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Dergimizin II. dönemindeki bu nüshası
75. sayısına tekabül etmektedir.

HAK-İŞ İLE COŞTU
1 Mayıs çalışmalarımızdan, büyük bir coşku ve katılımla yapılan Kadınlar Günü kutlamalarımıza, Referandum sürecinde yürüttüğümüz faaliyetlerden, yürüttüğümüz proje
ve eğitimlere ilişkin ayrıntılı haber ve değerlendirmelerin yer aldığı dopdolu bir HAK-İŞ
Dergisi ile yeniden karşınızdayız.
Dergimizin bu sayısında, “Dadaşlar Diyarı, Doğunun İncisi” Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz tarihi 1 Mayıs kutlamalarına ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Dadaşlar Diyarı Erzurum’un 1 Mayıs’ta HAK-İŞ’i nasıl bağrına bastığını, HAK-İŞ ile nasıl coştuğunu dergimizin ilerleyen sayfalarında göreceksiniz.
HAK-İŞ olarak, Erzurum’da mehter gösterisinden, Kuran-ı Kerim tilavetine, şehitlerimizin ruhu, vatanımız ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için okuduğumuz dualardan,
haklar ve özgürlüklerimiz için attığımız sloganlara kadar özgün ve örnek bir 1 Mayıs’ı
ülkemize ve çalışma hayatına armağan ettik.
Sadece Erzurum’da değil, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 1 Mayıs kutlamalarına
aktif olarak katılarak, HAK-İŞ bayrağını dalgalandırdık. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığımız
öncülüğündeki kalabalık bir grup Taksim’e çıkarak, Kazancı Yokuşuna karanfiller bıraktı, 1 Mayıs1977’de hayatını kaybedenleri andı. Taksim anıtına çelenk bırakan HAK-İŞ
üyeleri, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisini okudular,
horonlar ve halaylarla 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladılar.
HAK-İŞ olarak, bu yıl 1 Mayıs’ta önemli bir ilke daha imza attık. Konfederasyonumuz
HAK-İŞ ve bağlı sendikaları Illionois İşçi Tarihi Kurumu tarafından başarılı, örnek çalışmaları ve işçi mücadelesinde ön sıralarda yer almasından dolayı 1 Mayıs olaylarının
başlangıç noktası olan Hay Market heykeline sonsuza dek adını yaşatmak ve onurlandırılmak üzere davet edildi. 1 Mayısın sembolü olan Hay Market’e Konfederasyonumuz
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların logolarından oluşan levha asılarak konfederasyonumuz
ve bağlı sendikalarımızın adı tarihe geçti.
HAK-İŞ olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, “HAK-İŞ 6. Kadın Emeği Buluşması”nı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan ve milletvekili, 81 ilden gelen binlerce kadın üyemizin
katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirdik.
HAK-İŞ olarak, Anayasa değişikliği referandum sürecini yakından takip ettik. “Anayasa
Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla yoğun bir kampanya yürüttük.
Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz tarihi 1 Mayıs kutlamasından, 1 Mayıs hazırlık çalışmalarına, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz HAK-İŞ VI. Uluslararası Kadın
Emeği Buluşmasından, Referandum sürecinde yürüttüğümüz çalışmalara, Taşeron ve
Mevsimlik işçilik konusu başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulara ilişkin pek çok faaliyetimizi ve sendikalarımıza ilişkin haberleri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.
HAK-İŞ’in faaliyetlerini anlık olarak www.hakis.org.tr adresindeki internet sitesimizden, facebookta www.facebook.com/hakiskonfederasyonu ve twitterda https://twitter.
com/hakiskonf adreslerinden takip edebilirsiniz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Başkandan

Başkandan
Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

REFERANDUM’DAN

1 MAYIS’A

Referandum sürecinde
HAK-İŞ olarak
sorumluluk aldık ve
kararlı davrandık. Bu
kararlı davranmamızın
ne kadar önemli
olduğunu referandum
sonuçları ortaya
koymuştur. Milletimiz,
ülkesinin geleceğine
sahip çıkmıştır.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemiz
ve geleceğimiz için yurt içinde ve yurtdışında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye’nin normalleşmesi ve sanal tartışmalar yerine gerçek gündemine dönmesi için
41 yıllık tarihi birikimimizle sürece katkı
vermeye devam ediyoruz.

Ankara’dan İstanbul’a, Antalya’dan Denizli’ye, Malatya’dan Erzurum’a, Gaziantep’ten Van’a kadar Türkiye’nin dört bir
yanında üyelerimizle ve vatandaşlarımızla
biraraya gelerek Anayasa değişikliğini neler getirdiğini ve neden “Evet” dediğimizi
tüm kamuoyuna anlattık.

HAK-İŞ olarak, 41 yıllık onurlu tarihimizde
her zaman demokratik, katılımcı, özgürlükçü, yeni ve sivil bir Anayasa talebini her
fırsatta ve ısrarla dile getirdik. Bu kapsamda kısmi Anayasa değişikliğini ülkemiz
açısından önemli bir fırsat olarak gördük.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu’nu toplayarak,
anayasa değişiklik önerisini ayrıntılı bir
şekilde tartıştık ve sonuçta 22 sendikamızın oy birliği ile Anayasa değişikliğine tam
destek kararı aldık.

Ayrıca kurucuları arasında yer aldığımız
Sivil Dayanışma Platformunun Türkiye
genelinde gerçekleştirdiği kampanyaların
bir bölümüne logomuzla ve teşkilatımızla
destek verdik. HAK-İŞ olarak, yaklaşık 25
ilde Sivil Dayanışma Platformuyla ortak
hareket ettik.

Başkanlar Kurulumuzda aldığımız kararın ardından “Anayasa Değişikliğine Tam
Destek, Geleceğimiz için Evet" sloganı ile
bir kampanya süreci başlattık. “40 Günde
40” ilde diyerek başlattığımız kampanya
sürecini bir günde birden fazla katıldığımız
toplantılar ve yürüttüğümüz etkinliklerle
hedeflerimizin çok üzerinde tamamladık.

Bunun yanı sıra Türkiye AB Karma İstişare Komitesi tarafından ekonomi ağırlıklı
olarak yapılan toplantılara teşkilatımızla
birlikte destek verdik, Anayasa değişikliği
konusundaki görüşlerimizi paylaştık.
Anayasa değişikliğini milletimize en doğru
şekilde anlatmak için yoğun bir çaba sarf
ettik. Milletimizi anayasa değişikliği konusunda doğru bir şekilde bilgilendirmek
için büyük bir çaba gösterdik. Bu süreçte kırıcı değil, uzlaşmacı bir dil kullandık.
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HAK-İŞ’in neden ‘EVET’ dediğini ve bu kararımızın çalışanlar için
ne anlama geldiğini tüm Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarıyla anlatmaya çalıştık.

Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak
sorumluluk aldık
Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk aldık ve kararlı davrandık. Bu kararlı davranmamızın ne kadar önemli olduğunu referandum sonuçları açıkça ortaya koymuştur. Milletimiz,
ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır.
Anayasa değişikliğinin ardından Türkiye’nin artık kendi gündemine dönmesi gerekmektedir. Önümüzde ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken önemli gündem maddeleri bulunmaktadır.
Bunların başında da Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu
gelmektedir. Katılımcı, çoğulcu bir siyasi yapıyı inşaa etmek için
ivedilikle bu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Terörle mücadele konusunda kalıcı ve terörü ortadan kaldıracak
köklü bir çalışmaya ihtiyaç vardır. HAK-İŞ bu konuda yapılacak
çalışmalarda destek vermeye devam edecektir.
İşsizlik, kayıt dışı istihdam, taşeron ve mevsimlik işçilerin taleplerinin karşılanması, yatırımların bir an evvel hayata geçirilmesi
iç ve dış yatırımların sonuçlarının alınması gibi toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren konularda adımlar atılması gerekmektedir. Türkiye, 2023 hedeflerinden vazgeçmeden bu istikamette kendi gündemine dönmelidir.

1 Mayıs Kutlamalarını Büyük Bir Coşkuyla
Gerçekleştirdik
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, her yıl ayrı bir ilde 1 Mayıs kutlama kararımıza uygun olarak, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
gününü Erzurum’da binlerce emekçinin yoğun katılımıyla kutladık. Daha önce Sakarya, Konya, Kayseri ve Karabük’te olduğu
gibi bu yıl da Erzurum’da tarihi nitelikte kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.
HAK-İŞ için 1 Mayıs kutlamaları büyük bir önem arz etmektedir.
1 Mayıs bizim için sorunlarımızı yüksek sesle talep etme, işçilerle ve vatandaşla buluşma günüdür.
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Taleplerimizi Dile Getirdik
1 Mayıs insanca yaşama, çalışma ve ücret alma talebidir. Bu talep insani bir hak ve taleptir. HAK-İŞ olarak çalışma hayatının ve
dolayısıyla politik gündemin merkezine yerleştirmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Bunlardan biri Kıdem Tazminatı sorunudur.
Kıdem tazminatında var olan sorunların çözümünü sağlayacak,
yeni, güçlendirilmiş bir kıdem tazminatı düzenlemesi HAK-İŞ’in
talebidir.

Taşeron Emekçilere Kadro Verileceğinden
Umutluyuz
HAK-İŞ’in önemli gündem maddelerinden bir diğeri ve en
önemlisi taşeron emekçilerin işçi statüsünde kadro sorunudur.
Taşeronlaşmanın, bir insanlık sorununa dönüştüğü dikkate alındığında bu konuda hep birlikte mücadele etmek bir insanlık görevi ve onurudur. Bu yolda, tüm taşeron işçilerimizin insanca bir
yaşam, adil bir ücret ve umutla bakabilecekleri bir gelecek için
hep birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz. Bunu tek yolu,
HAK-İŞ’in ve taşeron emekçilerin ortak talebi olan işçi statüsünde kadro verilmesidir. Bu konuda uzun yıllar boyunca kesintisiz
olarak devam ettirdiğimiz çabalar sonucunda bazı önemli haklar
elde edilmiş olsa da, maalesef kadro konusunda ciddi bir adım
atılamamıştır. İstiyoruz ki, taşeron emekçiler kamuda işçi statüsünde istihdam edilsin; hem ülke, hem çalışanlar, hem maliyemiz kazansın, hem de ülkemizde iş barışı sağlansın.

Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları
Diğer taraftan geçici, mevsimlik işçilerin sorunları hala çözüm
beklemektedir. Geçici işçilerin sorunlarını gündemde tutmaya
devam edeceğiz. Çok sayıda geçici ve mevsimlik işçi yılın belli
dönemlerinde çalıştırılıyor, belli dönemlerde de işten çıkarılıyor.
Diyoruz ki; işten çıkarıldıkları durumlarda ya bu arkadaşlarımıza
işsizlik maaşı ödensin ya da başka kurumlarda çalışabilsinler.
Bunu da Çalışma Bakanımızla konuştuk, bunu yoğun bir şekilde
tartışmaya, gündemimizde tutmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de yıllardır 1 Mayıs, hem tarihsel gelişimine hem de dünyadaki uygulamalarına aykırı olarak gerginlik, çatışma, kaos ve
ülkenin gündemini uzun süre meşgul eden bir anlayışla kutlanagelmiştir. HAK-İŞ bu çarpık kutlama anlayışını reddetmiş, Türkiye’ye barış, kardeşlik ve coşku içinde gerçekleştirilen 1 Mayıs
kutlamalarını kazandırmıştır. Kaotik bir ortam oluşturmak için
rastgele açılan ateş sonucu 34 işçinin hayatını kaybettiği 1977 1
Mayıs’ından sonra korku, endişe, gerilim ve tedirginlik gününe
dönüşen ve dönüştürülen 1 Mayıs, HAK-İŞ’in öncü rolüyle normalleştirilmiştir.

HAK-İŞ olarak, Dünya Kadınlar Gününü, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere bakanlarımız çok sayıda Milletvekili
ve bürokratın teşrifleriyle, “Daha Çok Sendikalı Kadın Daha Güçlü
Türkiye” temasıyla Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’yla kutladık. 7 bini aşkın kadın üyemizin katılımıyla ve büyük bir
coşkuyla gerçekleştirilen toplantıda, taşeron, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin
sorunlarımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
bizzat iletme fırsatı bulduk.

HAK-İŞ’in Türkiye emek tarihine en büyük katkılarından bir diğeri, 1 Mayıs’ı İstanbul ve Ankara dışındaki kentlerde kutlayarak
alan kutsamalarını sonlandırması olmuştur. Karabük, Kayseri,
Konya ve Sakarya‘da kutlama yaptık. Bu yıl yine Erzurum’da ilk
kitlesel 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirdik. Erzurum’da Palandöken Dağı’nın heybetli gölgesinde dadaşlarla buluştuk.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taleplerimizi en güçlü şekilde
ve en üst makamların önünde dile getiriyoruz. Taleplerimizin
karşılanması ve sorunlarımızın çözümü konusunda çalışmaya
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle devam edeceğiz.
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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AK-İŞ, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşın
katılımıyla Erzurum’da coşku, heyecan, sevinç ve yeni
umutlarla kutladı.

“Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-İŞ”, “Taşeron
İşçilerine Kadro” ve “Geçici ve Mevsimlik İşçilere Sınırsız Çalışma Hakkı” talepleriyle gerçekleştirilen tarihi ilk kitlesel 1
Mayıs kutlaması, Erzurum İstasyon Meydanını dolduran on binlerin
coşkusuna sahne oldu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on
binlerce işçiyle birlikte kutlamaların yapıldığı meydana sığmadı.
Kutlamalara kadını-erkeği, yaşlısı-genci, engellisi binlerce Erzurumlu yoğun ilgi gösterdi. Erzurumlular HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ı Erzurum’da kitlesel kutlamasının sevincini davul-zurnalar, halaylar, oyun
havaları, türküler, şarkılar ve şiirlerle paylaştılar.
Mitinge, Erzurum ve çevre illerden katılan on binlerce HAK-İŞ’li
emekçi ile HAK-İŞ ve Türkiye sevdalısı vatandaşların yanı sıra, HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı ve 1 Mayıs Tertip Komite-
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PALANDÖKEN DAĞI’NIN

HEYBETLİ GÖLGESİNDE

GÖRKEMLİ
si Başkanı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Toruntay, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı A.Cengiz Gül, HAK-İŞ
Konfederasyonu Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum
Milletvekili Kamil Aydın, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, MEMUR - SEN İl Başkanı Abdullah Duman, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Erzurum Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylacı, Erzurum Atatürk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çolaklı ve konfederasyonumuza

1 MAYIS
bağlı Hizmet-İş, Öz Finans-İş Sendikası, Çelik-İş Sendikası, Öz Gıdaİş Sendikası, Öz Büro-İş Sendikası, Öz-İş Sendikası, Öz Orman-İş
Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş
Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası, Oleyis Sendikası, Enerji-İş Sendikası, Öz Güven-Sen Sendikası, Liman-İş Sendikası, KKTC Kamu-Sen Sendikası, Medya-İş Sendikası, Öz Toprak-İş Sendikası, Öz
İletişim-İş Sendikası, Öz Petrol-İş Sendikası, Öz İnşaat-İş Sendikası,
Öz Maden-İş Sendikasının on binlerce üyesi katıldı.
Miting folklor ekibinin yöresel halk oyunları gösterisiyle başladı.
Ardından Mehteran Takımı sahnedeki yerini aldı. Miting alanındaki
emekçiler, mehter marşlarıyla coşkulu anlar yaşadı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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HAK-İŞ’TEN DADAŞLAR DİYARI

erzurum’DA
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GÖRKEMLİ 1 MAYIS
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On binlerce emekçi Erzurum İstasyon Meydanını hınca hınç
doldurarak kutlama coşkusuna katıldı.

“ERZURUM’UN SOĞUĞU ÜŞÜTSE DE
ERZURUMLULARIN HOŞGÖRÜSÜ ISITIR BİZİ”

Program şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 1 Mayıs mitingi
hazırlık ve tertip komitesi adına HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisi Kiraz
Bilge ve Ahmet Karagöz tarafından okundu.

Arslan, “Pasinler Savaşından bu yana yaklaşık bin yıldır
Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum
topraklarındayız. Biz biliyoruz ki Erzurum’un soğuğu üşütse de
Erzurumluların hoşgörüsü, samimiyeti ısıtır bizi…Erler Yaylasının yiğit evlatları sağ olun, var olun bugün bizi bağrınıza bastınız” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti tüm işçiler tarafından tarafından huşu ve
sessizlik içinde saygıyla dinlendi.

GENEL BAŞKAN ARSLAN, ERZURUMLULARI
COŞKUYLA SELAMLADI
Açılış konuşmasının ardından alana seslenen HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Erzurumları ve tüm katılımcıları coşkuyla selamladı.

“YÜREKLERİ PALANDÖKEN DAĞI KADAR YÜCE,
AZİZ YOL ARKADAŞLARIM”
Arslan, Erzurumlulara “Onurlu insanlar, kocaman yürekli yiğitler, bu meydanı dolduran ülkemin yiğit insanlar, yürekleri
Palandöken Dağı kadar yüce, aziz yol arkadaşlarım” şeklinde
hitap etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

ARSLAN, TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN BÜTÜN
MEYDANLARINDAKİ EMEKÇİLERİN 1 MAYIS’INI
KUTLADI
“HAK-İŞ OLARAK SADECE TÜRKİYE DEĞİL,
ŞİKAGO’DA HAY MARKETTEYİZ”
HAK-İŞ olarak yalnızca Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda değil, tüm Türkiye’de ve 1 Mayıslara adını veren Şikago’da/Hay
Markette olduklarını belirten Arslan, Türkiye’nin ve dünyanın
diğer meydanlarında toplanan emekçileri de selamladı.

HABERLER
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“TÜM DÜNYA EMEKÇİLERİNİN 1 MAYIS BİRLİK,
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

“15 TEMMUZ GECESİ HAK-İŞ OLARAK MEYDANLARA
İNDİK”

Arslan, “Bütün renkleriyle, bütün sesleriyle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına sahip çıkan, insanlık onurunun yiğit ve saygın
temsilcileri, sizleri HAK-İŞ adına sevgi ve saygıyla bir kez daha
selamlıyorum! 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüzü
bütün kalbimle kutluyorum. Erzurum’dan, 1 Mayıs alanından, Konya’dan İstanbul’a, Samsun’dan Ankara’ya, Eskişehir’e, Şırnak’tan
Edirne’ye, Van’dan Kütahya’ya, ülkemin tüm emekçilerini selamlıyorum. Arnavutluk’tan, Azerbaycan’a; İran’dan Brezilya’ya, Sudan’dan
Portekiz’e; Bulgaristan’dan, Kuzey Kıbrıs’a; Malezya’dan, Somali’ye;
Japonya’dan, Ruanda’ya, Pakistan’dan Kosova’ya, Suriye’den Amerika’ya tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyorum” diye seslendi.

Sadi Akatay’ın “Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez çağlayan bir sel olur dağlara baş eğmez" mısralarını dile getiren Arslan,
15 Temmuz gecesi tıpkı şairin dediği gibi halkın, çağlayan bir sel gibi
her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu güzel vatanımıza ve milli iradeye darbe yapmak isteyenlerin karşısına
dikildiğini hatırlatarak şöyle devam etti; “Fetöcü hainler başlarına
halkın balyozunu yedi. Pensilvanya’daki o hainin alçakça planları
vatanını seven bu halk sayesinde suya düştü. O gece biz de HAK-İŞ
olarak meydanlara indik ve HAK-İŞ mensubu olan Celalettin İbiş, Ali
Karslı, Ahmet Özsoy’u, Hakan Gülşen’i şehit verdik.”

ARSLAN EMEKÇİ ŞEHİTLERİ ANDI
Mısır’da, Filistin’de, Suriye’de, İdlib’te, Orta Afrika’da zulme uğrayan
mazlum, mağdur ama her şeye rağmen kendini ezdirmeyen, başı
dik duran tüm halkı sevgiyle ve muhabbetle selamlayan Arslan, fabrikalarda, maden ocaklarında, kamu kurumlarında, özel sektörlerde
evine ekmek götürebilmek için hayatlarının en güzel çağında hayata
veda eden emekçileri de rahmet ve minnetle andı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

“TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELEYİ
DESTEKLİYORUZ”
HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, tüm kurumlarıyla
terörle mücadele konusunda daha aktif ve daha etkin olmasını istediklerini ifade eden Arslan, Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat
çekti. Arslan, “Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı milletimizle tam bir dayanışma içinde olacağımıza
bu meydandan tüm dünyaya bütün gücümüzle bir kez daha haykırıyoruz. HAK-İŞ olarak, adı ne olursa olsun, ülkemize, bayrağımıza,
geleceğimize ve milli iradeye kasteden bütün terör örgütlerinin ve
her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin içerde ve sınır ötesinde her türlü teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

HABERLER
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ARSLAN, HAK-İŞ’İN YENİ ANAYASA TALEBİNİ YİNELEDİ

ARSLAN, HAK-İŞ’İN TALEPLERİNİ SIRALADI

HAK-İŞ’in, üzerine darbecilerin ve cuntacıların habis ruhunun sindiği
82 Anayasasının yerine yeni bir anayasa talebini inatla, ısrarla ve kararlılıkla bugüne kadar sürdürdüğünü ve 16 Nisan referandumunda
da ‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet’ sloganıyla anayasaya destek çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Arslan,
HAK-İŞ’in sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasa talebini yineledi.

HAK-İŞ’in emekçilerin, mağdurların ve mazlumların vicdanı olduğunu ifade eden Arslan, HAK-İŞ’in taleplerini şöyle sıraladı:

“TAŞERON İŞÇİLERE KAMUDA İŞÇİ KADROSU
İSTİYORUZ”
Arslan, kamuda çalışan taşeron emekçilere işçi statüsünde kadro
istedi. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini belirten Arslan, hükümete,
“Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın” diye
seslendi.

“GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNLARI ACİLEN
ÇÖZÜLMELİ”
Taşeron emekçilerin yanı sıra geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının da acilen çözülmesini isteyen Arslan, kamuya kadrolu işçi
alımının da yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.
Arslan, çalışma hayatının pek çok sorunu bulunduğunu, emeğin ve
emekçilerin önündeki bütün engellerin kalkmadığını, örgütlenmenin önünün hala açılamadığını dile getirdi.

“Kıdem tazminatı sorunumuz var. Kıdem tazminatımız güvence altına alınsın istiyoruz. Canımızı yakan iş kazaları var. İnsan onuruna
yaraşan iş ve ücret talebimiz var. Daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi,
eğitim hakkı ve fırsat eşitliği talebimiz var. Angaryaya dönüşen fazla
çalışmalara, çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için alanlardayız. Güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıt dışı istihdamı kabul etmediğimiz için alanlardayız. Gelir adaletsizliğinin son bulması
için, sosyal koruma ve sosyal devlet için alanlardayız. Çalışanlara
yönelik şiddetin ve mobbing’in önlenmesini istiyoruz. Annelik hakkı
korunsun, kreş ihtiyacı karşılansın, kadınların her alanda istihdamı
sağlansın diyoruz. HAK-İŞ olarak, insanı, emeği ve çalışanı öncelikli
gören ekonomi politikaları istiyoruz.”

ARSLAN, TÜM EMEKÇİLERİ HAK-İŞ’TE ÖRGÜTLENMEYE
ÇAĞIRDI
Erzurum’dan, sendikasız olan tüm emekçilere seslenen Arslan,
“Alın teriyle ekmeğini kazanan bütün emekçi kardeşlerimi, Erzurum’dan, 1 Mayıs alanından, bir kez daha sendikalı olmaya davet
ediyorum. HAK-İŞ olarak tüm sendikalarımız ile sizleri kucaklamaya, sizlerin sorunlarını çözmek için mücadeleye sizlerle yeni ufuklara yürümeye, aydınlık bir gelecek inşa etmeye, dünden daha fazla
inançlıyız, dünden daha fazla kararlıyız. Gelin, örgütlü olun, sendikalı
olun, güçlü olun” dedi.
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ HAK-İŞ’İN 1 MAYIS
KUTLAMALARINA KATILDI
“BUGÜN EMEĞİN VE EMEKÇİNİN GÜNÜ”
Mitinge katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Bugün emeğin
günü, bugün emekçinin günü, bugün alın teriyle, elinin emeğiyle
Rasulullah (SAV)’in ifadeleriyle kazanabileceğinin en hayırlısını,
en helalini kazanan siz değerli işçilerimizle beraber olmanın şerefini, mutluluğunu taşıyoruz” dedi.

“SİZLER HER ZAMAN DOĞRUNUN YANINDA
DURDUNUZ”
İşçilere seslenen Bakan Akdağ, “Sizler elinizin emeğiyle, alnınızın teriyle, çoluk çocuğunuzun, ailenizin helal nafakasını kazanırken, bu ülkenin ne zaman ihtiyacı olduysa her zaman doğrunun yanında durdunuz. Her zaman dimdik bir şekilde hakkın,
adaletin yanında durdunuz” sözlerini kullandı.

“MİTİNG ALANINDAKİ MESAJLARI BU AKŞAM
BAŞBAKANIMIZA VE BAKANLAR KURULUMUZA
GÖTÜRECEĞİM”
Miting alanındaki pankartları gördüğünü anlatan Akdağ, “Pankartlarınızda ‘Teröre hayır, kardeşliğe evet’ diyorsunuz. Bunun dışında ‘taşerona kadro’ diyorsunuz. Mesajlarınız alınmıştır. Bugün
bakanlar kurulumuz var. Başbakanımız akşam Bakanlar Kurulunu topluyor. Erzurum’dan aldığım mesajı bu akşam Bakanlar
Kurulumuza ve Başbakanımıza götüreceğim” müjdesini verdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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“1 MAYIS’TA TAKSİM DAYATMALARINA HAYIR DEDİK”
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı
Mehmet Şahin, “Tüm dünya işçileriyle yine 1 Mayıs’ta alanlardayız. 1
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum. HAK-İŞ olarak 1 Mayıs kutlamalarında Taksim dayatmalarına hayır dedik. Önce Ankara’da sonra Karabük’te, Kayseri’de, Kon-
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ya’da ve geçen yıl da Sakarya’da bugün olduğu gibi tüm emekçilerle
bir aradaydık” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ Anadolu’ya koştu, Anadolu HAK-İŞ’i bağrına bastı” diyen
Şahin, “Bu yıl 1 Mayıs’ı havası soğuk, insanı sıcak Erzurum’da kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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“NEREDE YATIRIM VARSA, NEREDE
ÜRETİM VARSA ORADA İSTİHDAM VARDIR,
ORADA SENDİKAL HAREKET VARDIR”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen, tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutladı.
Sekmen, “Emek ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasın a ve refahının artırılmasına vesile olan kıymetli
işçilerimiz sizler demokrasimizin temel taşısınız”
diye konuştu.
Sekmen, “Nerede yatırım varsa, nerede üretim varsa orada istihdam vardır, orada sendikal hareket
vardır. Bunu böyle biliyoruz” dedi.

“1 MAYIS İŞÇİ GÜNÜNÜ GERÇEKTEN İŞÇİ
GÜNÜ OLARAK GÖRÜYORUZ”
“Biz 1 Mayıs işçi gününü gerçekten işçi günü olarak
görüyoruz ve öyle kutlanmasını da talep ediyoruz”
ifadelerine yer veren Sekmen, “HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Çünkü HAK-İŞ, işçiden yana, emekten yana ve çalışma ortamının barışından yana bir sendika olması dolayısıyla biz de bütün görev alanlarımızda hep
HAK-İŞ’in yanında yer aldık, destek verdik ve vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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AKSAKAL,
"dadaşlar yurdu
erzurum'a hoşgeldiniz."
Mitingde konuşan HAK-İŞ İl Başkanı Erol Aksakal da “Başı Palandöken dağı gibi dik, buram buram vatan, bayrak ve memleket kokan
Dadaşlar Yurdu Erzurum’a hoş geldiniz” diye emekçileri selamlayarak tüm işçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutladı.
Aksakal, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizlere çalışma alanındaki sorunlarımızı da çözüme kavuşturacaktır. Ancak unutmayalım ki 1 Mayıs bir hesaplaşma günü değildir. 1 Mayıs sorunlarımızı
dile getirdiğimiz işçi bayramıdır” ifadelerini kullandı.
Erzurum İstasyon Meydanındaki 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Emek
ve Dayanışma Günü programı, işçilere karanfil dağıtılması, beyaz
güvercinlerin salıverilmesi ve konfetilerin saçılmasıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde sona erdi.
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1 mayIs bİLDİRİSİ

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK,
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN
Bizler, Türkiye'nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil
toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta
alanlardayız.

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını,
vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz.

1 Mayıs'ta, “Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan, tarım ve turizm şehri,
Doğu'nun İncisi Erzurum’dayız. 1 Mayıs’ı Erzurum’da hep birlikte kutluyoruz.

Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin
milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah
artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve
sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamalarında;
-

Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz,

-

Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz,

-

Yürütülmekte olan Kamu Sözleşmelerinin hızla, sosyal diyalogla ve
taleplerimizin doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz,

-

Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet diyoruz,

-

Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye
için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da; oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve
önemsiyoruz.

Erzurum'da, 81 ilde ve tüm Türkiye'deyiz.
Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya
düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni
Türkiye için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam
demokratik bir Türkiye için alanlardayız.
Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim
kılınması için alanlardayız.
HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve
sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2017’de Erzurum başta olmak üzere 1
Mayıslara adını veren Chicago'da / Hay Markette ve tüm yurtta alanlardayız.
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın
birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara
'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.
Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıtdışı
ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için alanlardayız.
Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin
bir an evvel bağıtlanmasını istiyoruz. Özel sözleşmeli personel statüsünü
kabul etmediğimiz için alanlardayız.
Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için alanlardayız. Mevsimlik işçilerin sorununu gündemde tutmaya devam edeceğiz.
Kamuya kadrolu işçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.
İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı
ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının
oluşturulmasını istiyoruz.
Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz.

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını, başta su kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi
insanlığın ortak değer ve miraslarının ticarileştirilmemesini ve korunmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve Mobbing’in önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini
istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını
istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz.
Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan
kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi politikalar istiyoruz.
Savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan bütün göçmen
kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.
HAK-İŞ olarak mülteci kardeşlerimiz için uyguladığımız projeleri artırarak, yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını,
tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz.
Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize,
korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan
bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı
Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı
olduğumuz için buradayız. Türkiye, tarihte eşi benzeri olmayan hain bir
15 Temmuz'u yaşamıştır. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir
bütün halinde, terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Erzurum'dayız.
Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,
demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz
için alanlardayız.
FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içerde ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı
mücadelesini desteklemek için alanlardayız.
Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını önemsiyoruz; etkin ve hızlı sonuçlar üretmesini istiyoruz. Bu çalışmaların, OHAL'in tekrar tekrar uzatılması nedenlerini hızla
ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasını istiyoruz.
Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve
dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; ERZURUM’DAN EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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MAYIS
ULUSLARARASI

BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ

2017

ERZURUM
DAHA ÇOK
ÖRGÜTLENME
DAHA GÜÇLÜ HAK-İŞ

TAŞERON İŞÇİlerİNE
KADRO İSTİYORUZ

GEÇİCİ ve MEVSİMLİK
İŞÇİLERE
SINIRSIZ ÇALIŞMA
HAKKI İSTİYORUZ

VATANIMIZA, MİLLETİMİZE, İŞİMİZE, EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

ERZURUM’DAYIZ.. 81 İLDEYİZ..

TÜM TÜRKİYE’DEYİZ
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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HAK-İŞ TAKSİM ANITINA ÇELENK BIRAKTI
1 Mayıs’ın kitlesel olarak kutlandığı Erzurum’un yanı
sıra Türkiye’de 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlayan
HAK-İŞ, İstanbul’da da HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman başkanlığındaki
heyet, Taksim anıtına çelenk bırakarak 1 Mayıs bildirisi okundu. 1977 yılında Kazancı Yokuşunda hayatını
kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın İstanbul
teşkilatlarından oluşan 15 Şube, Bölge ve il Başkanlıklarından 500 kişi ile Gümüş suyu caddesinden yürüyerek kortej eşliğinde önce 1 Mayıs 1977’de kazancı
yokuşunda hayatını kaybedenler 37 emekçinin anısına karanfil bırakarak saygı duruşuyla anıldı. Taksim
Cumhuriyet Anıtına 1 Mayıs çelengi konuldu.

Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte
Hak-İş, İşte 1 Mayıs"
Hak-İş konfederasyonun 1 Mayıs emek ve dayanışma gününe ilişkin basın açıklaması HAK-İŞ İstanbul İl
Başkanı Mustafa Şişman yaptı.
Şişman,dünyadaki bütün işçilerin işçi bayramını kutluyorum. "Hak- İş olarak 1 mayıs kutlamalarında taşeron işçilerine kadro istiyoruz. Geçici ve mevsimlik
işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz. Yürütül-
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mekte olan kamu sözleşmelerinin sosyal diyalogla ve taleplerimiz doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz. Teröre hayır kardeşliğe evet diyoruz.
Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16
Nisan'da oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir
milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz. Bizler özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni
Türkiye için insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür daha demokratik bir Türkiye için alanlardayız.
Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde, terörle mücadele konusunda daha
aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan
inancımızı vurgulamak için bugün temsili olarak
buradayız kitlesel kutlamalarımız olarak Erzurum'dayız. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı
yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı
olduğumuz için alanlardayız. FETÖ, PKK, DEAŞ,
YPG, DHKP-C ve diğerleri, hepsi terör örgütüdür.
Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele
etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içeride ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı
mücadelesini desteklemek için alanlardayız. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven
ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı
bir Türkiye istiyoruz.
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hak-İŞ 1 MAYIS KUTLAMAları

basında GENİŞ YER BULDU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

24 | HABERLER

ARSLAN,
1 MAYIS ÖNCESİ

BASIN MENSUPLARIYLA
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Nisan 2017 tarihinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek HAK-İŞ tarafından 1 Mayıs’ta
Erzurum’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
“1 Mayısta sorunlarımızı konuşmamız gerekiyor”
1 Mayıs’ta sorunların konuşulması gerektiğine dikkat çeken Arslan, “1 Mayıs’ta hangi sorunlarımız var, bu sorunlarımızı konuşmamız, tartışmamız ve taleplerimizi sıralamamız gerekiyor.” dedi.

“Coşkulu bir 1 Mayıs bekliyoruz”

“1 Mayısta taleplerimizi yeniden hep bir ağızdan
haykırmak için meydanlarda olacağız”

Erzurum ilinin çok farklı ve kadim bir şehir olduğunu, tarihinde
birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Arslan, “Bu yıl
Erzurum ve çevresindeki illerden de olacak katılımla çok farklı, coşkulu bir 1 Mayıs kutlamasının gerçekleşmesini bekliyoruz”
şeklinde konuştu.

Arslan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “1 Mayıs günü, taşeron işçilerine kadro verilmesi için, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının
acilen çözümü için, yürütülmekte olan kamu sözleşmelerinin hızla,
sosyal diyalogla ve taleplerimizin doğrultusunda sonuçlanması taleplerimiz için meydanlarda olacağız.

“HAK-İŞ Türkiye ve 1 Mayıs için fedakarlıklar
yapmıştır”

Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınması, taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin bir an
evvel bağıtlanmasını için, Özel sözleşmeli personel statüsünü kabul
etmediğimiz için alanlarda olacağız.

HAK-İŞ olarak Türkiye’de 1 Mayıs’ı aslına uygun olarak, bütün yönleriyle ve tarihsel gelişimiyle, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları
da dikkate alarak gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, “HAK-İŞ,
Türkiye’nin ve 1 Mayıs’ın normalleşmesi için ciddi fedakarlıklar ve
çalışmalar yapmıştır” sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için, mevsimlik işçilerin sorununu gündemde tutmak için, kamuya kadrolu işçi
alınması taleplerimizi hep bir ağızdan yeniden söylemek için 1 Mayıs’ta Erzurum’da İstasyon Meydanında olacağız.”
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ARSLAN, ERZURUM’DA COŞKUYLA KARŞILANDı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Nisan 2017 tarihinde Konfederasyonumuz tarafından Erzurum’da kutlanacak olan 1 Mayıs
Emek, Dayanışma ve Mücadele Günü kutlamaları öncesinde Erzurum’a gitti.
Arslan, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlığımız üyelerinin yoğun ilgisiyle
havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Ziyaretin ardından Arslan, Erzurum İl Teşkilatımızla birlikte karanfil
dağıtarak tüm halkı 1 Mayıs kutlamaları için İstasyon Meydanı’na
davet etti.

Arslan, 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştireceğimiz İstasyon Meydanında basın açıklaması yaptı.

“1 Mayıs konusunda halkımızı bilgilendirmek için
Erzurum'dayız”
Arslan, “HAK-İŞ olarak bugün Erzurum’dayız. Birlik mücadele ve
dayanışma günümüzle ilgili hazırlıklarımızı yapmak ve kamuoyunu
bilgilendirmek, Erzurumluları 1 Mayıs konusunda bilgilendirmek
için Erzurum’a geldik” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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“1 Mayıs’ı neden Erzurum’da kutladığımızı anlattık”
Cumhuriyet Caddesinde karanfil dağıtarak vatandaşları ve esnafı
1 Mayıs kutlamalarının gerçekleştirileceği İstasyon Meydanındaki
kutlamaya davet ettiklerini belirten Arslan, “1 Mayıs kutlamasını bu
yıl neden Erzurum’da kutladığımızı anlattık” diye konuştu.

“1 Mayıs’ı her yıl farklı bir ilde kutluyoruz”
HAK-İŞ olarak her yıl 1 Mayıs Birlik mücadele ve dayanışma gününü farklı bir ilde kutladıklarını bu sayede hem o ilde 1 Mayıs’ı
güzel bir şekilde anlatmak, tanıtmak, o ildeki emekçilerle dayanışma içerisinde olmak, hem de İstanbul Taksim tartışmalarını artık
Türkiye’nin gündeminden kaldırmak adına her yıl başka bir ilde 1
mayıs kutlamalarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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“131 yıllık 1 Mayıs’ı aslına uygun şekilde
kutlamak istiyoruz”
“1 Mayıs’ın 131 yıllık tarihinin farkındayız. 131 yıllık 1 Mayıs’ı aslına uygun şekilde kutlamak istiyoruz” diye konuşan
Arslan, tartışmalardan, gerginliklerden, kavgalardan ve çatışmalardan uzak olan farklı 1 Mayısı Türkiye’ye armağan
etmek için mücadele ettiklerini söyledi.

“Erzurum’da görkemli bir 1 Mayıs icra etmiş
olacağız”
Arslan, “Bu yıl hem Erzurum’dan hem de yakın illerden
HAK-İşçiler 1 Mayıs günü akın akın gelecek. Burada görkemli bir 1 Mayıs’ı birlikte icra etmiş olacağız” şeklinde
konuştu.
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ERZURUMDA

1 MAYIS ZİYARETLERİ
Arslan, Erzurum temasları kapsamında Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i, Erzurum İlçe Palandöken
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar
ve Erzurum İlçe Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u, Erzurum
Barosu Başkanı Talat Göğebakan'ı
makamlarında ayrı ayrı ziyaret
etti.
Arslan, ziyaretlerde Erzurum’da
kutlayacağımız 1 Mayıs’la ilgili
görüş alışverişinde bulunarak, bu
konuda katkı ve desteklerini talep
etti. 1 Mayıs kutlamaları konusunda fikir alışverişinde bulundu. 1
Mayıs kutlamaları konusunda verilecek desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017
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Chicago (ŞİKAGO) 1 MAYIS KUTLAMALARININ

BU YILKİ ONUR KONUĞU, HAK-İŞ

HAK-İŞ KONFEDERASYONU VE BAĞLI SENDİKALARININ İSMİ ŞİKAGO’DA 1 MAYIS ANITINDA ÖLÜMSÜZLEŞİYOR
ŞİKAGO 1 MAYIS KUTLAMALARININ BU YILKİ ONUR
KONUĞU, HAK-İŞ
Bu yıl Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı sendikaların logolarından oluşan levha 1 Mayıs'ta Chicago Hay Markete asılarak konfederasyonumuz ve bağlı sendikaları ölümsüzleşmiş olacak.
Konfederasyonumuz uluslararası ilişkiler Uzmanı Fulya Pınar Özcan, Illinois İşçi Tarihi Kurumu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları'na konuşmacı olarak katılarak konfederasyonumuz adına
konfederasyonumuzun levhasını (plaque) Hay Markete asacak.
Söz konusu kutlama Amerika'daki ve Chicago'daki örgütlü iş yerleri
tarafından da desteklenmekte ve plak taktimi yapılmaktadır.

1886'da Şikago'da toplanan Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 8 saatlik işgünü için 1 Mayıs'ı grev ve 8 saat uygulamasını fiili
olarak hayata geçirme günü olarak belirledi.
1 Mayıs 1886'da, grev ve gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Irklar
arasındaki dayanışma da o gün en yüksek noktaya ulaştı.
Grev ve gösteriler, 1 Mayıs'tan sonra da sürdü. İşçilerin çoğu 3 Mayıs'ta sokaklara çıktılar. İşçilere ateş eden polis, 4 işçinin ölmesine,
onlarcasının yaralanmasına neden oldu. Bu saldırıyı protesto etmek
için 4 Mayıs'ta Haymarket Alanı'nda miting düzenlendi. Miting tam
dağılırken, kürsünün önüne, nereden geldiği belli olmayan bir bomba atıldı. Hemen polisin önünde patlayan bomba nedeniyle 7 polis
öldü, 69'u ise yaralandı. Yüzlerce işçi asılsız ithamlarla tutuklandı.
Tutuklanan işçilerden sekizi yargılanmak üzere seçildi: Albert R.
Parsons, August Spies, Samuel J. Fielden, Michael Schwab, Adolph
Fischer, George Engel, Louis Lingg ve Oscar Neebe.
Aralarından en gençleri olan Louis Lingg idamından bir gün önce
intihar etti.
1889`da 1 Mayıs gününün tüm dünyada Birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verildi.
Illionois İşçi Tarihi Kurumu (ILHS) 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden işçilerin gömülü olduğu Illinois Orman Parkı'nda bulunan Haymarket
Anıtı'nın sahibi olup, 1 Mayıs kutlamalarının yapılması adına İşçi
Bayramı onuruna heykel yapılmasına da vesile olmuş bir topluluktur.
Illionois İşçi Tarihi Kurumu (ILHS) her yıl bu alanda işçi konfederasyonlarını ölümsüzleştirmek ve yaptıkları başarılı çalışmaları onurlandırmak üzere dünyadaki sendika ve konfederasyonlardan bir
tanesinin levhasını bu heykelin etrafına asıyor.
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Son 10 yıl içerisinde İsveç, Fransa, Yeni Zelanda, Japonya, Irak, Meksika, Kolombiya, Amerika gibi pek çok ülkeden çeşitli konfederasyon mensupları misafir edilmiş ve konfederasyonları adına logo ve
mesajlarından oluşan levha takdim etmeleri sağlanmıştır. Bu ülkemizdeki sendikal hareket için çok büyük bir öneme sahiptir.
Bu sene de Konfederasyonumuz Hak-İş'i temsilen Uluslararası
İlişkiler Uzmanımız aynı zamanda ETUC Kadın Komitesi Başkan
Yardımcısı olan Fulya Pınar Özcan yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek Hay Market Anma törenine katılarak levhamızı tekdim
edecek ve binlerce kişinin katılacağı 1 Mayıs kutlamalarında konfederasyonumuzu temsil ederek bir konuşma gerçekleştirecektir.
HAK-İŞ 1 Mayıs’ın doğduğu Şikago Anıtında tarihe geçecektir.
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HAK-İŞ KONFEDERASYONU VE BAĞLI SENDİKALARI
1 MAYIS’TA Chicago (ŞİKAGO)’DA TARİHE GEÇTİ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve bağlı sendikaları Illionois İşçi Tarihi Kurumu tarafından başarılı, örnek çalışmaları ve işçi mücadelesinde ön sıralarda yer almasından dolayı 1 Mayıs olaylarının
başlangıç noktası olan Hay Market heykeline sonsuza dek adını
yaşatmak ve onurlandırılmak üzere davet edildi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan törene katılarak
konfederasyonumuz ve bağlı sendikaları adına levhamızı takdim
ederek adımızı ölümsüzleştirdi.
30 Nisan 2017 tarihinde Chicago Forest Park buluşması ile başlayan etkinlikte konuşma yapan Özcan, HAK-İŞ Konfederasyonu ve
bağlı sendikalarla ilgili Illionois İşçi Tarihi Kurumu yönetim kurulu
üyelerine bilgi verdi. Aynı zamanda Türkiye’de 1 Mayıs’ın tarihçesiyle ilgili bilgiler aktaran Özcan soruları yanıtladı.
Forest Park buluşmasının ardından Özcan, İllionois İşçi Tarihi
Kurumu (ILHS) yönetimiyle birlikte 1886 yılında 8 saat çalışma
talepleri sonucunda çıkan ayaklanma esnasında ve sonrasında
idam edilen aktivistlerin gömüldüğü mezarlığa ziyarette bulunarak anma törenine katıldı.
Etkinliklerin ikinci gününde ise Pınar Özcan, Illionois Universitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emily Twarog ile birlikte Unite Here
Sendika başkanı Karen Kent ile kahvaltıda bir araya geldi. Gelecekte sendikalar arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri üzerine
yapılan görüşmenin ardından Özcan Amerikalı sendikacı ve işçi
hakları savunucusu olan, 1886’da 1 Mayıs olayları sonrasında
idam edilen Albert Parson’ın eşi olan Lucy Parson’ın anısında
caddeye isminin verilmesi törenine katılarak konuşma yaptı.
Konuşmasında Lucy Parson’ın ekonomik bağımsızlık ve ırkçılığa karşı mücadele eden önemli bir kişi olduğunu, Hak-İş olarak
Lucy Parson’ın caddeye isminin verilmesiyle ilgili tarihe tanıklık
etmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi.
Öğleden sonraki bölümde Özcan, Union Parkta gerçekleşen ve
Hak-İş ve bağlı sendikaların tarihe geçtiği Hay Market törenine
katılarak yaptığı konuşmanın ardından levhamızı Illionois İşçi Tarihi Kurumuna takdim etti.
Özcan konuşmasında HAK-İŞ’in değerleri, mücadelesi ve önceliklerinin yanı sıra HAK-İŞ olarak 1 Mayısın sembolü olan Hay
Market’e levhamızın asılarak adımızın sonsuza dek yaşayacak
olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi.
HAK-İŞ’i onurlandırdıkları için Chicago İşçi Federasyonu ve İşçi
Tarihi kurumuna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, bağlı sendikaları ve konfederasyonumuzun şükranlarını iletti.
Hay Markette gerçekleşen törenin ardından 20 bin kişinin katıldığı büyük 1 Mayıs mitinginde de bir selamlama konuşması yapan Özcan birlikte, dayanışma ve örgütlenmeyle güçlüyüz mesajı
verdi.
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ERZURUM stk'LARINA 1 MAYIS DAVETİ
Arslan, HAK-İŞ olarak 1 Mayıs’ın sadece Taksim’de değil, Taksim dışında da
kutlanabileceğini anlatmaya çalıştığını
belirterek, HAK-İŞ’in her yıl 1 Mayıs
kutlamalarını Anadolu’nun farklı şehirlerinde kutladıklarını ifade etti.
Toplantıya katılan Belediye Başkanları
ve STK temsilcileri de HAK-İŞ’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Erzurum’da kutlamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, kutlama
için her türlü desteği vereceklerini söylediler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı
Ali Korkut, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, MEMUR-SEN
Erzurum İl Başkanı Abdullah Duman ve Erzurum’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda HAK-İŞ
mensuplarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.
Arslan, toplantıda HAK-İŞ olarak Erzurum’da gerçekleştireceğimiz
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak 1 Mayıs’ı birlikte kutlama çağrısında bulundu.

TEŞKİLATA
TEŞEKKÜR
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KURULUŞ

2017

HAK-İŞ

2016

HAK-İŞ

YER

FAALİYET

AÇIKLAMA

ERZURUM

MİTİNG, ERZURUM’DA ONBİNLERCE
EMEKÇİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TAKSİM BAŞTA OLMAK ÜZERE 81 İLDE
KUTLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
1 MAYIS BİLDİRİSİ OKUNDU.

HAK-İŞ üye sendikaları ve onbinlerce emekçiyle birlikte
Erzurum Palandöken Dağı’nın heybetli gölgesinde,
görkemli 1 Mayıs kutlaması gerçekleş�rildi.
İstanbul İl Başkanlığımız ve Teşkila�mız Kazancı Yokuşu’na karanﬁller
bırak�, Taksim’de anıta çelenk koydu ve 1 Mayıs bildirimizi okudu.

SAKARYA

MİTİNG, SAKARYA’DA ONBİNLERCE
EMEKÇİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TAKSİM BAŞTA OLMAK ÜZERE 81 İLDE
KUTLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HAK-İŞ üye sendikaları ve onbinlerce emekçiyle birlikte
Sakarya ayağa kalk�, tarihi bir 1 Mayıs kutlamasına sahne oldu.
Genel Başkanımız Arslan Başkanlığında, 30 Nisan 2016 tarihinde
Kazancı Yokuşunda anma yapıldı ve Taksim Anı�na çelenk bırakıldı.

2015
2015

HAK-İŞ+MEMUR-SEN

KONYA

MİTİNG KONYA’DA GENİŞ KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TAKSİM BAŞTA OLMAK
ÜZERE PEK ÇOK İLDE 1 MAYIS 1 MAYIS
BİLDİRİMİZ OKUNDU VE KUTLAMALAR
YAPILDI

HAK-İŞ tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on binlerce işçiyle birlikte büyük
bir coşkuyla Konya Kent Meydanı’nda tarihi bir 1 Mayıs kutlaması
gerçekleş�rdi. İstanbul İl Temsilciliğimiz de Kazancı Yokuşu’na karanﬁller
bırak�, Taksim’de anıta çelenk koydu ve 1 Mayıs bildirimizi okudu.

2014

HAK-İŞ

KAYSERİ

MİTİNG KAYSERİ’DE GENİŞ KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İSTANBUL TAKSİM’DE
BİLDİRİ OKUNDU VE 81 İLDE DE KUTLAMA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on
binlerce işçiyle birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otopark
alanı üzerinde mi�ng yap�. Aynı zamanda İstanbul İl Temsilciliğince
Kazancı Yokuşuna karanﬁl bırakıldı, 1 Mayıs bildirisi okundu ve
Taksim’de anıta çelenk konuldu.

MİTİNG KARABÜK’TE GENİŞ KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İSTANBUL TAKSİM’DE
BİLDİRİ OKUNDU VE 81 İLDE DE KUTLAMA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on
binlerce işçiyle birlikte Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde
mi�ng yap�. Aynı zamanda İstanbul Taksim’de de anıta çelenk
konuldu, bildiri okundu. Taksim’e çıkarak, anıta çelenk koyan ve bildiri
okuyan tek örgüt HAK-İŞ oldu, ça�şmadan uzak, barışçı bir kutlama
gerçekleş�rildi.

TAKSİM

2013

HAK-İŞ

KARABÜK
TAKSİM

2012

HAK-İŞ+ MEMUR-SEN

HAK-İŞ ve MEMUR-SEN MİTİNG, HAK-İŞ
ANKARA TANDOĞAN

ANKARA'NIN YANI SIRA

MEYDANI,
TÜRK-İŞ ve

BURSA BAŞTA OLMAK
ÜZERE, 81 İLDE İL TEMSİLCİLİKLERİ
ARACILIĞIYLA KUTLAMA YAPTI.

T. KAMU-SEN BURSA

HAK-İŞ, tüm üye sendikalarıyla ve üyesi on
binlerce işçiyle birlikte sel oldu Tandoğan’a ak�. Rengârenk
bayrakları, balonları, 1 Mayıs maskotları ve taleplerimizi içeren
dövizlerimizle, sloganlarımızla Tandoğan Meydanına renk kattık.
Mi�nge ÇSGB Bakanı Faruk Çelik de ka�ldı.

DİSK-KESK İSTANBUL
2011

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, MEMURSEN, DİSK, KESK, TMMOB, TTB,
TEB

TAKSİM

MİTİNG

HAK-İŞ on binlerce üyesiyle ka�ldığı mi�ngin, en renkli, disiplinli,
coşkulu ve belirleyici grubu oldu.

2010

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK,

TAKSİM

MİTİNG

HAK-İŞ'in on binlerce üyesiyle ka�ldığı mi�ng,
yaşanan küçük provokasyona rağmen başarıyla
tamamlandı. HAK-İŞ, mi�ngin en örgütlü; renkli ve coşkulu grubu
oldu.
HAK-İŞ daha önce 1993 yılında çık�ğı Taksim'e

MEMUR-SEN, KAMU-SEN,
KESK
2009

HAK-İŞ

TAKSİM

MİTİNG

2008

HAK-İŞ

ANKARA TANDOĞAN

MİTİNG

tekrar çıktı. Taksim'de mi�ng yapılabileceğini kanıtladı.

2007
2006
2005

HAK-İŞ tek başına Ankara'da 50.000 işçi ile

MEYDANI

mi�ng yap�.

HAK-İŞ

İllerdeki Ortak

1 Mayıs Bildirileri yayınlandı.

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK,

Kutlamalara Ka�lındı
ANKARA TANDOĞAN

KESK ve EP

MEYDANI

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

İSTANBUL KADIKÖY

MİTİNG
MİTİNG

KESK

İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra EP bileşenleri de
kutlamalara geniş ka�lım gösterdi.
İşçi ve Memur Konfederasyonları
1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı.
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1 MAYIS KRONOLOJİSİ

TARİH

2004

HAK-İŞ

ANKARA DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

ZİYARET

Genişletilmiş Bakanlar Kurulu Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül'ü ziyaret ederek 1 Mayıs'ın ta�l olması talebini bir
kez daha dile ge�rdi.

2003

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

MİTİNG

İşçi ve Memur Konfederasyonları 1 Mayıs'ı ortak mi�ngle
kutladı.

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK,

İST. ŞİŞLİ ABİDE-İ
HÜRRİYET
MEYDANI
ANKARA TANDOĞAN

MİTİNG

İşçi ve Memur Konfederasyonlarının yanı sıra

KESK ve EP

MEYDANI

EP bileşenleri de kutlamalara ka�lım gösterdi.

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

İşçi ve Memur Konfederasyonları

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

İST. ŞİŞLİ ABİDE-İ
MİTİNG
HÜRRİYET
MEYDANI
İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ MİTİNG

KESK

HÜRRİYET MEYDANI

Sendikasının yeni binasının açılış töreni
gerçekleştirdi. Açılışı Çalışma Bakanı Yaşar

HAK-İŞ + KAMU-SEN,
MEMUR-SEN ve TİEC

HAK-İŞ GENEL
MERKEZİ

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ MİTİNG

İşçi ve Memur Konfederasyonları

KESK

HÜRRİYET MEYDANI

1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı.

HAK-İŞ

ANKARA MİLLİ

GENİŞ KATILIMLI SALON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik

KÜTÜPHANE SALONU

TOPLANITSI

de ka�larak işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

İSTANBUL KADIKÖY

MİTİNG

HAK-İŞ ayrıca Karabük'te "1 Mayıs'ın 110.

KONFEDERASYONU

Yıldönümünde Yeni Sendikal Yaklaşımlar ve
Özelleştirmede Karabük Modeli" konulu bir panel
gerçekleştirdi.

MAYIS

KESK
2002
2001

KESK
2000

1 Mayıs'ı ortak mitingle kutladı.
HAK-İŞ ayrıca Ankara'da da Öz İplik-İş

Okuyan yap�.
1999

1998
1997
1996

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

GENİŞ KATILIMLI SALON

KESK

1995
1994

HAK-İŞ

ANKARA ASKİ

HAK-İŞ, Memur ve Emeklilerin de ka�lımıyla kutladı.

TOPLANTISI

PANEL

"Türkiye Gerçeği ve Emeğin Rolü" konulu panel,

TESİSLERİ

geniş bir katılımla yapılmıştır.

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK ve

İSTANBUL ŞİŞLİ ABİDE-İ MİTİNG

Bütün işçi kuruluşları ile meydanlarda coşkulu

Demokrasi Pla�ormu
içinde yer alan Kamu
Çalışanları Sendikaları
Pla�ormu

HÜRRİYET MEYDANI

kutlama yapılabileceği gösterilmiştir.

ULUSLARARASI

ERZURUM

1993

HAK-İŞ

TAKSİM

MİTİNG: HAK-İŞ
TAKSİM'İN YASAKLI OLDUĞU YILLARDA
BÜYÜK BİR MÜCADELE SONUCU
TAKSİM'E ÇIKMAYI BAŞARDI.

TAKSİM TABUSUNU TEK BAŞINA YIKARAK 1
MAYIS'I KAMU VİCDANINDA AKLAMA YÖNÜNDE EMSALSİZ BİR
GİRİŞİMDE BULUNDU.

1992

HAK-İŞ + TÜRK-İŞ, DİSK

ANKARA
KARAYOLLARI
GENEL MDL.
SALONU

GENİŞ KATILIMLI SALON
TOPLANTISI. HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ ve DİSK "1 MAYIS GÜÇ BİRLİĞİ
ORTAK BİLDİRİSİ" YAYIMLADI.

SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, ÇSGB Batanı
Mehmet Moğultay (SHP), Devlet Bakanı Şerif Ercan (DYP), Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın (SHP) da ka�ldı. Üç
konfederasyon 1 Mayıs’ın birlikte kapalı salonda da
kutlanabileceğini ispatlamış�r.

DEDEMAN OTELİ

PANEL "1990 SONRASI YAPILANMANIN

HAK-İŞ 1 Mayıs'ın kapalı salonda kutlanacağını

EMEK ÜZERİNDEKİ SİYASİ, İKTİSADİ ve

göstermiştir.

1991

HAK-İŞ

BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ

DAHA ÇOK
ÖRGÜTLENME
DAHA GÜÇLÜ HAK-İŞ

2017

TAŞERON İŞÇİlerİNE
KADRO İSTİYORUZ

VATANIMIZA, MİLLETİMİZE, İŞİMİZE, EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

ERZURUM’DAYIZ.. 81 İLDEYİZ..

TÜM TÜRKİYE’DEYİZ

SOSYAL ETKİLERİ"
1990

HAK-İŞ

HAK-İŞ Genel Merkezi

1 Mayıs düzenlenen bir basın toplantısı ile kutlandı

GEÇİCİ ve MEVSİMLİK
İŞÇİLERE
SINIRSIZ ÇALIŞMA
HAKKI İSTİYORUZ
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“HAK-İŞ’Lİ KADINLAR İSTANBUL’DA BULUŞTU”

HAK-İş'ten

6. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASI
“DAHA ÇOK SENDİKALI KADIN
DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Dünya Kadınlar Gününü, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan henimefendi başta olmak
üzere bakanlarımız ve çok sayıda Milletvekili ve bürokratın teşrifleriyle, “Daha
Çok Sendikalı Kadın Daha Güçlü Türkiye” temasıyla gerçekleştirdiği
Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’yla kutladı.

4 Mart 2017 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen HAK-İŞ Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’na Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve kıymetli eşi Emine Erdoğan henimefendi
yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri,
HAK-İŞ ve bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası sendikal hareketten temsilciler ve 7 bini
aşkın HAK-İŞ üyesi kadın katıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

HAK-İŞ Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’na Konfederasyonumuza bağlı sendikaların baakan ve yöneticileri ile kadın üyelerimiz yoğun katılım gösterdi.
Katılımcılar, program öncesi TRT Sanatçısı Hamidiye Mutlu’nun şarkılarıyla coşkulu anlar yaşadılar. Ardından 15 Temmuz şehitleri için
okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

HABERLER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

“HAK-İŞ’İ, MÜCADELESİNİ KADINLARLA BİRLİKTE
YÜRÜTTÜĞÜ İÇİN KUTLUYORUM”
Konfederasyonumuzun Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’nda solunu dolduran 7 bine yakın HAK-İŞ’li kadın ve davetlilere hitap
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu buluşmaların her biri kadınlarımızın seslerini çok daha gür duyurduğu platformalardır. Böylesi
bir programı düzenlediğinden dolayı HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum.
Kadınlarımızın yaşadığı sorunların hak ve adalet merkezli çözülmesi
gerekiyor. HAK-İŞ’in de bu mücadelenin verildiği önemli yer olduğuna inanıyorum. Mücadelesini 41 yıldır yerli bir anlayışla kadınlarla
birlikte yürüttüğünden dolayı HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum” dedi.
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sinsice eleştirenler oldu. Dünya değişti ama hala bazı kafalar eski
alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Özgürlükler, bu ülkenin bütün imkanları 80 milyonun hakkıdır. Bu ülkede herkes istediği gibi giyinir,
kimse buna müdahale edemez. İstediği gibi yaşar, kimse müdahale
edemez. Ayrımı asla kabul etmem. Kadınlar şekilleriyle değil, zihinleriyle değerlendirilmeli.”

GENEL BAŞKAN ARSLAN, BÜTÜN KADINLARI
HAK-İŞ’TE MÜCADELEYE DAVET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadınların iş ve sosyal hayatını
kolaylaştırmak için yapılacak çok şeyin olduğunu ve HAK-İŞ'in kadınlarla uyumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele
verdiğini kaydetti.

“KADINLAR ŞEKİLLERİYLE DEĞİL, ZİHİNLERİYLE
DEĞERLENDİRİLMELİ”
Cinsiyet ayrımcılığına, bilhassa kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı
çıktığını ve bunu yapanların hep karşısında durduğunu ifade eden
Erdoğan, şöyle konuştu: “Bizim inancımızda ayrım yoktur. Sadece
fıtrattan dolayı ayrı biçimler söz konusudur. Mükâfatın ölçüsü cinsiyet değil ameldir. İnsanları ayrıma tabi tutmak ancak cehalletle izah
edilir. Biz, kadınların zihinleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Başı açık başı kapalı ayrımı yapmadık. Yapanların karşısında durduk. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde
kılık kıyafetinden dolayı kimseyi ayırmadım. Hayat biçiminden dolayı ayrımcılık yapmadım. Geçmişte kızlarımız başörtüsünden dolayı
adaletsizliğe maruz kaldılar. İkna odalarında kızlarımızın ne hale getirildiğini, okulların kapısından nasıl geri döndürüldüğünü gayet iyi
biliyorsunuz. Hala aynı çarpık zihniyetin artıklarıyla karşılaşıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınlarımızın orduda çalışmasını
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Arslan, “Bütün kadınları HAK-İŞ’te toplanmaya ve burada etkin mücadele vermeye çağırıyorum. Çünkü bu mücadeleyi sadece erkekle
bırakmayınız. Aksi halde kaybetmeye mahkûm olursunuz. Mücadelemizi taçlandırmak için buraya gelen 7 bine yakın kadın emekçimize teşekkür ediyorum. Biz kadın üyelerimiz artırıp onlara daha
çok inisiyatif vermek istiyoruz. Bizler kadın olmanın ne ağır bedeller
ödettiğini bilen insanlarız. Sendikalı kadın olmanın daha büyük bedeli var. Bütün bu zorlukları aşarak, bizimle birlikte yürüyen, sen-
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dikalarımızda görev alan kadınlarımızı kutluyorum. Sizler sineleri
yeryüzünün bütün mazlumlarına yetecek kadar yürekli insanlarsınız” dedi.
HAK-İŞ Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’na teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Sayın hanımefendiye ayrıca teşekkür
eden Arslan, “HAK-İŞ’in tarihsel mücadelesini bilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Saygıdeğer Hanımefendinin desteklerinin
süreceğine inanıyoruz” dedi.
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“TAŞERONLARIN TEK UMUDU HAK-İŞ’TİR”

HAK-İŞ OLARAK REFERANDUM KARARIMIZ ‘EVET’TİR’”

Arslan, “HAK-İŞ yarım milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından biridir. Bizi diğerlerinden ayıran şey kültürümüz ve
değerlerimizdir. Milli ve yerli duruşumuz ile mücadelemizi güçlü bir
şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de içerin Anayasanın bazı
maddelerinde değişikliğin TBMM’den geçtiğinde HAK-İŞ Başkanlar
Kurulu olarak durumu değerlendirip oy birliğiyle ‘Evet’ karar verdiklerini hatırlatan Arslan, “Anayasa değişikliği konusunda kampanyamızı balattık ve 16 Nisan’a kadar sürdüreceğiz. Birilerinin iddia ettiği
gibi Türkiye bu anayasal değişiklikle ne rejimini değiştirmekte ne
de üniter yapısından vazgeçmektedir. Bu konudaki hassasiyetimiz
bellidir. Demokrasimizin güçlendirilmesi için, güçlü bir Türkiye için,
ülkemizin istikrarı için, geleceğimiz için 'Evet’ diyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminden başlayarak her zaman emekçilerin yanında durduğunu
vurgulayan Arslan, şunları söyledi: “Zat-ı Alinizin emek ve emekçilerden yana tavrı bizim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Başbakanlığınız döneminde emekçiler için reform düzeyinde yasalar çıkarttınız. Başbakanlığınız son döneminde taşeron işçiler düzenleme
yaptınız. Sizin düzenlemeniz ile taşeron işçilerinin bazı hakları güvence altına alındı. Bugün getirilmek istenen Özel Sözleşmeli Personel statüsünün çalışanları tedirgin ettiğini söylemek istiyorum. Her
zaman sizin desteğinizi görmüş çalışanlar olarak, bu düzenlemeye
izin vermeyeceğinize inanıyorum. Bu salondaki arkadaşların büyük
bir bölümü taşeron emekçisidir. Taşeronların tek umudu HAK-İŞ’tir.
Bu açıdan HAK-İŞ’in taşeronlarla ilgili düzenlemede görüşlerinin
dikkate alınması Konfederasyonumuzu ve taşeron emekçilerini rahatlatacaktır. Yine geçici ve mevsimlik işçiler ile ilgili düzenlemelerin
çalışanların talebi doğrultusunda yapılacağına inanıyoruz.”

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI
FATMA BETÜL SAYAN:

“ÜRETEN VE ÇALIŞAN KADINLARIMIZIN ÜLKEMİZE
GÜÇ KATIYOR”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, AK Parti ve
Hükümet olarak kadınların iş yaşamı ile aile yaşamını kolaylaştıran
yasalar çıkardıklarına dikkat çekti.

“15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”
Arslan, HAK-İŞ’in gerçekleştirdiği her toplantıda unutturmamak
için 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini andığını hatırlatarak, “15
Temmuz’da Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir
kurtuluş mücadelesi vermiştir. Örgütümüzün bütün mensupları o
mücadelede ilk anlardan itibaren alanlarda yer almıştır. 100’e yakın
yaralı ve 4 şehidimizle 15 Temmuz’un tam da ortasında yer aldık.
Mensuplarımız Ahmet Özsoy’u, Celalettin İbiş’i, Hakan Gürsel’i şehit
verdik, ağır yaralananlarımız oldu. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve
bu darbe girişiminde bulunanların yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
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Sayan, “Ak Parti olarak kadın istihdamını
destekledik, artırdık. Onların eğitimini destekledik. Bunun yanında kadın girişimcileri
desteklemek için sermaye sağladık. Kadınların Meclis’te sayıca çok yer alması ve tesettürlü olarak da çalışabilmesi için adımlar attık. Üreten ve çalışan kadınlarımızın
ülkemize güç katacağına inanıyoruz” dedi.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANI MÜEZZİNOĞLU:

“KADINLARIMIZA SAHİP ÇIKAN
HAK-İŞ’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bizler özü itibariyle
hak ve adalet medeniyetinin mensuplarıyız. Hak ve adalet mücadelesini kurulduğu
günden beri yürüten, medeniyet değerlerimizi temel alarak onu gündemde tutan,
kadınlarımıza sahip çıkan HAK-İŞ’e teşekkür ediyorum” dedi.
Müezzinoğlu, “Kadının siyasal yaşam, çalışma hayatı ve sosyal hayattaki yeri konusunda verdiği büyük mücadeleler ve
kadınlarımızın konumlarında kaydedilen
aşamalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Çalışma hayatında bir kısım sorunların bulunduğunu ve bunları çözmek için yoğun
çalışma içinde olduklarını belirten Müezzinoğlu, “Sorunlarımızı sizlerin arzu ettiği
doğrultuda düzenleme yaparak çözmek
istiyoruz. AK Parti iktidarı ile birlikte kadın-
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larımızın çalışma hayatındaki düşük oranı bugün yüzde 33’le taşınmıştır. Bu oranı artırmaya gayret edeceğiz” dedi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ MUSTAFA
TORUNTAY:
HAK-İŞ 6.Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasına katılan bütün
HAK-İŞ'li emekçi kadınların gününü kutlayan TORUNTAY, HAK-İŞ
olarak bu yılda dünya kadınlar gününün yoğun bir katılımla gerçekleşmesinden dolayı tüm HAK-İŞ'li emekçi kadınlara teşekkür
etti.
HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ BAŞKANI YAVUZ:

“KADINLARIN İŞ VE SENDİKAL HAYATA KATILIMI İÇİN
PROJELER ÜRETİYORUZ”

Yavuz, “Her yıl olduğunu gibi Kadınlar Günü’nü bu yıl da daha bir
coşku ve yüksek katılımla kutluyoruz. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, kadınların çalışma hayatındaki konumu ve beklentilerini ortaya
koymak için bilimsel çalışmalar yapıyor, onların çalışma ve sendikal
hayata katılımı için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz” dedi.
Daha önce Kadın Dostu İşyeri Projesi gerçekleştirdiklerini ve kadın
dostu işyerlerine sertifika verdiklerini hatırlatan Yavuz, “Bugün yeni
bir projemizin daha startını veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın değerli
eşi muhterem Hanımefendiye projemize verdikleri destekten dolayı
teşekkür ediyorum. Yeni projemizde de kendisinden destek bekliyoruz” diye konuştu.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesini talep etti.
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ILLIONOSIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR LA
BARBERA TWAROG EMILY ESTHER:

“SENDİKALAR KADIN ÇALIŞANLARIN HAYATINI
KOLAYLAŞTIRIYOR”
Illionosis Üniversitesi öğretim üyesi profesör La Barbera Twarog
Emıly Esther, HAK-İŞ Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’nda
HAK-İŞ’li kadınlarla bir araya gelmenin kendisini onurlandırdığını
ifade ederek, davet edildiği için teşekkür etti.
Kendisinin 5 yıl önce gıda sektöründe çalıştığını hatırlatan Esther,
“İşyerinde çalışırken sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasındaki farkı gözlemle şansına sahip oldum. Orada sendikaların kadın
çalışanların hayatını kolaylaştırdığını anladım” dedi.
Son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılımının arttığına dikkat
çeken Esther, “Artık kadınlar çalışma hayatının ve sendikal üyeliklerin yüzde 40’ını oluşturuyorlar. Hatta sendikalarda görev almakla
yetinmiyorlar, üyeliklerini artırmaya çalışıyorlar. Özellikle yeni nesil
kadınlarımızın bu cesaretli davranışını kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tablo hediye etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aile fotoğrafı çektirildi.
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU
ANAYASA GÜNDEMİYLE TOPLANDI
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında 11 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde toplandı. Başkanlar kurulu toplantısına Genel Başkanımız Mahmut
Arslan,Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Cengiz Gül,
Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Başkanları katıldı.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin Gündeminde Bulunan Yeni Anayasa ve Referandum Sürecine ilişkin toplandı.
Başkanlar Kurulunda ayrıca Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Yavuz Atar'da Yeni Anayasa ve Referandum süreciyle ilgili
sunum yaptı.
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEĞİNİ

SONUÇ BİLDİRGESİYLE AÇIKLADI
11 Şubat 2017 / ANKARA
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE

TAM
DESTEK
GELECEĞİMİZ İÇİN

40 günde
50 toplantı

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin Gündeminde Bulunan Yeni Anayasa ve Referandum Sürecini değerlendirmek
üzere 11 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, anayasa değişikliği ile seçilme yaşının
seçme yaşında olduğu gibi 18’e düşürülmesini, gençlerin siyasette
önünün açılması acısından önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

1. Yeni Anayasa ve Referandum Süreci: HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin yeni
anayasa çalışması olduğunu biliyor, öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa talebimizi her platformda ve objektif bir şekilde dile
getiriyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının devletin başı olması,
yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanında bulunacak olmasını, Devlette iki başlılığın ortadan kalkması ve yetki karmaşasının yaşanmaması açısından önemli bulmakta; Cumhurbaşkanlığının hem
Meclise hem de Millete karşı sorumlu hale gelmesini, yetki kullanıp
da sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmamasını önemsemektedir.

HAK-İŞ’in 41 yıllık onurlu tarihi Yeni ve Sivil Anayasa talebine ilişkin;
bir taraftan kendi bünyesinde çalışmalar yapmış, bir taraftan da diyalog temelli ortak çalışmalara katılım sağlamıştır.
Bu nedenle; HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1990’lı yılların başından
itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek gerekse yaptığımız açıklama ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor
bunun yanı sıra çeşitli Anayasa platformlarında da aktif olarak yer
alıyoruz.
Türkiye’nin mevcut Anayasa ile özgür dünyada gideceği herhangi bir
yol kalmamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin değişmesini ve dönüşmesini istiyoruz. Türkiye’nin değişmesinin, dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren
Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının kural olarak sadece
iki dönem seçilebilecek olmasının siyasetteki değişimlerin önünü
açacağını, koalisyon sorunlarının ortadan kaldırılacağını, hızlı ve
etkili bir yürütmenin kalkınma sürecine katkı sağlaması açısından
önemli bulmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, milletvekili sayısının
600’e çıkarılmasını toplumu temsil açısından, yargıdaki çift başlılığı
getiren askeri yargının anayasadan çıkarılması ve yargı bütünlüğünün sağlanması ve HSYK’nın yapısının daha demokratik bir yapıya
kavuşturulması açısından olumlu ve önemli bulmaktadır.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, her zaman Türkiye’nin istikrarından yanadır ve Anayasa referandumunda da istikrardan yana tavır alacaktır.

Biz Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin ihtiyacından kaynaklandığını
biliyoruz. 2007 yılında yaşamış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı seçim
krizleri ve arkasından gelen referandumda Cumhurbaşkanın halk
tarafından seçilmesi kararıyla başkanlık sistemin temelleri atılmış
oldu. 2014 yılından itibaren halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı var.

Biz HAK-İŞ olarak ülkemizi seviyor, ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye’nin istikrarını önemsiyoruz. Ülkemizin sistem
kaynaklı bir yönetim krizine girmesini istemiyoruz. Türkiye’nin yeterince sorun alanları olduğunu biliyoruz. Bu sorunlara bir de sistem
sorununun eklenmesini istemiyoruz.

Mevcut sistem çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi yürütebilseydi, teamüller yaşatabilseydi, halkın iradesine saygı gösterip
vesayet odakları tarafında müdahale yapılmasaydı, darbelerle karşı
karşıya gelinmeseydi Türkiye bir arayış içerisine girmeyecekti.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, referandumda çözümden yana
ve ülkemizin sistem krizlerini yaşamaması noktasında bir kararlılık
içerisinde olmaya devam edeceğiz. Mevcut sorunları tarihe gömmek istiyoruz, tüm milletimizi, üyelerimizi referandumda sandığa
davet ediyoruz.

Yapılmak istenilen değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetiminde var olan bir takım sorunların ortadan kaldırılmasıdır.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN

YOĞUN BİR KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLATILDI

HAK-İŞ’in Anayasa kampanya programını açıklamak üzere 9 Mart
2017 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın toplantısında HAKİŞ’in Anayasa çalışmaları hakkında ayrıntılı açıklama yaparak, kampanyanın startını verdi.
Arslan, “HAK-İŞ olarak, Anayasa değişikliği konusunda “40 günde
40 toplantı” ile kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları sürdüreceğiz.
Bunun yanı sıra sendikalarımızın düzenleyeceği müstakil programlarla da günde birkaç toplantı ile yoğun bir kampanya dönemini başlatmış oluyoruz” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in Anayasa konusunda 41 yıllık tarihi içerisinde sivil,
demokratik, katılımcı ve özgürlükçü Anayasa talebini her fırsatta ve
ısrarla dile getirdiğini ifade etti. HAK-İŞ’in 1982 Anayasasının topluma dayatılmasından önce 1961 Anayasasının vesayetçi yapısına da
itiraz ettiğini hatırlatan Arslan, HAK-İŞ’in yeni ve sivil bir Anayasa
konusunu kurulduğu tarihten bugüne hep seslendirdiğini hatırlattı.
Arslan, ülkemizin gündeminde olan kısmi Anayasa değişikliğinin
HAK-İŞ’in yetkili organlarında geniş anlamda tartışıldığını ve 22
sendikamızın oy birliği ile Anayasa değişikliğine tam destek kararı
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verdiğini kaydetti. Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Anayasa değişikliklerindeki açık ve net tavrımızı bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da aynı şekilde sürdürmeye kararlıyız” dedi.

YOĞUN BİR KAMPANYA DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ
Arslan, Anayasa konusunda yürütülecek kampanya sürecine ilişkin
şu bilgileri verdi:
“Kurucuları arasında yer aldığımız Sivil Dayanışma Platformunun
Türkiye genelinde gerçekleştireceği kampanyaların bir bölümüne
logomuzla ve teşkilatımızla HAK-İŞ olarak biz de destek veriyoruz.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ yaklaşık 7 ilde Sivil Dayanışma Platformuyla ortak olarak hareket edecektir.
Ayrıca Türkiye AB Karma İstişare Komitesinin bünyesinde oluşturulacak olan ekonomi ağırlıklı toplantılarda da HAK-İŞ olarak, Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerimizi paylaşacağız ve bu toplantılarda teşkilatımızla birlikte yer alacağız.
HAK-İŞ’in kendi belirlediği illerde bağlı sendikalarımızla birlikte büyük salon toplantılarıyla bu değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmaya,
anlatmaya devam edeceğiz.
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Özet olarak, HAK-İŞ Anayasa değişikliği konusunda 40 günde 40
toplantı ile kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdürecektir.
Sendikalarımızın düzenleyeceği müstakil ayrı programlar aracılığıyla bunun üzerinde günde birkaç toplantıyı gerçekleştirmek suretiyle
yoğun bir kampanya dönemini HAK-İŞ olarak başlatmış oluyoruz.”

REFERANDUMUN DEMOKRATİK BİR OLGUNLUK
İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Anayasa değişikliği referandumunun demokratik bir olgunluk içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Arslan, Türkiye’de ve yurtdışındaki bütün yurttaşlarımızı referanduma katılmaya davet etti.
Arslan, “Referandumda milletimizin vereceği her türlü karar, gerek
evet, gerekse hayır bizim için takdire şayandır; saygı duyulacak ve
sonuçlarının tartışılmayacağı bir sonuçtur” dedi.

KAMPANYAMIZI, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ DOĞRU,
OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE ANLATARAK SÜRDÜRECEĞİZ
HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin
Evet” sloganıyla yola çıktığını ifade eden Arslan, “Kampanya sürecinde gerek 'Evet' gerek 'Hayır' diyecek olanlar, lütfen, bu ülke içinde birlikte yaşadığımız ve yaşayacağımızı unutmadan üsluplarına,
kampanyalarına dikkat etsinler. HAK-İŞ hiçbir kampanyasında ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, toplumu bölücü bir üslup kullanmamıştır. 16
Nisan'da milletimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz ve inanıyoruz. Bize düşen görev, milletimize bu değişikliği doğru, objektif bir şekilde anlatarak
sürdürmektir” dedi.
HAK-İŞ olarak, Anayasa değişikliğini Türkiye için çok elzem ve son
derece önemli olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye devletinin demokrasiye geçtiği 1950 yılından bu tarafa kurulan hükümetler, yaşadığımız krizler, cumhurbaşkanlığı krizleri, ekonomik krizler, hükümet krizleri bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman maalesef
dünyanın bazı ülkelerinde Parlamenter sistem olarak yürüyen ve
ülkemizde de bunu gerçekleştirmek için ortaya koyduğumuz çalışmalar başarısız olmuştur. Keşke Türkiye Parlamenter sistemi gerçek anlamda demokratik ülkelerde olduğu ölçüde yaşatabilseydi.
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Teamülleri uygulayabilseydi. Ülkemizin sorunlarını çözebilecek hükümetleri kurabilseydi. Ülkemizin menfaatlerini düşünerek vesayet
odaklarına karşı çıkabilseydik, bugün bunları tartışmayacaktık” dedi.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE
İHTİYACIMIZ VAR
Türkiye’nin değişmesine ve yeni bir Türkiye yaklaşımıyla bütün sorunları çözecek bir perspektifle hareket etmesine duyulan ihtiyaca
dikkat çeken Arslan, “Türkiye devletinin içerden ve dışarıdan her
türlü saldırıya açık olduğu bir dönemde hem FETÖ terör örgütü
hem DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerin saldırısıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde güçlü iktidarlara, güçlü hükümetlere, güçlü
bir Türkiye Cumhuriyeti devletine ihtiyacımız her zamankinden daha
fazladır” dedi.
Türkiye’nin bölgesinde ve özellikle dünyada etkin, oyun kurucu, ülkenin içerdeki ve dışarıdaki sorunlarını çözebilecek kapasiteye ve
iradeye sahip güçlü yönetimlere ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken
Arslan, “Onun için bu Anayasa değişikliği öncelikli olarak güçlü bir
yönetim vadettiği için ve getirilecek olan düzenlemeler hükümet
krizlerini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olduğu için evet
diyerek buna destek vermesini istiyoruz” dedi.

GETİRİLMEK İSTENEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, BİR
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinin Anayasanın ilk 4 maddesinde başlangıç bölümüyle beraber açıkça ilan edildiğini ifade
eden Arslan, şunları kaydetti:
“Bu Anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerine
yönelik herhangi bir düzenleme getirmemektedir. Türkiye devletinin şekli cumhuriyettir. Türkiye demokratik, sosyal, laik bir hukuk
devletidir. Başkenti Ankara’dır. Marşı İstiklal Marşıdır ve Türkiye’nin
bayrağı beyaz hilal ve yıldızlı Albayrak’tır. Cumhuriyetin niteliklerini,
rejimimizi ifade eden bu kavramlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yapılmak istenilen değişiklik bir rejim değişikliği değil,
bir sistem değişikliğidir.
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ARSLAN, GAZİANTEP’TE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HAFTASI PROGRAMINA KATILDI
Arslan, “Bunların getirmiş olduğu ağır yük ve sorumluluğun farkındayız ancak özellikle Çalışma Bakanlığının ve sosyal tarafların
göçmenlere yönelik olarak hazırlamış olduğu, getirmiş olduğu düzenlemenin yeterince ilgi görmemiş olduğunu düşünüyoruz” diye
konuştu.

Kayıt dışılık Gaziantep’in başarısına yakışmıyor
Suriyelilerle ilgili getirilen düzenlemelerle bir işyerinin yüzde 10’unu
geçmeyecek şekilde yapılmış bir düzenleme olmasına rağmen hala
çok az sayıda kayıtlı ve izinli işçilerin çalıştırıldığını dile getiren Arslan, “Bu durum Gaziantep’in büyük başarısına yakışmıyor. Bu konuyu birlikte çözmemiz gerekiyor. Bu konuda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç varsa bunu da konuşmamız gerekiyor” dedi.

2012 yılında ilk defa müstakil bir yasamız oldu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 31’ncisi düzenlenen İş
Sağlığı ve Güvenliği haftası programına katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl “Hayatınıza İş
Sağlığı ve Güvenliğini Dahil Edin!” temasıyla Gaziantep Şehit Kamil
Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya
Genel Başkanımız Mahmut Arslan katılarak bir konuşma yaptı.

Daha fazla kayıtlı çalışan istiyoruz
Toplantıda konuşan Arslan, “Gaziantep’in çalışma izinleri konusunda diğer alanlarda olduğu gibi istihdam ve ihracat alanında bölgenin
bütün sosyo ekonomik sorunlarını çözme konusundaki misyonuna
çalışma hayatının aktörleri olan işverenlerimizin ve devletimizin çalışma izinlerini daha fazla alarak kayıtlı çalıştırmalarını özellikle arzu
ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Talebimiz kayıtlı ve izinli çalıştırma konusudur
Çalışma hayatındaki kayıt dışı işsizlik rakamlarının can sıkıcı, hüzün
verici ve ülkemizi geleceğe taşımayacak olan rakamlar olduğunu
belirten Arslan, “Bu konuda Valimizden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Sanayi ve Ticaret Odalarımızdan ve bütün işverenlerimizden talebimiz bölgede özellikle kayıtlı ve izinli çalıştırma
konusundadır” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeler yeterince ilgi görmedi
Gaziantep ilinin aynı zamanda Suriye sınırında olan bir şehir olduğunu ve Nizip’te bulunan konteynır kent dahil olmak üzere bölgede
yaklaşık olarak 600 bin civarında göçmen bulunduğunu açıklayan
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İş sağlığı ve iş güvenliği konusunun ülkemizin kadim bir sorunu olduğunun altını çizen Arslan, “Ne yazık ki bunca yaptığımız düzenlemeye rağmen 2012 yılında çok önemli bir başarıya imza attık. İlk
defa müstakil bir yasamız oldu. Bu yasayla birlikte 2015’te yaşadığımız ciddi kazalardan dolayı yeni bir kısım hamleler yaptık” şeklinde
konuştu.
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Biz Anayasa değişikliğinin bütün maddelerinin
Türkiye
Devletinin geleceği
açısından sivilleşme,
daha çok demokratikleşme, güçlü bir
yönetim biçimi, katılımcılığın sağlanması,
daha geniş kitlelerin
oy kullanmasını ve
seçilmesini sağlayacak olan bir değişiklik olarak görüyoruz.
Onun için HAK-İŞ
olarak Anayasa Değişikliğine Tam Destek,
Geleceğimiz İçin Evet
sloganıyla yola çıktık.”
Mahmut Arslan, 2007
yılındaki
cumhurbaşkanlığı seçimini
hatırlatarak, “Bugün
Anayasa
değişikliğine karşı çıkanların
bir bölümünün, bu
Anayasa değişikliğinin müsebbibi olduğunu unutmaması gerekiyor.
Eğer Türkiye, 2007 yılında Cumhurbaşkanını teamüllere uygun olarak seçebilseydi belki bugün bunları tartışmıyor olacaktık. Ama her
şerde bir hayır vardır. Türkiye böyle bir Anayasa değişikliği ile vesayet odaklarının vesayetinden kurtulacak” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in 41 yıllık onurlu tarihinde Anayasa konusunda pek
çok çalışma yürüttüğünü belirterek, bunları şöyle sıraladı:
“1982 Anayasası, yapılış süreci, Anayasa komisyonunun oluşturularak referandumda oylatılmasına kadar geçen bütün süreçler arızalı,
problemli, meşruiyeti tartışmalı olağanüstü bir dönem Anayasasıdır.
HAK-İŞ, 1982’den başlayarak bu demokratik olmayan Anayasanın
sivil ve yeni bir Anayasa ile taçlandırılması talebini ısrarla ve inatla
sürdürmüştür. 1987’de gerçekleştirilen siyasi yasakların kaldırılması referandumuna HAK-İŞ destek vermiştir.
1992 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 gün süren Anayasa Kurultayında
da yine toplumun değişik kesimleri Anayasayı tartışmış, Türkiye’nin
yeni bir Anayasaya ne kadar çok ihtiyacı olduğu da açıkça sonuç raporunda ifade edilmiştir.
1990’lı yıllarda AB sürecinin gerçekleştirilmesi için yapılan bütün
Anayasa değişikliklerine HAK-İŞ tam destek vermiştir.
12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen kısmi Anayasa değişikliği
referandumunda HAK-İŞ, “Darbelerin Karanlığından Demokrasinin
Aydınlığına Evet” diyerek, vesayetçi yapının ortadan kaldırılması için
tam destek vererek kampanyasını sürdürmüştür.
Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin yeni bir Anayasa ihtiyacını bir
kez daha vurgulamak istiyoruz. Özellikle 2011 yılında başlayan, par-
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tilerin tamamına yakınının yeni Anayasa talebini vurguladığı ve Meclis’te uzun görüşmelerin yapıldığı Anayasa Uzlaşma Komisyonuyla
bu sürecin ete kemiğe büründürüldüğü 60 küsur madde üzerinde
uzlaşıldığını, ama ilerisinin getirilemediğini üzüntüyle ve hayal kırıklığıyla yaşadık.
HAK-İŞ olarak, o süreçte de özgün Anayasa çalışmamızı yaptık ve
kendimize ait olan bir Anayasa önerisini hazırlayarak TBMM Uzlaşma Komisyonuna ve kamuoyuna sunduk.
Yapılacak olan kısmi Anayasa değişikliği kabul edilmesi durumunda
bile bizim bütün sorunlarımızı çözmeye yetmeyecektir. Darbecilerin,
cuntacıların, olağanüstü dönemin, o güçlü apoletli paşalarının Anayasanın üzerindeki o ruhu maalesef hala ortadan kalkmayacaktır.

HABERLER

Anayasa değişikliği referandumuna giderken darbeci zihniyetin ürünü olan bu antidemokratik darbe ürünü Anayasadan kurtulma zamanının geldiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Maalesef Meclis’teki görüşmelerde genel bir uzlaşma olamadığı için
kısmi bir değişiklik söz konusudur. Bugün biz bu kısmi değişikliği
tartışıyoruz.”
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Toplantıda Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından hazırlanan "Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz İçin Evet" kitapçıkları da
kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu kitapta, Konfederasyonumuzun
Anayasa değişikliğine neden "Evet" dediği ve geçmişte yürüttüğü
Anayasa çalışmaları hakkında bilgiler yer alıyor.

ARSLAN, ZONGULDAK’TA
"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU"NA KATILDI

Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine
Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 Günde
40 toplantı” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında Zonguldak’ta bilgilendirme toplantısına katıldı.
Arslan, “40 Günde 40 Toplantı” yürüteceğimiz kampanya programı
kapsamında üyesi olduğumuz Sivil Dayanışma Platformu (SDP)
tarafından 9 Mart 2017 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen
toplantıya katıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Zonguldak’ta düzenlenen “Anayasa
Değişikliği Sempozyumu”na katılarak bir konuşma yaptı. Sempozyumda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Emniyet Müdürü Ahmet Metin
Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve vatandaşlar katıldı.
Genel Başkan Mahmut Arslan, Zonguldak temasları kapsamında
HAK-İŞ İl Başkanları ve teşkilatımızın temsilcileri ile bir araya geldi.
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ARSLAN, KARABÜK’TE İKİ AYRI PANELDE
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI
Karabük’te, Milli Türk Talebe Birliği Karabük İl Başkanlığının organize ettiği ‘Yeni Sistem Büyük Türkiye’ panelinde konuşan Arslan, mevcut parlamenter sistemin
getirdiği zorluklara dikkat çekerek, “Geçmişten bugüne
yaşadığımız bütün krizlerin arkasında eğer parlamenter
sistem sorunlarımızı çözmüş olsaydı, biz bugün bunları
tartışmayacaktık” dedi.
Panele Genel Başkan Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sivil
Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Muharrem Kılıç ve AK Parti Kadın Kolları Yönetim
Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay katıldı.
“Ben ülkemi seviyorum, potansiyeline güveniyorum ve
bölgesinde güçlü etkin oyun kurucu bir ülke olmasını
istiyorum” diye konuşan Arslan şunları kaydetti:

Karabük’te, Milli Türk Talebe Birliği Karabük İl Başkanlığının organize ettiği ‘Yeni Sistem Büyük Türkiye’ panelinde konuşan Arslan,
mevcut parlamenter sistemin getirdiği zorluklara dikkat çekerek,
“Geçmişten bugüne yaşadığımız bütün krizlerin arkasında eğer parlamenter sistem sorunlarımızı çözmüş olsaydı, biz bugün bunları
tartışmayacaktık” dedi.
Panele Genel Başkan Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Sivil Dayanışma
Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç ve AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay katıldı.
“Ben ülkemi seviyorum, potansiyeline güveniyorum ve bölgesinde
güçlü etkin oyun kurucu bir ülke olmasını istiyorum” diye konuşan
Arslan şunları kaydetti:
“Ben ülkemdeki değişim ve dönüşüme katkı vermek istiyorum ama
bu sistem benim önümü tıkıyor. Benim istemediğim, beklemediğim
ve arzu etmediğim bir istikamete bizi zorluyor ve biz o krizlerinde
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faturalarını da en ağır şekilde ödüyoruz. 1980 darbesinin temel gerekçelerinden bir tanesi işçilerdir. Askeri cuntanın lideri sendikacıları hedef almıştır. 12 Eylül darbesini yapmamızın nedenlerinden bir
tanesi sendikalardır demiştir. Fatura olarak sendikalara çıkarılan
darbeler elimizden başta kıdem tazminatlarımızı, ikramiyelerimizi
ve pek çok mevzuatta alanda bizi sınırlandırmıştı. Bunu parlamento
mu yaptı, hayır, askeri darbeyi yapan cuntacılar böyle uygun gördüler ve böyle yaptılar. Kim kaybetti, işçiler kaybetti. Parlamenter
sistemi orda şeklen koruyarak, sorunlarımızı çözebildik mi maalesef çözemedik. 1971, 12 Mart muhtırası, 1960 darbesi ve 28 Şubat
süreçleri dahil bütün süreçlerde ve koalisyonlar dönemlerinde yaşadığımız krizlerde kaybeden milletimizle birlikte çalışanlar olmuştur.
Ben ülkemde sorumluluk sahibi bir sendikacı ve işçi olarak sorumluluklarımı yerine getirerek ülkeme hizmet ederken, işletmelerimiz
üretimine katkı verirken, neden krizlerin faturasını biz ödeyelim. Bu
krizlerin sebebi biz değiliz ki, sebebi sistemin getirdiği zorluklar.”
Genel Başkan Mahmut Arslan, Karabük’te Karabük Üniversitesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konfe-
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rans salonunda düzenlenen “Yeni Sistem Büyük Türkiye” konferansına da katılarak bir konuşma yaptı.
HAK-İŞ’in yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu her zaman dile getirdiklerini ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar da yaptıklarını anlatan
Arslan, “Keşke bugün Türkiye Cumhuriyeti yeni bir anayasayı referanduma götürecek olsaydı. Keşke biz bütünüyle toplumsal talepleri karşılayan, çoğulcu, katılımcı, demokratik ve özgürlükçü yeni bir
anayasayı elde edebilseydik” diye konuştu.
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu, mevcut sistemin
kriz üretme üzerine inşaa edildiğini savunan Arslan, “Ben ülkemin
bekasından, geleceğinden, krizler yaşayacağından endişe ediyorum.
Çünkü bu sistem bize çatışma ve kriz, sorun üreten bir yapı sunuyor.
Ortada gerçekten sürdürülemez bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz bu
sistemle yürüyemeyiz, yürümek istersen tökezler, yaşanan krizlere
yeni krizler ilave etmek zorunda kalırız. Bu kişilere bağlı değil, sistemin önümüze koyduğu bir kriz. Bu anayasa değişikliğini yapamazsak yeni krizlerin yaşanacağının altını çiziyoruz” dedi.
Darbelerin ve krizlerin en ağır faturalarını hep çalışanların ödediğinin
altını çizen Arslan, o yüzden bu anayasa değişikliğini desteklediklerini, Türkiye’nin şimdikinden asla geri gitmeyeceğini, asla kötü olma-
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yacağını, Cumhurbaşkanının şimdikinden daha fazla yetkilere sahip
olmayacağını, aksine daha güçlü bir Türkiye olacağını dile getirdi.

“ENDİŞE VE KAYGILAR VARSA BUNU GİDERMEK BİZE
DÜŞÜYOR”
Arslan, rejimin asla değişmediğini, tartışmaların ideolojik ve bir algı
üzerine yapıldığını belirterek, “‘Evet’ yada ‘Hayır’ diyenlerin endişe
ve kaygıları varsa bunu gidermek bize düşüyor. Biz bunu yapabildiğimiz ölçüde 16 Nisan’a giderken, 16 Nisan’dan sonra Türkiye’nin
yeni bir döneme girmesini sağlamak için referanduma ‘Evet’ diyerek
bunu taçlandırma arzusu ve temennisindeyiz” dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet
Ferudun Tankut ve vatandaşların katıldığı konferansta, Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç ve AK
Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay da
yeni anayasa hakkında bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

ARSLAN, KASTAMONU’DA “YENİ SİSTEM, BÜYÜK TÜRKİYE”

KONFERANSINDA KONUŞTU

Arslan, Kastamonu Milli İrade Platformu’nun organize ettiği “Yeni
Sistem Büyük Türkiye” konferansında sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile bir araya geldi.
Düzenlenen konferansta konuşan Arslan, 16 Nisan’da yapılacak
halk oylamasının önemine değindi.
Günümüzde yaşanan birçok sorunun temelinde mevcut anayasanın
bulunduğunu belirten Arslan, yaşanan sorunların temel kaynağını
darbecilerin, cuntacıların halka zorla dayattığı, toplumun yapılış sürecinde yer almadığı, meşruiyeti tartışmalı 82 Anayasası olduğunu
ifade etti.

Halk oylamasında mevcut anayasadaki bazı bölümlerin değiştirileceğini vurgulayan Arslan, “Bugün anayasa değişikliğini tartışırken,
‘Biz devlet kurduk, bu devletin anayasası nasıl olmalı’ gibi bir tablo
ile karşı karşıya değiliz. Anayasa yaparken mevcut 82 Anayasası’na
bakıyoruz, bunun bazı bölümlerini değiştiriyoruz. Yeni bir anayasa
yapmıyoruz.” diye konuştu.
Konferansta Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu
Üyesi Işıl İlgin Oktay da sunum yaptı.
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ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de üyesi olduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum örgütleri, “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantıları ile devletin iş dünyasına verdiği teşvikler, yapılan iyileştirilmeler 12 ilde girişimcinin
ayağına giderek anlatacak.

layacaklarını belirterek, “Bu toplantı dizisinin devamında ticaretin
mevcut durumunu sektörlerle değerlendireceğiz, yeni politikalar
ve çözümler üreteceğiz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda, ticaret sektörünün gelecek vizyonunu belirleyeceğimiz Türkiye Ticaret
Kongresini gerçekleştireceğiz” dedi.

‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ toplantılarının tanıtımı amacıyla 7 Mart
2017 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de düzenlendi. Toplantıya Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan HAK-İŞ, TOBB, TESK, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN ve TZOB ile iş dünyası sivil toplum kuruluşları ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK
ve TÜMSİAD Başkan ve temsilcileri katıldı.

AK Parti hükümetleri olarak, 14 yıl boyunca tacir, sanayici ve esnafla
iş birliği halinde çalıştıklarına dikkati çeken Tüfenkci, “İstişare kültürünün gereği olarak attığımız tüm adımlarda vatandaşlarımızın taleplerini esas aldık. Ekonomimizi büyütmek için tüm taraflarla el ele
verdik. Bu çalışmalarımız sonucunda 2002'den bu yana ülke ekonomisini çok ileri seviyelere taşıdık. Yapısal reform ve tedbirler sayesinde ülke ekonomimiz, tekrar büyüme sürecine girdi” diye konuştu.

“Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantıları; Van, Eskişehir, Diyarbakır,
Adana, İzmir, Samsun, Edirne, Antalya, Malatya, Bursa, Konya ve
Gaziantep olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek.
Toplantının açılışında TOBB Başkanı M. Hisarcıklıoğlu bir konuşma
yaptı. İş dünyası için çok sayıda iyileştirme ve çok önemli teşvikler sağlandığını ancak girişimcilerin bunlardan yeterince haberdar
olmadığını hatırlatarak, bu imkânlardan yararlanmaları için detaylı
bilgilendirmeler yapacaklarının altını çizdi.
Son dönemde hükümetin, istihdamı, ticareti ve sanayiyi, tarımı
destekleme yönünde yeni adımlar attığına değinen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Ancak, üyelerimizin, vatandaşlarımızın pek çoğu,
verilen yeni teşviklerden, desteklerden bihaber. Devletimiz teşvik
veriyor, ama yeterli başvuru olmadığı için pek çok kaynak kullanılamıyor. İşte bu iletişimi sağlayabilmek için yeni bir kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında,
“Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantılarına 14 Mart'ta, Van'da baş-
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Bu kapsamda çok sayıda ekonomik teşvik paketini yürürlüğe koyduklarını dile getiren Tüfenkci, “Reel sektör, ihracatçı ve KOBİ'lerin
rahatlatılmasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbiri uygulamaya aldık. Bakanlık olarak ekonomimize hız kazandıracak birçok
yeniliğe de imza attık. Ancak sahada gördüğümüz manzara ve iş
dünyasından aldığımız tepkiler, bu kadar çok iyileştirmelere ve teşviklere rağmen, bu uygulamaların bilinmediğini ve muhatapları tarafından yaygın şekilde anlaşılmadığını gördük” değerlendirmesinde
bulundu.
Anayasa değişikliğine yönelik referandum süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, “16 Nisan Türkiye'de önemli bir
tarih. Burada bir referandum gerçekleşecek. Bu referandumda anayasa değişikliği de oylanmış olacak. Bu anayasa değişikliğinin de bizim bu toplantılarımızın gündeminde olacağını şimdiden söyleyelim.
Çünkü bu anayasa değişikliği tüm toplumu etkilediği gibi, en fazla iş
dünyasını, çalışanları ve burada temsil edilen kitleyi yakından ilgilendiriyor. Onun için anayasa değişikliği oylaması, herkesten daha fazla
üretenler ve ticaret erbaplarını ilgilendiriyor. Yönetimsel krizlerden
en fazla reel sektör etkileniyor” diye konuştu.
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BAKANLARI VE KİK HEYETİNİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum örgütü başkan ve temsilcilerini 7 Mart
2017 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladı.

Genel Başkanımız Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız
Mehmet Şahin ve Mustafa Toruntay ile Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız misafirlerimize ev sahipliği yaptı.

YILDIZ, MÜSİAD BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 15
Mart 2017 tarihinde Ankara'da Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 9’ncu Bilim ve Teknoloji Ödülleri
törenine katıldı.
Törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Nail
Olpak, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız yanı sıra Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın Başkan ve yöneticileri
katıldı.
Törende, MÜSİAD 9’ncu Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerine takdim edildi.
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ARSLAN, “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR” ÇALIŞTAYINA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın başkanlığında Ar-Ge
başkanlığınca 6 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Hidiv Kasrında düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Üzerine Yaklaşımlar"

toplantısına katıldı. Arslan, siyasiler, sivil toplum kuruluşu liderleri,
yazarlar, araştırmacılar ile alanında birçok yetkin ismin katıldığı toplantıda, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in anayasa çalışmaları ve yeni
sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIK, HAK-İŞ’TE REFERANDUMU ANLATTI
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Anayasa değişikliği konusunda üyelerimizi bilgilendirmek
amacıyla HAK-İŞ’te bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur
Çalık, Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu,
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Yavuz,
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan
ve yöneticileri ile birlikte kadın üyelerimiz katıldı.
Toplantı Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun HAK-İŞ’li kadınları selamlamasıyla başladı.
Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun
açılış konuşmasının ardından Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı Öznur Çalık üyelerimize Cumhurbaşkanlığı
Sistemi’nin ne gibi değişiklikleri getireceğini anlattı.
“15 Temmuz bizim ikinci kurtuluş savaşımızdı şimdi
ise ikinci kuruluş sürecimizdir”
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 15
Temmuz gecesi yaşananlar ile Türkiye’nin çok zor
günleri geride bıraktığını ifade ederek, “15 Temmuz
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bizim ikinci kurtuluş savaşımızdı şimdi ise ikinci kuruluş sürecimizdir. Türkiye’nin bütün unsurlarını kendisini, ülkesini, milletini sahipleneceği ikinci bir kuruluş dönemidir” diye konuştu.
“İkinci kuruluş süreci, 16 Nisan referandumuyla taçlanacak”
Çalık, “İkinci kuruluş süreci, yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız bir
kez daha 16 Nisan referandumuyla taçlanacak diye umut ediyorum”
dedi.
Çalık, parlamenter sistemin olumsuz yönlerini anlatarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin neden gerekli olduğu hakkında önemli bilgiler verdi.
Çalık, “Türkiye tarihinde ne zaman darbe yapılmak istense o zaman
Cumhurbaşkanlığı seçimini, provoke etmek ve darbelere zemin hazırlamak için aracı olarak kullanmışlardır” açıklamasında bulundu.
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez seçim hükümeti kurarak ülkemizi idare ettik”
Yakın tarihe bakıldığında 7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet
kurulamadığını anlatan Çalık, “Seçim sonucu koalisyon hükümeti
kuramadık. Yüzde 41-42 oy almamıza rağmen hükümet kuramadık.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez seçim hükümeti kurarak ülkemizi idare ettik” ifadelerini kullandı.

| 57

“Sorunumuz hükümet sistemi sorunudur”
Siyasi istikrarın sağlanamamış olmasından dolayı Türkiye’de 65 tane
hükümet kurulduğunu söyleyen Çalık, “94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti
devleti 65 tane hükümet kurmuştur. Sorunumuz hükümet sistemi
sorunudur. Bu hükümet sistemi sorununu siyasi istikrarı sağlamak
için istiyoruz”
Çalık, “Parlamenter sistemin bozukluklarını rahmetli Turgut Özal,
rahmetli Alparslan Türkeş, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, rahmeti Süleyman Demirel, rahmetli Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli, Binali
Yıldırım dile getirerek hepsi devlet bu sistemle gitmez dedi. Bizim
bu hükümet sistemini değiştirmemiz gerekiyor dediler” şeklinde
konuştu.
Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Merkez kadın komite başkanı
Fatma Yavuz Konfederasyonumuzun daveti üzerine HAK-İŞ’li kadınlarla buluşan ve Referandum sürecini anlatan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından HAK-İŞ’e bağlı sendika temsilcilerimiz ve
üyelerimiz anayasa değişikliği konusunda merak ettikleri soruları
sordular.
Toplantının sona ermesinin ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Yavuz tarafından Öznur Çalık’a hediye takdim edildi.
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ARSLAN, DARBELER HEP İŞÇİYİ VURDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
“Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası
kapsamında, 30 Mart 2017 tarihinde Yalova'da Hizmet-iş sendikamızın eğitim seminerine katıldı.
Eğitim seminerinde konuşan Arslan, Konfederasyonumuz HAKİŞ’in Başkanlar Kurulunda aldığı karar doğrultusunda “Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla temasıyla
yola çıktığını belirterek, “40 günde 40 il projesiyle illerimizde Anayasa değişikliğini anlatıyoruz.
HAK-İŞ’in 1979 yılında kurulduğunda bu güne 41 yıl tamamlandı. 41
yıllık tarihimizin her aşamasında demokrasiden yana temel hak ve
hürriyetlerden yana özgürlüklerden yana insan hakları temelinde bir
dünya, bir Türkiye talebimizi hep söylemiştik. İsmimiz özel olarak
seçilmiştir adı HAK yani ADALET demektir. Biz hem ülkemizde hem
yeryüzünde hem çalışma hayatında her alanda adalet diye yola çıktık adaletsizliklere karşı haksızlıklara karşı hakikaten bizlerin hak
ve hukukuna saygı göstermeyenlere karşı bir mücadelenin adıdır
HAK-İŞ” bu yüzden 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğine
evet diyoruz” dedi.

“DARBELER HEP İŞÇİYİ VURDU”

maalesef bir konfederasyonun genel sekreterini bakan yaparak kazanılmış haklarımızı geri götürdüler sendikal örgütlenmeyi zorlaştıracak yeni düzenlemeler getirdiler. İlk defa ikramiyelerimize sınır
getirdiler, kıdem tazminatımıza sınır getirdiler ve biz 12 Eylül darbesinin en büyük mağduru pozisyonuna düştük. 1980 darbesi yapıldığı
zaman sendikalara kayıtlı üye işçi sayısı toplam işçi sayısının yüzde
50’sinden fazlaydı. Bugün bu oran toplam yüzde 11. 12 Eylül rejimi
sendikal hareketi tasfiye etmiştir. Sendikalar geleceğini ciddi şekilde
kaybetmiştir” diye konuştu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin en büyük mağdurlarının çalışanlar olduğunu belirterek, “12 Eylül darbesini yapanlar ilk iş olarak
sendikaları TÜRK-İŞ’in dışındaki sendikaları kapattılar bizde dahil
faaliyetlerimize son verdiler mal varlıklarımıza el koydular. Bütün
yöneticilerimiz hakkında soruşturma başlattılar ve uzun süre faaliyetlerimiz durduruldu sendikal faaliyetleri yapamadık. Toplu sözleşmelerimiz yaptırılmadı 1980 12 Eylül’ünden 1985’e kadar toplu
sözleşme yapamadık. O süreçte darbeciler haklarımıza el koydular

ARSLAN, REFERANDUMDA EVET DİYORUZ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
“Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası
kapsamında, 22 Mart 2017 tarihinde Yalova'da Hizmet-iş sendikamızın eğitim seminerinde konuştu.

REFERANDUMDA EVET DİYORUZ
Eğitim seminerinde konuşan Arslan, HAK-İŞ
ve HİZMET-İŞ Sendikasının mensubu olmanın
önem ve değerine vurgu yaptı.HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’ Sendikasının kuruldukları günden beri
hep demokrasiden ve özgürlüklerden yana
tavır aldığını belirten Arslan, “Yönetim krizlerinin, darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağduru emekçiler oldu. Bu yüzden 16
Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğine evet
diyoruz” dedi.
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12 Eylül askeri darbesinde 30 bin, 1994 krizinde 500 bin ve 2001 krizinde 450 bin kişinin işsiz kaldığını anımsatan Arslan, “Her darbe ve
ekonomik kriz işsizliği ve yoksulluğu artırmış, ücretleri düşürmüştür. Örgütlülüğü baskılamıştır” dedi.
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ARSLAN, AVRUPA KAMU HİZMETLERİ FEDERASYONU
(EPSU) İCRA KURULU’NA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) İcra Kuruluna katılarak, 15 Temmuz hain darbe ve
işgal girişimi, Suriyeli göçmenler ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkanımız Arslan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 6 Nisan
2017 tarihinde başlayan ve 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanacak
olan Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu’nun İcra Kuruluna katıldı.
Arslan, EPSU’nun 8-9 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısı tutanaklarındaki Türkiye’ye ilişkin konular hakkında
değerlendirmeler yaparak, Türkiye’nin gündemine ilişkin konuları Avrupalı sendikacılarla
paylaştı.

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının, AB ülkelerinde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamafobi’den dolayı kendilerini baskı ve
tehdit altıda hissettiklerini HAK-İŞ’le paylaştıklarını aktaran Arslan,
konunun EPSU gündemine alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle
konuştu: “AB, içerisinde artan yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık
ve ayrımcılığa karşı bir şeyler yapmalı ve mülteciler üzerine daha
fazla sorumluluk almalıdır. AB ülkelerinde 5 milyon Türk çalışan
vardır ve hem Türk toplumu hem de diğer göçmen işçilerin işyerlerinde ve toplumda karşılaştıkları ayrımcı ve ırkçı uygulamalara karşı
odaklanmalıyız.”

ARSLAN’DAN AVRUPALI POLİTİKACI VE
SENDİKACILARA UYARI
Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ile terör saldırılarına ayrıntılı olarak
değinen Arslan, Avrupalı politikacı ve sendikacıların Türkiye hakkında yorum yaparken, Türkiye’nin içinde bulunduğu kritik durumunu göz
önünde bulundurmaları uyarısında bulundu.
Göç sorunu ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında
da değerlendirmelerde bulunan Arslan, Avrupa
Birliği içerisinde artan yabancı ve İslam düşmanlığı ile Suriyeli göçmenler ve göç sorununun EPSU’nun 2017-2019 çalışma programına
dahil edilmesi önerisinde bulundu.

ARSLAN, ULUSLARARASI SENDİKALAR KOALİSYON BAŞKANINI KABUL ETTİ
Uluslararası Sendikalar Koalisyonu Genel Müdürü
Gamal Abdel-Salam 28 Nisan 2017 tarihinde HAKİŞ Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile görüştü.
Uluslararası Sendikalar Koalisyonu Genel Müdürü
Dr. Gamal Abdel-Salam, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Yardım için Sendikalar Koalisyonunun 2. Konferansı hakkında Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile konferansla
ilgili fikir almak için ön görüşme gerçekleştirdiler.
Görüşmede, konferansta konuşulacak konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşme fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR TOPLANTILARI
VAN'DA BAŞLADI

Genel Baskanımız Mahmut Arslan, Üreten Türkiye Konuşuyor Toplantısının ilk toplantısı için Van’da.
Üreten Türkiye Konuşuyor Toplantısının ilki 14 Mart 2017 tarihinde
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere TOBB, MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN,
TZOB, ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD ve TÜRKONFED başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Van'da gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber 2011 yılında Van depremi yaşanır yaşanmaz hemen Van’a geldiklerini anımsatarak, “Vanlı kardeşlerimizin acısını paylaşmış, büyük bir yardım kampanyası yapmıştık.
Bu memleketin mayasında birlik ve beraberlik olduğunu, o gün hepimiz tekrar gördük. Bir olduk, birlik olduk” dedi.
Yine bir ve beraber olarak hayırlı bir iş için Van’da bulunduklarına
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Üreten Türkiye Konuşuyor toplantılarının ilkine, Van’dan başlıyoruz. Sadece Van’la olan gönül bağımızdan
dolayı buradan başlamadık. Biliyorsunuz dünyada zenginlik yeniden
batıdan doğuya kayıyor. Yani güneş yeniden doğudan yükselmeye
başlıyor. Türkiye’de güneşin ilk yükseldiği şehir burası. Biz de güneşin doğduğu şehirde, güzel insanların şehrinde, Van denizinde
“Üreten Türkiye” olarak konuşmaya başlıyoruz. Buradaki müthiş ka-
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tılım için Vanlı hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz Van’ı
ne kadar bağrımıza basıyorsak, Van da bizi daha fazla sahipleniyor,
bağrına basıyor. Bu anlayışınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üreten Van konuşacak, hükümetimiz dinleyecek”
Bu toplantıları niye düzenlediklerini anlatan TOBB Başkanı şunları
kaydetti: “Bildiğiniz gibi zor bir seneyi geride bıraktık. Sözde birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütleri aynı dönemde ülkemizi hedef aldı. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemize pek
çok sıkıntı yaşattı. Diğer taraftan etrafımızdaki coğrafya tam bir ateş
çemberi haline geldi. Emin olun bu yaşananların yarısı başka ülkenin başına gelse hiçbiri ayakta kalamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız.
Allah’a şükür milletimizin tek vücut olarak basiretli duruşuyla bütün
dünyaya gösterdik ki; 7’si değil, 70’i bir arya gelse birliğimizi bozamaz, bozamayacak.
Bu süreçte küresel ekonomideki riskler de giderek artmaya başladı.
Önce Brexit, sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başladı. Küresel dengelerin yeniden oluştuğu
farklı bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform
yapmakta öne geçen ülkeler geleceğin kazananı olacak. Yani hazırlığı iyi yapan ülkeler, toz duman dağıldığında hızla yoluna devam
edecek”.
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Türkiye olarak bu döneme çok iyi hazırlanmak gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “şehirlerimizi bu dönemde dünya ekonomisinde
öne çıkarmamız lazım. Bütün bunlar için de yeni yapısal reformlara
ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak adımlara ihtiyacımız var. İşte
bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride safları sıkılaştırmalıyız. Gün
el ele, omuz omuza verme günüdür. İşçi, işveren, üretici ve kamu
görevlileri olarak, hep birlikte çalışma günüdür” dedi.
“Elimizde büyük fırsat var. Karşımızda müthiş bir anlayış var” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Eskiden siyasetçilerimiz konuşurdu, biz dinlerdik.
Şimdi tam tersi. Siyasetçilerimiz diyor ki, ‘siz konuşun biz dinleyelim.’; ‘Siz söyleyin, biz reformları yapalım.’ İşte bugün ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ toplantısında tam olarak bunu yapacağız. Bakanlarımız açılış konuşmalarını yapacak. Bazı konularda bilgilendirme
yapacaklar. Sonra biz kürsüden ineceğiz, söz sizde olacak. Van’ın,
Bölgenin, Türkiye’nin ekonomisini istişare edeceksiniz. Bütün beklenti ve taleplerinizi özgürce dile getireceksiniz. Toplantının sonunda
bakanlarımız tekrar sizinle birlikte olacak. Toplantının sonuçlarını,
sizin görüşlerinizi dinleyecekler. Bu sonuçları daha sonra detaylı olarak hükümetimize de ileceğiz. Yani değerli dostlarım, ‘Üreten
Van’ konuşacak, hükümetimiz dinleyecek” şeklinde konuştu.

“Ortak akıl ve istişarenin gücüne inanıyoruz”
Hisarcıklıoğlu, Van’ın yol haritasını, yine Van’ın kendi insanının çizeceğini, böylece devlet ve millet buluşmasının en güzel örneğini
sergileyeceklerini, müzakereci demokrasiyi en iyi şekilde işleteceklerini söyledi.
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da güveni artırır. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların
temelinde, bu güven ve istikrar yatıyor. Önümüzdeki yeni dönemde
de, güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Bize düşen görev, Türkiye’yi geleceğe bakan, daha güçlü bir ülke haline getirmektir. Milletimizi daha müreffeh yapmaktır. Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları
olarak bizler, ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. İnanıyoruz ki, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, bu
dönemden güçlenerek çıkacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız”.

Bakan Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de ekonominin aktörlerini bir araya getirmek üzere planladıkları, Türkiye olarak daha fazla
üretme iradelerini gösterecekleri “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantılarının ilkini gerçekleştirmek üzere Van’da bir araya geldiklerini
söyledi.
Bakan Tüfenkci, Van’ın Türkiye ticari hayatında önemli bir potansiyeli
bünyesinde barındırdığını, Van ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odalarında
kayıtlı 5194 faal tacirin bulunduğunu, Van Ticaret Borsasında ise 152
tacirin faaliyet gösterdiğini anlattı.
Van’ın 2016 yılında toplam dış ticaret hacminin 97 milyon doları
geçtiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Dış ticaretin sektörel dağılımına bakıldığı zaman giyim eşyası imalatı sektörü yaklaşık 6 milyon
Dolar ile ihracatta birinci sektördür. Van’ın dış ticareti en çok yaptığı
ülke İran’dır. Yalnızca geçtiğimiz yıl, İran’a Van’dan 26 milyon Dolar’lık
ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Ortak akıl ve istişarenin gücüne inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bu anlayışı muhafaza ettiğimiz sürece, Türkiye’nin geleceğine umutla bakıyoruz. İstişare istikrarı getirir. İstikrar
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GAZİANTEP'TE
ÜYELERİMİZLE VE HALKIMIZLA BULUŞTUK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in başlattığı 40 Günde 40 İlde "Anayasa
Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz için EVET"
kampanyası kapsamında Gaziantep'te üyelerimizle
ve halkımızla buluştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Mart 2017 tarihinde Gaziantep'te üyelerimiz ve halkımızın yoğun
katılımıyla gerçekleştirilen "Anayasa Değişikliğine
Tam Destek, Geleceğimiz için EVET" toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Mustafa
Toruntay, HAK-İŞ İl Başkanı, Sendikalarımızın Gaziantep Şube Başkan ve yöneticileri ile üyelerimiz yoğun katılım gösterdi.
Arslan, HAK-İŞ'in anayasa konusundaki çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Anayasa değişikliğinin Türkiye
açısından önemine değinen Arslan, tüm üyelerimizi
ve halkımızı 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumuna katılmaya davet etti. Arslan, "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET" dedi.
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ARSLAN, ANTALYA'DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında, Antalya'da
üyelerimizle ve vatandaşlarımızla buluşarak, anayasa değişikliği
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “40 Günde 40 İlde” yürüteceğimiz kampanya programı kapsamında 17 Mart 2017 tarihinde HAKİŞ Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Antalyalılarla buluştu. Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından düzenlenen
toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın yanı sıra Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Milli Savunma Başkan Yardımcısı Şuay Alpay, Gazeteci Yazar Fadime Özkan ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük
katılarak birer konuşma yaptı. Programın açılışını HAK-İŞ Antalya
İl Başkanı Muhammet Talha
Kandil yaptı.

Halk oylamasında mevcut anayasadaki bazı bölümlerin değiştirileceğini vurgulayan Arslan, “Bugün anayasa değişikliğini tartışırken,
‘Biz devlet kurduk, bu devletin anayasası nasıl olmalı’ gibi bir tablo
ile karşı karşıya değiliz. Anayasa yaparken mevcut 82 Anayasası’na
bakıyoruz, bunun bazı bölümlerini değiştiriyoruz. Yeni bir anayasa
yapmıyoruz.” diye konuştu.
Sistemin kendi kendine krizler ürettiğini, bunların devam edeceği
endişesinden yola çıkarak değişikliğin üzerinde durduklarını anlatan
Arslan, şöyle devam etti:
“Bugün 82 Anayasasının önümüze koyduğu cumhurbaşkanının
yetkilerini korumaya devam edersek, Türkiye’de kaçınılmaz olarak
krizler yaşanmaya devam ederiz. Bu krizler aynı hareketin içerisindeki insanlar olduğu zaman bile yaşanabilir. Türkiye’nin güçlü

Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, bugün yaşanan birçok sorunun temelinde mevcut anayasanın bulunduğunu
belirterek, yaşanan sorunların
temel kaynağını darbecilerin,
cuntacıların halka zorla dayattığı, toplumun yapılış sürecinde
yer almadığı, meşruiyeti tartışmalı 82 Anayasası olduğunu
ifade etti.
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bir sisteme sahip olması gerekiyor. Benim ülkemin içeride dışarıda yeterince sorunları var. Bu ülke içeriden dışarıdan kuşatılmaya
çalışılmış. Böyle bir ülkede, böyle bir coğrafyada güçlü bir ülke olmalı. Bizim gücümüzün önündeki en büyük engel sistemdir. İleride
yaşanabilecek krizlerin önüne geçmek için halk oylamasında 'evet’
çıkması gerekiyor.”
HAK-İŞ’in yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu her zaman dile getirdiklerini ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar da yaptıklarını anlatan
Arslan, “Keşke bugün Türkiye Cumhuriyeti yeni bir anayasayı referanduma götürecek olsaydı. Keşke biz bütünüyle toplumsal talepleri karşılayan, çoğulcu, katılımcı, demokratik ve özgürlükçü yeni bir
anayasayı elde edebilseydik” diye konuştu.
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu, mevcut sistemin
kriz üretme üzerine inşaa edildiğini savunan Arslan, “Ben ülkemin
bekasından, geleceğinden, krizler yaşayacağından endişe ediyorum.
Çünkü bu sistem bize çatışma ve kriz, sorun üreten bir yapı sunuyor.
Ortada gerçekten sürdürülemez bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz bu
sistemle yürüyemeyiz, yürümek istersen tökezler, yaşanan krizlere
yeni krizler ilave etmek zorunda kalırız. Bu kişilere bağlı değil, sistemin önümüze koyduğu bir kriz. Bu anayasa değişikliğini yapamazsak yeni krizlerin yaşanacağının altını çiziyoruz” dedi.
Darbelerin ve krizlerin en ağır faturalarını hep çalışanların ödediğinin altını çizen Arslan, o yüzden bu anayasa değişikliğini desteklediklerini, Türkiye’nin şimdikinden asla geri gitmeyeceğini, asla kötü

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

olmayacağını, Cumhurbaşkanının şimdikinden daha fazla yetkilere
sahip olmayacağını, aksine daha güçlü bir Türkiye olacağını dile getirdi.
Arslan, tüm üyelerimizi ve
halkımızı 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumuna katılmaya davet etti.
Arslan, "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET" dedi.
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ARSLAN, KAYSERİ’DE ANAYASA TURUNDA

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun anayasa
değişikliğini oy birliğiyle desteklediğini
ve bu karardan sonra, “40 günde 40 ilde”
kampanya yapma kararı aldıklarını belirten Arslan, “16 Nisan’a kadar bu referandumun önemini anlatmaya, anayasa değişikliklerine olumsuz bakan ve kararsız
olan tüm emekçileri ve vatandaşlarımızı
‘Evet’ oyu kullanmaları için ikna etmeye
çalışacağız. Çünkü bu referandumdan çıkacak olan ‘Evet’ kararı, sosyo-politik ve
sos-ekonomik olarak ülkemize ve dolayısıyla milletimize olumlu katkılar sunacak” diye konuştu.

Mevcut Sistem İstikrar
Sağlamıyor, Darbe Üretiyor
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
“Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası
kapsamında, 21 Mart 2017 tarihinde Kayseri’de çeşitli temaslarda
bulundu. İşyeri ve fabrika ziyaretlerinde bulunan Arslan, Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen STK ve Halk Buluşmasına
katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sivil Dayanışma Platformu
(SDP) tarafından gerçekleştirilen “Anayasa Değişikliği STK Toplantısı ile Kadir Has Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Anayasa Değişikliği Halk Buluşması’nda konuştu.
Toplantılarda üyelerimiz ve tüm Kayserilileri referandumda sandığa
gitmeye ve ‘EVET’ oyu kullanmaya davet eden Arslan, “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin ‘EVET’” dedi.

Türkiye’nin parlamenter sisteme geçişinden günümüze 3 darbe, 2 başarısız darbe girişimi ve iki muhtıra
yaşadığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:
“Bertaraf edilen ve konjonktürden dolayı hayata geçirilemeyen darbe planlarını da hesaba katarak düşünürsek, mevcut sistemin istikrar yerine darbe ürettiği gerçeğini görmek durumundayız. Her darbe, her yönetim krizi ve ekonomik kriz sonrasında en büyük faturayı
takdir edersiniz ki, en yoğun şekilde emekçiler ödedi. Kaybedilen
ekonomik kayıplar ancak yıllar sonra telafi edilebildi, ancak onu da,
tekrar kapıyı çalan darbeler ve krizler alıp götürdü. 1952’de yardımına koştuğumuz Güney Kore’de kişi başı milli gelir 40 bin dolar
civarında, yani bizim 4 katımız. Parlamenter sistem oturtulabilseydi,
biz de 40 ve belki çok daha fazla bir gelire sahip olacaktık. Bu üzücü
bir durumdur. Ama vakit geç değil, 16 Nisan’da önümüze konulan
tarihi bir fırsat var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz.”
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SDP tarafından düzenlenen toplantılarda Genel Başkanımız Arslan'ın yanı sıra
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Sivil Dayanışma Platformu
Başkanı Ayhan Oğan, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kayseri Genç Girişimciler Derneği Başkanı
Mehmet Gülsoy ve Hukukçu Derya Yanık
da panelist olarak birer konuşma yaptı.

Kayseri’de Fabrika Ziyaret Ettik

Geleceğimiz İçin ‘Evet’ Diyoruz
Arslan, “Biz neden ‘Evet’ dediğimizin farkındayız. İstiyoruz ki, referanduma olumsuz bakan vatandaşlarımız da kararlarını ve kararsızlıklarını lütfen iyi ölçsünler, araştırsınlar, geçmişin götürdüklerini
ve geleceğin getireceklerini iyi düşünsünler istiyoruz. Bunun için
Kayseri’deyiz, bunun için Anadolu’dayız, bunun için Türkiye’nin her
yerindeyiz. Biz ülkemizi seviyoruz, ülkemiz için 'evet' diyoruz. İçeride ve dışarıda güçlü bir Türkiye için ‘Evet’ diyoruz. Biz darbelerle
boğuşmaktan, krizlerle kaybetmekten yorulduk. İstikrar için ‘Evet’
diyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri’deki temasları çerçevesinde İncesu
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren Turkuaz Seramik Fabrikası’nı
ziyaret ederek, fabrikanın yönetim kurulu üyesi Abidin Özkaya ve
işçilerle görüştü.
Arslan’ın ziyaretinde Öz Toprak İş Sendikası Genel Başkanı Metin
Özben ve HAK-İŞ İl Başkanı Serhat Çelik de yer aldı.
Fabrikanın üretim ünitelerini gezerek incelemelerde bulunan Arslan, fabrikanın yönetim kurulu üyesi Abidin Özkaya ve seramik işçileriyle bir toplantı yaptı.
Arslan, burada yaptığı konuşmada sendikal örgütlülük, sosyal ortaklık, iş sağlığı, iş barışı ve iş güvencesine dikkat çekti.
Fabrikanın yönetim kurulu üyesi Abidin Özkaya ve işçiler de Genel
Başkanımız Arslan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini dile
getirdiler.

TİS İmza Törenine Katıldık

Halkımız Anayasa Değişikliğini Onaylayarak En Doğru
Kararı Verecektir
Toplumumuzun en olmadık zamanlarda en doğru kararı verdiğini,
Çanakkale’de ve son örnek olarak 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde büyük irade gösterdiğini vurgulayan Arslan, “Ben inanıyorum, halkımız 16 Nisan’da da anayasa değişikliğini onaylayarak yine
en doğru kararı verecektir. Çünkü 16 Nisan Türkiye’nin geleceği için
önemli bir gündür” dedi.
Her gelen hükümetin aynı konularda farklı uygulamalara imza attığını ve bu durumun sorunları çözmek şöyle dursun, aksine sorunları artırdığını belirten Arslan, “Sorun stokları daha fazla birikmeden,
yeni yönetim krizlerine doğru yol almadan bu sistemi değiştirmek
durumundayız” diye konuştu.
Arslan, konuşmasında Siyasi Partiler Yasası’nın da değiştirilmesi
gerektiğini ifade ederek, bu konuda referandum sonrasında yapılacak bir değişiklik, getirilmeye çalışılan sistemi de tamamlayacaktır”
dedi.
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Genel Başkanımız Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
A.Ş Şirketinde yetkili olan Öz Taşıma İş Sendikasının toplu iş sözleşme imza törenine katıldı. Törene HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve
Öz Taşıma İş Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ve
çok sayıda sendika üyesi katıldı.
Burada konuşan Genel Başkanımız Arslan; Yapılan toplu iş sözleşmesinin tüm taleplere karşılık vermesinin neredeyse imkansız olduğunu söyleyerek şu şekilde devam etti:
“Belediye bünyesinde üç çeşit çalışan üyelerimiz vardır. Bunlar kadrolu çalışanlar, taşeron şirketlerde çalışanlar ve sizler gibi Belediyelerimizin imtiyazlı şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız var. Taşeron
şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza bakarak sizler onlardan gerçekten çok şanslısınız. Sizler geleceğimiz bu işyerleridir diyerek gelip
çalışıyorsunuz. Ama taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız gelecekleri maalesef göremiyorlar. Aldığımız toplu iş sözleşme farkları da çok değil, ama imkanlar nispetinde değerlendirilirse hiç de
fena değil. Bizlere buralarda örgütlenme anlamında yardımları olan
başta Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e ve tüm emeği geçenlere
teşekkürlerimi sunuyorum.”
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ARSLAN, SORUN PARLAMENTER SİSTEMİN
OTURTULAMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sivil Dayanışma Platformu ve
Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından Bursa’da gerçekleştirilen “Bursa
Anayasa Değişikliğini Konuşuyor” konulu panelde konuştu.
23 Mart 2017 tarihinde Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panellere Genel Başkanımız Arslan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Mehmet Uçum, Maliye Bakan Yardımcısı
Cengiz Yavilioğlu, SDP Başkanı Ayhan Oğan, Kadın ve Demokrasi
Derneği yetkilisi Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Arslan, Türkiye’ye referanduma götüren sürecin parlamenter sistemin Türkiye’de uygulanış biçiminden kaynaklandığını söyledi.

parlamenter sistem Türkiye’de maalesef oturtulamamıştır. Sistem
bizde 67 yıldır kriz, yoksulluk üretmiştir” dedi.
Referandumu yönelik eleştiriler arasında rejim değişikliği kaygısını öne sürenlerin bu kaygılarını yersiz olduğunu ifade eden Arslan,
sistemin 1923’te değişti, anayasa değişikliğinden böyle bir sonuç
çıkarılamayacağını söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ayrıca Bursa'da Sivil Dayanışma
Platformu ve Birlik Vakfı tarafından düzenlenen Halk Buluşmasına
katılarak HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyasını anlatarak Referandum için EVET dedi.

Arslan, “Sorun parlamenter sistemde değil, parlamenter sistemin
Türkiye’de uygulanışındadır. Pek çok ülkede başarıyla yürütülen
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ARSLAN, KÜTAHYA'DA
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam
Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında, Kütahya'da üyelerimizle ve vatandaşlarımızla buluşarak, anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “40 Günde 40 İlde” yürüteceğimiz kampanya programı kapsamında 24 Mart 2017 tarihinde HAK-İŞ Kütahya İl Başkanlığı tarafından eski kültür sarayında düzenlenen programda Kütahyalılarla buluştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bugün yaşanan birçok sorunun temelinde mevcut anayasanın bulunduğunu belirterek, yaşanan sorunların temel
kaynağını darbecilerin, cuntacıların halka zorla dayattığı, toplumun yapılış sürecinde yer almadığı, meşruiyeti tartışmalı 82 Anayasası olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacının olduğunu, mevcut sistemin kriz üretme üzerine inşaa edildiğini belirti.
Darbelerin ve krizlerin en ağır faturalarını hep çalışanların ödediğinin altını
çizen Arslan, o yüzden bu anayasa değişikliğini desteklediklerini, Türkiye’nin
şimdikinden asla geri gitmeyeceğini, asla kötü olmayacağını, Cumhurbaşkanının şimdikinden daha fazla yetkilere sahip olmayacağını, aksine daha güçlü
bir Türkiye olacağını dile getirdi.
Arslan, bizim gücümüzün önündeki en büyük engel sistemdir. İleride yaşanabilecek krizlerin önüne geçmek için halk oylamasında 'evet’ çıkması için
tüm üyelerimizi ve halkımızı 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumuna
katılmaya davet etti. Arslan, "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET" dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

HABERLER

| 69

yenİ ANAYASAYA EVET DİYORUZ,
ÇÜNKÜ HEP DEMOKRASİ VE ÇÖZÜMDEN YANA OLDUK

lerde yüzbinlerce emekçi ve esnafın işsiz kaldığını hatırlatan Arslan,
“Darbeler ve ekonomik krizler sonrasın işten çıkarmaların yanı sıra,
ücretlerde de durgunluk ve gerilemelerin yaşandığını kaydetti.
“Evet dememek için hiçbir gerekçe yok. Çünkü mevcut sistemin devam etmesi durumunda geleceğimizden endişe ediyoruz” şeklinde
konuşan Arslan, hayır diyenlerin yahut bu yönde düşünenlerin hepsinin aynı kulvarda değerlendirilemeyeceğini de söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Nisan’da oylanacak anayasa
değişikliği için “Evet diyoruz, çünkü kurumsal tarihimizde hep demokrasiden ve çözümden yana olduk. Yönetim krizleri, ekonomik
krizler ve belirli periyotlarla tekrarlanan darbeler istemiyoruz” dedi.
Genel Başkanımız Arslan, 25 Mart 2017 tarihinde, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla
başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında Çanakkale’de gerçekleştirilen programda konuştu.
Arslan, HAK-İŞ’in anayasa değişikliğine evet kararını ve bunun gerekçelerini anlattı. Türkiye’de uygulanan parlamenter sistemin içinin
boşaltıldığını, sistemin şekilden öze taşınamadığını ve 67 yıldır yaşanan siyasal ve ekonomik krizler ile darbelerin sistemin bu yapısızlığından kaynaklandığını kaydederek, bütün krizlerin faturasını önce
emekçilerin ödediğini söyledi.
12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen darbe neticesinde 30 bin kişinin
işten çıkarıldığını; 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik kriz-

Avrupa Birliği ülkelerinin, terör örgütü PKK’nın ve DAEŞ’in güçlü ve
istikrarlı Türkiye istemedikleri için vatandaşı hayır oyu kullanmaya
zorladıklarına işaret eden Arslan, “Evet, bazı şeylere kızdığı için hayır
diyeceğini ifade eden vatandaşlarımız var. Herkesi saygıyla karşılıyoruz. Ancak pire için yorgan yakmamak gerekir diye düşünüyoruz.
Onun içindir ki, anayasa değişikliğini anlatma toplantıları gerçekleştiriyor, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, 16 Nisan geleceğimiz için bir milattır. Önemli bir tarihtir. Bu
fırsatı kaçırmamamız gerekiyor” diye konuştu.
Arslan, sendikal gündemin çözüm bekleyen kronik sorunlarından
taşeron konusuna da değinerek, işçi statüsünde kadro için mücadelemizi sürdürüyoruz. Referandumdan evet çıkması durumunda çözümün bizim ve dolayısıyla taşeron işçilerin talepleri doğrultusunda
bir çözümün gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi
Programa Çanakkale Şube Başkanımız Vedat Yılmaz ile Edirne
Şube Başkanımız Emre Promet de katıldılar.

ARSLAN’DAN MÜSİAD’A ZİYARET
Genel Başkanımız Arslan, anayasa değişikliğini anlatmak için bulunduğu Çanakkale’de, MÜSİAD Çanakkale Şubesini de ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, SAKARYA'DA

16 NİSAN GELECEĞİMİZ İÇİN BİR MİLATTIR

Toplantıda üyelerimizi ve tüm Sakaryalıları referandumda sandığa gitmeye ve ‘EVET’ oyu kullanmaya davet
eden Arslan, “Anayasa Değişikliğine
Tam Destek, Geleceğimiz İçin ‘EVET’”
dedi.

Genel Başkanımız Arslan, 28 Mart 2017 tarihinde,HAK-İŞ Sakarya İl
Başkanlığı tarafından düzenlenen HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında Sakarya’da
gerçekleştirilen programda konuştu. Programa Genel Sekreterimiz
Dr. Osman Yıldız ve HAK-İŞ İl Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir'de katılarak birer konuşma yaptı.
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Sakarya'da Atatürk Kültür Merkezi’nde konuşan Arslan, “18 maddelik
Anayasa değişikliği emek dünyasıyla
ilgisiz gibi algılanmaktadır. 18 maddenin içinde direkt olarak çalışanlara
yönelik bir madde olmasa da, bu 18
maddenin hepsi emekçileri dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Çünkü
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi
yönetim krizlerini sona erdirmekte,
darbe girişimlerine set oluşturmaktadır. Siyasal ya da finansal krizler yahut darbelerin faturasını emekçilerin
ödediği gerçeğiyle yüzleşirsek, anayasal değişikliğin bizim için ne kadar
önemli olduğu anlaşılacaktır” dedi.
Diğer taraftan, mevcut sistemin istikrarsız yapısının sorunların çözümünü de ertelediğini ifade eden Arslan, “Emek dünyasının kronik
hale gelmiş sorunları var. Ancak her hükümet değişiminde bu sorunları ve çözüm biçimlerini silbaştan ele almak durumunda kalıyoruz. Örneğin taşeron emekçiler meselesinde bir aşamaya geldik,
hükümet değişti, yeni hükümet özel sözleşmeli personel statüsü
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diye bir öneri getirdi, ardından yeni bir hükümet kuruldu, sorunu tekrar politikanın gündemine yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.
16 Nisan’da ‘EVET’ çıkması durumunda sorunların çözümünde daha kolay ve hızlı yol
alınacağını vurgulayan Genel Başkanımız
Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçmesiyle birlikte taşeron emekçilerin yanı sıra, geçici ve mevsimlik işçilerin
sorunlarının çözümü konusunda da daha hızlı
yol alacaklarını söyledi.
Genel Başkanımızda sonra Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da bir konuşma yaparak,
HAK-İŞ’in ilke ve geleneğinin anayasal değişikliği desteklemeyi gerektirdiğini söyledi.
HAK-İŞ’in statükodan yana değil, yenilikten
yana bir örgüt olduğunu vurgulayan Yıldız,
“HAK-İŞ yeni, sivil bir anayasanın gerekliliğini
her platformda gündeme taşımış, bu konuda
ciddi çalışmalar yapmıştır. Bugün 18 maddelik
değişikliği onaylamak hem ilkelerimizle hem
de hedeflerimizle örtüşmektedir” dedi.
Sakarya İl Başkanımız Mesut Gökdemir de
kısa bir konuşma yaparak, üyelerimiz ve halkla buluşmanın önemine vurgu yaptı.
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ARSLAN, DENİZLİ'DE
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi salonunda Anayasa değişikliğini anlattı.

eden Arslan, “Hayır diyenlere tepki göstermek yerine, 18 maddelik
değişikliği anlatmamız, ikna etmemiz gerekiyor.

29 Mart 2017 tarihinde Denizli’de, “Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz İçin Evet” kampanyası kapsamında Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “16 Nisan’da hayır oyu verme düşüncesinde
olan vatandaşları anlamaya çalıştığını ve saygıyla karşıladığını ifade

Dışarıda bazı AB ülkelerinin, PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerinin
neden hayır dediğini anlatmamız gerekiyor. Diğer taraftan, bugünkü
anayasa değişikliğinin müsebbipleri şimdi neden karşı çıkıyorlar,
bunu da sorgulamamız gerekiyor” dedi.
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MEVCUT SİSTEME RAZI DEĞİLİZ
Arslan, “Bizden hep mevcut sistemden razı olmamız istendi ve isteniyor. Biz mevcut sisteme
razı değiliz. Çünkü bu sistem 67 yıldır kriz üretiyor.
Bitmek bilmeyen hükümet krizleri, buradan kaynaklanan ekonomik krizler, istikrarsızlık artık
son bulmalıdır” diye konuştu.

SORUN KİŞİLERDEN DEĞİL,
SİSTEMDEN KAYNAKLANIYOR
Sorunun kişilerden değil, parlamenter sistemin
yapısından kaynaklandığını belirten Arslan, “Turgut Özal ile Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel ile
Tansu Çiller aynı partiden olmalarına rağmen anlaşamadılar. Davutoğlu yetki ve sorumluluktan
kaynaklı uyumsuzluktan dolayı 21 ay sonra istifa
etti. Çünkü sistem sorunlu. Bu sistemi değiştiremezsek gelecekte daha derin yönetim krizleriyle
karşılaşmamız çok muhtemeldir” dedi.
Programda HİZMET-İŞ Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez ile HAK-İŞ İl Başkanı Halil Turan da
birer konuşma yaptılar.
Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen programa HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Denizli şube başkanları, siyasi parti
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çevre
illerden pek çok HAK-İŞ’li katıldı.
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ARSLAN, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Nisan’da oylanacak olan 18
maddelik anayasa değişikliğinin Türkiye’nin önünü açacağını söyledi.
Arslan, 1982 Anayasasının ve parlamenter sistemin Türkiye’nin
ayağında bir pranga olduğunu ve mevcut sistemle daha fazla yol
alınamayacağını ifade ederek, 18 maddelik anayasal değişikliğin
Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere taşıyacağını belirtti.

ki, parlamenter sistem işletilememiş, koalisyon kültürü ve uzlaşma
kültürü yerleştirilememiştir. Doğal olan; yetkileri ve sorumluluklarıyla birlikte getirilen sistemdir. 16 Nisan’da oylanacak olan değişiklikler, getirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetki
ve sorumluluklarıyla birlikte düşünülmüştür” diye konuştu.

EVET’LERİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Genel Başkanımız Arslan, 30 Mart 2017 tarihinde, aralarında HAKİŞ il başkanlığının da bulunduğu 25 sivil toplum örgütünden oluşan
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen “Sivil
Toplum Gözüyle Yeni Hükümet Sistemi” konulu panelde konuştu.

HAK-İŞ 22 sendikanın oy birliğiyle ‘Evet’ kararını aldığını kaydeden
Arslan, “HAK-İŞ olarak emekçilerin güvenli geleceği ve Türkiye’nin
istikrarı için ‘Evet’ demeyi, emekçilerin güvenli geleceği, ülkemizin
istikrarı için elzem görüyoruz. Getirilen değişiklikler istikrarı, ekonomik gelişmeyi ve dünyada saygınlığı artıracaktır” dedi.

Türkiye’yi 16 Nisan referandumuna getiren sürecin parlamenter sistemin işletilememesi olduğunu ve bunun 1982 anayasasından kaynaklandığına işaret eden Arslan, “Pek çok maddesi değiştirilmekle
birlikte hala yürürlükte olan ’82 anayasası, yetki ve sorumluluğu
dağıtma biçimiyle yanlıştır. Anormaldir. Bu anormallikten dolayıdır

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet’leri artırmak istiyoruz. Çünkü
bu 18 maddelik oylama emekçileri ve en büyük emek konfederasyonlarından HAK-İŞ’i doğrudan ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile sağlanacak istikrar işimize ve gelirimize katkı yapacaktır.”
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ARSLAN, BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
EMEĞİ İLE GEÇİNENLER İÇİN ÖNEMLİDİR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda konuştu.
Arslan, emekçilerin kriz dönemlerinde kaybettiğini, istikrar dönemlerinde kazandığını belirterek, “18 maddelik anayasa değişikliğinin
sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, bu anayasa değişikliği ücretliler için, emeği ile geçinenler için önemlidir” dedi.
Cumhurbaşkanına tanınan mevcut yetkilerle istikrarın sağlanamayacağı ve Türkiye’nin ileri götürülemeyeceğini ifade eden Arslan,
“Türkiye bu mevcut sistemle daha fazla ileriye gidemez. Bu sistem
kriz üretiyor. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan
krizler, yetki karmaşasından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetim krizlerini ortadan kaldırıyoruz. İstikrarın devamını sağlıyoruz. 16 Nisan’dan sonra sağlanacak istikrar ile
ekonomimiz güçlenecek, milli gelirimiz artacaktır” dedi.
Sivil toplum buluşmasına Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet

Selim Köroğlu, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve Kadın ve Demokrasi Derneği Temsilcisi Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ve Şanlıurfa sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldılar.
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SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GEREKSİNİM VAR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Güçlü Türkiye Yolunda 16 Nisan
Halk Oylaması” konulu konferans verdi.
HAK-İŞ ile MEMUR-SEN’in Karaman İl Başkanlıkları tarafından 1
Nisan 2017 tarihinde Ermenek’te Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katılım yoğun oldu.
Arslan, konferansta “16 Nisan’da her halükarda ‘Evet’ çıkacaktır.
Evet oyları yüksek çıkarsa diğer yapısal sorunların çözümü de gündeme gelecektir” dedi.

SORUNUN DA ÇÖZÜMÜN DE TEMELİNDE ANAYASA VAR
Sandıkta yüksek bir Evet cevabı, yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasanın yapım çalışmalarını da hızlandıracaktır. Biz HAK-İŞ olarak
sivil bir anayasayı geleceğimiz için elzem görüyoruz. Çünkü sorun
da çözüm de oradan geçiyor” diye konuştu.
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Anayasal değişikliğin gerçekleşmemesi için bazı kesimler tarafından algı operasyonu yürütüldüğüne dikkat çeken Arslan, şunları
söyledi: “Elbette, algılardan etkilenmemek kaçınılmaz olabiliyor.
Yanlış algıları düzeltmek için çok çalışmamız gerekiyor. Söz konusu
18 maddelik değişiklik bizim için önem taşıyor.
16 Nisan’da sağlanacak olan istikrar ortamı emekçilerin, esnafın ve
tüm kesimlerin ekonomisine olumlu yansıyacaktır. Diğer bir ifadeyle; çalışma hayatının sorunlarının çözülmesi için bu anayasa değişikliğine gereksinim var” diye konuştu.

YA BAŞKALARININ OYUNCAĞI, YA DA GÜÇLÜ BİR ÜLKE
OLACAĞIZ
Referandumunun ülkemizin bekası açısından da önem taşıdığını
ifade eden Arslan, “16 Nisan Cumhuriyet tarihimizin en kritik eşiklerinden biridir. Ya başkalarının oyuncağı olacağız, ya da güçlü, oyun
kurucu bir ülke olacağız” dedi.
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ARSLAN, ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR
ADANA TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,'' Üreten Türkiye Konuşuyor''
Adana toplantısına katıldı.

KAMU-SEN, TZOB, TÜMSİAD, TÜGİAD, TÜGİK, TÜRK-İŞ, TİSK ve
TÜRKONFED temsilcileri de yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen “Üreten Türkiye Konuşuyor” programının ikincisi Adana’da gerçekleştirildi.

Üreten Türkiye toplantısına HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ, ÇELİK-İŞ, ÖZ
GIDA-İŞ, ÖZ İPLİK-İŞ, OLEYİS, ÖZ BÜRO-İŞ, ÖZ TAŞIMA-İŞ, ÖZ-İŞ
sendikalarımızın Adana şube ve il başkanları ile üye işçiler de katıldı.

1 Nisan 2017 tarihinde TÜYAP Adana Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkçi, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve HAK-İŞ Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra ASKON,
MÜSİAD, MEMUR-SEN, TESK, TİM, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRKİYE

Toplantıda işçiler, memurlar, esnaflar ve işverenler Adana ve bölgesinin mevcut sorunları ve gelişme eksenleri müzakere edildi.
Toplantıda (KİK) üyesi kuruluşların başkan ve yöneticileri Yuvarlak
Masa Toplantılarına katıldı. Genel Başkanımız Arslan, bu kapsamda
HAK-İŞ’e bağlı Sendikalarımızın yer aldığı masada sorunları dinledi,
değerlendirmelerde bulundu.
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YILDIZ, DÜZCE'DE
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 3 Nisan 2017 tarihinde Düzce’de Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam
Destek, Geleceğimiz için Evet” sloganıyla başlatmış olduğu anayasa
değişikliği kampanyası kapsamında Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen STK ve Halk Buluşması’na katıldı.
Düzce’de Sivil Dayanışma Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘Her
Yönüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ konulu toplantıya Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare
Aydın Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda üyelerimiz ve tüm Düzce halkını anayasa değişikliği referandumunda sandığa giderek ‘EVET’ oyu kullanmaya davet eden
Yıldız, “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin ‘EVET’”
dedi.
Genel Sekreterimiz Yıldız, Sivil Dayanışma Platformu (SDP) tarafından Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen
STK toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Yıldız, Türkiye’nin gündeminde yer alan Türkiye’nin geleceği için bir
dönüm noktası olan Referanduma sunulan Anayasa Değişikliğini
değerlendirmek için HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bakış açımızı,
duruşumuzu ve vizyonumuzu ortaya koymak için buluştuk, bir araya geldik.
HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk sendikal hareketin etkin ve belirleyici bir aktörü olarak, ister çalışma hayatının olsun, ister ülkemizin
olsun, ister uluslar arası olsun, her konuyu gündemine alıp, çalışıp,
analiz edip, diyalog ile, sağduyu ile ve bunlar kadar önemli feraset ve
cesaretle ortaya koymayı başarabilen bir Konfederasyondur.
Görüşlerini, politikalarını yarım milyon üyesi ile oluşturup, ülkemizle ve dünya ile açık yüreklilikle paylaşabilen bir Konfederasyondur.
Bu referandum ile Türkiye; adı parlamenter sistem olan yönetim
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biçimini, başkanlık sisteminin kodlarını ve parametrelerini dikkate
alarak dönüştürmeyi hedeflemektedir. Türkiye aslında kendi yönetim modelini özgün bir şekilde oluşturmaya çalışıyor.
HAK-İŞ Anayasa konusunu sendikal mücadelesinin odağına koymuştur. HAK-İŞ olarak; Türkiye’nin güçlü yönetim yapısına ihtiyaç
var dedik. Yönetim sistemi güven verici ve inandırıcı olmalıdır dedik.
Bu Anayasa değişikliğinde Türkiye için güçlü yönetimin ve sorumlu
yönetimin nüvesini gördük. Sadece görmedik önerdik de.
HAK-İŞ olarak öteden beri güçlü yönetimin yanında güçlü birey ve
bağımsız sivil toplumu da birlikte vurguladık. 15 Temmuz da hainlere karşı olanlara çıktık, daha doğrusu aktık. Tereddüt etmedik.
Tekrar olursa aynı şeyi yaparız. Diyoruz ki artık buna ihtiyaç olmasın
alanlara hainler için değil hayallerimiz için çıkalım.
HAK-İŞ için, haksızlıklar için hem sendikacı olarak ve hem de vatandaş olarak özgürlükler vazgeçilmez gördük. Sendikal mücadelemizi
buna odakladık. Türkiye’nin, güçlendirilmiş yönetim biçimi tercihinin dahası Türkiye’nin cesaretinin onaylanacağı bu referandumda
EVET’imizi paylaşıyoruz dedi.
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ARSLAN, MİLLETİMİZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE
DESTEĞİ İLE YENİ BİR İNŞA SÜRECİNİ BAŞLATACAKTIR

HAK-İŞ’in 6 Mart’ta başlattığı “Anayasa Değişikliğine Tam Destek,
Geleceğimiz İçin Evet” kampanyası, Gönüllerin Sultanı Mevlana’nın
şehri Konya’da büyük buluşmaya sahne oldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40
günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında, 4 Nisan
2017 tarihinde Konya’da Mevlana Kültür Merkezi Sultan veled Salonu’nda HAK-İŞ’li emekçiler ve vatandaşlarla buluştu.

ARSLAN, KONYA’DA YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
Genel Başkanımız Arslan’ın, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı konuşmaya yüzlerce emekçi ve değişik kesimlerden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Arslan’ı dinleyen katılımcılar arasında Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya
Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez,
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa Toruntay, KOSKİ
Genel Müdürü Ercan Uslu, Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, Ak Parti Konya İl
Başkanı Musa Arat ve il başkan yardımcısı Mustafa Baran, HİZMET-İŞ
Sendikamız Şube Başkanı Vacit Sır
ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Konya şube başkanları, Memur-Sen’e
bağlı sendikaların il temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN’IN KONUŞMASI CANLI
YAYINLANDI
Basın mensuplarının da ilgiyle izlediği Genel Başkanımız Arslan’ın
konuşması KonTv tarafından canlı yayınlandı.
HAK-İŞ’in anayasaya değişikliğine destek kararının 22 sendikanın
oy birliğiyle alındığını kaydeden Arslan, bu karar akabinde “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla “40
günde 40 ilde” organizasyon yapmaya karar verdiklerini söyledi.

BİR KISIM YANLIŞ ALGILARA KARŞI DOĞRU
BİLGİLENDİRMELER YAPIYORUZ
Gerek HAK-İŞ tarafından, gerekse Sivil Dayanışma Platformu ve
AB-KİK tarafından organize edilen üç ayrı, Anayasa değişikliğine
destek organizasyonlarına HAK-İŞ’li emekçilerin ve vatandaşların
ilgi gösterdiklerini kaydeden Arslan, “Temsil ettiğimiz emekçiler,
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ARSLAN, ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR” TOPLANTISINA
KATILACAK HAK-İŞ DELEGASYONU İLE BİR ARAYA GELDİ
Toplantıda anayasaya değişikliğine destek için Adana’da yapılanlar
ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların
katkılarıyla Adana’da ikincisi gerçekleştirilen “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantısına katılacak HAK-İŞ delegasyonu ile toplantı öncesi
bir araya geldi.
Arslan, HAK-İŞ Adana İl Başkanlığının da katılımcı olduğu Üreten
Türkiye Konuşuyor toplantısına katılacak HAK-İŞ delegasyonu ile
bir toplantı yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantıda HAK-İŞ’in anayasa
değişikliğini destekleme kararı hakkında bilgi vererek, HAK-İŞ’in
‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet’ kampanyasına destek talebini yineledi

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TAVRIMIZ NETTİR
ARSLAN, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DE TOPLU
SÖZLEŞME TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ Sendikamız ile Kocaeli Büyükşehir ve İSU Genel Müdürlüğü arasında
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplu sözleşme töreninde
konuşan Genel Başkanımız Arslan, toplu iş sözleşmesi rakamları
kendisine ulaştığında kamudaki sözleşmelerin üzerinde olmasının
kendisini çok sevindirdiğini söyledi.
Anayasa değişikliğine de değinen Arslan, HAK-İŞ’in anayasa konusundaki tavrının net olduğunu söyledi.
Geçmişten beri bütün anayasal değişikliklerini desteklediklerini
hatırlatan Arslan, “1987’deki referandumda yasakların kaldırılması
yönünde, 2007’deki referandumda Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönünde, 2010’daki referandumda özgürlüklerin genişletilmesi yönünde oy kullandık. Kararımız yine nettir. Türkiye’nin
önünü açacak, darbeleri sonlandıracak, yönetim krizlerini ortadan
kaldıracak, yargıda birliği sağlayacak değişiklikler için ‘Evet’ diyoruz”
şeklinde konuştu.
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Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Şube
Başkanımız İdris Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram ve
Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun tarafından imzalandı.
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İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE GELEN ÜYELERİMİZİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) kursiyerlerini, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladık.
Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Yardım
Projesi (Operasyonu) kapsamında verilen İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 7. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Merkez binasını ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile
bir araya geldiler.
14 Nisan 2017’de gerçekleşen ziyarette İDEP. 7. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, ziyarette Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak
referandumdaki tutumu, kıdem tazminatı fonu, taşeron işçilerin
durumu gibi konularda açıklamalar yaptı.

Sendikalar fener gibidir
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız konuşmasında, “HAK-İŞ olarak her yerde kendini
ifade edebilen ve güçlü sendikacılar istiyoruz.
Çünkü sendikalar fener gibidir. Bulundukları
ortamı aydınlatırlar” diye konuştu.
Sendikaların bir davayı savunduğunu, birçok
konuda toplumu aydınlattığını vurgulayan
Yıldız, “Her zaman daha iyisini, daha güzelini
istemek sendikacılığın ruhunda vardır” dedi.
Ziyaret programı günün anısına toplu aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Çanakkale Savaşının ve
Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çanakkale
Savaşlarının ve elde edilen muhteşem zaferin tarihimizde çok özel
bir yeri ve önemi olduğuna dikkat çekerek, “Çanakkale, milletimizin
iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız
yaşama kararlılığının sembolüdür. Aziz milletimiz Çanakkale ruhunu 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı ortaya koymuş, tanklara,
toplara ve f16’lara karşı göğsünü siper ederek, cesareti ve kararlılığı
ile bir kez daha tarih yazmıştır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Çanakkale Savaşının ve
Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Çanakkale Savaşlarının ve elde edilen muhteşem zaferin tarihimizde çok özel bir yeri ve önemi vardır. Bu zafer, kahraman askerlerimizin, dünyaya parmak ısırtan bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin,
iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız
yaşama kararlılığının sembolüdür.
Çanakkale, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşunu sürekli ve
ebedi kılan bir duruşun adıdır. Çanakkale’deki duruş ve direnişiyle bu

vatanı bize emanet eden ecdadımız, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in;
“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni
tarihe desem sığmazsın” dediği bir muhteşem tarihi kanlarıyla yazan şehitlerdir.
Aziz milletimiz Çanakkale ruhunu 15 Temmuz’da darbeci hainlere
karşı ortaya koymuş, tanklara, toplara ve f16’lara karşı göğsünü
siper ederek, cesareti ve kararlılığı ile bir kez daha tarih yazmıştır.
Çanakkale Zaferiyle temelleri atılan ve 15 Temmuz’da daha da güçlendirilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 16 Nisan referandumunda
halkın, "evet" oyuyla anayasa değişikliğini kabul etmesi halinde 17
Nisan'da yeni bir Türkiye ile karşılaşacağız.
Bugün de yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, metanetimizi koruyarak cesaretimizi ve umudumuzu kaybetmiyoruz. Devletimiz ve
milletimizin birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıların üstesinden geleceğine inanıyoruz.
Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü kutluyor, başta Çanakkale’de zafer kazananlar olmak üzere vatanı ve bayrağı için şehit olan
aziz Mehmetçikleri ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”
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vermekten de sorumluyuz. Sadece toplu sözleşme yapan ücret
sendikacılığı yapmıyoruz. Ülkemizin bütün sorunlarına yönelik, dünyanın bütün sorunlarına yönelik çözüm üretebilen bir sendikayız”
diye konuştu.
Genel Başkanımız Arslan’ın Konyalılarla buluştuğu programda Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
da bir konuşma yaparak, anayasal değişikliğinin gerekliliği ve önemine dikkat çekti.

ARSLAN, KONYA’DA TOPLU SÖZLEŞME TÖRENİNE
KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın anayasa değişikliğini anlattığı
konuşmasından önce, HİZMET-İŞ Sendikamız ile Konya Büyükşehir
Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram, Selçuklu ve Karatay
belediyeleri arasında, Öz Taşıma-İş Sendikası ile de Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Genel Müdürlüğü arasında toplu iş
sözleşmesi töreni gerçekleştirildi.
HAK-İŞ’in ‘evet’ kararından memnunlar ve bu kararımızı destekliyorlar. HAK-İŞ olarak, amacımız anayasa değişikliği konusunda
üyelerimizi ve halkı bilgilendirmektir. Doğru bilgilendirmeler yaparak bir kısım algıların ortadan kalkmasını sağlamaya çalışıyoruz ve
yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz” dedi.

HAK-İŞ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TARİHSEL
BİR SAMİMİYET SERGİLEDİ
HAK-İŞ’in, anayasa değişikliğinin söz konusu olduğu tüm referandumlar ve platformlarda yer aldığını hatırlatan Arslan, “Bu samimi
bir duruştur. Biz darbe anayasalarına söylemle karşı çıkmayı gelenek haline getirenlerden olmadık. 1982 anayasasının sorunlarımızın
temeli olduğu bilinciyle hep değişimden yana tavır aldık. İlk anayasa
sempozyumunu biz düzenledik. Örnek anayasa kitapçıkları hazırladık, Meclis’e sunduk. Bugün de yine sahadayız. Çünkü 1982 anayasasının hem ülkemizin hem de emekçi kardeşlerimizin ayağında bir pranga olduğunu biliyoruz, geleceğimizden endişe ediyoruz.
Desteğimizi “Geleceğimiz İçin” şeklinde sloganlaştırmamızın nedeni
budur. Toplu sözleşme yapmak, grev yapmak, örgütlenmek ve üyelerimizin haklarını çözmek kadar anayasa kampanyasına destek
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Toplu iş sözleşmeleri HAK-İŞ Konfederasyonuz ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Fatma
Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve HİZMET-İŞ Sendikamız Konya Şube
Başkanı Vacit Sır tarafından imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, burada yaptığı
konuşmada, belediyede çalışan taşeron işçileriyle de toplu iş sözleşmesi imzalayacaklarını söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa Toruntay da Öz Taşıma-İş Sendikası olarak, Konya’da uzun yıllardır sürdürülen geleneksel toplu iş sözleşmesi töreni
içinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, sözleşmelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği üyelerimizin ücretlerinde her altı ayda bir yüzde 5 oranında artış yapılması
bağıtlandı.
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ARSLAN, İSTANBUL'DA
KALABALIK TOPLULUĞA HİTAP ETTİ

biz siyasi ve ekonomik krizler ile darbelerin mağduruyuz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasi istikrar demek olduğunu ve
siyasi istikrarın beraberinde ekonomik
istikrarı getireceğini ifade eden Arslan,
“İstikrardan yanayız. Türkiye'nin krizleri yaşamadığı, güçlü bir devlet olarak
ayakta kaldığı, istikrarlı bir hükümetin
yer aldığı ülkede en çok biz kazanacağız. O yüzden emekçilerin, işçilerin, dar
gelirlilerin hep beraber evet demesinin
doğru olacağına inanıyorum. Bu ülkeyi
sevdiğimiz için, geleceğinden endişe
duyduğumuz için anayasa değişikliğine
destek veriyoruz” diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40 günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında İstanbul’da
HAK-İŞ’li emekçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde Üsküdar Belediyesi Yaşam ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anayasa'ya destek toplantısında katılımcılara hitab eden Genel Başkanımız Arslan’ın konuşması ilgiyle dinlendi.
Arslan, “Türkiye'de yaşadığımız siyasi krizler, ekonomik krizler, darbeler ve muhtıraların tamamında emekçiler kaybetti. Sendikal haklarımızı, kazanımlarımızı kaybettik, işimizi kaybettik. 1980 darbesinde 30 bin işçimiz işten atıldı. 5 Nisan ‘94 krizinde 500 bin işçi işini
kaybetti, 2001 krizinde 450 bin esnaf ve işçi işini kaybetti. Dolasıyla

YETKİLİ AMA SORUMSUZ CUMHURBAŞKANLARININ
DÖNEMİ KAPANACAK
Geçmişte yaşanan siyasi krizleri hatırlatan Arslan, “2001 krizinin tek
müsebbibi Ahmet Necdet Sezer’dir. Ama faturasını Ecevit ve Bahçeli
ödedi, halk faturayı seçilmişlere kesti. Krizi oluşturan Sezer’e kimse
hesap soramadı. İşte yeni sistem yetkili ama sorumsuz Cumhurbaşkanları dönemini de kapatıyor” dedi.

TAŞERON İŞÇİLERE YÖNELİK ADIMLAR, SAYIN
ERDOĞAN’IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE ATILDI
Taşeron konusuna da değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Başbakan iken taşeron işçilere
yönelik tarihi adım atıldı. Bir kanun çıkarttı, bu kanunda ilk defa ta-
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Arslan, toplantının geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmesinden dolayı HAK-İŞ İl Başkanı Mustafa Şişman’a teşekkür etti.
Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul şube
ve il başkanlarını da bulunduğu toplantıda anayasa değişikliğinin
anlatılması için bir program oluşturulmasını ve işyerlerinin ziyaret
edilmesi istedi.

şeron işçilerin toplu sözleşme hakkı güvence altına alındı. Kıdem ve
temel bazı hakları güvence altına alındı. Sonra Davutoğlu hükümeti
özel sözleşmeli personel statüsü adı altında bir öneri sundu. Hayal
kırıklığı yaşadık. Bunu Cumhurbaşkanımıza ilettik ve kabul edemeyeceğimizi belirttik. Taşeron sorununun çözümü, işçi statüsünde
kadrodur. Bu HAK-İŞ’in de taşeron emekçilerinin de talebidir. Taşeron işçilerin %80'ni örgütleyen örgütüz. Onun için taşeron emekçilerin doğal olarak bizden büyük beklentileri var. Bize güvendiler, inandılar ve sendikalarımıza üye oldular. Çalışmalarımızı işçi statüsünde
kadro olarak sonuçlanacak şekilde devam ettiriyoruz. Referandumdan sonra bu konuda bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum.”
Arslan, 2006 yılında çıkan kanundan dolayı, Kamu'da 5 ay 29 günden
fazla kadrolu işçi olarak çalıştırılamayan geçici işçilerin durumuyla
ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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ARSLAN, AYDIN’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, anayasa değişikliği konusunda
konferans vermek için bulunduğu Aydın’da coşkuyla karşılandı.
Kalabalık bir grup tarafından çiçeklerle karşılanan Arslan, yüzlerce
emekçi ve değişik kesimlerden oluşan halka anayasa değişikliğini
anlattı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in anayasa değişikliğine
destek için “40 ilde 40 toplantı” kapsamında Aydın’da gerçekleştirdiği
programda konuştu. Arslan, “Anayasa konusu HAK-İŞ kurulduğundan bugüne bizim için çok temel konulardan bir tanesidir. Özellikle
1980 darbesinden sonra yaşadıklarımız anayasa konusunu bizim
için öncelikli hale getirmiştir” dedi.

1980 12
EYLÜL’ÜNDEN
1985’E KADAR
TOPLU SÖZLEŞME
YAPAMADIK
“12 Eylül 1980 askeri darbenin en büyük mağdurları
çalışanlar ve bizler olduk.
12 Eylül darbesini yapanlar ilk iş olarak sendikaları,
yani TÜRK-İŞ’in dışındaki
sendikaları kapattılar, mal
varlıklarımıza el koydular”
diye konuşan Arslan, şunları kaydetti: “Bütün yöneticilerimiz hakkında soruşturma başlattılar ve uzun süre
HAK-İŞ’in de faaliyetleri
durduruldu, sendikal faaliyetleri yapamadık. 1980 12
Eylül’ünden 1985’e kadar
toplu sözleşme yapamadık.
Bize dendi ki HAK-İŞ, DİSK
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ve MİSK olmayacak, tek sendika olacak, o da TÜRK-İŞ. Ya oraya gider
üye olursunuz ya da size izin vermeyiz. 4 yıl toplu sözleşmesiz, sendikasız, sendikal faaliyetsiz ve askeri yönetimin baskıları altında bir
mücadele yaşadık. O süreçte maalesef TÜRK-İŞ’in genel sekreterini
bakan yaparak kazanılmış haklarımızı geri götürdüler, sendikal örgütlenmeyi zorlaştıracak yeni düzenlemeler getirdiler. İlk defa ikramiyelerimize ve kıdem tazminatımıza sınır getirdiler. 12 Eylül darbesinin en
büyük mağduru pozisyonuna düştük. Dolayısıyla 12 Eylül darbesi en
çok çalışanlara darbe vurmuştur. 12 Eylül döneminde 30 bin civarında
işçi işten çıkarıldı. Kamu ve özel sektörde Türkiye ciddi bir şekilde ekonomik dar boğaza girdi. Milli geliri ve büyüme hızı düşerken işsizlik
oranları arttı.”

12 EYLÜL’ÜN ÇALIŞMA HAYATINDA AÇTIĞI YARALAR
HALA SARILAMADI
12 Eylül rejiminin sendikal haklara getirdiği sınırlandırmaların hala
tamamen kaldırılamadığını vurgulayan Arslan, 2012’de sendikal haklar konusunda kısmi gelişmeler olduğunu, ancak tam olarak hakların
elde edilemediğini söyledi.
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Aydın, Öz Büro İş Aydın İl Temsilcisi Nefise Kutay Şahin,
Hizmet-İş Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, Hizmet-İş Denizli Şube
Başkanı Sezai Söylemez, Hizmet-İş İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek,
Öz Taşıma İş Bölge Başkanı Osman Coşkun, Enerji İş İl Başkanı İlker
Çelikkol, Öz Güven Sen İl Başkanı Murat Karadağ ve Öz Sağlık İş Temsilcisi Şenay Baştürk de hazır bulundular.

ARSLAN, ‘EVET’ VE ‘HAYIR ÇADIRLARINI ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Aydın İl Başkanlığı tarafından şehir merkezinde kurulan EVET çadırını ziyaret etti. Aslan, hayır
çadırını da ziyaret ederek referandumda evet oyu kullanmalarını istedi.
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YILDIZ, BURSA’DA ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR

TOPLANTISINA KATILDI

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Bursa’da ‘’Üreten Türkiye Konuşuyor’’ Toplantısına katıldı.

lum kuruluşları; ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD
ve TÜRKONFED olarak sizlerin karşısındayız” dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de üyesi olduğu Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum örgütleri, “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantıları ile devletin iş dünyasına verdiği teşvikler, yapılan iyileştirilmeler 12 ilde girişimcinin
ayağına giderek anlatacak olan toplantı Bursa’da yapıldı.

Zor bir seneyi geride bıraktıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Sözde
birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütleri aynı
dönemde ülkemizi hedef aldı. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemize pek çok sıkıntı yaşattı. Diğer taraftan etrafımızdaki coğrafya tam
bir ateş çemberi haline geldi. Türkiye savaştan kaçan 3 milyon mülteciye kucak açtı, onların tek umudu oldu.

Üreten Türkiye Konuşuyor toplantılarının üçüncüsü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel sekreteri Dr. Osman Yıldız,
MEMUR-SEN, TESK, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRKİYE KAMU-SEN,
TZOB, ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD ve TÜRKONFED başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.
STK’lar adına ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmanlı mirası, Başkent Bursa’da bir arada olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirterek, “Üreten Türkiye Konuşuyor Bursa
toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler; ülkemizin çalışan ve üreten kesimleri olan; esnafları, çiftçileri, işçileri, memurları, işverenleri ve girişimcilerini temsilen bugün buradayız. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığımızın öncülüğünde; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Türkiye Kanadını oluşturan HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TİSK,
TOBB, TÜRK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, TZOB ve iş dünyası sivil top-

Emin olun bu yaşananların yarısı başka ülkenin başına gelse, hiçbiri ayakta kalamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Allah’ın izni ile 7’si
değil, 70’i bir arya gelse bizim birliğimizi bozamaz, bozamayacak”
ifadelerini kullandı.

‘’Gün el ele, omuz omuza verme günüdür”
TOBB Başkanı, küresel ekonomideki risklerin giderek arttığını, önce
Brexit, sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte küresel ekonomide yeni
bir belirsizlik başladığını söyledi.
Küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir döneme girildiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform
yapmakta öne geçen ülkeler geleceğin kazananı olacak. Hazırlığı iyi
yapan ülkeler, toz duman dağıldığında hızla yoluna devam edecek.
İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride safları sıkılaştırmalıyız.
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Gün el ele, omuz omuza verme günüdür. İşçi, işveren, üretici ve kamu
görevlileri olarak, hep birlikte çalışma günüdür. “Üreten Türkiye
Konuşuyor” toplantılarını tam bu dönemde yapıyoruz. Şehirlerimizi,
bölgelerimizi öne çıkaracak projeleri, yapılması gereken reformları
size soruyoruz” dedi.

Karşımızda müthiş bir anlayış var
Bursa ve Marmara bölgesinin Türkiye’nin en kozmopolit bölgesi
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Müthiş bir
insan varlığına sahibiz. Türkiye’nin sanayileşmeye başladığı, sanayiyi Türkiye’ye öğreten bölge burası. Yüksek teknolojiye geçişimize
de bu bölge öncülük yapıyor. Aynı zamanda müthiş bir tarım merkeziyiz. Çok verimli topraklara ve ürünlere sahibiz. Bölge olarak
Turizmde de büyük bir potansiyelimiz var. O yüzden diyoruz ki Bursa büyürse, Marmara büyürse; Türkiye büyür. İnşallah bunu da hep
birlikte yapacağız.
Burada elimizde büyük fırsat var. Karşımızda müthiş bir anlayış var.
Eskiden siyasetçilerimiz konuşurdu, biz dinlerdik. Şimdi tam tersi.
İdarecilerimiz diyor ki, “siz konuşun biz dinleyelim.”; “Siz söyleyin, biz
reformları yapalım.” İşte bugün tam olarak bunu yapacağız.
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Bakanlarımız açılış konuşmalarını yapacaklar. Sonra biz kürsüden
ineceğiz, söz sizde olacak. Bursa’nın ve Bölgenin ekonomisini istişare edeceksiniz. Bütün taleplerinizi söyleyeceksiniz. Toplantının
sonunda bakanlarımız tekrar sizinle birlikte olacak. Toplantının
sonuçlarını, sizin fikirlerinizi dinleyecekler. Bu sonuçları daha sonra detaylı olarak hükümetimize de ileceğiz. Yani değerli dostlarım,
“Üreten Bursa” konuşacak, hükümetimiz dinleyecek.
Bu aslında dünyaya örnek olacak bir anlayış. Bu işe öncülük eden
Gümrük Ticaret Bakanımız Sn. Bülent Tüfenkçi’ye yürekten teşekkür ediyoruz.
Biz ortak akıl ve istişarenin gücüne inanıyoruz. İstişare istikrarı getirir. İstikrar da güveni getirir. Önümüzdeki yeni dönemde de güveni ve
istikrarı muhafaza etmeliyiz. İnanıyoruz ki, birlik ve beraberliğimizi
muhafaza edersek, bu dönemden güçlenerek çıkacağız. İnşallah el
birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri tekrar saygıyla
selamlıyoruz.
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ARSLAN, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
BİZİ İLGİLENDİRMEZ DİYEMEYİZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün Türkiye’ye
yönelik yoğun bir referandum kampanyası yürütüyoruz. Anayasa
değişikliği bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Anayasa değişikliği bizi hem
doğrudan hem de dolaylı olarak ilgilendirmektedir” dedi.
Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz
İçin Evet” sloganıyla “40 ilde 40 toplantı” projesi kapsamında Elazığ’da konuştu.
Genel Başkanımız Arslan, yetki karmaşasının yönetim krizlerine,
yönetim krizlerinin de ekonomik krizlere yol açtığına işaret ederek,
“Siyasal krizler ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik krizlerin en çok kaybedeni emekçiler olmuştur. Ülkemiz yeni krizler yaşamasın, emekçiler yoksullaşmasın diye anayasa değişikliğine evet
diyoruz” dedi.

YETKİ KARMAŞASI YÖNETİM VE EKONOMİK
KRİZLERİNE NEDEN OLUYOR
Türkiye’nin yakın tarihinin yetki karmaşasından dolayı yaşanan siyasi krizlerle dolu olduğunu ifade eden Arslan, “Kenan Evren cumhurbaşkanı, Merhum Özal başbakan iken sürekli bir çatışma içindelerdi.
Özal cumhurbaşkanı oldu, kendi adamı denilen Yıldırım Akbulut’la
bile kavgalı duruma geldi. Cumhurbaşkanı Demirel ile aynı partiden olan Başbakan Çiller arasında kavga yaşandı. Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer ile Ecevit anlaşamadı. Bütün sorumluluklar
hükümette, ama yetkiler cumhurbaşkanında. Bu da doğal bir çatışmayı beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.
Arslan, 1994, 1999 ve 2001 ekonomik krizleri yetki karmaşasından
kaynakların siyasi krizlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur-

başkanı Ahmet Necdet Sezer’in Türkiye’nin başına açtığı musibetler
Türkiye’nin sırtında bir kambur olarak kalmıştır. Dönemin Başbakanı
Ecevit’e anayasa kitapçığını fırlatmasından kaynaklanan kriz sonucu binlerce esnaf iflas etti, binlerce emekçi işsiz kaldı. O krizde 160
milyar dolar birilerinin hesabına aktarıldı. Dünya Bankası’nın araştırmasına göre 2001 Krizi olmasaydı bugün Türkiye’nin kişi başına
düşen milli geliri 10 bin dolar değil, 17 bin dolar ve üzerinde olacaktı. Türkiye Avrupa’nın 6. değil 3., dünyanın 17. değil 13. ekonomisi
olacaktı. Krizin sebebi Ahmet Necdet Sezer’in elindeki yetkilerden
kaynaklanıyordu. Ama kendisine hesap sorulamadı.

YALANLARA KARŞI GERÇEKLERİ BİLMELİYİZ
Bugün tartıştığımız anayasa değişikliğinin de en önemli alanını
Cumhurbaşkanının yetkilerinin oluşturduğuna dikkat çeken Arslan, ‘Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tek adam
yapmak içindir’ şeklindeki eleştirileri eleştirdi. Arslan, “Bu bilgisizlikle söylenen bir yalandır. Getirilmek istenen değişikliklerle değil,
mevcut anayasadaki yetkilerle tek adam olunur. Çünkü yetkiler sınırsız. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yetkiler cumhurbaşkanına
verilmiştir. Oysa getirilmek istenen düzenleme ile yetkiler sınırlandırılıyor. Sorumluluklar veriliyor. Bu yalana karşı bunları bilmeliyiz.
1982 Anayasasına evet demek, otomatik olarak Kenan Evren’i cumhurbaşkanı seçmek demekti. Bu anayasa Kenan Evren için yapıldığından dolayı bütün yetkiler Cumhurbaşkanına verilmiş oldu. Yetkisi
çok, ama hiç sorumluluğu yoktu” dedi.
Genel Başkanımızın konuşması öncesi, Elazığ Belediye Başkanı
Mücahit Yanılmaz ile HİZMET-İŞ Sendikamız Elazığ Şube Başkanı
Kazım Cavlı da kısa bir konuşma yaparak, referandumun önemine
dikkat çektiler.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

90 | HABERLER

Genel Başkanımız Arslan’ın verdiği konferansta Öz Toprak-İş Genel Başkanı
Metin Özben, HAK-İŞ ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube ve il başkanları
da hazır bulundular.

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME ARSLAN’IN
KATILIMLARIYLA İMZALANDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konferans öncesi Elazığ Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşme imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve HİZMET-İŞ Sendikamız Elazığ Şube Başkanı Kazım
Cavlı arasında imzalandı.
İki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, HİZMET-İŞ Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 9 oranında artış sağlandı.

ARSLAN, HAK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARIN ELAZIĞ ŞUBE VE İL
BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Arslan, Elazığ’daki temaları sırasında HİZMET-İŞ Sendikamız Elazığ Şube yönetimi, İşyeri sendika temsilcileri HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube ve il başkanlarıyla da bir araya geldi.
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ARSLAN, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
BİZİM İÇİN GELECEĞİMİZİ İFADE EDİYOR

Mersin’de konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak anayasa değişikliğini desteklememizin cevabı basittir. Çünkü
söz konusu değişiklikler bizim için geleceğimizi ifade ediyor” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından “Anayasa Değişikliğine Tam
Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlatılan “40 İlde 40 toplantının Mersin’deki programı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
12 Nisan 2017 tarihinde Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra Hizmet-iş

sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir,HAK-İŞ Mersin İl
Başkanı ve Öz Orman-İŞ Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın,Tarsus
Şube Başkanımız Hüseyin Gün, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların Mersin
ve çevre illerden gelen şube başkanları, HAK-İŞ üyeleri ve basın
mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

DARBE VE KRİZLER SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
ZAYIFLATTI, ÜCRETLERİ GERİLETTİ
Genel Başkanımız Arslan, programda yaptığı konuşmada, HAKİŞ’in anayasa değişikliğine neden ‘evet’ dediğini anlattı. Arslan, “Yaşanan her bütüncül olumsuzluğun; darbelerin ve krizlerin en büyük
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mağduru emekçiler ve emek örgütleri oldu. Her darbe ve kriz sendikal örgütlülüğü zayıflattı, ücretleri geriletti. Krizlerde gözler ilk önce
emekçilere ve onların ücretlerine çevrildi. Söz konusu anayasal değişiklikler darbe ve yönetim krizlerini sonlandırmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında anayasa değişikliği bizim için geleceğimizi ifade ediyor.
Bunun içindir ki, ‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz
İçin Evet’ sloganıyla yola çıktık.” dedi.

16 NİSAN’DAN SONRA İKİ BAŞLILIKTAN DOĞAN
PROBLEMLER BİTECEK
Yapılacak olan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının yetkilerinin ve sorumluluklarının netleşeceğini vurgulayan Arslan, “Referandumdan ‘evet’ çıkmasıyla birlikte, sorumlu cumhurbaşkanlığına geçiliyor. Böylece iki önemli sorun aşılmış olacak. Birincisi;
Cumhurbaşkanının inanılmaz yetkileri. İkincisi; Cumhurbaşkanı ile
Başbakan arasında yaşanan problemler. Artık iki başlılıktan doğan
kavgalar bitecek” diye konuştu.
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Programda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bir konuşma yaparak,
referandumda evet oyu kullanılmasını istedi. Reformlardan ve değişimden korkulmaması gerektiğini ifade eden Elvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.
HAK-İŞ Mersin İl Başkanı ve Öz Orman-İŞ Mersin Şube Başkanı
Halim Taşkın da kısa bir konuşma yaparak, anayasa değişikliğinin
istikrar getireceğine dikkat çekti.
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ARSLAN, GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AB Bakanı Ömer Çelik ile birlikte, 12 Nisan 2017 tarihinde Adana’da düzenlenen “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” programına katıldı.
HAK-İŞ teşkilatının yoğun ilgi gösterdiği programa Arslan ve Çelik’in
yanı sıra Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, HAK-İŞ
Adana İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Adana Şube Başkanı Abdurrahman
Yücel ve üyelerimiz ve vatandaşlar katıldı.

den hiçbir düzenleme yok, aksine geleceğe yönelik önemli adımlar,
değişiklikler var. Görevler ve görev tanımları değişiyor; sorumluluklar bir takım kurumlar arasında yer değiştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin yönetim biçimini ciddi ve olumlu şekilde değiştiren bir
düzenleme ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

18 maddelik anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma sayılı
günler kala “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin
Evet” programında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
HAK-İŞ tarihinin vesayetçi anayasalardan kurtulma mücadelesiyle
geçtiğini söyledi. Arslan, HAK-İŞ’in 1982 darbe anayasasına itiraz
ettiğini, 1987 yılında siyasi yasakların kalkması için insiyatif alarak yasakların kalkması için
‘evet’ dediğini, 2007 yılında Cumhurbaşkanının
halk tarafından seçilmesi yönündeki değişikliğe
destek verdiklerini ve yine 2010 yılında yapılan
anayasa değişikliğini ‘darbelerin karanlığından
demokrasinin aydınlığına’ şeklinde sloganlaştırarak desteklediklerini hatırlattı.

Bir kısım ülkeler ve örgütlerin referandumdan ‘evet’ çıkmasını istemediklerini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı Avrupa ülkeleri referandumdan ‘hayır’ çıkması yönünde açıktan tavır
alıyorlar. PKK Kandilden açıklama yapıyor ‘evet’ çıkarsa biz biteriz
diyor. Pensilvanya’daki hain bütün yandaşlarını ‘hayır’ için motive

REFERANDUMA GİDİYORUZ DİYE DÜNYA AYAĞA
KALKIYOR

Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız
Arslan, vesayetçi anayasalardan kurtulmak için
yapılan bütün referandumlarda HAK-İŞ’in etkin
bir şekilde rol aldığını söyledi.
Arslan, 16 Nisan’da oylanacak 18 maddelik değişikliklere baktığımızda bugünkünden geriye gi-
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TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ
REFERANDUMUNU YAPIYORUZ
16 Nisan referandumunun Türkiye’nin tarihindeki en önemli referandum olduğunu vurgulayan Arslan, tüm Adana’lıları ve vatandaşları
referandumda ‘evet’ oyu vermeye çağırdı.
AB Bakanı Ömer Çelik de HAK-İŞ’in demokrasiden yana tavrını överek, istikrara vurgu yaptı.
Referandum toplantısında Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’da HAKİŞ’in anayasa değişikliğinin kampanya süresinde yürüttüğü yoğun faaliyetlerini anlatarak
anayasa değişikliğine tam destek diyerek Adana’lıları geleceğimiz için evet oyu kullanmalarını istedi.

etmiş durumda. DEAŞ ‘hayır’dan yana, AB ‘hayır’dan yana çalışıyor,
derdiniz ne? zorunuz ne? Çünkü istikrarlı ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Referandumda evet çıkarsa güçlü bir Türkiye karşılarında
olacak” dedi.
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ARSLAN, TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ
REFERANDUMUNU YAPIYORUZ

18 maddeyi içeren Anayasa değişikliği için halkoyuna başvurulmasına sayılı günler kaldı. Anayasa değişikliği kapsamında halkımızı ve
üyelerimizi bilgilendirmek maksadıyla 9 Mart’tan itibaren Türkiye’nin
çeşitli illerinde bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyoruz.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla başlattığı “40
günde 40 ilde” anayasa değişikliği kampanyası kapsamında, Ankara
Atatürk Kapalı Spor Salonunda üyelerimizle ve vatandaşlarımızla
buluşarak anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı
Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti
Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet
Edenler Derneği’nin (AHİD) Genel
Başkanı Hilmi Yaman, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve yöneticileri katıldı.

Genel Sekreterimiz Osman Yıldız, tüm katılımcıları
selamlayarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
“HAK-İŞ’in düzenlemiş olduğu ‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek,
Geleceğimiz İçin Evet’ toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyen Yıldız,
“Konfederasyonumuzun yaklaşık 2 aydır bütün Türkiye çapında yürüttüğü toplantılar dizisinin büyük final toplantısı şereflendirdiğiniz
için hepinize tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye selam olsun
Genel Başkanımız Mahmut Arslan kürsüye çıktığında, “Ankara’nın
bu tarihi salonundan bütün Türkiye’ye selam olsun. Buradan Türkiye’nin her köşesine selam olsun” şeklinde katılımcıları selamladı.

Yoğun katılımın yaşandığı programda HAK-İŞ Genel Başkanımız
Mahmut Arslan coşkulu bir kalabalık tarafından ilgiyle karşılandı.
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Anayasa mücadelemiz kurulduğumuz
günden beri devam etmektedir
Arslan, “HAK-İŞ olarak kurulduğumuz 1976 yılından
bugüne kadar gerek 1971 Anayasası, gerek 1982 Anayasasının millete zorla ve baskıyla kabul ettirildiğini bildiğimiz için anayasa mücadelemiz başından beri devam
etmektedir” diye konuştu.

1987 yılında HAK-İŞ ‘EVET’ diyerek yeni bir
yol haritası oluşturdu
1987 yılında siyasi yasakların kalkması konusunda HAKİŞ’in ‘EVET’ diyerek yeni bir yol haritası oluşturduğunu
hatırlatan Arslan, “Daha sonraki süreç olan 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda HAK-İŞ
yine ‘EVET’ diyerek Türkiye’nin önünün açılmasında katkı
sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Bu tarihsel yürüyüşümüz bilinmeli
Anayasa değişikliğine tam destek, geleceğimiz için evet
derken bu tarihsel yürüyüşün herkes tarafından bilinmesini istediğini dile getiren Arslan, “Bize bağlı olan sendikalarımız anayasa değişikliği konusunda bizzat bizim
gibi kampanya yaparak Türkiye’nin belirli bölgelerinde
anayasa değişikliğine neden ‘EVET’ dediğimizi anlattılar. Bazı şubelerimiz çeşitli toplantılar düzenleyerek bize
güç verdiler” açıklamasında bulundu.

Ülkemiz yeni krizler yaşamasın diye ‘EVET’
diyoruz
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yetki karmaşasının
yönetim krizlerine, yönetim krizlerinin de ekonomik
krizlere yol açtığına işaret ederek, “Siyasal krizler ve
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bunun sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik krizlerin en çok
kaybedeni emekçiler olmuştur. Ülkemiz yeni krizler yaşamasın diye anayasa değişikliğine evet diyoruz” ifadelerini kullandı

Konfederasyonumuzun tarihinde oy birliğiyle ve
tek yumruk yürüttüğü bu kampanyadır
Arslan, “Tarihimizde konfederasyonumuzun oy birliğiyle ve tek
yumruk halinde sürdürdüğü kampanya bu kampanyadır. Biz
bilerek, isteyerek, severek kendi irademizle böyle bir kampanya başlattık” dedi.

2 başlılığı sürdürmek istersek krizleri
önleyemeyiz
Türkiye’nin sürdürülemez bir sistemle karşı karşıya olduğunu
ve bu sistemin devam ettirilemeyeceğini vurgulayan Arslan,
“Yürütmenin başında halkın doğrudan seçtiği bir Cumhurbaşkanı var. Yetkileri sınırsız ve sorumlulukları sınırlı olan bir
Cumhurbaşkanı var. Yürütmenin başında tek başına iktidar
olmuş ve meclisten güvenoyu almış güçlü bir hükümet, güçlü bir Başbakan var. Bu 2 başlılığı sürdüremeyiz. Sürdürmek
istersek de krizleri önleyemeyiz” sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ sizinle beraber yürümeye kararlıdır
Salonda yer alan taşeron işçileri selamlayarak, “HAK-İŞ sizinle beraber yürümeye, sizinle beraber sorunlarınızı çözmek
için mücadeleye kararlıdır” diyen Arslan, “Taşeron işçilerin ve
geçici mevsimlik işçilerin sorunlarını mutlaka bu dönemde
çözmemiz gerekiyor ve bunu her fırsatta söylemeye devam
edeceğiz. Bu konuda HAK-İŞ olarak Özel Sözleşmeli Personel
(ÖSP) gibi bir çözüme razı olmayacağız. Bu konuda geri adım
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atmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. İşçilerin kadro alması, kamu işçisi olmaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi
beraber başlattık, beraber sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yüzde 60 EVET’le bu işi bitireceğiz
Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Referanduma 3 gün kaldığını anımsatarak, “Yüzde 60 civarında bir ‘EVET’le nasipse bu işi bitireceğiz” dedi.
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FETÖ partiler arasında ayrım yapmıyor
Ankara çapında 4 tane anket yaptığı bilgisini veren Gökçek, “Pazartesi günü yaptığımız ankette oranlar 58,60 olarak görülüyordu” açıklamasında bulundu.
FETÖ Terör Örgütünün hiçbir parti arasında ayrım yapmadığını belirten Gökçek, “ Bu örgüt herkese aynı bakıyor. O halde bundan bütün
partilerin bir araya gelerek müşterek olarak hesap sorması lazım”
dedi.
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ARSLAN, MALATYA’DAN
TÜM YURDA ‘EVET’ ÇAĞRISI YAPTI

Malatya’da HAK-İŞ üyeleri ve halkla buluşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği için tüm
yurda ‘evet’ çağrısı yaptı.
Anayasa değişikliğinin Türkiye ve emekçiler için istikrar, büyüme,
gelişim ve değişim vadettiğine işaret eden Arslan, “Türkiye, tarihinde ilk defa millet iradesini
hakim kılacak bir sistem değişikliğine gidiyor. 16 Nisan
referandumu tarihi bir fırsattır.
Bütün emekçi kardeşlerimi ve
milletimizi ‘evet’ demeye, bu
tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çağırıyorum”
dedi.

YOĞUN KATILIM OLDU
HAK-İŞ’in “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” buluşmalarının
50. ve sonuncusu 14 Nisan
2017 tarihinde Malatya’da
gerçekleştirildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen buluşmaya
Ak Parti Sosyal Politikalardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili
Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
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Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, HAK-İŞ Malatya İl
Başkanı ve HİZMET-İŞ Şube Başkanı Bünyamin Geleri, HİZMET-İŞ
Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, Memur-Sen İl Başkanı Kerem Yıldırım ve Memur Sen’e bağlı sendikaların il temsilcileri, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın şube ve il başkanları ile HAK-İŞ
üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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HAK-İŞ ANAYASAL DEĞİŞİMLERİN ÖNCÜSÜ OLDU
Burada bir konuşma yapan Genel Başkanımız Arslan, anayasa konusundaki kurumsal tutarlılığına dikkat çekti.
HAK-İŞ’in kurulduğu 1976 yılından bu yana bütün ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal gelişmenin öncüsü olduğunu ve bu
yapıcı kurumsal tutarlılığı 16 Nisan referandumunda devam ettirerek geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Arslan, “1982 askeri darbe
anayasasına karşı çıktık. 1987 referandumunda siyasi yasakların
kalkması yönünde tavır aldık. ’92 yılında Anayasa Kurultayı düzenleyerek sivil bir anayasanın gerekliliği için kamuoyu oluşturduk.
Bu Anayasa Kurultayı’ndaki fikirlerimiz ve kararlılığımızdan hiçbir
zaman vazgeçmedik. 2007 ve 2010 referandumunda demokrasiyi
savunduk. Yine 2010 yılında Meclis Anayasa Komisyonuna anayasa
taslağı sunduk” dedi.

DARBE VE KRİZ DÖNEMLERİ BİR DAHA AÇILMAMAK
ÜZERE KAPANMALI
Arslan, 16 Nisan’da oylanacak 18 maddelik anayasa değişikliğini
desteklemelerinin gerekçesini ise, “Türkiye’nin artık darbe ve kiriz
dönemlerini bir daha açılmamak üzere kapatmasıdır. Bizim anayasa
değişikliğine desteğimizin nedeni budur. Çünkü bütün darbeler ve
krizlerde en büyük faturayı biz emekçiler ödedik” sözleriyle açıkladı.

‘EVET’ KARARI, SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNÜ
KOLAYLAŞTIRACAKTIR
Emek dünyasının her geçen gün yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığını, ancak hem eski hem de yeni sorunların çözümünün mevcut
siyasal sistemle aşılamadığını kaydeden Arslan, uzun yıllardır çözülemeyen taşeron işçilerin kadro sorunu ile geçici ve mevsimlik
işçilerin durumunu örnek gösterdi. Arslan, “Emekçi kardeşlerimizin
sorununun çözümü için ne zaman aşama kaydetsek, ya siyasal yahut buradan kaynaklı ekonomik kriz oluyor; ya hükümet, ya da çalışma bakanı değişiyor. Bizim emek örgütleri olarak, Türkiye olarak
istikrara ihtiyacımız var. 16 Nisan’da çıkacak ‘evet’ kararıyla birlikte
sorunlarımızın çözümünde daha kolay yol alacağımıza inanıyorum”
diye konuştu.

olarak değerlendirdi. Bir kısım ülkelerin 100 yıl önce başaramadıklarını bugün de başaramamanın rahatsızlığı içinde olduklarını ifade
eden Arslan, “ABD, İngiltere, Almanya, Rusya ve malum ülkeler
Türkiye’deki referandumdan rahatsızlık duyuyorlar. Referandumdan
‘evet’ çıkmaması için kendi değerlerini ayaklar altına alıyorlar. Terör
örgütlerini kullanıyorlar. Biliyorlar ki, 16 Nisan Batı’yla tarihsel bir
hesaplaşmadır. ‘Evet’ çıkarsa millet iradesi hakim olacak, Cumhuriyet cumhura teslim edilecek. Korkuları bundandır” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve burada hayat sürmenin bedel gerektirdiğini vurgulayan Arslan, “Burası mazlumların
umudu, onların son kalesidir. Burası Norveç, İzlanda yahut Avustralya değil. Bu topraklarda hüküm sürmek ağır bedeller gerektiriyor ve
bizler o bedelleri ödüyoruz” dedi.

16 NİSAN’DA “EVET” ÇIKACAKTIR
16 Nisan’da ‘evet’ çıkacağını ifade eden Arslan, “Ben milletimizin
sağduyusuna, basiretine güveniyorum. Ne zaman dara düşsek, sıkıntıya düşsek milli irade gerçekten öyle kararlar vermiştir ki ülke
bu kararlar sayesinde düzlüğe çıkmıştır. 16 Nisan'da da, milletimizin
sağduyusuna güveniyorum. Bütün milletimizin sandığa gitmesini
istiyorum” ifadelerini kullandı.

BU REFERANDUM BATI’YLA BİR HESAPLAŞMADIR

ARSLAN, MALATYA’DA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Tüm emekçileri ve halkı referandumda ‘evet’ demeye çağıran Arslan, diğer taraftan, 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylanacağı
16 Nisan referandumunu tarihi bir fırsat ve tarihsel bir hesaplaşma

Arslan, konferans vermek için bulunduğu Malatya’da, Malatya Valisi
Mustafa Toprak ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamlarında ziyaret etti.
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ARSLAN, TAŞERON SORUNUNDA ÇÖZÜM
PERSPEKTİFİ ÇALIŞTAYINA KATILDI
kümet gündeminde yokken taşeron işçilere kanat germişken, hükümetin bugün taşeron işçiler yasasında özel sözleşmeli personel
uygulaması çıkarmaya çalışmasına anlam veremiyoruz. Hükümetin
bu çalışmasıyla birlikte aslında taşeron işçilerin ikramiye hakları,
özel sözleşme hakları elinden alınıyor. Biz özellikle ÖSP' den vaz geçilmesini beklerken, yeni hükümetin aynı noktada olduğunu gördük.
Umarız bu hükümet bizim talep ettiğimiz noktada bir düzenlemeye
gider.
ARSLAN , HAK-İŞ olarak 500 bin emekçinin vebalini taşıyoruz bunun için her türlü mücadeleyi sürdürmeyi ve 500 bin imza kampanyası için çok çalışacağız çalışanlarımızı ikna edip imza alarak ÖSP
istemiyoruz kamuda kadrolu işçi olmak istiyoruz. 500 bin imzayı
tamamlayamasak bizi kimse dinlemez dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Öz
Büro İş Sendikamız tarafından 18 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen
''Taşeron Sorununda Çözüm Perspektifi Çalıştay''ına katıldı.
''Taşeron Sorununda Çözüm Perspektifi Çalıştay''ında konuşan
Genel Başkanımız Arslan, Sözlerinin başında Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badireden geçtiğini, FETÖ’nün darbe kalkışması
ile aslında ülkeyi işgal etmek istediğini vurgulayan Arslan, halkın
cuntacının tanklarına karşı sokaklarda tarihi ve unutulmaz bir zafer
kazandığının altını çizdi.
Arslan, Anayasa değişikliği Referandumuna da değinerek, herkesin
“evet” deme hakkı kadar “hayır” demeye de hakkı olduğunu belirtti.
Arslan, “Tabii ki arzumuz 'evet'lerin çıkması. 'Hayır'lar çıktığı zaman
da bizim gösterdiğimiz tepki bugünkü tepki olmalıdır. Yani, 'Herkes
demokratik haklarını kullanmıştır, milli iradeye saygımız vardır, hayırlı olsun' diyeceğiz. Onun için ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışan dilden uzak kalmamız gerekiyor” dedi.
Taşeron işçiler yıllarca sahipsiz kaldı. Taşeron işçilere sağlanan imkanlar yokken biz meydanlara indik, onlara hedefler koyduk. Kıdem
tazminatlarını, toplu sözleşme haklarının olduğunu anlattık. Biz hü-
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Çalıştaya ayrıca Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay’da katıldı.
Çalıştayın açılış bölümü kısmında Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba’da bir konuşma yaptı.
''Taşeron Sorununda Çözüm Perspektifi'' Çalıştayının 1. Oturum
panelinde Moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcımız Mustafa
Toruntay’ın yaptığı oturumda Doç.Dr.Erdinç Yazıcı ve Dr.Oğuzhan Bilgin ''Teoride ve Uygulamada Taşeron Gerçeği'' ile ilgili sunumlarını
gerçekleştirdiler.
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TÜRKİYE-AB KİK ÜYELERİ TOBB BİR ARAYA GELDİ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de içinde yer aldığı Türkiye-Avrupa
Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) üyeleri 17 Şubat 2017 tarihinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan , TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığını yürüttüğü (KİK) üyeleri; TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler,

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TZOB Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye KAMU-SEN Genel Mevzuat Sekreteri Mehmet Özer TOBB’da bir
araya geldi.

YILDIZ, SENDİKALAŞMA: STRATEJİK DÜŞÜNME
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Enstitüsü (ETUI) tarafından organize edilen Sendikalaşma: Stratejik Düşünme Toplantısına özel davetle katıldı.

Toplantının ilk gününde heyetimiz örgütlenme, sosyal diyalog, ittifaklar ve iletişim konularında gerçekleşen tartışmalara aktif katılım
sağladı.

Uluslararası ilişkiler Uzmanımız Pınar Özcan ise ETUC kadın komitesini temsilen toplantıya davet edildi.

Genel Sekreterimiz Osman Yıldız, örgütlenme grubuna katılarak,
hedef belirlemenin önemine vurgu yaparak stratejik önerilerde bulundu
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ARSLAN, EĞİTİM-BİR-SEN 25.YIL ÖNCÜLER BULUŞMASINA KATILDI
kiye’nin en büyük konfederasyonu Memur-Sen’e bağlı Eğitim-BirSen’in başarısı HAK-İŞ’in başarısıdır. Sizin güçlenmeniz büyümeniz
en fazla HAK-İŞ’i memnun eder diyerek, onun için HAK-İŞ ailesini Memur-sen ve Eğitim-Bir-sen’in bir parçası olarak görüyoruz.
Arslan, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşundan bugüne
hem uluslararası ilişkilerde hem Türkiye’ye ait her türlü sorunun
çözümü konusunda başka hiçbir teşkilata nasip olmayan bir ortak
anlayışa sahip olmak HAK-İŞ için büyük bir imkan olduğunu dile
getiren Arslan, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’e başarılar diliyorum

Genel başkanımız Mahmut Arslan Memur-sen Konfederasyonuna
bağlı Eğitim-Bir-Sen Sendikasının 10 Şubat 2017 tarihinde düzenlediği 25.Yıl Öncüler Buluşmasına katıldı.
Eğitim-Bir-Sen’in 25.Yıl Öncüler Buluşmasında, Mehmet Akif İnan’ı
saygıyla, rahmetle hürmetle anarak sözlerine başlayan Arslan, Tür-

Eğitim müfredatı konusunda öz eleştiri yapan Arslan, Eğitim konusu bizim içimizde bir yaradır. Türkiye 15 yıllık AK Parti iktidarında
büyük değişimlere imza attı. Devrim denebilecekleri gerçekleştirdi,
ancak Eğitim konusunda ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu konuda EğitimBir-Sen’in mücadelesini kararlılığını gerçekten taktirle karşılıyorum
ve başarılar diliyorum.
Büyük bir mücadelenin içinden bu günlere gelindiğini ifade eden
Arslan, Memur-Sen’i ve Eğitim-Bir-Sen’i daha ileriye taşıma konusunda azminizi kararlılığınızı, mücadelenizi gelecek yıllarda da başarılarınızın devamını rabbimden diliyorum diyerek konuşmasına
son verdi.

HAK-İŞ, KADIN EMEĞİ BULUŞMASINA HAZIRLIK
HAK-İŞ Konfederasyonu Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile dünya
kadınlar günü çerçevesinde 4 Mart 2017
Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 6. Kadın Emeği buluşmasına hazırlanıyor.
Kadın Emeği Buluşması hazırlıkları kapsamında Genel Başkan Yardımcımız Mustafa
Toruntay başkanlığında, 21 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa
Şişman ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul Şube başkanları ile bir hazırlık toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla gerçekleştirilecek ve Haliç
Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek toplantıya 4 bini aşkın emekçi kadın katılacak.
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ARSLAN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİNDE KONUŞTU
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Türkiye’de kadınlar için
insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen politikaları ve İŞKUR’un kadın alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla,
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile
“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır
İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çalışma hayatı içinde bulunan kadın ve erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği semineri
10 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ’te gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in kadınları çalışma hayatının önemli bir aktörü olarak gördüğünü belirterek, “Konfederasyonumuzun yaklaşık 100.000 kadın üyesi var. HAK-İŞ'te bu konuda
hiç bir konfederasyonda olmayan gerçekten önemli işler yapan bir
komitemiz var. Aynı zamanda sendikalarımızın komiteleri var. Bunlar özellikle proje alanında çok etkin ve kapasiteleri oldukça fazla
olan, kadının karşılaştığı her alandaki problemleri çözmeye çalışan
ve bunu isteyerek, severek, heyecan duyarak yapan bir komitemiz
var” dedi.
Ülkemizde kadın, anne çalışan kadın ve sendikalı çalışan kadın olmak için ayrı ayrı ve çok ciddi bedeller ödemek gerektiğine dikkat
çeken Arslan, “Bu yüzden sendikacı kadınları bir kez daha kutlamak
istiyorum. Hakikaten hem işyerlerinde hem de çalışma hayatında
karşılaştıkları zorlukla, evini, ailesini bu mücadeleye katılmaya ikna
etmek ve bütün bunların yanında sendikal mücadelede aktif rol almak gerçekten çok zor bir iştir” dedi.
Toplantıda Kadın Komite Başkanımız Fatma Yavuz ve Proje Koordinatörü Ebru Özberk anlı da birer konuşma yaptı.
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ARSLAN, REFERANDUM
YENİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 28 Şubat 1997 “postmodern” darbesinin 20. Yılında darbeleri, muhtıraları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve bu tür yollara tevessül edenleri kınıyoruz.
HAK-İŞ olarak 41 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri
reddediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu, öteden beri, 12 Eylül askeri darbesine, 28
Şubat ‘Postmodern’ darbesine ve 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, siyasi
parti kapatmalarına karşı çıkmış her koşulda demokrasiden yana
taraf olmuştur. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı
HAK-İŞ, bütün teşkilatı ile birlikte olayın anlaşıldığı ilk andan itibaren
sokaklara çıkmış, tanklara; silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu
uğurda şehit ve gaziler vermiştir.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 28 Şubat 1997 “postmodern” darbesinin 20. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HAKİŞ’in her türlü darbe ve antidemokratik müdahaleye karşı olduğunu,
her zaman ve platformda yeni, demokratik, sivil bir anayasa talebini
dile getirdiğini belirterek, Türkiye’nin gündeminde bulunan anayasa
değişiklik paketi ve referandumun yeni Türkiye için önemli bir dönemeç olduğunu söyledi. Arslan, “Bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar
yaşamamak için, hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için, siyasi
istikrar için referandumda ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 28 Şubat Postmodern
Darbesi’nin 20. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu
değerlendirmelerde bulundu.

YILDIZ, AK PARTİ
KAMPANYA TANITIM
TOPLANTISINA KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, AK Parti Genel
Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 25 Şubat
2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması
Kampanya Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Türkiye’nin demokratikleşme yolunda attığı adımları ve yeni anayasa çalışmalarını destekleyen HAK-İŞ, her zaman ve her platformda
yeni, demokratik ve sivil bir anayasa talebini dile getirmiştir. Bugün
de gündemimizde bulunan anayasa değişiklik paketini ve referandumu yeni Türkiye için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak, bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşamamak için, hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için, siyasi istikrar
için referandumda ‘evet’ diyeceğiz. Emekçiler olarak; siyasi istikrarsızlıklardan ve yol açtığı ekonomik darboğazlardan, yolsuzluklardan
ve vesayet yönetimlerinden çok çektik; çok büyük kayıplar yaşadık.
Bu nedenle yönetim krizlerinin olmadığı; kaynaklarımızı israf edilmediği, siyasi istikrarın egemen olduğu bir yönetim sisteminden
yanayız.
HAK-İŞ olarak; ülkemize, halkımıza, ülkemizin potansiyeline ve aziz
milletimizin sağduyusuna güveniyor ve ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. 16 Nisan’da halkımızı ve tüm teşkilatımızı geleceği
için sandığa gitmeye ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz.”
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ARSLAN, TAŞERON İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELERİNİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMEYLE İMZALAYALIM İSTİYORUZ
statüsünde istihdam edilsin; hem ülke, hem çalışanlar, hem maliyemiz kazansın, hem de ülkemizde iş barışı sağlansın.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron emekçiler için sağlanan
toplu sözleşme hakkının istenildiği gibi yürütülemediğini belirterek,
“Çalışma Bakanımızla görüştük, bakanlık bir çalışma yürütecek,
umut ediyoruz ki; taşeron işçilerin toplu sözleşmelerini bir çerçeve
sözleşmeyle imzalayalım” dedi.
Arslan, 23 Şubat 2017 tarihinde Kon TV’de “Ankara Konuşuyor”
programına konuk oldu. Programda HAK-İŞ’in taşeron ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını anlatan
Arslan, kamuda çalışan taşeron ve mevsimlik işçilerin durumunun
Türkiye’nin en sorunlu alanlarından biri olduğunu söyledi.
Arslan, şunları kaydetti:
“HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin en sorunlu alanlarından biri olan kamuda çalışan taşeron işçilerin durumu konusunda yaklaşık 10 yıldır
mücadele veriyoruz ve yine 10 yıldır bu sistemin sürdürülebilir olmadığını, kamuya ciddi bir maliyet getirdiğini, taşeron emekçilerinin
pek çok haktan yoksun bırakıldığını ve kamu hizmetleri yapmasına
rağmen özel sektörde çalışıyor gibi gösterilmesinin yaşattığı binlerce sorunlarla mücadele ederek bu günlere geldik. Mücadelemizi
yoğunlaştırmak için taşeron işçileri sendikalarımızda örgütledik. Şu
anda HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızda 250 bin civarında taşeron üye
var. Bunların toplu sözleşme hakları için mücadele ettik. 2014 yılında çıkarılan bir yasayla bunlar için toplu sözleşme yapma hakkını
elde ettik. Bunun yanında kıdem tazminatı, yıllık izinler vb. haklarını
güvence altına aldırdık. Ama hala sorunları çözemedik. Belediyeleri
de dahil ettiğimizde 750 bin civarında taşeron işçi var. Hükümet bu
taleplerimizi önce bir yasa çıkararak belli bir noktaya taşıdı ama, şu
anda toplu iş sözleşmesi sistemini istediğimiz gibi işletemiyoruz.
Evet, sözleşmeler yapılıyor ama sorunlarımız var. Diğer kamu kurumlarında çalışan işçiler ve memurlar ile ilgili hükümetle sendikalar arasında yapılan çerçeve anlaşmasını maalesef taşeron işçiler
için yapamadık. Sayın Çalışma Bakanıyla da görüştük, bakanlık bir
çalışma yürütecek, umut ediyoruz ki taşeron işçilerin toplu sözleşmelerini bir çerçeve sözleşmeyle imzalayalım.”

Eski Başbakan Davutoğlu’nun, “kamuda çalışan
taşeron işçiler istihdam edilecek, yerel yönetimlerde çalışanlar için de başka bir model getirilecek” söyleminin emekçileri umutlandırdığını ancak, Özel Sözleşmeli Personel statüsü gerilmek
istendiğini hatırlatan Arslan, “ÖSP uygulamasına
ciddi itirazımız var. Hükümetle görüşmelerimizi
devam ettiriyoruz. Biz ÖSP gibi bir çözümü asla
kabul etmiyoruz. Bu taşeron işçiler için yeni bir
sorun alanı olacak. Burada bir hukuki problem
de söz konusu, diyorlar ki; ‘kıdem tazminatı hakkından vazgeçeceksiniz, iş güvencenizden vazgeçeceksiniz, ikramiye haklarınız olmayacak; öbür
taraftan memur statüsünde ama memur ücretlerini vermeyeceğiz,
sadece memur zamlarından yararlanacaksınız.’ Dolayısıyla ortada
getirilmek istenen ne işçi ne memur arada bir model, geçmişteki
4/C’liler gibi, bunun sürdürülebilir olma imkanı yok. O nedenle hükümete bu önerileri getirdik. Referandumdan sonra bütün kamu
personel rejimini birlikte masaya yatıralım, 4 C’liler sorunu var, sözleşmeliler sorunu var, geçici mevsimlik işçi sorunu var, memurların
sorunu var, bunları tek bir yapı içerisinde değerlendirelim, bir reform
yapalım durumu var. Buz bunu destekliyoruz. Biz sorunu çözmek
istiyoruz. Taşeron işçilerini kamuda işçi statüsünde devam ettirecek bir modelin gerçekleşmesi konusunda çaba sarf ediyoruz” diye
konuştu.

“MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNUNU GÜNDEMDE
TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Programda geçici mevsimlik işçilerin durumunu da değerlendiren
Arslan, şunları söyledi: “Orman Bakanlığı ve Çaykur’da ağırlıklı olarak 23 bin civarında üyemiz var. Bu arkadaşlar yılın belli dönemlerinde çalıştırılıyor, belli dönemlerde de işten çıkarılıyor. Diyoruz ki;
işten çıkarıldıkları durumlarda ya bu arkadaşlarımıza işsizlik maaşı
ödensin ya da başka kurumlarda çalışabilsinler. Bunu da Çalışma
Bakanımızla konuştuk, inşallah bunu referandumdan sonra yoğun
bir şekilde tartışmaya, gündemimizde tutmaya devam edeceğiz.”

Asıl sorunun, taşeron işçilerin geleceği meselesi olduğuna işaret
eden Arslan, şu öneride bulundu: “Taşeron emekçiler kamuda işçi
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BÜYÜKANNE PROJESİ

PROTOKOLÜ İMZALANDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin “Büyükanne Projesi”
Protokol imza törenine katıldı. Projeye göre torununa bakan büyükannelere maaş ödenecek.
“Büyükanne Projesi” protokol imza töreni Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
ile Ali ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile 8 Şubat 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan ve Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi hakkında bilgi verdi.
Müezzinoğlu, proje için bu ay talepleri alacaklarını
ve projenin Mart ayı itibariyle fiilen uygulamasına
geçileceğini belirterek, “Net asgari ücretin yüzde
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30’u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye. İstanbul bin aile,
İzmir bin aile, Bursa bin aile, Ankara 500 aile, Kayseri 500 aile, Sakarya 500 aile, Antalya 500 aile, Konya 500 aile, Tekirdağ 500 aile
olarak bu proje çalışmasının kapsamı içinde yer alacak” dedi.
Müezzinoğlu, “Aylık ailelerin takibini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uzmanları yapacak. 1 yıl sonra biz bu projenin verimliliğini ve bundan sonra bir hükümet projesi haline dönüşmesinin değerlendirmesini yapabilecek duruma gelebilelim. Bu süre zarfında
bu projenin maddi külfeti bin aile için yaklaşık 6 milyon. Bu ücretin
yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz diğer yarısını da masanın başında protokolünü imzalayacağımız paydaşlarımız üstleniyor. Tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada önemli olan paylaşarak
bu ülkeye ve bu millete ait olan bir projenin altına imza atmak” diye
konuştu.
Gelir düzeyi düşük olan ailelerin üzerinden gitmeyi planladıklarını
söyleyen Bakan Müezzinoğlu, “Bu da annenin gelirinin 2 asgari ücretin altında olması ailenin de baba da çalışıyorsa toplamın 3 asgari ücreti geçmeyecek şekilde olması. Bazı detay kriterler de süreç
içinde ilk doğumlara dağılımı, ikinci doğum dağılımı, üçüncü çocuk
dağılımı gibi dağılımlarda belirli kriterlerimiz, normal doğum sezaryen doğum kriterlerimiz gündeme gelebilir.
Bunlar süreç içinde bizim yarın veri olarak
6 bin aileyi analiz ederken uzun vadeli projenin veya genişletilebilecek projenin veri
tabanını oluştursun diye belirli kriterleri de
önümüzdeki süreçte kamuoyuna deklare
edecek detaylarımızı da netleştireceğiz.
Büyükannenin sağlıklı olması, bir toruna
çocuğa bakabilecek sağlık dinamiklerinin
olması, burada 65 yaş cümlesini kullanıyoruz ama 65 yaşı geçen olamaz anlamında
değil. Hakikaten aile uygunsa büyükanne
de sağlıklıysa dinamikse diğer veriler uygunsa tek arayacağız o büyükannenin o
çocuğu 8-9 saat hakkından gelebilecek,
yanında olabilecek bir noktada olup olmaması. Bütün bunları da genel ilkeleriyle
söylemiş olayım2 açıklamasında bulundu.

“Geleneksel aile modelini de güçlendirmeyi
hedefliyoruz”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise geleneksel aile bağlarını
daha da güçlendirecek ve kadın istihdamını da arttıracak bir projenin
protokolünü imzalayacaklarını ifade ederek, “Torununa bakan büyükanneye ekonomik destek projesini biz bakanlığımız olarak çalışıyorduk. Sayın Çalışma Bakanımız da paydaşlarımızla birlikte böyle
bir projenin hazırlığındaymış. Bunu öğrenince birlikte bu projeyi
yürütmeyi amaçladık. Bu projenin iki amacı var. Birincisi kadın istihdamını desteklemek, ikincisi de geleneksel aile bağlarını kuvvetlendirmek nesiller arası iletişimi ve etkileşimi arttırarak aile kurumunu
daha da güçlendirmek. Yoğun çalışma temposunda özellikle de çekirdek ailelerin çoğaldığı dönemde geleneksel aile dediğimiz geniş
aile modelinin azaldığı günümüzde aileler arası görüşme etkileşim
gün geçtikçe azalmakta. Bu projeyle biz torununa bakan büyükanneler yani anneanne babaannelerle geleneksel aile modelini de
güçlendirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve projenin diğer paydaşları Bakan Müezzinoğlu ve Bakan Kaya ile Büyükanne Projesi protokolünü imzaladı.
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ARSLAN, ÇELİK-İŞ SENDİKAMIZIN BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
Bosna Hersek’in Türkiye ve HAK-İŞ için
sıradan bir ülke olmadığını söyleyen Arslan, ‘Genç devlet Bosna Hersek’i geleceğe
taşımak adına bizlere büyük görevler düşüyor. Bu konuda aynı zamanda bir sivil
toplum örgütü olarak üzerimize düşeni
yapmaya hazırız. Bosna Hersek’teki savaş öncesinde ve sonrasında olduğu gibi
bugün de Boşnak kardeşlerimizin yanında
olacağız’ dedi.
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan
merhum Aliya İzzet Begoviç’i vefatından bir
gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın ziyaret ettiğini hatırlatan Arslan
‘Bilge Kral Aliya, hasta yatağında Sayın Erdoğan’a ‘Bosna size emanettir. Emanete
sahip çıkın’ dediğini anlatarak, bu emanete sahip çıkmak görevimiz. Bizde emanete
ayrı bir önem verilir’ dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çelik-İş Sendikamızın Bosna
Hersek'te gerçekleştirilen Başkalar Kurulu toplantısına katıldı.
Çelik-İş Sendikamızın Başkanlar Kurulu, 27 Nisan 2017 tarihinde Bosna Hersek'te gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Çelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Ismet Bajramovic ve Bosna
Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı Bayro Melez ile Çelik-İş
Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube ve Bölge Başkanları ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının açılışında yaptığı
konuşmada, Çelik-İş Sendikamızın Bosna Hersek’li sendikacılarla

Arslan, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine
değinerek, Bosna Hersekli sendikacılardan FETÖ'cüleri ülkelerinde
barındırmamalarını istedi.

‘BİZ HAK-İŞ'LE GÜÇLÜYÜZ HAK-İŞ DE BİZİMLE GÜÇLÜ’
Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, konuşmasında Bosna Hersek ile ilişkilerinden 16 Nisan’da yapılan referandum sonuçlarına, HAK-İŞ’in faaliyetlerinden Çelik-İş’in çalışmalarına kadar birçok konuya değindi.Bosna Hersek ile Türkiye’nin
güçlü, köklü ve tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu ifade eden
Değirmenci, bu kapsamda sendika olarak her türlü işbirliğine hazır
olduklarını, ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Anayasa Değişikliği referanduma ilişkin olarak da Değirmenci,’16
Nisan Anayasa değişikliği referandumunda milletimiz evet diyerek
kutlu zaferlerine bir yenisini ekledi. ‘Evet’ ile Güçlü, büyük ve yeni
Türkiye yolunda kritik bir eşik aşıldı’ diye konuştu.
Referandum sürecinden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve
Genel Sekreter Osman Yıldız’ın büyük bir mücadele örneği sergileyerek sandıktan ‘Evet’ çıkmasına büyük katkı sağladığını bildiren
Değirmenci, ‘HAK-İŞ, demokratikleşme ve büyük Türkiye yolunda
darbelere karşı her zaman dik durmasını bilmiş, bu anlamlı duruşunu da referandum sürecinde bir kez daha ortaya koymuştur’ ifadelerini kullandı.
Çelik-İş Sendikasının HAK-İŞ ile, HAK-İŞ’in de Çelik-İş Sendikası
ile güçlü olduğunu dile getiren Değirmenci, ‘HAK-İŞ çalışma hayatında da her daim yeniliklere öncülük etmiştir. Bizim alanlarda,
fabrikalarda ve tezgahlarda işimizi her zaman kolaylaştırmıştır.
HAK-İŞ’e bağlı bir sendikanın genel başkanı olmaktan büyük onur
ve gurur duyuyorum’ dedi.

başlattığı bu işbirliğinin önemine değinerek, bu işbirliğinin devam
ettirilmesi ve geliştirilmesini istedi.
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Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı Bayro Melez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikal faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfede-
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rasyonu Ismet Bajramovic, HAK-İŞ’i ve Çelik-İş’i Bosna Hersek’te
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
‘HAK-İŞ olmasaydı biz de sendika olarak bugün olmayabilirdik’ diyen Bajramovic, ’yapılamaz, yıkılacak’ diyenlere inat sendika binalarının HAK-İŞ ve TİKA desteği ile restore edilmeye başlandığını,
bunun için minnettar olduklarını dile getirdi.
HAK-İŞ ve Çelik-İş ile işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Bajramovic, önümüzdeki aylarda Türkiye’de yapılacak olan uluslar arası
bir organizasyonu batılıların iptal ettirmek için uğraştığını, Arnavutluk’taki sendikacılarla bunu engellediklerini, yapılacak işbirliklerinin
bu tür konularda da yarar sağlayacağını sözlerine ekledi.

BOSNA HERSEK MECLİS BAŞKANINA ZİYARET
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlık ettiği heyet daha
sonra Aliya İzzetbegoviç’i mezarını ziyaret etti. Burada okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Aliya İzzetbegoviç müzesi gezildi. Arslan ve
heyetimize burada İzzetbegoviç hakkında bilgi verildi.
Heyetimiz daha sonra Bosna Hersek Federasyon Meclisinin Başkanı Saffet Keso ve Başkan Yardımcısı Endi Music’i ziyaret ederek bir
görüşme gerçekleştirdi. Burada da kısa bir konuşma yapan Arslan,
‘Bosna Hersek ile geleceğimizi birlikte planlayacağız. İki ülke ilişkilerini zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz’ diye konuştu.
Son olarak Arslan ve Değirmenci ile heyetimiz, restorasyonu devam
eden Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonunun binasında incelemelerde bulundu.
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SUDAN’LI SENDİKACILARLA EĞİTİMDE BULUŞTUK

HAK-İŞ ile Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) arasındaki ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde Sudan’dan bir grup sendikacı eğitim için Türkiye’ye geldi.
HAK-İŞ’in misafiri olarak ülkemizde bulunan Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) heyeti, 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programında biraraya geldi. Programa Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve
SWTUF Genel Mali Sekreteri Muna Abdelmajid Elbshair Ali’nin açılış
konuşması ile başladı.

Darbe girişiminde Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen batılı
ülkeler, sendikacılar ve federasyonlar sessiz kaldı. Adeta darbe girişiminin başarılı olmasını temenni eder bir tutum sergilemişlerdir.
Uzun süre darbecilerin başarılı olmasını beklemişlerdir ve başarısızlık olunca da cılız, hafif mesajlar yayımlamışlardır."

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Arslan, Sudan ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile ikili ilişkilerin daha
geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. SWTUF’un Afrika sendikal
hareketinin öncülerinden olduğuna dikkat çeken Arslan, “SWTUF ile
iki işçi örgütü olarak ilişkiler kurmanın ötesinde dostluk ve kardeşliğimiz var. 2016 yılında SWTUF ile beş eğitim semineri gerçekleştirdik. 2017 yılının ilk programını ise bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.
Sudan halkının ve SWTUF’un 15 Temmuz sürecinde Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Arslan, “Sudan halkının bizlerle dayanışma içinde olması bizim için son derece önemli ve anlamlıydı” dedi. Sudan’dan bir heyetin gelerek Türkiye’de gerçekleştirilen demokrasi mitingine katıldığını ve Kızılay Demokrasi meydanında bir konuşma yaparak, Türkiye ile dayanışma duygularını ifade
ettiğini anlatan Arslan, Türkiye dışında geniş katılımlı bir destek mitinginin de Sudan’da gerçekleştirildiğini anımsattı. Arslan, "Ellerinde
Türk ve Sudan bayrakları ile gerçek bir dayanışmayı gösterdiler. Bu
bizim için çok önemli ve anlamlıydı" dedi. Arslan, şöyle devam etti:
"Hala 15 Temmuz travmasını tam olarak atlatamadık. Hala o hain
örgüt, bütün alanlarda direnmeye devam ediyor. Türkiye'nin kılcal
damarlarına kadar girmiş bir gizli, sinsi örgütten bahsediyoruz. Gerçekten mücadele etmek çok zor.
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Arslan, Hak-İş'in 15 Temmuz darbe girişiminde ciddi bir tavır ve mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, olay anında hemen harekete
geçtiklerini, konfederasyonun gerekli çağrıları yaptığını ve konfederasyon yöneticilerinin meydanlarda olduğunu söyledi.
Konuşması sırasında gözleri dolan Arslan, "O gece kardeşlerimizin
bir bölümünü kaybettik. Birlikte çalıştığımız. Ellerinde silah yok sadece Türk bayraklarıyla hem Meclisimizi hem Genelkurmay Karargahını korumak adına arkadaşlarımızın 4 tanesini şehit verdik. Yaklaşık 100 civarında yaralımız vardı ve bunlardan 15'i ağır yaralıydı.
Tedavileri devam ediyor. Onların hepsinin ortak bir mücadelesi vardı;
Türkiye Cumhuriyeti devletini asla teslim etmeyeceğiz. Bunun için
canlarını feda ettiler" dedi.
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Hala Türkiye'nin müttefiki olan Amerika ve Batının Türkiye'yi ısrarla bölmek istediğini ifade eden Arslan, “Çünkü
Türkiye büyük bir lokma, yutamıyor. Onun için biz içeride ve
dışarıda hala ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye'de ne
kadar terör örgütü varsa Türkiye'ye karşı ortak hareket ediyorlar. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ. Bütün bu terör örgütlerinin bir tek amacı var. Türkiye'yi güçsüzleştirmek, bölmek
ve Batılı emperyalist güçlerin kontrolüne vermek istiyorlar.
Direnen bir lider ve halk var. Bunu kırmak istiyorlar."

Referandum Türkiye için tarihi bir öneme sahip
16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına da değinen
Arslan, bunun Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduğunu
söyledi. Arslan, halkın, "evet" oyuyla anayasa değişikliğini
kabul etmesi halinde 17 Nisan'da yeni bir Türkiye ile karşılaşılacağına inandığını kaydetti.
Arslan, "Biz, siyasi krizler, onların sebep olduğu ekonomik
krizler, onların sebep olduğu darbeler, iç kargaşaların sona
ermesine inanıyoruz. Bunun için de anayasa değişikliğini
Hak-İş olarak destekleme kararı aldık. Bu, 22 sendikamızın
oy birliğiyle aldığı bir karardır. Bu karar gereği, 16 Nisan'a kadar meydanlarda, Türkiye genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz." dedi.
Genel Başkanımız Arslan’ın konuşmasının ardından SWTUF
Genel Mali Sekreteri Muna Abdelmajid Elbshair Ali bir konuşma yaptı. Muna Abdelmajid Elbshair Ali, Türkiye ile Sudan
arasındaki ve iki konfederasyon arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Sudanlı sendikacılar 15 Temmuz sürecini yakından takip ettiklerini ve Türkiye için dua ettiklerini söylediler.
Eğitim kapsamında, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız Yeni
ve Etkin Sendikacılık İnşa Etmek, Sendikal Hareket, Hedefler
ve Strateji, HAK-İŞ Basın Müşaviri ve Kültür Sanat Komitesi
Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı Sendikal İletişim, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz endikal Harekette Kadın
ve HAK-İŞ Hukuk Müşaviri ve İş Sağlığı Güvenliği Komite
Başkanı Buğrahan Bilgin Toplu İş Hukuku, Toplu Sözleşme
ve Müzakere Teknikleri, konularında sunumlar yaptı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

114 | HABERLER

TORUNTAY, ERİTRE NCEW KONGRESİNE KATILDI
Konfederasyonumuz Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa
Toruntay, Eritre İşçi Sendikalar
Konfederasyonu (NCEW)
davetlisi olarak 7. Genel Kurul
Toplantısına katıldı.

Eritre Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonunun 7. Genel Kurulu,
27-29 Mart tarihlerinde Eritre'nin Başkenti Asmara'da ‘Dirençli Sendika için Güçlü Organizasyon’ temasıyla gerçekleştirildi.
Genel kurul toplantısı, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı.
Genel Kurul Toplantısına, İktidar Partisi (PFDJ) Başkanı Yemane
Ghebreab, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Chibebe Wellington, ITUC Afrika Temsilcisi Kwasi
Adu-Amankwah, ILO Afrika Temsilcisi Mohammed Mwamadzingo,
ILO Kahire temsilcisinin yanı sıra yaklaşık 22 farklı ülkeden gelen
konfederasyon temsilcileri katıldı.
Genel Kurul toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, huzur ve barış dolu olan Asmara'da ilk defa bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Eritre İşçi Sendikalar
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Konfederasyonu ile 2012 yılında ikili işbirliği anlaşması imzalandıktan sonra birlikte farklı toplantılarda bulunduk” ifadelerini kullandı.
Toruntay, katılımcılara 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları bir kez daha hatırlatarak, 16 Nisan’da Anayasa değişikliği
için referenduma giden süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Toruntay, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak üyelerimizi ve halkımızı
bilgilendirmek amacıyla il il gezerek anayasaya değişikliği kapsamında yürüttüğümüz referandum destek kampanyaları hakkında
önemli bilgiler verdi.
İki ülkenin de aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesine kendilerini adadığını söyleyen Toruntay, her iki ülkenin de ilişkilerini ve işbirliklerini
geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla somut önlemler almaya ve
daha çok sayıda ortak program düzenlemeye hazır olduğunu anlattı.
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Toruntay, HAK-İŞ ile Eritre İşçi Sendikalar Konfederasyonu arasında
imzalanan ikili işbirliği protokolünün karşılıklı eğitim programlarıyla
daha aktif hale getirilmesi gerektiğini de belirti.

mı artırmak amacıyla ve yasadışı göçü engellemek amacıyla ülkede
var olan tüm doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması
konuları ele alındı.

“Türkiye ve Eritre halkı olarak çalışanların ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlama konusunda kararlılıyız”

Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçimler sonucunda Eritre İşçi Sendikalar Konfederasyonu (NCEW) Genel Sekreteri olarak Tekeste Baire tekrar seçimle iş başına getirildi.

Toruntay, “Türkiye ve Eritre halkı olarak çalışanların ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlama konusunda kararlılıyız” diye konuştu.
Türkiye’nin Eritre’de açtığı Türkiye Büyükelçiliği’nin önemini vurgulayan Toruntay, Türk Hava Yolları’nın Asmara’ya haftada 3 sefer
başlatmasının önemine değinerek, Türk yatırımcıların Eritre’ye karşı
ilgilerinin başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay,
Türkiye Cumhuriyeti Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve Türk
Hava Yolları Eritre Genel Müdürü ile karşılıklı görüştü.

Türkiye’de 3 milyona yakın Suriye’li yaşıyor
Toruntay, 7. Genel Kurul’un ‘Göçmen ve Mültecilerin Haklarını Verme’ oturumunda 2011 Nisan ayında başlayan mülteci akını sonucu
şu anda Türkiye’de 3 milyona yakın Suriyeli’nin yaşadığını söyledi.
“Türkiye’deki göçmen ve mülteci sayısının 4 milyonu geçtiği tahmin
edilmektedir”
Toruntay, “Afganistan, Pakistan, Irak, Libya ve diğer ülkelerden gelen mülticiler de eklendiğinde Türkiye’deki göçmen ve mülteci sayısının 4 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir. Türkiye'de yaşayan
Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına entgre olabilmeleri için çalışmalara devam edilmektedir. Bu konu hakkında Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde mültecilerin yasal haklarını alabilmeleri için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır fakat henüz bu çalışmalar
sonuçlandırılamamıştır” açıklamasında bulundu.
Toplantı gündeminde tüm dünya ülkelerinde savaş yerine barışı savunmak gerektiği anlayışının getirilmesi gerektiği, yasadışı olarak
ortaya çıkan göç sorununun ortadan kaldırılması, üretimi ve istihda-
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HAK-İŞ MÜSİAD İŞ YAŞAMI BECERİ EĞİTİMLERİ
ŞANLIURFA’DA YAPILDI
HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası alandaki her konuda, doğrudan çalışma hayatını ilgilendiren konularda çalışmaya ve projeler üretmeye hazır bir topluluk olduğuna dikkat çeken Yıldız, “MÜSİAD’la da her
konuda beraberiz. Bütün ülke sorunlarının çözümü konusunda kol
kola proje üretiyoruz. Şuan yürütmekte olduğumuz proje bir sosyal diyalog projesidir. İşçi ve işveren arasındaki diyaloğu oluşturma
projesidir. Bunu yapmanın yolu da eğitimdir. Bu projede 7 bin kişinin
eğitimi söz konusudur. Ankara’da sürekli eğitimimiz bulunmaktadır. İllerde de eğitimlerimiz vardır. Bu proje sayesinde ilk kez büyük
bir projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Ankara’da eğitim gören
kişi sayısının 700’e ulaştığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
“HAK-İŞ olarak, eğitime büyük önem veriyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu’nu diğer sendikalardan ayıran temel özelliğimiz, “sosyal diyalog” yaklaşımımızdır. Bizim kuruluş ilkelerimizin içerisinde işçi ve
işveren menfaati olacaktır. Biz uyumlu işbirliğini öngören bir Konfederasyonuz. Sosyal diyalog dediğimiz kapasite demektir. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, tartışmaya, öğrenmeye, araştırmaya, sorgulamaya önem veren bir konfederasyonuz.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Ankara'da HAK-İŞ, Avrupa
Birliği ve MÜSİAD ortaklığıyla gerçekleştirilen "İşçi ve İşverenlerin
Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması" Teknik Destek Projesi kapsamında 7 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da
gerçekleştirilen "İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri" toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın selam ve başarı dileklerini ileten Yıldız, “Biz her zaman HAK-İŞ olarak Şanlıurfa’ya geldik ve Şanlıurfa’nın güler yüzüyle karşılaştık. Burada özgün projeler paylaştık.
Şimdide büyük bir projeyi uygulamaya devam ediyoruz. HAK-İŞ ve
MÜSİAD olarak örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.
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HAK-İŞ olarak bütün iş kollarında örgütlüyüz. Bütün iş kollarında
çalışan arkadaşlarımızı davet edebileceğimiz bir evimiz bulunmaktadır. Biz emekçilerimizi davet ettik. Onların teşriflerini bekliyoruz ve
bütün emekçilerimize saygılarımızı sunuyoruz.
Bizim topluma karşı sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz ve bu
sorumlulukla hareket ediyoruz. Biz HAK-İŞ olarak güven veren bir
örgüt olduk. Bir devletin güçlü olabilmesi için bireylerin eğitimli ve
yüksek kapasiteli olması gerektiğini biliyoruz. Bunun için Türkiye ile
bunu paylaşıyoruz. Bizim sloganımız “Güçlü Birey”dir.
HAK-İŞ, eğitimlerle kendini geliştirerek, kendine güvenerek ilkelerine hedeflerine amaçlarına güvenerek güçlü bir sendikacılık yapmaktadır.
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Biz sadece sosyal diyaloğu gerçekleştiren bir örgüt değiliz. Eylemliliği olan sendikacılığında genel tanımına uygun eylemliliği gerçekleştiren bir örgütüz.”
HAK-İŞ’in 1 Mayıs çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldız, “HAKİŞ masada olduğu kadar kendini dışarıda da gösterecek eylemleri
ortaya koyacak bir örgüttür.1 Mayısları son derece önemli bir proje
ile başarmaya çalışıyoruz. Çok iddialı ve çok sorumlu bir karar aldık
ve dedik ki 1 Mayısı yalnızca Taksim’e sıkıştırmayacağız. Biz Anadolu’yu il il gezip bütün halkımızı ve emekçilerimizi 1 Mayıs’la tanıştırmak istiyoruz. Buna başladık ve başarı ile de devam ediyoruz. Biz
sosyal sorumluluklarını yerine getirin bir örgütüz. Biz demokrasiye,
şeffaflığa, kalınmaya önem veriyoruz.15 Temmuzda da meydana ilk
inen örgütlerden biriyiz. Sorunlardan asla kaçmıyoruz. Demokratik
ve güçlü bir toplum için, Türkiye’nin geleceği için nerede olmamız
gerekiyorsa, nasıl olmamız gerekiyorsa orada olduğumuzu ve olmaya gayret ettiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Mazlumun Yanındayız
HAK-İŞ Konfederasyonu Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, “Temenni ederim ki bu toplantı hayırlara vesile olur. Türkiye’de HAKİŞ’ten başka sendikalar da var ama hiçbir konfederasyon ve sendika
takdir edersiniz ki böyle projelerle
uğraşmıyor. Bugün HAK-İŞ’in uzaklarda mazlumların yanında olduğunu
bilmenizi istiyorum. Zalimin karşısında olduğu gibi, dünyanın neresinde
bir mazlum varsa, onlara imkanları
çerçevesinde el uzatmaktadır. Dolayısıyla bu camiaya sizin adınıza teşekkür ediyorum” dedi.

ve hiçbir zaman da öyle
olmamıştır.
MÜSİAD
ekomik ve siyasi yönünden etkin, dünyada
saygın, yeni bir Türkiye hayaliyle yola çıkan
hassasiyet sahibi iş
adamlarının kurduğu bir
dernektir. Bugün ülke
içerisinde 86, dünya genelinde 68 farklı ülkede
faaliyetlerini
sürdürmektedir. Biz, yalnızca
ekonomik büyüme için
değil, topyekûn kalkınma için çalışıyoruz. Bu
nedenle, bir düşünce
kuruluşu gibi toplantılar
düzenliyor, bireysel ve
toplumsal konuları masaya yatırıyoruz” dedi.

Topyekûn kalkınma için
çalışıyoruz
MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı
Mahmut Barut ise MÜSİAD’ın öncelikle ekonomiyi temsil eden bir
işadamları derneği olduğunu vurgulayarak, “Bizim bugüne kadar eylemlerimiz ve söylemlerimizle ifade
etmeye çalıştığımız gibi, MÜSİAD’ın
gündemi sadece iktisatla sınırlı değil
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YILDIZ, ADANA'DA İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM

PROGRAMINA KATILDI
tim Programının 15. ve son ili Adana’da hem HAK-İŞ mensuplarıyla
hem de MÜSİAD yöneticileri ve üyesi işverenlerle birarada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi’nin klasik hibe projelerin
ötesinde, ülke genelinde 15 ilde, HAKİŞ ve MÜSİAD’ın ortak siyasi
iradesi, koordinasyonu ve kararlılığıyla birlikte yürütüldüğünü, sıradışı büyük sayılara ulaşıldığını görmekten mutluluk duyuyor; bu
büyük başarıya ulaşılması sürecinde emeği geçen HAK-İŞ üyesi
sendikalarımızın genel merkez ve taşra yöneticilerine, MÜSİAD teşkilatına, proje ekibimize, projemize finansman desteği sunan Avrupa Birliği’ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

HAK-İŞ ve MÜSİAD, ÇSGB tarafından yönetilen ve AB tarafından
finansmanı sağlanan “İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin
Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen İş Yaşamı Becerileri Eğitimleri vesilesiyle
14-17 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da 400’ü aşkın işçi ve işveren
buluşuyor.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Konfederasyonumuz HAKİŞ’in, ülkemizin en büyük işveren örgütlerinden MÜSİAD ile 15 ilde
yürüttüğü sosyal diyalogun ve uyum kapasitesinin artırılması odaklı
projemizin Adana eğitim programına katıldı.
YILDIZ, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, ülkemizin seçkin işveren
kuruluşu MÜSİAD ile birlikte yararlanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında 14-17 Mart 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilmekte olan 4 günlük İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programı'nın açılış törenine katılarak çalışma hayatına ve
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 15 ilde 6.500’ü aşkın işçi ve
işveren temsilcilerine verilmesi planlanan İş Yaşamı Becerileri Eği-
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Sağduyulu yaklaşımının, evrensel değerlerle yerel değerleri uyumlaştırabilmesinin, sosyal diyaloga ve iletişim kanallarının açık tutulmasına atfettiği önemin HAK-İŞ’i farklı kıldığını belirten Dr.Yıldız,
“Hem bireysel hem de kurumsal açıdan sorumlulukları yerine getirebilecek, muhataplarımızla sağlıklı iletişim kurabilecek derecede
güçlü kapasiteye sahip olmak durumundayız. STK’lar pozitif değerler etrafında bir araya gelmelidir. Bu proje vesilesiyle HAK-İŞ ve MÜSİAD teşkilatları yaygın eğitim programları için bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmayı, sektörler odaklı öncelikler belirlemeyi başarmıştır. Gelecekte de kendimizi sorgulayarak, birlikte tartışmalar
yaparak, ortak hedefler koyarak, standartlar oluşturarak yolumuza
devam etme gayreti içerisindeyiz” dedi.
Genel Sekreterimiz Dr. Yıldız, konuşmasını İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programına ve projemizin diğer faaliyetlerine ilgi, destek, katılım ve katkılarından ötürü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, MÜSİAD'a, HAK-İŞ'e, proje
ekibine, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederek ve başarılar dileyerek tamamladı.
HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel selamlama konuşmasında, salonda HAK-İŞ’e bağlı 12 işkolu sendikamız yöneticisi,
işyeri temsilcisi ve üyelerinin hazır bulunduğunu ifade ederek Adana’da 15 bin civarında HAK-İŞ mensubu emekçinin olduğu söyledi.
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YILDIZ, ULUSLARARASI SENDİKACILIK EĞİTİMİ VERDİ

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) ‘Uluslararası Sendikacılık Hareketi’
konulu eğitim verdi.

Yıldız, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve
Eğitim Merkezi (SESRIC) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (MEMUR-SEN) ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslararası Sendikacılık Hareketi’ programında Uluslararası Sendikacılık Eğitimi verdi.

24 AYRI ÜLKEDEN GELEN
SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TERMİKEL ZİYARETİ

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın 17 Nisan 2017 tarihinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) ‘Uluslararası Sendikacılık Hareketi’ konulu eğitim verdiği sendika temsilcilerini
Konfederasyonumuza bağlı Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu
Termikel Grup fabrikalarında ağırladık.

mikel Ankastre Fabrikası ile Elektromed Sayaç Fabrikasını ziyaret
ettiler. İlk olarak Termikel Ankastre Fabrikasında Termikel Grup Tanıtım filmini izleyen temsilciler, film gösteriminin ardından fabrikayı
gezdiler. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretim süreçlerini izleyen
ziyaretçiler, çalışanlarla bir süre sohbet ettiler.

HAK-İŞ ve Memur Sen organizasyonuyla bir süredir ülkemizde bulunan dünyanın 24 ülkesinden gelen sendika temsilcilerini Konfederasyonumuza bağlı Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Termikel
Grup fabrikalarında ağırlayarak bilgilendirmelerde bulunduk.

Ardından sayaç sektöründe dünyanın 4’üncü büyük, Türkiye’nin ise
en büyüğü olan elektrik, su ve doğalgaz üretim tesislerine sahip
Elektromed firmasına gelen sendika temsilcileri, yüksek teknolojiyle üretilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Elektromed
ürünleri incelediler.

Çelik-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Cemalettin Köse’nin ev
sahipliği yaptığı ziyarette 24 ayrı ülkeden gelen temsilcilere fabrika
gezdirilerek, işleyiş hakkında bilgi verildi.
Termikel Ankastre fabrikasında yetkili sendika olan Çelik - İş Sendikasının organizasyonu ile HAK-İŞ ve Memur- Sen organizasyonuyla
24 ayrı ülkeden gelen sendika temsilcileri, Termikel Grup bünyesinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Ter-

Ziyaretin sonunda sadece özel misafirler için kapıları açılan, içerisinde Kabe örtüsünden el yazma eserlere kadar çok sayıda sanat
eserinin sergilendiği Termikel Sanat Galerisi görüldü. Sendika temsilcileri, Türk – İslam Sanat Eserlerine sahip böyle bir sanat galerisinin sanayi bölgesinde bulunmasından dolayı mutluluklarını ve
memnuniyetlerini ifade ettiler.
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ARSLAN, İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİMİNDE KONUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ ve MÜSİAD, ÇSGB tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan “İşçi ve
İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla
Artırılması” Teknik Destek Projesi kapsamında 14 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İş Yaşamı Becerileri Eğitimlerine
katılarak çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Arslan, işçiler, işverenler, sosyal diyalog ve çalışma hayatı şeklinde
4 sütun üzerine inşa edilen teknik destek projesinin Adana, Ankara,
Antalya, Artvin, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Arslan, “Ülkemizin 15 ilinde saygın işveren kuruluşlarımızdan MÜSİAD ile birlikte bu büyük projeyi başarıyla gerçek-
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leştiriyor olmanın haklı gururunu ve sevincini sizlerle paylaşmak
istiyorum” dedi.
Arslan, işçi ile işveren ilişkilerinin günümüzde soğuk savaş dönemindekinden farklı olduğunu belirterek, gelinen noktada, emek
hareketinin sorunlarını işverenler ile çözmesinin önemine dikkat
çekti. Bazı işveren temsilcilerinin çalışma hayatında 1980'li yıllarda
yaşanan çeşitli olayları dikkate alarak iş yerlerinde sendikalaşmaya
mesafeli durduğunu belirten Arslan, bu tutumun yanlış olduğunu,
aradan geçen dönemde birçok alanda olduğu gibi sendikal alanda
da değişimler yaşandığını ifade etti.
Arslan, çalıştığı işletmeyi tanımanın, risk ve tehlikelere karşı işverenleri uyarmanın çalışanların görevi olduğuna dikkat çekerek,
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“Bunu yapmayabiliriz ama işletmelerde hafif bir grip salgını olsa
biz çalışanlara bu zatürre olarak dönebilir. Özel sektörde yaşanan
en küçük krizin birinci hedefi çalışanlardır. İşçi azaltılmaya, ücretleri
dondurmaya gidilir. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinin, pazar
ekonomisinin rekabet şartlarını dikkate aldığımız zaman karşımızda
böyle bir tehdit olduğunu göreceğiz. O zaman iş yerlerimizde işlerin
iyi gitmesi, üretimin ve rekabet gücünün artması, bilançoların denk
olması, yeni yatırımların teşvik edilmesi gibi birçok konuya bizim de
çalışanlar olarak taraf olmamız gerekir” diye konuştu.

HAK-İŞ'in taşeron işçilerin örgütlenmesine
büyük emek verdiğini
ve bunun sonucu olarak üyelerinin yarıya
yakınının taşeron işçilerden oluştuğunu
kaydeden Arslan, şunları söyledi:

Çalışma hayatının birçok sorunu bulunduğunu, bunların başında da
taşeron işçilerin durumunun geldiğini ifade eden Arslan, yüz binlerce taşeron işçisinin bu konudaki çözüme odaklandığını söyledi.
HAK-İŞ’in taşeron işçilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerine her fırsatta
aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Arslan, “Taşeron konusunda ne
yazık ki hem 64. hükümetin hem de 65. hükümetin yaklaşımları bizim taleplerimizi karşılamaktan çok uzak. Taşeron konusunda getirilmek istenen düzenlemeler, HAK-İŞ'in ve üyelerimizin taleplerinin
çok gerisinde” dedi.

“Bütün bunları yaparken 'Siz artık işçi
değilsiniz, özel sözleşmeli personelsiniz'
demek, bize rağmen
yapılmış bir düzenlemeyi 'oldu bitti' olarak
görüyoruz. Bunu asla
kabul edemeyiz. Bu
adaletsiz ve haksız,
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bizi yok sayan yaklaşımların kesinlikle masa başında düşünülmüş
çözümler olduğunu ve bunu bizim kabul etmediğimizi herkese ifade
etmeye çalışıyoruz. Yine de müzakere ederek bu sorunun çözümü
konusunda biz kendi görüşlerimizi bilimsel yönleriyle, çalışanlarla
yaptığımız toplantılarla konuşmaya devam edeceğiz çünkü bu bizim
geleceğimiz için çok önemli bir mesele.”
Arslan, anayasa değişikliği referandumuna da değinerek, herkesin
“evet” deme hakkı kadar “hayır” demeye de hakkı olduğunu belirtti.
Arslan, “Tabii ki arzumuz 'evet'lerin çıkması. 'Hayır'lar çıktığı zaman
da bizim gösterdiğimiz tepki bugünkü tepki olmalıdır. Yani, 'Herkes
demokratik haklarını kullanmıştır, milli iradeye saygımız vardır, hayırlı olsun' diyeceğiz. Onun için ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışan dilden uzak kalmamız gerekiyor” dedi.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal da projenin, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, HAK-İŞ ve MÜSİAD tarafından yönetildiğini Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini belirtti.
Sadece iktisadı düşünen bir sivil toplum kuruluşu olmadıklarını ifade eden Erdal, siyaset ve toplumla ilgili de söyleyecek sözü olan bir
kuruluş olduklarını söyledi.
Erdal, MÜSİAD'ın 11 bin üyesiyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye
istihdam sağlayan büyük bir aile olduğunu dile getirerek, kendilerini
bir araya getiren projeyle işçiler ile işverenlerin uyum ve rekabet kapasitelerini artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

BOSNA HERSEK SENDİKAL HEYETİNDEN HAK-İŞ'E ZİYARET
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı
İsmet Bajramovic ve yönetim heyeti ile birlikte 9 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile görüştü.

müz ikili işbirliği anlaşmalarını daha ileri boyutlara taşımak, sosyal
diyalog ile ortak projeleri yaygınlaştırmak için görüş alışverişinde
bulundular.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ziyarette, Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bajramovic'i
HAK-İŞ'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan
ve Bajramovic, HAK-İŞ ve bağlı Sendikalarımızla birlikte yürüttüğü-

Görüşmenin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bosna
Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (SSSBİH) Genel Başkanı İsmet Bajramovic'e üzerinde HAK-İŞ logosu bulunan bir vazo
hediye etti.
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİM PORGRAMINA KATILAN

3.GRUP İŞÇİLERİN SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI
ka liderleri kazandırmak. Bu proje çoğu
projeye örnek teşkil ediyor. Bu eğitimler
size bir şeyler katarken bir taraftan da bir
şeyleri öğrenme imkanı sağlıyor. Çalışma
alanındaki her konuda söz söyleyebilecek
bir birikimi yakalayacaksınız. Her konuda
fikrinizi beyan edebileceksiniz. İş yerlerinizde bu eğitim programında öğrendiklerinizi
hayata geçirin, uygulamak için çaba sarf
edin, mesai arkadaşlarınızla paylaşmalarını
dile getiren Arslan, hepinizin HAK-İŞ'i temsil edebilecek sendika liderleri olacağınıza
inanıyor eğitimleri tamamladıktan sonra
sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.
ARSLAN, İleri Düzey Eğitim programını
tamamlayan üçüncü gruba katılarak sertifikalarını alan işçilerle toplu aile fotoğrafı
çekilerek program sona erdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 17 Şubat
2017 tarihinde Ankara'da HAK-İŞ, Avrupa
Birliği ve MÜSİAD ortaklığıyla gerçekleştirilen "İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin
Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında İleri Düzey
Eğitim programını tamamlayan üçüncü gruba katılan işçilerle bir araya gelerek sertifikalarını verdi.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ olarak amacımız, yeni sendi-
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE KATILAN

ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
İDEP 6. Dönemi açılış törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın yanısıra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Komitesi Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa
Balcı, proje uzmanları ve eğitmenleriyle Çelik-İş, Hizmet-İş, Liman-İş, Öz Büro-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda-İş ve
Öz Sağlık-İş mensubu kursiyerler katıldı.
Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu
“İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal
Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Yardım Projesi (Operasyonu) kapsamında verilen İleri Düzey Eğitim
Programı (İDEP) 6. Dönemi, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan'ın katılımıyla 20 Mart 2017 Pazartesi sabahı Ankara'da Midi Otel'de yapılan açılış töreni ile başladı.
Konuşmasına sendikal hareket açısından küreselleşmenin yol açtığı sorunlara değinerek başlayan Genel Başkanımız Arslan, "HAK-İŞ bakımından sendikal hareketin
21. yüzyılda gideceği istikamet ve alacağı şekil hayati
öneme sahiptir. Küreselleşme gerçeğini reddederek bir
yere varılamaz; bir kazanç elde edilemez. Sendikacılar
olarak küreselleşmeyi emeğin talebi ve öncelikleri doğrultusunda
etkileyebilmek, yönlendirebilmek ve biçimlendirebilmek için mücadele vereceğiz. Elbette, 200 yıllık sendikal hareket, değişim ve dönüşüm sağlayarak yoluna devam edecektir. HAK-İŞ olarak bu süreçte
yeni bir sendikal anlayışı ortaya koyarak, bu doğrultuda sosyal diyalog mekanizmaları üzerinden işverenlerle sağlıklı iletişim kurarak
ve sorunları birlikte müzakere ederek çözüm yolları arıyoruz. Bu
süreçte en temel ihtiyacımız bilgidir; bilgi ve beceri düzeyi yüksek
donanımlı sendikacılardır. Sendikacılar olarak işletmelerin detaylı
bilgilerine sahip olmak, mensubu olduğumuz sendikamızın faaliyet
gösterdiği sektörü (işkolunu) tüm yönleriyle analiz ederek riskleri ve
fırsatları görebilmek durumundayız" dedi.
Klasik sendikacılık anlayışına bağlı kalanların son aşamada kaybettiğine dikkat çeken Arslan, "İşyeri, işletme ve işçi profillerindeki
değişme, endüstri ilişkilerini de değiştirmiştir. Küreselleşen dünyada, işçiler ve işverenler birlikte çalışmak, sorunlara birlikte çözüm
aramak zorundadır. Gelecekte kazananlardan olabilmenin yolu da,
hem işçiler hem de işverenler bakımından sosyal diyalog kanallarıyla, sosyal ortaklık temelinde sorunlarıberaberce çözmelerinden
geçmektedir. Tercih ettiğimiz yol zor ve meşakkatlidir. Bunu başaramazsak sendikal hareket gerilemeye devam edecektir. Bundan kaygı duyuyor ve sendikal hareketin geleceği için yeni argümanlar, yeni
mücadele yöntemleri ve yeni stratejiler üretmeye gayret ediyoruz.
İşletmelerimizde sendikal yapıları nasıl daha çok kuracabileceğimize, oralarda nasıl örgütlenebileceğimize dair tartışmalar yapıyoruz.
Bu proje faaliyetlerinde işveren örgütü MÜSİAD ile birlikte çalışıyoruz ve ilişkilerimizi proje bittikten sonra da sosyal ortaklık temelinde sürdürmenin yollarını arıyoruz. MÜSİAD üyesi işverenlerle sosyal
diyalog temelinde geleceğin planlamasını birlikte yapmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.
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Kursiyerlere "Eğitimin yaşı yoktur; eğitim hayat boyu devam etmektedir. HAK-İŞ mensuplarını geleceğe hazırlamak amacıyla bir
dizi proje yürütüyoruz. Sendikal hareketin geleceği sizlersiniz. Dolayısıyla, sendikal hareketin geleceğini sahip olacağınız yeni bilgi,
kazanacağınız birikim ve iletişim becerileriyle sizler belirleyeceksiniz. HAK-İŞ mensupları olarak bu eğitim fırsatından azami düzeyde
istifade ederek eski sendikal kalıplarıkırmanızı, ezberleri bozmanızı
bekliyoruz. İDEP'ında öğreneceklerinizi işyerlerinde
uygulamalarınızı
istiyoruz. Çünkü, HAK-İŞ,
misyonu, vizyonu, eylemleri, söylemleri ve farklı
alanlarda yürüttüğü projelerle ezber bozan bir
emek hareketidir" şeklinde seslenen Arslan,
konuşmasını
İDEP'nın
HAK-İŞ camiasına ve Türk
sendikal hareketine hayırlar getirmesini temenni
ederek ve kursiyerlere
başarılar dileyerek tamamladı.
Katılımcıların proje ve İDEP hakkında Proje Eğitim Kilit Uzmanı
Hayati Körpe tarafından bilgilendirildiği açılışta kursiyerlere seslenen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Komitesi
Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, şöyle konuştu: "Faydalanıcılarının
HAK-İŞ Konfederasyonu ve işveren kuruluşu MÜSİAD'dan oluştuğu
bu proje, özellikle de İDEP sayesinde Türkiye'de sendikal faaliyetlerde daha kaliteli işler üretilmesinin önünün açılığına inanıyorum.
Türk sendikacılığının düzeyini yükseltecek bu projeyi önemsiyorum.
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HAK-İŞ'in yürüttüğü başarılı projeler sayesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nezdinde en faal, en başarılı, en katılımcıkonfederasyon olduğunu ifade etmekten gurur duyuyorum. İş programımım izin verdiği ölçüde, şahsen ben de bu proje ve İDEP'ına katılmak
arzusu taşıyorum. Çünkü, siz kursiyerlerin geribildirimleri, gelecek
dönemde uygulanacak projelere girdi oluşturacaktır. Sendikal bilgi
ve becerilerin artırılmasına fayda getireceğine inandığım bu proje
kapsamında HAK-İŞ Genel Merkez binasında faaliyete geçirelecek
HAK-İŞ Hayat Boyu Öğrenme ve Araştırma Merkezi'ni destekleyeceğimize dair söz veriyorum. Başarılı bir eğitim programı diliyorum."
Konuşmasının sonunda 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumuna değinen Arslan, bu
konuda özetle şunları söyledi:
"HAK-İŞ; Türkiye’nin çağdaş, demokratik, katılımcı, çoğulcu, toplumun bütün kesimlerinin üzerinde uzlaştığı demokratik ve sivil bir
anayasa talebini 1980’li yıllardan beri kamuoyuna duyurmuştur.
HAK-İŞ; Apoletli paşaların engellemelerine rağmen, gecikmeli de
olsa, 1993 yılında birkaç gün süren Anayasa Sempozyumu yapan bir
sivil toplum örgütüdür. 94 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığımızda,
65. Hükümeti kurmuşuz. Bir hesap yapılıp hükümetlerin ömrü ortalamaya vurulursa, her bir siyasi iktidarın ömrünün 1,5 yılın altında
kaldığını tespit etmekteyiz. Görüldüğü üzere; parlamenter sistemi
hakkıyla işletemedik; parlamenter sistemde öngörülen mekanizmaları verimli çalıştıramadık. Bu yüzden sık sık yarını belirsiz koalisyon hükümetleri yönetildik. Emekçi kesimler olarak; siyasi istikrarsızlıklardan ve yol açtığı ekonomik dar boğazlardan, yolsuzluklardan
ve vesayet yönetimlerinden çok çektik; çok büyük kayıplar yaşadık.
Günümüzde, Cumhurbaşkanımızın mevcut yetkileri, yeni getirilecek
cumhurbaşkanlığı sistemindeki yetkilerin çok ilerisindedir. Şöyle
ki; bugün Sayın Cumhurbaşkanı hakkında hiçbir eylem ve işlemleri
nedeniyle soruşturma veya hukuki kovuşturma
yapılamamaktadır. Bu kadar geniş yetkileri olan
ama hiç sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanlığı sisteminin devamı yerine; halkın oyuyla
seçilmiş, siyasi ve hukuki sorumluluğu olan,
yetkileri belirlenmiş ve sınırlandırılmış yeni bir
cumhurbaşkanlığı sisteminden yanayız. En tepede, tercihimiz siyasi istikrarın egemen olduğu bir yönetim sistemidir. İyi biliyoruz ki; Türkiye
olarak yeterince sorun stoklarımız var; bir de
yönetim krizleri olmasın; enerjimizi ve kaynaklarımızı israf etmeyelim. HAK-İŞ camiası olarak; ülkemize, halkımıza, ülkemizin potansiyeline ve aziz milletimizin sağduyusuna güveniyor
ve ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz.

16 Nisan’da halkımızın ekseriyetinin tercihini “EVET” yönünde kullanmasını arzu
ediyoruz. Kanaatimizce; halk oyuna sunulacak Anayasa değişikliği paketinin tamamı, ülkemizin geleceği için “olmazsa
olmaz”mahiyettedir. Siyasi iktidar için EVET
demeliyiz. Halkımız, referandumda Anayasa değişikliğinin kabulü yönünde tercih belirtirse, ülke ve devlet olarak önemli bir krizi
aşmış olacağız. Her vatandaşın “HAYIR”
veya “EVET”deme hakkı ve özgürlüğü vardır.
Referandum sonucu her ne olursa olsun
bir kesimin diğerini şu veya bu gerekçeyle
dışlama, öteleme, hor görme hakkı yoktur.
Unutmayalım ki; aynı gemideyiz. Her ne kadar arzumuz, referandum sonucunda EVET
oylarının galip gelmesi olsa da, tepkimiz bugünkü tepkidir. Yani herkes demokratik haklarını kullanmıştır; milli iradeye saygımız vardır
ve hayırlı olsun diyeceğiz. Bu yüzden, ayrıştırmaya, çatıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışan dilden uzak kalmak durumundayız. Umarım
bu referandum Türkiye’nin geleceğinde yeni bir ufuk açmasına, yeni
bir yola girmesine, hızlı bir kalkınma sürecine girmesine ve geleceğe emin adımlarla yürümesine vesile olur. Onun için referandum
için şimdiden ülkemize, milletimize, geleceğimize hayırlar getirmesini diliyorum."
Projenin HAK-İŞ ve üyesi işkolu/sektör sendikalarının hayat boyu
öğrenme ve politika geliştirme kapasitelerinin artırılması amacı
doğrultusunda, Konfederasyonumuza bağlı sendikaların mensupları arasından "gönüllülük" esasına göre belirlenen 40 katılımcının
devam ettiği her bir İDEP Döneminde kursiyerler 12 farklı alanda 13
gün boyunca toplam 78 saat ders alıyor.
Sendikalarımızın genel merekez ve taşra yöneticileri, uzmanları,
sendika işyeri baştemsilcileri, temsilcileri ve üyelerinden oluşan
kursiyerlere, İş Kanunu, Mesleki Eğitim, Temel İngilizce, Toplu İş
Sözleşmeleri, Uyum ve Endüstri İlişkileri, Temel Muhasebe ve Bilanço Okuma Teknikleri, Yerel Düzeyde Yeni Projelerin Geliştirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Bilgisayar ve Sosyal Medya, Sendikal Örgütlenme, Stratejiler ve Liderlik, Sektörel Analiz ve Yeşil İş
Potansiyeli gibi alanlarda eğitimler veriliyor.
09 Ocak 2017 tarihinde başlayan İleri Düzey Eğitim Programı, gelecekte sendika yöneticisi olma niyeti ve potansiyeli taşıyan 115’i
kadın toplam 680 seçkin kişiye yönelik olarak 13 gün boyunca Ankara'da 20'şerli iki sınıfta sürdürülüyor ve 2017 yılı Ekim ayı sonu
itibariyle tamamlanması öngörülüyor.
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İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMI 4.DÖNEMİ BAŞLADI
Projemizin 13 günlük İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 4. Dönemi Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımıza mensup
40 kişilik katılımcı ile Ankara’da başladı. 20.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen İDEP 4. Dönem Açılış Toplantısı’na Genel Sekreteri
Dr. Osman Yıldız ve proje ekibi katıldı.
Bugüne kadar 120 katılımcı ile ilk 3 dönemi başarıyla tamamlanan İleri Düzey Eğitim Programı kapsamında, 2017 yılı Ocak-Ekim
döneminde toplam 680 HAK-İŞ mensubuna ulaşılması hedefleniyor. Adı geçen programda katılımcılar, 12 farklı konuda 78 saat
süreyle eğitim alıyor. Geleceğin sendika liderlerinin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu özgün programa HAK-İŞ üyesi
tüm işkolu sendikalarının katılımı öngörülüyor.

İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE GELEN 8. GRUP ÜYELERİMİZİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) kursiyerlerini, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te ağırladık.
Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Yardım
Projesi (Operasyonu) kapsamında verilen İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 8. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Merkez binasını ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile
bir araya geldiler.
24 Nisan 2017’de gerçekleşen ziyarette İDEP. 8. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, ziyarette Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü
kıdem tazminatı fonu, taşeron işçilerin ve geçici mevsimlik işçilerin
durumu gibi konularda açıklamalarda bulundu.
Günümüzde sendikacılığın ne kadar önemli olduğunu açıklayan Yıldız, sendikacıların toplumdaki yerini anlattı.
Kursiyerlere sendikacılık konusunda önemli bir eğitim aldıklarını
dile getiren Yıldız, üyelerimize HAK-İŞ’in faaliyetlerinden bahsetti.
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“HAK-İŞ olarak proje ve politika üreten bir örgütüz”
Yıldız konuşmasında, “HAK-İŞ olarak proje ve politika üreten bir örgütüz. Ne kadar çok çalışırsak, hedeflerimize o kadar ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaret programı, günün anısına toplu aile fotoğrafı çekilmesiyle
sona erdi.
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ARSLAN, İSTANBUL’DA İŞ YAŞAMI
BECERİLERİ EĞİTİMİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in,
ülkemizin seçkin işveren kuruluşu MÜSİAD ile birlikte yararlanıcısı
olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında
27 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştirilen
5 günlük İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programı'nın açılış törenine
katılarak çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da bir
dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. İş Yaşamı Becerileri Eğitim Programının 14. ilindeyiz ve 15. İl Adana eğitimlerini de 14-17 Mart 2017 tarihlerinde yapmış olacağız. Hedefimiz, 6.500 katılımcıya ulaşmaktı; bu hedefi aştığımızı görmekten memnuniyet duyuyorum. Hem MÜSİAD'a
hem de HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İŞ GÜVENCESİ, REFAH KADAR ÖNEMLİDİR
Farklı bir sendikal anlayışı temsil ettiğimizin altını çizerek katılımcılardan interaktif şeklinde hareket ederek sorularını yöneltmelerini
ve buradan edinecekleri bilgi ve becerileri alana yansıtmalarını beklediklerini kaydeden Arslan, 20 aylık projede geleceğin sendikacılarını yetiştirmek amacıyla İleri Düzey Eğitim Programı'nın uygulandığını hatırlattı.
Arslan, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Bu projenin önemli yönlerinden birisinin yönlerinden birisi; HAKİŞ'e bağlı sendikaların büyük bölümü özel sektördeki işyerlerinde ve
işletmelerde örgütlü olmaları kaynaklıdır. HAK-İŞ'in ile MÜSİAD'ın
birlikte yaptığı ilk somut projemiz ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların

özel sektörde örgütlenmesinin öneminin ve gerekliliğine dair farkındalık oluşturmasındandır. HAK-İŞ ile MÜSİAD Genel Başkanları
olarak 1 Kasım 2016 tarihindeki açılış toplantısında işbirliği protokolü imzaladık; 15 ilde ortak faaliyetler yapıyoruz. Bu projede birlikte
iş yaparak işçi-işveren örgütlü olarak birbirimizi tanımaya başladık.

HAK-İŞ, SENDİKACILIKTA EZBERLERİ BOZMAKTADIR
Genel Başkanımız Arslan, konuşmasında HAK-İŞ üzerinde durduğu
sosyal diyalog, sendikal duruş ve müzakerenin önemine şu sözlerle
açıklık getirdi: “Ülkemizde 14 milyona yakın sigortalı çalışan işçiden sadece 120 bin kadarı kadroludur. Bu nedenle, sendikacılığı özel
sektörde yeniden inşa edeceğiz. Bağırarak, slogan atarak sorunlar
çözülmemektedir. İşverenlerle kavga etmek yerine tüm meseleleri masada müzakere ederek çözüm yollarını birlikte arayacağız. 20
milyona yakın insanın hayatını kaybettiği büyük savaşlar bile müzakerelerle bitirilebiliyorsa, pekâlâ işletmelerimizin sorunlarını da
birlikte çözebiliriz. HAK-İŞ, ezberleri bozmak için mücadele etmektedir. Geleceği sorunları müzakere ederek çözümü birlikte arama
anlayışı üzerine kurmalıyız. Dolayısıyla, bu anlayış içerisinde geleceğimizi birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Bu yeni yaklaşımımızı biraz daha ileri taşıyarak son yıllarda üye sayımızı 500 binin
üzerine çıkarmayı başardık. Bu projeler, küçük adımlar gibi gözükse
de gelecekte birlikte inşa edeceğimiz yapının tuğlalarıdır.
MÜSİAD üyesi işyerlerinde kayıtdışı çalışma olmaması, üye olmak
isteyen işverenleri seçerek belirli kriterlere göre kabul etmesi ve geleceği kendi değerlerimizle inşa etme çabası olduğuna dikkat çeken
Arslan, “Bu ortak değerler, HAKİŞ ile MÜSİAD’ı daha da yakınlaştırmaktadır. Küresel kapitalizme karşı birlikte mücadele edebiliriz.
Bunu başarabileceğimize inanıyorum.” dedi.
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Arslan, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak referanduma dair değerlendirmelerde bulundu. Anayasa değişiklik paketinin halk oyuna
sunulmasının ve sandıktan çıkacak sonucun gündeme yerleştiğine dikkat çeken Arslan, “HAK-İŞ; Türkiye’nin çağdaş, demokratik,
katılımcı, çoğulcu, toplumun bütün kesimlerinin üzerinde uzlaştığı
demokratik ve sivil bir anayasa talebini 1980’li yıllardan beri kamuoyuna duyurmuştur. HAK-İŞ; Apoletli paşaların engellemelerine
rağmen, 11 yıl kadar gecikmeli de olsa, 1993 yılında 3 gün süren
Anayasa Sempozyumu yapan bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye
olarak, 2007 yılında vesayetçi odakların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne müdahalesi ve bir kısım siyasal partilerin bu müdahaleyi içselleştirmeleri sonucu Cumhurbaşkanlığı krizi yaşadık. 367 garabetini
unutmuş değiliz. 2010 yılında ‘darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına’ diyerek Anayasa değişikliğine ‘evet’ dedik. 2007 yılında başkanlık sisteminin ön adımlarını attık.

REFERANDUMDA GÖNLÜMÜZ ‘EVET’TEN YANA

tüsünde istihdam edilsin; hem ülke, hem çalışanlar, hem maliyemiz
kazansın, hem de ülkemizde iş barışı sağlansın. Orman Bakanlığı
ve ÇAYKUR’da ağırlıklı olarak 23 bin civarında mevsimlik işçi statüsünde çalışan üyemiz vardır. Mevsimlik işçisi arkadaşlar yılın belli
dönemlerinde çalıştırılıyor, belli dönemlerde de işten çıkarılıyor. Diyoruz ki; işten çıkarıldıkları durumlarda ya bu arkadaşlarımıza işsizlik maaşı ödensin ya da başka kurumlarda çalışabilsinler. Bunu da
Çalışma Bakanımızla konuştuk. İnşallah, referandumdan sonra bu 2
hayati konuyu hükümetle görüşmeye, yoğun bir şekilde tartışmaya,
gündemde tutmaya devam edeceğiz.”
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman selamlama konuşmasında, İstanbul eğitimlerinin Anadolu yakası programının 2016 yılı
Aralık ayında uygulandığını, bugün de Avrupa yakası program için
bir araya gelindiğini belirterek, katılımcıların verilen eğitimin içeriğinden ve kalitesinden memnun oldukları yönünde geri bildirim almasından memnuniyetini dile getirdi.

Darbeci Anayasa’dan kurtulamamış olmanın Türkiye’nin büyük ayıbı
olduğunu ifade eden Arslan, “94 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, 65. Hükümeti kurmuşuz. Bir hesap yapılıp hükümetlerin
ömrü ortalamaya vurulursa, her bir siyasi iktidarın ömrünün 2 yılın
altında kaldığını, 16 ay kadar olduğunu tespit etmekteyiz. Görüldüğü
üzere; parlamenter sistemi hakkıyla işletemedik, parlamenter sistemde öngörülen mekanizmaları verimli çalıştıramadık. Emekçi kesimler olarak; siyasi istikrarsızlıklardan ve yol açtığı ekonomik dar
boğazlardan, yolsuzluklardan ve vesayet yönetimlerinden çok çektik; çok büyük kayıplar yaşadık. Günümüzde, Cumhurbaşkanımızın
mevcut yetkileri, yeni getirilecek cumhurbaşkanlığı sistemindeki
yetkilerin çok ilerisindedir. Şöyle ki; bugün Sayın Cumhurbaşkanı
hakkında hiç bir eylem ve işlemleri nedeniyle soruşturma veya hukuki kovuşturma yapılamamaktadır. Bu kadar geniş yetkileri olan
ama hiç sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanlığı sisteminin devamı yerine; halkın oyuyla seçilmiş, siyasi ve hukuki sorumluluğu
olan, yetkileri belirlenmiş ve sınırlandırılmış yeni bir cumhurbaşkanlığı sisteminden yanayız. En tepede, tercihimiz siyasi istikrarın
egemen olduğu bir yönetim sistemidir. İyi biliyoruz ki; Türkiye olarak yeterince sorun stoklarımız var; bir de yönetim krizleri olmasın;
enerjimizi ve kaynaklarımızı israf etmeyelim.
Elbette, her vatandaşın ‘evet’ veya ‘hayır’ deme hakkı vardır. Ancak,
neden PKK, neden FETÖ, neden DHKP-C ‘hayır’ diyor? Bunun üzerinde düşünmek gereklidir. Rejim değişikliği gündemde yoktur. Son
Anayasa değişiklik paketinde Anayasa’nın 4 maddesine dokunulmamıştır. Hesap verebilen bir cumhurbaşkanlığı için, siyasi istikrar
için referandumda ‘evet’ diyeceğiz. HAK-İŞ camiası olarak; ülkemize, halkımıza, ülkemizin potansiyeline ve aziz milletimizin sağduyusuna güveniyor ve ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. 16
Nisan’da halkımızın ekseriyetinin tercihini “EVET” yönünde kullanmasını arzu ediyoruz. Kanaatimizce; halk oyuna sunulacak Anayasa
değişikliği paketinin tamamı, ülkemizin geleceği için “olmazsa olmaz” mahiyettedir. Halkımız, referandumda Anayasa değişikliğinin
kabulü yönünde tercih belirtirse, ülke ve devlet olarak önemli bir
krizi aşmış olacağız.

TAŞERON VE MEVSİMLİK ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI
GÜNDEMDE TUTACAĞIZ
Konuşmasında taşeron ve mevsimlik çalışanların sorunlarına da
yer veren Arslan, “Asıl sorunun, taşeron işçilerin geleceği meselesidir. Şu öneride bulunuyoruz: Taşeron emekçiler kamuda işçi sta-
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MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gülten Durdu, özetle, şunları söyledi:
"Ne zaman MÜSİAD'dan bahsedecek olsam, MÜSİAD'ın en büyük ve
en önemli projesinin insana verilen değer olduğunu düşünüyorum.
MÜSİAD sadece bir iş insanları derneği değildir. Faaliyetlerinin merkezine insanı koyan ve insan kıymetlerine değer veren ve dünyanın dört bir yanında erdemli iş yapmanın yollarını arayan bir işveren
örgütüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam
seferberliğinde 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İşsizliğin önüne geçmek ve insan israfını önlemek için istihdamı artırmak şarttır. Koşullar her ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye
devam ediyoruz. Bu proje, MÜSİAD olarak HAK-İŞ Konfederasyonu
ile sosyal diyalogun güçlendirilmesi yoluyla, işçilerin ve işverenlerin
ortak çalışmalar yapması, bir araya gelerek politikalar üretmesi açısından çok önemli bir projedir.
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ARSLAN, KAYSERİ'DE TİS İMZA TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çelik-İş, Öz İplik İş ve Öz Ağaç-İş
Sendikalarımızın örgütlü olduğu Boydak Holding’de gerçekleştirilen
toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Mart 2017 tarihinde Kayseri’de
bir dizi temaslarda bulundu. Arslan, Tasarruf Mevduat Fonu (TMSF)
tarafından işletilen Boydak Grubundaki şirketlerde çalışan 9 bin 431
işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Törene, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, Çelik-İş Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz İplik-İş Sendikası Genel
Başkanı Murat İnanç, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyup
Karaderili, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener, CEO’su Ertunç Laçinel ve
Holding İnsan Kaynakları Müdürü Sancak Basa ile sendikalarımızın
yöneticileri, şube başkanları ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sözleşme için yapılan törende
mobilya sektörü alanında Türkiye’nin bilinen ve tanınan markalarını bulunduran Boydak Holdingde yapılan 3 yıllık toplu sözleşmenin
hayırlı uğurlu olmasını diledi. Arslan, konuşmasının başında bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatarak, Ankara’da
gerçekleştirilecek olan 8 Mart toplantısına katılmak üzere yola çıkan
ancak geçirdikleri elim kaza sonucu hayatını kaybeden kadın işçilere
Allah’tan rahmet, Türk-İş Konfederasyonuna da başsağlığı dileğinde
bulundu.
Arslan, konuşmasında şunları kaydetti:
“15 Temmuz sonrası Boydak Holding/de bir değişim meydana geldi.
Holdingdeki bu değişiklik, hukuki anlamdan öte, Kayseri ekonomisi
ve Türkiye ekonomisi açısından, önemlidir. Holdingin geçmişten gelen tecrübesi, ekonomiye yansımaktadır. Böyle bir kurumun varlığı
için bırakın elimizi, sendika olarak gövdemizi taşın altına koyarız.
Boydak Holdinge bağlı fabrikaların bacaları tütmelidir. Yeni çalışanlar da olmalı, istihdam artışı da sağlanmalıdır. Sendikacılar olarak
biz kendimizi bu kurumun ortağı olarak görmekteyiz. Sorumluluğu-

muzu da bu çerçevede görüyoruz. Boydak Holding daha çok kazanacak ve ileri gidecektir. Masada karşılıklı görüşmeler sonucu toplu
iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. FETÖ ile devletimizin mücadelesini asla unutmayacağız. Yürüyen yasal süreçte devletimize destek
olmaya devam edeceğiz. İşyeri barışı konusunda elimizden geleni
yapacak, emanet sahipleriyle diyaloğumuz istihdam konusunda da
sürecektir’’
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener de “Bu gün
Boydak Holding için güzel bir gün oldu. Dünya Kadınlar Gününde
güzel bir anlaşma imzaladık. Çalışanlarımızın mali durumu daha
iyi nasıl olur diye bir süredir görüşmelerde bulunduk. Sıkıntısız bir
süreç geçirerek toplu iş sözleşmesinde masaya oturduk. Bizler şu
anda emanetçiyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gereği buradayız. Şartlar böyle bir yönetimi getirdi. Emanetçisi olduğumuz Boydak Holdingi daha da büyütüp, ileriye götüreceğiz. Çalışanlarımız
bizi bu hedefe ulaştıracaktır” dedi.
Boydak Holding CEO’su Ertunç Laçinel de “ Toplu iş sözleşmelerinde
işveren ve işçi kesimini temsil eden sendikalar olarak iyi niyetliydik.
İstihdamı ve ihracatı artırmak temel hedeflerimiz arasındaydı. İstihdam ve ihracat olmazsa olmazlarımız. Uzun soluklu çalışma hayatında maliyetlerimizi göz önünde bulundurup, ona göre zam yaptık”
şeklinde konuştu.
Holding bünyesinde bulunan 8 bin 560 direkt ve 871 en direkt olmak
üzere toplam 9 bin 431 işçiye kıdem durumlarına göre yüzde 10 ile
yüzde 14.5 arasında, ortalamada ise yüzde 12.75’lik zam yapıldı.
Sosyal haklarda da birinci yıl için yüzde 26’lık artış gerçekleştirildi.

Arslan’ın Kayseri Temasları
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kayseri programı kapsamında
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında
ziyaret etti. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay
ile Kayseri İl Başkanımız Serhat Çelik Genel Başkanımıza Eşlik etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki belediyecilikte var olan uyum kültürüne dikkat çekerek, “Şehirdeki tüm
yönetim dinamikleri ile uyum içinde çalışıyoruz; ama bundan da
önemlisi çalışanımızla da uyum içindeyiz” dedi. Bu uyumu şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceklerini ifade eden
Başkan Çelik, önemli olanın iş huzuru olduğunu söyledi. Kul hakkı
ve alın teri üzerinde de duran Başkan Mustafa Çelik, “Kul hakkına
inanan, alın teri ve çalışanın hakkının ne olduğunu bilen insanlarız.
Bunun veballi bir iş olduğunu bilerek hak ve hukuka riayet ediyoruz”
diye konuştu.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Aslan, Başkan Mustafa Çelik'e
günün anısına hediye takdim etti.
Arslan ve beraberindekiler, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Arslan, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a taşeron şirketlerin örgütlenmesinde kendilerine
yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Arslan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı da
makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, MAMAK BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE SESLENDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile Mamak Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Mart 2017 tarihinde Mamak
Belediye Başkanı Mesut Akgül ile birlikte Hizmet-İş Sendikamız ile
Mamak Belediyesi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi
imza törenine katıldı. Törene, Hizmet-İş Sendikamızın yöneticileri ile
şube başkan ve yöneticileri ve belediyede çalışan üyelerimiz katıldı.
Mahmut Arslan, belediyelerde çalışan taşeron işçilerin sendikal örgütlülüğünün önünün Ankara’da Mamak Belediyesi’nde açıldığını
anımsatarak, başkan Akgül’e teşekkür etti.

talimat verdiğini ve bir çalışma yapıldığını söyledi. Bizim önerimiz,
belediyelerde imtiyazlı şirketler kurularak taşeron emekçilerin burada istihdam edilmesidir” diye konuştu.

“16 Nisan Yönetimsel Krizlerin Sona Ermesinin Temel
Anahtarıdır”
Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun emekçilerin ve dolayısıyla tüm
vatandaşların geleceği açısından önem arzettiğini ifade eden Arslan, “HAK-İŞ olarak 18 maddelik anayasa değişikliğini oy birliğiyle
destekleme kararı aldık. Çünkü bu referandum yönetimsel krizlerin
sona ermesinin temel anahtarıdır. Söz konusu değişiklikler istikrarlı
bir Türkiye’yi sağlayacaktır” dedi.
Arslan, “Türkiye’nin darbe ürünü anayasayla daha fazla yol almasına imkan yoktur. 1960’ın, üzerine vesayet sızmış anayasası, 1980’in
devleti millete karşı koruyan anayasası Türkiye’ye, emekçilere çok
şey kaybettirdi. 12 Eylül’den sonra 5 yıl toplu iş sözleşmesi imzalayamadık, kıdem tazminatına tavan getirildi. Sendikal örgütlenme bir
konfederasyonun dışındakilere yasaklandı. O yüzden evet derken,
işimizi, geleceğimizi düşünüyoruz. Devletimizin bekasını, milletimizin huzurunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Akgül: “Borç Yükü Olmayan, İş Barışını Sağlamış Bir
Belediyeyiz”
Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin sendikal örgütlenmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını ve bazı belediyelerin örgütlenmenin
önünde engel teşkil etmeye devam ettiğini belirten Arslan, “2014
yılında Ak Parti hükümetinin çıkardığı taşeron işçilerin sendikal örgütlenmesini sağlayan yasaya Ak Partili belediyelerin direnmesini
anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.
Arslan, “Taşeron emekçilerin sorunlarının tümüyle çözüleceği bir
modeli inşallah inşa edeceğiz. Konunun önemini Sayın Cumhurbaşkanımızla tekrar görüştük, Sayın Başbakanımız da çözüm için

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediyede istikralı ve adaletli bir çalışma oluşturduklarını söyledi. Kendilerinden önce işçilerin
maaşlarını alabilmek için tanıdık devreye soktuğunu ve bazılarının
da belediyeyi mahkemeye verdiğini hatırlatan Akgül, “Şimdi işçi maaşlarını ilk sırada ödeyen, çalışanlarına ve kamu kurumlarına borç
yükü olmayan, iş barışını ve huzurunu sağlamış bir belediyeyiz” dedi.
Toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut Aslan ile Mamak
Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından imzalandı. 2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ücretlere her yıl için yüzde 9 artış
olarak yansıdı.
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ARSLAN, BÜTÜN EMEKÇİLERİ REFERANDUMDA
‘EVET’ OYU KULLAMAYA DAVET ETTİ
“Neden ‘Evet’ dediğimizin farkındayız” şeklinde konuşan Arslan, “Ülkemiz bir türlü
oturtulamayan parlamenter sistem ve bu
sistemden kaynaklanan yönetim krizleri ve
ekonomik krizlerden çok çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlayacağı istikrar ortamı bütün kesimlere olumlu yansıyacaktır. Bu yüzden kararımız ‘Evet’tir” dedi.
Parlamenter sistemin yaşattığı darbe ve
ekonomik krizlerin en büyük faturasını
emekçilerin ve sendikal hareketin ödediğini
kaydeden Arslan, “HAK-İŞ olarak 12 Eylül
ihtilalinde 4 yıl faaliyetlerimiz yasaklandı.
1994 ve 2001 krizleri ücretleri aşağı çekti.
1965’ten sonra IMF ile 17 defa Stand by anlaşması imzalandı. Yaşanan her ekonomik
kaybın faturasını emekçiler ödedi” şeklinde
konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun sendikal hareket ve emekçiler için olumlu sonuçlar
doğuracağını belirterek, bütün emekçileri referandumda sandığa
gitmeye ve ‘Evet’ oyu kullanmaya davet etti.
Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile Elmadağ Belediyesi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi töreninde konuştu.
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Konuşmalardan sonra Hizmet-İş Sendikamız ile Elmadağ Belediyesi arasındaki toplu
iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’in katılımlarıyla imzalandı.
2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile taban yevmiyelerinde 5 TL artış yapılarak, üzerine her altı ay için yüzde 5 artış
yapıldı.
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ARSLAN, ERZURUM’DA TOPLU SÖZLEŞME
TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikamız ile Erzurum Büyükşehir
Belediyesi arasında gerçekleştirilen toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı.

Toplu iş sözleşmesi Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Hizmet-İş Sendikası
Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde
imzalandı.

ARSLAN, ERZURUM ŞUBE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkanımız Arslan, toplu iş sözleşmesi imza töreni öncesi Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesinde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu, işyeri
sendika temsilcileri ve şube komite başkanları katıldı.

ARSLAN, GAZİANTEP'TE TİS İMZALADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet" kampanyası kapsamında üyelerimizle buluşmak
üzere gittiği Gaziantep'te, Öz Taşıma İş Sendikamız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
arasındaki Toplu İş Sözleşmesine imza attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Öz
Taşıma İş Sendikamız arasındaki toplu iş
sözleşmesi 16 Mart 2017 tarihinde Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ile Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
tarafından HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Toruntay, HAK-İŞ İl Başkanı ve sendikalarımızın şube başkan ve yöneticilerinin
katılımı ile imzalandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize,
sendikamıza ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hayırlı olması dileğinde bulundu.
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ETUC VE ITUC’TAN HAK-İŞ’E ZİYARET

ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick Itshert ve ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Jaap Wienen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı 14
Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ’te ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Itshert ve Wienen’in ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FATİH ŞAHİN’DEN HAK-İŞ’E ZİYARET
Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Fatih Şahin HAK-İŞ’i ziyaret
ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.
Şahin ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı 14 Şubat 2017 tarihinde ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay’ın da bulunduğu görüşme sonunda Genel Başkanımız Arslan, Şahin’e HAK-İŞ armalı vazo hediye etti.

ARSLAN’DAN YTB
BAŞKANI KÖSE’YE
HAYIRLI OLSUN
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse’yi 13 Mart
2017 tarihinde makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
dileğinde bulundu.
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FAS UNTM KONFEDERASYONU HAK-İŞ’TE

Fas UNTM Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Khalid Essatte ve beraberindeki sendikal heyet, 15 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ’i ziyaret
ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki ülke arasındaki sendikal işbirliğini son derece önemsediğini söyledi. Türkiye’de 15 Temmuz’da
yaşanan hain darbe girişimine değinerek, halkın seçilmiş iktidarına
ve cumhurbaşkanına sahip çıktığını anlattı.

UNTM Başkan Yardımcısı Khalid Essatte ise Türkiye’deki sendikal
hareketi yakından takip ettiklerini ve Türkiye sendikal deneyiminin
Fas sendikalarına büyük katkı sağladığını ifade etti. Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını ve o dönemde Türkiye’ye bir heyet gönderdiklerini ifade eden Essatte, “Fas sendikaları
olarak her zaman Türkiye’nin yanında olacağız ve Türkiye ile ilişkilerimizi geliştireceğiz” dedi.

ARSLAN, MEDYA-İŞ SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Şubat 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Medya-iş Sendikası Genel Başkanı Türker
Çeltik ve yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Medya-İş Sendikasını ziyaret
ederek, yeni yönetime hayırlı olsun dileğinde bulundu. Arslan, Medya-İş Sendikası yönetimi ile sektörün içinde bulunduğu sorunları
değerlendirdi ve Medya-İş Sendikasının sektörde çalışanların umu-

du olduğunu ve örgütlenme konusunda büyük atılımlar yapmasının
beklendiğini kaydetti.
Medya-İş Sendikasının 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2. Olağan
Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Hamdi Ateş seçilmiş, ancak
Ateş'in Başkanlık görevini bırakmasından dolayı Medya-İş Sendikası Yönetim Kurulu Medya-İş Genel Başkanlığına Türker Çeltik'i
getirmişti.
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ERBAKAN VAKFI BAŞKANI FATİH ERBAKAN HAK-İŞ'TE

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Şubat 2017 tarihinde Erbakan
Vakfı Başkanı Fatih Erbakan ve Başkan Yardımcısı Bahaddin Sungur'u kabul etti. Ziyarete Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay da katıldı.

IndustriALL HEYETİNİ HAK-İŞ'TE AĞIRLADIK

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, Konfederasyonumuz
Genel Merkezinde 21 Mart 2017 tarihinde IndustriALL Avrupa ve
IndustriALL Küresel Sendikaları karma heyeti ile bir araya geldi.
Görüşmede Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öziplik-İş Sendikası Genel
Başkanı Murat İnanç ve uzmanlarımız hazır bulundu.
Görüşmede son dönemde gündeme gelen Avrupa Birliğine üyelik
konusunda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin: “Bizleri ortak kılan pek çok değerimiz var. Daha fazla
konuşmaya ve diyalog yürütmeye ihtiyacımız var. Sorunları saygı
çerçevesinde dile getirmeliyiz, önemli olan her ne olursa olsun bir
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masanın etrafında beraber olabilmektir. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ancak sağduyulu davranmalıyız. İçinde bulunduğumuz coğrafya hem politik hem de ekonomik sıkıntıları bir arada yaşayan bir
bölge. Bu durumda insanlığa faydalı olabilmenin tek yolu tansiyonu
düşürecek bir tavır takınmaktır” şeklinde konuştu.
IndustriALL Küresel Genel Sekreteri Valter Sanchez ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri Luc Trıangle’dan oluşan karma heyet HAK-İŞ’in yapıcı tavrının
özellikle sıkıntılar yaşanan bu bölge için son derece büyük önem
taşıdığını, bunu duymuş olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade
etti.

HABERLER | 137

ARSLAN, KKTC CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI İLE GÖRÜŞTÜ
Arslan, "Mutlaka KKTC'de de özel sektörde sendikal yapıyı inşa etmemiz gerekiyor" dedi.
Sendika hareketinin geleceğinin özel sektör olduğunu ifade eden
Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunun üye sayısının yüzde 70'den fazlasının özel sektörden oluştuğunu, buradaki sendikal yapının Kıbrıs'ta da inşa edilmesi gerektiğini savundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kıbrıs temasları kapsamında,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ve Kamu-Sen Yönetimi
ile birlikte ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye’de de KKTC’de de yoğun
günler yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya HAK-İŞ olarak dayanışma ve destek duygularını iletti.
Masada kalma kararlılığı ve sakin tutumundan dolayı Akıncı’yı kutlayan Arslan, “Bu tavrınız vicdan sahibi herkesi bizim haklılığımıza
ikna etti” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ayrıca Kıbrıs’da Lefkoşa Golden
Tulip Otel’de gazete ve medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Arslan, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı'nın müzakere sürecinde gösterdiği hassasiyete ve
kararlılığa HAK-İŞ olarak destek verdiklerini bildirdi.

Arslan, çalışmaları ile taşeron işçilere toplu sözleşme imkanı sağlayan yasayı 2014 yılında çıkarttıklarını belirterek, "Mutlaka KKTC'de
de özel sektörde sendikal yapıyı inşaa etmemiz gerekiyor. Bu kurum
için de çok önemli, ülkenin geleceği için de çok önemli, iş barışı için
de önemli, istihdamın güvencesi açısında da güvenli. Bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Kamu hizmetlerinin yerinde olmadığı, kamuda çok istihdam bulunduğu, mali yükün fazla olduğu yönündeki eleştirilere değinen Arslan, şunları belirtti:
"Biz, Türkiye'de son 15 yıl içerisinde birlikli kamu şirketlerini inşa
ettik. Gerçekten yatırım yapan, istihdam oluşturan aynı zamanda
ülkeye ciddi katkı sağlayan kamu şirketlerimiz oldu. Bu şirketlerle ilgili çeşitli araştırmalar ve yayınlar yaptık. Uluslararası Sendikal
Hareketi Türkiye'de verimli kamu şirketi olabileceğine inanmıyordu.
Biz bunun olduğunu gösterdik ve bunu başardık. Kamu hizmetlerini tamamen özelleştirerek çekilmek aslında küresel kapitalizmin
bize dayatmış olduğu zorunluluklara teslim olmak anlamına gelir.
Halbuki bazı hizmetler vardır ki kamu tarafından yapılması gerekir.
Ama bu hizmetlerin kalitesini arttırmamız, verimliliğini artırmamız
için adım atmamız gerekiyor."

İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMI KURSİYERLERDEN HAK-İŞ'E ZİYARET

İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) kursiyerleri, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i ziyaret etti.

kez binasını ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile
görüştü.

Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Yardım
Projesi (Operasyonu) kapsamında verilen İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 6. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Mer-

30 Mart 2017 Perşembe akşamı gerçekleşen ziyarette İDEP. 6. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız,
ziyarette Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 16 Nisan 2017 Pazar günü
yapılacak referandumdaki tutumu, kıdem tazminatı fonu, taşeron
işçilerin durumu gibi konularda açıklamalar yaptı.
Ziyaret programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN
2.GRUP İŞÇİLERİN SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 03 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da HAK-İŞ, Avrupa Birliği ve MÜSİAD ortaklığıyla gerçekleştirilen
"İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında İleri Düzey Eğitim
programını tamamlayan ikinci gruba katılan işçilerle bir araya gelerek sertifikalarını verdi.
ARSLAN, HAK-İŞ olarak amacımız, Türkiye'ye 650 civarında yeni
sendika lideri kazandırmak. Bu proje belki de çoğu projeye örnek
teşkil ediyor. Sendikacılığın okulunun olmadığını ifade eden Arslan,
sendikacılık sadece hayatın içerisinde mücadeleyle elde edilecek,
mücadeleyle oluşacak bir husus. Biz HAK-İŞ olarak sadece toplu iş
sözleşmesi yapıp, daha çok ücret alma, daha fazla sosyal hak alma

mücadelesi içerisinde olamayız. Bu zaten bizim işimiz, bu sendikacılığın temeli. Esas olan bunun ötesine geçmek. Bunun ötesine geçmek de eğitimden, mücadeleden, kendimizi geliştirmekten geçiyor.
Bu süreç size bir şeyler katarken bir taraftan da bir şeyleri öğrenme
imkanı sağlıyor. Çalışma alanındaki her konuda söz söyleyebilecek
bir birikimi yakalayacaksınız. Her konuda fikrinizi beyan edebileceksiniz. Hepinizin HAK-İŞ'i temsil edebilecek sendika liderleri olacağınıza inanıyor eğitimleri tamamladıktan sonra sizlerden çok şey
bekliyoruz" dedi.
ARSLAN, İleri Düzey Eğitim programını tamamlayan ikinci gruba
katılarak sertifikalarını alan işçilerle toplu aile fotoğrafı çekilerek
program sona erdi.

İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMI 3.DÖNEM AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, İleri Düzey Eğitim Programı 3.
Dönem Eğitimleri açılış törenine katıldı.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yararlanıcısı olduğu "İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması
Teknik Destek Projesi" kapsamında uygulanan İleri Düzey Eğitim
Programının Üçüncü Dönem / Grup Eğitim Programı 06 Şubat 2017
tarihinde başladı. Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından 18 Nisan
2016 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği – Türkiye Cumhuriyeti ortak
finansman desteğinde, işveren kuruluşu MÜSİAD ile birlikte yürütülen “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog
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Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında yer
alan temel faaliyetler arasında yer alan İleri Düzey Eğitim Programı
(İDEP) 1.Dönem Eğitimleri, 09 Ocak 2017 tarihinde ve 2. Dönem Eğitimleri ise 23 Ocak 2017 tarihinde verilmeye başlamıştı.
İDEP her bir dönem/grup eğitimleri, 13 gün süreli ve 17 grup halinde devam ettirilerek 21 Ekim 2017 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Eğitim programı boyunca, Sendikalarımız Genel Başkanları ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, eğitimlerin verildiği Midi Oteli
giderek kursiyerleri ziyaret edebiliyor ve onlarla doğrudan iletişim
kurabiliyor.
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMI İÇİN
ANKARA'YA GELEN ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 01 Mart 2017 tarihinde Ankara'da
HAK-İŞ, Avrupa Birliği ve MÜSİAD ortaklığıyla gerçekleştirilen "İşçi
ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla
Arttırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında İleri Düzey Eğitim
programına katılan 4.grup üyelerimizle Konfederasyonumuz genel
merkezinde bir araya geldi.

şeyleri öğrenme imkanı sağlıyor. Çalışma alanındaki her konuda
söz söyleyebilecek bir birikimi yakalayacaksınız. Her konuda fikrinizi beyan edebileceksiniz. İş yerlerinizde bu eğitim programında öğrendiklerinizi hayata geçirin, uygulamak için çaba sarf edin, mesai
arkadaşlarınızla paylaşmalarını dile getiren Arslan, hepinizin HAKİŞ'i temsil edebilecek sendika liderleri olacağınıza inanıyorum dedi.

Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ olarak amacımız,bu eğitim projesine çok önem veriyoruz proje sayesinde yeni sendika liderleri
kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu proje çoğu projeye örnek
teşkil ediyor. Bu eğitimler size bir şeyler katarken bir taraftan da bir

ARSLAN,Konfederasyonumuzun faaliyetlerinden de bahsederek 4
Mart 2017 tarihinde İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü kutlaması ve
1 Mayıs kutlamalarını da Erzurum'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesimiz İleri Düzey Eğitim
Programı 5. Dönemi 6 Mart 2017 tarihinde başladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in,
ülkemizin seçkin işveren kuruluşu MÜSİAD ile birlikte yararlanıcısı
olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında 13
gün boyunca Ankara'da verilen İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP)
5. Dönem açılışına katıldı. İDEP 5.Döneminde Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş, Çelik-İş, Liman-İş, Öz Büro-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikalarımız mensuplarının
yer alıyor.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yetişkinlerin eğitim imkanlarına ulaşabilmelerini önemsiyoruz. İDEP ile de sendikalarımız mensuplarına hayat
boyu öğrenme yaklaşımıyla özgün ve kapsamlı bir eğitim fırsatı
sunuyoruz. Çünkü çalışma hayatında aktif olarak yer alan siz şube
yöneticilerinin, sendika işyeri baştemsilcilerinin ve temsilcilerinin bu
ve benzeri eğitimlerden geçerek donanımlı hale gelmesi anlamlı ve
önemlidir" dedi.
Küreselleşmenin hem işyeri, hem işletme hem de işçi kavramlarını değiştirerek sendikal mücadeleyi zorlaştırdığını kaydeden Arslan
şöyle konuştu:
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"Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni iletişim imkanlarıyla sendikal mücadeleyi örtüştürmeye çalışıyoruz. Artık, her ev,
her ofis hatta her birey işyerini temsil etmektedir. Küreselleşmenin
zorluklarını aşmak yönünde birlikte çaba harcayacağız. Bu mücadelede bilgili, birikimli, iletişim becerileri yüksek, donanımlı sendikal
kadrolara ihtiyaç duyuyoruz. Sendikal mücadeleyi ileriye taşırken,
iletişim imkanları yanında işverenlerle sosyal diyalogu geliştirmek
durumundayız."
Sendikacılar olarak, işverenlerle toplu pazarlık masasına oturduğumuzda en az işverenler kadar işletmeyi tanımanın, o işletmenin
gelir-gider, ihracat-ithalat, üretim-verimlilik detaylarına vakıf olmanın önemine işaret eden Arslan, çalışma hayatındaki sorunların çözümünün doğru iletişim kurarak sorunların çözüm yollarını birlikte
aramaktan geçtiğine değindi.
Dünya'nın her yerinde en kötü sendikalı işyerinin en iyi sendikasız
işyerinden iyi olduğunu müşahade ettiklerinin altını çizen Arslan,
HAK-İŞ olarak iki temel önceliğimizi, “Birincisi, mensuplarımızı ve
kadrolarımızı daha bilgili ve birikimli hale getirerek sendikalarımızı
tahkim etmek; ikincisi ise, sendikasız işçileri sendikalarımız ile tanıştırarak dünyanın her neresinde yaşarsa yaşasın tüm mazlumlara-mağdurlara sahip çıkmak” diye sıraladı.

HAK-İŞ olarak, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şölen
havasında Erzurum'da kutlayacağımızı hatırlatan Arslan, HAK-İŞ'in
son yıllarda sistematik olarak üye sayısını artırarak 500 binlere yaklaştığını ve kamuoyunu farklı etkinlikler ve eylemlerle etkilediğini,
çünkü HAK-İŞ'in mücadele tarzı ve hattının bu milletinin değerleriyle örtüştüğünü belirtti.
Genel Başkanımız Arslan, konuşmasının sonunda kursiyerlerden
derslere devamlılık ve aktif katılım göstermelerini beklediğini ifade
etti ve onlara verimli, başarılı, sağlıklı bir eğitim programı diledi.
12 farklı modülden ve 78 saat ders saatinden oluşan 13 gün devam
eden İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 5.Dönem açılışında Proje
Ekip Lideri Michael Heathcote, Eğitim Kilit Uzmanı Hayati Körpe ve
Sözleşme Makamı adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB
ve Mali Yardımlar Dairesi Sözleşme Yöneticisi Ünal Dikbaş da katılımcaları selamlayarak genel olarak proje ve önceliklerinden, özel
olarak da İDEP'nin hedeflerinden bahsettiler.
09 Ocak 2017 tarihinden beri Ankara/Çankaya'da Midi Otel'de 40'arlı
gruplar halinde verilmeye başlanan İDEP'nın 5.Dönemi 06-18 Mart
2017 tarihlerinde uygulanacak.

MESLEĞİNİZİ BİZİMLE
BELGELENDİRMEK İSTER MİSİNİZ?
HAK-İŞ Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve
belgelendirme merkezine sahiptir.
HAK-İŞ Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (HAK-İŞ MEYEB);
07.06.2012 tarihinde kurulmuş, 25 Şubat 2013 tarihinde TS EN ISO / IEC 17024:2012
Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına göre TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve 17 Mayıs 2013 tarihinde Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir.
HAK-İŞ MEYEB Belgelendirme kapsamındaki meslekler aşağıdaki gibidir.
Çelik Kaynakçısı Seviye 3,
Makine Bakımcı Seviye 3,
Makine Bakımcı Seviye 4,
Refrakterci Seviye 3,
Refraktrerci Seviye 4,
Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
23 Nisan 2015 tarihli 29335 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645
sayılı kanunun 74. maddesi ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Belgeleri zorunlu hale getirilmiştir.
6645 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız…
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm
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Ayrıntılar Hakkında Bilgi Almak
İçin Lütfen Tıklayınız…
www.meyeb.com
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ARSLAN, KAYSERİ’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 24 Nisan 201
tarihinde Kayseri’de bin 60 üyeyi kapsayan toplu iş
sözleşmesi törenine katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda
gerçekleştirilen toplu iş sözleşme imza törenine
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Hizmet-İş Sendikası Yöneticileri, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat
Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve
çok sayıda sendika temsilcileri katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve KASKi'deki bin 60 işçiyi
kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Arslan, Türkiye şartları göz önüne alındığında iyi bir toplu iş sözleşmesine imza
atıldığını söyledi.
“Çalışanların ‘burada geleceğim var’ demesi alacakları ücret kadar
önemlidir”
İyi bir toplu sözleşme imzalandığına dikkati çeken Arslan, “Çalışanların benim bu belediyede bir geleceğim var demesi en az alacağı
ücret kadar önemlidir” dedi.

Kayseri’nin misyonunun tüm illerimize örnek olmasını
diliyorum
Çalışanlara hak ettikleri ücretlerin zamanında verilmesinin önemli olduğunu belirten Arslan, “Bir diğer önemli konu ise iş barışının
sağlanmasıdır. Kayseri’nin bu misyonunun tüm illerimize örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir
16 Nisan halk oylamasında sandıklardan çıkan karara saygı duyulması gerektiğini kaydeden Arslan, “Hiç boşuna kimse uğraşmasın,
milletimiz kararını vermiştir. Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir.
Bu millet büyük bir millet olarak basiretli davranmıştır. Verilen karara içeridekilerin ve dışarıdakilerin saygı göstermesi gerekiyor”
şeklinde konuştu.

EVET diyen herkese teşekkür ediyorum
Türkiye tarihinin en kritik seçiminin gerçekleştirildiğini belirten Arslan, “Ülkemizin her yerinde ‘EVET’ diyerek Türkiye'yi yeni bir sisteme
taşıyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzde 86’ya yakın katılım Türkiye için büyük başarıdır
“HAK-İŞ olarak ülkemizin her yerinde halk oylaması süresince büyük bir mücadele ortaya koyduk” diyen Arslan, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Dünyanın hiçbir demokrasisinde bir halk oylaması referandumunda yüzde 86’ya yakın katılım olmaz. Bu, Türkiye için büyük
bir başarıdır. Bu milletimizin başarısıdır, Türkiye’mizin başarısıdır. Etrafımız kan gölü iken, terör örgütleriyle mücadele edilirken seçim
süresince sabahtan akşama bir terör vakasının olmaması, milletin
kuzeyden güneye, doğudan batıya oy pusulasını alıp sandığa gitmesi
büyük bir başarıdır.”

Sözleşme 2 yıl boyunca geçerli
Törende konuşma yapan HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, bin
60 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin 1 Mart 2017 ile 28 Şubat
2019 tarihleri aralığında geçerli olduğunu belirterek, “Toplu sözleşmeye göre ücretlerde birinci yıl için yüzde 11 artış yapılacak. İkinci yıl
artış oranının TÜFE+2 puan olacak” sözlerine yer verdi.
İmza töreninin sona ermesinin ardından belediye hizmet binası
önünde davul-zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesi kutlandı.
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİM PROGRAMI AÇILIŞINA KATILDI
Bu yeni yol, sendikal mücadeleyi geleceğe taşımaktır. Sendikalarımızdaki kapasitelerimizi geliştirmektir. Yeni öğrendiklerimizi işyerlerinde uygulayarak kendimizi liderlik konusunda daha da ileriye
taşımak gibi hedeflerimiz var. O nedenle bu yapılan eğitimleri önemsiyorum” açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ’in uzun süreli ve geniş kapsamlı ilk projesi

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İleri Düzey Eğitimi için Ankara’ya
gelen üyelerimizle bir araya geldi.
Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması” Teknik Yardım
Projesi (Operasyonu) kapsamında verilen İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 8. Dönem kursiyerleri 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara
Midi Otel’de yapılan açılışın ardından eğitimlerine başladılar.
12 farklı modülden ve 78 saat ders saatinden oluşan 13 gün devam
eden İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 8.Dönem açılışında Proje
Ekip Lideri Michael Heathcote, katılımcıları selamlayarak genel olarak proje ve önceliklerinden, özel olarak da İDEP'nin hedeflerinden
bahsetti.

İleri düzey eğitimini çok önemsiyoruz
Programın açılışı Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Arslan, “İleri Düzey Eğitim Programı
çok iddialı bir projedir. Bu projenin birinci ayağını yaklaşık 15 ilde
temel iş sağlığı, iş güvenliği ve iş mevzuatı eğitimleriyle tamamlamıştık. İkinci grup olan ileri düzey eğitimini çok önemsiyoruz. Bu
eğitime katılan arkadaşlarımız seçilirken sendikal mücadeleyi gelecekte üstlenecek ve bu mücadelede liderlik yapacak olan arkadaşlarımızın olması hedeflenmiştir” dedi.

Projeyi MÜSİAD ile gerçekleştirmek HAK-İŞ açısından
bir ilktir
HAK-İŞ’in MÜSİAD ile birlikte yapmış olduğu bu projenin birkaç yönden değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Arslan, “MÜSİAD, 1
milyon 750 bin istihdamı olan, son istihdam kampanyasıyla birlikte
bu sayıyı 2 milyona çıkarmayı hedefleyen, Türkiye’nin ihracatında
önemli rolü olan, yaklaşık olarak 15 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine sahip Türkiye’nin en yaygın örgütlerinden bir tanesidir. Böyle ciddi bir projeyi bu kuruluşla gerçekleştirmek Türkiye’de çok nadir
rastlanan bir durumdur. HAK-İŞ açısından da bir ilktir” diye konuştu.

Sertifikalarını alan arkadaşlarımızla yeni bir yola
çıkacağız
Arslan, “İleri düzey eğitiminde başarılı olarak sertifikasını alan yaklaşık 700’e yakın arkadaşımızla yeni bir yola çıkmayı hedefliyoruz.
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HAK-İŞ’in ilk defa böyle uzun süreli ve geniş kapsamlı bir proje yaptığını dile getiren Arslan, “Bu projenin bize de öğrettikleri var. Bundan
sonraki projeler için ne gibi yenilikler yapabileceğimizi görüyoruz.
Bu projeyi HAK-İŞ’in vizyonu açısından ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların vizyonu açısından iddialı ve son derece yararlı olarak görüyorum.
Hepiniz buraya gönüllü olarak katıldınız. Bunu keyifli hale getirmenin yolu buradaki beklentilerinizi, hedeflerinizi unutmadan, heyecanınızı kaybetmeden 13 günü bitirmelisiniz” şeklinde konuştu.

Türkiye tarihinin en kritik ve önemli referandumu
başarıyla sonuçlandı
Referandum konusuna da değinen Arslan, 16 Nisan akşamı itibariyle halk oylaması referandumunun sonuçlandığını hatırlatarak,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik, en önemli ve yönetim sistemini kökten değiştiren referandumun Türkiye tarafından başarıyla
sonuçlandırıldığını söyledi.

Anayasa Değişikliği için 40 İlde 40 toplantı
gerçekleştirdik
HAK-İŞ olarak referandum konusunda ‘Anayasa Değişikliğine Tam
Destek, Geleceğimiz İçin EVET’ sloganıyla ’40 İlde, 40 Toplantı’ gerçekleştirerek üyeleri ve vatandaşları anayasa değişikliği konusunda
bilgilendirdiklerini açıklayan Arslan, “Cuma günü Malatya’da 50’nci
toplantıyı yaparak başarılı bir kampanyayı sonuçlandırmış olduk”
sözlerine yer verdi.

Artık yeni gündemimize döneceğiz
Arslan, “Artık yeni gündemimize döneceğiz. Çalışma hayatının gündemleri var. İşsizlik var. Kayıt dışılık var. Taşeron işçilik var. Geçici işçilik ve mevsimlik işçilik tartışmaları var. Kıdem tazminatı var.
Artık kendi gündemimizi takip etmeye başlayacağız. Bu konularda
HAK-İŞ olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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ARSLAN, REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Referanduma yüzde 85
katılım oranı var
Anayasa değişikliği sürecinin sonunda 16 Nisan’da yapılan referandum oylamasını HAK-İŞ olarak
önemli bulduklarını vurgulayan
Arslan, “Bu referanduma demokratik, çağdaş batı ülkelerinde karşılığı olamayan yüzde 85 katılım
oranı vardır. Milletimizin halk oylamasına büyük bir katılım göstermesi Türk demokrasisi açısından büyük bir başarıdır. Katılımın
yüksek olması demokratik açıdan
son derece anlamlıdır” ifadelerini
kullandı.

49 milyon insanın barışçıl,
çağdaş ve uygar bir
biçimde oy kullanmasını
önemli buluyoruz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sandıklardan ‘EVET’ kararı çıkmasının ardından 17 Nisan 2017 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek referandum sonucunu değerlendirdi. Basın toplantısına Konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve Genel
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız katıldı.

Anayasa değişikliği çalışanlar, ülkemiz ve gelecek
açısından son derece önemlidir
Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Anayasa değişikliği için
halkoyuna başvurulacağının açıklanmasının ardından HAK-İŞ Yönetim kurulumuzda bu konuyu değerlendirdik. Daha sonra HAK-İŞ
Başkanlar Kurulumuzda anayasa değişikliği konusu akademisyenler tarafından konuşulup tartışıldı. Yeni anayasa akademik bir bakış
açısıyla geniş bir biçimde ele alındı. Anayasa değişikliği çalışanlar,
ülke ve gelecek açısından son derece önemli olduğu için bu konuyu Başkanlar Kurulumuzda enine boyuna tartıştık. Çalışmaların tamamlanmasıyla konfederasyonumuza bağlı 22 sendikamızla birlikte referandumda ‘EVET’ oyu kararımızı tüm kamuoyuna açıkladık”
şeklinde konuştu.

HAK-İŞ’in Neden EVET dediğini tüm yurtta anlattık
Halk oylaması sürecinde ‘40 günde, 40 ildeyiz’ temasıyla “Anayasa
Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla yola
çıkıldığını ve başarılı bir kampanya yürüttüklerini belirten Arslan,
“Anayasa değişikliğini milletimize en doğru şekilde anlatmak için
yoğun bir çaba sarf ettik. Milletimizi anayasa değişikliği konusunda
doğru bir şekilde bilgilendirmek için çaba gösterdik. Bu süreçte kırıcı
değil, uzlaşmacı bir dil kullandık. HAK-İŞ’in neden ‘EVET’ dediğini
ve bu kararımızın çalışanlar için ne anlama geldiğini tüm Türkiye’de
gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarıyla anlatmaya çalıştık”
dedi.

Referandumda 49 milyon insanın
oy kullanması ve bunun demokratik bir olgunluk içinde son derece
barışçıl, çağdaş ve uygar bir şekilde tamamlanmasını son derece önemli bulduklarının altını çizen
Arslan, “Türkiye’nin sandık sonuçlarının erken saatlerde alınacak
kadar iyi bir alt yapıya kavuşmuş olması demokrasimiz ve seçim
tecrübemiz açısından son derece önemlidir. Dünyada binlerce basın
toplantısıyla takip edilen seçimlerin bu anlamda başarılı bir şekilde
sonuçlanmış olması bizler açısından güzel bir mesaj olmuştur. Bu
başarıda emeği geçenleri kutlamak istiyorum” diye konuştu.

Milletimiz ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır
Seçim sonuçlarının ‘EVET’ veya ‘HAYIR’dan daha öte bir anlam ifade
ettiğinin altını çizdiklerini belirten Arslan, “Milletimiz ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Her iki kesimin de ortak kaygısı devletin
bekası, anayasa değişikliği ile daha güçlü ve daha etkin bir devlet
olarak hayatını sürdürmesidir. Biz HAK-İŞ olarak bu meseleye bir
yenilgi ya da bir zafer olarak bakmıyoruz, milletin zaferi olarak değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk aldık
Arslan, “17 Nisan’da Türkiye’nin yeni bir sabaha uyanacağını söylemiştik. Milletimizin olup bitenlere karşı en güzel şekilde koyacağını HAK-İŞ olarak her zaman söyledik ve bütün Türkiye’de anlattık.
Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk aldık ve kararlı
davrandık. Bu kararlı davranmamızın ne kadar önemli olduğunu referandum sonuçları ortaya koymuştur” diye konuştu.

Siyasi partiler konusu ivedilikle gündeme alınmalıdır
Arslan, önümüzdeki 6 aylık süreçte anayasa değişikliğine paralel
olarak Siyasi Partiler Kanununun ivedilikle gündeme alınması ve bu
konuda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, “Seçim
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kanununda mutlaka ciddi değişikliklere ihtiyaç var. Aynı zamanda
katılımcı çoğulcu bir siyasi yapıyı inşaa etmek için mutlaka 2019
yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar köklü bir
değişiklikle Cumhuriyeti yeniden inşa etme noktasında önemli bir
değişiklik giderilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Seçim sonrası Avrupa ülkelerinden gelen yorumlar
kaygı vericidir
Seçim sonrası Avrupa ülkelerinden gelen yorumların kaygı verici
olduğunu dile getiren Arslan, Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin bir an
önce normalleşmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ülkelere en
güzel cevabı vatandaşların oylarıyla verdiğini söyledi.

Terörle mücadelede yeni bir strateji belirlenmelidir
Terörle mücadele konusunda bundan sonra daha etkin ve kalıcı bir
mücadelenin sürdürülmesini istediklerini belirten Arslan, “Terör
örgütlerinin kuşatılmasından kurtulacak yeni bir yaklaşım, yeni bir
stratejinin oluşturulması terörle mücadelede elde edilecek başarı
için oldukça önemlidir. Terörle mücadele konusunda kalıcı ve terörü ortadan kaldıracak köklü bir çalışmaya ihtiyaç vardır. HAK-İŞ bu
konuda yapılacak çalışmalarda destek vermeye devam edecektir”
diye konuştu.

Türkiye artık kendi gündemine dönmelidir
Türkiye’nin artık kendi gündemine dönmesi gerektiğini savunan
Arslan, “Özellikle 15 Temmuz’dan sonra Türkiye'nin bazı ekonomik
dengeleri sarsılmıştır. Ülkemiz işsizlik sorunuyla karşı karşıyadır. İşsizlikle ilgili adımların sonuçlarını ekonomideki bozulmanın etkisiyle
ve faiz dengesinin olumsuzlukları ile devam etmektedir. Bir an önce
işsizlik, kayıt dışı istihdam, taşeron ve mevsimlik işçilerin taleplerinin karşılanması, teşvik tedbirleriyle yatırımların bir an evvel hayata
geçirilmesi iç ve dış yatırımların sonuçlarının alınması hem işsizlik
hem de ihracat konusunda önemli bir eksikliğin giderilmesi gerek-
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mektedir. Türkiye 2023 hedeflerinden vazgeçmeden bu istikamette
kendi gündemine dönmelidir” ifadelerini kullandı.

Milletimizi tebrik ediyoruz
Sandıktan çoğunluk olarak çıkan ‘EVET’ oylarının milletin iradesi ve
kararı olduğunu belirten Arslan, “Milletimizi bu kararından dolayı
tebrik ediyoruz. İnandığımız yerde ve inandığımız ölçüde ülkemiz için
olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Milletimiz de bizim bu kararımıza destek vermiştir. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bunun yanı sıra Meclis'ten karar alarak bunu savunan Başbakan Binalı Yıldırım ve MHP
Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür ettiğini açıklayan Arslan, “Bundan
sonra da o uzlaşmanın 17 Nisan'dan itibaren daha da güçlendirilmesini talep ediyoruz. Hem ‘EVET’ hem de ‘HAYIR’ konusunda demokratik haklarını kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN, 17 NİSAN HALKIMIZ İÇİN YENİ BİR MİLAT OLACAK
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan tarihinin ülkemiz ve halkımız için yeni bir
milat olacağını ifade etti.
Arslan, Türkiye’nin değişim ve dönüşümünün liderliğini yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bunun yanı sıra meclisten
karar alarak bunu savunan Başbakanımız Binalı Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.
Referandum sonucunda ‘EVET’ çıkmasıyla birlikte işçi sınıfının birtakım sorunlarının daha hızlı ve daha kolay çözüme ulaştırılacağını
açıklayan Arslan, “EVET kararı ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir
sonuç olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle yönetim krizlerinin
önüne geçilecek, bu sayede ülkemiz daha istikrarlı bir hale gelecektir” açıklamasında bulundu.

“Referandum sürecinde sorumluluk aldık”
Arslan, “17 Nisan’da Türkiye’nin yeni bir sabaha uyanacağını söylemiştik. Milletimizin olup bitenlere karşı her zaman tavrını en güzel
şekilde koyacağını HAK-İŞ olarak her zaman söyledik ve bütün Türkiye’de anlattık. Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk
aldık ve anayasa değişikliği konusunda kararlı davrandık. Bu kararlı
davranmanın ne kadar önemli olduğunu referandum sonuçları açıkça ortaya koymuştur. İşçilerimizi ve halkımızı referandum sürecinde
bilgilendirdik. Referandum sonuçları da bu bilgilendirmenin netice-

sini aldığımızı açıkça göstermiştir. Bilgilendirmelerimizin sonucunu referandum sonucunda olumlu bir şekilde aldık. Çok şükür bu
konuda mahcup olmadık. 17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 17 Nisan
referandumu Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli
seçimlerden birisidir” ifadelerini kullandı.
Herhangi bir olumsuzluk olmadan seçimlerin sonuçlanmasının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, “Barışçıl bir şekilde
milletin sandığa gitmiş olması son derece önemlidir. Sandık sonuçlarında milletin ‘EVET’ yönünde oy vermiş olması milletimiz adına
tarihi bir başarıdır” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Konfederasyonu açısından Türkiye’nin bölgesinde güçlü ve
oyun kurucu etkin bir devlet olması için bu anayasa değişikliğinin
oldukça önemli olduğunu belirten Arslan, “Siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların yeni anayasa ile sona ereceğine inanıyorum”
dedi.
Referandum sürecinde ‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet’ sloganıyla yola çıkarak başarılı bir kampanya yürüttüklerinin altını çizen Arslan, “Bu konuda mücadelemizi baştan
sona başarılı bir şekilde yürüttük. HAK-İŞ’in bütün teşkilatları ve
bağlı sendikaları sahada aktif olarak hep birlikte çalıştı. Bu konuda
tüm teşkilatımıza, bağlı sendikalarımıza, üyelerimize ve milletimize
gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HAK-İŞ’TEN 23 NİSAN MESAJI
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yılı ve Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Arslan, “Ulusal egemenlik Türkiye’nin en önemli değerlerinden birisidir.
Türk milleti olarak evlatlarımızı ulusal egemenliğimizin üstünde
hiçbir gücün bulunmadığına inanan, demokrasimize ve özgürlüklerimize sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmeliyiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 97. yıldönümünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın çocuklarımıza küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci aşılanması açısından çok büyük bir önem taşıdığına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin
atıldığı ve TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı, ülkemizin geleceği olan çocuklara hediye ettiğini anımsatan Arslan, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünya üzerinde çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu dile getirdi. Atatürk’ün çocuklara böylesine anlamlı bir günü armağan etmesinin çocuklara olan
güven duygusunun bir kanıtı olduğunu bildiren Arslan, “Bayramlar
mutlulukların, sevinçlerin, paylaşımların arttığı günler olması nedeniyle çok özel günlerdir” ifadelerini kullandı.
Arslan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Temelleri 97 yıl önce atılan demokratik ve çağdaş bir biçimde yönetilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü

hainler tarafından
darbe girişimi yapılmak istenilmiştir. Ancak o gece
köklerine sımsıkı
bağlı ve birbirine
kenetlenmiş olan
Türk milletini bir
gecede yıkamayacaklarını apaçık bir şekilde gördüler. Bu yüzden 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tek millet ve tek vatan
olma ve milli irade bilincinin genç nesillere aşılanmasının sembolü
olarak büyük bir önem arz etmektedir. Demokrasinin önemini HAKİŞ olarak her zaman dile getirmekteyiz. 1982 yılında yapılan askeri
darbe sonucu hazırlanan anayasanın değişmesi gerektiğini yıllardır
her alanda söyledik. Bu amaçla 2010 yılında yapılan Anayasa Değişikliği konusunda ‘Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına EVET’ sloganıyla destek vermiştik.
16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa Değişikliği referandumu için
‘Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET’ sloganıyla ‘40 günde 50 toplantı’ gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda HAK-İŞ olarak Anayasa Değişikliğine neden ‘EVET’ dediğimizi üyelerimize ve halkımıza anlattık.
Ülkemiz, 16 Nisan 2017 akşamı Anayasa değişikliği konusunda
sandıklardan ‘EVET’ oyu tercihi vermiştir. Türk milleti, genç nesillerle
daha güçlü bir geleceğe hep birlikte yürüyecektir.”
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HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET KONUKEVİNDE
HAK-İŞ Kadın Komite başkanımız Fatma YAVUZ Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendinin ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının
kadın temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcilerini Kabul Etti
Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevinde kabul eden Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi, toplumların dönüştürücü gücü olan
STK’ların, tarihî dönemlerde etki ve sorumluluklarının daha büyük
olduğuna dikkat çekerek, 16 Nisan’ın vesayetlerden kurtulmak ve
hızlı işleyen bir bürokratik yapı kurmak adına bir fırsat olduğunu
kaydetti.
Erdoğan, Türkiye’nin şimdiye kadar vesayetçi sistemin engellerini aşmak için harcadığı enerjiyi, bundan sonra sağlam bir gelecek

inşası için kullanması gerektiğini dile getirdi ve konuşmasını, STK
temsilcilerine demokratikleşmeye olan katkıları nedeniyle teşekkür
etti.

HAK-İŞ GAZİANTEP'DE 2. GÖÇ PLATFORMU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi
kapsamında gerçekleştirilen 2. Göç Platformu toplantısı 27 Nisan
2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun koordinatörlüğünü yürüttüğü, Gazi
Üniversitesi, Almanya-Köln’den Hasene Derneği, Fransa-Strasbourg’tan Cojep International’ın ortak olduğu projenin 2. Göç Platformu Toplantısı Gaziantep'de gerçekleştirildi.
Proje kapsamında toplamda 3 defa yapılması öngörülen Göç Platformu Toplantısı’nın ikincisine Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyu-
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maz, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Mehmet Geçer, MEMUR-SEN
Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, İŞKUR Kilis İl Müdürü Nurettin
Köksal, Konfederasyonumuz HAK-İŞ Proje Koordinatörü Recep
Atar, Proje İdari İşler Asistanı Elif Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına Mithat Büyükhan, İŞKUR
Gaziantep Şube Müdürü Turgut Durdu’nun yanı sıra, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO), T. C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD ), Kilis ve Gaziantep yerel medya organları temsilcilerininde katıldığı göç projesi toplantısı yapıldı.
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MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin şu açıklamalarda
bulundu:
“Görevlilerin ilçeler arası intikalini sağlamak için havalanan ve Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hava şartlarından dolayı düşen helikopterimizde bulunan 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatımız olmak üzere 12 vatan evladımız şehit olarak
hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu gibi talihsiz kazaların bir
daha yaşanmamasını ümit ediyoruz.”

TÜRK-İŞ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da düzenleyeceği “Emekçi Kadın Buluşması”na katılmak üzere yola çıkan Türk Metal-İş Sendikası üyesi kadın işçileri taşıyan otobüsün, kaza
yapması dolayısıyla TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay’a bir başsağlığı mesajı gönderdi.
Arslan, mesajında şunları kaydetti:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da düzenleyeceğiniz “Emekçi Kadın Buluşması”na katılmak üzere yola çıkan
Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçileri taşıyan otobüsün, Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında kaza yaptığını ve 7 kadın işçinin
hayatını kaybettiğini, 34’ünün de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
TÜRK-İŞ ve Türk Metal-İş Sendikası camiasının acısını derinden paylaşır, kazada hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet,
sizlere ve kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

ENVER ÖKTEM’E YÜCE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı OLEYİS Sendikamızın eski genel başkanlarından Enver Öktem’in elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma, Yüce Allah’tan rahmet, aile efradına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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HİZMET-İŞ SENDİKASI,
EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLADI
Sendikamızın Şube, İl ve Bölge yöneticileri,
işyeri sendika temsilcileri ve komite
başkanlarını kapsayan bölgesel eğitim
seminerlerimiz başladı.

GENEL BAŞKANIMIZ ARSLAN: REFERANDUMDA EVET
DİYORUZ
Eğitim seminerinde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAKİŞ ve HİZMET-İŞ mensubu olmanın önem ve değerine vurgu yaptı.
HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in kuruldukları günden beri hep demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır aldığını belirten Arslan, “Yönetim krizlerinin, darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağduru
emekçiler oldu. Bu yüzden 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğine
evet diyoruz” dedi.
12 Eylül askeri darbesinde 30 bin, 1994 krizinde 500 bin ve 2001 krizinde
450 kişinin işsiz kaldığını anımsatan Arslan, “Her darbe ve ekonomik
kriz işsizliği ve yoksulluğu artırmış, ücretleri düşürmüştür. Örgütlülüğü
baskılamıştır” dedi.

UZMANLARIMIZ SUNUM YAPTI
Seminerde Genel Başkan Yardımcımız Yahya Düzenli, Hukuk Müşavirlerimizden Hacer Türk Albayrak ile İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanımız
Müberra Kaya sunum yaptılar.
Sakarya şubemizi kapsayan ilk grup eğitim seminerimiz, 20-23
Mart 2017 tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirildi.
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin koordinatörlüğünde
gerçekleştirilen eğitim seminerine Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Sakarya Şube Başkanımız Mehmet Mesut Gökdemir,
şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu, işyeri sendika temsilcilerimiz ile şube komite başkanları katıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ KESKİN:
EĞİTİLMEYEN ÖĞÜTÜLÜR
Eğitim seminerinin açılış konuşmasını Eğitim ve Sosyal İşlerden
sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Keskin yaptı.
Genel Başkan Yardımcımız Keskin, konuşmasında, eğitim seminerlerini sendikamızın kurumsal kimliğinin önemli bir fonksiyonu olarak sürekli hale getirdiklerini söyledi.
Keskin, “Sendikamızın her alanda olduğu gibi eğitim alanında
da diğer sendikalarla mukayese edilemeyecek bir önceliği ve
duyarlılığı vardır. Biz, eğitime ayırdığımız kaynak, zaman, yer ve
yetişmiş uzmanlarımızla kalitemizi ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Sendika olarak eğitim konusunda ‘Eğitilmeyen öğütülür’ ilkemizi her zaman rehber edindik. Bu ilkemiz ışığında eğitim
seminerlerimizde orijinal bir metot izliyoruz. Bu da eğitimlerimizi
kendi kadrolarımızla yapmaktır” dedi.
Eğitimleri örgütsel mücadelenin olmazsa olmazı kabul ettiklerini
ifade eden Keskin, “Eğitimlerden amaç, teşkilat mensuplarımızın
örgütsel bilincini, sendikal kimlik ve aidiyetini ve hukuki donanımlarını geliştirmektir” şeklinde konuştu.
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BAŞARILI KATILIMCILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Seminerin katılımcıların sendikal bilgilerini test amacıyla bir sınav uygulandı. Sınavda dereceye girenlere ödülleri, Genel Başkanımız Arslan ile
Genel Başkan Yardımcımız Keskin tarafından verildi.
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ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI,
BANKACILAR EVET İÇİN 15 İLDE BULUŞTU

Öz Finans İş Sendikası Genel Merkezi organizasyonu ile Denizli, Antalya, Bursa,
Osmaniye, Adana, Konya, Trabzon, Erzurum, Siirt, Mersin, Ankara, Konya, Kayseri,
Diyarbakır, Elazığ illerinde banka çalışanları
ve STK üyeleri ile biraraya gelerek 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa'
anlatıldı.
Değişik illerde düzenlenen programlarda,
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan
Şener, Cemil Ertem, Gülay Samancı, Ayşe
Türkmenoğlu, Ekonomi Bakanı Başdanışmanı ve 24. Dönem Kahramanmaraş
Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Öz Finans

İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu,
'Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yeni Anayasa
ve Varlık Fonu hakkında sunum yaptı.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN
SAYESİNDE HUZUR GÖRDÜK
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Varlık Fonu denildiğinde bütçe fazlası olan ülkelerin gelirlerini sonraki
nesle aktarmak için kullandığı bir fon olarak yorumlanarak Türkiye'nin bütçe fazlası
yok, neden Varlık Fonu var diye soruluyor.
Ancak, G20 ülkeleri içinde, Varlık Fonu olmayan tek ülke olduğumuzdan hiç bahsedilmiyor.
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Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası 800 milyar dolar, borçlarımız ise
kamu, özel her şey 250 milyar dolar. Yani Gayri Safi Milli Hasılanın
3’te 1'i kadar. ABD'nin dış borcu 15 trilyon dolar, Japonya'nın 8 trilyon
dolar. Yani başkasının tasarrufu ve parasıyla kalkınıyorlar. Borca dayalı
kalkınma modeli uygulanacaksa, borç alınacaktır elbette. Önemli olan
borç almak değildir, önemli olan şey, elde ettiğiniz bu kaynağı, gerekli ve fizibil şekilde kullanmaktır. Bankacı olarak istenildiğinde kredi
veriyoruz ama verirken alacak kurum veya kişiyi araştırıyor, fizibilite
yapıyor, öz kaynağını araştırdıktan sonra kredi verilmesine karar veriyoruz. Türkiye yıllardır dışarıdan borç alıyor yatırımları finanse etmek
için. Çok zor dönemler yaşanmış olmasına karşılık, temerrüde düşmüş bir ülke olmadığımız gibi, borç veren kurumlar nezdinde de itibarı
artmış bir ülkeyiz.
Ne Türkiye Cumhuriyeti ne de Osmanlı döneminde kimseyi sömürmediğimiz için birikim de yapmamışız. Afrika'yı, Balkanları, Ortadoğu'yu sömürüp İstanbul'a taşıyalım dememişiz. Petrol, doğalgaz, altınımız da yok. 1950 yılına kadar bu ülkenin birkaç fabrikasından başka
yatırımı yoktu. 1950'de Marshall yardımı, daha sonra Dünya Bankası,
IMF ile tanıştık. 19 İMF Stand-by anlaşmasının ilki 1961 yılında imzalandı ve son taksit 2013 Mayıs’ında ödendi. Bugün, İMF’ye borcumuz
olmadığı gibi, artık borç verecek durumdayız.
1980'e geldiğimizde o dönemin Başbakanı merhum Süleyman Demirel'in deyimi ile 70 sente muhtaç hale gelindi. Merhum Turgut Özal ile
serbest ekonomide bir kıpırdanma ve canlanma yaşanmaya başladı.
Ancak sonraki yıllarda krizler oluştu. 2001'de bir anayasa kitapçığının
fırlatılması 50 milyar dolar bu ülkeye kaybettirdi. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinin ardından ülkemiz istikrara kavuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında başbakan olarak göreve
gelmesi ve ardından yaptığı başarılı çalışmalar ile şuanda huzur içinde
yaşıyoruz
Para, istikrarı takip eder. İstikrar limanlarına demir atar. Para ve ekonomideki istikrar, siyasi istikrarla birlikte gelir. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi, siyasi istikrarın, yönetim istikrarının ve toplumsal
uzlaşının sembolüdür." dedi.

BANKALAR AK PARTİ İLE KAR ETTİ
Bankaların 2001 yılına kadar kamuya yük olduğunu hatırlatan Eroğlu, "2001 yılında kamu bankalarının kamu hazinesine yükü, Gayri Safi
Yurtiçi Hasılası yüzde 14,5'ine ulaşmış. Bugün bunu hesap edersek
800 milyar dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasılası olduğunu düşünürsek,
120 milyar dolar maliyeti var. 2001'de koalisyon hükümetinin bakanı Kemal Devrişoğlu geldi, bankaları satalım diyerek satışa çıkartıldı.
Halkbank’ın şuanda 1 yıllık karı olan 1,5 milyar dolara satılması isteniyordu. 2002 yılında AK Parti'nin iktidarı ile alınan tedbirlerle bankacılık
sistemi güçlendi. Halkbank ve Ziraat Bankası kar etmeye başladı ve
sermaye yapılarını güçlendirdi. 2005 yılında daha önceki hükümetin
aldığı karar ile Halkbank satışta iken AK Parti hükümeti buna izin vermedi. Çünkü artık kar ediyordu. O gün satmayan hükümet, bugün kar
eden ve sermaye yapılarını güçlendirdiği bankalarını niye satsın? İçiniz
rahat olsun, Varlık Fonu ile ilgili yalan, aslı astarı olmayan yorumlara
itibar etmeyin."

PARLAMENTER SİSTEM BABAYI OĞULA DÜŞMAN
EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, parlamenter sistemin
babayı oğula düşman yapan bir sistem olduğunu söyledi. İlk krizin
1937 yılında yaşandığını belirten Şener, '1937 yılında Cumhurbaşkanı
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Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü'den Milli Eğitim Bakanı olarak Celal Bayar'ın atanmasını istedi. Ancak İnönü bunu kabul etmedi. Bunun üzerine ise İnönü, Atatürk'ün ölümünün ardından cumhurbaşkanı olduğunda Atatürk'ün bütün çalışma arkadaşlarını tasfiye
etti. Birçok millileşme çalışması askıya alındı' ifadelerini kullandı.

LİRA İLK KEZ DEĞER KAYBETTİ
Krizlerin yıllarca sürdüğünü belirten Şener, şunları kaydetti: "1946
yılında ise İnönü'nün yıllarca arkadaşı olan ve başbakanlığa getirdiği
Recep Peker ile atamalar konusunda kriz oluşunca Türkiye'de ilk devalüasyon meydana geldi. Lira, dolar karşısında yüzde 116 oranında
değer kaybetti. 1975 yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Süleyman Demirel arasında Genelkurmay Başkanlığı konusunda
anlaşmazlık çıkıp her ikisinin adayı emekli olunca Kenan Evren atanmak zorunda kaldı, o da 1980 darbesini yaptı."

ÖZAL DİNLENSE DAEŞ OLMAZDI
'1991 Körfez Savaşı'nda Özal dinlenseydi bugün DEAŞ terörü olmazdı'
diyen Şener, "1991 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile kendi atadığı Başbakan Yıldırım Akbulut arasında Körfez Savaşı'nda Musul ve
Kerkük'e girilmesi konusunda kriz yaşandı ve Misakı Milli hedeflerine ulaşılamadı. DEAŞ terörü bugün Musul'da yaşanıyorsa o zaman
yanlış karar verilmesinden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesinde
bulundu.
Ekonomik krizlerin yaşanmasının en önemli nedenleri arasında liderler arasında yaşanan krizler olduğunu vurgulayan Şener, "1994
yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve başbakanlığa getirdiği
isim Tansu Çiller arasında yaşanan güç mücadelesinde ekonomik
kriz sonucu lira, dolara karşı yüzde 100 değer kaybetti. 2001 yılında
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan anayasa kitapçığı fırlatma kavgasında Türk lirası devalüasyon yaşadı ve faizler yüzde 7 bin 500'lere çıktı. Ülkemizin kaybı 50
milyar doları buldu" dedi.

TÜRKİYE TÜM BASKILARA RAĞMEN YATIRIM ALIYOR
Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin darbe,
terör saldırıları ve çevresindeki savaşlara rağmen büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bölgemizden savaşların olduğu, dünya ticaretlerinin daraldığı, her türlü terör saldırısına maruz kaldığımız 2016
yılında bile 2,9 oranında büyüdük. Bunun önemi şu, Avrupa Birliği 1,8,
OECD ülkelerinin büyümesi yine 1,8. 19 Avrupa ülkesinden daha fazla
büyüyen bir Türkiye olduk. Son 15 yılda yakalanan istikrar ile bu ortalama 5,6. Bütün dünyanın kriterlerine göre bu rakamlar. 16 Nisan'dan
sonra bu performansın daha da ötesine geçeceğiz. Güçlü yürütme
erki ile ekonominin her alanını kapsayan kararlar daha hızlı alınacak
ve daha etkin bir karar mekanizması ortaya çıkacak."
Dünya sermayesinin Türkiye'ye güvendiğini söyleyen Metin, "Para
güvenli yerde durur. Türkiye'ye 2002 yılına gelen doğrudan yabancı
sermaye yatırımları 15 milyar dolar. 2002'den sonra ise 180 milyar
dolar. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını, yıllık bazda ve her yıl sağlamışız. 2016 yılında DEAŞ'ı,
PKK'sı, FETÖ'sü ile hep birlikte saldırdığı halde, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı miktarı 12 milyar dolar. Derecelendirme kuruluşları konuşuyor, yok Türkiye'de yatırım yapılamazmış. Hadi
oradan. Madem yapılamaz neden bu kadar yatırımcı geliyor" şeklinde
konuştu.
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Öz Fİnans İş Sendİkası 2'nci İstİşare Toplantısı gerçekleştİrİldİ

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in de katıldığı toplantıda Türkiye'nin gündemi ve bankacılık sektörü sorunları ele alındı. Toplantıya
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Yönetim Kurulu,
Sendika İl Baş Temsilcileri, İl Temsilcileri ve İl Kadın Kolları Başkanları
katıldı.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, toplantıda yaptığı konuşmasında anayasa değişikliğinin ekonomiye yansımasını değerlendirerek,
"Devlette işleyiş hükümettedir. Dolayısıyla hükümetin faaliyetleri ne
kadar hızlı ne kadar etkili ne kadar güçlü olursa, alınan kararların uygulaması da o kadar sağlıklı ve neticeli olur" şeklinde konuştu.
Geçmişte koalisyonlar dönemlerinin yaşandığına vurgu yapan Metin,
"Bürokrasi bakar siyasi irade güçsüzse zayıfsa tak sistemi kapatır.
Bu vakadır. Olan şeyden bahsediyorum. Siyasi irade olarak gücünüz
zayıfladığı an bürokrasi sistemi kapatır. Hemen bekleyişe geçer. Artı
piyasalar bakar. Piyasalar hemen şekillenir. Siyasi iradenin güçsüz olduğu yerde sistemi kapatır" değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ BİR YÜRÜTME TEK ADAMLILIK DEĞİLDİR
Metin, gelecek nesillerin sorunsuz bir şekilde hayat sürmesi için sistem değişikliğinin ön görüldüğünü savunarak, "Seçilen kişi bütün bakanlarını belirleyecek. Ekstra bir yetki verilmiyor. Anayasa burada. Biz
yeni bir yetki vermiyoruz. Mevcut yetkiyi tek elde birleştiriyoruz. Bunun sebebi de çift başlılığı engellemek. Güçlü bir yürütme tek adamlık
değildir. Bunu karıştırmayalım" diye konuştu.

TAVRIMIZ NET KARARIMIZ EVET
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu ise toplantıya
ilişkin şunları söyledi: "Biz genç bir sendikayız. 2013 yılında kurulduk.
Yaklaşık 40 bin üyemiz var. Üyelerimizle senede bir kez bir araya
geliyor ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bankacılık sektörü stresli ve
zor bir sektör. Çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlara çözüm
arıyoruz. Ülkemizin gündemi yoğun, gündemi de değerlendiriyoruz.
Kaynağından doğru bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Bu yıl toplantının
ikincisini yapıyoruz."diye konuştu.
Eroğlu, Sendika olarak Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi
referandumunda tavırlarının net olarak Evet olduğunu söyleyerek,
"Değişik illerimize giderek bankacı arkadaşlarımızla buluşarak Evet
için desteğimizi sunuyoruz."dedi.
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ÇELİK-İŞ SENDİKASI,
YUNUS DEĞİRMENCİ: SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN EVET

Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Genel Başkanımız Yunus
Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Sendikamızın Kayseri
Şubesi'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sendika faaliyetleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sendikamızın Kayseri Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek Kayseri şubesi olarak Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek, “Kayserimizde sayın
genel başkanımız ve yönetiminin 3 günlük programda dün yaptığımız işyeri ziyaretlerinde üyelerimizin genel başkanı gördüklerinde
çok mutlu olduklarını gözlerinden hissettik. Üyelerle de kendileri bu
anlamda teşekkürlerini ilettiler. Bugün de devam edecek olan bu ziyaretlerimiz devam edip bugün akşam noktalayacağız inşallah. 20
yıl boyunca beraber çalıştığım Sayın Yunus Değirmenci, bizlere hep
ilkleri yaşattı, yaşatmaya da devam ediyor. Bu anlamda kendisiyle
Kayseri olarak gurur duyuyoruz. Daha önce şubemizin kurucu başkanlığıyla başlayan bu serüven daha sonra bizlere olan güveniyle,
bizlerin de ona verdiği destekle genel sekreterliğe daha sonra da
genel başkanlığa yükselerekten bizlere hep ilkleri yaşattı. Dolayısıyla Çelik-İş Kayseri Şubesi olarak kendisiyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

37 bin olan üye sayımızın 50 bine ulaşması için
çalışma başlattık
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci sendika faaliyetlerinden bahsederek, Sendikamız 1965 yılında Karabük-Kardemir’de emek ve
ekmek mücadelesi veren emekçiler tarafından limon sandıkları
üzerinde kurulmuş gerçek bir işçi sendikasıdır. İşçilerin haklarını
savunmak için bir araya geldiğimiz günden bu yana sendikamız
hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermemiştir. Bu çerçevede insan
odaklı bir çalışma hayatı benimsemiştir. Yerli ve yabancı sermaye
düşmanlığı yapmamış, işletmeleri çalışanlarıyla beraber büyütme
hedefini hiçbir zaman geri plana itmemiştir. Çalışanı yaşat ki işletme yaşasın inancını hep taze tutmuştur. Çalışan kesimin aleyhine

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

sonuçlanabilecek hiçbir düzenlemenin yanında yer
almadığı gibi karşısında durmayı da görev bilmiştir.
İşçi-işveren arasında uzlaşı sağlayıp çözüm önerileri
olarak çalışma barışının tesis edilmesine katkı sağlamış, işçisiyle, işvereniyle aynı gemide olduğunu her
zaman vurgulamıştır. Üyelerimizin uygun çalışma şartlarında insan onuruna yakışır ücret karşılığında çalışabilmesini sağlamak için sürekli mücadele vermiştir.
Ayrıca toplumun dini, manevi değerlerine her zaman
saygı gösterip bu değerlere her zaman sahip çıkmıştır.
Ülkemizin metal sektöründe alınteri döken bir buçuk
milyon civarında çalışanın örgütsüz dolayısıyla sahipsiz
kalmaması hedefiyle sendikamız bugün faaliyetlerine
hız kesmeden devam etmektedir. Çeşitli bölgelerde 20
şube ve bölge başkanlığı bulunan sendikamızın kayıtlı üye sayısı 37 bini geçmiştir. Tüm engellemelere ve
olumsuz koşullara rağmen örgütlenme çalışmalarını
sürdürürken örgütlü olduğumuz işyerlerinde de üyelerimizin refah mutluluğu için görüşmeler yapıyor ve
girişimlerde bulunuyoruz. 37 bin olan üye sayımızın 50
bine ulaşması için çalışma başlattık” dedi.

Halka bomba yağdıran alçakların en ağır cezalara
çarptırılmaları da en büyük temennimizdir
FETÖ Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain
darbe girişiminde sendika üyelerinin demokrasiye sahip çıktığını
kaydeden Değirmenci, “Bundan yaklaşık 8 ay önce 15 Temmuz gecesi demokrasimize darbe indirilmek istenmiştir, millet iradesi açık
saldırı ve suikasta uğramıştır. Yaptıklarıyla vatan ve millet düşmanı
Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri tarihimizde eşine az rastlanır bir
ihanetin taraf ve failleri olmuşlardır. O gece Türk demokrasisi ve milletimiz çok çetin bir sınavdan geçmiştir. Ülkemiz adeta uçurumun
kenarından dönmüştür. Milli iradenin nimet ve emanetleri son anda
kurtarılmış,
milli
iradeye indirilmek
istenen darbe yine
milletimizin azim ve
kararlılığıyla bertaraf
edilmiştir. Konfederasyonumuz Hak-İş
ve sendikamız Çelik-İş üyeleriyle birlikte darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren 27 gün
boyunca meydanları
boş bırakmayarak
demokrasiye sahip
çıkmıştır. Üyelerimiz
milletimizle birlikte gündüz işe gidip
gece demokrasi nöbetine çıkarak bu ül-
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duyduğumuz olgu siyasi istikrar ve beraberinde getirdiği ekonomik
istikrardır” şeklinde konuştu.

İstihdam seferberliğini destekliyoruz
İstihdam seferberliğini de desteklediklerini söyleyen Değirmenci
konuşmasını şöyle sürdürdü;

kenin sahipsiz olmadığını, içerideki ve dışarıdaki vatan hainlerine bir
kez daha göstermiştir. Böylelikle geçmişte ve bugün tanklara selam
duran kimi çevrelere karşın Hak-İş ve Çelik-İş demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını bilmiştir. Bugün gelinen noktada FETÖ’cü
hainlerin yargılandığını görmek acımızı bitirmese de yüreklerimize
su serpmiştir diyebiliriz. Halkın üzerine bomba yağdıran alçakların
en ağır cezalara çarptırılmaları da en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Referandumda Çelik-İş Sendikası olarak oyumuz evet
Yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda sendika olarak oylarının ‘Evet’ olacağını vurgulayan Genel Başkanımız Yunus
Değirmenci, “Ülkemizde başta Anayasa referandumu olmak üzere
birçok gelişmelere şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyu
ile paylaştığımız üzere siyasi krizlerin son bulması, ülke yönetiminde çift başlılığın ortadan kaldırılması dolayısıyla biz emekçilerin en
çok istediği ekonomik istikrarın kalıcılığı için 16 Nisan’da yapılacak
olan referandumda Çelik-İş Sendikası olarak oyumuzun ‘Evet’ olacağını açıklamıştık. Bu ülkenin üreten kişileri olarak en çok ihtiyaç

“Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizlik rakamlarını düşürmek için iş dünyasına yönelik
istihdam seferberliği çağrısını yürekten desteklediğimizi belirtmek
istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘her işveren 1 kişi istihdam etsin’
çağrısına iş dünyasının gereğini yaparak cevap vermesi ülke huzuruna da katkı sağlayacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan genç
bir nüfusa sahibiz. Bu kitlenin değerlendirilmesi, istihdam edilmesi
toplumsal barışı ve huzuru kaçınılmaz edecektir. Neredeyse her yıl 1
milyon kişiye iş bulmak gerekiyor. Özel sektör temsilcileri, girişimciler, sanayi ve ticaret odaları ellerini taşın altına koyarak özellikle
gençlerimizin işgücü piyasasına kazandırılması için gayret sarf etmeliler.”
3 Mart tarihinden itibaren mahkeme kararıyla Çelik-İş’in İskenderun’da yetkili olduğunu dile getiren Genel Başkanımız “İskenderun
3 yıldır bizi yordu. Sendikamız Karabük’te kurulmuş, İskenderun ile
yoluna devam etmiş sonra Türkiye’nin sendikası olmuş. Şimdi Türk
Hava Yollarının 6 bin 500 çalışanını temsil eden bir Çelik-İş Sendikası var. Ama her ne hikmetse orada eski Türkiye’nin eski insanları,
karanlık işlerle uğraşan yöneticilerinin tezgah oyunlarıyla Çelik-İş
Sendikası oradan kovulmak istenmiştir. Ama işçi iradesi, Çelik-İş’in
haklı mücadelesi ve Hak-İş’in katkı ve desteği ile 3 Mart 2017 tarihi
itibariyle Hatay’daki mahkeme Çelik-İş’in oradaki yetkili olduğuna
dair kararını vermiştir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sendikamızın Kayseri Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Genel Başkanımız Değirmenci'ye günün anısına bir plaket takdim etti.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, ÜYEMİZİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Örgütlü olduğumuz işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle bir araya
gelen, onların talep ve beklentilerini dinleyerek görüş alışverişinde
bulunan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, bu kez de kadın üyemizin evine misafir oldu.
Genel Başkanımız Değirmenci, Gedik Kaynak işyerinde 4 yıldır ekmek mücadelesi veren üyemiz İffet Dursun ve ailesiyle birlikte, üyemizin İstanbul Pendik’te bulunan evinde akşam yemeği yedi.

Değirmenci’ye akşam yemeğinde, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız
Hasan Şam, Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm ve Sendika temsilcilerimiz eşlik etti.
Kurulan yer sofrasında yenilen yemeğin ardından Değirmenci, ev
sahibi İffet-Tahir Dursun çifti ve çocukları Gürkan-Gökhan Dursun
ile sohbet ederek, onların iş ve yaşam şartları hakkında bilgi aldı.
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Davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Dursun ailesine teşekkür eden Değirmenci, “Biz Çelik-İş ailesi olarak büyük bir aileyiz.
Bugün de bunun bir göstergesi olarak sizlerin misafiri olduk. Şimdiye kadar tezgâh başında sohbet ettiğimiz sizi, iş yaşamının dışında da görme fırsatı yakaladık. Samimi ve sıcak bir ortamda sizin ve
ailenizin yaşam alanında bir araya gelmek bizleri gerçekten mutlu
etti” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İffet Dursun ise “Bugüne kadar işyerimizdeki Sendikamızın temsilcileri yaşadığımız
veya yaşayabileceğimiz sıkıntılarımızı gidermek için canla başla çalışıyordu. Genel Başkanımız ise 5 ay önce bizleri işyerimizde ziyaret
ederek, bizlerle görüş alışverişinde bulunmuştu. Şimdi ise Genel
Başkanımız evimize gelerek, bizlere şeref verdi. Her zaman yanımızda olan Başkanımıza ve diğer sendika yöneticilerimize teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Değirmenci, biri 6’ncı diğeri ise 8’inci sınıfta okuyan Gürkan ve Gökhan Dursun’a ise eğitim hayatında başarı temennisinde bulundu.

BU ZİYARETLER YOL GÖSTERİCİ OLACAK
Üyelerimizin evlerine yapılan ziyaretlere ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Değirmenci, “Bu yaptığımız ziyaret sıradan buluşma olarak görülmemeli. Bu ziyaretlerimizle üyelerimizin yaşam
standardına, hangi ortamda, hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerine bire bir şahit olacağız. Böylelikle sadece iş ortamında değil,
ev ortamında da onları gözlemleyerek, üyelerimizin beklentilerini
daha iyi tahlil edebileceğiz. Bu ziyaretler, hem Toplu İş Sözleşmesi döneminde hem de normal zamanda bize yol gösterici olacaktır”
şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN GAMAK’IN GECE VARDİYASINA SÜRPRİZ ZİYARET
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, İstanbul’da faaliyet gösteren
örgütlü işyerimiz GAMAK’ın gece vardiyasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan GAMAK’a gece geç saatlerde giriş yapan Genel Başkanımız Değirmenci, burada üyelerimizle bir araya geldi. İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm ve Sendika
temsilcilerimizin hazır bulunduğu ziyaret, GAMAK İmalat Müdürü
Hüseyin Gür ve İnsan Kaynakları Müdürü Özkan Başak ile yapılan
görüşmeyle başladı.
Görüşmede sendikal faaliyetlerimizden, metal sektöründeki gelişmelere kadar birçok konu masaya yatırıldı.

ÜYELERİMİZ DEĞİRMENCİ’Yİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
GAMAK yöneticileriyle yapılan görüşmenin ardından fabrika sahasını gezen Değirmenci’yi gece vakti olması nedeniyle karşılarında
gören üyelerimiz, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üyelerimiz, yapılan bu
anlamlı ziyaretin kendilerini mutlu ve motive ettiğini Değirmenci’ye
iletti.
Bölümleri tek tek gezen, üyelerimizle tezgâhları başında sohbet
eden Değirmenci, ‘Hep gündüz gelecek değiliz ya. Gecenin bu vakti,
ekmeği için sıcak aile ortamını bırakarak çalışmaya gelen üyelerimizi ziyaret edelim istedik.” dedi.

BU ÜLKEYE HİZMET ETMENİN GECESİ GÜNDÜZÜ
OLMAZ
Ziyaret ile ilgili düşüncelerini ifade eden Değirmenci, “Bu ülkeye,
bu ülkenin insanına ve işçisine hizmet etmenin bin bir türlü yolu ve
zamanı vardır. Çelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak her
zaman sahada olmayı, işçinin nabzını tutmayı görev bildik. Bu çerçevede gece vardiyasındaki üyelerimizi de ziyaret ettik” diye konuştu.
Herkesin evinde istirahat ettiği, ailesiyle birlikte olduğu vakitlerde çalışmanın kolay bir şey olmadığına dikkat çeken Değirmenci,
“Gece saatlerinde çalışarak evine ekmek götürmek gibi kutsal bir
görev üstlenen üyelerimizi hem tebrik etmek hem de varsa bizden
taleplerini dinleyip, onları istişare etmek için bugün buraya geldik.
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Dün olduğu gibi bugün de hizmet aşkıyla, davamız için gece gündüz
demeden üyelerimizle kucaklaşmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Öz Gıda-İş SENDİKASI,

Başkanlar Kurulu, Saraybosna`da Toplandı

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkanımız Mehmet Şahin,
"Bir Osmanlı bakiyesi olan Bosna Hersek ve Balkanlar'da" bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya var oldukça, iki milletin ve devletin dostluğunun da baki olacağı kuşkusuzdur. Bosna bizlere emanet bir Osmanlı Bakiyesidir
diyen Şahin, "Ecdat yadigarı Bosnalı Müslümanlara sahip çıkmalıyız,
gerek Bosnalı kardeş sendikalar, gerekse Bosna halkı ile daha yakın
ilişki kurmamız gerekir. Bu nedenle Başkanlar Kurulu toplantımızın
mekanını Saraybosna olarak seçtik." dedi.

Şahin, Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında ''kanlı bir savaş''
yaşanmıştır. Bu savaş sırasında binlerce insanın katledilmiş, yüzbinlerce insanda evini, yurdunu terk etmek zorunda bırakılmıştır.
Bosnalılar Slav ırkından ve Hıristiyan olmalarına rağmen topyekun
İslam'ı seçen bir millettir. Bu nedenle Bosnalılar aşırı Hıristiyanlar
tarafından hep kin ve nefretle anılmışlardır. Bosna'da yaşanan soykırım işte bu Avrupa'daki kin ve nefretin tezahürüdür.

Öz Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısına Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz ve tüm Şube Başkanlarımız katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, örgütlenme çalışmalarımız, yaz dönemi eğitim programları başta olmak üzere, iş kolundaki sorunlar, çalışma hayatını yakından ilgilendiren düzenlemeler,
anayasa değişikliği ve Erzurum'da yapılacak olan 1 Mayıs hazırlıkları masaya yatırıldı.

İnsanlık tarihinin en acımasız ve büyük soykırımlarından birine maruz kalan, her şeye rağmen var olma çabası veren Bosna'lı bütün
kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah`tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Bu arada, 4 gün süren Bosna Hersek programında, ata yadigarı Saraybosna, Mostar ve birçok tarihi mekan ziyaret edildi.

Sendikamız bu yılın ilk Başkanlar Kurulu toplantısını Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da yaptı.

Özgörkey Gıda Örgütlenmesinde mutlu son!
Torbalı/İzmir'de faaliyet gösteren Özgörkey Gıda işyerinde yaklaşık
1,5 yıldır devam eden örgütlenme sürecimizin en önemli ayağı tamamlanmıştır.

hukukuna nasıl ki dikkatli ve ölçülü davrandıysak ÖZGÖRKEY Gıda
işvereni de ÖZ GIDA İŞ Sendikamız ve üyelerine aynı dikkat ve hassasiyetle yaklaşmıştır.

Bugün itibariyle yasanın aradığı gerekli çoğunluk sayısı tamamlanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27.04.2017 tarih ve
5166 sayılı yazımızla çoğunluk tespiti ve yetki için müracaat yapılmıştır.

UMUT EDİYORUZ

Bakanlıktan alınacak evrak sadece yasal prosedürün tamamlanmasıdır.

Uzun yıllar birlikte görev yapacağımız ve ÖZGÖRKEY Gıda'yı hak ettiği yere birlikte getirmeye çaba sarf edeceğimiz işyerimiz, bir an
evvel BARIŞ, HUZUR ve KARDEŞLİĞİ oluşturmamız adına bundan
sonraki süreçte de aynı hassasiyet ve özveriyle davranmaya devam
edecektir.

Öz Gıda İş Sendikası olarak nasıl ki ilk üyemizi kayıt ettiğimiz günden bu zamana her durum ve şartta üyelerimize sahip çıkmış ve
onların yanında olmuşsak bundan sonraki süreçte de bu duruş ve
hassasiyetimiz devam edecektir. Sürecin başından beri ÖZ GIDA İŞ
Sendikası olarak bizler ÖZGÖRKEY Gıda işyerimize ve yöneticilerin

Bu dilek ve temennilerimizle ÖZGÖRKEY Gıda işyerinde çalışan üyelerimize bir kere daha bu süreçte gösterdikleri birlik, beraberlik ve
dayanışmaya devam etmelerini, görevlerini ve çalışmalarını yaparken çok dikkatle ve örgütlü sınıfa yakışacak şekilde yapmaya devam
etmelerini rica ederiz.
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öz büro İŞ SENDİKAMIZIN DÜZENLEDİĞİ TAŞERON SORUNUNDA

ÇÖZÜM PERSPEKTİFİ ÇALIŞTAYI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Baki Gülbaba;
“Asıl iş yardımcı iş gibi yapay bir aldatıyı referans kabul ederek
başlatılan ve adına hizmet alımı denen şey aslında insanın ihaleye
çıkarıldığı bir utanç tablosudur. Kamuda hizmet maliyetini düşürmek gibi masum bir gerekçenin arkasına saklanılarak yüzbinlerce
emekçinin patronlara peşkeş çekildiği uygulamanın adıdır taşeron”
diyerek başladığı konuşmasında, “Taşeron uygulamasının hukukla,
adaletle, reel ekonomiyle, ülke kalkınmasıyla bir ilgisi olmadığı gibi
işletme gereksinimleriyle, esnek çalışma sistematiğiyle, maliyeti
azaltmayla ve yeni teknolojiyle de bir alakası bulunmamaktadır.
Yıllık izin hakkını bile kullanamadığımız, kıdem tazminatı için mahkeme kapılarında süründüğümüz, ayrımcılığın her türüne maruz
kaldığımız, ağladığımız günler artık bitti. Hak-İş in kararlı mücadelesi çok şükür başarılı oldu ve yasa çıktıktan sonra epeyce bir yol
aldık.” dedi.

18-19 Şubat tarihlerinde Prestige Thermal Hotel
Ayaş ‘ta gerçekleştirdiğimiz Taşeron Sorununda
Çözüm Perspektifi Çalıştayı’na ilgi büyüktü.

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN çalıştaydaki konuşmasında Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badireden geçtiğini, FETÖ’nün darbe kalkışması ile aslında ülkeyi işgal etmek istediğini vurgulayan Arslan, halkın cuntacının tanklarına karşı
sokaklarda tarihi ve unutulmaz bir zafer kazandığının altını çizdi.
ARSLAN, Taşeron işçiler yıllarca sahipsiz kaldı. Taşeron işçilere
sağlanan imkanlar yokken biz meydanlara indik, onlara hedefler
koyduk. Kıdem tazminatlarını, toplu sözleşme haklarının olduğunu
anlattık. Biz hükümet gündeminde yokken taşeron işçilere kanat
germişken, hükümetin bugün taşeron işçiler yasasında özel sözleşmeli personel uygulaması çıkarmaya çalışmasına anlam veremiyoruz. Hükümetin bu çalışmasıyla birlikte aslında taşeron işçilerin ikramiye hakları, özel sözleşme hakları elinden alınıyor. Biz
özellikle ÖSP' den vaz geçilmesini beklerken, yeni hükümetin aynı
noktada olduğunu gördük. Umarız bu hükümet bizim talep ettiğimiz noktada bir düzenlemeye gider.
HAK-İŞ olarak 500 bin emekçinin vebalini taşıyoruz bunun için her
türlü mücadeleyi sürdürmeyi ve 500 bin imza kampanyası için çok
çalışacağız çalışanlarımızı ikna edip imza alarak ÖSP istemiyoruz
kamuda kadrolu işçi olmak istiyoruz. 500 bin imzayı tamamlayamazsak bizi kimse dinlemez dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat BİLGİN, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel
Başkanı Mustafa TORUNTAY, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin ÖZ katılırken akademisyenlerimizden Prof. Dr.
Talat CANBOLAT, Doç. Dr. Erdinç YAZICI, Doç. Dr. Mehmet Merve
ÖZAYDIN ve Dr. Oğuzhan BİLGİN sunumlarıyla taşeron sorununun
çözümüne ilişkin değerli bilgileri katılımcılarla paylaştı.
Taşeron ve Ösp sistemine hayır, kadroya evet diyen işçiler yıllardır
görmezden gelindiklerine vurgu yaparak tek ses tek yürek olarak
hükümetimizden isteklerini bir kez daha yinelediler.
2 gün süren çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi Çalıştay Koordinatörü Kürşat Tutar tarafından açıklandı;
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ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
1. Artık bütün dünyada geçerliliğini kaybetmiş neoliberal politikalar ile getirilen taşeron sistemi, devletin güvencesinden öte, taşeron firmaların insafına bırakılan çalışanların temel haklarında,
gün geçtikçe geriye dönüşün önünü açmıştır.
2. Emek ve insan odaklı anlayıştan bihaber olan taşeron sisteminin haksız ve usulsüz uygulamaları sonrasında, çalışanlarına
ikinci sınıf emek, hatta ikinci sınıf insan olarak bakmaları ve bu
anlayıştaki taşeron firmalarıyla çalışma hayatının sürdürülmesi
bugün insanlığın bir yüz karasıdır.
3. Türkiye taşeron sisteminde, kurumlar arası uyumsuzluk ve uygulamalardaki tutarsızlıklar devletin vatandaşlarına tanıdığı temel hak ve özgürlüklere zarar vermektedir.
4. Türkiye’de herkese işleyen en temel hukuki süreçlerin nedense
hiçbir şekilde taşeron işçilerinin hakları yönünde çalıştırılmamasına yani hukuksuzluğun hukuk olmasına son vermenin zamanı
gelmiştir.
5. Bugün taşeron işçileri kamuda, açık bir ayrımcılığa tabi tutulmaktadırlar. Taşeron çalışanlara ihale sözleşmelerinde tanımlanan işin dışında her iş yaptırılmakta ve uygulama süreçlerinde
taşeron işçileri yaygın bir mobbing e maruz kalmaktadırlar.
6. Taşeron işçilerinin kadro sorununu çözme vaadiyle ortaya atılan
Özel Sözleşmeli Personel garabeti, taşeron işçilerin içerisinde
olduğu sorunlar yumağına çare olmak yerine, sorunları daha da
içerisinden çıkılmaz hale getirmektedir.
7. Taşeron sorununa büyük bir kaynak teşkil eden bürokratik
engelleme gayretleri, aynı zamanda taşeron sorununu çözme
konusunda millete söz vermiş seçilmişlere karşı da bir sabotaj
girişimdir. Hakimiyet kayıt şartsız milletindir!

8. Taşeron sorununa karşı toplumda önce büyük bir farkındalık ve
bilinç oluşturmak, sonrasında ise sorunu çözmek için and içen
HAK-İŞ Konfederasyonun 500.000 imza kampanyasına destek
vermek, bu tarihi mücadelenin yanında olmak hepimizin görevidir.
9. Taşeron işçilerine, maliyet hesabının bir küsuratı olarak yaklaşılması, insanlık suçudur.
10. Çalışma hayatında ve hak mücadelesinde “işçi işçinin kurdudur”
tuzağına hiçbir şekilde düşmeden taşeron işçileri ile kadrolu işçiler, bu var olma mücadelesinde omuz omuza saf tutmalıdır.
11. Türkiye’de taşeron sorunu, palyetif uygulamalarla çözülemez.
Güçlü ve zengin bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, insan onuruna yakışır saygın bir işe sahip olmak herkesin
hakkıdır. Taşeron işçileri de verdikleri mücadeleyle, bugünkü
siyasi inisiyatifin bir sonucu olarak hak ettikleri kadrolu statüye
ve onurlu bir geleceğe sonunda sahip olacaklardır. Bu bağlamda
taşeron işçileri, sarsılmaz irade ve mücadele azmine sahiptirler.
12. Hepimiz için model insan olarak kabul ettiğimiz sevgili peygamberimizin bütün söz ve uygulamalarına ters bir şekilde “eşref-i
mahlukat olan” insanın onuruna aykırı, eşitsiz, adaletsiz, ve hatta modern bir kölelik uygulaması olan taşeron sistemi, bunun
sürdürülmesini sağlayanlar için büyük bir manevi vebal olarak
kalacaktır.
13. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Türkiye’ye karşı yapılan her türlü saldırıda vatan-millet-bayrak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan
vatansever taşeron işçilerinin haklarını teslim etmek, kimsenin
lütfu değil, bizzat görevleridir. Tabi yapılan tüm haksızlıklara rağmen, vatanını kendi kişisel sorunlarından üstün gören taşeron
işçileri şanlı bayrağımızı en önde taşımaya devam edecektir.
Sendikamızın düzenlemiş olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Tem-
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ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI ANKARA-AYAŞ’TA GERÇEKLEŞTİ
silciler Meclisi Toplantısı 10-11-12 Şubat tarihlerinde Prestige Thermal Hotel Ayaş’ ta gerçekleşti.
Temsilciler meclisi toplantısına Genel Merkez Yöneticilerimiz, sendikamızın uzmanları, Ankara 1
Nolu Şube Yönetimimiz ve Türkiye genelindeki tüm
Kültür ve Turizm Bakanlığı işyeri temsilcilerimizin
yanı sıra Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Sayın
Muharrem ÖZKAYA ile Polatlı Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Hüseyin ARSLAN da katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan
Baki GÜLBABA katıldıkları için temsilcilerimize teşekkürlerini sunarken emekçilerimizin bu ülke için
önemi ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimindeki
kahramanlıkları hakkında konuştu.

Temsilcilerimizin dile getirdikleri sorunları dinledik
Programın ilk oturumunda temsilcilerimiz katıldıkları şehirlerdeki
işçilerimizin sorunlarını dile getirirken karşılıklı diyalog şeklinde çözüm yolları hakkında konuşuldu.
Dr. Hüseyin ARSLAN’dan İnsan Enerjisinin Doğru Kullanımı ve Sağlıklı Yaşam Teknikleri
Programın ikinci oturumunda ise Dr. Hüseyin ARSLAN iş yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek adına İnsan Enerjisinin Doğru
Kullanımı ve Sağlıklı Yaşam Teknikleri hakkında temsilcilerimize
sunumlarını gerçekleştirirken iş yaşamını daha sağlıklı hale getirecek teknikleri ve bilgileri sendika temsilcilerimizle paylaştı.
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Muharrem Özkaya; “Aranızda olmaktan çok mutluyum”
Öz Büro İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Sayın Muharrem ÖZKAYA;
3 konuya önemle değineceğim; 1.si Öz Büro İş sendikasını birlikte kurduğumuz 2010-2011 deki yaşadığımız günleri anımsamak,
2.si HSYK üyesi olduktan sonra yaşadığım bazı deneyimleri sizlerle
paylaşmak ve 3.sü ülkemizin gündemini birinci sırada işgal eden 15
Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarımı sizlere aktarmak istiyorum “ diyerek ülkemizin içinde bulunduğu durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Temsilciler Meclisinin sonunda Temsilcilerimize katılım sertifikaları
dağıtıldı.
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"Sendİkalarda Kadın Lİderler Yetİştİrİlmesİ”

Projesİ Lİderlİk Eğİtİmlerİ Tamamlandı

Liderlik Eğitimleri Gerçekleşti
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM)
desteğiyle Öz İplik-İş Sendikasının yürüttüğü “Sendikalarda Kadın
Liderler Yetiştirilmesi" projesinin son liderlik eğitimleri 19-20 Nisan
2017 tarihlerinde Kapadokya Dilek Kaya Otelde gerçekleştirildi.
Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini arttırmaya
yönelik strateji oluşturarak aşama kaydetmek isteyen Öz İplik-İş
Sendikasının yürüttüğü proje kapsamındaki son eğitime; Öz İplik-İş
Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi Ay, Genel
Mali Sekreter Engin Doğan, Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Sönmez,
Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Turgay Ulutürk, Şube
Mali Sekreteri Mevlüt Şimşek, Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi
Başkanı ve Proje koordinatörü Pınar Özcan, Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun,
ÇASGEM Başkanı Abdürrahim Şenocak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje direktörü Andrea Karlson ve Proje Sorumlusu Didem
Özalp, Kıbrıs Kamu-Sen Kadın Komitesi ve Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi üyelerinden oluşan 50 kişi katıldı.
İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Proje Koordinatörü Pınar
Özcan’ın proje faaliyetlerini katılımcılarla paylaşmasıyla başlayan
toplantıda Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gonca
Bayraktar Durgun, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, İsveç
İstanbul Başkonsolosluğu Proje Direktörü Andrea Karlsson birer
konuşma yaptılar.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç; Öz İplik-İş Sendikasının kadın haklarına ve çalışmalarına önem verdiğini belirterek,
sendikal faaliyetleri içinde cinsiyet eşitliği ile kadın konusunu ön
planda tuttuklarını kaydetti. Kadınların her alanda daha etkin olması
için mücadele ettiklerini vurgulayan İnanç, Öz İplik-İş Sendikasının
sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesinin önemli bir proje
olduğunu dile getirdi. İnanç, Öz İplik-İş’in kadın çalışmaları konusunda en duyarlı sendikaların başında geldiğini söyledi.

İnanç; “Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını
artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran çalışmalar yapıyoruz.
İş ve ev yaşamının beraber yürüyebilmesinin kolaylaştırılması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif
katılarak destek veriyoruz.” dedi.
Öz İplik-İş Sendikasının projeler konusunda ilklere imza attığını
söyleyen İnanç, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının yanı sıra kadına yönelik şiddete ilişkin de kurumların elini taşın
altına koyması gerektiğini dile getirdi. Cehaletin en fazla kadından
korktuğunu söyleyen İnanç, tekstil, hazır giyim ve deri işkolundaki
hiçbir sendikada, bu denli güçlü diyaloğa sahip bir kadın komitesinin
olmadığının altını çizdi. Öz İplik-İş Sendikasının kadın komitesinin diğer sendikalara örnek olduğunu dile getirdi.
2016 yılında Dokuma ve Deri İşkolunda sendikalı sayısı 5 bine yakın
azalırken Öz İplik-İş Sendikasının üye sayısını yaklaşık bin kişi arttırdığını söyleyen İnanç, Türkiye’de sendikalaşma oranının düşük olduğunu dile getirdi. İnanç, “Türkiye’de 13 milyon 38 bin 351 çalışanın,
Temmuz 2015 verilerine göre 3 milyon 317 bin 17’si kadındır. Yaklaşık 1 buçuk milyon sendikalı çalışanın ise 233 bin 777’sini kadınlar
oluşturmaktadır. Tekstil sektöründe 3 milyon çalışandan bahsedilirken, dokuma deri iş kolunda kayıtlı işçi sayısı 985 bin’dir. Sektörde 91
bin çalışan sendikalıdır” dedi.
Referandum sonucuna da değinen İnanç; “Referandumda yüzde
86’ya varan bir oranda oy kullanılmış olması sevindirici. Galibiyet
ya da mağlubiyet söz konusu değil. Evet diyen de hayır diyen de bu
ülkenin vatandaşıdır. Ayrılıkçı dil kullananlara müdahale etmeli ve
önüne geçmeliyiz. Birleştirici bir dil kullanmalıyız. Elbette kardeşçe
yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
İki gün süren liderlik eğitimi programında katılımcılara Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi uzmanları Güliz Bozdemir ve Kübra Öztürk Sever tarafından motivasyon, etkili konuşma ve hitabet, temel ikna becerileriyle ilgili verilen eğitimlerin yanı
sıra Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan sorun çözme, liderlik
becerileri, özgüven, etkin iletişim becerileri konularında da bireysel
koçluk eğitimleri verildi.
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ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI, İŞKOLUNUN İKİNCİ BÜYÜK SENDİKASI OLMANIN

HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA
İLİŞKİN 2017 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ ne göre İşkolunun 2.büyük
sendikası olmaya devam ediyoruz.
İstatistiklerin yayınlanmasından sonra bir açıklama yapan Genel
Başkanımız Mustafa TORUNTAY” Sendikamız iş kolunun 2. büyük
sendikası olmuştur. 4,5 yılda 20 bini aşan üye sayısına ulaştık. Amacımız işkolunun en büyük sendikası olmak.
Sendikamızın bu günlere gelmesinde emeği geçen Yönetim Kurulu
arkadaşlarıma, Genel Sekreteri-mize, Türkiye'nin dört bir yanında
örgütlenme faaliyetlerini gerçekleştiren uzman kadromuza ve her
şeyden önce teveccühünü bizden yana kullanan tüm üyelerimize
katkı ve desteklerinden dolayı te-şekkür ediyorum” dedi.

ANKARA TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİK

te gerçekleştirilecek olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü etkinlik-leri ile ilgili görüş alışverişinde
bulundu. Toplantıda Genel Başkan Yardımcımız Murat ŞİMŞEK ve
Genel Sekreterimiz Hacı ÜSTÜNDAL' da hazır bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE MUTLU SON
Sendikamız ÖZ TAŞIMA İŞ ile Belediyelere bağlı BELKA, BELKO,
BUGSAŞ, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Daire Başkanlığı, KAYSERİ ULAŞIM A.Ş., GAZİ ULAŞIM A.Ş.,
TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM TİC. A.Ş. ile üyelerimiz adına devam
eden TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmeleri sözleşmelerin imzalanması ile sonuçlandı.
Sendikamız, tüm toplu sözleşme süreçlerini üyeleriyle birlikte sürdürdü. Üyelerimizin mevcut hakla-rından taviz verilmeden, ekonomik, sosyal ve idari maddelerde yeni artışlar sağlandı.

GAZİANTEP GAZİ-ULAŞ A.Ş.TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI

3 Şubat 2017 Cuma günü Öz Gıda-İş Sendikası toplantı salonunda
Ankara'da örgütlü olduğumuz BELKA A.Ş., BUGSAŞ A.Ş ve BELKO
LTD.ŞTİ işyerleri Baştemsilci ve temsilcilerimizle bir araya geldik.
Toplantıda Genel Başkanımız Mustafa TORUNTAY devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müza-kerelerinde gelinen son durum
hakkında temsilcilerimizi bilgilendirdi. Ayrıca önümüzdeki süreç-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİ-ULAŞ A.Ş.(Gaziantep Ulaşım Hizmetleri ve Ma-kine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi) ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakere-leri sonuçlandırılmıştır.

SENDİKALARIMIZDAN | 161

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİ-ULAŞ A.Ş. ile Öz Taşıma İş
Sendikamız arasındaki toplu iş sözleşmesi 16 Mart 2017 tarihinde
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARS-LAN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa
TORUNTAY, GAZİ ULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Recep TOKAT, HAK-İŞ İl
Başkanı ve sendikalarımızın şube başkan ve yöneticilerinin katılımı
ile imzalandı. Genel Başkanımız Mustafa TORUNTAY iki yıllık dönemi
kapsayan toplu iş sözleşmesi-nin üyelerimize, sendikamıza ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hayırlı olması dileğinde bulun-du.

sı üzerine Yük-sek Hakem Kuruluna intikal etmiş ve sözleşmeleri
imzalanmıştır. Bütün üyelerimize hayırlı olsun.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

TEKPARK A.Ş TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KAVUŞTU

Sözleşmeleri değerlendiren Genel Başkanımız Toruntay; ‘’İlk defa
alınan bu hakların yeterli olmadı-ğını düşünüyoruz. ÖZ TAŞIMA İŞ
ailesi olarak bu sözleşmeyi çok önemli buluyor, ailemize katılan
üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Sendikamız ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKPARK A.Ş.(TEKİRDAĞ OTOPARK ULAŞIM NAKLİYAT İMAR PLANL. VE TAAH.
SAN. VE TİC. A.Ş.) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi süresi sonuçlandı.

Bu daha başlangıç diyor ve üyelerimizle omuz omuza bundan sonraki sözleşmelerde daha iyi hakla-rın alınması yönündeki çalışmalarımızı devam ettireceğimize söz veriyoruz.

1 MAYIS COŞKUSUNU DADAŞLAR DİYARI ERZURUM’DA
YAŞADIK

Yasal süresi içerisinde anlaşmaya varılamayan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu Başkanlı-ğından imzalanarak sonuçlanmıştır. Genel Başkan Yardımcılarımız Rıdvan YAMAN ve Mehmet Ali
KAYABAŞI 3 Mart 2017 tarihinde TEKPARK üyelerimizle bir araya
gelerek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile edilen haklarla ilgili bilgilendirmede bulundular. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin TEKPARK
çalışanlarına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine hayırlara vesile olmasını dileriz.

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI
Sendikamız ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYSERİ ULAŞIM
A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi süresi sonuçlandı.
1 Kasım 2017 - 31 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan üç yıllık toplu
iş sözleşmesinin üyelerimize, sen-dikamıza ve Kayseri Büyükşehir
Belediyesine hayırlı olması dileğinde bulundu.

TAŞERONDA BEKENEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
YÜKSEK HAKEM KURULUNDA BİR BİR İMZALANIYOR
4734 Sayılı kamu ihale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihale edilen, Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul İli Çekmece
Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihale
edilen, Osmanlı sosyal Hizmetler A.Ş., Denizli Halk Sağlı-ğı Müdürlüğü tarafından ihale edilen Saydam Temizlik Tic. Ltd. Şti. Milli Eğitim
bakanlığı tarafından ihale edilen Mustafa Köksal (Köksal Ticaret),
Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ihale edilen ADM
Turizm Ltd. Şti. ile yapılan görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlanma-

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşın ve üyelerimizin katılımıyla Erzurum’da
coşku, heyecan, sevinç ve yeni umutlarla kutladık.
Mitinge, Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerimiz bunun yanında Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında çalı-şan
ASYA LTD ŞTİ. üyelerimiz ile katılım sağladık.
Erzurum İstasyon Meydanındaki 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Emek
ve Dayanışma Günü programı, işçilere karanfil dağıtılması, beyaz
güvercinlerin salıverilmesi ve konfetilerin saçılmasıyla birlik, be-raberlik ve kardeşlik duyguları içinde sona erdi.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI,1 MAYIS'TA HEM MEYDANLARDA

HEM DE EKRANLARDA İŞÇİMİZİN HAKKINI SAVUNDUK
SENDİKAMIZ SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA "BİZ
BÜYÜK BİR AİLEYİZ" ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR

Öz Ağaç-İş Sendikası "Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinlikleri ile sosyal
sorumluluklarını da yerine getiriyor.
Sendikamız "Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinliği kapsamında ilk olarak
etkinliğinde Düzce Sevgi Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklarla bir araya geldi. Sendikamız ve Doğtaş-Kelebek Mobilya A.Ş'nin organize ettiği piknikte çocuklarla güzel bir gün geçirdik, onları hediylerle mutlu ettik ve yanlarında olduk.
"Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinliği kapsamında Savaştan ve vahşetten
Türkiye’ye sığınarak kurtulan Türkmen ailelerini Öz Ağaç İş SendiHAK-İŞ ve HAK-İŞ'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Uluslararası Birlik,
Mücadele ve Dayanışma Gününü on binlerce emekçi ve vatandaşın katılımıyla Erzurum’da coşku, heyecan, sevinç ve yeni umutlarla
kutladı.
Sendikamızda yönetici ve üyeleriyle Erzurum'da meydanlardaydı.
Sesini duyurmak isteyen onbinlerin toplandığı Erzurum'da işçilerin
sorunları ve talepleri dile getirildi.
Öz Ağaç-İş Sendikası 1 Mayıs'ta sadece meydanlarda da sınırlı kalmayıp işçi sorunlarını ve taleplerini ekranlardan da tüm Türkiye'ye
duyurdu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Başkan Vekilimiz TRT Haber'in konuğu oldu. Tüm çalışanları ve üyelerimizi ilgilendiren konularda konuşan Genel Başkan Vekilimiz Av. Tuncay
Dolu, ekranlardan çalışanların sorunlarına değindi.
İşçi hakları, kıdem tazminatı ve taşeron sorunları hakkında konuşan
Dolu, birçok üyemizi ilgilendiren işyerlerin TMSF'ye devredilmesi
hakkında da izleyenleri bilgilendirdi.
Bu yıl, hem meydanlarda hem de ekranlarda işçimizin hakkını savunmak adına çabaladık.
Başta Sendikamız üyeleri olmak üzere, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü
kutlarız.
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kası olarak yalnız bırakmadık. Öz Ağaç İş Sendikası İl Başkanı Emin
Hayta ile birlikte sendika baştemsilcilerimiz Türkmen ailelerini ziyaret etti. Türkmen ailelerinin dertlerini dinleyen İl Başkanı Emin Hayta
ve Boytaş A.Ş. Baştemsilcilerimiz Türkmen ailelere iaşe ile birlikte
yorgan, yastık, nevresim takımı gibi kullanabilecekleri malzemeler
verdi.
Sendikamız yine Kayseri'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinliği kapsamında, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti. Sendikamızın
Genel Başkanı Eyup Karaderili, Genel Başkan Yardımcımız Rıfat Ülger, Kayseri İl Başkanımız Emin Hayta, Bölge Sorumlumuz Şaban
Demir ve İpek, Kilim, Flekssit, Ergül Mobilya Baştemsilci ve Temsilcilerimizin gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinlerinin yanlarında olduk, yalnızlıklarını paylaştık.

Holding'i daha ileri taşımak için TMSF yetkililerimizden oluşan Boydak Holding Yönetim Kurulu ile işçilerimiz adına kazanımlarla dolu
bir toplu iş sözleşmesi yaptık. Boydak Holding işçisi rahat olsun."
ifadelerini kullandı.
"Ülkemize mâl olmuş milli servet gözüyle baktığımız işletmelerimiz
ve markalarımızı daha iyi günler bekliyor" diyerek sözlerini sürdüren
Tuncay Dolu, "Toplu iş sözleşmesi sürecinde, bizden işletmelerimizin yaşatılması için desteğini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Yardımcımız
Nurettin Canikli, TMSF Başkanımız Şakir Ercan Gül, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener, Hak-İş Genel Başkanımız
sayın Mahmut Aslan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi TMSF'ye devredilen Boydak Holding
hakkında çıkan kapatılacak, çalışanlar işsiz kalacak gibi söylentilerin önüne geçilmesi açısından da önem taşıyor.
İmzalanan TİS ile Boydak çalışanları rahat bir nefes alırken, yapılan
anlaşma TMSF'ye devredilen şirketler ile yapılan en büyük Toplu İş
Sözleşmesi olarak da büyük önem taşıyor.

SENDİKAMIZIN ORGANİZE ETTİĞİ "MOBİLYA SEKTÖRÜ
SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI PANELİ" MOBİLYA'DA
KDV İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ AÇTI
Öz Ağaç-İş Sendikasının Aralık 2016'da düzenlediği ve Türkiye'nin
en büyük mobilya firma temsilcilerinin katıldığı "Mobilya Sektörü
Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli" amacına kavuştu.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI İLE BOYDAK HOLDİNG
ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE
ÜYELERİMİZ RAHAT BİR NEFES ALDI.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası ile 15 temmuz
hain darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen Türkiye'nin mobilya
devi Boydak Holding arasında yaklaşık 10 bin işçiyi kapsayan Toplu
İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen en büyük
holding olan ve bünyesinde 14 bin çalışanı bulunan Boydak Holding
ile mobilya sektöründe örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikası
arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.

Panel sonunda açıklanan sonuç bildirisinde Hükümetten KDV indirimine gidilmesi gibi bazı düzenlemeler talep edilmiş ve gerekli
mercilere ulaştırılmıştı. Hükümetimizde bu isteklerimizi dikkate aldı
ve mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimine gitti. Şubat 2017 tarihi
itibari ile Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla KDV indirimine gidildi.
30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek olan KDV indirimi ile
%18 olan KDV oranı %8'e indirildi, mobilya piyasası rahat bir nefes
aldı. Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayan KDV indirimi yine
Hükümetimizin kararıyla 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Öz Ağaç-İş Sendikası olarak atılan bu adımdan dolayı Hükümetimize teşekkürü bir
borç biliriz.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile ücretlerde tavanı
yüzde 14 zam ve sosyal
haklarla birlikte ortalama
yüzde 15 gibi bir zam oranında anlaşıldı. Pek çok
yeni sosyal haklar alındı.
Toplu İş Sözleşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Öz Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Avukat Tuncay Dolu; "Cumhurbaşkanımızın direktifleri
doğrultusunda devletimize emanet edilen Boydak
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SENDİKAMIZ, ÜYELERİNİN TALEP İSTEKLERİNE
"ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER TOPLANTILARI" İLE ÇÖZÜM
ARIYOR
Öz Ağaç-İş Sendikası periyodik olarak gerçekleştirdiği "Endüstriyel
İlişkiler Toplantısı" ile örgütlü olduğu işyerlerindeki üyelerinin sorunlarını dinliyor. İşçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren toplantılarda işyerindeki sorunlar dile getiriliyor ve çözüm yolları aranıyor.
Sendikamız örgütlü olduğu Boytaş-1, Boytaş-4, Boytaş-5, Alfemo,
Doğtaş, Kelebek ve Aktül Kağıt A.Ş'de 2017 Endüstriyel İlişkiler
Toplantılarını gerçekleştirdi. Sendikamızın Genel merkez yönetimi,
işveren vekilleri, sendika işyeri temsilcileri ve işyerindeki bölümlerden katılan üyelerimizin katılımı ile gerçekleşen toplantılarda İşyerlerindeki sorunlar ve çözüm yollarını görüşüldü. Her toplantı sonrası
hazırlanan işçilerin istek ve talepleri rapor haline getirilerek fabrika
yönetimine sunulmak üzere hazırlandı.

Genel Merkez Yönetimimizin Türkiye'nin her yerindeki işçilerimize
ulaşarak düzenlediği "Endüstriyel İlişkiler Toplantıları" üyelerimizin
sorunlarını dile getirdiği ve çözüm yollarının arandığı en önemli faaliyetlerimiz arasında.
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ÖZ SAĞLIK-İŞ SANDİKASI, Genel Başkan’ımız Devlet Sert’İn
IK-İŞ SEND

GENEL BAŞKANIMIZ DEVLET SERT MALATYA'DA
Yerel basına basın toplantısı düzenleyen SERT, daha sonra kurumları ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Birliği Devlet Hastanesi Başhekim
Dr. Erhan BERK Hocamızı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim BULUT Hocamızı ve Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştır-

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi,Trabzon/Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi, Artvin/Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon
Müdürlüğü ile Rize/Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Müdürlüğü Çalışanlarıyla Toplu İş Sözleşmesi süreçleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
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ma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR Hocamızı
ziyaret etti. Misafirperverliklerine teşekkür etti.

YEMEN’İN, DOĞU AFRİKA’NIN, GÜNEY SUDAN’IN
UMUDU OL YARDIM KAMPANYASI BAŞLADI.

Genel Başkanımız Devlet SERT,
Kızılay’ın organize ettiği “Yemen, Güney sudan ve Doğu Afrika’nın
yanında olduğumuzu” göstermek için yapılan basın toplantısına katıldı.
Hak-İş/Öz Sağlık-İş Sendikası olarak Hak-İş adına Kızılay’ın organize ettiği 30 sivil toplum kuruluşu ile birlikte ağır açlık nedeniyle
ölümlerin başladığı Yemen, Doğu Afrika ve Güney Sudan için yardım
kampanyası başlatıldı. Kızılay’ın çağrısı üzerine başlatılan “Umudu
Ol” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına ülkemizde faaliyet
gösteren yardım kuruluşları ile sendika gibi STK’lar katıldı.
Konuya ilişkin geniş ve detaylı bir açıklamada bulunan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yemen, Doğu Afrika ve Güney Sudan da büyük
bir açlık krizi yaşandığını, bu krizin dışarıdan daha güçlü toplulukların yardımı olmadan aşılamayacağını bildirdi. Bu bölgelerde yaşanan krizlerin nedenlerini de anlatan Kınık, tarımsal üretim bir önceki
yıla oranla yaklaşık yarıya düştüğünü, bu coğrafyalar yoksul, en az
gelişmiş veya en çok sömürülmüş topraklar. buna benzer afetlere
hazırlıksız. Olduğuna dikkat çekti. Toplamda 30-40 milyon insan kıtlık, kuraklık ve açlıkla karşı karşıya kaldığını dile getiren Kınık, “Türk
Kızılay’ın çağrısı üzerine ’Yemen’in, Doğu Afrika’nın, Güney Sudan’ın
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Umudu Ol’ sloganıyla ortak yardım kampanyası etrafında birleşen
sivil toplum kuruluşları, açlık nedeniyle ölümle yüz yüze kalan insanlar için denizden ve havadan yardım koridoru açacak” dedi.

HASTALIK VE AÇLIK NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ÖLÜMLER
YAŞANIYOR
Türk Kızılay Başkanı Kınık, “Ülkelerdeki ihtiyaçlar birbirine benzer
durumda. Biz, bir seferberlikle insanların içlerine düştüğü ölüm
girdabından kurtarılması için çalışacağız. Geçen yıl güney Sudan’da
yaklaşık 1.2 milyon insan sıtma hastalığı geçirdi. Afrika genelinde
geçen yıl 1.1 milyon insanı sıtma nedeniyle kaybettik. Geçen yıl 63
bin Yemenli çocuk açlığa bağlı nedenlerden dolayı öldü. Durum,
büyük bir insani kriz olduğu ve buna karşı el birliği içinde yardım
etmemizi gerektiriyor. Buradaki insanların dini, dili, rengi ne olursa
olsun insandır ve yardıma muhtaç durumdadır. Eğer biz bu insanlara yardım etmezsek bunlar ölümün bataklığına çekilecekler. Tıpkı
daha önceden olduğu gibi yardım kampanyası başlatıyor. Bizlerde
inşallah en kısa zamanda üç farklı operasyon bölgesine, Yemen, Somali, Güney Sudan gibi üç farklı bölgeye insani yardım operasyonuna başlıyoruz. İnsani yardım uçaklarımız, insani yardım gemilerimiz,
insani yardımları buradaki muhtaç olan insanlara en hızlı bir şekilde
taşıyacak. Buradaki insanların toprağa düşmesini, ölümün bataklığına çekilmesini önlemek için “Umudu Ol” diyerek yardım kampanyasını başlatıyoruz diye konuştu.
HAK-İŞ olarak,
STK’larla Kızılay’ın gerçekleştirdiği ‘Umudu Ol’ yardım kampanyası
toplantısına katılan Yemen, Doğu Afrika ve Güney Sudan Büyükelçileri ülkemize ve yardım sever halkımıza teşekkür etti. STK temsilcilerine de söz verilen toplantıda sendikamız genel başkanı Devlet
SERT, Kızılay Başkanı Kınık’a, kurum olarak ellerinden gelen her
türlü yardımda bulunacaklarını söyledi.

‘İNSANLIĞIN UMUDU OL’ YARDIM KAMPANYASINA
DESTEK VEREN STK’LAR
Türk Kızılayı, TİKA, Diyanet Vakfı, Memur-Sen, Hak-İş, CANSUYU,
Türk-İş, İHH, Yardım Eli, Sadaka Taşı, Deniz Feneri, İSRA, TÜMSİAD,
İyilik-Der, İrşat Vakfı, Qatar Charity ve İslamic Relief, Beşir, Dost Eli,
İyilikder, Hayrat, Hayad, Yeryüzü Doktorları, Verenel, Hüdayi Vakfı
gibi toplamda 30 kuruluşun temsilcisi katıldı.
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OLEYİS, 1 MAYISI ERZURUMDA KUTLADIK

OLEYİS AİLESİ BÜYÜYOR
-Türkiye Barolar Birliği SYDF LİTAİ Hotel Sapa Turz. İşl. İktisadi İşlt.
İşyerinde Yetki belgemiz çıktı,
-Polisevlerinde örgütlenme çalışmalarında, Ankara, Denizli, Kayseri, Antalya ve Van ilindeki Polisevlerinde yetki tespitimiz çıktı,
-Kadirli Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü işyerinde yetki belgemiz
çıktı.

1 Mayıs 2017 Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine Oleyis Sendikası
olarak, Genel Başkanımız Vedat BÖKE başkanlığında Sendika Genel
Merkez Yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz, Kadın Komitemiz ile
Ankara, Elazığ, Batman, Bingöl, Van, Trabzon, Tokat olmak üzere
üyelerimizle birlikte yüksek katılım sağlayarak coşkulu bir şekilde
kutladık.

- Kastamonu İline Bağlı Şerife Bacı Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğünde örgütlenme çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet-İş İl Başkanlığında işçilerimizle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdik.
Yetki belgemiz çıktı.
Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözüm Yöntemleri Antalya Programına kadın komitemiz ve kadın üyelerimizle
katıldık.
Adana ilinde gerçekleştirilen Konfederasyonumuz
Hakiş ve Müsiad ortak
projesi İşçi ve İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerin Sosyal Diyolog Yaklaşımıyla Artırılması Programına Genel Başkanımız
Vedat BÖKE katıldı

Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN’ın yaptığı
konuşmanın tüm Türkiye ye ve Kamu oyuna Konfederasyon olarak
Taşeron Çalışanlarına Kadro, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları
Çözülsün, Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Kıdem Tazminatı sorunlarımızı ve Yeni Anayasa sloganlarıyla iletmek istediğimiz tüm mesajların ulaştığı inancındayız.
Sendikamıza bağlı Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü işyerimizi
Genel Başkanımız Sn. Vedat BÖKE Kurum Müdürümüzü ziyaret
ederek üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Mayıs 2017

168 | SENDİKALARIMIZDAN

ENERJİ İŞ SENDİKASI,

İSKİ ÇALIŞANLARIMIZLA BİR ARADAYIZ
İSKİ İLE BULUŞMA
Sendikamızın temellerinin atıldığı
2013 yılında yanımızda olan ve bizleri
asla yalnız bırakmayan, İski İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü bünyesinde ki kıymetli
dava arkadaşlarımız ile bir araya gelerek, sendikamızın ve emek sınıfının
geleceğine yönelik adımların atılması noktasında istişarelerde bulunduk.
Emeğin gerçek sahiplerinin Enerji İş
kolunda 52 yıl sonra ilk defa barajı aşan alternatif yetkili tek sendika
olduğumuz bu alanın, en büyük temsili yetini elde edene dek var
gücümüzle çalışacağız. Sendikanın İşçisi Değil, İşçilerin Sendikası,

düsturuyla yola çıktığımız bu yolda. Ülke genelinde bütün illere, yüzlerce iş yerinde yapılanmaya ulaşan teşkilat yapımız ile enerji sektörünün geleceğinde bugünden yerini almış ve hazır bulunuyoruz.

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI,
TURKUAZ SERAMİK ZİYARETİ
Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN Kayseri
ilinde faaliyet gösteren ve seramik sektörünün öncü firmalarından
olan Turkuaz Seramik ve CeraStyle markalı seramik fabrikasının
İncesu ve Merkez tesislerine, firmada örgütlü bulunan Öztoprak
İş Sendikası yönetim kurulu ile birlikte ziyarette bulundu. Ziyaret
sırasında fabrikayı gezen Arslan ve beraberindekilere Turkuaz
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin ÖZKAYA, Genel Müdür
Abdurrahman ÖZKAYA, Yönetim Kurulu üyesi Yusuf ÖZKAYA eşlik ederken fabrika ve işleyiş ile ilgili bilgileri ise Turkuaz Seramik
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Kürşad Noyan ÖZKAYA
aktardı.
Çalışanların meslek hastalığına yakalanmaması için geliştirilen,
yurtdışından ithal edilen, Çalışma Bakanlığı Müfettişleri, Öztoprak
İş Sendikası ve Turkuaz Seramik ile üçlü olarak gerçekleştirilen
proje olan özel klima sistemi Arslan’a tanıtıldı. Arslan hem bu sistemden ,hem fabrikanın genel durumu ve işleyişinden hem de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Gayet neşeli ve samimi bu ziyaret sonrası Hak-İş Konfederasyonu
Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN’A özel bir işlemeye sahip olan seramik bir vazo hediye edildi.

KAYSERİ SANAYİ ODASI ZİYARETİ
Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanlığına seçilen Sayın Abidin ÖZKAYA’YA Öztoprak İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak makamında
ziyarette bulunduk.
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SENDİKAMIZI
ZİYARET ETTİ
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden bir grup öğrenci 10 Mart 2017 tarihinde sendikamız genel
merkezini ziyaret etmiştir.

Türksat A.Ş. Antalya İl Müdürlüğünü Ziyaret
Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu 23
Ocak 2017 tarihinde Türksat A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü’nü ziyaret etmiştir.
Yapılan ziyarette hem imzalanan III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin
değerlendirmesi yapılmış ve akabinde de bebeği olan ve evlenen
üyelerimize hediyeleri takdim edilmiştir.

TÜRKSAT A.Ş. KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET
ETTİK

Genel Başkanımız Mehmet Nur Güllüoğlu tarafından kabul edilen
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 3. Sınıf öğrencilerine sendikamız ve faaliyetleri hakkında bilgi ve kendilerinin çalışma
hayatına ilişkin sorularına da cevap verilmiştir.
Ziyaret akabinde hatıra fotoğrafı çektirilip öğrenci arkadaşlarımıza
hediyeler takdim edilmiştir.

ÜYEMİZ EMRAH KAVCI’NIN DÜĞÜNÜ’NE KATILDIK
Genel Başkan Yardımcımız Mücahit Yavuz, Türksat A.Ş. Uydu Frekans Gözlem Direktörü ve üyemiz İhsan Küsmez’in 11 Nisan 2017
tarihinde Konya’da yapılan düğününe katıldı. Genç çifte iki cihanda
saadet dileriz.

Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu
ve Genel Başkan Yardımcısı Osman Arslan 4 Nisan 2017 tarihinde
Türksat A.Ş. Konya İl Müdürlüğü’nü ziyaret etmişlerdir.
Yapılan ziyarette hem imzalanan III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin
değerlendirmesi yapılmış ve akabinde de bebeği olan ve evlenen
üyelerimize hediyeleri takdim edilmiştir.
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ÖZ PETROL -İŞ SENDİKASI,
TOPLANTI VE ZİYARETLERİ
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Ziyareti

Kadınlar Günü Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı
İstanbul'da Gerçekleştirildi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Dünya Kadınlar Gününü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere bakanlarımız ve çok sayıda
Milletvekili ve bürokratın teşrifleriyle, “Daha Çok Sendikalı Kadın
Daha Güçlü Türkiye” temasıyla gerçekleştirdiği Uluslararası 6. Kadın Emeği Buluşması’yla kutladı. Öz Petrol İş Sendikamız olarak
bizlerde bu buluşmaya Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzla
birlikte katıldık.

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü öğrencileri okul ödevleri kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği
konularında sorularını iletmek üzere sendikamızı ziyaret ettiler.

Konfederasyonumuzun Düzenlediği Toplantıya Katıldık

04 Mart tarihinde Sayın Cumhur Başkanımızın katılımıyla Hak-İş
Konfederasyonumuz tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Kadınlar Günü Etkinlikleri hazırlık toplantısı İstanbul'da
gerçekleştirildi. Toplantı Hak-İş yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa
TORUNTAY ve Hak-İş il başkanı Mustafa Şişman nezaretinde gerçekleşti. Sendikamızı temsilen Onur ENGİN katıldı.

Sayın Mustafa KUL ve Beraberindeki Kartal CHP İlçe
Teşkilatı Sendikamıza Ziyaret Gerçekleştirdiler

Genel Başkanımız Kudret ÖRGEL, Genel Mali Sekreterimiz Uğur
EVKURAN ve üyelerimizle Konfederasyonumuzun düzenlediği ve
Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN'ın katıldığı "ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİNE TAM DESTEK, GELECEĞİMİZ İÇİN EVET" konulu
toplantıya katıldık.
Toplantı Hak-İş İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa ŞİŞMAN'ın ev
sahipliğinde ve İstanbul genelindeki sendikalarımızın genel merkez,
şube ve temsilciliklerinin başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Sendikamızdan Manisa Valiliğine Ziyaret
28, 29 ve 30 ncu dönem milletvekili ayrıca bir dönem çalışma bakanlığı yapmış sayın Mustafa KUL ve beraberinde ki Kartal CHP ilçe
teşkilatı sendikamıza ziyaret gerçekleştirdiler. Referandum süreci
ve ülke gündemi değerlendirdi.
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Sendikamız genel sekreteri Hakan KARAMAN ve yönetim kurulu üyemiz Osman İNCİ ile birlikte Temsilcilerimiz Hasan GÜRCAN,
Murat AKYOL ve Mutlu BAHTİYAR Manisa Valiliği'ni ziyaret ederek
valimiz sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER ile bir araya geldiler. Karşı-
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Sendikamız heyetinde Polinas AŞ temsilcilerimiz Hasan GÜRCAN,
Tahsin KÖSE ve Süleyman YALÇIN yer aldı.

Veni Vidi Göz Hastanesi ile protokol imzaladı

lıklı sohbetin ardından sayın valimize sendikamızın hediyesini taktim
ettiler ve üyelerimizin selamlarını ilettiler.

Klöckner Pentaplast İşyerinde Çalışan İşçilerimiz
Çanakkale Şehitliğini ziyaret ettiler
Sendikamız üyeleri ve birinci dereceden yakınları adına Veni Vidi Göz
Hastanesi arasında bir protokol imzalanmıştır.
Yapılan protokolden emekli olmuş üyelerimiz ve yakınları da faydalanabileceklerdir. Emekliler için %50, çalışanlar için ise %30 muayene ücretini indirimli ödeyeceklerdir. Ayrıca operasyon gerekli ise
yine sendikamıza özel indirim yapılacaktır.

Üyelerimizden Farmamak AŞ çalışanı Selami Fidan
ağabeyimiz emekli oldu.

Sendikamız üyesi Klöckner Pentaplast çalışanları genel mali sekreterimiz Uğur EVKURAN ile birlikte 23 Nisan Pazar günü Çanakkale
Şehitliklerini ziyaret ettiler. Tüm şehitlerimiz için dualar ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Kendisine sendikamız ve işyerine verdiği emek ve hizmetlerinden
ötürü sonsuz teşekkür eder, emeklilik hayatında ailesiyle birlikte
mutlu, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz.

Üyelerimizden Mehmet Necati USLU emekli oldu
Sendikamız ilk üyelerinden ve Klöckner Pentaplast çalışanı kıymetli
kardeşimiz Mehmet Necati USLU emekli olmuştur. Çalıştığı işyerinde iş arkadaşları ve sendikamıza düzenlenen programda dualarla
yeni hayatına başlamıştır. Kendisine ve sevdiklerine hayırlı olmasını
diler nice mutlu günler temenni ederiz.

Genel Sekreterimiz Hakan KARAMAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Osman İNCİ öncülüğündeki heyetimiz Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiler.
Heyetimizi Genel Sekreter sayın Mustafa GENÇ ağırladı. Karşılıklı
sohbetin ardından üyelerimiz ve sendikamız adına kendilerine bir
tablo hediye edildi.
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ENGELLİLER KOMİTEMİZİN FAALİYETLERİ VE ZİYARETLERİ
ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN EVET PROGRAMINA KATILDIK

DUY SESİMİ; ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTİYORUM

Genel Merkez Engelliler Komitemiz olarak AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Türkiye için Evet" programına katıldık.

Engelli bireylerin medya alanında istihdamına yönelik 'Duy Sesimi;
Çalışmak, Üretmek İstiyorum' Avrupa Birliği Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca, "Engelsiz
Türkiye için Evet" programına Engelliler Komitesi olarak katılım
sağladık.
Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Görme Engelli Eski Milletvekili Lokman Ayva ve birçok STK katılım sağladı.
Görme engelli Rami Omeri isimli bir çocuğun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, down sendromlu gençlerden oluşan Özel
Gençler Mehter Takımı mini bir konser verdi. Programda görme engelli sanatçı Bilal Göregen 16 Nisan halk oylaması için bestelediği
şarkıyı söylerken, yürüme engelli Belinay Durak ise engelliler için
hazırladığı şarkıyı söyledi.

HAK-İŞ Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi Karadağ, AK Parti Genel
Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık’a HAK-İŞ Konfederasyonumuzun bastırmış olduğu “Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz İçin Evet” kitabını hediye etti.
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Medya ve İletişim Akademisi
Derneğinin
gerçekleştirdiği "Duy
Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum" ile engellilere medya alanında istihdam sağlamayı
hedefleyen
projenin
tanıtım toplantısı yapıldı. Ankara Hilton Otelde
gerçekleştirilen tanıtım,
bilgilendirme ve açılış
toplantısına Sendikamızı temsilen Engelliler Komitemiz Başkanı
Hanifi Karadağ katıldı.

