kuruluş Yıl Dö-
nümü etkinlikleri Ankara’da Başkanlar Kuru-
lu, Pandemi Şehitlerini Anma ve Yıldönümü 
Programı ile birlikte gerçekleştirildi.
Kuruluş Yıldönümü etkinliğimize HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onur-
sal Genel Başkanı AK Parti 22.23.24. Dönem 
Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Genel 
Başkanımız Devlet Sert, Genel Başkan Yar-

dımcılarımız Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, 
Remzi Karataş ve Süleyman Doğan, Denetim 
ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz ile 81 ilden ge-
len şube başkanlarımız katıldı.

Pandemi Şehitleri Anıldı, Duygusal 
Anlar Yaşandı

Sendikamız 8. Kuruluş yıl dönümü programı, 
Covıd 19 döneminde hayatını kaybeden Pan-
demi şehitleri anısına okunan Kur’an-ı Kerim 

tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim okunurken 
ekranlara pandemide hayatını kaybeden sağ-
lık ve sosyal hizmet işçilerinin görüntülerinin 
gelmesi, salonda duygusal anlara neden 
oldu.
Öz Sağlık-İş Sendikamızın 8. Kuruluş yıldö-
nümü programında HAK-İŞ Konfederas-
yonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert ve 
Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel 
Başkanı, AK Parti 22.23.24. Dönem Manisa 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi selamlama 
konuşmaları gerçekleştirdi.

8. Kuruluş Yıl Dönümü Pastası 
Kesildi

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 
Genel Başkan Devlet Sert, HAK-İŞ Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Ge-
nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Adem Yavuz, Mustafa 
Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan, 
Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz 8. Ku-
ruluş yıl dönümü anısına bir pasta kesti.

Eğitim Sertifika Töreni Yapıldı

Sendikamız ve Akademik Üst Kurulumuz 
ÖZSAM tarafından düzenlenen 1. Dönem 
İşyeri Temsilci Eğitimi Programımız yapılan 
sertifika töreni ile sona erdi.
Genel Başkan Devlet Sert’in sertifika dağıtı-
mı öncesi yapmış olduğu kapanış konuşması 
temsilcilerimizin yoğun ilgi ve teşekkürleri ile 
ayakta alkışlandı.
Program sertifika dağıtımı sonrası çektirilen 
aile fotoğrafı ile sona erdi.

SENDİKAMIZ ÖZ SAĞLIK-İŞ 8 YAŞINDA 
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Kısa sürede büyük başarılara imza atan Öz 
Sağlık-İş Sendikamızın başarılarıyla gurur 
duyuyoruz" dedi. 
Başkanlar Kurulu’na, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sen-
dikamızın Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı 
Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcıları, Yö-
netim Kurulu üyeleri, il başkanları, delege-

leri, komite başkanları ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri katıldı.

“Geleceği Hep Birlikte İnşa 
Edeceğiz”

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Başkan-
lar Kurulu ve 8. Kuruluş Yıldönümünün ha-
yırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunarak, 
kısa sürede büyük başarılara imza atan Öz 

Sağlık-İş Sendikamızın işkolunun en büyük 
sendikası olmasından dolayı büyük gurur 
yaşadıklarını ifade etti. 
Arslan, “Geçmişte olup bitenleri zihnimizin 
bir köşesinde diri tutmak adına, bazı ger-
çekleri, bizim için vazgeçilmezleri de unut-
madan yola devam etmemiz, bu dengeyi 
kurmamız gerekiyor. Elde ettiğimiz başarıyı 
ve geldiğimiz yolu unutmayacağız ama ora-
da da kalmadan geleceği de geçmişten ge-
len tecrübelerimizle inşa edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

“Büyük Bir Başarı Hikayesi 
Görüyorum”

Toplu iş sözleşmesinin amacının, işçilerin 
ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik 
ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını 
belirleyerek, işçi ve işveren arasındaki çalış-
ma barışını tesis etmek, çalışma koşulları-
na ve ekonomik şartlara ilişkin çıkabilecek 
ihtilafları engellemek olduğunu hatırlatan 
Arslan, “Örgütlenmenin önündeki engelleri 
kaldırmak için başlattığımız çabaları, kamu-
da kadro almak konusunda gösterdiğimiz 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Şubat 2022 tarihinde konfederasyonumuza bağlı  
Öz Sağlık-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu ve 8. Kuruluş Yıldönümüne katılarak, 

"Öz Sağlık-İş Sendikamızın 8. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. 

ARSLAN, "ÖZ-SAĞLIK İŞ SENDİKAMIZIN 
8. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ" 
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büyük kararlılığı, kadro aldıktan sonra yaşa-
dığımız ağır sorunları hep birlikte yaşadık" 
dedi. Bu sorunların ardından yetki mücade-
lesini ve toplu iş sözleşmesi mücadelesini 
anımsatan Arslan, "Bugün bulunduğumuz 
noktayı  geçmişte yaptığımız mücadelelere 
bakarak değerlendiriniz. Biz bu değerlen-
dirmeyi yaptığımız zaman büyük bir başarı 
hikayesini görüyoruz” diye konuştu.

“1 milyon İşçimiz Kadrolarına 
Kavuştu”

Taşeron işçilerin kadro almasını, tarihi 
yolculuğun başarıya ulaşması olarak de-
ğerlendiren Arslan, “Bu sistemin sonlan-
dırılması için uzun yıllar mücadele ettik. 1 
milyon işçiyi kadrolu yaptık. Bu, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük çalışma reformudur. 
Rabbimiz bizim samimiyetimiz karşılığında 
bizlere bu ödülü verdi. Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakanı-
mızın ve hükümetimizin bu konudaki katkı 
ve desteklerini hiçbir zaman unutamayız. 
O süreçlerin ne kadar enteresan süreçler 
olduğunu da lütfen unutmayın” dedi. Başa-
rının devamı için mücadeleye ara verme-

den devam edilmesi gerektiğini vurgulayan 
Arslan, “İstikametimizi bozmazsak, de-
ğerlerimizden vazgeçmezsek, ilkelerimize 
sadakatle bağlanırsak, HAK-İŞ değerlerini 
içimize sindirerek yolumuza devam eder-
sek Rabbim bizlere ihsanını, rahmetini ve 
başarısını fazlasıyla verecektir. Bunlardan 
uzaklaşırsak, heveslerimizin peşine dü-
şersek, bize verilenleri de bizlerden alır ve 
başkasına verir. Davamıza sahip çıkacağız 
ve sadakatle mücadelemizi sürdüreceğiz. 
O kadar büyük başarılara imza attık ki Tür-
kiye’nin 81 ilinde şube açıp, şube başkanını 
profesyonel yapan başka bir sendika yok. 
Bu Öz Sağlık-İş Sendikasının bir başarısıdır. 
Bu küçümsenmeyecek bir başarıdır” dedi.

“Başarımızın 8. Yılını Kutluyoruz”

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dev-
let Sert, yaptığı konuşmada “Kamudaki bir 
hayalin sağlık ve sosyal hizmet işçisi adına 
belki de bir rüyanın gerçek kılabilmek için 
çıkılan bir yolun 8. Yıl durağında bu yolun 
hem yolcusu, hem yoldaşı, hem hancısı, 
hem de menzili olan siz değerli dava ar-
kadaşlarımla bir kez daha birlikteyiz. Bü-

yüttüğümüz sendikamızın kuruluş yıldönü-
münde dostum dediğim, kardeşim dediğim, 
arkadaşım dediğim şube başkanlarımızla, 
teşkilatlarımızla, konfederasyonumuzun 
Genel Başkanı Mahmut Arslan ve misafir-
lerimizle güzel bir atmosferde bir aradayız” 
şeklinde konuştu.

“Tüm Çalışanlarımızı Saygıyla 
Selamlıyorum”

Öz Sağlık-İş Sendikamızın Başkanlar Kuru-
lu ve 8. Kuruluş Yıldönümünün hayırlı geç-
mesi dileğinde bulunan Sert, “27 Şubat 2014 
tarihinde Öz Sağlık-İş Sendikamızı kuran ve 
8 yıllık bu mücadelede en küçük bir çakıl ta-
şını bile önümüzden çeken, sahada kurum-
larda büyük mücadeleler veren, gecesini 
gündüzüne katan, sendikası için ailesinden, 
çocuklarından, anne ve babasından feragat 
eden tüm arkadaşlarımı minnet duygusuyla 
selamlıyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Öz Sağlık-İş Genel 
Başkanı Devlet Sert tarafından Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan'a hediye takdimin-
de bulunuldu.
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MESS SÖZLEŞMESİ BÜYÜK KAZANIMLARLA 
İMZALANDI

DEĞİRMENCİ VE ALTUN TEMSA İŞÇİSİNİN SÖZLEŞME SEVİNCİNE ORTAK OLDU

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

Sendikamız Özçelik-İş’in Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası(MESS) ile yürüttü-
ğü Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 
üyelerimiz adına birçok maddi ve sosyal ka-
zanım elde edilerek anlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşme taslağı-
mızda yer alan ücret 
maddeleri üzerinde 
de anlaşma sağlan-
ması üzerine imza-
lar atıldı.
11 Ocak Salı günü 
akşam saatlerinde 
başlayan müzake-
reler, 12 Ocak Çar-
şamba sabahına 
karşı saat 03.00’te 
tamamlandı.

MESS Genel Merkezinde yapılan müzake-
reler sonucu gerçekleştirilen imza törenine 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardım-

cımız Bayram Altun, MESS’e bağlı işyerle-
rimizin şube başkan ve yöneticileri ile Türk 
Metal Sendikası’nın Pevrul Kavlak, Birleşik 
Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, MESS Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol katıldı.

Sözleşme ile ilgili değerlendirmelerde Ge-
nel Başkanımız Değirmenci, “Enflasyonun, 
dolayısıyla hayat pahalılığının arttığı bir dö-
nemde çok zorlu bir toplu iş sözleşme sü-
recini geride bırakarak, güzel bir sözleşme 
imzalayıp, üyelerimize hediye ettik. Söz-
leşmemiz başta üyelerimize olmak üzere 
işyerlerimize, sendikamıza ve ülkemize ha-
yırlı olsun” diye konuştu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız 
Bayram Altun, geçtiğimiz günlerde büyük 
kazanımlarla imzalanan MESS Grup Toplu 

İş Sözleşmesinin ardından Adana’da faali-
yet gösteren TEMSA’daki üyelerimizle bir 
araya geldi. Adana Şube Başkanımız Sedat 
Aydın ve şube yöneticilerinin de eşlik etti-

ği program kapsamında ilk olarak TEMSA 
Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları 
Direktörü Erhan Özel’i ziyaret eden Değir-
menci ve Altun, görüşmede, sözleşmenin 
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detayları ve işyerinin mevcut durumuna 
ilişkin konuları değerlendirdi.
Ziyaretten sonra Değirmenci ve Altun, şube 
yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle birlikte 
TEMSA’da çalışan üyelerimizi tezgah baş-

larında ziyaret ederek, sözleşmenin hayırlı 
olmasını dilediler.
Bölümleri tek tek gezerek, üyelerimizle 
samimi bir ortamda sohbet eden Genel 
Başkanımız Değirmenci “Bir dönem ka-

panmak üzere olan bir TEMSA’dan, bugün 
ciddi ücret artışlarının yapıldığı bir TEMSA’ya 
geldiğimiz için Allah’a şükürler olsun. İşye-
rimize kazandırdıkça, biz emekçilerin de 
kazanması için elimizden geleni yapıyoruz 
ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün TEM-
SA’da iş barışı ve huzurunu görmekten do-
layı büyük mutluluk duyuyorum. İmzalamış 
olduğumuz sözleşmemiz ananızın ak sütü 
gibi olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte de 
TEMSA emekçisini mutlu etmek için şube-
mizle el ele, omuz omuza mücadele ver-
meye devam edeceğiz” diye konuştu.
TEMSA ziyaretinin ardından Değirmenci ve 
Altun’un, beraberindeki Şube Başkanımız 
Sedat Aydın ve sendikamızın avukatların-
dan Cihan Önal ile birlikte Adana Cumhu-
riyet Başsavcısı Bilal Gümüş’ü makamında 
ziyaret etmesiyle, program son buldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci beraberindeki Genel Yönetim Kuru-
lumuz ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Vedat Bilgin’i makamında ziyaret 
etti.
Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Al-
tun ve Ferhan Öner’in de katıldığı ziyarette, 
çalışma hayatından sendikal konulara ka-
dar birçok başlık ele alındı.
Çalışma hayatındaki son dönemde yapılan 
düzenlemelerin umut verici olduğunu ifade 
eden Değirmenci, “Özellikle asgari ücrette 
ve asgari ücrete kadar olan ücretlerde vergi 
muafiyeti uygulaması çalışanlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Vergi dilimi uy-
gulaması başta olmak üzere çalışma ha-
yatına dair yapılacak her yeni düzenlemede 
emekçilerin gözetilmesi gerekmektedir. Bu 
beklentimizin büyük oranda karşılanıyor 
olmasından dolayı şahsınızda devletimize 
ve hükümetimize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Bakan Bilgin ise, “Sendikalar çalışma 
hayatının olmazsa olmazlarındandır. Özçe-
lik-İş Sendikası da, gerek tarihiyle gerekse 
bugün ortaya koymuş olduğu başarılı çalış-
malarla adından söz ettirmektedir. Çalışma 
hayatına verdiğiniz değerli katkılar için siz-
lere teşekkür ediyorum. Bizler de emekçi 
kesimin hak ettiği ücreti alması için büyük 
bir gayretle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşme, Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin, Çalışma Bakanı Bilgin’e Osmanlı mo-

tiflerinin yer aldığı bir vazo hediye etmesiyle 
son buldu.

YÖNETİM KURULUMUZDAN ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN’E ZİYARET
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Ziyareti-
miz vesilesiyle hem ülkemizin içinde bulun-
duğu son durumu ve gelişmeleri, hem de ça-
lışma hayatının içinde bulunduğu durumlarla 
ilgili geniş bir değerlendirme yaptık. Yararlı 
bir görüşme oldu. Özçelik-İş Sendikamız, 
Konfederasyonumuzun en güçlü en etkin 
sendikalarından bir tanesidir. Özçelik-İş Sen-
dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
aynı zamanda Konfederasyonumuzun Genel 
Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. 
Bu açıdan da HAK-İŞ’te de ciddi çalışmalar 
yapıyor ve birlikte güzel faaliyetleri hayata 
geçiriyoruz. Dayanışma içerisindeyiz. Bu zi-
yaretimiz aracılığıyla Özçelik-İş Sendikamı-
zın daha güçlü ve daha etkin, hem sayısal 
anlamda hem nicelik hem de nitelik anlam-
da daha da büyümesi, gelişmesi konusunda 
da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bu mücadelenin hız kesmeden devam 
edeceğini bir kez daha görmüş olduk. Sayın 
Başkanın ve yönetim kurulunun bu çabala-
rından dolayı da memnun oldum. Özçelik-İş 
Sendikasını ileriye taşımak, hem ülkemiz 
açısından, hem Türkiye sendikal hareketi 
açısından hem de metal iş kolu açısından 
son derece önemlidir.”

“Özçelik-İş’te Dayanışmamızı 
ve Kardeşliğimizi Daha İleriye 
Taşıyacak Bir Anlayış Var”

Özçelik-İş Sendikamıza ülkemizde de iş 
kolunda da sendikal dünyada da ihtiyaç bu-
lunduğuna dikkat çeken Arslan, “Özçelik-İş 
Sendikamızın daha güçlü ve daha etkin, dün-
ya ve Türkiye sendikal hareketine daha fazla 
katkı yapacak bir iradesi ve azmi var. Bunu 
gördük. Bunun için ve Özçelik-İş’imize verdi-
ği değerli katkılarından dolayı beraber çalış-
maktan mutlu olduğum Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’ye teşekkür ediyorum. 

Bu mücadeleyi, bu anlayışla, bu istikamette, 
HAK-İŞ değerlerinden kopmadan, HAK-İŞ 
ile Özçelik-İş Sendikası arasındaki o güçlü 
bağları daha da güçlendirecek, daha da etkin 
hale getirecek ve bu konuda da dayanışma-
mızı, kardeşliğimizi daha da ileriye taşıyacak 
bir anlayış gördüm. HAK-İŞ olarak da, bu an-
layışla devam ettiği için Genel Başkanımızı 
tebrik ediyorum. Umuyoruz ki, hem Türkiye 
sendikal hareketine, hem HAK-İŞ’e hem de 
ülkemize bundan sonra da her alanda kat-
kı verecek, destek olacak, güç verecek bir 
anlayışı devam ettirirsiniz. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Değirmenci: “HAK-İŞ ile Bütünleşme 
Bizim Dönemimizde Zirve Yaptı”

Özçelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı ve 
Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değir-
menci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Sizler gibi Türkiye’nin ve ça-
lışma hayatının değerli kişilikleriyle beraber 
çalışmaktan, şeref duyuyoruz. Özçelik-İş 
Sendikasının yarınlarını geçmişte de birlikte 
tayin ettik, gelecekte de tayin edeceğiz. Çün-
kü Özçelik-İş Sendikası, HAK-İŞ’in olmazsa 

olmazları arasındadır. Özçelik-İş ile HAK-
İŞ’in bütünleşmesi bizim dönemimizde zirve 
yapmıştır. Bunu daha da güçlendirmek, daha 
da ilerilere taşımak, imkanlarımızla, emeği-
mizle, alınterimizle HAK-İŞ’e hizmet etmek 
bizim boynumuzun borcudur. HAK-İŞ’in 
mutfağında yetişmiş bir kişi olarak geldim 
buralara. Dolayısıyla ortak değerimiz HAK-
İŞ’tir. HAK-İŞ, aynı zamanda Türkiye’nin de 
olmazsa olmazıdır. Bu açıdan, HAK-İŞ üze-
rinden Özçelik-İş’e yapmış olduğunuz kat-
kılar ve bizlere verdiğiniz destekler için te-
şekkür ediyorum. Sendikamızın yarınlarına 
ilişkin, teşkilatımızda güç birliği var, birbirine 
kenetlenmiş bir yapı var. Bu yapı, Özçelik-İş’i 
daha güçlü hale getirecek genel kurulları 
yaşayacak ve görecek. Sonra da HAK-İŞ’i-
miz ile yarınlara yürümeye devam edecek. 
Ziyaretiniz için hem şahsınıza hem de HAK-
İŞ yönetimine, teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 
Genel Başkanımız Arslan, Genel Başkan 
Yardımcımız Değirmenci’ye Konya’da adına 
dikilen fidan sertifikasını takdim etti. Ziyaret 
karşılıklı hediyeleşme ile son buldu. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte 
15 Mart 2022 tarihinde Özçelik-İş Sendikamızı ziyaret ederek, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız ve 

Özçelik-İş Sendikamızın Başkanı Yunus Değirmenci ile görüştü. Ziyarette, Genel Sekreterimiz 
Eda Güner ve Özçelik-İş Sendikamızın Başkan Yardımcısı Bayram Altun da yer aldı. 

HAK-İŞ’TEN ÖZÇELİK-İŞ SENDİKAMIZA ZİYARET

Arslan: “Özçelik-İş’i Daha Güçlü ve 
Daha Etkin Yapacak İrade ve Azim Var”
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KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ ÖNCÜLÜĞÜNDE  
1 MAYIS'I 81 İLDE MEYDANLARDA 
COŞKUYLA KUTLADIK

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI
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AY, DUBLİN’DE ÇALIŞTAYA KATILDI

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik 
Mücadele ve Dayanışma gününü İstanbul 
Taksim’de ve Türkiye’nin 81 ilinde meydan-
larda coşkuyla kutladık. 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü Kon-

federasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı sendikalar-
la birlikte İstanbul Taksim’de ve Türkiye’nin 
81 ilinde meydanlarda coşkuyla 1 Mayıs bil-
dirisi okuyarak kutladık. Şube, Bölge, İl, İlçe 
Başkanlarımız bulundukları illerde Konfede-

rasyonumuz HAK-İŞ tarafından gerçekleşti-
rilen etkinliğe yoğun katılım sağladı.

Düzce'de 1 Mayıs Bildirisini Sendikamız Düz-
ce İl Başkanı ve HAK-İŞ Düzce İl Başkanı Te-
lat Örnek Okudu

Adil Geçiş, Sendikal İş Birliği ve Şirket Politi-
kaları Çalıştayı Dublin’de Gerçekleşti

Industriall Avrupa Federasyonu tarafından 
Hybrid olarak Dublin’de “Endüstri Politikaları 
Komitesi ve Adil Geçiş, Sendikal İş Birliği ve 
Şirket Politikaları Çalıştayı” düzenlendi.

29-30 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen 
çalıştaya, Genel Başkanımız Rafi AY ve Ulus-
lararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar 
Özcan katıldı. Toplantıda Genel Başkanımız 

Rafi AY söz alarak ülkemizdeki ve sektördeki 
durumlarla ilgili bilgi verdi. Adil geçiş konu-
sunun sendikamızın öncelikle konularından 
birisi olduğunu ve bu konuda sendika olarak 
sürdürülebilirlik biriminin Türkiye’de bir ilk 
olarak sendikamız tarafından oluşturuldu-
ğunu, iklim değişikliğine uyum projesinin 
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı’na sunulduğunu söyledi. Türkiye’deki 
sendikaların gündeminde öncelikli olarak 
ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ol-

duğunu ve adil geçişin geri planda kaldığını 
ancak sendikamızın bu konuda önemli giri-
şimleri gerçekleştirdiğini ve adımları attığını 
sözlerine ekledi. 
Genel Başkanımız Rafi AY, Dublin’de bulun-
duğu süre boyunca ikili görüşmelerde bulu-
narak Uluslararası iş birliklerinin gelişmesi 
için adımlar attı. Macaristan’da bulunan BDSZ 
ile yeni bir projeye başlayacak olan sendika-
mızın proje aktivitelerini de görüşme imkânı 
buldu.   
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SENDİKAMIZ 
ARASINDA AVANS UYGULAMASI İMZALANDI

PLADİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜLKER,  
KARAMAN ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU 

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

Öz Gıda-İş Sendikamız ile İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi arasında İstanbul Halk Ekmek 
ve Hamidiye Kaynak Sularında uygulanmak 
üzere toplu iş sözleşmesi öncesi %54,44 ora-
nında avans uygulaması imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler 
Daire Başkanlığında 1 Nisan 2022 tarihinde 
yapılan imza törenine, İştirakler adına Ali 
Arzuman, Ertürk Eras ve Damla Demir Avin-
ca, sendikamız adına ise Genel Başkanımız 
Mehmet Şahin, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Halil Çukutli, Tevfik Ali Hançeroğlu ve 

İstanbul I Nolu Şube Başkanımız Emrah Akın 
katılım sağladı.

“İşçilerin Yüzlerinin Gülmesine 
Vesile Olmaktan Dolayı 
memnunuz”

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren 
sendikamız Genel Başkanı Mehmet Şahin, 
İstanbul Halk Ekmek ve Hamidiye Kaynak 
Sularında çalışan işçilerin yüzünün gülme-
sine vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Pandemi nedeniyle Türkiye eko-
nomisinde var olan sorunların son dönemde 

yaşanan ekonomik krizlerle birlikte derinle-
şerek doğrudan insanlara, genel olarak ha-
yata ve ücretli çalışanlar üzerinde son derece 
ağır etkiler bıraktığını dile getiren Şahin, “bu 
zor günlerde çalışanlarımıza toplu sözleşme 
görüşmeleri sonuçlanmadan yapılan bu jest 
üyelerimiz arasında sevinçle karşılanmıştır. 
Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nımız olmak üzere, İstanbul Halk Ekmek ve 
Hamidiye Kaynak Suları Genel Müdürleri ile 
yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman Şube Başkanımız Adnan Gürsoy, 
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 
Pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yar-
dımcısı Faruk Gözleveli ve Yıldız Holding Ge-

nel Müdür Yardımcısı Ahmet İnce’yi 20 Nisan 
2022 tarihinde şube başkanlığımızda ağırladı. 

Ziyarette, Genel Başkanımız Mehmet Şahin, 
Genel Başkan Yardımcımız Halil Çukutli, Ge-

nel Başkan Yardımcımız Abdulhalik Damar, 
Şube Başkan Yardımcılarımız Süleyman Şa-
han, Adem Kara ve temsilcilerimiz de yer 
aldı.
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SENDİKAMIZ “ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” POLİTİKA BELGESİNİ İMZALADI!
ILO C190 sayılı Çalışma Yaşa-
mında Şiddet ve Tacizin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Sözleş-
menin toplu iş sözleşmelerine 
uyarlanması konusunda yapılan 
çalışmalarla birlikte hazırlanmış 
olan ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ Po-
litika Belgesi Genel Başkanımız 
Mehmet Şahin tarafından imza-
landı.

“Şiddete Sıfır Tolerans” 
Politikası

Öz Gıda-İş Sendikası; çalışma 
yaşamında şiddet ve tacizin bir insan hakları 
ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit oldu-
ğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, 
ev içi şiddet de dâhil olmak üzere cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocukla-
rını orantısız şekilde etkilediğini kabul eder. 
Çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri, eşit ol-
mayan cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp 
yargıları da dâhil olmak üzere, temel neden 
ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bü-
tünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında 
her türlü şiddet ve tacize son vermek için 
esas olduğunun farkında olarak “Şiddete Sıfır 
Tolerans” anlayışını benimser ve bu politika 
belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde 
davranmayı taahhüt eder. Sendikamız;
Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir ki-
şinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, 
saygınlığını, aile ve sosyal çevresini etkilediği 
gerçeğine dayanarak, işyerinde ve işle ilgili 
her ortamda (iş seyahatleri, eğitim, etkinlik 
ve sosyal faaliyetler, işle ilgili iletişimler, işe 
gidiş-gelişler) meydana gelen, işle bağlantılı 
veya işten kaynaklanan şiddet ve tacizle mü-
cadele ile ilgili önlemler almayı,

Şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı 

ve insan onuruna dayanan bir çalışma kültü-

rünü teşvik etmeyi ve çalışanlar için sağlıklı 

ve şiddetten arınmış bir çalışma ortamı oluş-

turmayı,

Çalışanlarına, ailelerine ve iş 
ortaklarına çalışma yaşamında 
ve ev içinde her tür şiddet ve 
taciz; bunları önleme ve koru-
ma yöntemleri hakkında çeşitli 
eğitimler ile faaliyetler düzen-
leyerek farkındalığı arttırmayı 
ve bilinçlendirmeyi,
Çalışanlar ve temsilcilerinin 
katılımıyla şiddet ve tacize dair 
tehlikeleri belirleyip riskleri 
değerlendirerek önlemler al-
mayı, iş sağlığı ve güvenliği yö-

netiminde ev içi şiddet de dâhil olmak üzere 
mahremiyet ve gizliliğin korunmasını sağla-
yan gerekli mekanizmaları oluşturmayı,
Ev içi şiddete maruz kalan çalışanların des-
tek alabilecekleri mekanizmaları oluşturmak 
amacıyla sivil toplum ve diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği geliştirmeyi ve gizlilik 
esası ile çalışanın mahremiyetine özen gös-
tererek gerekli bilgilendirmeyi, yönlendirme-
yi yapmayı ve çözüm için destek olmayı,
İşyerinde şiddet ve tacizin yaşanması duru-
munda gizlilik ve tarafsızlığı gözeten, etkin 
işleyen şikâyet, soruşturma, yönlendirme, 
destek ve telafi mekanizmaları kurmayı,
Çalışma yaşamında ve ev içinde şiddet ve ta-
cize son vermek için fıtratta farklılık haklarda 
eşitlik yaklaşımı ile çalışma yaşamında lider-
lik/ yol göstericilik rolü üstlenmeyi, kamu 
kuramlarıyla, sivil toplumla ve ilgili kuruluş-
larla yapıcı işbirlikleri geliştirmeyi, 
Taahhüt eder.

Genel Başkan
Mehmet ŞAHİN

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Kara-
man Şube Başkanlığımızın yeni hizmet ofisinin güzel 
ve hayırlı hizmetlere vesile olması dileğinde buluna-
rak gayretli çalışmalarınızın burada da devam edece-
ğine ve yeni kazanımlarla başarılarınızı taçlandıraca-
ğınıza inanıyorum dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara-
man Şube Başkanımız Gürsoy, misafirlerimizin ziya-
reti bizleri onurlandırdı. Kendilerine bu nazik ziyaret-
lerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Ziyaret günün anısına verilen hediye takdimi ile son 
buldu.
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ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKAMIZ İLE BURSA BİNTED 
ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

GENEL BAŞKANIMIZ ÖMER YILMAZ,
ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKAMIZ GENEL BAŞKANI DEVLET SERT'İ ZİYARET ETTİ

ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKASI

17 Eylül 2021 tarihinde Öz Güven Sen Sendi-
kamız  ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işti-
raki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, 
Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tica-
ret Ltd. Şti  (BİNTED) arasında  toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin Sendikamıza, HAK-
İŞ Konfederasyonumuza, Bursa Büyükşehir 
Belediyesine ve iştiraki olan BİNTED Limited 
Şirketine ve emekçi kardeşlerimize hayırlı ol-
masını dileriz.

Genel Başkanımız Ömer Yılmaz, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Murat Ünal, Mehmet Ali 
Sipahi ve Ümit Yalçın Öz Sağlık-İş Sendikası 

Genel Başkanı Devlet Sert’i ve Genel Yöne-
tim Kurulu üyelerini makamında yeni yapılan 
Genel Kurul sonrası hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundular. Devlet Sert Başkanımızın ve eki-
binin göstermiş olduğu misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür ederiz.



168 SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

Sendikamız Öz Güven-Sen tarafından düzen-
lenen Güngören Belediyesi ile Zeytinburnu 
Belediyesinde görev yapan Özel Güvenlik Gö-
revlisi üyelerimize yönelik Meslek ve Hizmet 
içi Eğitim Programı 16-17 Kasım 2021 tarih-
lerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Eğitim  Seminerimize Sendikamızın Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Ge-
nel Sekreterimiz Hasan Koç, Genel Koordi-
natörümüz Serdar Özkul, Marmara Bölge 
Başkanımız Ferhat Karabulut, İstanbul İl 
Başkanımız Hüseyin İpek ve 1. Sınıf Emniyet 
Müdürü İzzet Tuna İle 1. Sınıf Emniyet Müdürü 
Mehmet Ali Keskinkılıç ve Kurumların idari 
yetkilileri ile Özel Güvenlik Görevlisi üyeleri-
miz katıldı.

İlklerin Sendikası Öz Güven-Sen 
Den Bir Yenilik Daha

Üyelerimize yönelik Savunma ve Güvenlik iş 
kolunda ve sendikal alanda maddi ve manevi 
kazanımlara imza atan öncü lider sendika-
mız, örgütlü olduğumuz işyerlerimizde Hiz-
met içi Eğitim faaliyetleri ile bir ilke daha imza 
attı. Sendikamız tarafından organize edilen 
Özel Güvenlik Mesleğimize yönelik Hizmet 
İçi Eğitim Seminerleri İstanbul ilimizin güzide 
ilçelerinden Güngören Belediyesi ile start ala-
rak Zeytinburnu Belediyesi ile devam edildi. 
Özel Güvenlik  Görevlisi üyelerimize yönelik 
Mesleki ve Kişisel Gelişim hizmet içi eğitim-
leri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
dair kanun ve ilgili yönetmelikler ile mevzu-
atlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme 

ÜYELERİMİZE YÖNELİK MESLEK ve HİZMET İÇİ PROGRAMLARIMIZ 
İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Daire Başkanlığından Emekli  1.sınıf Emniyet 
Müdürü İzzet Tuna ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü 

Mehmet Ali Keskinkılıç tarafından verilmek-
tedir.
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ İLE SENDİKAMIZ ARASINDA 
EK PROTOKOL İMZALANDI

İstanbul/Sultangazi Belediyesinde çalışan 
Sendikamız üyesi işçilere, açıklanan asgari 
ücret ve ekonomik artışlar sonrasında 2021 
Yılı Kasım ve Aralık aylarına ait maaşlarına Ek 
ödeme için protokol yapılmıştır. Protokol, Sul-

tangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, Genel Başkanımız Ömer Yılmaz, 
Sendikamız ve şirket yetkililerinin katılımıyla 
imzalanmıştır. 

Protokolün imzalanmasında emeği geçen 
başta Sultangazi Belediye Başkanımız Av. 
Abdurrahman Dursun olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür eder, işçi kardeşle-
rimize hayırlı olmasını dileriz.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN, ÖZ GÜVEN-SEN 
SENDİKAMIZIN KADINLAR GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mart 
2022 tarihinde konfederasyonumuza bağlı 
Öz Güven-Sen Sendikamız tarafından İs-
tanbul’da gerçekleştirilen kadınlar günü 
programına katıldı. 
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan, Öz Güven-Sen Sendikamızın Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı-
mız Fatma Zengin, Öz Güven-Sen Kadın 
Komite başkan ve üyeleri katıldı. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadın 
emekçilerin gününü kutlayarak, Öz Gü-
ven-Sen Sendikamıza düzenlediği toplantı 
nedeniyle teşekkür etti. 
Arslan, HAK-İŞ’in 46 yıldır ilkeli ve onurlu 
duruşundan hiçbir zaman taviz vermeden 
yoluna devam ettiğini belirterek, “Toplum-

daki, sendikal hareketteki, milli mesele-
lerdeki duruşumuz, ülkemizin bütünlüğü, 
birliği için yaptığımız ve ortaya koyduğu-
muz çalışmaların bütün toplamı HAK-İŞ’i 
oluşturuyor.  O yüzden HAK-İŞ’in başarı-
sını Türkiye’nin başarısı, HAK-İŞ’in gücünü 
Türkiye’nin gücü olarak görüyoruz. HAK-
İŞ’in aslında emek hareketinin gücü oldu-
ğuna inanıyoruz. Çünkü biz bu hareketin 
tam ortasında ve merkezindeyiz” dedi.
Toplantıda, Öz Güven-Sen Sendikamızın 
Genel Başkanı Ömer Yılmaz da bir ko-
nuşma yaptı. Yılmaz, Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’a verdiği destekten dolayı 
teşekkür etti.  
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin de bir konuşma yaptı.  
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ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI 
BAŞKANLAR KURULU YAPILDI

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü 
Adem Dinç, Toç Bir Sen Genel Başkanı Hüse-
yin Öztürk, Orman Mühendisleri Odası Baş-
kanı Hasan Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Baş 
Danışmanı Mücahit Küçük Yılmaz, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fa-
dime Özkan, Yeni Asır Gazetesi Yazarı Gonca 
Elibol, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Tarkan Zengin, Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu ve Türkiye’nin bir çok ilinde  görev 
yapan Öz Orman İş Sendikasının şube ve böl-
ge başkanları katıldı.
Toplantıda konuşan Öz Orman İş Sendikası 
Genel Başkanı Settar  Aslan; Bugün burada 
2021 yılının değerlendirilmesi, 2022 yılının yol 
haritasını belirleyeceğiz dedi.
Kurulmak İstenen Tuzakların Far-
kındayız
Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı Güvenliği Progra-
mında konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel 
Başkanı Settar Aslan; ‘Biz sivil toplum örgü-
tü olarak siyasetin alternatifi değiliz ancak 
siyasetin aldığı kararlar bizi etkiliyor. Siyase-
tin aldığı kararlar bizi etkilediği için de kendi 
fikrimizi, bakış açımızı ortaya koyma gibi 
bir görevimiz var. İşçi sendikalarının kökeni 
Marksist kültürden gelmektedir. Bu kültürde 
bir sömüren var bir de sömürülen, bu durum 
çatışmacı gruplar arasında devam eden bir 
sistem halini almıştır. Çok şükür Hak İş’in ku-
rulması ile beraber biz çıkar çatışmasından, 
çıkar ve menfaat birliğine evirildik. Dolayısı ile 
bu ülke bizim, bu ülkeden başka gideceğimiz 
bir yerimizde yok. Ülkemize sahip çıkmak 
görevlerimizin arasındadır. Bu coğrafya çok 
pahalı bir coğrafya, bu coğrafyada oturmanın 
kıymetini anlamamız gerekiyor. Bu ülke var 
ise bizim bir anlamımız var. Geçmişte mer-
hum Erbakan Hocamız, ‘Eğer ki Suriye düşer-
se hedef Türkiye’dir demişti. Bugün baktığınız 
zaman Suriye Türkiye’ye karşı bir terör üstü 
haline gelmiş durumda. Türkiye’ye terörle diz 
çöktüremeyenler bugün aynı odaklar tarafın-
dan Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıyor. 
Bu ekonomik saldırıları da biz bertaraf ederiz 

tıpkı bu güne kadar olduğu gibi. Nasıl ki 12 
Eylül’ü bertaraf etmişsek, 28 Şubat’ı bertaraf 
ettiysek, 15 Temmuz’u bertaraf ettiysek, ge-
ride kalan birçok olayı nasıl bertaraf ettiysek 
bunu da bertaraf edeceğiz. Dün nerde dur-
duğunuz önemli, bugün safınızın ne tarafta 
olduğu önemli. Bugün Türkiye yeni bir dar-
boğazdan geçiyor. Geçmişteki darboğazları 
nasıl ki tarihin çöplüğüne attıysak, bugünkü 
saldırıları da tarihin çöplüğüne atarız. Yeter 
ki biz bir olalım, beraber olalım, güçlü olalım’ 
ifadelerini kullandı.

Sözünde Duran Bir Hükümet İle 
Çalışıyoruz

Aslan; Çalışma alanımız noktasında verdiği-
miz mücadeleyi anlayan, ‘Burası bir hukuk 
devletidir, kanunlar keyif için konulmamıştır. 
İşçi için bağlayıcı olduğu için eşit haklar dü-
zenlediği için işçiler o hakları kullanırlar. İşve-
renler de bu haklara riayet etmek zorundadır. 
Böyle bir keyfilik olmaz. Burası sermayeyi 
koruyan bir devlet, böyle bir edebiyat on yedi 
on sekiz yaşındayken buna benzer sözler 
söyleyebilirdik ama bugün mecliste siyaset 
yapıyoruz, bu sözlerin ne anlama geldiğini 
bileceğiz. Burası sermayenin devleti değildir. 
Burası Türkiye cumhuriyeti devletidir. Burada 
sermaye de evrensel şartlar çerçevesinde 
imkânlarını ortaya koyacak ama emeğin hu-
kukuna rıza gösterecektir. Kimse bu konuda 

bizden taviz vereceğimizi beklemesin, kimse-
ye de zaten göz açtırmayız’ ifadelerini kulla-
nan Sayın bakanımız Vedat Bilgin’e teşekkür 
ediyorum dedi.
Bugün masasın dört tarafını bilen bir çalışma 
bakanımız var diyen Aslan konuşmalarını 
şöyle sürdürdü; Sayın bakan yardımcımız da 
buradalar. Bakanımız işçilerimizi çok iyi ta-
nıyan bilen bir kişidir. Vedat Bilgin hocamızla 
çalışmayı kendimize şans olarak görüyoruz. 
Çünkü emeğe karşı duyarlı bir bakanla çalı-
şıyoruz dedi.  

Artık İşçilerimiz Çıkış Almadan 
Kadrolarına Kavuşmalıdır

Son yaşanılan yangınlar ve İşçiler ile ilgili Tü-
neldeki ışığı görüyorum 2022 yılının sonunda 
çıkış almadan kadrolarımızı alacağız diyen Öz 
Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar As-
lan; Bugün biliyorsunuz ki Türkiye yangınlar 
ve sel afetleri ile uzun süre boğuştu. Yangın-
larımız 16 gün sürdü. Yangınlarımız bir kun-
daklamaydı. Ateşin çocukları dediğimiz kişi-
lerin başlattığı bir ateşti. Burada neyi vurmak 
istediler; tabi ki ekonomimizi vurmak istedi-
ler. Yazın Türkiye’yi ekonomik olarak bitirmek 
istediler. Akdeniz kuşağını etkisi altına alan 
bu yangınlar hedefi belirlenen bir saldırıydı. 
Bu yangınlarla kahraman ateş savaşçılarımız 
mücadele verirken sayın bakanımızın vermiş 
olduğu destek, yapmış olduğu açıklama bizi 
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memnun etmiştir. Bugün burada biliyoruz ki 
işçilerimizin durumu sayın bakanımızın gün-
demindedir. Bizler sayın bakanımızla yaptı-
ğımız görüşmelerde bu hususla ilgili yapılan 
çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü biliyo-
ruz. İlk kadroyu biz 2007 yılında aldık, 218 bin 
kişiye kadro verilen 2007 yılında bize de 13 bin 
kişilik kadro verilmişti. O tarihte sayıları 1400 
olan geçici mevsimlik işçilerimizin sayısı bu-
gün 9000’e yaklaştı. Kadroyu şahsa veren sis-
temin olumsuz etkisini yaşadık, norm kadro 
belirlemesi ne yazık ki yok. Kadroyu şahsa 
verdiği için şahıs emekli olduğu zaman kadro 
da emekli oluyor. Şahıs rahmetli olduğu za-
man kadro da rahmetli oluyor. Onun yerine de 
geçici mevsimlik alınıyor. Bu sebeple orman 
teşkilatında bir norm kadro belirlenerek norm 
kadroyla yerleştirme yapılması gerekiyor.  
2007 yılından bu güne kadar geçen sürede 
geçici işçiler için bu kadar kadroya yaklaş-
tığımı hatırlamıyorum. Tarım Bakanımız bir 
toplantımızda; ‘Evet, yürekten inanıyorum ki 
orman teşkilatındaki işçilerin kadrolu olması 
gerekiyor. Genel Müdürümüzün, Orman Mü-
hendisleri Odamızın, Toc Bir Sen Başkanımı-
zın da hazır bulunduğu toplantı da hepimiz bu 
hususta aynı görüşte birleştik.
Geçmişte kadro denildiği zaman tüyleri diken 
diken olan bakış açısı değil, işçiyi sahiplenen 
bir tarım bakanlığımız, bir orman genel mü-

dürlüğümüz bir içişleri bakanımız var ve işin 
sahibi, işi bilen, işçiye dair duyarlı olan bir ça-
lışma bakanımız var. İnşallah tünelin ucunda-
yız ve ışık gözüktü diyoruz. 2022 yılı sonunda 
çıkış almadan işimize devam edeceğimiz ka-
naatini taşıyorum.

Demokrasiden, İnsan Haklarından 
Yana Tarafız

Yeter ki birlik beraberlik olsun, yeter ki istikrar 
devam etsin. Ülkede istikrar devam etmezse 
yaptığımızın da yapacağımızın da bir anlamı 
kalmaz. Eğer Türkiye istikrarsız bir ortama 
girerse bilin ki Türkiye en az elli yıl geriye gi-
der. Bugün Türkiye etki alanlarını oluşturuyor. 
Kısa bir süre önce Afrika ve Libya şimdi de 
Türk devletleri teşkilatları ile etki alanlarını 
genişletiyor. Bu alanlar genişledikçe rahat-
sızlıklar da başlıyor. Birçok Afrika ülkesinde 
Fransa’nın damgası var. Türkiye buralarda 
etki alanını genişlettikçe ses batıdan geliyor. 
İstikrarın sürdürülebilir olması önemlidir. İs-
tikrar devam etmezse bugün ki yaptıklarımızı 
çöpe atarlar. Biz işçiler olarak ne çektiysek 
hep darbelerden çektik, iç kargaşalardan çek-
tik. 12 Eylül’ün üzerinden yıllar geçti ama biz 
12 Eylül’de kaybettiğimiz hakları alamadık, 
hala o haklarımızı alma mücadelesi veriyo-
ruz. 12 Eylül’den ders alarak taraf olmamız 
gerekiyorsa evet biz taraf oluruz. Nerden 
yana Demokrasiden, insan haklarından, öz-

gürlüklerden yana taraf oluruz. Bizim tarafı-
mız bellidir. Bizim tarafımızda kargaşa, gürül-
tü patırtı, bulanık suda balık avlamak yoktur. 
Bu sebeple ülkemize hep beraber sahip çık-
mak durumundayız.

Batının Demokrasi Yalanına İnanan 
Ülkeler Perişan Haldeler

Ülkemize sahip çıkmazsak ne olur? Etrafı-
mızdaki ülkeleri görüyoruz, Suriye’yi, Irak’ı, 
Mısır’ı Libya’yı, Lübnan’ı görüyoruz.  Hani 
Irak’a demokrasi getireceklerdi, öyle diyerek 
gelmediler mi? Özgürlük diyerek gelmedi-
ler mi? Bugün Irak halkı Saddam Hüseyin’i 
mumla arıyor. Bu Saddam’ı tasvip ettiğim an-
lamına gelmesin. Az önce saydığım ülkelerin 
hepsi dünkü liderlerini bugün mumla arıyor. 
Demokrasi getiriyoruz diyenler açlık, yokluk, 
sömürüyü getirdiler.
Tarihleri sömürüden ibaret olanların, demok-
rasi getireceğine inananlar bir imkânsıza 
inanırlar. Üç kıtaya hükmeden bir neslin to-
runlarıyız, ecdadımız nereye hükmettiyse hiç 
birinin diline, dinine el uzatmamıştır.  Bugün 
Afrika’da Fransızca resmi dildir. Bu örnek bile 
her şeye cevaptır. Bugün ki rahatsızlık Türki-
ye’nin köklerine dönmesi yüzündendir.

Sorunların Üstesinden Birlikle 
Geleceğiz

Bu sebeple bizler hep birlikte, birbirimize ke-
netlenerek bütün sorunlarımızın üstesinden 
geleceğiz. Ülke menfaatleri noktasında bir ve 
bütün olacağız, iç meselelerde, kadro, çalış-
ma hukuku noktasında noksan alanlarımızı 
çözmeye çalışırken de bir ve bütün olacağız. 
Parçalanarak büyüyen kimseyi göremezsi-
niz, ama birleşerek büyüyen gelişen hakla-
rını alan çok örnek görürsünüz. Biz bir olup 
tünelin ucundaki ışıkta görünen kadromuzu 
da alacağız. Kurulmak istenen tuzakları da 
bozacağız.
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ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI İLE BELKO ARASINDA 
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE BAYRAM HAVASINDA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİ

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Kayabaşı, Toplu İş Sözleşmesi Uzma-
nı Elif Şavlı, BELKO Genel Müdür Yardımcısı 
Sebahattin Adıgüzel, İnsan Kaynakları Müdü-
rü Nilüfer Zeliha Öztürk, BELKO Baş Temsil-
cisi Hamza Berkzer’in katılımıyla, Öz Taşıma 
İş Sendikası ve BELKO arasında Toplu İş Söz-
leşmesi İmzalandı.
9 Kasım 2021'de müzakereleri başlayan TİS 
sürecinde Öz Taşıma İş tarafından hazırlanan 
61 maddelik taslak metninin 12 maddesinde 
BELKO ile uyuşmazlık yaşanmıştı. Müzake-
relerde 60 günlük yasal sürenin 7 Ocak'ta 
dolmasının ardından resmi arabulucu tayin 
edilen süreç, Toplu İş Sözleşmesinin imza-
lanmasıyla sonlandı.
Toplu İş Sözleşmesi ile, BELKO’ da çalışan Öz 
Taşıma İş Sendikası üyeleri’nin sosyal haklar 
ile birlikte en düşük ücreti net 6643 TL olur-
ken, bayram ikramiyesi ile birlikte 7010 TL 
oldu. Tüm ekonomik koşulları da göz önünde 

bulundurarak Toplu İş Sözleşmesini imzala-
dığını belirten Öz Taşıma İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay, sözlerine şu şekil-
de devam etti:
“Sizleri de memnun edeceğini düşündüğü-
müz oranda masada uzlaşma sağladık. Siz-
lerin çalışmalarının, emeklerinizin hakkını 
konuşmak, savunmak bizim işimiz. Şimdi 
geldiğimiz noktada toplu iş sözleşmemizi 
bitirdik. Değerli BELKO çalışanları, bizim mü-

cadelemiz değer mücadelesi ve hizmet mü-
cadelesidir. Nihayet sizlerin inancı ve bizlerin 
de kararlığı sayesinde BELKO ile Toplu İş Söz-
leşmesi görüşmelerinin sonucunda bu süreci 
masada tamamlanmanın sevincini yaşıyoruz. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamı-
za, BELKO ’ya, üyelerimize ve ailelerine hayır-
lı olmasını diliyorum.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplu taşı-
ma iştiraki Gaziulaş 1033 personelin toplu iş 
sözleşmeleri yenilendi. 3 yıllık imzalanan yeni 
sözleşme ile Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hiz-
metleri A.Ş personelleri yeni sosyal hakları ile 
birlikte ortalama %65 oranında zam aldılar.
Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’n-
da gerçekleşen imza törenine Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Öz 
Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Sezer Cihan, Başkanvekilleri Mehmet 
Berk ve Latif Karadağ, Başkan Danışmanı 
Recep Tokat, Gaziulaş Genel Müdürü Osman 
Koç, daire başkanları, şirket yöneticileri ve 
Gaziulaş personelleri katıldı.
Gaziulaş personellerinin büyük coşkusu ile 
karşılanan Başkan Fatma Şahin, Öz Taşıma 
İş Sendikası ile Gaziantep Ulaşım ve Bilişim 
Hizmetleri A.Ş. arasındaki Toplu iş Sözleş-

mesi Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı.İmza töreninin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Öz Taşıma İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Toruntay:
“Öncelikle, Gazi Ulaş A.Ş. ve Öz Taşıma İş Aile-
si olarak 54 yıl sonra yağan karda sabahın ilk 
ışıklarında gecenin karanlığına kadar çalışıp, 
belki dinlenme fırsatı bulamayan Sayın Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e 
bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Her daim olduğu gibi kışın soğuğunda, yazın 
sıcağında, gecenin karanlığında hizmet etme-
ye hep birlikte devam edeceğiz.
Burası bizim şehrimiz, burası bizim evimiz, 
üretirsek mutlu oluruz. Sizlerin çalışmaları-
nın, emeklerinizin hakkını konuşmak savun-
mak bizim işimiz. Şimdi geldiğimiz noktada 
toplu iş sözleşmemizi bitirdik. Sayın Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanım, Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreterime, Gaziu-

laş Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür 
ediyorum. Hakikaten çok huzurlu bir çalışma 
ortamınız var. Bu huzurlu ortamı da güzel bir 
ücretle taçlandırdık.
Gaziulaş ‘ta taban ücret 6.000 TL oldu. Ortala-
ma ücretiniz ise 7500 TL ye yakın, yeni sosyal 
haklarınız ile birlikte ortalama %65 oranında 
zam aldınız. Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı 
uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer 
Cihan ise “Eğer Ulaşım tıkanırsa, toplu taşı-
mada vatandaşları bir yerden bir yere ulaştı-
ramazsak diğer yaptığımız hizmetlerin hiçbir 
anlamı kalmıyor.
 Önce kendimiz yaptığımız hizmetleri götü-
remiyoruz. Bu yüzden ulaşımın bizim hiz-
metlerimiz açısından önemi büyük. Bu se-
bepten, Gaziulaş Ailesine özverili çalışmaları 
için teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz hayırlı 
olsun.“
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ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI İLE PORT (SÜRAT) KARGO TEMSİLCİLERİ 
BİR ARAYA GELDİ

HAK-İŞ ve TÜRK KIZILAY YATIRIM A.Ş. ARASINDA TİS İMZALANDI

Öz Taşıma İş Sendikası Sürat Kargo Tem-
silciler Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi. Öz 
Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Toruntay, Genel Başkan Yardımcısı Av. Meh-
met Ali Kayabaşı, Teşkilat Uzmanları Rahmi 
Yavuz, Nurullah Akkaya, Bölge Başkanları, İl 
Başkanları ve Sürat Kargo iş yeri Baş Temsil-
ci ve Temsilcilerimizin katılımıyla Sürat Kargo 
Temsilciler Meclisi Toplantımız 31.03.2022 ta-
rihinde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Mehmet Ali Kayaba-
şı, Teşkilat Uzmanlarımız Nurullah Akkaya, 
Rahmi Yavuz, Port (Sürat) Kargo Baş Temsilci 
ve Temsilcilerimizin imzalanan toplu iş söz-
leşmesi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

“Çalışanımızın Hakkı Bizlerin 
Emanetidir”

Port ( Sürat ) Kargo Temsilciler Meclisinde 
konuşan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Baş-
kan Mustafa Toruntay, şunları kaydetti:
 “Bugün ailemizin yeni üyesi siz Port (Sürat) 

Kargo çalışanlarımız ile yeni imzaladığımız 
toplu iş sözleşmesiyle birlikte elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı, sosyal ve mali haklarımızı 
konuşmak üzere bir araya geldik. 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 
sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi son-
rası ilk temsilciler meclisi toplantımızın hayır-
lara vesile olmasını temenni ediyorum. He-
pinizin görevlerini hakkı ile yerine getirdiğini 
biliyoruz. Bizim görevimiz de Sürat Kargo'da 
çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarını ko-
rumak ve iyileştirmek.

Sürat Kargo’da çalışan üyelerimizin tamamı-
nın ferdi kaza sigortası kapsamında olduğunu 
belirtmek isterim. Çalışma esnasında yaşa-
nan kaza ve benzeri durumlarda da avukat 
desteğinin sendikamız tarafından sağlana-
cağını daha öncede sizlerle paylaşmıştık. 
Yaşanılan her türlü olumsuz durumda biz 
ailemizin her ferdinin yanındayız. Emin olun ki 
her zaman çalışanımızın hakkı bizlerin ema-
netidir.

Çalışma şartlarınız ile ilgili talepleriniz konu-
sunda, fazla mesai ödemeleri, izinler, haftalık 
çalışma süresi, temsilci odaları vb.  konularda 
her iki tarafında sözleşmeye sadık kalacağına 
inancımız tamdır.”

İmza Töreninin kapanış konuşmasını gerçek-
leştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin şunları kaydetti :
“Bütün çalışma arkadaşlarımı sevgiyle hür-
metle selamlıyorum.15 sene özel sektörde 
çalıştım. Helal kazancı, paranın bereketini, 

birlikten kuvvet doğduğunu o çalışma ha-
yatında görmüş bir kardeşinizim. Helal ka-
zancın bereketine, nimetine, huzuruna çok 
inanıyorum. Sizlerle birlikte Gaziantep’te uy-
guladığımız modelleri bir dünya modeli hali-
ne getireceğiz. Öz Taşıma İş Sendikası Genel 

Başkanımız Mustafa Toruntay, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreterimiz çok güzel ifade 
ettiler. Herkes huzurlu değilse biz mutlu de-
ğiliz. Herkes mutlu değilse biz mutlu değiliz.
2 milyonun huzuru canı bize emanet. Biz bir 
ekibiz ve siz bu ekibin en önemli parçasısınız. 
Toplu İş Sözleşmemiz Belediyemize, Sendi-
kamıza ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu ol-
sun.“ dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Sezer Cihan ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin ‘in konuşma-
ları ile süren tören, Toplu İş Sözleşmesinin 
imzalanması ile tamamlandı.
Yeni sözleşme ile en düşük net maaş 6.000 
TL ‘yi, sendikal haklarla birlikte yıllık ortala-
ma şoför maaşı ise 7.500 TL’yi buldu.

HAK-İŞ’e bağlı Öz Taşıma-İş, Öz, Sağlık-İş, Öz 
İplik-İş Sendikalarımızın örgütlü olduğu Türk 
Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik 
A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık toplu iş 
sözleşmesi toplu imza töreni gerçekleştirildi. 
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Dr. Os-

man Yıldız’ın katılımıyla 28 Mart 2022 tarihin-
de HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen 
imza törenine, Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel 
Müdürü Şevki Uyar, Genel Başkanımız Mus-
tafa Toruntay, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel 

Başkanı ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı katıldı. 
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mus-
tafa Toruntay, “Uzun süredir devam eden 
sözleşme müzakerelerini bugün noktalamış 
oluyoruz" dedi.



174 SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONU Sayı : 29

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Genel 
Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Öz 
Taşıma İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Mustafa Toruntay, Sürat Kargo Genel Mü-
dürü Metin Kocael ve Sürat Kargo Genel 
Müdür Yardımcıları, Öz Taşıma İş Sendika-
mızın yöneticileri, Sürat Kargo çalışanları 
ve basın mensupları katıldı. 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-
dız, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 

“Genel Başkanımızın Selamlarını 
Getirdim”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman 
Yıldız, Öz Taşıma İş Sendikamız ile Sürat 
Kargo arasında düzenlenen Toplu İş Söz-
leşmesi imza töreninde yaptığı konuşma-
da Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın 
selamlarını ileterek, “Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, Sürat Kargo çalışanları ve 
yönetimi ile bir araya gelmeyi çok istiyordu. 
Kendileri bu toplantıya katılamadı. Genel 
Başkanımızın sizlere ve tüm çalışanlarımı-
za selam, saygı ve hayırlı olsun dileklerini 
iletmek istiyorum. Sizlerle en yakın bir za-
manda yeniden bir organizasyonla bir ara-

ya gelmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Üç Ayların ve Toplu 
Sözleşmemizin Hayırlı Olmasını 
Diliyorum”

Yıldız, mübarek üç ayların ülkemize, mille-
timize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar ge-
tirmesi dileğinde bulunarak, “Mübarek üç 
aylara girmiş bulunuyoruz. Toplu sözleş-

memizin bugüne gelmesi önceden plan-
lanmış değildi, tevafuk oldu. Hepimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Üç ayların bere-
keti ve rahmetiyle beraber güzel çalışmalar 
diliyorum” dedi.

“Bugün Olağanüstü Güzel Bir Gün”

Yıldız konuşmasında Sürat Kargo çalı-
şanları ile bir araya gelmekten dolayı bü-

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 3 Şubat 2022 tarihinde  
Öz Taşıma İş Sendikamız ile Sürat Kargo arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi 

imza törenine katılarak bir konuşma yaptı. 

YILDIZ: "BİRLİKTE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"
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yük bir mutluluk duyduklarını belirterek, 
“Bugün olağanüstü güzel bir gün. HAK-İŞ 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş 
Sendikamızın örgütleyip yaptığı TİS’in imza 
törenindeyiz. Kargo sektörünün lideri Sürat 
Kargo’da, başarılı bir örgütlenmenin çok 
güzel bir TİS ile taçlanmasının onurunu 
yaşıyoruz. İlk günden itibaren Sürat Kargo 
yöneticileriyle sağlam ve etkili bir diyalog 
gerçekleştirdik. Bunun için genel müdü-
rümüzün şahsında bütün yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum. Ve tabi siz değerli üye 
kardeşlerimizi, sendikamız Öz Taşıma-İş ve 
HAK-İŞ’e davetimizi kabul edip üye olma-
nızdan dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Bugün Bizim Bayram Günümüz”

Yıldız, kargo sektörünün lideri Sürat Kar-
go’da başarılı bir örgütlenmenin gerçekleş-
tirildiğine vurgu yaparak “Bugün gerçekten 
mutlu olduğumuz çok güzel bir gün. Toplu 
sözleşme yapacağız. Sendikal harekette 
en önemli şeylerden birisi, bütün sendikal 
faaliyetlerimizin en önemli göstergesi, en 
önemli düğün günü ve en önemli bayram 
günü toplu sözleşmelerin yapıldığı gündür. 
Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” 
diye konuştu.

“mücadelemiz Artarak Devam 
Edecektir”

Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak iş 
barışını, refahı, çalışma organizasyonunu, 
iş sağlığı ve güvenliğini güçlendiren bir 
anlayışla hareket ettiklerini hatırlatarak, 
“Sendikal üyelik, sendikal süreç yeni olan 
birçok şeyin başlangıcıdır. HAK-İŞ olarak 
biz bu sürecin hep müspet, iş barışını güç-
lendiren, refahımızı güçlendiren, çalışma 
organizasyonunu, iş sağlığı ve güvenliğini 

güçlendiren, mesleki gelişim ve anlayışımı-
zı güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz. 
Sendikal sürecin, bu anlayışla ilerlemesini, 
HAK-İŞ’in bakış açısı zorunlu kılıyor” dedi.

“HAK-İŞ Sendikal mücadelenin 
Öncüsüdür”

HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi konfe-
derasyonu olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini söyleyen Yıldız, “Bilmenizi iste-
rim ki HAK-İŞ, sendikal mücadelenin en 
güçlü, belirleyici ve öncü aktörüdür. Sen-
dikal mücadele heyecanı, kurulduğumuz 
ilk günden başlayarak hep katlanarak bu 
günlere gelmiş ve bundan sonra da artarak 
devam edecektir” diye konuştu.
Yıldız, HAK-İŞ’te saldırgan ve çatışmacı bir 
sendikal anlayış olmadığını vurgulayarak, 
”HAK-İŞ’in sahip olduğu, ilke, prensip, anla-
yış, kapasite, yetenek ve bilgi, sendikal mü-
cadeleyi yıkıcı değil yapıcı olarak başaracak 
niteliktedir. Yeniyi, iyiyi, güzeli düşünmek 
çok kolay değildir. HAK-İŞ kurulduğundan 
beri yeni olanı, yapıcı olanı, gelişmeye açık 
olanı, milli ve manevi olanı, evrensel olanı 
düşünmekten hiç korkmadı, geri durmadı” 
şeklinde konuştu.

“Öz Taşıma-İş Sendikamız 
Büyüyor”

Öz Taşıma-İş Sendikası’nın karada, havada 
ve her yerde örgütlülüğünü artırarak emin 
adımlarla büyüdüğüne vurgu yapan Yıldız, 
“Çalışanlarımızın güvenini almaya, işçile-
rimiz nezdinde kredisini artırmayı başar-
maktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu, 20 iş-
kolunun tamamında ve KKTC’de büyümeye 
ve güçlenmeye devam etmektedir. HAK-İŞ 
hiçbir mücadeleden sakınmadı şimdi de 
mücadelesini artırarak devam ettirmekte-
dir. HAK-İŞ ne yaparsa doğruyu yapar” dedi.
Yıldız, "Zorluklarımızı biliyoruz. Başta Öz 

Taşıma-İş sendikamız olmak üzere üyele-
rimiz, metaverse ile götürülmeye çalışılıyor 
ama HAK-İŞ hiçbir mücadeleden sakınma-
dı şimdi de mücadelesini artırarak devam 
ettirmektedir. HAK-İŞ ne yaparsa doğruyu 
yapar" dedi. 

“Birlikte Geleceği İnşa Edeceğiz”

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun geleceği inşa 
etme konusunda yoğun çaba sarf ettiğini 
ifade eden Yıldız, “Biz geleceğimizi, ülke-
mizi ve dünyamızı inşa etmeye çalışıyoruz. 
Bunun için her örgütlenen kardeşimiz bi-
zim için çok önemlidir. Bizler için mesleki 
gelişim, iş sağlığı ve güvenliği, iş barışı son 
derece önemli” dedi.

“Kargo Çalışanlarımıza minnet 
Borçluyuz”

Yıldız, pandemi döneminde hizmetlerin 
aksamaması konusunda birçok iş kolunda 
emekçilerin hayatlarını hiçe sayarak, yoğun 
mesai yürüttüğünü hatırlatarak, “Kovid-19 
sürecini halen yaşıyoruz. İnşallah bu sıkın-
tılardan da bir an önce kurtuluruz. Kovid ile 
mücadele ediyoruz ama burada en öndeki 
savaşçılardan birisi de kargo çalışanlarımız. 
Sizleri onun için ayrıca tebrik ediyor, takdir 
ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum” şek-
linde konuştu.
Kargo çalışanlarının sadece eşya değil, ilaç 
gibi sağlık malzemelerini de vatandaşla-
ra ulaştırdığını söyleyen Yıldız, "Bizim için 
kalite, iş barışı, sağlık çok önemli. Ekmek, 
barış, özgürlük... Bunlardan birisi olmazsa 
diğerlerinin bir anlamı olmaz. Bunun için 
sendikal hareke çalışanlarımız ve hepimiz 
için çok önemli. HAK-İŞ olarak önemli bir 
misyonu üstlendik. Örgütlülüğün lideri ola-
rak çalışanlarımızla bu önemli hakları bu-
luşturmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ TEŞKİLATLANARAK BÜYÜYOR

KELEBEK FABRİKASI KADIN ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

ARAKANLI MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YARDIM

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

Ağaç, Kağıt ve Mobilya sektörünün lideri Öz 
Ağaç-İş Sendikası teşkilatlı olduğu işyerleri-
ne yeni işyerleri de katarak büyümeye devam 
ediyor. Teşkilatlanma çalışmalarına hız kes-
meden devam eden sendikamız Türkiye’nin 
birçok ilinde mobilya sektöründe faaliyet 

gösteren sendikasız işyerlerinde yetki alarak 
çalışanlarının sendikalı olmasını sağladı. İz-
mir’de Lammons Mobilya, Minella Mobilya, 
Rahat Home Design Kayseri’de Elif Mobilya, 
Gül Emre ve Smart Mobilya Öz Ağaç-İş aile-
sine katıldı.

Sendikamız ayrıca teşkilatlı olduğu İstikbal 
Mobilya, Bellona Mobilya, Mondi Home, Boy-
ser, Doğtaş Mobilya, Kelebek Mobilya, Alfemo 
Mobilya, Aktül Kağıt, Kayseri Sünger, Kilim 
Mobilya, Procter Gamble işyerleri ile de yeni 
dönem toplu iş sözleşmelerini imzaladı.

Kadın Komitemizin hazırladığı "Çalışma Ha-
yatında Kadınların Rolü ve Karşılaştıkları 
Sorunlar" konulu program Düzce Kelebek 
Mobilya ve Ankara Yataş Fabrikalarımızda 
gerçekleşti.

Kadın Komitemiz, çalışma hayatında kadın-
ların rolü ve karşılaştıkları sorunlar konulu 
programda Kelebek Mobilya Fabrikasında 
çalışan kadın üyelerimizle bir araya geldi. 
Programda Kadın Komitesi Başkanımız Gül-

can Yıldız ve Hukuk Müşavirimiz Av. Tuğçe 
Taştan tarafından konu ile ilgili sunum yapıldı 
ve kadın üyelerimizle görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Öz Ağaç-İş Sendikası olarak yıllardır baskı ve şid-
dete maruz kalan, barınma, açlık ve susuzluk so-
runlarıyla boğuşan, salgın hastalıklar tehlikesiyle 
karşı karşıya olan Arakanlı Müslüman kardeşle-
rimize yardım elimizi uzattık. 300 Müslüman aile-
ye deniz feneri derneği aracılığı ile gıda yardımın-
da bulunduk. Mübarek Ramazan ayında Öz Ağaç 
İş Sendikamız adına Müslüman kardeşlerimize 
gönderdiğimiz yardımları ulaştıran Dr. Dinçer Ye-
tiş'e teşekkür ederiz.
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GENEL BAŞKANIMIZ DOLU, TEŞKİLATIMIZIN DÜZENLEDİĞİ 
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

GENEL BAŞKANIMIZ DOLU, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ

ÖZ AĞAÇ-İŞ TEŞKİLATI 1 MAYIS’TA MEYDANLARDAYDI

Genel Başkanımız Av. Tuncay Dolu, Kayseri 
ve Marmara bölgesi teşkilatımızın düzenledi-
ği iftar programlarına katılarak teşkilatımızla 

bir araya geldi. Kayseri İl Başkanlığımız ve 
Marmara Bölgesi Teşkilatımızın düzenlediği 
iftar programlarına katılan Genel Başkanımız 

Dolu ve Genel Yönetim Kurulumuz, teşkilat 
mensuplarımızın sendikal çalışmaları ve üye-
lerimizin öneri ve talepleri hakkında bilgi aldı. 

Öz Ağaç-İş Sendikamızın Genel Başkanı Av. 
Tuncay Dolu, Kayseri ziyaretinde Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Güncel 
konular ve sektörümüzün sorunlarının ele 
alındığı görüşmede Genel Başkan Yardımcı-

larımız Mert Doğan Bozkır ve Emin Hayta’da 
bulundu.

ÖZ AĞAÇ-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Bir-
lik Mücadele ve Dayanışma gününü Kayseri 
ve İzmir’de meydanlarda kutladık. Öz Ağaç-İş 

teşkilatımız ve üyelerimiz Kayseri ve İzmir 
meydanlarında taleplerimizi haykırarak dile 
getirdi ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 1 

Mayıs bildirisi okundu.
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OLEYİS SENDİKAMIZ 14. OLAĞAN GENEL KURULU 
COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OLEYİS SENDİKASI

1947’den beri Türk Sendikacılığının tüm kilo-
metre taşlarında  var olan sendikamız üyeleri 
ile tekrar bir araya  gelerek büyük bir orga-
nizasyonla, emeğin ve alın terinin haklı mü-
cadelesi güçlü bir şekilde tekrar vurgulandı. 
Genel Kurulda yapılan seçimde Genel Başka-
nımız Vedat Böke yeninden seçilerek güven 
tazeledi.
Genel Kurulumuza Hak-İş Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan, 22.23.24. Dönem AKP Mani-
sa Milletvekili Hizmet-İş Kurucu Üyesi Onur-
sal Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu 
Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komi-
tesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hak-İş Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız,  
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş 
Genel Başkanı Mehmet Şahin, Hak-İş Genel 
Genel Sekreteri Eda Güner, Öz Sağlık İş Ge-
nel Başkanı Devlet Sert,  Öz Güven Sen Genel 
Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Taşıma İş Sendika-
sı Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Ağaç 
İş Genel Başkanı Tuncay Dolu, Öz Toprak-İş 
Genel Başkanı Metin Özben, Enerji İş Sendi-

kası Genel Başkanı Mahmut Altınsoy, Medya 
İş Sendikası Genel Başkanı Sezi Ballı, Öz Ma-
den İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kü-
tükçü, Başkent Öğretmenevi Müdürü  Servet 
Akarsu, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı  
Mehmet Keskin, Öz Güven Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Murat  Ünal, Öz Güven Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Öz Gü-
ven Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, 
Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı  Ayte-
kin Koç, Öz Çelik-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Recep Akyel, Öz Çelik İş Genel Sekreteri Hic-
ret Bozoklu, Enerji İş Genel Başkan Yardım-
cısı Mübin Tekin, Öz İletişim Genel Başkan 
Yardımcısı/Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fat-
ma Zengin, Hizmet –İş Genel Sekreteri Oğuz 
Aksoy, Hak-İş Kastamonu İl Başkanı Mustafa 
Çağlı, Mali Müşavir Ali Şafak, Mali Müşavir  
Seyfullah Şahin, Oleyis Sendikası Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Oleyis Sendikası delegeleri 
ve üyeleri katıldı.
Genel Kurul konuşmaları, sunumların ardın-
dan seçimlere geçilerek sendikamızın  14. 
Olağan Genel Kurulunda OLEYİS’in yeni yö-
netimi belirlendi.

Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri Sendi-
kası (OLEYİS) Genel Merkez Yönetim,Dene-
tim ve Disiplin Kurulu ise şöyle oluştu; 
Vedat Böke Genel Başkan
Serpil Açıkgöz Genel Başkan Vekili 

Yavuz Ulusoy Genel Başkan Yardımcısı 
 (Mali İşler)

Erdoğan Yılmaz Genel Başkan Yardımcısı  
 (Teşkilatlanma)

Derya Aydoğan Genel Başkan Yardımcısı  
 (Eğitim Ve Sos. İşler)

Genel Merkez Denetim Kurulu;
Gülay Şenozan Denetim Kurulu Başkanı

Özcan Yavuz Denetim Kurulu Yazmanı

Sema Acar Denetim Kurulu Üyesi 

Genel Merkez Disiplin Kurulu; 
Gökce Demircan Disiplin Kurulu Başkanı

Özlem Doğan Disiplin Kurulu Yazmanı

Denizhan Dönmez Disiplin Kurulu Üyesi

Fatih Keskin Disiplin Kurulu Üyesi 

Halil Burak Kolsal Disiplin Kurulu Üyesi

seçildi.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 
2022 tarihinde Oleyis Sendikası tarafından 
düzenlenen İl Temsilcileri İstişare Toplantı-
sı’na katıldı.
İstişare toplantısına Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız, Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, 
Oleyis Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Temsilcileri, kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
Genel Başkan ve yöneticileri katıldı.

“Sizler Başarmak İçin Buradasınız”

Genel Başkanımız Arslan, Oleyis Sendikası 
tarafından düzenlenen İl Temsilcileri İsti-
şare Toplantısı’nın hayırlı olması dileğinde 
bulunarak, “Sizler ülkemizin 81 ilinde, bu 
mücadeleye ortak olmak ve birlikte bu mü-
cadeleyi başarmak için buradasınız. Elbette 
ki sizlerle beraber bu toplantıya katılama-
yan gönlü burada olan binlerce kardeşimiz 
var. Kredi Yurtlar Kurumu’nda çalışan 20 bin 
üzerindeki kardeşimize buradan selamlar 
göndermek istiyorum. Onlarla bu mücade-
leyi başarıya ulaştıracağız. Sizlerin aracılı-
ğıyla onlara selamlarımızı ve muhabbetleri-
mizi ulaştırın” diye konuştu.

“Geçmişten Dersler Almalıyız”

Arslan, başarıya ulaşmak için her zaman 
geçmişten alınacak derslerin olduğunu ha-
tırlatarak, “Geçmişi iyi bilelim ve geçmişin 
analizlerini ve değerlendirmelerini yapalım 
ve geleceğimizi de onun üzerine inşa ede-
lim” dedi. Kanun zoruyla bulundukları sen-
dikalardan başka sendikalara geçen işçile-
rin yaşadıkları sıkıntılara da değinen Arslan, 
“Bunun için istenmediğiniz yerde durmayın. 
Onlar taşeron sistemindeki kölelik sistemini 
istiyorlar. Onlar dayatacaklar, siz sessiz ka-
lacaksınız ve sesini çıkaranları da tehdit ede-
cekler. O sendikaları araştırdığınızda nasıl bir 

sendikacılık yaptığını sizler de göreceksiniz. 
Sizi yok sayanlara karşı sakın oralarda kal-
mayın. Ayrıca burası bizim işyerimiz. Bizler 
tırnaklarımızla kazıyarak mücadele ederek, 
buralara geldik. O zaman biz hakkımızı isti-
yoruz” diye konuştu.

“Elimizden Alınan İşyerlerimizi Geri 
İstiyoruz”

Kredi Yurtlar Kurumu’nun kapısını bile bil-
meyenlere hiçbir işçi arkadaşın emanet 
edilemeyeceğini vurgulayan Arslan, “Kredi 
yurtlar kurumunun kapısını bilmeyenlere 
karşı bu arkadaşlarımızı emanet edemeyiz. 
Kanun zoruyla elimizden alınan işyerleri-
mizi geri istiyoruz. Mücadeleyi biz yaptık, 
kadroyu biz aldık, bu bizim hakkımız ve biz 
hakkımızı istiyoruz. Kimse bize uzaktan ga-
zel okumasın. Bunları HAK-İŞ yaptı. Biz bu 
sahanın içinden geliyoruz” dedi.

“31 Temmuz’a Kadar Sahalarda 
Olacağız”

Arslan, HAK-İŞ’in 750 bin üyesi ile Türki-
ye’nin en büyük ikinci konfederasyonu oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Bugün sizin emeğinizi, 
alın terinizi ve mücadelenizi yok sayanlara 
haddini bildirme zamanıdır. 31 Temmuz’a 
kadar bunu bitirmemiz gerekiyor. HAK-İŞ 
olarak bugünden sonra da bütün Türkiye’de-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Mart 2022 tarihinde Oleyis Sendikası tarafından 
düzenlenen İl Temsilcileri İstişare Toplantısı’na katıldı.

ARSLAN, OLEYİS SENDİKASI'NIN 
İL TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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ki işçileri HAK-İŞ’te olmaya davet ediyoruz. 
Başarılarımız yeterli değil.  HAK-İŞ’i bekle-
yen işçilerimiz var. Sadece üye olanlar değil, 
sendikalı olmayanları da saflarımıza katmak 
gerekiyor. 750 bin üyemizin 7 milyon olma-
sını bekliyoruz” diye konuştu. 31 Temmuz’a 
kadar yaklaşık 4 ay bir süre olduğuna vurgu 
yapan Arslan, “Bu zor bir iş ama bu zorlu-
ğu burada bulunan ekiple aşacağız. Bütün 
sendikalarımız sahada sizlere destek olacak. 
Oleyis sendikamız bu işin liderliğini yapacak. 
Sahada olacağız. Herkesi sahada istiyorum. 
İhtiyaç olduğunda, elemana ihtiyaç olduğun-
da aklınıza gelen her ihtiyaçta işçilerimizle 
birlikte sizlerle birlikte olacağız” dedi.

“Sendikacılık Tarihi Oleyis İle 
Başlar”

Oleyis Sendikamızın Türkiye’nin en eski ve 
tarihe geçmiş bir sendikası olduğunu be-
lirten Arslan, “Sendikal tarih yazılacaksa 
Türkiye’de Oleyis’ten başlamak gerekiyor. 
Sendikamız tarihi boyunca elde ettiği her 
başarı gibi bunu da başarı ile sonuçlandıra-
cak. Bütün zorlukları bir bir aşacağız. Oleyis 
sendikamızın geleceği sizlerin ellerinizde 
şekillenecek. Kredi Yurtlar Kurumu da da-
hil kamu sözleşmelerindeki başarılarının 
arkasında HAK-İŞ’in dirayetli duruşu var. 
Sendikacılıksa en iyisini yapacağız. İşçile-
rin iradesi bizim irademiz olacak. O zaman 
sadece size sahada mücadele etmek düşü-
yor, sizlere güveniyoruz. Bu mücadele de 31 
Temmuz’a geldiğimizde yeni bir başarı hika-
yesini hep birlikte yazmış olacağız” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“Burada Geleceğin Fotoğrafı Var”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıl-

dız, “HAK-İŞ‘in 46 yıllık tarihinde hiçbir za-
man mücadele bitmemiştir. O yakılan ateş, 
artarak devam etmiştir. Tekrar söylemek 
istiyorum, bizlerde hiçbir anlayış sizinle 
yaptığımız her yaklaşım kazara ve tesadüf 
değildir. 10 yıl önce neyse bugün de aynı-
dır ve yarın da bunun değişik versiyonlarını 
fazlasıyla yapacağımızı belirtmek istiyorum. 
Türkiye’nin birinci sendikası Hizmet-İş Sen-
dikamızdır. Türkiye’nin lider sendikasıdır.  
Yine üçüncü büyük sendikası da HAK-İŞ’te-
dir. Bütün sendikalarımız büyüyerek yoluna 
devam etmektedir.  20 sendikamızda alanda 
mücadelesini devam ettirmekte bütün ar-

kadaşlarımız sahada ve iş yerlerinde bütün 
HAK-İŞ olarak seferber olduk. Bizim için her 
bir kişi Mahmut Arslan'dır. Biz bu onurla ve 
kıvançla HAK-İŞ'de sendikacılık yapıyoruz 
”dedi.” İstişare toplantısında Oleyis Sendika-
sı Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz 
Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer 
Yılmaz,  Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmud Altunsoy ve Hizmet-İş Sendikası 
Genel Başkanı Yardımcısı Halil Özdemir bi-
rer  konuşma yaptılar. Program, konuşma-
ların ardından hediyeleşme ve toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.
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ANADOLU AjANSI EK PROTOKOL

SENDİKAMIZ HUKUK MÜCADELESİNİ BAŞLATTI

İKLİM ŞURASI'NDA YERİMİZİ ALDIK

MEDYA-İŞ SENDİKASI

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol 
görüşmelerini büyük kazanımlarla 27 Ocak 

2022 tarihinde nihayete erdirdik. Ek proto-
kolle birlikte, en düşük gelir 8000 TL olarak 

belirlenirken ortalama %40’lık gelir artışı AA 
çalışanlarına kazandırıldı. 

Genel Başkanımız Sezai Ballı, Hukuk 
Müşavirimiz Av. Bayram Sakartepe ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Anne olduğu 
gerekçesiyle iş akdi hukuksuz şekilde 
feshedilen DHA Samsun Muhabiri Zey-
nep Irmak Öcal ile yaptıkları çevrimiçi 
görüşmenin ardından Sendikamız hukuk 
mücadelesini başlattı. 

İklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkın-
dalık oluşturabilmek için Anadolu Ajansı’nın 
zengin fotoğraf arşivinden faydalanarak ha-
zırladığımız “İklim Krizi” fotoğraf sergimizle, 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı'nca 21-25 Şubat tarihlerinde Konya’da 
düzenlenen İklim Şurası'nda yerimizi aldık. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 

Sayın Murat Kurum tarafından açılışı yapılan 
sergimiz İklim Şurası boyunca bir çok ziyaret-
çiye ev sahipliği yaptı. 
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"İKLİM KRİZİ" FOTOĞRAF SERGİMİZE YOĞUN İLGİ

SAUERESSİG EYLEM

İklim Şurası’nın ardından 30-31 Mart tarihin-
de ATO Congresium’da gerçekleşen Eko İklim 
Zirvesi’nde de “Yeşil Dönüşüm”e destek ve ik-
lim değişikliğine dikkat çekmek adına “ İklim 
Krizi” fotoğraf sergimizi gösterime açtık.

Ekim 2020 tarihinde yetki için gerekli çoğun-
luğu sağladığımız, İzmir’de kurulu Saueressig 
Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri A.Ş. işye-
rinde, işveren yetkimize itiraz etmiş ve Mart 
2022’de ilk derece mahkemesinde dava le-
himize sonuçlanmış, bunun üzerine işveren 
üyelerimize göz dağı vermek, sendikal ör-
gütlenmeyi bertaraf edebilmek adına süreç-
te öne çıkmış 2 arkadaşımızın işine son ver-
miştir. Genel Başkanımız Sezai Ballı; Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı Sendikaların İzmir örgütleri-
nin katılımıyla 12 Nisan tarihinde, Saueressig 
işyerinde yaşanan hukuksuzluğu ve işveren 
zorbalığını duyurmak için basın açıklaması 
gerçekleştirmiştir. Basın açıklamasında Genel 
Başkanımız Sezai BALLI; Sebepsiz yere işten 
çıkarılan 2 üyemizin yanında olduğumuzu, 
amacımızın firmaya zarar vermek olmadığını, 
işverenlerin masaya oturması ve haksız işten 
çıkarmalara son vermesini istedi. İşverenin 
hukuk tanımaz tavrının devam etmesi duru-
munda eylemlerin artarak devam edeceğini 
ve tepkilerinin sert olacağını söyledi ve ekledi 
“Buradan işverene çağrıda bulunmak istiyo-
rum. İtirazı bir üst mahkemeye taşımayın. Bu 
işin sonunda yine kaybedeceksiniz. Biz kavga 
etmek istemiyoruz. Emeğimizin, ekmeğimi-
zin, sendikamızın işçimizin yanındayız. Biz 

beraber, birlikte daha iyi günler istiyoruz. Kav-
gayla gürültü ile birbirimizi yorarak yol almak 
istemiyoruz. Ama bu yoldan da geri duracak 
değiliz. Eğer ki bu tutuma devam ederseniz 
bugünü bir demo kabul edin. Bakın Medya İş 

Sendikası, işçilerinin sesi çok kısık şu anda 
ama kanunsuz, hukuksuz tutumunuz devam 
ederse hem yerel hem ulusal medyada hem 
de uluslararası medyada sesimizi daha gür 
çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
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3. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU 
GERÇEKLEŞTİRDİK

MAZBATALAR ALINDI

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu, Kon-
federasyonumuzun Genel Başkanvekili Av. 
Hüseyin Öz ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Osman Yıldız’ın katılımıyla, 27 Mart 2022 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Genel Kurulumuza Konfederasyonumuzun 
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Sendi-
kamızın Genel Başkanı Metin Özben, Genel 
Başkan Yardımcısı Yüksel Kılıçaslan ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul 
Soysal, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Rem-
zi Çayır, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkanı Yusuf Çelebi, konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın Genel Baş-

kanları ve delegeler katıldı. Genel Kurulu 
yönetmek üzere Konfederasyonumuzun 
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız'ın 
başkanlığında divan oluşturuldu. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ar-
dından protokol konuşmalarına geçildi.
Sendikamızın Genel Başkanı Metin Özben, 
Genel Kurulun hayırlı olması temennisin-
de bulunarak, “Konuşmama başlamadan 
önce bizden hiçbir zaman desteğini esirge-
meyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a 
her sıkıştığımızda bize her zaman yardım-
larını esirgemeyen teşkilatlanmadan so-
rumlu Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. 
Osman Yıldız’a teşekkür etmek istiyorum. 
İyi ki varlar. Kardeş sendika başkanları-

mıza, başkan yardımcılarımıza da ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. 
HAK-İŞ’in desteğini her zaman hissettik-
lerini hatırlatan Özben, “Bizim şunu iyi bil-
memiz lazım ki HAK-İŞ olmadan biz hiçiz. 
Her nereye gitsek Öz Toprak-İş Sendikası 
demiyorlar. HAK-İŞ’ten misiniz? diyorlar. 
Onun için HAK-İŞ bizim çatımız, biz o çatı 
altında rahatlıkla örgütlenmemizi onların 
desteği ile yapmaktayız” dedi.
Genel Kurul’da Milli Yol Partisi Genel Baş-
kanı Remzi Çayır ve Türkiye Sakatlar Kon-
federasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi de 
bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu, 27 
Mart 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştiril-
di. Sendikamızın Genel Başkanı Metin Özben, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Yüksel Kılıçaslan, 
Mehmet Akif Karadeniz Ve Halil Okay Oldu. 
Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nun ha-
yırlı olması temenni ediyoruz.
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YÖNETİM KURULUMUZ DR. OSMAN YILDIZ'I ZİYARET ETTİ

ÖZBEN, OLEYİS SENDİKASI YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI İLE İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTUK

12 Nisan 2022 tarihinde  Sendikamızın Genel 
Başkanı Metin Özben, Genel Başkan Yardım-
cıları: Yüksel Kılıçaslan, M. Akif Karadeniz 
ve Halil Okay, Konfederasyonumuzun Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız'ı  maka-
mında ziyaret ettiler.
Yıldız, 27 Mart 2022 tarihinde Sendikamızın 3. 
Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa 
seçilen Metin Özben ve yönetim kurulu üyele-
rine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileğin-
de bulundu.

Genel Başkanımız Metin Özben, 15 Nisan 
2022 tarihinde OLEYİS Sendikası Genel Baş-
kanı Vedat BÖKE ve Yönetim Kurulu üyelerini 
kabul etti.
3. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan-
lığa seçilen Genel Başkanımız Metin Özben'e 
ve Yönetim Kurulu üyelerimize, hayırlı olsun 
dileklerinde bulunuldu.
OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke' 
ye ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür ederiz.

28 Nisan 2022 tarihinde Sendikamızın Genel 
Başkanı Metin Özben, Genel Başkan Yardım-
cıları; Mehmet Akif Karadeniz ve Halil Okay, 
Çalışma Bakanlığı çalışanları ile iftar yeme-
ğinde buluştular.

BAKAN YARDIMCIMIZ SOYSAL'A ZİYARET
Sendikamızın Genel Başkanı Metin Özben, 
21 Nisan 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ ı 
makamında ziyaret etti.
Genel Başkanımız Özben’e, Genel Başkan 
Yardımcılarımız; Yüksel Kılıçaslan, Mehmet 
Akif Karadeniz ve Halil Okay eşlik etti.
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Genel Kurula Genel Başkan Vekilimiz Av. 
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız, Öz Toprak-İş Genel Başkanı 
Metin Özben, Öz Toprak-İş Sendikası Ge-
nel Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Opr. Dr. Ertuğrul Soysal, Milli Yol 
Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı 
Yusuf Çelebi, konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanları ve dele-
geler katıldı.
Genel Kurulu yönetmek üzere Genel Baş-
kan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız'ın baş-
kanlığında divan oluşturuldu. Saygı duruşu 

ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 
protokol konuşmalarına geçildi. 

"Zor Bir İşkolunda Çalışıyorsunuz" 

Öz Toprak-İş Sendikası 3. Olağan Genel Ku-
rulu’nda konuşan Genel Başkan Vekilimiz 
Hüseyin Öz, Genel Kurulun hayırlı olması 
temennisinde bulunarak, “Zor bir işkolun-
dasınız, çalışma koşullarının ağır olduğu 
bir işkolundasınız. Böylesine ağır, tehlikeli, 
meslek hastalıklarının kaçınılmaz olduğu bir 
iş kolunda büyük gayretler göstererek bu-
ralara geldiniz. Sendikamız ve HAK-İŞ Kon-
federasyonumuz da sizin hayatınıza dokun-
mak üzere emek veriyor, gayret gösteriyor” 
diye konuştu

“İşkolumuzda 185 Bin İşçimiz 
Çalışıyor”

Çimento, cam ve seramik iş kolunda 185 bin 
işçinin faaliyet gösterdiğini belirten Öz, “Bu 
işkolumuzda yapacak daha çok işimiz var. 
Sendikamız genç, dinamik ve hareketli. İş-
kolunda çalışanların umudu olmak için, ge-
leceği inşa etme için büyük çaba içerisinde-
yiz. İşkolunda kayıtlı olan işçilerimizin yüzde 
30’u sendikalarımıza üyeler. Geriye kalan 
yüzde 70’ini sendikalarla tanıştıramadık” 
diye konuştu.
Sendikalı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenli-
ği konularında en üst düzeyde önlemlerin 
alındığına dikkat çeken Öz, “Sendikalı işyer-

Öz Toprak-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu Genel Başkanvekilimiz Av. Hüseyin Öz ve 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız’ın katılımıyla, 27 Mart 2022 tarihinde  

Ankara’da gerçekleştirildi. 

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI 
3. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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lerimizde her şeyden önce çalışma koşul-
larının kayıtsız ve sendikasız istihdam ger-
çekleştirilen işyerleri ile kıyaslandığında ileri 
düzeyde olduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin en üst düzeyde alınması konu-
sunda gayret edildiğini biliyoruz. Bütün bun-
lara rağmen iş kazaları, meslek hastalıkları 
elbette ki oluyor. Sendikamızın Çorum’daki 
işyerinde talihsiz bir kazada ve İstanbul’da 
yine Kovid-19’a yakalanmış bir işçimizi kay-
bettik. Hayatlarını kaybeden işçilerimizin 
ailesine ve mesai arkadaşlarına sabırlar dili-
yoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm Çalışanlarımızı HAK-İŞ 
Çatısı Altında Toplanmaya Davet 
Ediyoruz”

Çalışma hayatında sendikalı olmanın büyük 
bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Öz, 
sendikasız çalışan işçilerimizin HAK-İŞ ça-
tısı altında toplanması için büyük gayret sarf 
edildiğinin altını çizerek, “Sendikalı olmak 
büyük bir öneme sahip. Henüz ulaşamadı-
ğımız, sendikamız çatısı altında buluşmamız 
gereken kardeşlerimiz var. Genç ve dinamik 
sendikamızda, iş kollarımızda çalışanların 
sayısına baktığımızda daha çok çalışmamız 
gerektiğini söylemeliyiz. Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan himayesinde örgütlenmeye 
büyük önem verdik ve bu konuda önemli bir 
mesafe kaydettik. Yeni sendikalar kurduk ve 
bu sendikalarımız büyük başarılara imza at-
tılar” hatırlatmasında bulundu.

“Bütün mazlumların Bizlerden 
Alacakları Vardır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Öz 
Toprak-İş Sendikası Genel Kurulu’na Afrika 
ziyaretlerinden dolayı katılamadığını hatır-
latan Öz, “Sayın Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan aramızda değiller. Bugün mazlum 
coğrafya Afrika’nın iki ülkesini ziyarette 
bulunuyorlar. Konfederasyon olarak genel 
kurul kararımıza dayanarak, ülkemizin, 
bölgemizin ve bütün dünyanın mazlumları-
na bizim borcumuz vardır ve onların bizden 
alacakları vardır. Başta çalışma hayatında 
mazlum ve mağdur kardeşlerimiz olmak 
üzere, nerede mağdur olmuş, zulme uğra-
mış, hakkı gasp edilmiş kardeşimiz varsa 
bizlerin onların yanında olması gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

“Her Çalışanımıza Büyük Görevler 
Düşüyor”

Sendikal hareketin en önemli unsurlardan 
birisi olan işverenleri ikna etme konusun-

da her çalışana büyük görevler düştüğünü 
ifade eden Öz, “Konfederasyon olarak, üye 
sendikalarımız olarak işverenlerimizin ikna 
edilmesi bizlere düşüyor. Çalışanlar ikna 
edemezse biz onların ayağına gideceğiz ve 
çalışanların sendikalı olması konusunda on-
ları ikna etmeye çalışacağız” hatırlatmasın-
da bulundu.

“Tüm Çalışanlarımızı İkna Etmemiz 
Gerekiyor”

HAK-İŞ’in 730 bin üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük konfederasyonlardan birisi olduğunu 
belirten Öz, “Burada Öz Toprak-İş Sendika-
mızın genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. 
Cam, seramik çimento işkolunda çalışan-
larımız bizlerle buluşmak istiyor. Bizler yıl-
madan, bıkmadan işverenlerimizi ve çalı-
şanlarımızı ikna etmemiz gerekiyor. Bundan 
sonra da bütün sendikalarımız olarak Kon-
federasyonumuzun çatısı altında elbirliğiyle, 
birbirimize destek olarak bu mücadeleyi 
devam ettirmemiz gerekiyor” şeklinde ko-
nuştu.

“HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin 
Gücüdür”

HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Ars-
lan’ın hem ulusal hemde uluslararası dü-
zeyde sendikal hareketin öncülüğünü yaptı-
ğını ifade eden Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak hem ülkemiz hem de çalışanlarımız 
için bugün vazgeçilmez bir durumdayız. 
Konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı 
ülkemizin vazgeçilmez parçası olarak görü-
yoruz ve konfederasyonumuzun güçlenme-
si için çalışıyoruz. HAK-İŞ’in gücü ülkemizin 
gücü, ülkemizin gücünün de HAK-İŞ’in gücü 
olduğunu biliyor ve buna yürekten inanıyo-
ruz” dedi.

“Kadro Alan İşçilerimizin Talepleri 
Var”

Taşeron sistemin son bularak 1 milyona ya-
kın işçinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde kadrolarına kavuş-
tuğunu ifade eden Öz, “Özellikle 2018 yılı 
içerisinde KHK ile kamuda sürekli işçi kad-
rolarına geçen arkadaşlarımızın, yerel yöne-
timlerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyonu-
na geçen arkadaşlarımızın o kararnamenin 
uygulamasından doğan bir kısım sorunları 
olduğunu belirtmek istiyorum. Kamu çerçe-
ve protokolünün imzalanması aşamasında, 
Bakanlığımız, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak 
ortak bir anlayışı ortaya koyduk. Kamu çer-
çeve sözleşmesi bugün sorunsuz bir şekil-
de uygulanmaya devam ediyor. Sürekli işçi 
kadrolarındaki işçilerimizin tayin, becayiş, 
erken emeklilik gibi sorunları var. Bunların 
terfileri ile ilgili sıkıntılar var. Sayın Bakan 
Yardımcımızın huzurunda bu sorunların çö-
zülmesi konusunda taleplerimizin devam 
ettiğini, sorunların çözümü konusunda ya-
sal düzenlemelerin yapılması gerektiğini 
belirtmek istiyorum” talebinde bulundu.

“70 Bin İşçimiz Kadro Bekliyor”

KİT’lerde çalışan yaklaşık 70 bin işçinin 
kadro için beklediğini sözlerine ekleyen 
Öz, KİT’lerde çalışan 70 bin arkadaşımız bu 
kararnameden istifade edemediler ve kad-
roya geçemediler. Orada da bir mağduri-
yetin olduğunu ifade etmek istiyorum. Her 
toplantımızda, işyerlerinde bu kardeşleri-
mizin sorunları ve talepleri ile karşı karşıya 
kalıyoruz. Bu arkadaşlarımızın kadrolarına 
geçirilmesi konusunda talepleri var. Biz de 
bunu bakanlığımızdan talep ediyoruz. Geçici 
ve mevsimlik işçi kardeşlerimiz var bunla-
rın büyük sorunları var. Çalışma sürelerinin 
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yükseltilmesi kadroya geçirilmesi ve sigor-
talılık konusunda da talepler var. Bu çalışan-
larımızın da taleplerinin takipçisi olduğumu-
zu belirtmek isterim” diye konuştu.

“Fiyatlarda Artışlar Devam Ediyor”

Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen 
artışların çalışanları zorda bıraktığını hatır-
latan Öz, “Gıda, akaryakıt, doğalgaz, elektrik 
ve kiralar başta olmak üzere bütün vatan-
daşlarımızı ilgilendiren artış trendi devam 
ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
çalışmalarına bakıldığında yılda bir kez yıl-
başında toplandığını biliyoruz. Enflasyondaki 
artış ve ücretlerdeki erimeye bağlı olarak 
komisyon tekrar toplanacak ise bütün ça-
lışanlarımızın temsilcilerinin o komisyonda 
buluşturulmasını arzu ediyoruz. Konfede-
rasyonlarımızın ve sendikalarımızın ve sen-
dikasız çalışanlarımızın da bu komisyonda 
temsil edilmesini istiyoruz. Yeniden topla-
nacak komisyonda çalışanlarımızın mağdur 
olmayacakları geleceğe umutla bakacakları 
yeni bir asgari ücretin tespit edilmesini bek-
liyoruz” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ Sendikalarımız İçin Büyük 
Bir Şemsiyedir”

Öz Toprak-İş Sendikamızın kuruluşundan 
bugüne HAK-İŞ’in her zaman yanında ol-
duğunu vurgulayan Öz, “Metin Özben Baş-
kanımız, bu sendikanın kuruluşunda büyük 
bir emek verdi. Sendikamızın kuruluşundan 
bugüne kadar, konfederasyonumuzun ilke-
lerinden ve prensiplerinden hiçbir zaman 
ayrılmadılar ve uyum içerisinde, büyümek 
ve gelişmek için bu sendikayı işkolunun en 
büyüğü yapma konusunda büyük bir mü-
cadeleyi ortaya koydular. Bu genel kuruldan 
sonra da genel başkanımızın liderliğinde gö-
reve gelecek arkadaşlarımız aynı kararlılığı 
ortaya koyacaklar. HAK-İŞ bütün sendikala-
rımız için büyük bir şemsiyedir. Sendikaları-
mız konfederasyonumuz şemsiyesi altında 
varlıklarını bütünleşerek hissederek faali-
yetlerini devam ettiriyorlar” dedi.

“Çözüm İçin Var Olan Bir 
Konfederasyonuz”

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
güzel bir günde güzel bir genel kurulda Öz 

Toprak-İş Sendikamız üyeleriyle birlikte ol-
maktan dolayı büyük memnuniyet duyduk-
larını belirterek, “HAK-İŞ olarak bütün prob-
lemlerde çözüm için var olan, işçilerimiz ve 
sendikal hareket için gayret sarf eden bir 
konfederasyonuz” diye konuştu.

“Her Sorun İçin HAK-İŞ’in Çözümü 
Vardır”

Genel Kurul’un divan başkanlığını yürüten 
Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 46 yıllık geç-
mişinde her zaman mazlum ve mağdurun 
yanında yer aldığını, ulusal ve uluslararası 
düzeyde Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
önderliğinde birçok başarılı projeye imza at-
tıklarını ifade etti. Yıldız, sendikal hareketin 
sorunları için HAK-İŞ’in her zaman bir çözü-
mü olduğunu belirterek, 730 binlere ulaşan 
üye sayısının her yıl artarak devam etmesi-
nin büyük memnuniyet olduğunu ifade etti. 

“Doğru Bildiğimizi Ortaya 
Koyuyoruz” 

Yıldız, HAK-İŞ’in ilkeli ve kararlı duruşundan 
hiçbir zaman taviz verilmeden yolunda yü-
rüdüğünü söyleyerek, “Bütün sorunlarla iç 
içeyiz ve sorunlarımızın çözümü noktasında 
Çalışma Bakanlığımızla çalışmaktan onur ve 
gurur duyuyoruz. Sosyal çevrelerle ve Çalış-
ma Bakanlığımızla çalışırken doğru bildiği-
mizi en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Sosyal 
diyalog içerisinde çalışmaktan büyük gurur 
duyduğumuzu Genel Kurulumuzda bir kez 
daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Her Zaman İşçimizin Yanında 
Olduk”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardım-
cısı Ertuğrul Soysal’da yaptığı konuşmada, 
“Genel kurulumuzun HAK-İŞ Konfederas-
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yonumuza, ülkemize, hayırlı olmasını dili-
yorum. Aranızda olmaktan büyük bir mem-
nuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Öncelikle HAK-İŞ Genel Başkanvekilimizin 
taleplerini ve isteklerini not ettim. AK Parti 
kurulduğu günden itibaren işçinin, alın te-
rinin her zaman yanında olmuştur. Yaptık-
larımız bunların bir ispatıdır. Kamu çerçeve 
protokolü ile bizler bunu bir kez daha ger-
çekleştirmiş olduk. Asgari ücret konusunda 
komisyonda görevliydim. Şimdi de 3600 ek 
göstergede komisyon başkanıyım. İnşallah 
orada da kamuda çalışan arkadaşlarımızın 
sevineceği bir sonuç çıkaracağız” diye ko-
nuştu.

“Enflasyon Alınan Tedbirlerle 
Birlikte İnecektir”

Soysal, 20 yıllık hükümetleri süresince 
Türkiye’nin önemli aşamalardan geçtiğini 
hatırlatarak, “Biz her zaman alın terinin ve 
emeğin yanındayız ve onları koruyacağız. Bu 
yaşananlara geniş perspektiften bakmanızı 
istiyorum. Bu ülke hepimizin ve hep birlikte 
sahip çıkacağız. Sizlerin hayır dualarını her 
zaman hissettik ve bundan sonra da hisset-
mek istiyoruz. Çok güzel günler bizleri bekli-
yor. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra hiçbir güç 
bu ülkeyi tutamaz” diye konuştu.

“Her Zaman HAK-İŞ’in Yanında 
Olacağız”

Soysal “HAK-İŞ’in ilkelerini ve duruşunu biz-
ler biliyoruz. Her zaman yanında olduğumu-
zu da belirtmek istiyorum. Genel Kurulumu-
zun hayırlı olmasını, seçilecek olan başkan 
ve yöneticilerimize de başarılar diliyorum” 
dedi.
Öz Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özben, 
Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde 
bulunarak, “Konuşmama başlamadan önce 
bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a her sı-
kıştığımızda bize her zaman yardımlarını 
esirgemeyen teşkilatlanmadan sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman 
Yıldız’a teşekkür etmek istiyorum. İyi ki var-
lar. Kardeş sendika başkanlarımıza, başkan 
yardımcılarımıza da ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum” diye konuştu.

“HAK-İŞ Olmadan Biz Hiçiz”

HAK-İŞ’in desteğini her zaman hissettikle-
rini hatırlatan Özben, “Bizim şunu iyi bilme-
miz lazım ki HAK-İŞ olmadan biz hiçiz. Her 
nereye gitsek Öz Toprak-İş Sendikası demi-
yorlar. HAK-İŞ’ten misiniz? diyorlar. Onun 

için HAK-İŞ bizim çatımız, biz o çatı altında 
rahatlıkla örgütlenmemizi onların desteği ile 
yapmaktayız” dedi. Genel Kurul’da Milli Yol 
Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Türki-

ye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı 
Yusuf Çelebi de bir selamlama konuşması 
gerçekleştirdi.
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AV. HÜSEYİN ÖZ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

Hak-İş Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Öz, Enerji İş Sendikamı-
zın Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Hak-İş 
Konfederasyonumuzun İstanbul İl Başkanı 
Mustafa İluk ve Öz Çelik-İş Sendikamızın 1 
Nolu Şube Başkanı Ahmet Çolak Sendika-
mızın Genel Merkezini ziyaret ederek Genel 
Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız ile 
hasbihal ettiler. 
Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederiz.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın 
Mahmut Arslan, genel merkez yönetim, de-
netim ve disiplin kurulu üyelerimizi konfede-
rasyon merkezinde iftar yemeğinde ağırladı. 

Sayın Genel Başkanımıza nazik daveti ve ke-
yifli sohbeti için üyelerimiz ve sendikamız adı-
na teşekkür ederiz. Hak-İş camiası adına ilk 
defa düzenlenen bu iftar programlarının çok 

faydalı olduğuna yürekten inanıyoruz ve eme-
ği geçenlere canı yürekten teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ KONFEDERASYONUMUZUN DAVETİ ÜZERİNE 
İFTAR PROGRAMINA KATILDIK

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KADIN ÜYELERİMİZİ UNUTMADIK

Öz Petrol-İş Sendikası olarak bu yılda her yıl 
olduğu gibi kadın üyelerimizin yanında oldu-

ğumuzu gösterdik. Fabrikalarımızda çalışan 
temsilcilerimiz aracılığı ile sendikamızın ka-

dın üyelerine çiçek hediye ederek yüzlerini 
güldürdük. 
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KLÖCKNER PENTAPLAST A.Ş., YÖMSER A.Ş. ve AKBOR BORU 
İŞÇİLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK

ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARET ETTİK

Yeni yıl ile birlikte sözleşme sürecine gir-
diğimiz Klöckner Pentaplast A.Ş., Yömser 
A.Ş. ve Akbor Boru işyerlerinde ülkemiz-
deki ekonomik şartlarına göz önünde 
bulundurarak işçilerimizin ekonomik ve 
sosyal haklarını daha da güçlendirici söz-
leşmelere imza attık. Bu sayede üyelerimi-
zin yüzünü güldürmeyi başardık. 

Öz Petrol-iş Sendikası 
örgütlü olduğu Provel 
Tüketim Ürünleri Sana-
yi ve Ticaret A.Ş (Parex) 
fabrikalardan işçilerin 
katılımıyla Çerkezköy'de 
bir araya gelerek basın 
açıklaması yaptık. Provel 
işverenlerine seslenen 
Öz Petrol-İş Sendikası 

Genel Başkan Yardımcı-
sı Uğur Evkuran gücünü 
üyelerinden ve mücade-
le geleneğinden aldığını 
belirterek, işçilerin işten 
çıkarılmasına sessiz kalıp 
köşeye çekilmeyecekleri-
ni ifade etti. Öz Petrol-İş 
Sendikası İdari İşler Mü-
dürü Onur Engin, Öz Çelik 

İş İstanbul 2 nolu Şube 
Başkanı Hasan Şam, Öz 
İplik İş Sendikası Genel 
Sekreteri Samet Ceylan, 
diğer Sendikaların Şube 
Yöneticileri ve Temsilcile-
ri, yapılan bu basın açık-
lamasına katılım sağladı.

Genel Başkanımız Kudret Örgel, Yardımcıları 
Uğur Evkuran, Hakan Karaman, Hasan Gür-
can ve İdari İşler Sorumlumuz Onur Engin 
farklı dönemlerde örgütlü olduğumuz işyerle-
rine ziyarette bulundular. Klöckner Pentplast 

A.ş., Yömser A.ş., Polinas A.ş., Akbor Boru Ve 
Naksan Holding ziyaretlerinde temsilcilerimiz 
ve üyelerimiz ile saha turu yapan yöneticileri-
miz hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıları ele 
alan önemli konularda üyelerimiz ile çokça 

sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular. 
Öte yandan devam etmekte olan sözleşme 
süreçleri hakkında da toplantılar yaparak işçi-
lerimizin ekonomik ve refah seviyelerini yük-
seltmek adına temaslarda bulundular.



191SENDİKALARIMIZDAN

HAK-İŞ KONFEDERASYONUSayı : 29

HÜKÜMET İLE DİYALOG SIFIR

METİN ATAN: 
MAKAM ARABALARINI, İZAZ İKRAMLARI DURDURUN

KKTC KAMU-SEN

KKTC Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, 
makam arabalarını, izaz ikramları durdurup 
hükümetin servet vergisi alması gerektiğini 
söyledi.

Sendikaların eylemleri sürüyor... 

Metin Atan, “Mercedesleri izaz ikramları dur-
dursunlar. Servet vergisi alınsın, dedik. Adam 

gibi denetim yapın. Bunlar yapılmayacak 
şeyler mi?” diye sordu. Kıbrıs Türk Kamu Gö-
revlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) Başkanı 
Metin Atan, makam arabalarını, izaz ikramla-
rı durdurup hükümetin servet vergisi alması 
gerektiğini söyledi.
Metin Atan: “Basit net şeyler. Doğruları söy-
lediğimiz için kötü olduk. Sendikalar beğen-

miyor, diyorlar. Bunlar yanlış lanse ediliyor. 
Hükümet ile diyalog sıfır. Sayın Başbakan 
telefonuna da bakmıyor ki samimiyiz. Açsa 
diyeceğim ki mesela HP ile ilgili birileri bas-
tırdı ama bakanlar kurulundan red çıktı. HP’yi 
İki ayda bir yapın ki zamana yayılsın. Külfet 
olmasın…” dedi.
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SENDİKAMIZ TARAFINDAN POLYAK A.Ş 
ÜYELERİMİZE A101 HEDİYE ÇEKİ DAĞITIMI YAPILDI

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKAMIZ, TÜM ÜYELERİNE 
POLAR DAĞITIMI YAPTI

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI

Sendikamız Öz Maden-İş, Polyak A.Ş ile or-
taklaşa olarak üyelerimize 2022 yılı Ramazan 
ayı dolayısı ile hediye çeki dağıtımı yaptı. Dağı-
tıma Genel Başkan Yardımcımız Aytekin KOÇ, 
Ege Bölge Başkanımız Fatih ŞEN başkan 
yardımcılarımız ve temsilcilerimiz katıldılar.  
Yetkili olduğumuz Polyak Eynez Enerji Üretim 

Madencilik San. Ve Tic. A.Ş ile ortak çalışma-
larımız devam ediyor. Ramazan ayı dolayısı 
ile üyelerimize A101 Yeni Mağazacılık A.Ş’den 
hediye çeki dağıtımı yaparak üyelerimizin Ra-
mazan ayı giderlerine katkı sunmuş olduk. 
Üyelerimizde dağıtılan hediye çeklerinden 
çok memnun olduklarını söyleyerek sendika-

mıza ve işverenimize ayrı ayrı teşekkür ettiler.  
Katkılarından dolayı sendika olarak bizde Pol-
yak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve 
Tic. A.Ş yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Üyelerimizin hediye çeklerini iyi günlerde 
kullanmalarını dileyerek tüm İslam aleminin 
Ramazan ayını kutluyoruz. 

Sendikamız her yılbaşında üyelerimize pro-
mosyon olarak hediye dağıtımı yapmaktadır. 
2022 yıl başında da tüm üyelerimize yılbaşı 
promosyonu olarak polar dağıtımı yapılmıştır. 
Üyelerimizi gerek işyerlerinde gerek evlerin-
de ziyaret ederek dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Genel Başkanımız Fahrettin Kütükçü ve yö-
netim kurulu üyelerimiz polar dağıtımı sıra-
sında üyelerimiz ile birlikte bulunmuşlardır.
Tüm üyelerimize kazasız belasız bir yıl geçir-
melerini temenni ediyoruz.
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SENDİKAMIZ 4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNDE 
LOKMA DAĞITTI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK

Ege Bölge Başkanlığımız 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolasıyı ile kadın üyelerimizin 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak he-
diyeler takdim etti. 
Ege Bölge Başkanımız Fatih ŞEN ve Bölge 
Başkan Yardımcımız Bülent BULUT ile birlikte 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile 
kadın üyelerimizin gününü kutlayarak çam 
sakızı çoban armağanı hediyelerimizi takdim 
ettiler. 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUT-
LUYORUZ. 

Sendikamız Polyak Eynez Enerji Üretim Ma-
dencilik San. Tic. A.Ş işyerinde 4 Aralık Dünya 
Madenciler Günü dolayısı ile lokma döktürdü. 
Genel Başkanımız Fahrettin Kütükçü üyeleri-
mize lokma dağıtarak hayırlı işler diledi.
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YILDIZ, ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 15 Mart 2022 tarihinde Öz Maden-İş 
Sendikamızın Ankara’da düzenlediği Ege Bölgesi Temsilciler Eğitim Semineri’ne katıldı.

Eğitim seminerine Genel Başkan Yardım-
cımız Dr. Osman Yıldız, Öz Maden-İş Sendi-
kamızın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri, 
HAK-İŞ Uzmanlarımız Fadime Can ve Mert 
Tezer katıldı.

“Genel Başkanımız mahmut 
Arslan’ın Selamlarını İletmek 
İstiyorum”

Öz Maden-İş Sendikamızın Temsilcilerini 
Ankara’da görmekten büyük mutluluk duy-
duğunu belirten Yıldız, “Sizlere HAK-İŞ Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın selamlarını 
ve zmir Kınık’taki maden ocağında meydana 
gelen üzücü olay  nedeniyle tekrar geçmiş 
olsun dileklerini iletmek istiyorum” dedi. 
Öz Maden-İş Sendikamızın örgütlü olduğu 
İzmir Kınık’taki maden ocağında meydana 
gelen üzücü olay karşısında HAK-İŞ’in, Öz 
Maden-İş Sendikasının ve üyelerin yoğun bir 
mücadele verdiğini hatırlatan Yıldız, “Bura-
da hepiniz seferber oldunuz, hepiniz büyük 
bir soğukkanlıkla sorumluluklarınızı yerine 
getirdiniz. Bu bütün takdirlerin üstündedir 
ve son derece önemlidir. Tekrar hepinize 
geçmiş olsun diyorum. Gerçekten bu zor an-
larda, insanların şaşkın olduğu, telaşa düş-
tüğü zamanlarda soğukkanlılıkla mücadele 

verdiniz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
da kazadan sonra süreci yakından takip etti. 
Mutlaka bütün sorunları bir anda çözemeyiz 
ama önemli olan böyle bir zamanda o gayre-
ti, samimiyeti ortaya koymaktı” diye konuştu.

“Yapacaklarımıza Birlikte Karar 
Vermeliyiz”

Öz Maden-İş Sendikası Temsilcilerini böy-
lesine güzel bir programda bir araya ge-
tiren Genel Başkan Fahrettin Kütükçü’ye 
teşekkürlerini ileten Yıldız, “Biz bir teşkilatın 
mensubu isek, toplantı ve eğitim yapmak ve 
bir araya gelmek çok önemli. Burada konfe-
derasyonumuz, sendikamız ve sizler bir aile 
olarak, bir ekip olarak hareket etmekteyiz. 
Bizler, sözle beraber aksiyonu ve eylemi de 
yapacak olan insanlarız. Dolayısıyla ne yapa-
cağımıza birlikte karar vermemiz gerekiyor. 
Onun için beraber konuşmamız ve değer-
lendirmelerde bulunmamız lazım” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“Sendikamızın Büyümesi 
Türkiye’nin Bir Kazanımıdır”

Yıldız, son yayınlanan istatistiklere baktığı-
mızda Öz Maden-İş Sendikamızın her geçen 
gün büyümesini sürdürdüğünü belirterek, 
“Öz Maden-İş Sendikamızın büyümesi Türki-
ye’nin bir kazanımıdır” dedi.

Öz Maden-İş Sendikası’nın içerisinde farklı 
bir mücadele ruhu barındırdığını hatırlatan 
Yıldız, “Öz Maden-İş Sendikamızda müca-
dele ruhu var. O ruh olmadan olmaz. Bura-
da hepiniz bu mücadelenin içerisindesiniz. 
Ben bunu görüyor ve çok mutlu oluyorum. 
İşkolumuz da bir risk var ve daha çok mü-
cadele gücümüzü ortaya çıkarmamız gere-
kiyor. Geciktirmeden, zamanında ve anında 
yeteneğimizi ve hareket kabiliyetimizi ortaya 
koymamız lazım” dedi. 

“Sizlerle madende Bir Araya Gelmek 
İstiyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız 
Mahmut Arslan’ın maden emekçileriyle bi-
raraya gelmeyi çok arzu ettiğini hatırlatan 
Yıldız, “İnşallah en yakın zamanda Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan da madene inip 
sizlerle görüşmek, sizlerle beraber olmak 
istiyor'' dedi.

“Eğitim Programının Hayırlı 
Olmasını Diliyorum”

Eğitim programının her gününün her anının 
dolu dolu geçmesi dileğinde bulunan Yıldız, 
“Bu eğitim programı çok dolu bir eğitim 
olacak. Birlikte değerlendireceğiz ve birlik-
te kurumları ziyaret edeceğiz. Kendi Genel 
Merkezinizi görmenizi ben çok önemsiyo-
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rum. HAK-İŞ Konfederasyonumuz da sizleri 
ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. 
Çünkü biz bir aileyiz. Buralar sizlerin eviniz” 
şeklinde konuştu. Öz Maden-İş Sendikamı-
zın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, “Çalı-
şanın hakkını alamadığı, emeğinin sömürül-
düğü, iş cinayetlerinin devam ettiği, işveren 
sendikacılığının zirve yaptığı, ben işçiyim, ben 
emekçiyim, ben sendikalıyım, ben hakkımı 

alamıyorum demenin suç olduğu bir zaman-
da tekelci sendikanın saltanatını, haksızlıkla-
rına karşı son vermek için davasına inanmış 
ve bu yola baş koymuş, her türlü riski göze 
almış, yerin metrelerce altında helal rızkını 
arayan, bir avuç maden emekçisinin kurdu-
ğu bir sendikadır. Sendikamızı kuranlara ve 
tüm emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı 
sunuyor, eğitimlerimizin hayırlı olmasını di-

liyorum. HAK-İŞ çatısı altında vücut bulmuş 
sendikamız, HAK-İŞ’in ilkleri, prensipleri, 
misyonu ve vizyonu ile büyümeye devam 
ediyor. Bizlere her zaman destek olan HAK-
İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mah-
mut Arslan’a ve Genel Başkan Yardımcımız 
Dr. Osman Yıldız’a, HAK-İŞ’in diğer yönetici-
lerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarete Genel Sekreterimiz Eda Güner, 
Öz Maden-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Fahrettin Kütükçü ve Yönetim Kurulu üye-
leri, iş yeri temsilcileri, HAK-İŞ Uzmanları-
mızdan Elif Yıldırım, Merve Yılmaz, Mustafa 
Sema Sürücü ev Esma Acımert katıldı.  

“HAK-İŞ sizin eviniz, Sizler yol 
arkadaşlarımızsınız”

Öz Maden-İş Sendikamızın Temsilcilerini 
Konfederasyonumuzda görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu belirten Genel Sek-
reterimiz Eda Güner, “HAK-İŞ sizin eviniz. 
Sizler bizim misafirimiz değil, yol arkadaş-
larımızsınız. Konfederasyonumuza yapmış 

olduğunuz ziyaretten memnuniyet duyduk. 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan yoğun 
programları sebebiyle şehir dışında, Genel 
başkanımızın sizlere selamlarını iletmek 
istiyorum” dedi.

“Konfederasyonumuz Tüm 
Faaliyetlerini İlkeli, Kararlı, Öncü 
Bir Sendikal Anlayışıyla Hayata 
Geçirmektedir”

Genel Sekreterimiz Eda Güner, Öz Maden-İş 
Sendikamızın örgütlü olduğu İzmir Kınık’ta-
ki maden ocağında meydana gelen üzücü 
olay için geçmiş olsun dileklerini ileterek, 
“Konfederasyonumuz sendikal harekete 

ilişkin her durum ve koşulda samimiye-
tini, iradesini ve mücadelesini ortaya koy-
maktadır. HAK-İŞ olarak duruşumuzdan 
ve ilkelerimizden ödün vermeden, hep bir 
adım üstünü hedefleyerek faaliyetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımızın da 
her zaman ifade ettiği gibi sahada yaşanan 
problemlere takılı kalmadan, hep daha iyisi 
için mücadele etmeye devam etmemiz ge-
rekiyor. Öz Maden-İş Sendikamızı da sizle-
rin çabası ve gayret ile birlikte daha ileriye 
taşıyacağız” dedi. 

“HAK-İŞ Bir Okuldur. Biz De Bu 
Okulun Bir Ferdi Olmaktan Onur 
Duyuyoruz”

Öz Maden-İş Sendikamızın Genel Başkanı 
Fahrettin Kütükçü, HAK-İŞ’i ziyaret etmek-
ten büyük memnuniyet duyduklarını ilete-
rek, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, 
Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür-
lerimizi iletmek istiyorum.  HAK-İŞ sadece 
bir sendika değil, bir okuldur. Bu okulun bir 
ferdi olmaktan her zaman onur duyuyoruz. 
Sendikamızı daha ileriye taşımak için daha 
çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyo-
ruz ve tüm gayretimizle çalışıyoruz. Konfe-
derasyonumuzun destekleri için teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
Öz Maden-İş Sendikamızın temsilcileri 
daha sonra Genel Başkan Yardımcımız Dr. 
Osman Yıldız’ı ziyaret etti.
Ziyaret hediye takdimi ve toplu fotoğraf çe-
kimi ile sona erdi.

Öz Maden-İş Sendikamızın Ege Bölgesi Temsilcileri, 16 Mart 2022 tarihinde 
Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKAMIZIN TEMSİLCİLERİNDEN 
HAK-İŞ’E ZİYARET
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Ulaştırma VE Altyapı Bakan Yardımcısı,  
Türk Telekom Yönetİm Kurulu Başkanı 
Ömer Fatİh Sayan'ı ZİYARET ETTİK

ALO 170 ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİ İÇİN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA TALEPTE BULUNDUK

ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Türk 
Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Fatih Sayan'ı Sendika Yönetim Kurulumuz 
olarak makamında ziyaret ettik. Yetkili ol-

duğumuz Türksat ve BTK’da yürütülen TİS 
süreçleri ile ilgili ılımlı yaklaşımlarından 
dolayı teşekkürlerimizi ilettiğimiz görüş-
mede, İletişim iş kolunda çalışan işçilerin iş 

ve sendikalaşma sorunları ile ilgili istişare-
ler de bulunduk. Nazik kabülleri için Sayın 
Bakanımıza teşekkür ediyoruz.

Öz İletişim İş Sendikası ola-
rak Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na ‘ALO170 
Çalışanlarının Ücretlerinin 
düzenlenmesi Hk.’ yazılı baş-
vuru yapılarak ücretlerle ilgili 
yeni şartname maddesinin 
tekrar gözden geçirilmesi ve 
düzeltilmesi talep edilmiştir.
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Sendikamız tarafından 28.12.2021 tarihinde 
Efor firmasında toplu iş sözleşmesi imza-
lamak için yaptığımız başvurumuz netice-
sinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından 10.01.2022 tarih ve 81031 Sayılı 
yazı ile söz konusu iş yerinde 1812 işçinin 
927 si üyesi bulunan sendikamız lehine ço-
ğunluk tespiti yapılmıştır. Söz konusu yazı 
iletişim iş kolunda faaliyet gösteren tüm 
sendika ve işverene tebliğ edilmiştir. Sendi-
kamız tarafından ALO170 çalışanlarına yeni 
haklar ve Firma karşısında koruma sağla-
yacak Toplu İş Sözleşmesi için hazırlık ya-
pılırken Türkiye Haber İş Sendikası tarafın-
dan Bakanlıkça yapılan çoğunluk tespitine 
itiraz edilerek ALO170 çalışanlarının Toplu 
İş Sözleşmesi yapma haklarına ulaşması 
engellenmiş/geciktirilmiştir.
Türk Haber İş Sendikası Mahkemeye sun-
duğu dilekçesinde sendikamızın yeterli 
çoğunluğa sahip olmadığı iddia etmiştir. Bi-

lindiği üzere Bakanlık tarafından çoğunluk 
tespiti başvuru tarihi itibari ile yapılmak-
tadır. Başvuru tarihi itibari ile çoğunluğun 
Sendikamızda olduğu net olarak Bakanlık 
kayıtlarından dolayısıyla e-devlet sistemi 
üzerinden bellidir. Hal böyle iken aksini 
iddia etmek Toplu İş Sözleşmesi sürecini 
akamete uğratmaktan başka bir şey değil-
dir. Yine Türk Haber İş Sendikası; Sendika-
mızın, yetki şartlarından olan ülke barajının 
altında olduğunu iddia etmiştir. Kanuna ve 
Anayasa Mahkemesi kararına göre Kurulu 
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 
yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi 
sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamı-
na girecek işyerinde başvuru tarihinde ça-
lışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede 
ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması 
hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Başvuru 
tarihi itibariyle sendikamızın Efor firmasına 

ait işyerlerinde %50 den fazla çoğunluğa 
sahip olduğu gibi, Bakanlık tarafından ya-
yınlanan istatistiklere göre de ülke genelin-
deki Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan 
işçilerin yüzde 2,11’i üyesi bulunmaktadır. 
Kanunun ve Anayasa Mahkemesi kararı-
nın açık hükmüne rağmen Türk Haber İş 
Sendikası itirazında ülke barajının yüzde üç 
olduğunu iddia ederek sendikamızın yetki 
şartını sağlamadığını belirtmiştir. Kanun 
ve içtihattan haberi olmayan Türk Haber İş 
Sendikası nasıl üyelerinin kanuni haklarını 
korumayı vadetmektedir.
Türk Haber İş Sendikasının yaptığı bu mes-
netsiz itiraz ile ALO170 çalışanlarının toplu 
iş sözleşmesi ile elde edecekleri hakları 
engellemek ve geciktirmek niyetinde oldu-
ğundan başka bir anlam çıkmamaktadır.
Öz İletişim İş Sendikası olarak bu zama-
na kadar hiçbir şekilde hakkın ve emeğin 
karşısında engelleyici olmadık. Hiçbir Sen-
dikanın yetki tespitine haksız ve hukuksuz, 
gerçekleri saptıracak şekilde itiraz etme-
dik. Zira yetkiye itirazın esasen işçi hakkına 
itiraz olduğunu, toplu sözleşmenin önünde 
en büyük engel olduğunu biliyoruz ve bu şi-
arla hareket ediyoruz.
Çağrı Merkezi sektöründe toplu sözleşme 
mücadelesi verilebilecek onlarca firma 
ve yüzotuzbinden fazla çalışan olmasına 
rağmen oralarda çalışma yapmayıp toplu 
sözleşme yapmaya en yakın ALO170 çalı-
şanlarının bu hakkına engel olan Türk Ha-
ber İş Sendikası ile ilgili takdiri siz değerli ve 
sendikalarımızın varlık sebebi üyelerimize 
bırakıyoruz.

Telekomünikasyon, İletişim, PTT ve Çağ-
rı Merkezi sektörlerinde çalışan tüm ar-
kadaşlarımızı İletişim İş Kolundaki en iyi 
Toplu İş Sözleşmeleri imzalayan, hakların 
korunması anlamında en güçlü mücadeleyi 
gösteren, iyi ve kötü günde her daim üyesi-
nin yanında yer alan Öz İletişim İş Sendika-
mıza üye olmaya davet ediyoruz.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Tak-
sim Meydanında büyük bir coşkuyla kutladık. 
Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy, Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberin-
deki heyet ile birlikte Kazancı Yokuşuna ka-
ranfil bıraktıktan sonra Taksim Anıtı’na çelenk 
bıraktı. 
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Hak-İş!

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ile kardeş Konfe-
derasyonumuz MEMUR-SEN Başkanlar Ku-
rulu iftar programında bir araya geldi.
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 
Ali Yalçın'a davetleri için teşekkür ederiz.
Kardeş Konfederasyonumuza misafirperver-
liği için teşekkür eder, birlikteliğimizin daim 
olmasını dileriz.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun davetlisi 
olarak katıldığımız iftar programında, Enerji 
İş Sendikamızın Genel Yönetim - Denetim - 
Disiplin kurulları olarak Genel Başkanımız 
Sn. Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yar-
dımcımız Dr. Osman Yıldız ile bir araya geldik. 
Bizleri davet eden ve ağırlayan kıymetli Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan ve ekibine te-
şekkürlerimizi sunarız.

1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜMÜZÜ 
TAKSİM’DE KUTLADIK

MEMUR-SEN BAŞKANLAR KURULU ve HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

GENEL MERKEZ TEŞKİLATIMIZ HAK-İŞ İFTAR PROGRAMINDAYDI

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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İstanbul Enerji A.Ş.’de işçi dostlarımızla Bay-
rampaşa Şantiyesi'nde, kahvaltı programı-
mızda bir araya geldik.
Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy ve 
Genel Başkan Yardımcılarımızın da katıldığı 
programda sendika uzmanlarımızla birlikte 
bilgilendirme ve istişare toplantımızı icra et-
tik.
Sağduyu ve ortak aklın oluştuğu toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diler, işçi ar-
kadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh 
adına teşekkürlerimizi sunarız.

Enerji İş Sendikası olarak ILO Türkiye Direk-
törlüğü’ne ziyarette bulunduk.
Genel Başkanımız Mahmud Altunsoy ve Ge-
nel Başkan Yardımcımız Av. Salih Erbaş, ILO 
Türkiye Direktörü Numan Özcan ile bir araya 
geldiler. 
Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin istişare-
lerin gerçekleştiği toplantımızda aziz misa-
firperverliği, hoş sohbeti ve nezaketi adına 
Numan Özcan'a teşekkürlerimizi sunar, ça-
lışmalarında başarılar dileriz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Sen-
dika Uzman Yardımcımız Büşra Güler, Boğa-
ziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İSKİ Atık Su Arıt-
ma Tesisi'nde çalışan kadın üyelerimizi ziya-
ret ederek, çiçek takdiminde bulunmuştur. 
Tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kut-
lar, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUD ALTUNSOY, İSTANBUL ENERjİ A.Ş’DE 
DÜZENLEDİĞİMİZ KAHVALTI PROGRAMINDA ÜYELERİMİZLE BİR 
ARAYA GELDİ

ENERjİ İŞ SENDİKASI OLARAK ILO TÜRKİYE DİREKTÖRLÜĞÜ’NE 
ZİYARETTE BULUNDUK

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE KADIN ÜYELERİMİZE 
ÇİÇEK TAKDİM ETTİK
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