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H

AK-İŞ Konfederasyonu olarak, yoğun ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık.

Ücretli modern köle muamelesi gören taşeron işçilerin başta sendikal örgütlenmeler olmak üzere çalışma
şartlarının düzeltilmesi, toplu sözleşme sistemine dahil
edilmesi ve kamuda kadrolu işçi yapılması konusunda HAK-İŞ’in başlattığı
mücadele önemli bir karşılık bulmuş ve zaman içerisinde aşamalı olarak
da olsa kazanımlar elde edilmiştir. Son olarak çıkarılan KHK ile çalışma
hayatının kanayan yarası haline gelmiş olan taşeron sorunu ve kamuda
mevsimlik geçici işçilerin sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. Bu nedenle dergimizin bu sayısında “İnandık, Güvendik Kazandık” başlığıyla sizlerle
buluşuyoruz.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in taşeron sorunun çözüme kavuşturulması
konusunda yürüttüğü çalışmaları ve kadro konusunda yaşanan gelişmeleri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Sayın
Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle ve binlerce kadın üyemizin katılımlarıyla
gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri’ Projemizin kapanış toplantısından, HAK-İŞ’in 42. Kuruluş
Yıldönümü etkinliklerine, ILO 10. Avrupa Bölgesel toplantısından, 19 Eylül
Gaziler Gününde gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliklere, HAK-İŞ tarafından
yürütülen Sosyal Diyalog Projemizin Kapanış Toplantısından, Mültecilerin
Sosyal Hayata Entegrasyonunun Sağlanması amacıyla yürütülen Göç
Projesi Kapanış Toplantımıza, HAK-İŞ VI. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni haberinden, ‘Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa Barış’ mitingimize
kadar yürüttüğümüz bütün çalışmalara ilişkin ayrıntılı haber ve değerlendirmeleri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
2018 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine hayırlar getirmesini diliyoruz.

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

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Başkandan

Başkandan
Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

Türkiye, kamuda ve
yerel yönetimlerde
taşeron düzenlemesine
son vererek çalışma
hayatında büyük bir
reforma imza atmış
ve yeni bir dönemin
kapılarını açmıştır.
Hükümetimiz bu önemli
reform ile "kamu
hizmetlerini kadrolu
kamu işçileriyle
yapacağız. Taşeron
sistemini kaldırıyoruz"
mesajını vermiştir.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak,
kamuda çalışan taşeron işçilerin
kadroya alınması konusunda uzun
yıllardır verdiğimiz mücadele başarılı bir şekilde sonuç vermiştir. 696
sayılı KHK ile kamu kurumlarında
ve yerel yönetim kuruluşlarında taşeron sistemine artık son verilmiştir. Bu konuda büyük katkıları olan
başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron düzenlemesine son
vererek çalışma hayatında büyük
bir reforma imza atmış ve yeni bir
dönemin kapılarını açmıştır. Hükümetimiz bu önemli reform ile
‘kamu hizmetlerini kadrolu kamu
işçileriyle yapacağız. Taşeron sistemini kaldırıyoruz” mesajını vermiştir. Bundan sonra kamuda
çalışacak işçiler de kadrolu işçi statüsünde çalışacaklardır. Bu durum
Türkiye için büyük bir avantajdır. Bu
anlayış kamuda kaliteli ve verimli
hizmetin önünü açacaktır. HAK-İŞ
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olarak, bu karara ciddi bir destek veriyoruz. Bu reformu küresel ölçekte Türkiye’nin meydan okuması
olarak görüyoruz. Uluslararası sermaye çevrelerinin
dayatmalarına rağmen Türkiye'den milli ve yerli bir
ses çıkmıştır. Dünyadaki gidişata rağmen Türkiye,
küresel kapitalizmin; IMF’nin, Dünya Bankası'nın ve
diğer uluslararası kuruluşların dayatmalarına meydan okumuştur.

Bu Başarı Gölgelenmemeli
Türkiye’nin bu meydan okumayı ciddi bir reformla
yapmış olması çok önemlidir. Bu büyük bir cesarettir.
Şu anda belediyeler dâhil kamuda çalışan tüm kadrolu işçi sayısı 200 binin altındadır. Biz bir çırpıda bunun dört katını kamuya yeni işçi olarak alıyoruz. Bu
inanılmaz büyük bir reformdur. Kapsam dışında kalanlar nedeniyle büyük bir başarının gölgelenmesine
izin vermemek gerekiyor. KİT’lerde çalışan taşeron
işçi kardeşlerimizin KİT’ler bünyesinde kadrolu işçi
olarak girişlerinin yapılması gerçekleştirilen büyük
başarıyı taçlandıracaktır.
Taşeron işçilerimizin kadroya alınması konusunda göstermiş oldukları çaba ve gayretleri için bütün
sendikalarımızı tebrik ediyorum. Bu işçilerin gelecekle ilgili kaygılarını giderme konusunda, onların
beklentilerinin hayata geçirilmesi konusunda, onların umutlarını diri tutma adına büyük bir mücadele
verdik. Sendikal çalışmalarımızın önemli bir kısmın-
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da taşeron işçilerimiz yer almıştır. Biz bu çalışmaları herhangi bir beklenti içerisine girmeden, taşeron
işçilerin sadece ve sadece dualarını almak için yaptık.

Taşeron İşçiler İçin Çağrı Merkezi Kurduk
696 sayılı KHK'nın uygulanmasına yönelik çalışanların sorularını cevaplandırmak, kadroya geçiş sürecinde kolaylık sağlamak ve çalışanlara yardımcı
olmak amacıyla HAK-İŞ Genel Merkezinde hukukçulardan oluşan bir çağrı merkezi kurduk. Hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, KHK ile getirilen yeni
düzenlemeyle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayarak,
bilgi kirliliğine engel olmak amacıyla hizmet verdik.

Kudüs’ün Özgürlüğünü En Gür Sesimizle
Haykırdık
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, AGD, İHH, Önder Derneği ve
Cihannüma’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa Barış’ isimli mitingimizde
Anadolu Meydanını Filistin ve Türk Bayrağı ile dolduran on binlerce kişiyle tek yürek olduk ve Kudüs özgürdür, özgür kalacak diye en gür, en güçlü sesimizle
bir kez daha haykırdık.
ABD’nin Kudüs tasarısının 21 Aralık 2017 tarihinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 128 ülke tarafından reddedilmesi ABD’nin Kudüs’ün statüsünü
değiştirmeye yönelik aldığı kararın yanlış olduğunu
bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
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HAK-İŞ’Lİ TAŞERON İŞÇİLERDEN
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A

TEŞEKKÜR

HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızda
çalışan taşeron işçilerimiz 7 Aralık
2017 tarihinde Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başkanlığında Ankara Esenboğa Havalimanı Şeref
Salonu önünde bir araya gelerek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.
Programa Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı
Ömer Çelik, HAK-İŞ Genel Sekreteri
Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri ile sendikalarımıza üye olan binlerce taşeron işçi
üyelerimiz katıldı.
Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu önünde HAK-İŞ’li taşeron işçilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Maliye Bakanı Naci
Ağbal'ın yapmış oldukları çalışmaların değerlendirildiğini anlatarak,
taşeron işçilerin durumuyla ilgili AK Parti grup toplantısında karara
vardıklarını söyledi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

Taşeron işçilerle ilgili alınan kararın tüm işçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, yaklaşık 900 bin işçinin düzenlemeden faydalanacağını, bundan sonraki süreçte taşeron işçilerin, “Benim sonum, akıbetim ne olacak?” şeklinde bir kaygılarının olmayacağını belirtti.
Yıllardır taşeronluk meselesinin hep konuşulup, tartışıldığını hatırlatan Erdoğan, “Ne yazık ki taşeronlar adeta komisyoncu görevi görmek suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Şimdi ise bu iş
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artık yoluna koyuldu ve Allah'ın izniyle gerek belediyelerin bu noktada atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Yeter
ki herkes, devletin, kamunun bütün kurallarına uysun, çalışmasını
yapsın. Çalışmasını yaptıktan sonra kimsenin evelallah burnu sürtmez” şeklinde konuştu.

lerini belirterek, bu süreçte kendilerine vermiş olduğu desteklerden
dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

ABD Başkanı Trump'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1980 kararını hiçe
saydığını söyleyen Erdoğan, bugüne kadar ABD ve İsrail'den başka
dünyada hiçbir ülkenin, BM'nin 1980 yılındaki kararının dışında, buna
aykırı bir adım atmadığını söyledi.

İşçilerin geçmiş yıllardan bu yana biriken birçok sorunu olduğunu,
bu sorunları teker teker gündemden kaldırdıklarını kaydeden Sarıeoğlu, “İşçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Sizlere güveniyoruz. Sizler de bize güvenmeye devam edin” şeklinde konuştu.

Kudüs’ün, Müslümanların, Hristiyanların, kısmi olarak da Musevilerin ibadetgahı olarak görüldüğünü söyleyen Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesinin de Mescid-i Aksa olduğunu anımsattı.
Taşeron işçilere hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere, bekledikleri kadro müjdesini verdik-

İşçilerimiz, Milletimiz ve Ülkemiz İçin Hayırlı İşler
Yapmaya Devam Edeceğiz

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz, Bakanlarımız ve Ak Parti hükümeti hep
birlikte çalışarak uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözümünü
sona getirmiş oldu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya
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koyduğu bu iradesi ve bizim sorunlarımızı çözmeye yönelik ortaya
koyduğu karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Artık Kamuda Taşeron Sisteminden Vazgeçilmiş Oluyor
“Cumhurbaşkanımızın önceki gün bütün kamuoyuna duyurduğu
gibi artık kamuda taşeron sisteminden vazgeçilmiş oluyor” diyen
Arslan, “Sizler bundan sonra kamunun birer çalışanı olarak işlerinize, bundan sonraki hayatınıza devam edeceksiniz. Bize düşen
görev, bize verilen bu büyük değerin karşılığında canla başla milletimiz, devletimiz, insanımız için gece gündüz çalışmak olacaktır”
diye konuştu.
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Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Türkiye’de özellikle 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza sendika
hakları, toplu sözleşme hakları ve özellikle temel güvencelerinin
sağlanmasıyla ilgili kanunun mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Ak Parti hükümetidir. Bugün bu sorunların çözümü gerçekleşmişse bu 2014 yılında atılmış tarihi bir adımın sonucudur. O gün yarım kalan bugün sonuçlandırılmasına karar verilen bu konuda da
özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, samimi, içten ve sizinle
beraber çıktığı bu yolda sizleri yalnız bırakmaması da bu anlayışının
temel göstergelerinden bir tanesidir.”

HABERLER

Taşeron sorunun çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük rolü olduğuna dikkati çeken Arslan, “Bugün Cumhurbaşkanımızın arkasında ve onun yanında, onunla beraber omuz
omuza, bu ülkenin kalkınması için, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin barışı için, bu ülkenin kardeşliği için bu ülkenin hep birlikte bir
dünya devleti olması için çalışmaya, kendisine destek olmaya ve bu
yolda beraber bu yolda söz veriyor musunuz?” şeklinde taşeron işçilere seslendi. Alanı dolduran taşeron işçiler Arslan’ın bu çağrısına
coşkulu bir şekilde “EVET” yanıtını verdi.

Filistin’le ve Kudüs’le Birlikte Dayanışma İçerisindeyiz
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı konusuna değinen Arslan, “ABD’nin Tel Aviv’deki
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı bizim için büyük bir infial olmuştur. Bizler HAK-İŞ olarak bu meydanda Filistin’le ve Kudüs’le
birlikte dayanışma içerisinde olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün islam dünyası liderlerine yapmış olduğu çağrıyı anımsatan Arslan, “Sayın Cumhurbaş-
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kanımızın bütün islam dünyası liderlerine yapmış olduğu çağrı ve
sivil toplum örgütlerimize yapmış olduğu çağrının gereği olarak biz
de bundan sonra kararlı bir şekilde ABD’nin Filistin ve Kudüs’e yönelik bu tavrına karşı dimdik olarak olacağız ve liderimizin arkasında
hep birlikte mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Arslan, kendisinin aynı zamanda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliğinin Başkanı olduğunu anımsatarak, “Yeryüzündeki bütün mazlumları ve bütün islam dünyasının sivil toplum
ve sendikacılarını bu olaya karşı ABD’ye tepki koymaya ve Kudüs’ü
asla İsrail’e başkent yaptırmama konusunda kararlı bir şekilde durmaya davet ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ üyesi taşeron işçiler, ellerindeki Türk bayrakları sallayarak
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. "Kahrolsun İsrail" sloganları atan işçiler, hitabının
ardından alkışlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
Yunanistan'a uğurladı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018
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HAK-İŞ, ONURLU
MÜCADELESİNDE

YASINI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in 42. Kuruluş Yıldönümü ve Genişletilmiş Başkanlar kurulu toplantısı HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Bütün kurucularımızı bugün bir kez daha saygıyla, minnetle ve şükranla selamlıyorum. Kaybettiklerimize Allahtan rahmet, hayatta
olanlara uzun ömürler diliyorum.

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkanımız Mahmut Arslan Başkanlığında, HAK-İŞ Yönetim Kurulu ve 22
sendikamızın başkan ve yöneticilerinin katılımıyla 20 Ekim 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

HAK-İŞ kurulduğu günden bu yana mücadeleyle zorluklara karşı
direnerek bugünlere gelmiştir. Kuruluşumuzu henüz tamamlayamadan 1980 darbesiyle karşılaştık. Bu yıllarda büyük acılar çektik.
Konfederasyonumuzun faaliyetleri durduruldu, toplu sözleşmelerimiz askıya alındı. Yöneticilerimiz hakkında soruşturma başlatıldı. O
yıllarda sendikalarımızın tamamı kapatıldı. O dönemde bu kuruluşa
sahip çıkan bütün dava arkadaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında HAK-İŞ'in 42 yıllık tarihine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gururluyuz, Onurluyuz ve Her Zamankinden Daha
Mutluyuz
Arslan, şu açıklamalara yer verdi:
“Bugün konfederasyonumuz HAK-İŞ olarak çok gururluyuz, onurluyuz ve her zamankinden daha mutluyuz. Gelecekteki inşa sürecinin
heyecanını yaşamaktayız. Bundan 42 yıl önce bir grup dava adamının yola çıkarak oluşturduğu sendikalarımızın bir araya gelerek kurduğu HAK-İŞ, dünden daha güçlü, kendinden daha çok emin, kendine daha çok güvenen, geleceğine umutla bakan, önemli bir tarihi
noktada bulunmaktadır.
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KUTLADI

İnançla, Azimle, Kararlılıkla ve Umutla Yola Devam
Ettik
Arslan, “Toplu sözleşme yapamayan, sendikal faaliyeti yasaklanan,
ekonomik yönden her türlü baskı altında tutulan bir örgütün ayakta
kalmasının tek bir anlamı vardı; O da inançla, azimle, kararlılıkla ve
umutla yola devam etmek. Bu mücadeleyi o günlerden bugünlere
taşıma konusundaki fedakarlık sahiplerine buradan selam olsun”
diye konuştu.

HABERLER
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HAK-İŞ Bütün Dünya
Emekçileri İçin Önemlidir
HAK-İŞ’in bütün dünya emekçileri için önemli bir örgüt olduğuna dikkati çeken Arslan,
“HAK-İŞ, uluslararası sendikal
alanda kurduğu kurumsal ilişkiler ve geliştirdiği politikalarla
öne çıkmış, önemli bir partner
konumuna yükselmiştir. HAKİŞ, ETUC ve ITUC’un önemli bir
partneridir. Bazı ülkelerde emek
hareketleri HAK-İŞ’i model almaktadır. Diğer taraftan HAK-İŞ,
sıkıntıya düşmüş emek örgütlerinin de sığınma merkezi olmuştur. Bu yüzden Gazze’deyiz,
Moritanya’dayız, Pakistan’dayız.
Çünkü biz coğrafyaya ve milliyete bakmadan, nerede bir
mağdur varsa onun yanında yer
almayı ilke edindik. Bütün mazlumların bizden alacağı olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim genel
kurul kararımızdır” sözlerini kullandı.

Anayasa Konusundaki En Kapsamlı Çalışmayı HAK-İŞ
Yaptı
1993 yılında Türkiye’de 1980 darbesi sonrasında yapılan en kapsamlı anayasa kurultayını HAK-İŞ’in gerçekleştirdiğini anlatan Arslan,
“Burada toplumun bütün kesimlerini bir araya getirdik. Bu kurultay
sonucunda Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu sonucunu
ortaya çıkardık. Türkiye anayasa konusundaki en kapsamlı çalışmayı HAK-İŞ’le yapmış oldu” açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Sıradan Bir Örgüt Değildir
Arslan, “HAK-İŞ sıradan bir örgüt değildir. Çünkü HAK-İŞ bir davayı
temsil ediyor. Bu dava ki kökü ezelde ve değişmez, pörsümez bir
gerçeğin davasıdır. HAK-İŞ’li olmanın hem ayrıcalığı hem de büyük
bir sorumluluğu vardır” şeklinde konuştu.

Taşeron İşçiler Kamuda İstihdam Edilmeli
Arslan geçici, mevsimlik işçiler ve taşeron işçiler konusunda şu
açıklamalarda bulundu; “Geçici ve mevsimlik işçilerimizin sorunları-
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nı çözecek, onları kadrolu işçi yapacak en azından işyerinin ihtiyaçlarının dikkate alınarak çalıştırılmalarının sağlanacağı bir düzenlemeyi
talep ediyoruz.
1990’lı yıllardan itibaren şirazeden çıkmış olan kamuda taşeron işçi
uygulamalarının artık sürdürülmesinin imkanı ortadan kalkmıştır.
HAK-İŞ olarak biz taşeron işçilerin kamu işçisi olarak, kamuda kadrolu işçi olarak istihdam edilmesi talebimizi her fırsatta yineliyoruz.
Kamunun en temel hizmetlerini yerine getiren taşeron şirketlerde
çalışan arkadaşlarımızın kamuda kadrolu işçi olarak çalışabilmeleri
en doğal haklarıdır. Bu konuda HAK-İŞ kararlılığını her zaman açık
ve net bir şekilde ortaya koymuştur.”

15 Temmuz da Demokrasimize Sahip Çıkmak İçin
Meydanlardaydık
HAK-İŞ’in 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminde sorumlu
davranarak, ülkesi, demokrasisi, temel hakları, milletin geleceği ve
devletin bekası için meydanlarda olduğunu vurgulayan Arslan, “15
Temmuz gecesi şehitlerimiz, gazilerimiz ve topyekün üyelerimizle
demokrasiden yana tavır aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘sokaklara çıkın’ çağrısından önce HAK-İŞ’liler, yönetim kurulu üyelerimiz
sokaklardaydı ve hep birlikte demokrasimize sahip çıktık. O gece
250 tane evladımız şehit oldu. 2 binden fazla evladımız yaralanarak
gazi oldu. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize Allahtan şifalar diliyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda da taraf olduğunu anımsatan Genel Başkanımız Mahmut Arslan sözlerine şu şekilde devam etti; “Bazı örgütlerin açıklama yapmaya bile cesaret gösteremediği, utangaç tavırla
sokaklarda göremediğimiz o süreçte biz HAK-İŞ Başkanlar Kurulumuzda oy birliğiyle aldığımız destek kararıyla meydanlardaydık. Bu
süreçte 40 günde 50 toplantıyı gerçekleştirerek üyelerimizle sahici
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toplantılar yaptık. Gittiğimiz illerde bütün üyelerimizi salonlara davet
ettik ve onlarla buluşarak referandumda neden ‘evet’ dediğimizi anlattık. İnanıyorum ki HAK-İŞ gibi sivil toplum örgütlerinin alanlardaki kararlı duruşu referandumda halkımızın ‘evet’ oyu kullanmasına
çok önemli katkılar yapmıştır.”

1 Mayıs Kutlamalarına Yeni Bir Yaklaşım Getirdik
HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarına yeni bir nefes, yeni bir yaklaşım,
yeni bir anlayış getirdiğine işaret eden Arslan, “Biz HAK-İŞ olarak
Türkiye’nin her yerinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamayı ve gittiğimiz her ilde o ilde yaşayan insanlarla kucaklaşarak
bulunduğumuz ilden dünyaya ve ülkemize mesajlar verme geleneğini başlattık. Bunun sonucunda da olumlu geri dönüşler aldık. 1
Mayısta meydanların bizatihi emekçilerin meydanı olduğunu herkese gösterdik” diye konuştu.

2016 Yılında HAK-İŞ Türkiye Rekoru Kırmıştır
2016 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 8 bin emekçi kadın
katılımıyla HAK-İŞ’in kadınlar günü kutlamasında Türkiye rekoru
kırdığını anlatan Arslan, “Türkiye’nin pek çok ilinden otobüslere binip
dünya kadınlar gününde dayanışmalarını göstermek isteyen kadınların yarısı salonumuza sığamamıştır. Salona giren emekçi kadınlarımızın heyecanı, HAK-İŞ’ten beklentileri, HAK-İŞ davasına sahip
olmaları, HAK-İŞ’in kadın konusundaki samimiyetini hep beraber
görüp o coşkuyu birlikte yaşamaları bizi son derece memnun etmiştir.
2017 yılında da İstanbul’da HAK-İŞ tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen büyük bir organizasyona 5 bin civarındaki kadın emekçimiz katılarak salonu hınca hınç
doldurmuştur” ifadelerini kullandı.
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ
21 Ekİm 2017 / ANKARA

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 42. Kuruluş Yıldönümünü
kutlamak amacıyla, Türkiye’nin gündeminde bulunan taşeron işçiler,
geçici mevsimlik işçiler, iş sağlığı ve güvenliği, işsizlik başta olmak
üzere çalışma hayatının temel konuları ile 15 Temmuz hain darbe
girişiminin yıldönümü gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 20
Ekim 2017 tarihinde Ankara HAK-İŞ Genel Merkezinde toplanarak
aşağıdaki kararları almıştır:
1. HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 42. Kuruluş Yıldönümünün gururunu yaşadığını belirterek şu hususların altını çizer:
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak 42. Yılımıza ulaştığımız için çok gururluyuz, onurluyuz ve her zamankinden daha
umutluyuz. 42 yıl önceki inşa sürecinin bugün heyecanını yaşamaktayız. Bundan 42 yıl önce sendikalarımızın bir araya gelerek
kurduğu HAK-İŞ, dünden daha güçlü, kendinden daha çok emin,
kendine daha çok güvenen, geleceğine umutla bakan, önemli
bir tarihi noktada bulunmaktadır.
HAK-İŞ, sıkıntı çeken emekçilerin sığınma merkezi olmuştur. Bu
yüzden Gazze’deyiz, Moritanya’dayız, Pakistan’dayız. Çünkü biz
HAK-İŞ olarak coğrafyaya ve yüz yıl önce yapay olarak çizilmiş
sınırlara bakmadan, nerede bir mağdur varsa onun yanında yer
almayı ilke edindik.

2. Taşeron, Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Çalışma Hayatının Diğer
Sorunlarının Çözümü İçin Etkin Mücadeleye Devam Edeceğiz:
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin taşeron işçilerimiz ve geçici mevsimlik işçilerimiz olduğunu biliyor, bu işçilerimizin bir
an önce kamuda işçi kadrosunda istihdam edilmeleri talebimizi
katıldığımız her platformda sürekli olarak dile getiriyoruz.
Taşeron çalışanların sıkıntılarının giderilmesi ve çalışma hayatında huzurun sağlanması açısından HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak bıkmadan, usanmadan ve yılmadan mücadele etmekteyiz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, taşeron işçilerimiz, geçici ve mevsimlik işçilerimizin sorunlarının hükümet tarafından
daimi olarak bir an evvel çözülmesini talep etmektedir.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz.
İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da
model geliştirilmesini istiyoruz. İstihdam seferberliği gibi politika ve uygulamaları önemli bulduğumuzu ve desteklediğimizi
belirtmek istiyoruz.
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3. İş Güvenliği Önlemleri ve Denetimleri Arttırılmalıdır: HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konusunun
son derece önemli ve hassas bir konu olduğunun altını çizer.
Binlerce gencecik insanımız iş kazaları yüzünden, denetimsiz
işyerlerinde hayatlarının baharında can veriyorlar. Bu konuda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
bütün proje, çalışma ve tasarıları destekliyor, içerisinde aktif olarak rol almak istiyoruz. Çünkü artık iş kazaları yüzünden gencecik insanların öldüğünü görmek istemiyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan ve
HAK-İŞ olarak imza atarak destek verdiğimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklerasyonu” kampanyasının hedefine ulaşması için sorumluluk alıyor, katıldığımız her platformda kayıt dışı
işçi çalıştırmanın ve iş kazalarının ülkemiz ve insanlarımız için
ne denli tehlikelere yol açtığını belirtiyoruz.
17 Ekim Salı günü Şırnak’ta ruhsatsız olarak çalıştırılan maden
ocağında yaşanan kaza sonucunda 7 maden işçimizin hayatını
kaybetmesi yüreklerimizi yakmıştır. Bu elim kazanın yaşanması
maden ocaklarında denetimlerin daha da artırılması gerektiğini
açıkça göstermiştir.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, başta Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların
acilen bu konuyu gündemlerine alarak bu konunun üzerine gitmelerini önemle talep ediyoruz. Soma maden faciası gibi yeni
faciaların yaşanmaması için yetkililerin bu konuyu öncelikli olarak gündemlerine almaları ve bu kazaların önüne geçebilmek
adına acilen gerekli çalışmaları yapmalarını istiyoruz.
Artık bu kazaları ve kazaların sonucunda oluşan ölümleri ve yaralanmaları önleyecek daha etkin tedbirler alınmasını istiyoruz.
Bu konuda milli seferberlik ilan edilmeli, başta sendikal örgütlenmenin önünün açılması olmak üzere kayıt dışı ile etkin olarak
mücadele edilmelidir. Denetimler yerinde, kapsamlı, objektif ve
önleyici tedbirleri hayata geçirmeye dönük olarak yapılmalıdır.
4. 15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Terörü Kınıyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak bu yıl 15 Temmuz 2016 gecesi
yaşanan hain, kanlı, alçakça düzenlenen Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminin yıldönümünü kutladık. Türkiye tarihinin en uzun
ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden tam 1 yıl geçti
ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, hainlerin silahlarına, uçaklarına
bombalarına, tanklarına, tüfeklerine direnen milletimizle dayanışma içerisinde olmak ve sorumluluk almak için ‘Çatı Davası’
ve ‘Akıncı Üssü’ davalarına müdahil olma talebinde bulunduk.
15 Temmuz davalarını daha yakından takip etmek amacıyla kurulan Ankara Platformu kapsamında Sincan Cezaevi Kampüsü
önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri tutmaya hala devam ediyoruz.
17 Ekim Salı günü Mersin ilimizde polis servis aracının geçişi esnasında gerçekleştirilen bombalı hain saldırıyı şiddet ve nefretle
kınıyoruz.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, 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.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine
oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi
dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde,
huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları
hayata geçireceğine inanıyoruz.
5. HAK-İŞ VI. Kısa Film Yarışması: HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, klasik sendikacılık anlayışı
yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyet göstermekte
ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine
katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular.
HAK-İŞ 6’ıncı Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın başvuruları
15 Ekim tarihinde 5 bin 404 film başvurusuyla rekor sayıda bir
rakama ulaşarak sona ermiştir. Yarışmamıza yapılan başvurularda katılımcılar tarafından gösterilen ilginin beklediğimizden
çok daha fazla olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Katılımın bu denli yoğun olması insanların emeğe olan duyarlılığı,
ilgisi ve saygısının da bir timsali olmuştur.
Kısa Film Yarışmamıza yurt içi ve yurtdışından film göndererek
katılım sağlayan tüm film emekçilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
6. Kudüs ve Filistin’e Destek İçin 2. Uluslararası Sendikalar ve Meslek Örgütler Konferansını gerçekleştireceğiz.
Başkanlığını Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın
yaptığı, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği”
tarafından, 23-24 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan
2. Uluslararası Sendikalar ve Meslek Örgütler Konferansı gerçekleştirilecektir.
Yaklaşık 50 ülkeden 250 civarında yabancı katılımcının beklendiği bu
konferans, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Söz konusu konferans ile Filistin ve Kudüs konusunda uluslararası
sendika desteği ve yardımı sağlamak, Filistin ve Kudüs davalarına
karşı sendikanın rolünü hayata geçirmek, bu konuda işbirliği yapmayı amaçlıyoruz.
HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun dünya sendikaları ve sivil toplum örgütleri arasında
önemli bir yer edinmiş olması bizim için büyük bir onur ve gurur
kaynağı olduğunu vurgulamak istiyoruz.
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ARSLAN: “19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Aziz vatanımızın bu günlere
ulaşmasında büyük bir emeği olan şehitlerimiz ve gazilerimiz daima
gurur kaynağımızdır” açıklamasında bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Vatanını, milletini, hürriyetini ve bağımsızlığını her türlü gücün üzerinde tutan Türk milleti, tarihte daima bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür
yaşama amacı için mücadele etmiştir. Bu uğurda kahraman milletimizin birçoğu şehit mertebesine kavuşmuş, birçoğu da gazilik
unvanına kavuşmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının
verildiği günün yıl dönümünü olarak her yıl 19 Eylül’de Gaziler Günü’nü kutluyoruz.
Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

rimizin kanlarıyla sulanmış olan bu güzel vatan, onu korumak için
her türlü mücadeleyi veren şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük
armağanıdır.
Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük bir payı olan şehit ve
gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı bizler de canımız, kanımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandıracağız.
Çanakkale Savaşı’ndan, bu milletin düşman esaretinden kurtuluşunu sağlayan Kurtuluş Savaşı’na, hain terör örgütleriyle verilen
mücadeleden, 15 Temmuz gecesi ülkemizin, devletimizin ve aziz
milletimizin kurtuluşu için 2. Kurtuluş Savaşı’nı vererek yüreklerinden korkuyu atarak, meydanları dolduran ve canı pahasına ülkesine,
vatanına, bayrağına sahip çıkan bütün şehit ve gazilerimizi bir kez
daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Şehit ve gazi mertebelerine ulaşabilmek bu ülke ve millet için en
büyük, en yüce makamlardan bir tanesidir. Her yanı şehit ve gazile-
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Ziyaret programına Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı
Lokman Aylar, Konfederasyonumuz
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız
ve konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın başkan ve
yöneticileri katıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Eylül 2017
tarihinde Gaziler Haftası kapsamında Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman
Aylar ile beraberindeki gazi ünvanlı heyeti
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde kabul etti.

Şehit ve Gazi Aileleriyle Yakınlaşmamıza Vesile
Oldukları İçin Çok Teşekkür Ediyorum
Ziyaret programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bizim şehit ve gazi
aileleriyle yakınlaşmamıza vesile oldukları için, günlük olarak
yürütmüş olduğumuz rutin sendikacılık faaliyetlerimizin dışında
bu ülkenin bir sivil toplum örgütü olarak başka görevlerimizin de
olduğunu hatırlatan Lokman Aylar’a ve Yönetim Kurulu üyelerine
ve İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Ekonomik anlamda gereken desteğin
sağlandığını biliyoruz. Biz de her zaman
onların yanındayız. Onun için biz sizlerle
beraberiz. Sizinle birlikte bu yolda yürümeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

Vatanın Her Karışında Bir Gazi ve
Onun Kutlu Savunması Vardır
Ziyaret programında konuşan Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı
Aylar da vakıf olarak gazilerle bir araya
gelerek onların sorunlarına ortak olduklarını belirtti.
Aylar, şehit ve gazilere karşı büyük bir
duyarlılık gösterdiği için Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkürlerini
iletti.

Şehitlerimizin Yakınları İle Duygudaşlık Geliştirmeye
Çalışıyoruz
Arslan, “Şehitlerimiz bizim şehitlerimiz, gazilerimiz bizim gazilerimiz. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Şehidin annesi, babası, kardeşi
olmak başka bir duygudur. Biz mümkün olduğu kadar empati yapmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin ve onların yakınları ile hemhal olarak onlarla duygudaşlık geliştirmeye çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

Sizinle Birlikte Bu Yolda Yürümeye Kararlıyız
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde birlikte çalıştıkları yakın
çalışma arkadaşlarının gazi olduğunu hatırlatan Arslan, “Onların
neler yaşadığını yakından görme fırsatımız oldu. Bu konuyu herhangi bir malzeme yapmadan sadece ülkemizin geleceği için, Türkiye
Cumhuriyeti'nin bekası için, özgür yurttaşlar olarak yaşayabilmek
için hayatlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize elimizden
gelen her türlü desteği yapmaya hazırız. Biz gazilerimize ve şehit
ailelerimize devletimizin kucağını sonuna kadar açtığını biliyoruz.
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Tarih boyunca hiçbir şekilde esaret altına alınamamış olan asil ve
büyük Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşlarında ağır kayıplar verdiğini, sayısı hafızaları zorlayan gazilerin kurtulduğuna işaret eden Aylar, “Vatanın her karışında
bir gazi ve onun kutlu savunması vardır, her karışı şehit kanlarıyla
sulanmıştır” diye konuştu.
Ziyaret programından sonra Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ile beraberindeki heyetle birlikte Doğu ve Güneydoğu’da hala devam etmekte
olan terör operasyonlarında yaralanan gazilerimizi ziyaret etti.
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Bizler Sizlerin Sayesinde Huzur İçerisinde Yaşıyoruz
Arslan, gazilik mertebesinin en yüce mertebelerden birisi olduğuna
işaret ederek, tüm gazilerimize acil şifalar diledi.
Arslan, ziyarette gazilere seslenerek, “Bizler sizlerin varlığı sayesinde bugün rahat ve huzur içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz.
Devletimiz ve halkımız daima sizinle beraberdir. Sizlerin fedakarlığı
sayesinde bugün 80 milyon insan huzur ve güven içinde rahatça yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Gazileri ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar, tedavi gören gazilere üzerinde ay yıldız işlemeleri olan Kur'an-ı Kerim hediye ettiler.
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ILO 10. AVRUPA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK
2-5 Ekim tarihleri
arasında İstanbul’un
ev sahipliğinde
gerçekleştirilen
Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) 10.
Avrupa Bölge
Toplantısı’na HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak
katılım sağladık.

2 Ekim 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları, uzmanlarımız, hukuk
müşavirlerimiz, komite başkanlarımızın
yanı sıra TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay,
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, KAMU-SEN Genel Başkanı İsmail Koncuk, ILO
Genel Direktörü Guy Rider, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve çok sayıda davetli
katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, ILO Avrupa Bölgesi içerisinde
yer alan üye ülke hükümet, işveren ve işçi
temsilcileriyle ILO Merkez ve Avrupa ofisleri
yetkililerinin katıldığı ILO Avrupa 10. Bölge
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Toplantısı'nda, Alman delegenin önerisiyle
başkan olarak seçildi.
Sarıeroğlu, başkan yardımcılarını ve gündem
maddelerini oylamaya sundu.
Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Sarıeroğlu, ILO'nun 2019 yılında kuruluşunun
100. Yılını kutlayacağını belirtti.
ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın 4 gün
boyunca devam edeceğini bilgisini veren
Sarıeroğlu, “Bu toplantı vesilesiyle ILO üçlü
yapısının bir gereği ve özelliği olarak sosyal
ortaklarımızın küresel istihdam ve iş gücü
piyasası gündeminde olan öncelikli konulara
ilişkin görüş ve önerilerini ilk ağızdan dinleme ve bunları karşılıklı değerlendirme fırsatı
bulacağız” açıklamasında bulundu.

HABERLER
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Toplantıda konuşan Başbakan
Binali Yıldırım, toplantı için İstanbul'un tercih edilmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
ettiğini söyledi.

İnsanlara Çalışacakları İyi
Bir İş İmkanı Oluşturmak
Her Hükümetin Görevi
Olmalıdır
Bölgenin ve ülkelerin huzuru,
istikrarı ve toplumsal barışı için
yapılması gereken tek şeyin
vatandaşların sesine kulak vermek ve birlikte çalışmak olduğunu belirten Yıldırım, “Tüm değişim unsurlarını dikkate alarak

insanlarımıza çalışacakları iyi bir iş imkanı oluşturmak her hükümetin görevi olmalıdır” diye konuştu.
Genç işsizliğin önüne geçmek için yeni hedeflerinin ulusal genç istihdam stratejisi olduğunu açıklayan Yıldırım, “Bu belge tamamlanmak
üzere. Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız
daha fazla ve daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır” diye konuştu.
Çalışma barışı ve çalışanların huzurlu olmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, “Bu amaca yönelik olarak bir yandan
ekonomi büyürken, diğer yandan mevcut iş gücü potansiyelimizin
niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi
hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde
konuştu.
ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı 5 Ekim 2017 Perşembe gününe kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.
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ARSLAN, ILO İŞÇİ GRUBU TOPLANTISINDA KONUŞTU
2-5 Ekim tarihleri arasında
İstanbul ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) 10.
Avrupa Bölge Toplantısı’na
HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak katkı vermeye
devam ediyoruz.
2 Ekim 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, ILO Heyeti ve Türkiye’den çalışan kesimi temsilen HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın’ın katılımıyla Resmi Olmayan Bakanlar Kurulu toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıya İşçi Grubu Temsilcisi olarak katılan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan toplantıda, göçmenlerin Avrupa bölgesi ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve HAK-İŞ’in
göçmenler için yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

dik. Çifte standart ne yazık ki ülkelerine gelecek olan göçmenlerin
temel olarak eğitimli olmalarını, dil bilmelerini, meslek sahibi olmaları gibi şartlar koymalarının insan haklarına aykırı olduğunu söyledik. Çünkü insanların kendi yaşadıkları bölgelerden keyfi olarak
değil zorunlu olarak göç ettiklerini bunların mesleklerinin ve dilinin
olup olmadıklarını sormanın insan haklarına aykırı olduğunu ve
AB’nin bu konudaki çifte standardını eleştirdiğimizi söyledik.”

Arslan, her sabah gerçekleştirilen ILO Genel Kurul Oturumu öncesinde gerçekleştirilen İşçi Grubu Toplantısında
konuştu.
Önceki gün resmi olmayan bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamaları anlatan Arslan, HAK-İŞ konfederasyonu tarafından Suriye’deki göçmenler için yürütülen
‘Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi’ bulunduğunu açıkladı.
Bu proje sayesinde mültecilerin sosyal yaşamlarında
ve iş yaşamında daha uyumlu hale gelmelerini hedeflediklerini aktaran Arslan, proje kapsamında HAK-İŞ ve
sosyal ortaklarıyla birlikte ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’
kitabının çıkarıldığını söyledi.
Resmi olmayan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşmalarından
alıntılar yapan Arslan şu açıklamalarda bulundu: “Suriye krizini çıkaranlar bugün neden ilgisiz ve göçmenlerin sorunlarına yönelik
destek ve katkı vermiyorlar. Türkiye’nin bu konuda hem Suriye’deki
durumu hem de dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaşlar
sonucunda göç etmek zorunda kalan göçmenlere yönelik yapılan
çalışmaların ciddi bir altyapı oluşturduğunu belirttik. Kızılay, Diyanet
Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve AFAD gibi bazı sivil toplum örgütlerinin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların
dünyada da referans alınacak olan örgütler olduğundan bahsettik.
Avrupa Birliği’nin göçmenler konusundaki çifte standardını eleştir-
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Resmi olmayan Bakanlar Kurulu toplantısının işçi kesimi adına oldukça yararlı ve kapsamlı bir toplantı olduğuna dikkati çeken Arslan,
“Biz de bu toplantıya katılarak geniş çerçevede görüşlerimizi ifade
ettik” dedi.
Toplantıya işçi grubu adına ILO Raporlama Komitesi görevini HAKİŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız aldı.
Toplantıda konuşan Yıldız, “Bugün gelecek olan öneriler bir taslak
haline getirilecek ve akşam bu tartışmaları kararlar komitesinde
devam ettireceğiz” dedi.
İşçi grubundaki katılımcıların önerilerine açık olduklarını belirten Yıldız, söz konusu önerilerin kararlar komitesinde sonuca bağlanacağı
bilgisini verdi.

HABERLER
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ARSLAN, ILO GENEL DİREKTÖRÜ
GUY RYDER İLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan 10. ILO Avrupa Bölge Konferansı öncesinde ILO Genel Direktörü Guy Ryder ile bir araya geldi.
Toplantıya HAK-İŞ’in yanı sıra TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergun Atalay, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali
Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk katıldı.
Görüşmede Türkiye’deki genel durum ve 2-5 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 10. Avrupa Bölge konferansı hakkında karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, ÇSGB TARAFINDAN DÜZENLENEN
RESEPSİYONA KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ekim 2017 tarihinde ILO 10.
Avrupa Bölgesel kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.
ILO Genel Kurul oturumunun sona ermesinin ardından başlayan
resepsiyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ILO Genel Direktörü Guy

Ryder, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinin yanı sıra TÜRK-İŞ
Genel Başkanı Ergün Atalay, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın,
KAMU-SEN Genel Başkanı İsmail Koncuk katıldı.
Bakan Sarıeroğlu, katılımcılarla ILO 10. Avrupa Bölge toplantısının
gidişatı hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, ILO GENEL KURULU'NDA
GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

HAK-İŞ olarak ILO 10. Avrupa
Bölgesel toplantısına katkı
vermeye devam ediyoruz.
ILO Genel Kurul oturumunda
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, ILO panelindeki
konuşmacılara çalışma
hayatına ilişkin görüş ve
önerilerini aktararak, çalışma
hayatının sorunlarıyla ilgili
çeşitli sorular yöneltti.

Panelistlerden birisinin
işçi kesiminin toplantıda
yer almadığını söylemesi
üzerine söz alan Genel
Başkanımız Mahmut
Arslan, ITUC’un ILO
10. Avrupa Bölgesel
Toplantısında
bulunmadığını fakat
HAK-İŞ
Konfederasyonu’nun
ITUC üyesi olarak ILO
toplantısında olduğunu
belirtti.

Arslan, “Biz işçi kesiminin temsilcileri olarak buradayız. ITUC’un üyesiyiz” dedi.
ITUC’un rolünü ve misyonunu bildiklerini ve desteklediklerini anlatan Arslan,
“Burada ITUC’un olması için de büyük bir çaba sarf ettik. Ama ITUC yöneticilerinin buraya gelmemesi ITUC misyonu ve ITUC mensuplarının burada olmadığı
anlamına gelmez. Biz buradayız. İşçi hareketini temsilen burada yer alıyoruz”
açıklamasında bulundu.
Arslan, küreselleşmenin getirdiği zorluklar ve sermayenin bütün dünyayı küçük
bir köye dönüştürmesi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve onun getirdiği
avantajların küresel şirketleri ve sermayeyi, daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

Yaşadığımız Bu Süreç Maalesef Küreselleşme Karşıtlarını Haklı
Çıkardı
Küreselleşme karşıtlarına karşı olarak küreselleşmenin insani boyutunun savunulması ve konuşulması gerektiğini savunduklarını belirten Arslan, “Yaşadığımız
bu süreç maalesef küreselleşme karşıtlarını haklı çıkardı. Bütün dünyaya baktığınız zaman hep emek hareketi konusunda yoksulların güçsüzlerin, zayıfların
aleyhine devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bunun insani boyutunu görmezden gelen acımasız bir küreselleşmeden bahsediyoruz. Bütün konuşmacıların konuşmalarında ve yaptıkları analizlerin içerisinde ıskaladıkları bir şey gördüm. İnsan nerde? İnsani boyut buranın neresinde?” şeklinde konuştu.
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ILO 10. AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTISI SONA ERDİ
HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak katkı verdiğimiz
2-5 Ekim tarihleri
arasında İstanbul
ev sahipliğinde
gerçekleştirilen
Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) 10. Avrupa
Bölge Toplantısı’nın
kapanışı gerçekleştirildi.

Panelde İşçi Hareketini En İyi Şekilde Temsil Eden
Herkese Çok Teşekkür Ediyorum
İşçi hareketinin bütün süreçlerde herhangi bir eksiklik göstermeden
görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Arslan, “Dünkü tartışmalardaki sorunları aşmada bütün tarafların çabası oldu. Başta Guy
Ryder olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu, işçi temsilcisi arkadaşlarımız, işverenleri temsilen bulunanların gerçekten tam bir çaba içerisinde olduklarını gördük. Bu
çabalarının sonucunda güzel bir bildirinin ortaya çıkması sağlandı.
Ben bu süreçte bizimle dayanışma içerisinde olan özelikle işveren
kesimini kutlamak istiyorum. Panelde işçi hareketini en iyi şekilde
temsil eden herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi Bildirgesi’ okunarak oylamaya sunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Guy Ryder’ın değerlendirmelerinden sonra toplantı sona erdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın 5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen İşçi Grubu toplantısında konuştu.
Arslan, ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı için 4 gün boyunca takip
eden konfederasyonlara ve sendikalardaki tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

1 yıldan fazladır ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın İstanbul’da toplanmaması için çaba sarf eden ve bu konuda inatla ve ısrarla engellemeye çalışanlara bu bildiriyle güzel bir cevap vermiş olduklarına
vurgu yapan Arslan, “Keşke onlar da burada olsaydı da bu bildirinin
işçiler lehine çıkması için daha güçlü bir çaba sarf etmiş olsalardı.
Ama onlar gelmedi diye biz vazgeçmedik. Bütün bu platformlarda
arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm çabayla görevlerini yerine getirmeye çalıştılar” diye konuştu.
Arslan, “Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi Bildirgesi tarihi bir bildirge olacak ve hep bu yönüyle de hatırlanacaktır. Ben diğer ülkelerden gelenlerin panellerde gösterdikleri gayret ve çabaları için çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Daha Güzel ve Etkin Bir Metni Nasıl Ortaya Çıkarabiliriz
Gayretlerimiz Gün Boyu Devam Etti
Toplantıda işçi grubu adına ILO Raporlama Komitesi görevini sürdüren HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, “ILO 10. Avrupa
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Bölge Toplantısı’na katılan başkanlarımıza ve üyelere çok teşekkür
ediyorum. Komite üyeleri olarak gruplar arasındaki görüşmelerimiz
devam etti. Daha güzel ve etkin bir metni nasıl ortaya çıkarabiliriz
konusunda gayretlerimiz gün boyu devam etti” dedi.

tin nasıl ortaya çıkarabiliriz, herkesin takdirini kazanacak bir metni
nasıl oluşturabiliriz şeklinde bir gayretimiz oldu. Yoğun çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız metinde tam bir mutabakat sağlamış
olduk” diye konuştu.

Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi Bildirisi Gündeme Uygun
Bir Başlık Oldu

Metnin Başlığı ve İçeriği Açısından Bir İstanbul Ruhu
Ortaya Çıkardığımızı Düşünüyorum

Bildirin başlığının ne olacağı konusunda tartışmaların yaşandığını
kaydeden Yıldız, “Deklerasyon mu yoksa sonuç bildirisi mi olsun tartışmaları sürerken tüm bunları sona erdiren daha farklı bir çözüm
bulundu. ‘Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi Bildirisi’ şeklinde gündeme de
uygun bir başlık oldu. Bu başlık yenilikçi bir başlık oldu. Başlığın sürece önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da daha
önce yüzüncü yılla ilgili bir önerimiz olmuştu. Onunla ilgili işçi grubunun önerdiği paragraf da metne girmiş oldu” ifadelerini kullandı.

İşçilerin ve sendikaların genel talepleri açısından geriye eksik bir
konunun kalmadığı düşüncelerini dile getiren Yıldız, şu açıklamalarda bulundu; “Gerek bildirinin başlığı, gerek metnin içeriği olarak bir
İstanbul ruhu ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Son derece realist
ve çerçevesi olan bir bildirinin ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Bu
bildiri ILO’nun 2 yıl sonra yüzüncü yıl kutlamaları olduğu için yeni bir
ruh olacak. Bu toplantının başlığından içeriğine kadar heyecanlı bir
şekilde yapılması aslında ILO’nun yüzüncü yıl kutlamalarını İstanbul ruhu ve heyecanı ile bir güç vermiş olduk. Buradaki başarının en
büyük göstergesinin bu olduğunu düşünüyorum. İşçi grubunu ve İstanbul konferansını mahcup edecek değil gurur verecek bir noktaya
geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Hiçbir eksikliği hissettirmeyecek
şekilde işçi grubu olarak görevlerimizi en güzel şekilde yapmaya
çalışarak İstanbul’dan güçlü bir mesaj verme noktasında olduk.”

Hazırladığımız Metinde Tam Bir Mutabakat Sağlamış
Olduk
Yoğun bir çalışmanın sonucunda yüzde yüz bir mutabakatın sağlanmış olduğunu açıklayan Yıldız, “İşçi grubu olarak nasıl güzel bir me-
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BAŞKANLAR KURULUMUZ ÇSGB BAKANI
SARIEROĞLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Jülide
Sarıeroğlu’nun katılımıyla,
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan başkanlığında 9
Ekim 2017 tarihinde HAK-İŞ
Genel Merkezinde toplandı.

Başkanlar kurulu toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel başkanları katıldı.
HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kuruluna başkanlık eden HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’nin gündeminde bulunan
geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı, taşeron işçiler, geçici mevsimlik işçiler gibi önemli konularına
temas etti.
Bakan Sarıeroğlu, bakan olarak atanmasının ardından kendisini ziyarete gelen HAK-İŞ Yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Arslan, Sarıeroğlu’na çini işlemeli bir hediye takdiminde bulundu.
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BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ
10 Ekim 2017 / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin gündeminde bulunan geçtiğimiz hafta
gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı, taşeron işçiler, geçici mevsimlik işçiler, iş
sağlığı ve güvenliği ve 15 Temmuz yıldönümü gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 9 Ekim
2017 tarihinde Ankara’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı: HAK-İŞ Konfederasyonu
Başkanlar Kurulu olarak, ILO’nun misyonu ve vizyonunu biliyor,
çalışmalarını büyük bir titizlikle yakından takip ediyoruz. Bazı
kesimlerin bu yıl gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı’nın İstanbul’da yapılmaması için ellerinden gelen bütün
çabayı göstermelerine rağmen, bu toplantının İstanbul’da gerçekleştirilmesi ve başarılı bir sonuç raporunun ortaya çıkarılması çalışma hayatı için önemli bir kazanım olmuştur.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak Türkiye’nin hem Suriye’deki
durumu hem de dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaşlar sonucunda ülkelerinden göç etmek zorunda kalan göçmenlere yönelik yapılan çalışmaların ciddi bir altyapı oluşturduğunu
belirttik. Kızılay, Diyanet Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve AFAD
gibi bazı sivil toplum örgütlerinin bu konuda önemli çalışmalar
yaptığını ve bu çalışmaların tüm dünyada referans olarak alınacak örgütler olduğundan bahsettik.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak ILO Konferansını başından sonuna kadar takip ederek aktif olarak rol aldık. ILO’da görüşlerimizi aktararak, çalışma hayatı şartlarının iyileştirilmesi, işçilerin
kazanımlarına bir yenisini daha ekleyebilmek için yoğun bir çaba
ve gayret gösterdik.

2. Taşeron, Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Çalışma Hayatının Diğer
Sorunlarının Çözümü İçin Etkin Mücadeleye Devam Edeceğiz:
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her
zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da model geliştirilmesini istiyoruz.

ILO Konferansında;
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak göçmenlerin Avrupa bölgesi,
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve HAK-İŞ’in göçmenler
için yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu
kapsamda HAK-İŞ konfederasyonu tarafından Suriye’deki göçmenler için yürütülen ‘Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi’ni anlattık. Söz konusu proje sayesinde
mültecilerin sosyal yaşamlarında ve iş yaşamında daha uyumlu
hale gelmelerini hedeflediğimizi aktararak, proje kapsamında
‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabını çıkardığımızı
anlattık.
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem
maddelerinden birinin taşeron işçilerimiz ve geçici mevsimlik
işçilerimiz olduğunu biliyor, öteden beri bu işçilerimizin bir an
önce devlet kurumlarında kadrolu olarak istihdam edilmeleri
talebimizi her platformda dile getiriyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşeron işçilerin devlet kurumlarında istihdam edilmelerini acilen çözülmesi gereken bir
sorun olarak görmekteyiz. Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıe-
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roğlu’nun taşeron konusunun yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşturulacağı söylemi binlerce taşeron işçimiz için bir umut ışığı
yakmıştır. Sayın Bakanın ve hükümetimizin bu konuda ortak bir
çalışma yaparak bu konuyu en güzel şekilde bir çözüme kavuşturacaklarına olan inancımız tamdır. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu
olarak dile getirilen taşeron işçilerle ilgili sorunların çözümünün
ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.
Taşeron çalışanların sıkıntılarının giderilmesi ve çalışma hayatında huzurun sağlanması açısından HAK-İŞ Başkanlar Kurulu
olarak gereken mücadeleyi vermekteyiz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik
işçilerin sorunlarının çözümü için politika geliştirmeye ve çözüm
üretmeye devam edecektir.
3. İş Güvenliği arttırılmalıdır: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak iş
sağlığı ve güvenliği konusunun son derece önemli ve hassas bir
konu olduğunu önemle belirtmek istiyoruz. Binlerce gencecik
insanımız iş kazaları yüzünden, denetimsiz işyerlerinde hayatlarının baharında can veriyorlar. Bu konuda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bütün proje, çalışma ve tasarıları destekliyor, içerisinde aktif olarak rol almak
istiyoruz. Çünkü artık iş kazaları yüzünden gencecik insanların
öldüğünü görmek istemiyoruz.
İş kazaları sonucunda binlerce gencimizin ölmesi, sakat kalması
ve yaşamını bu şekilde sürdürmeye devam etmesi genç neslimizin iş hayatından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Oysa ki
genç neslin çalışma hayatında aktif olarak rol alması hem ülkemizin gelişmesi için hem de çalışma hayatı için oldukça önemli
bir yer tutmaktadır.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak 2012 yılından bu tarafa zaman
zaman iyileştirmeler olsa da iş kazalarında çok sayıda genç insanı yitirdiğimizi üzüntüyle görüyoruz. Hayatlarının baharında
ülkemize, işyerine ve insanlığa güzel ve hayırlı işler yapacak
olan gençlerimizi çeşitli nedenlerle ve yüzde 99’u önlenebilir
olan kazalarda kaybediyoruz. Bu bizim için büyük bir kayıptır. Bir
an önce gerekli tedbirlerin alınarak bu kazaların önüne geçilmesini, hiç değilse en aza indirilmesini istiyoruz.
4. 15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Terörü Kınıyoruz.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak bu yıl 15 Temmuz 2016 gecesi
yaşanan hain, kanlı, alçakça düzenlenen Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminin yıldönümünü kutladık. Türkiye tarihinin en uzun
ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden tam 1 yıl geçti
ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.
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HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, hainlerin silahlarına, uçaklarına
bombalarına, tanklarına, tüfeklerine direnen milletimizle dayanışma içerisinde olmak ve sorumluluk almak için ‘Çatı Davası’
ve ‘Akıncı Üssü’ davalarına müdahil olma talebinde bulunduk.
15 Temmuz davalarını daha yakından takip etmek amacıyla kurulan Ankara Platformu kapsamında Sincan Cezaevi Kampüsü
önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri tuttuk.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 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.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez
daha yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve
güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle
mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.
5. HAK-İŞ VI. Kısa Film Yarışması: HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonlarından
biri olan HAK-İŞ’in, klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve
insana dair her alanda faaliyet göstermekte ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular.
İşçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” bir sesi olmayı amaçlayan
HAK-İŞ, sendikal alanda yenilikçi bir anlayışın öncüsü olma iddiasındadır.
Bu sendikacılık anlayışına uygun olarak Kültür ve Sanat Komitesiyle
güçlenen HAK-İŞ, ‘Emek’ temasıyla ve “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla 2012 yılında başladığı Kısa Film Yarışmasının bu yıl altıncısı uluslararası katılımla daha da zenginleştirilerek gerçekleştirilecektir.
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasının Kültür
Bakanlığı ile ortaklaştırılmasının yarışmanın gelenekselleştirilmesi
açısından önemine işaret eder.
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ARSLAN, TAŞERON DÜZENLEMESİ ÇALIŞMA
HAYATININ EN BÜYÜK REFORMUDUR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Aralık 2017
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde taşeron, geçici
ve mevsimlik işçilerle ilgili 24 Aralık 2017 tarihinde
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Basın toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Gül,
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel
başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

KHK İle 3 Temel Düzenleme Getirilmiştir
Basın toplantısında konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin özellikle
çalışma hayatı ile ilgili olan bölümünün çok önemli
ve anlamlı bir düzenleme olduğuna işaret ederek, “
696 sayılı KHK ile 3 tane temel düzenleme gerçekleştirilmiştir. Kamuda çalışanlar, yerel yönetimlerde çalışanlar ve
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geçici ve mevsimlik işçiler konuları doğrudan çalışma hayatıyla ilgili
olarak getirilen düzenlemelerdir” dedi.
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HAK-İŞ Geçici İşçilerle İlgili Çok Önemli Bir Rol
Üstlenmiştir

Bugün Çıkarılan KHK’nın Temelleri 2014 Yılında
Atılmıştır

HAK-İŞ’in hem taşeron konusunda hem de geçici ve mevsimlik işçiler konusunda geçmişi olan uzun bir mücadelenin içerisinden geldiğini vurgulayan Arslan, “2007 yılında yapılan geçici işçilere kadro
düzenlemesinde HAK-İŞ çok önemli bir rol üstlenmiş, 218 bin geçici
işçinin kamuda kadroya alınması konusunda büyük bir mücadeleyi
zaferle sonuçlandırmıştır. HAK-İŞ olarak 2007 yılından başlayarak
Türkiye’nin pek çok kurum ve kuruluşunda çalışan taşeron işçileri
HAK-İŞ bünyesindeki sendikalarımıza dahil etme konusunda büyük
bir mücadelemiz oldu” ifadelerini kullandı.

Arslan, “2014 yılında o dönemde Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2014 yılı Temmuz
ayında ilk defa 6552 sayılı kanunla taşeron konusunda önemli bir
reforma imza atılmıştır. Bugün tartıştığımız konunun geçmişine
baktığımız zaman KHK ile getirilen düzenlemelerin altyapısı 2014
yılı Temmuz ayında 6552 sayılı kanunla atılmıştır. O kanun çok temel
yeni düzenlemeler getirmiştir” sözlerine yer verdi.

2014 Yılında Taşeron Sorununu Türkiye’nin Gündemine
Taşıdık
Taşeron sorununu 24 Ocak 2014 yılında Türkiye’nin gündemine
HAK-İŞ’in taşıdığını belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak 2014 yılında
Ankara’da 6 binden fazla taşeron işçinin katılımıyla gerçekleştirilen
büyük bir organizasyonu ve kampanyayı başlattık. Türkiye’nin kunta
kinteleri gibi gözüken, ücretli modern köle muamelesi gören taşeron işçilerin başta sendikal örgütlenmeler olmak üzere çalışma
şartlarının düzeltilmesi, toplu sözleşme sistemine dahil edilmesi ve
kamuda kadrolu işçi yapılması konusunda bir mücadeleyi HAK-İŞ
olarak başlattık ve bu kampanyamız kısa sürede önemli bir karşılık
buldu” dedi.
2014 yılında HAK-İŞ’in bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’den yaklaşık 5
bin 500 taşeron işçinin katılımıyla ve her bir taşeron işçiyle 20 dakikalık mülakat ve anket çalışması gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunun kamuoyuna sunulduğu bilgisini veren Arslan, “İlk kez 26 ilde
5 bin 500 taşeron işçinin katılımıyla Türkiye’nin taşeron gerçeğini bir
çalışmayla kitap haline getirip kamuoyuyla paylaştık. Bu çalışmamız kamuoyunda büyük bir yankı buldu. Taşeron işçilerin çalışma
şartlarının, yaşadıkları zorlukların, karşılaştıkları sorunların, bütün
detaylarıyla ortaya çıktığı çok ciddi bir çalışmadır” diye konuştu.

Arslan önceki yıllarda getirilmesi planlanan Özel Sözleşmeli Personel çözümü hakkında şu açıklamalara yer verdi: “Özel Sözleşmeli
Personel yapma gayretleri, hevesleri ve ısrarlarına rağmen konfederasyonumuz bütün platformlarda hem 2015 yılının Mart ayında
açıklanan hedeflerin gerçekleşmemesi için hem de daha sonra yapılan seçimlerle kurulan hükümetler nezdinde asla HAK-İŞ olarak
ÖSP düzenlemesine karşı olduğumuzu, bunu kabul etmeyeceğimizi, bunu engellemek için her türlü mücadeleyi yapacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ettik. Bu konuda çeşitli kampanyalar yaptık. Bu konuda taşeron işçilerin gelecek beklentileriyle ilgili bu yıl çok önemli
bir çalışmaya imza attık. Yaklaşık 3 bin 500’ün üzerindeki taşeron
işçiyle yüz yüze yapılan ankette nasıl bir çözüm istediklerini de öğrenmeye çalıştık. Burada ayrıntılı bir değerlendirme yer alıyor. Bu
çalışmamızda işçilerin büyük bir çoğunluğunun ÖSP’ye neden itiraz
ettiğini, ÖSP uygulamalarının işçilerin gelecekleri için nasıl bir tehdit
oluşturduğunu ve bu konuyu neden kabul etmediklerini, niçin kamu
işçisi olduklarını ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sunmuş olduk.”

Mücadelemizin Sonuç Verdiğini Görüyoruz
“HAK-İŞ olarak bütün çalışmalarımızda taşeron işçilerin kamuda
kadrolu işçi olarak istihdam edilmesi konusundaki kararlılığımızı hem kongrelerimizde, hem genel kurul kararlarımızda, hem de
bütün kamuya açık yaptığımız toplantılarda açık ve net bir şekilde
ortaya koyduk” diyen Arslan, “Önümüze çıkartılan her türlü engele rağmen onlara, asla vazgeçmeyeceğiz, mücadeleden geri adım
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atmayacağız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız ve mücadelemizi aynı
kararlılıkla sürdüreceğiz dedik. Onlara her zaman umut olmaya çalıştık. Taşeron işçi kardeşlerimiz, ne olduğu belirsiz özel sözleşmeli personel statüsünün gündeme geldiği kritik süreçlerde bile asla
HAK-İŞ'ten umudunu kesmedi, bize inanmaya devam etti. Biz güvenle bugünlere geldik. Son yapılan düzenlemeyle yaptığımız mücadelenin, ortaya koyduğumuz performansın ve uzun yıllara dayanan
bu çabalarımızın büyük ölçüde sonuç verdiğini görüyoruz” sözlerini
kullandı.

Taşeron İşçiliğin Kaldırılması Türkiye'nin Batı'ya
Meydan Okumasıdır
Arslan, taşeron işçilere kadro imkanı veren düzenlemenin çalışma
hayatının en büyük sorunlarından birini ortadan kaldırdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“Küresel sermayenin bütün dünyayı köye dönüştürdüğü ve küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak bize dayatılan kamu hizmetlerinin
özelleştirilmesi, kamu kurumlarının özelleştirilmesi, devletin küçültülmesi, kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle sürdürülmesi yalanına karşı Türkiye'nin bir meydan okumasıdır. Hem dünyadaki hem
de Batı ülkelerindeki uygulamalara bir meydan okumadır. IMF'ye,
Dünya Bankası'na ve diğer uluslararası kuruluşların ülkemize ve ülkelere dayatılan bu yaklaşımlarına bir meydan okumadır. Artık Türkiye, kamu kurumlarında ve yerel yönetimde taşeron uygulamasını
yasaklamıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin endüstri ilişkileri
sisteminde ve çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en büyük
reformdur. Sadece taşeron işçilere kamuda kadro hakkı verilmiyor,
bugüne kadar yürütülen taşeron sisteminden vazgeçiliyor, geleceğe
dair de vazgeçiliyor.
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KHK’nın hayata geçirilmesiyle kamuda 400 bin, yerel yönetimlerde
450 bin olmak üzere 900 bin işçi kamu işçisi oldu. Mevcut 200 binin
yaklaşık 4 buçuk katı kamuda yeni işçi yer alacak.”
Günümüz itibariyle 330 binden fazla taşeron işçiyi örgütleyen HAKİŞ’in taşeron işçilerin büyük bir bölümünü temsil yetkisi ve kabiliyeti
olduğuna işaret eden Arslan, “Yaptığımız çalışmaların sonucu olarak
kamudaki 400 ila 450 bin arasındaki taşeron işçiden 300 bini HAKİŞ'e bağlı sendikalarımıza üyedir” diye konuştu.
Arslan “Bu başarı için bütün sendikalarımızı tebrik ediyorum. Bu
işçilerin gelecekle ilgili kaygılarını giderme konusunda, onların beklentilerinin hayata geçirilmesi konusunda, onların umutlarını diri
tutma adına büyük bir mücadele verdik. Sendikal çalışmalarımızın
önemli bir kısmını taşeron işçiler aldı. Biz bu çalışmaları taşeron işçilerin sadece ve sadece dualarını almak için yaptık” dedi.
KHK’nın yayınlanmasıyla gelinen noktada kamuda taşeron işçilik
sorunun ortadan kalkmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını
anlatan Arslan, taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle birlikte HAKİŞ’e bağlı sendikalara üye taleplerinin arttığını dile getirdi.
Arslan, taşeron sorunu ortadan kaldırma iradelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na teşekkürler etti.
Basın toplantısının ardından konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz taşeron konusu hakkında Başkanlar Kurulunda detaylı bir sunum yaptı.
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ARSLAN, TAŞERON KONUSUNDA HAK-İŞ'İN
TALEPLERİ DİKKATE ALINMALIDIR
Artık Taşeron Sistemini
Ortadan Kaldıralım
Hükümetten taşeron işçilerin
birer kamu işçisi olarak çalıştırılması yönünde çözüm
beklediklerini anlatan Arslan,
sözlerine şu şekilde açıklık
getirdi:

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Aralık 2017 tarihinde Ordu’da
konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Ordu Şube
Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Kurul toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
sıra, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Sivas
İl Başkanı Nihat Şimşek, Hizmet-İş Sendikası delegeleri ve basın
mensupları katıldı.
Genel Kurula hitaben bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Ordu Şubesinin bugün 1. Olağan
Genel Kurulu gerçekleştiriliyor olsa da Hizmet-İş Sendikasının Ordu’da 1984 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi olduğunu belirtti.

HAK-İŞ’in Önerileri Dikkate Alınmalıdır
Taşeron konusunda söz söylemesi gereken bir konfederasyon varsa onun da sadece HAK-İŞ olduğunu söyleyen Arslan, “Taşeron konusunda önerileri, teklifleri, itirazları dikkate alınması gereken konfederasyon yine HAK-İŞ'tir. Biz buralara mücadele ederek geldik.
Yasa çıktıktan sonra ortaya çıkanlardan değiliz” ifadelerini kullandı.
Taşeron şirketlerde çalışan işçilerle ilgili açıklamalarda bulunan
Arslan, “Arkadaşlarımız için istediğimiz çözüm, artık taşeron sistemini ortadan kaldıralım, bu çalışan arkadaşlarımız, kamuda işçi
olarak sendikalı, toplu sözleşmesi, hakları olan, özgür toplu pazarlık
yapabilecek güçte ve imkanda kamu işçisi olarak göreve devam etmeleridir” diye konuştu.

“Bunu istemek bizim en doğal
hakkımız. Yıllardır işçi hareketinin içerisinde yer almış, işçi
olarak hayata başlamış, taşeron şirketlerinin binbir kahrını
çekmiş, binbir zorluklarını
göğüslemiş, kamuda 'yarın
gelme' dendiği zaman işe
gelemeyen pozisyonları yaşamış bu insanların, kamu kurumlarında kamu işçisi olarak devam etme istekleri en
doğal haklarıdır. Bunu kimse
onlara çok görmemeli. Kimse
bunu yadırgamamalı. Arkadaşlarımız için istediğimiz çözüm, artık taşeron sistemini ortadan
kaldıralım, bu çalışan arkadaşlarımız kamuda işçi olarak sendikalı,
toplu sözleşmesi olan, hakları olan, özgür toplu pazarlık yapabilecek güçte ve imkanda kamu işçisi olarak göreve devam etmeleridir.”
2014 yılında taşeron işçilere yönelik başlatılan kampanya kapsamında önemli sonuçlara ulaşıldığını anımsatan Arslan, “Sendikalı
olup, güçlü olalım" sloganıyla yola çıkıldığını ve bu kampanyanın çok
kısa bir sürede meyvelerini verdiğini söyledi.

O Yoldan Yürüyerek Bugünlere Geldik
Temmuz 2014'te parlamentoda tarihi bir kanun çıktığını hatırlatan
Arslan, “O kanun ilk kez kamudaki taşeron işçilerin toplu sözleşmelerinin önünü açmıştır. Sendikalaşmanın da önünü açmıştır. Yasayı
çıkaran hükümet, bu yasanın muhatap olan insanları sendikalara
üye olmasının da önünü açmış oldu. Biz o yoldan yürüyerek bugünlere geldik” dedi.

Taşeron Örgütlenmesinin Yüzde 80'ini Gerçekleştirdik
HAK-İŞ'e bağlı sendikalara bugün itibarıyla toplam 330 bin taşeron işçisinin üye olduğunu açıklayan Arslan, “HAK-İŞ'e güvendiler. HAK-İŞ'in istikametinde yürüyerek bugün Türkiye'nin taşeron
örgütlenmesinin yüzde 80'ini gerçekleştiren bir konfederasyonuz.
Henüz daha işimiz bitmedi. Bütün arkadaşlarımızı sendikalaşma
konusunda desteklemeye, onları teşvik etmeye devam ediyoruz”
diye konuştu.
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Belediyelerdeki taşeron işçilerin de en az diğerleri kadar sendikalı
olmayı ve toplu sözleşmeyi hak ettiklerini anlatan Arslan, “Bunun
bir an önce sağlanılması gerekiyor. Bunu da HAK-İŞ olarak bizler
yapacağız” dedi.
Onlarca yıldır süren mücadelelerinin işçi hareketi ile devam etmesi
konusunda ısrarcı olduklarını bildiren Arslan, “Üyelerimizin sendikadan koparılacağı bir modeli bizden istemesinler” diye konuştu.

Bütün Bu İfadeler Bizi Heyecanlandırıyor
Arslan sözlerine şöyle devam etti:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanların talimatıyla taşeron meselesi yeniden gündeme getirildi. Yıl sonuna kadar da bu sorunun çözüleceği ısrarla Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız tarafından ifade ediliyor. Bütün bu
ifadeler bizi heyecanlandırıyor. Evet hükümet programına bile girmemiş çok önemli bir meselenin artık nihayete erdirilmesi iradesini
takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. En son açıklamada bir hafta içerisinde bunun nihayete erdirileceği belirtildi. Bizi
heyecanlandırıyor, takdir ediyoruz. Bu sorunu kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Biz bunun tarafıyız ve bunun çözümünü istiyoruz."
Programda Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı
AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi de bir konuşma yaptı.
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ARSLAN, TRT HABER
ANADOLU SORUYOR
PROGRAMINA KONUK OLDU
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN TRT Haberde yayınlanan 'Anadolu Soruyor' Programına katılarak taşeron, geçici ve
mevsimlik işçilik ile yeni asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, canlı yayında Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı
Sinan Burhan ve yerel medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

ARSLAN, YENİ TAŞERON
DÜZENLEMESİNİ 24 TV
EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 aralık 2017 tarihinde
gerçekleştirilen Ak Parti grup toplantısında tüm taşeron işçilerle ilgili düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan 24 TV canlı yayına konuk olarak
yeni düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ARSLAN'DAN, YENİ TAŞERON
DÜZENLEMESİ HAKKINDA
AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK PARTİ Grup toplantısında tüm taşeron
işçilerle ilgili düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan TRT Haber Canlı Yayına
konuk olarak yeni düzenleme hakkında önemli açıklamalarda
bulundu.
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ARSLAN, TAŞERON MÜCADELESİNİ KAZANDIK,
HAYIRLI OLSUN
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TARİHİ GÜN
Kamudaki taşeron işçinin şu anda çalıştıkları
işyerlerinde kamu işçisi statüsünde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu arkadaşlarımızın
hem statüleri değişmemiş olacak, hem de
sendika hakları, kıdem tazminatı hakları,
ikramiye hakları ve toplu sözleşme hakları
güvence altına alınmış olacak. Böylece sendikalarıyla da ilişkilerini koparmamış olacaklar.

Mevsimlik ve Geçici İşçiler İçin de
Önemli Bir Gelişme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanan taşeron düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ve tüm bakanlarımıza
teşekkür eden Arslan, bugünü taşeron emekçiler açısından tarihi bir
gün olarak değerlendirdi.
HAK-İŞ’in uzun yıllar gündeminde olan taşeron sorununa köklü
çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirten
Arslan, “Bugünü aslında hem taşeron işçiler, hem mevsimlik işçiler,
hem de 4 C’liler için tarihi bir gün olarak değerlendirmek gerekiyor.
Kamuoyunu yakından ilgilendiren çok önemli bir konuya ciddi bir
çözüm getirildiğini görüyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesine ilişkin olarak şunları kaydetti:
“HAK-İŞ’in uzun yıllar gündeminde olan taşeron sorununa köklü çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu konuda
önemli katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ve tüm bakanlarımıza
teşekkür ediyorum.
Düzenleme ile yerel yönetimlerde imtiyazlı bir kamu şirketi kurularak bütün taşeron şirketler tasfiye edilecek ve buralarda çalışan
arkadaşlarımız belediyenin kendi kuracağı imtiyazlı şirketinde işçi
statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla birlikte istihdam edilecektir.
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Ağırlıklı olarak ÇAYKUR, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları ve belediyelerde
çalışan mevsimlik ve geçici işçi arkadaşlarımız için 5 ay 29 gün zorunluluğu vardı, bu
süreden fazla çalıştırılmıyorlardı. Şimdi bu
süreyi işverenin talebi üzerine 9 ay 29 güne
kadar çıkarabilecek bir düzenleme var. HAKİŞ olarak, arkadaşlarımızın tamamının 12
ay süre ile çalışmalarını talep ediyorduk. Ancak bu düzenleme de
önemli bir gelişmedir, önemli bir adımdır. Bu düzenlemeyi gelecekteki düzenlemeler için önemli bir adım olarak görüyoruz.
4 C statüsünde çalışanların yaşadığı bir karmaşa vardı. Bu arkadaşlarımız 4 B statüsüne alınmış oluyor. Yani mevcuttan daha iyi bir düzenleme yapılmış oluyor.
Bütün bunlara baktığımızda hedeflediğimiz temel bir kaç değişikliği
yakalamış oluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kamuda taşeron sisteminin çöktüğünü uzun yıllardır ifade ediyor ve artık bu sistemin ortadan kalkmasını istiyorduk. Cumhurbaşkanımız da dedi ki,
“Bundan sonra taşeron ve aracıyı tamamen kaldırıyoruz” bu önemli
bir gelişmedir. Yerel yönetimler, özel idareler ve kamu kurumları dahil bütün taşeron çalışanların kamu işçisi statüsüne kavuşmaktadır.
İşçilerin yıllardır mücadele ettiği sendikalarında üye olarak kalmaları sağlandığı için çok önemli bir değişim gerçekleşti.
Bu kanun tasarısı yılbaşından sonra Meclis’te kabul edildikten sonra üç aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Daha sonra taşeron
firmalarla ilişkiler kesilecek ve çalışanların kamu işçisi olarak tescilleri yapılacaktır.
Yapılacak olan düzenlemelerden dolayı hükümetimizi tebrik ediyorum, taşeron çalışanlarımıza hayırlı olsun dileğinde bulunuyorum.
Sendikalarımıza üye olan birlikte mücadele yürüttüğümüz taşeron,
geçici ve mevsimli işçi olan yürekli emekçi kardeşlerime de ayrıca
teşekkür ediyorum.”
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TAŞERON MÜCADELEMİZ BAŞARIYA ULAŞTI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 8 Aralık 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Kozaklı’da düzenlediği
Eğitim seminerine katılarak Taşeron konusunda yaşanan gelişmeler ve bu süreçte verilen mücadeleler hakkında açıklamalarda bulundu.
Eğitim Seminerine Genel Başkanımız Mahmut Arslan , Hizmet-İş
Sendikası Yöneticileri , Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli,HAK-İŞ Karaman İl Başkanı Mehmet Bayrakçı, HAK-İŞ Konya İl
Başkanı Vacit Sır, işyeri sendika temsilcileri, şubelerin komite başkanları ve basın mensupları katıldı.

Hazırlanan Ösp’ye Karşı Ciddi Bir Mücadele Verdik
Genel Başkanımız Arslan, son birkaç gündür yaşanan gelişmeler,
gerek çalışma hayatı gerekse taşeronlukla ilgili geçici ve mevsimlik
işçilerimize yönelik gelişmelerin sevinçle karşılandığını belirterek,
“Bu sevinci bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Çalışma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti. Ama bu süreç sonuçlandı. Bizim arzu ettiğimiz bir çözümün
oluşturulması gerekiyordu. Bunun zor olduğunu biliyorduk. Bütün
bunlara rağmen, önce hazırlanan ÖSP’ye karşı ciddi bir mücadele
verdik. ÖSP’nin bizim için niçin kabul edilemez olduğunu ifade etmeye çalıştık. O dönem HAK-İŞ’in ciddi itirazı nedeniyle ÖSP gündeme
alınmaktan vazgeçildi. Cumhurbaşkanımızla görüştük, niçin itiraz
ettiğimizi kendilerine anlattık. Yeni hükümetin kurulduğu dönemde biz tekrar konunun gündeme alınmasını sağladık. Yeni kabinede
Çalışma Bakanı olan Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun yer almasıyla görüşlerimizi kendisiyle paylaştık. Kendisi, Taşeron konusunu gündeme aldığını ve kısa zamanda sonuçlandıracaklarını ifade etti. Sayın
Cumhurbaşkanımızla görüşerek bu adım atıldı. Yaklaşık 3-4 aylık
süreçte gündemde kaldı. Medyada yoğun yer aldı. Ancak, ÖSP gibi
bir taslak ortaya çıkacağından endişe ediliyordu. Biz doğruları anlatmaya devam ettik” dedi.

kür ediyorum. Tarihi bir adım atıldı. Yüzlerce gerekçe
üretilen bir konuda önemli bir karar alındı. Biz 2014
yılında bir kampanya ile taşeron arkadaşlarımızı üye
yapmaya başladık. Bu süreçte, epey meşakkatlere
göğüs gerdik. Kamuda görev yapan işçilerimizin en
temel güvencelere sahip olmasına inandık. Biz bu
arkadaşlarımızla 2014’te yaptığımız toplantıda şunu
söyledik; Bütün bu taleplerimizin gerçekleşmesi için
birlikte hareket etmeliyiz, yani sendikalaşmamız
mutlak gerekli. Burada başlamamız lazım. Ancak, 81
ilden gelen arkadaşlarımızın büyük bölümü sendikalı değildi. Biz, önemli bir süreci başlattık. Taşeron
işçilere yönelik Sendikalı olma yolunda herhangi bir
yasal düzenleme yoktu. Ama biz dedik ki, “bugünden
daha iyi olacak”. Bu arkadaşlarımız modern köle muamelesi göremez. Biz bunların sorunlarına yönelik
adım atmalıyız. Biz HAK-İŞ’in genel kurulunda “Biz,
ülkemizdeki, bölgemizdeki, küremizdeki bütün mazlumlarına borcumuz var” diye ilke kararı aldık. Bu borcu ödememiz
gerekir. Onları gelecekte güvende hissedecekleri bir modelin mücadelesini yaptık” diye konuştu.

Taşeron İşçilikle İlgili 2014 Temmuz Ayında Tarihi Bir
Düzenlemeye İmza Attık
“Biz, bir hayal kurduk ve HİZMET-İŞ sendikamız olarak “Geleceğimiz
hayallerimiz kadardır” temasıyla hareket ettik” diyen Arslan, “Hayal
kuramazsanız geleceğinizi inşa edemezsiniz. Mücadele ettik. Bütün
teşkilatlarımıza “taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımızı üye yapmalıyız” dedik ve örgütlenmeye başladık. Şubelerimizi seferber ettik.
Yeni çalışmalar yaptık. Taşeron işçilikle ilgili 2014 Temmuz ayında
tarihi bir düzenlemeye imza attık. Bu çok önemli bir gelişmeydi,
aşamaydı. O kanun bugünkü başarı öykümüzün temelini oluşturuyordu. İşçilerin sendikalaşmasının önü açılmıştı. Kıdem tazminatı ve
bütün haklar devletin güvencesi altına alınmış oldu. O tarihte bunlar
yeterince anlaşılamadı. Biz bir taraftan da TİS süreçlerini başlattık.
Hızla TİS prosedürünü başlattık. Birçok sıkıntılar yaşadık ama yılmadık, durmadık, vazgeçmedik. Kimse TİS’in imzalanacağına inanmıyordu. Bu süreçte Bakanlarla, üst bürokratlarla görüştük. Tekrar
tekrar anlattık. Çerçeve protokolü belirledik. Bu aşamada da sıkıntılarımız oldu, önümüz kesildi. Çerçeve protokol imzalanmaktan vazgeçildi. İnanılmaz meşakkatler çektik. Bizim için de önemli riskler
vardı. Bizim sendikamızda (HİZMET İŞ) 160 bin taşeron işçi vardı. Bu
mücadeleyi bizden başka kimse yapamaz diye inandık ve mücade-

Yüzlerce Gerekçe Üretilen Bir Konuda Önemli Bir Karar
Alındı
Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla yeni bir sürecin başladığını dile
getiren Arslan, “Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Çalışma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, bütün hükümet yetkililerine teşek-
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lemizi hızlandırdık. Başka konfederasyonlar taşeronları önemsemediler, ciddiye almadılar. Ama biz, herkesi örgütlemeye çabaladık”
şeklinde konuştu.

Biz Örgütlendiğimiz İçin Taşeron Sorunu İstediğimiz
İstikamette Çözüldü
“Diğer konfederasyonlar bu süreçte neredeydi?” diye soran Genel
başkanımız Mahmut Arslan, “Zor bir süreç ve çalışma yürüttük. Biz,
taşeron arkadaşlarımıza defalarca gittik, anlattık, ‘birlikte mücadele yapalım’ dedik. Bakanlıklarla müteaddit defalar görüştük. Bu
arkadaşlarımızın örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması
için mücadele ettik. Karşılık alamadık. Kampanyalar başlattık ama
arkadaşlarımızın birtakım korku ve endişelerden dolayı kampanyamıza imza atamadılar. Ama onların içinde olmadığı bir mücadeleyi
yapabilir miydik? Yapamazdık. Ama tüm baskıları aştık. TİS süreçlerine kadar geldik. Biz samimiyiz, iyi niyetliyiz, hayırlar için çalıştık. Kişisel bir beklentimiz yoktu. Arkadaşlarımızın kamunun işçisi
olmasını istedik. Ciddi bir mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki
günlerde tasarı meclisten geçer ve kanunlaşır. Arkadaşlarımız yeni
sistemde çalışmaya başlarsa, bu yeni bir tez konusu olacağına inanıyorum” dedi.

Tüm Taşeron Arkadaşlarımıza Sosyal Sendikacılığımızı
Gösterdik
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadro konusundaki konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biz, getirilen düzenlemeyle, en az hasar
ve en fazla kazanımla bu noktaya geldik. Her toplantımızda, her gittiğimiz yerde özel eğitim modelleri oluşturduk. Sendikal bilgilerini
artırmaya çalıştık. Tüm taşeron arkadaşlarımıza sosyal sendikacılığımızı gösterdik. Eğitim yardımlarımıza, ferdi kaza sigortalarımıza,
onlardan hiçbir karşılık beklemeden, aidat almadan onları dahil ettik. Onları da sendikamızın tüm kadrolarında görevlendirdik. Attığımız adımlarda onları dahil ettik.
Biz, bu arkadaşlarımızın haklarının verilmesi için mücadele ettik.
Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalıştık. Yapacak daha
çok işimiz var. Yasanın TBMM’den çıkması konusunda düzenlemeler
yapılacak. Yönetmelik hazırlanacak. Yerel Yönetimlerdeki arkadaşlarımızın Belediyelerin imtiyazlı şirketleri de yasayla düzenlenmesi
gerekiyor. Henüz istediğimiz çerçeve oluşturulmuş değil. Ama Genel çerçeve ana çizgileriyle ortaya çıkmış durumda.

Hak-İş Olarak Bu Sorumlulukla Devam Edeceğiz
Bütün taşeronlar bir ön şart olmaksızın kamuda kadrolu işçi olarak
işe devam edecek. Belediyelerde de kendi şirketinde devam edecek.
Mevsimlik işçilerde de önemli karar alındı. Onların çalışma süreleri
uzatıldı. Bundan sonra, HAK-İŞ olarak bu sorumlulukla devam edeceğiz. Dayanışma içerisinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.

Bu atılan adım tarihi bir adımdır. Bu adımın mimarlarına teşekkür
ediyoruz. Sayın,Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yurtdışına
giderken HAK-İŞ olarak Esenboğa havaalanında sabah soğuğunda alanı doldurduk. Kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız'da HAK-İŞ'li Taşeron İşçilerimize konuştu, mutlu oldu. Biz
çalıştık, en önde mücadele ettik ve sonuç aldık. Bu çalışmanın, bu
sonucun ne kadar isabetli olduğunu ifade etmemiz lazım.

Bundan Sonra Artık Taşeron Şirketler Yer Almayacak
Sürdürülemez hale gelen bir sistem, artık tarihe karışmıştır. Mutlu
olacağımız bir sonuçla ortadan kaldırılmıştır. Devlet ilk defa 1933’ten
bu tarafa kamuda taşeron çalıştırmaktan vazgeçiyor. Taşeron sistemi artık kamuda olmayacak. Bu büyük bir karar ve tarihi bir olaydır.
Bundan sonra artık taşeron şirketler yer almayacaktır. Bu bizim için
çok önemli kazanımdır.
Başarı Allah’ın lütfudur. Biz sebepleri oluşturduk. İyi niyetle, samimiyetle mücadele ettik. Yola böylece çıktık. Bu yolda binlerce, on
binlerce, yüzbinlerce kardeşimizin alın terleri var. Bu HAK-İŞ’in,
arkadaşlarımızın başarısıdır. Başarı ve geldiğimiz tablonun mimarı
birlik ve bütünlüğümüzün ifadesi teşkilatımızdır.
Yaptığımız mücadele kutlu ve onurlu bir mücadeledir. Bundan sonra
da aynı istikamette devam edeceğiz. HAK-İŞ’i, Sendikamız HAK-İŞ’i
milyonlara ulaştıracak çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ciddi bir
yeni üye kampanyasına ihtiyacımız var. Yeniden seferber olacağız.

Hak-İş’in Gücü, Türkiye’nin Gücüdür. Türkiye’nin
Barışıdır, Kardeşliğidir
HAK-İŞ’in gücü, Türkiye’nin gücüdür. Türkiye’nin barışıdır, kardeşliğidir. Daha da ileriye gitmek zorundayız. Hem nitelik hem de nicelik önemlidir. Sayımızı da artıracağız, kalitemizi de, muhtevamızı
da geliştireceğiz. Adalet ve istikametten ayrılmayacağız. Bu olursa,
farklılığımız ortaya çıkar.”

ABD’nin Kudüs Kararına Karşı Birlikteliğimizi,
Kararlılığımızı Ortaya Koymamız Gerekiyor
Ülke gündeminin diğer önemli bir konusunun da Kudüs olduğunu
belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “ABD’nin Kudüs’ü başkent ilan etmesi ve elçiliğini buraya taşıma kararı ciddi bir krizi beraberinde getirdi. Bölge yeni bir ateş çemberinin içine atılmaya çalışılıyor. Buna karşı birlikteliğimizi, kararlılığımızı ortaya koymamız
gerekiyor” dedi.

Uluslararası Sendikal Harekete de Bu Konuyu
Taşıyacağız
“Kudüs, üç dinin de kutsal kentidir. Mescid-i Aksa,
mübarektir, kutsal mekânımızdır. İlk kıblemizdir” diyen Arslan, “Biz bu konuda da gerekeni yapacağız.
Uluslararası sendikal harekete de bu konuyu taşıyacağız. Bu konuda duyarlılığımızı yükselterek devam ettireceğiz. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz.
Filistin ve Kudüs’e destek Sendikalar Birliği Başkanı
olarak da konunun yakın takibindeyiz. Bu konuda da
elimizden gelen mücadeleyi yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.
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10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
ARSLAN: İNSANLARIN YAŞAMA HAKKI
GARANTİ ALTINA ALINMALIDIR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, başta son günlerde Kudüs olmak üzere bölgemizde ve tüm dünyada yoğun olarak insan
hakları ihlali yaşandığına dikkati çekerek, “Öncelikle insanların yaşam hakkı garanti edilmelidir. Temel insan haklarından olan asgari
yaşama standardı, sosyal koruma, düşünceyi ifade ve örgütlenme
gibi sosyal haklar, insan haklarının teminatıdır ve güvence altına
alınmalıdır” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 7-10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Haftası ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla
yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“’İnsan haklarının anayasası’ olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
kabul edilişinin 69. yılı olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde, bölgemizde ve tüm dünyada insan hakları ihlallerinin yaşanıyor
olmasını üzüntüyle karşılıyoruz.
Temel insan haklarından olan asgari yaşama standardı, sosyal koruma, düşünceyi ifade ve örgütlenme gibi sosyal haklar, insan haklarının teminatı konumundadır. Ancak günümüzde bu temel insan
hakları alanlarında hala büyük eksiklikler yaşanmaktadır.
İnsani ve vicdani tüm ilke ve değerler yok sayılarak tüm dünyanın
gözleri önünde Kudüs’te insanlara acımasızca zulüm edilmektedir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı sonrasında bölgede yaşanan çatışmalar sonucu
çok sayıda insanın acımasızca yaşama hakkı elinden alınmıştır.
Trump’ın bu şekilde hareket etmesi Birleşmiş Milletler’in 1980 kararına aykırı olduğu gibi aynı zamanda insanların yaşama hakkının
ellerinden alınması dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne de aykırıdır.
Dünya siyasetinde çatışmacı, savaştan yana bir tutum izlemek, acı,
üzüntü kan ve vahşetten başka bir şey getirmeyecektir.

Trump’ın bu acele ile verilmiş yanlış karardan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz.
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya
gelerek bu konuda bir yol haritası oluşturacağız. Bu konuda hem
dünyada hem de ülkemizde yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşacağız
Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki
alanında bulunan ülkelerde yaşanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürmüştür.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası kuruluşlar mültecilerin yaşadığı insanlık dramı karşısında bir an önce harekete
geçmelidir.
HAK-İŞ olarak, insan haklarını; salt siyasal haklar olarak algılamak
yerine, ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere geniş anlamı ile
algılamakta ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz. Daha
fazla demokrasi, daha fazla düşünceyi ifade etme özgürlüğü, daha
fazla ekonomik ve sosyal hak talebimizi bir kez daha vurgulamak
istiyoruz. En önemlisi insanların yaşam hakkının garanti edilmesini
istiyoruz.”

ARSLAN, ULUSLARARASI İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Aralık 2017 tarihinde İŞKUR
tarafından düzenlenen Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresine
katıldı.
Kongreye Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdürü
Cafer Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile
İŞKUR yetkilileri katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu istihdam konusunda günümüzde gelinen nokta hakkında açıklamalarda bulundu.
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ARSLAN, ÖZ SAĞLIK-İŞ
2. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI
Bizi Güçlü Kılan Sayımız Değil,
Davamızdır
Genel kurula hitaben konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, “Biz sıradan bir örgüt değiliz. Biz yola çıktığımızda bir davanın mensubu olduğumuz bilinciyle yola çıktık. HAK-İŞ
bizim büyük bir davamız, büyük bir
sevdamızdır. Bizler de bu davanın, bu
sevdanın birer neferi olarak yola çıktık” dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikasının dava inancıyla yola çıktığı için başarılı olduğuna işaret eden Arslan, “Öz Sağlık-İş
Sendikası mutlaka özel sektörde var
olmalıdır. Çünkü sendikacılığın reel
ilerleyebileceği alan özel sektördür”
ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Aralık 2017 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kuruluna
katıldı.
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Danıştay üyesi Muharrem Özkaya, Ak Parti
Eski Manisa Milletvekili ve Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Hasan Çiloğlu, Öz

Sağlık-İş Sendikası delegeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Divan kurulu başkanlığını konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’in yaptığı divan kurulu, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Öz Büro-İş Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Remzi Karataş ve divan kurulu üyeleri tarafından
oluşturuldu.
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Öz Sağlık-İş’in Özel Sektörde Yer Alması Gerekiyor
Öz Sağlık-İş Sendikasının mutlaka özel sektörde yer alması gerekliliğini vurgulayan Arslan, “21’inci yüzyılın sendikal yapılarının güç
kazanabileceği, büyüyebileceği en temel alan özel sektördür. Sendikacılığın bütünüyle akılla, mantıkla ve reel bir kısım gerçeklerle
yapılabildiği alan özel sektördür. Dolayısıyla bizim Öz Sağlık-İş Sendikamızın hastanelerde, polikliniklerde çeşitli sağlık kuruluşlarında
mutlaka var olması gerekiyor” diye konuştu.

Devletimiz Artık Taşeron Sisteminden Vazgeçiyor
5 Aralık 2017 tarihinde Ak Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenleme ile
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm taşeron işçilerin artık
işçi kadrosuna alınacaklarının açıklanmasını tarihi bir karar olarak
değerlendiren Arslan, “Hükümetin yaptığı açıklamaya göre devleti-
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Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve Filistin’i Kendi Davamız
Olarak Görüyoruz
Arslan, “Konferansa katılan ülkelerin desteği ve onayıyla HAK-İŞ,
Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin başkanı olmuştur. Bu bizim için büyük bir onurdur. O nedenle biz HAK-İŞ
olarak Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve Filistin’i kendi davamız olarak
görüyoruz” diye konuştu.

miz artık taşeron sisteminden vazgeçiyor. Bu çok tarihi bir karardır.
Taşeron işçiliği sisteminden kamu işçiliğine döndüğümüzde kamunun daha fazla kazanacağından emin olun. İnanın bütünüyle bu maliyet kamunun lehine olacak” açıklamasında bulundu.

Mescid-i Aksa ve civarının Allah tarafından kutsandığını anlatan Arslan, “Orası Hz Peygamberin semaya yükseldiği yerdir. Onun için Kudüs ve Mescid-i Aksa yeryüzündeki bütün Müslümanlar için kutsal
topraklardan birisidir. Mekke ve Medine-i Münevvere nasılsa Kudüs
de Mescid-i Aksa da bizim için aynıdır. Onun için Kudüs için yapılacak her şey bizi yakından ilgilendirir. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği olarak bu konuda bir yol haritası oluşturacağız. Bu konuda hem dünyada hem de ülkemizde yapılması gerekenleri sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Sendikamız 1 Yılda TİS Yetkisi Almıştır
HAK-İŞ’in Açıklamadığı Hiçbir Bilgiyi Ciddiye Almayın
Arslan, “Taşeron düzenlemesi hakkında HAK-İŞ’in açıklamadığı
hiçbir bilgiyi, hiçbir haberi ciddiye almayın. Konfederasyonumuzdan
açıklanmayan hiçbir hususu dikkate almayın. Çünkü ciddi bir bilgi
kirliliği var” dedi.

Genel kurulda konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet
Sert, “Öz Sağlık-İş Sendikamız kurulduğu tarihten itibaren bir yıl gibi
kısa bir sürede üye sayısı bakımından ülke barajını aşarak Toplu İş
Sözleşmesi yapma yetkisini almış ve 2017 Ocak ayında ise iş kolunda birinci sıraya yerleşmiştir” açıklamasında bulundu.

Taşeron sorununun çözümünde çok sayıda insanın önemli ölçüde
emeği olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu başarıya ulaşmamızda
emeği olan tüm teşkilatlarımıza, belki sendikalarımızın hiçbir kademesinde görev almamış ama seher vakitlerinde bizlere dua eden
arkadaşlarımızın da bu başarımızda payı olduğuna inanıyorum.
Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Bizim Üst Kimliğimiz ve Misyon Kaynağımızdır

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni
Kudüs’e taşıma kararı konusuna değinen Arslan, 23-24 Ekim 2017
tarihlerinde dünyanın çeşitli bölgelerinden 250 yakın katılımcıyla
İstanbul’da gerçekleştirilen II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki
Örgütler Konferansını HAK-İŞ ile MEMUR-SEN ortaklığında gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Taşeron Konusunda Önemli Bir Adım Atılmıştır

Sert, “HAK-İŞ hangi değer ve misyona sahipse, yerel ve küresel sorumlulukları neyse, Öz-Sağlık İş de aynı misyonu ideal edinmiştir.
Çünkü HAK-İŞ bizim üst kimliğimiz ve misyon kaynağımızdır” diye
konuştu.

HAK-İŞ’in uzun yıllardır gündeminde olan taşeron sorununa köklü
çözüm getirilmesi konusunda çok önemli bir adım atıldığını söyleyen Sert, “Bu adımı, bir yandan taşeron işçiler, diğer yandan mevsimlik işçiler ve 4C’ liler için tarihi bir adım olarak görmek gerekir”
dedi.
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ARSLAN, ÖZ FİNANS-İŞ 2. GENEL KURULU’NA KATILDI
HAK-İŞ’in bir dava örgütü olduğunu ve
yanlış yerde saf tutmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ
kuruluşundan beri doğru yerde durmanın mücadelesini vermektedir. Filistin
meselesinde de 42 yıldır doğru yerde
durmaktadır. Biz Trump’ın yanlış Kudüs
kararından önce de Kudüs davasına
sahip çıkma konusunda inisiyatif aldık.
Bu yıl ‘Kudüs için hep birlikte’ temasıyla
‘Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı’nın ikincisini gerçekleştirdik. HAK-İŞ Genel Başkanı olarak
bu birliğin da başkanlığını yürütüyorum. Yarın Kudüs’le ilgili mesajlarımızı vermek üzere Ankara’da Tandoğan
Meydanı’nda olacağız. Burada bütün
güçlerimizi kullanarak o meydanı doldurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Aralık 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz Finans-İş Sendikası’nın 2. Olağan Genel
Kuruluna katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Türk Parlamenterler
Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları
Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay ve Settar Arslan, HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan
ve yöneticileri,Ziraat Bankası ile Halk Bankasının İnsan Kaynakları
yöneticileri, Öz Finans-İş Sendikası’nın delegeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurulun Divan Başkanlığını Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil yaptı.

Arslan, Bütün Hak-İş’lileri Kudüs Mitingine Davet Etti
Genel Kurulda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bütün HAK-İŞ’lileri 17 Aralık Pazar günü (yarın) Tandoğan Meydanı’nda yapılacak olan Kudüs Mitingi’nde buluşmaya davet etti.
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Mescid-i Aksa Giderse Kâbe de Tehdit Altında Demektir
HAK-İŞ olarak Filistin ve dolayısıyla Kudüs konusunda Türkiye ve
dünya çapında başka etkinlikler de yapmak istediklerini belirten
Arslan, “Bütün HAK-İŞ teşkilatımızdan bu çalışmalarımıza destek
vermesini istiyorum. Biz biliyoruz ki, Mescid-i Aksa giderse Kabe de
tehdit altında demektir. Değerlerimize birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

Taşeron Düzenlemesine Katkı Vermeye Devam
Edeceğiz
Arslan, konuşmasında taşeron düzenlemesine de değindi. Düzenlemeden sendikalara üye olmayan taşeron emekçilerin de yararlanacağını kaydeden Arslan, “Düzenlemenin eksik tarafları olabilir. Geçici
ve Mevsimlik İşçilik konusu bizim çabalarımız neticesinde düzenlemeye dahil edildi. Gönlümüz Geçici ve Mevsimlik İşçilerin 1 tam
yıl çalışabilmesiydi. Kanun tasarısı görüşülürken bu süreçte daha
aktif çaba göstereceğiz. Taşeron düzenlemesinin bizim taleplerimiz
doğrultusunda tamamlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz” diye
konuştu.
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Taşeron düzenlemesindeki tarihi adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür eden Arslan, Onunla birlikte Başbakan
Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
Maliye Bakanımız Naci Ağbal, Bakanlar Kurulu ve Ak Parti yöneticilerine teşekkür etti.

Asgari Ücret Komisyonu, Türkiye’nin Gerçeklerine Göre
Yeniden Düzenlenmeli
Arslan, konuşmasında Asgari Ücret Komisyonu’nun yapısını eleştirdi. Komisyonun temsil yapısının Türkiye’nin gerçeklerine yakışmadığını ifade eden Arslan, “HAK-İŞ olarak önemli ve büyük bir emek
örgütüyüz, ama komisyonda yokuz. Çalışmaları medyadan öğreniyoruz. Bu konuda biz de bir şeyler söylemek ve sorumluluk almak
istiyoruz. Asgari ücretin yeni bir anlayışla, sosyal bir ücret olarak
tespit edilmesi gerekiyor. Ama bu yapıdan tatmin edici bir ücret çıkmasının imkanı yok. Komisyonda yaşananlar bir tiyatrodur, komedidir. Komisyon Türkiye’nin gerçeklerine ve dünyadaki gelişmelere
uygun olarak yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.
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ve sigorta sektöründe de örgütlenmelidir. Öz Finans-İş Sendikamızın değerli başkanı ve yönetim kurulunu, 4 yıl gibi kısa bir sürede
tamamladığı örgütlenme başarısı ve Anayasa Değişikliğini içeren
referandumda gösterdikleri faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum.

Eroğlu: Hak-İş’in Güçlü ve Saygın Bir Sendikasıyız
Genel Kurulda konuşan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, “HAK-İŞ’li olmanın bir anlamı ve onuru vardır, sorumluluğu vardır. Biz HAK-İŞ’in güçlü ve saygın bir sendikası olmanın
onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
Sendikacılığı duyarlılık, bağımsızlık ve dava olarak tanımlayan Eroğlu, “Sendikacılığın amaçları olmalıdır. Başımızı öne eğdirmeyen bir
sendikacılık yapmak istiyoruz. Kadim değerlerimize olan bağlılığımız kırmızı çizgimizdir. İnsana yakışır bir iş ve hayat için mücadele
etmek bizim sorumluluğumuzdadır. Sorunlara çare bulunca derdiniz bitmez. Çünkü bizim davamız büyük. 15 Temmuz’da ölümü bile
şehadet şerbetine çevirebilen bir davamız var” ifadelerini kullandı.

Halk Bank’a Sahip Çıkmalıyız
Halk Bank konusunda ABD’de devam eden hukuksuz yargılamanın
Türkiye’ye yönelik bir yargılama olduğunun farkında olduklarını ifade eden Arslan, “Emperyalist emellerin önünde durduğu için Halk
Bank’a ve dolayısıyla Türkiye’ye ceza verilmek isteniyor. Bu konuda
bir duruş sergilememiz gerekiyor. Halk Bank’a çıkıyoruz. Bu konuda
bir etkinlik yapacağız” dedi.

Arslan, Öz Finans-İş Genel Başkanı ve Yönetimini
Tebrik Etti
HAK-İŞ’e bağlı olarak finans işkolunda faaliyet gösterecek bir sendikanın kurulması için uzun yıllardan beri mücadele ettiklerini nihayetinde Öz Finans-İş Sendikasını kurduklarını belirten Arslan, “Kuruluşunun besmeleyle, dualarla olduğu bu sendikamızın başarıyı ede
etmesinden dolayı mutluyuz. Öz Finans-İş sigorta diğer bankalarda
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ARSLAN, OLEYİS GENEL KURULUNA KATILDI
Arslan, “Konfederasyonumuz ve sendikal
hareketin onur abidesi olan OLEYİS sendikamızın HAK-İŞ bünyesinde yer almasından
duyduğum gurur ve sevinç oldukça büyüktür” dedi.
OLEYİS sendikasının Türkiye’deki sendikal
hareketin oluşturulmasında, sendikalar
mücadelesinin hukuki bir zemine taşınmasında ve Türkiye sendikal hareketinin ortaya
çıkmasında büyük bir misyon, sorumluluk,
mücadele ortaya koyduğunun altını çizen
Arslan, “Bu tarihi yürüyüşte Türkiye sendikal
hareketine çok büyük emek ve katkı veren,
bu mücadelede görev almış bugün aramızda
olmayanlara Allahtan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Üye Sayısını 3 Binlerden 5 Binlere
Taşımak Önemli Bir Başarı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Aralık 2017 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendikası 13. Olağan Genel Kuruluna
katıldı.
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAKİŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri, OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke,
Hizmet-İş Sendikası Kurucu Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
OLEYİS Sendikası yöneticileri, delegeleri ve basın mensupları katıldı.
OLEYİS 13. Olağan Genel Kurulu Divanı HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin başkanlığında oluşturuldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OLEYİS Sendikası 13. Olağan
Genel kurulunun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Arslan genel kurula hitaben yaptığı konuşmasında örgütlenmeden,
taşeron ve geçici mevsimlik işçilerle ilgili yapılan son düzenlemeden, asgari ücret tespitine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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OLEYİS Sendikasının 5 yıllık bir dönemde üye sayısını 3 binlerden 15
binlere taşımasının önemli bir başarı olarak değerlendiren Arslan,
“Bu adeta iğneyle oya işler gibi işlenerek, mücadele edilerek ve iş
kolumuzun zorluklarının farkında olarak büyük bir çaba ile gösterilen bir mücadelenin sonucunda olmuştur” diye konuştu.
Sendikal hareketin aynı zamanda kollektif bir mücadele olduğunu
vurgulayan Arslan, “Sendikal hareket aynı zamanda birlikte yapılan
bir mücadeledir. Sadece sözle olmamalı bizzat meydanlarda beraber olmak demektir. Bu anlamda OLEYİS sendikası ne zaman üzerine bir görev düşmüşse, ne zaman ihtiyaç hissedilmişse en önde ve
bizle beraber yer almıştır. Bu her türlü takdirin üzerindedir” sözlerini
kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Taşeron Konusunda Tarihi
Bir Açıklama Yapmıştır
Arslan, “Taşeron konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklama tarihi bir açıkla-
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HAK-İŞ Olarak Biz de
Elimizi Taşın Altına
Koymak İstiyoruz
“Medyada sık sık bize asgari ücret ne olsun diye
soruyorlar. Bu soru¬ya
cevap vermemiz için bunun gereğini yapabilmemiz gereken yerde bulunmamız gerekiyor. Ama
hiçbir yerde yokuz” diyen
Arslan şöyle devam etti;
“O yüzden Türkiye’nin gerçeklerini bilen ve şartlarını
iyi okuyan bir yaklaşımla
asgari ücretin tespit edilerek belirlenmesi gerekiyor. Biz asgari ücret tespit
madır. Sayın Cumhurbaşkanımızın artık kamu kurumlarında taşeron uygulamasından vazgeçildiğini ilan etmesi ve kamuda çalışan
taşeron işçilerin kamuda işçi statüsünde çalışacaklarını ilan etmesi
kamuda çalışan taşeron işçileri çok mutlu etmiştir. Yerel yönetimlerde de taşeron sisteminden vazgeçilmiş olduğunun açıklanması
da çok önemli bir karardır” değerlendirmesinde bulundu.
“Ayrıntılarını henüz bilmiyoruz ancak çerçevesi belirtilen bu açıklamalar ülkemiz için çalışanlar için kamu hizmetlerinin geleceği için
çok önemli açıklamalar olarak değerlendirmekteyiz” diye konuşan
Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Ayrıca kamuda çalışan geçici mevsimlik işçiler ile 4C konusunda getirilen düzenlemeleri de
HAK-İŞ olarak çok önemli düzenlemeler olarak değerlendiriyoruz.
Bu düzenlemeler için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Sayın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na ve bütün Bakanlar kurulu
üyelerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. En kısa zamanda bu düzenlemelerin açıklanan çerçevede hayata geçirilmesini beklemekteyiz.”
Gündemde bulunan asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Bizler asgari ücret komisyonunun toplandığı ya da toplanacağı tarihi medyadan öğreniyoruz. Bizi temsil
edenler bizimle konuşmaya gerek görmüyorlar” şeklinde konuştu.

komisyonunun yapısından kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Onun için bizim sorunu kaynağında çözmemiz gerekiyor. O yüzden önce asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirmemiz
gerekiyor. Belki orada olmamız tüm işleri çözmek anlamına gelmiyor ama HAK-İŞ olarak biz de elimizi taşın altına koymak istiyoruz.
Hükümetimizin bu konuya da el atmasını arzu ediyoruz.”
OLEYİS Genel Başkanı Vedat
Böke, HAK-İŞ’in ilkeleri, prensipleri ve hedefleri olduğunu belirterek, “HAK-İŞ bir istikrar abidesi,
bir demokratik adres, işçilerin
güvencesi olarak kurulmuş olup
bu yolda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Çünkü HAK-İŞ ilkeli,
kararlı, onurlu sendikal mücadelenin adıdır. Biz de OLEYİS Sendikası olarak, onurlu, kararlı, güven,
şeffaf ve sorumlu sendikacılık
anlayışımızdan taviz vermeden
emek ve demokrasi ekseninde
çalışmalarımız yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
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YILDIZ, ENERJİ-İŞ SENDİKASI GENEL KURULUNA KATILDI
kendi iş kolunda önemli bir yere sahip
olduğunu vurguladı.
Türkiye’de çalışan bütün işçileri davet
edebilecekleri bir evi oluşturduklarını belirten Yıldız, “HAK-İŞ’e inanan, güvenen,
sendikal mücadeleyi birlikte yapmaya
hazır olan bütün emekçileri HAK-İŞ çatısı altında toplanmaya davet ettik. Bu
davetimizi işçi kardeşlerimiz karşılıksız
bırakmadı. İşçi kardeşlerimiz HAK-İŞ’e
inanarak, güvenerek üye olmaya devam
ediyorlar” diye konuştu.
Davetin taşeron işçiler tarafından geri
çevrilmediğini anlatan Yıldız, “Sendikacılıkta ilkeli, onurlu ve kararlı sendikacılığın
adresi olan HAK-İŞ, taşeron işçilerimize
gönlünü açmış, işçilerimiz de bütün samimiyetleriyle HAK-İŞ’e güvenerek üye
olmuşlardır” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in çalışma hayatının hem Türkiye’de hem de dünyada her
türlü çalışma kapasitesi, yetkinliği, bilgisi ve becerisi olan bir konfederasyon olduğunu anlatan Yıldız şöyle devam etti; “Taşeron konusunda taşeronu bir bütün olarak hedef aldık. Hükümet hazırlık
sürecinde ayrıntısını bilmediğimiz teknik bir yaklaşımla KİT’leri dışarıda tuttu. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu sorunun da
giderilmesi için mücadelemiz devam edecektir.”
Enerji-İş Sendikasının gün geçtikçe büyüyerek güçlenen bir sendika olduğunu belirten Yıldız, “Enerji-İş Sendikamızın 2. Olağan Genel
Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 31 Aralık 2017 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilen konfederasyonumuza bağlı Enerji-İş
Sendikası 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.
Genel kurula HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri, Enerji-İş Sendikası yönetim kurulu
üyeleri katıldı.
Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman
Yıldız, Aralık ayının başından sonuna kadar
bereketli bir ay olduğunu belirterek, Aralık
ayında konfederasyonumuza bağlı 4 sendikanın genel kurulunun gerçekleştirildiğini
söyledi.
HAK-İŞ’in 20 ayrı iş kolunda örgütlü olduğunu anımsatan Yıldız, Enerji-İş Sendikasının
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Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, “Enerji-İş
Sendikasının 2. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Bizlere desteğini esirgemeyen HAK-İŞ Konfederasyonumuzun değerli başkanı Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ’imizin değerli
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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ARSLAN, ÖZ BÜRO-İŞ BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI

bizden bir sendika kuruluşunu talep
etmeleri üzerine bizim bu konudaki
eksikliğimizin gündeme gelmesini
sağlayarak Öz Büro İş Sendikamızın
kuruluşunu hızlandırmış olduk” diye
konuştu.
Öz Büro İş Sendikasının kuruluşunu
hayırla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, “Sendikalarımızda çalışanların sendikalı olmalarını istedik.
Onların da yasal gerekli haklarını almalarını istedik” dedi.
Taşeron konusuna değinen Arslan,
“Taşeron konusundaki çalışmalarımızı sürdürürken ihlasla, samimiyetle ve iyi niyetle çalışmalarımızı
yürüttük” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Aralık 2017 tarihinde Kızılcahamam’da konfederasyonumuza bağlı Öz Büro İş Sendikası Başkanlar Kuruluna katıldı.
Başkanlar Kuruluna Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra
Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Öz Büro İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ile temsilciler katıldı.
Başkanlar Kurulunda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Öz Büro İş Sendikasının kurulmasından önce sendikalarımızda
çalışanlarımız sendikasızdı. HAK-İŞ’te büro iş kolundaki bir sendika eksikti. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığından yoğun bir şekilde

Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık
2017 tarihinde taşeron konusunda
yaptığı açıklama tarihi bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın
artık kamu kurumlarında taşeron
uygulamasından vazgeçildiğini ilan etmesi ve kamuda çalışan taşeron işçi üyelerimizin kamuda işçi statüsünde çalışacaklarını ilan
etmesi kamuda çalışan taşeron işçi üyelerimizi çok mutlu etmiştir.
Yerel yönetimlerde de taşeron sisteminden vazgeçilmiş olduğunun
açıklanması da çok önemli bir karardır” dedi.
“Yeni taşeron düzenlemesiyle artık kamuda taşeron sisteminden
vazgeçilmiş oluyor” diyen Arslan, “Kamuda çalışan taşeron işçi
üyelerimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada kendilerine
verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Bu görevleri-
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ni yerine getirirken kamu işçisi olmanın moral ve motivasyonu ile
çalışmaya devam edeceklerdir. Bu yeni dönem kamu hizmetlerinin
kalitesinin ve verimliliğinin çok daha yukarılara çıkacağı bir dönem
olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, HAK-İŞ’in taşeron sorununu en başından bu yana sahiplenen ve taşeron sorununun çözülmesi için sürekli olarak çaba gösterdiğini belirterek, “Bu
konunun çözümü için HAK-İŞ üzerine düşeni yapmıştır. 24 Aralık
2017 tarihinde yayınlanan KHK ile karanlık bir devri kapatmış olduk”
diye konuştu.
Gülbaba, “HAK-İŞ ilk günden son güne kadar taşeron konusunda
her zaman sorumlu davranmış, son derece ince düşünerek, stratejik kararlar alarak bu konudaki mücadelesini sürdürmüştür” dedi.
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ARSLAN, İSDEMİR’DE TİS TÖRENİ
KUTLAMALARINA KATILDI
Mitingde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin HAK-İŞ, OYAK, İSDEMİR ve ülkemiz
için hayırlı olması dileğinde bulunarak, için
ülkemizin gerçekleri ve üyelerimizin yararına bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak büyük bir gayretle çalıştıklarını
ifade etti.
Arslan, “Toplu sözleşme yetki süreci ve
daha sonra ortaya çıkan toplu sözleşme
sürecinin barış içerisinde sonuçlanmış
olmasını hem ülkemiz açısından, hem çalışma hayatımız açısından, hem endüstri
ilişkiler sistemimiz açısından hem de İSDEMİR’in geleceği açısından son derece
kıymetli ve değerli buluyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Aralık 2017 tarihinde Hatay
İskenderun’da bulunan İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR)
meydanında gerçekleştirilen kutlamaya katıldı.
HAK-İŞ ile OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun
Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) arasında 3 binden fazla üyemizi ilgilendiren 26’ncı dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreni kutlamaları İskenderun İSDEMİR meydanında gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çelik-İş Genel Başkanı Yunus
Değirmenci, Ak Parti İskenderun Milletvekili ve TBMM İdari Amiri
Orhan Karasayar, Çelik-İş Sendikası ve İSDEMİR yöneticileri katıldı.
29 Aralık 2017 tarihinde toplu iş sözleşmesinden doğan kazanımları
öğrenmek ve edinilen hakları kutlamak amacıyla İskenderun İSDEMİR Meydanında toplanan binlerce üyemiz oluşan coşkulu kalabalıkla bir araya geldiler.
Mitingde OYAK ile İSDEMİR arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden elde edilen kazanımlar ve haklar açıklanarak üyelerimizi bilgilendirdik.

Arslan, “Bu sözleşmenin imzalanmasında
emeği geçen başta OYAK Genel Müdürü
Savaş Toker olmak üzere, İSDEMİR Genel
Müdürü Toker Özcan, HAK-İŞ yöneticilerine, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Yeni Bir Anlayışın İnşası Sürecindeyiz
Yeni bir anlayışın, yeni bir yaklaşımın, yeni bir kültürün inşası sürecinde olduklarını belirten Arslan, “Artık İSDEMİR ve OYAK’la rakip
değil, sosyal ortağız. Birbirimizle kavga değil, geleceği inşa edeceğiz. Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine barışı, rekabet yerine
birlikte çalışmayı ve geleceği birlikte inşa etme anlayışını bu işletmede hakim kılacağız. Hem Türk endüstri ilişkiler sistemine, hem
çalışma hayatımıza, hem ülkemize, hem bölgemize, hem işletmemize, hem de kurumumuza yeni bir anlayışı hakim kılarak bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Çağı Başlatıyoruz
İSDEMİR’de yeni bir çağı başlattıklarını vurgulayan Arslan, “Biz burada yeni bir çağı başlatıyoruz. Eski çağı kapatıyoruz ve yeni bir çağı
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İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan’ın temennisinin İSDEMİR tesislerinde 1 yıl boyunca hiçbir iş kazasının olmadığı bir anlayışı oluşturabilmek olduğunu açıklayan Arslan, “Bunun için HAK-İŞ ve Çelik-İş
olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine azami dikkat edeceğiz.
Hiçbir işçimizin tırnağına dahi zarar gelmemesi için elimizden gelen
tüm çabayı sarf edeceğiz” sözlerini kullandı.

Yeni Dönemde Geleceğimizi Burada Göreceğiz

hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yeniçağın temellerini atarken birbirimize karşı açık, şeffaf ve dürüst olacağız. Birlikte işletmenin geleceğinde söz ve karar sahibi olacağız. İSDEMİR’in rekabet gücü, ihracatı, bilançosu, yatırımları ekmeğimiz kadar, ücretimiz kadar bizim için
önemli ve biz bu konuda inisiyatif alacağız” şeklinde konuştu.
İSDEMİR’in geleceği için birlikte çalışacaklarını anlatan Arslan, “İSDEMİR’in bölgemiz ve ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunun
farkındayız. Bu işletmenin bu fabrikanın geleceğe taşınmasında ve
gelecekte daha güçlü olmasında daha fazla yatırım ve istihdam yapmasında daha çok ihracatında daha fazla başarısında bizler de rol
almak istiyoruz. O yüzden İSDEMİR’in geleceği için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Arslan, “Esas sözleşmeyi biz inşallah 3 sene sonra gerçekleştireceğiz. Bu geçiş döneminde imzaladığımız sözleşme bizim için bir
geçiş sürecidir. Bu süreçte işletmede kavgalar olmadan, grev çanları çalmadan, eylemler olmadan, sabırla ve aynı zamanda vakurlu
bir duruşla bize güvendiniz ve bizim arkamızda sapasağlam durdunuz. Türkiye’nin şartları, demir-çelik sektörünün şartları, ülkemizin
ekonomik durumu, dünya krizinin yaşandığı bir dönemde bu toplu
iş sözleşmesini başarılı bir toplu iş sözleşmesi olarak gönülden imzaladım. Yeni dönemde inşallah hepimiz bu işletmede geleceğimizi
göreceğiz ve bu işletmede hayatımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Alın terini ve emeğini bu fabrikaya veren hiçbir arkadaşımız
artık işinden endişe etmesin ve orada çalışmaya devam etsin” dedi.

Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’i Olarak Yeni Bir Dönemi
Başlattık
Mitingde coşkulu kalabalığa seslenen Çelik-İş Sendikası Genel
Başkanı Yunus Değirmenci, “İSDEMİR ile imzaladığımız bu toplu iş
sözleşmesi ile yeni Türkiye’nin yeni Çelik-İş’i olarak, yeni bir dönemi başlatarak, işçisiyle, işvereniyle, devletiyle, milletiyle, barışık bir
sendikal yaşamı hayata geçirdik. Sözümüz, İSDEMİR çalışanlarına,
yetki alarak, bir tarih yazmaktı. Ne aldatan olacağız, ne de aldanan
olacağız dedik. İş barışını, huzuru ve kardeşliği de, sağlayacağız dedik. Hamdolsun, yetkiyi aldık, tören yaparak, taçlandırdık” dedi.
Değirmenci, “Diyalog ve hoşgörü anlayışıyla, masa başında, OYAK
ve İSDEMİR Genel Müdürleriyle, HAK-İŞ’in katkılarıyla imzalanan
bu sözleşmemizin, sizlere, işyerimize, sendikamıza, bölgemize ve
ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, başta
OYAK Genel Müdürü, İSDEMİR Genel Müdürü, HAK-İŞ Genel Başkanı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan da zorlu bir süreçten geçtiklerini ve sonunda olumlu bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek,
imzalanan bu toplu sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı uğurlu
olması dileğinde bulundu.
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ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
2018 yılı için net 1.603 TL olarak belirlenen
asgari ücretin beklentileri karşılamaktan
uzak olduğunu söyledi. ARSLAN, Türkiye’nin
büyüme ve ihracat gibi temel ekonomik
göstergelerde önemli aşamalar kaydetmesine
karşın, bu gelişmelerin asgari ücretin tespitine
yansımadığını ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada
şu değerlendirmelerde bulundu:
“Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren asgari
ücret, 2018 yılı için net 1.603 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye, büyüme ve ihracat gibi temel ekonomik göstergelerde önemli aşamalar
kaydetmiş, 15 Temmuz’un bütün olumsuzluklarını bertaraf ederek
önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve bir milyona yakın taşeron işçinin
kadroya alınması, geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin
uzatılması ile çalışma hayatında ivme yaratmıştır. Türkiye ekonomik
büyümede dünya birincisi olmuştur. Bu başarılardan dolayı hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ancak bu olumlu gelişmelerin asgari
ücret artışına yansımadığını görüyoruz.
Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin; asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin
minimum düzeyi belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan
asgari ücret, bu haliyle emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan
rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin
yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır.
Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi kesimi açısından çalışanların

tamamını temsil etmekten uzaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsilen yer alan konfederasyon, işçi kesiminin taleplerini etkin bir şekilde ortaya koyamamaktadır. Uzlaşma
metnine şerh koymaktan öteye gidememektedir. Asgari ücrette, işçi
kesiminin tekelci ve yetersiz temsil durumu katılımcı bir yapı ile değiştirilmelidir.
Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından
vazgeçilmeli, Türk aile yapısına da uygun olarak asgari ücretli çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir.
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip
ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi
yükü hafifletilmelidir.
Hükümetin, asgari ücretin artışına bağlı olarak, işverenlere gelecek yükün bir kısmını paylaşmış olmasını, bir kısım iyileştirmeler
yapmasını işletmeler açısından olumlu buluyoruz. Ancak bu olumlu
gelişmeye karşın asgari ücret miktarını yeterli bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.”
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ARSLAN, 2018 YILINDA

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE UMUT EDİYORUZ

çözülmesi konusunda emeği olan başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın
Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanımız Sayın
Naci Ağbal olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada
şunları kaydetti:

HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN, Türkiye’de
son bir yıl içerisinde önemli
gelişmelere imza atıldığını,
bunlardan en önemlisinin
de taşeron, geçici ve
mevsimlik işçilik konusunda
olduğunu belirterek, “Taşeron
sorununun çözümü kamuda
hem maliyeti düşürecek,
hem de hizmetlerin kalitesi
ve verimliliğini artıracaktır.
Çalışma hayatında reform
niteliğindeki bu düzenleme
ile artık gelecekten daha
umutluyuz. 2018 yılında
daha güçlü bir Türkiye umut
ediyoruz” dedi.
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“Çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasında
olan HAK-İŞ; uzun yıllardan bu yana çalışma
hayatının kanayan bir yarası olan taşeron,
geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının
tespiti ve çözümü konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Yaptığı saha çalışmaları ile taşeron işçilerin sorunlarını tespit eden
HAK-İŞ Konfederasyonu, taşeron işçilere
yönelik örgütlenme kampanyaları başlatmış
ve büyük başarılar elde etmiştir. Ücretli modern köle muamelesi gören taşeron işçilerin
başta sendikal örgütlenmeler olmak üzere
çalışma şartlarının düzeltilmesi, toplu sözleşme sistemine dahil edilmesi ve kamuda
kadrolu işçi yapılması konusunda HAK-İŞ’in
başlattığı mücadele önemli bir karşılık bulmuş ve zaman içerisinde aşamalı olarak da
olsa kazanımlar elde edilmiştir.
Son olarak çıkarılan KHK ile çalışma hayatının kanayan yarası haline gelmiş olan taşeron sorunu merkezi bütçe ile düzenlenen
kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler,
yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli
idarelerin birliklerinde (KİT’ler hariç) ve kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışanlar
için büyük ölçüde çözülmüştür. Bu sorunun

Taşeron sorunun büyük ölçüde çözüme kavuşturulmasını, hem ülkemiz için hem de
çalışma hayatımız için tarihi bir adım olarak
değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye’de, kamu
kurumlarında ve yerel yönetimlerde taşeron uygulaması yasaklanmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin endüstri ilişkileri
sisteminde ve çalışma hayatında bugüne
kadar yapılmış en büyük reformdur. Taşeron
sorununun çözümü kamuda hem maliyeti
düşürecek, hem de hizmetlerin kalitesi ve
verimliliğini artıracaktır. Çalışma hayatında
reform niteliğindeki bu düzenleme ile artık
gelecekten daha umutluyuz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taşeron,
geçici ve mevsimlik işçiler konusunda geçmişten bu yana üyelerimizden aldığımız güçle kararlı bir şekilde yolumuza devam ettik
ve kazanımlarımızı aşamalı bir şekilde elde
ettik. Bundan sonra da KİT’ler başta olmak
üzere varolan ve ortaya çıkacak eksikliklerin
giderilmesi için yine üyelerimizden aldığımız
güç ve destekle mücadele etmeye devam
edeceğiz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, güvencesiz çalışmanın önlendiği, kayıtdışı istihdamın olmadığı, örgütlenmenin önündeki
engellerin kaldırıldığı, işsizliğin ve iş kazalarının olmadığı bir yıl diliyor, daha güçlü bir
Türkiye umut ediyoruz.
HAK-İŞ olarak, 2018 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine
hayırlar getirmesini diliyoruz.”
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TAŞERONUN ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMA HAYATININ
EN BÜYÜK REFORMUDUR
lışan taşeron işçiler ile KYK, Sevgi Evleri, Halk Sağlığı
ve Devlet Hastanesinde çalışan taşeron işçiler katıldı.
3 bini aşkın taşeron emekçinin katıldığı program ulusal ve yerel basın tarafından ilgiyle takip edildi.
Taşeron emekçiler, taşeron sorununun çözülmesinden duydukları sevinci, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çorum Milletvekilleri, siyasi partilerin
temsilcileri ile Çorum ve ilçe belediye başkanlarıyla
paylaştılar.

Taşeron Sorununun Çözümü Bütün
Dünyada Ezberleri Bozan Bir İştir
Salonu hınca hınç dolduran 3 bini aşkın taşeron
emekçiye hitap eden Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, taşeron sorununun çözümünde gelinen noktayı gurur ve onur verici olarak niteledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Çorum İl Başkanlığı tarafından 3 bini aşkın taşeron işçiyle gerçekleştirilen “İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
25 Aralık 2017 tarihinde Yıldız Park’ta gerçekleştirilen “İstişare ve
Değerlendirme Toplantısı’na Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra, HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti
Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Çorum İl
Başkanı Mustafa Köroğlu, Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy ve İskilip Belediye Başkanları, Çorum ve ilçe belediyelerinde ça-

5 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesinin 25 Aralık
2017 itibariyle KHK ile işçi kadrosunda istihdam edilmesini çalışma
hayatıyla ilgili kısa sürede atılmış tarihi bir adım olarak değerlendiren Arslan, “Taşeron sorununun çözülmesi bütün dünyada ezberleri
bozan bir iştir. Bu sorunun çözümü aynı zamanda bölgemiz ve bütün
insanlık için tarihi bir adımdır. Çünkü kamu işlerinin kamu işçisi eliyle yapılmak istenmesi, dünyada güvencesizliği dayatan küresel güçlere karşı da bir meydan okumadır. Küreselleşmenin bize dayattığı
kamunun küçültülmesi gibi dayatmalara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız “Hayır, kamu hizmetlerini kamu işçileriyle yapacağız” demiştir.
Bu sözü söyleyen milletin adamı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Çalışma Hayatında Yapılmış En Büyük Reformdur
Taşeronu sonlandıran karar ile 1933 yılında mevzuatımıza giren
taşeron sisteminden vazgeçildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:
“Mevzuatımıza 1933 yılında giren taşeron sistemi, aradan geçen 80
yıl sonra ilk defa hükümetimiz tarafından reddediliyor. Artık kamuda
taşeron sisteminden vazgeçen bir Türkiye var. Bu aslında sadece bu
ülke için değil, bölgemiz ve bütün insanlık için tarihi bir adımdır. İlk
defa hem yerel yönetimlerde hem bakanlıklarda ve kamunun alanında artık taşeron sisteminden vazgeçiyoruz. 2007 yılında 218 bin
geçici işçiye kadro verilmiş, ancak sorun son bulmamıştı. Taşeron
kararı çok farklı bir karar. Bundan sonra sizden sonrakilerde taşeron olmaktan kurtuluyor. Sadece sizler kadro almıyorsunuz artık bu
ülkedeki kamu hizmetleri, sizden sonra gelecek kamu işçileri eliyle
yürütülecek. Dolayısıyla bu olay sadece 300 bin, 500 bin ya da 1 milyon insanı ilgilendirmiyor. Bu açıdan bu karar Türkiye’nin geleceğini
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ilgilendiren bir adımdır. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı
artık Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Taşeron sorununun çözümü kamuda hem maliyeti düşürecek, hem de hizmetlerin kalitesi ve verimliliğini artıracaktır. Bu, çalışma hayatında alınmış
en büyük karar ve en büyük reformdur. Bütün sıkıntılara rağmen
geldiğimiz nokta gurur vericidir.”

Bu Düzenlenin Önemini Küçümsemeden Diğer
Sorunların Çözümü İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz
Taşeron sorununun çözümüyle birlikte çalışma hayatı ve Türkiye
için yöne bir dönem başladığını ifade eden Arslan, “Bu yeni dönemin
milletimiz, çalışanlarımız ve tüm ülkemiz için hayırlar getirmesini
diliyorum. Biz bu tarihi mücadeledeki başarımızla ne kadar övünürsek, bu başarıya destek veren, bunu KHK ile de hayata geçiren
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanımıza, Bakanlar Kuru-
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luna teşekkür ediyorum. Hem 4-C'li, hem geçici mevsimlik işçiler,
hem yerel yönetimlerde çalışan mevsimlik işçiler, hem kamuda çalışan işçilerle ilgili tarihi adımlar bizim için önemli. Bu düzenlemenin
eksiklikleri mutlaka var. Bunların düzeltilmesi için bir süreç bekliyor. KİT'lerdeki arkadaşların kadro alamaması gibi bazı sorunlar var.
Ama büyük fotoğrafı gözden kaçırmayalım. Türkiye'nin en büyük reformuna imza atıldı. Bu düzenlenin önemini küçümsemeden diğer
sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Çalışma
Bakanımız, ‘Bu düzenlemede eksik ve yanlışlık olabilir, bu konuyu
da değerlendirebiliriz’ demiştir. Çalışma Bakanımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız
olarak bizi anlayışla karşılamasına sevindik” ifadelerini kullandı.

anlayışa inat daha çok çalışacağız. Bize verilen emanetin hakkını
vereceğiz. Alın terimizi akıtacağız. Kamu hizmetlerini her yerde en
iyi şekilde yapacağız. Verimliliği ve kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağız. Bize bunu söyleyenlerin hepsi mahcup olacak.”

Bu Süreci Daha Da İleriye Götürmek Bizim
Görevimizdir

Sizin Mücadeleniz Olmasaydı Bu Haklara Ulaşamazdık

Taşeron konusunda birçok soru olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sorular gündemimizde. Dünden beri
KHK'nın bütün kararlarını teknik olarak inceliyoruz. Teknik bazı
kavramlar var. Yarın bir basın toplantısı yapacağız. Sonrasında hukukçularımızla değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki süreçte
eksik kalan alanlar, talepleri karşılanmayan arkadaşlarımızı ve bir
kısım noktalarda unutulmuş düzenlemeler de gündeme getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ve bu işin mimarlarına dua etmemiz lazım.
Bizi mutlu ettiler, onurlandırdılar. Sorunlarımıza duyarsız kalmadılar.
Bugün tarihi bir karara imza attılar. Bizde bundan sonra daha önce
yaptığımız gibi gece gündüz çalışarak bize verilen emaneti en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Kamu çalışanları olarak yerel yönetimler
ve kamu çalışanları olarak hayırlı bir iş yapıyoruz. 80 milyon insanımıza hizmet ediyoruz. Hem hayırlı bir iş yapıyoruz sevap kazanıyoruz hem de ailemizin rızkını kazanıyoruz. Bundan sonra bizlere daha
büyük bir sorumluluk düşüyor. Artık bize emanet edilen işimizi daha
büyük bir heyecan, motivasyon ve çabayla yapmaya çalışacağız. Ne
diyorlardı 'Eğer bu işçilere kadro verirseniz çalıştıramazsınız, taşeron işçiler kadro alırsa çalışmazlar, biz onları çalıştıramayız' diyen

Taşeron sorununun çözmek için yola koyulduklarında 3 konuya
dikkat çektiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: “Biz yola çıktığımızda bir, Türkiye taşeron sistemini taşıyamıyor. İki, kamu hizmetleri kamu işçisi eliyle yapılsın. Üç, arkadaşlarımızın işyerleri ve
sendikalarıyla münasebetleri devam etsin dedik. Bugün bu üç unsur
gerçekleşmiştir. Biz bu arada HAK-İŞ olarak taşeron emekçileri derneklerin tasallutundan da kurtardık” dedi.

HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli
işçi kadrosunda istihdam edilmesine ilişkin, "15 Temmuz'da siz canınız pahasına tankların önüne yattınız, iradenize sahip çıktınız. Biz
de size sahip çıkmayı, sizin bir dediğinizi iki etmemeyi, her dediğinizi, haklı olanları başımızın tacı yapmayı görev biliriz. Bundan emin
olun” dedi.
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu mücadeleye emek
veren herkese teşekkür eden Uslu, "En çok da sizleri kutluyorum.
Sizin mücadeleniz olmasaydı, sizin yüksek sesle haykırışınız olmasaydı, inanın bugün bu haklara asla ulaşamazdık, kazanamazdık”
diye konuştu.
Toplantıda HAK-İŞ Onursal Başkanı ve Ak Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, HAK-İŞ Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi taşeron emekçi Şükrüye
Çörekçi de birer konuşma yaptılar.
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YILDIZ, ÇORUM'DA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ AÇILIŞINA KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 9 Aralık 2017 tarihinde Çorum'da Hitit Üniversitesinin Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Personel Belgelendirme Birimi ile Mesleki Yeterlilik Kurumuyla birlikte düzenlenen dört meslek dalında Mesleki Yeterlilik
Belgesi açılış törenine katıldı.
Açılış törenine HAK-İŞ Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ,TBMM
İdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili, HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim Uslu, Hitit Üniversitesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TSO’
yetkilileri katılımlarıyla Hitit Üniversitesinin Hübtuam konferans salonunda gerçekleştirildi.
Hitit Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi inşaat sektöründeki 4 ulusal yeterlilikte (Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Betoncu, İnşaat İşçisi) TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir
Ayrıca Hak-İş Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu ile birlikte Çorum'daki

temasları arasında, Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile
Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu'nu sendikada ziyaret ederek çalışma hayatıyla ilgili istişarelerde bulundu.

YILDIZ, MYK 12. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri ve MYK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman
Yıldız, 11 Ekim 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) TYÇ
Salonunda gerçekleştirilen MYK 12. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel kurula Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, MYK
Başkanı Adem Ceylan, Konfederasyonumuzdan MYK Divan Üyesi
olarak Gökhan Recep Bişkin, bakanlık temsilcileri, HAK-İŞ, TÜRKİŞ, TESK, DİSK, TİSK başkan ve temsilcileri katıldı.
Genel kurulda MYK Başkanı Adem Ceylan MYK Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Ceylan, MYK tarafından belgeler hakkında açıklamalarda bulunarak,
MYK’nın yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Genel kurulda 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesinin yapılmasının ardından 2018 yılı hedefleri açıklandı.
Ceylan, 2018 yılı için MYK’nın çalışma programı ve hedeflerini anlattı.
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SENDİKAL ÖRGÜTLENME SORUNLARI
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİK
İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması
Teknik Destek Projesi kapsamında, HAK-İŞ
Genel Merkezi’nde bir çalıştay gerçekleştirildi.
Projemizin son ve temel aktivitelerinden olan
HAK-İŞ’e Politika Geliştirme Desteği Sunulması faaliyeti (Activity 2.4: Policy Development
Support to HAK-IS) kapsamında düzenlenen
çalıştay, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ev
sahipliğinde 11 Ekim 2017 tarihinde Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın teşrifleriyle
HAK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve üyesi işkolu
sendikalarımızın ve mensuplarımızın kapasitelerinin artırılması amacı doğrultusunda ve
HAK-İŞ’e Politika Geliştirme Desteği adlı faaliyet kapsamında düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ üyesi
sendikalarımızın karşılaştıkları örgütlenme
sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Moderatörlüğünü Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın
Başbuğ’un yaptığı ve Gazi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Kürşat Tutar’ın destek verdiği çalıştaya
üye sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Teşkilatlanma
Sekreterleri, örgütlenme uzmanları ve proje
ekibi katıldı.
“Sendikal örgütlenme sorunları – tehditler –
fırsatlar ve çözüm önerileri” içerikli çalıştay,
katılımcıların yoğun ilgisi ve yaptıkları katkılar
sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.
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ARSLAN, GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR
KURULUNA KATILDI
Başkanlar Kuruluna Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası yönetim
kurulu üyeleri ve şube başkanları katıldı
Hizmet-İş Sendikası Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında ,Taşeron düzenlemesiyle ilgili bugüne kadar gelinen süreçlere ilişkin
ayrıntılı olarak değerlendirmeler yapıldı.

Kudüs’e Sahip Çıkmak Dini ve Tarihsel
Sorumluluğumuzdur

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Aralık 2017 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katıldı.
Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara Hilton
Garden Inn Otel’de “Taşeron” gündemiyle toplandı.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi karanının
ABD Başkanı Trump tarafından bilinçli olarak alındığını belirten Arslan, “Trump’ın kararı bir meydan
okumadır. Bunun arkasında 80 milyon Evangelistin
savaş planı vardır. Siyonistlerle iç içe çalışıyorlar.
Kudüs sorunu bizim temel meselelerimizden biridir, sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.
17 Aralık’ta Ankara Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda HAK-İŞ’in de
aralarında olduğu STK’lar tarafından gerçekleştirilen “Kudüse Özgürlük, İnsanlığa Barış” Mitinginin başarılı geçtiğini kaydeden Arslan, katılımdan dolayı teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti.

İSDEMİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İMZALAR ATILDI
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyaloğu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere
sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti
gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. Sözleşme döneminde HAK-İŞ’e desteklerinden dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür ediyor,
tarafların memnuniyetiyle biten bu sürecin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Arslan, imzalanan sözleşmenin önümüzdeki günlerde bir törenle
kutlanacağının da haberini verdi.

HAK-İŞ ile OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun
Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) arasında 3 binden fazla üyemizi ilgilendiren 26’ncı dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreni 25 Aralık
2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
İmza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci,
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan katıldı.
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İmza töreninde konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor,
‘emek’ kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin
çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de
mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog ve uzlaşmadan yana olan HAK-İŞ
ve Çelik-İş başkanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum” dedi.
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ARSLAN, ANTALYA'DA EĞİTİM SEMİNERİ AÇILIŞ
TOPLANTISINA KATILDI
saflarında toplanmasından daha
doğal bir şey olamaz. Türkiye’nin
bu parçalı yapısı içerisinde, hem
istikameti, hem taşıdığı misyon,
hedefleri itibariyle Çelik-İş Sendikasının bütün işçileri kucaklayan
bu duruşu, bizler için büyük bir
heyecandır.
İnanıyorum ki; kendi içinde birlik
ve beraberliği sağlamış, teşkilatlarıyla bütünleşmiş, işçilerle göz
göze, el ele olmuş bir Çelik-İş üçlü
rakamlara çıkacaktır. Buna olan
inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bütün zorluklarımıza rağmen, sendikal mücadelemizdeki
engellere rağmen, işletmelerde
önümüze konulan baskı ve tehditlere rağmen, işçiler, akın akın
sendikamıza akmaktadır.”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Aralık 2017 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Çelik-İş Sendikasının Antalya’da gerçekleştirilen
eğitim seminerinin açılış toplantısına katıldı.
Açılış toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik-İş Sendikası şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Tüm Engellere Rağmen İşçiler Çelik-İş’e Akın
Etmektedir
Eğitim seminerinin açılış toplantısında konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Çelik-İş Sendikasının metal işçilerinin en güçlü
sesinden birisi olduğunu ve sendikal hareketin amiral gemisi konumunda bulunduğunu belirterek, “Çelik-İş Sendikası’nın HAK-İŞ
davasına, ilkelerine, misyonuna sahip çıkması ve bu misyonda kendisine bir gelecek araması son derece önemlidir” diye konuştu.
Bütün sendikaların olduğu gibi Çelik-İş’in de talep ve beklentilerini imkanları ve gücü nispetinde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade
eden Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Geçmişte Feniş’te, İSDEMİR’de, KARDEMİR’de herkesin uzak durduğu bir dönemde biz oradaydık. Orada olmamız gerekiyordu, olmaya çalıştık. Sizlerle beraber, bu mücadeleye omuz vermeye çalışıyoruz. Biz bugün Çelik-İş’in ortaya koyduğu yeni hedeflerini ve
umutlarını, beklentilerini boşa çıkarmamaları için bundan sonra
da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sendikal hareketin öncülüğünün, liderliğinin yapıldığı metal işçilerinin, Çelik-İş Sendikası

600 Bin Değil 6 Milyon
Olmalıyız
HAK-İŞ’in, sendikalarıyla bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Arslan,
“Aslında HAK-İŞ ortak bir paydadır. 8 sendikamız, işkolunun en büyük sendikası olmuştur. Bir sendikamız, Türkiye’deki işçi sendikaları
içinde en büyük sendika olma unvanını elde etmiştir. 22 sendikamızın 2’si dışındaki bütün sendikalarımız, toplu sözleşme yapabilecek yetkiye sahip konumdadır. 2013 yılı istatistiklerinde yaklaşık
160 bin üyesi olan HAK-İŞ, bugün 600 bin üyeye yaklaşmış önemli
bir konfederasyondur. Bu elbette ki yeterli değil. HAK-İŞ’in 42 yıllık
mücadele tarihi, ortaya koyduğu hedefleri, geleceğe ait beklentileri,
umutlarını gerçekleştirmek için bu rakamlar da 600 binlerde değil,
6 milyonlarda olmalıdır. Bize düşen görevler, bu konudaki hedeflerimize hızla bizi kavuşturacak olan, çabayı ve gayreti göstermektir”
şeklinde konuştu.

Dev Projeler, Biz Metal İşçilerini
Heyecanlandırmaktadır
Programda konuşan Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci,
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman
Gazi Köprüsü gibi dev projeler bir bir hayata geçirilmekte, yapımı
devam eden, Çelik-İş’i de yakından ilgilendiren ve binlerce insanımıza ekmek kapısı olacak olan 3. Havalimanı, bizleri heyecanlandırmaktadır. Aynı şekilde, yerli otomobil konusunda atılan adımlar, biz
metal işçilerinin, ülkemiz adına umutlarını yeşertmektedir. Bizler,
bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesin yanında olmaya ve onları
desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülke için yapılan her güzel
iş, emeğini sermaye yapan binlerce kardeşime, iş kapısı olarak geri
dönmektedir” dedi.
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HAK-İŞ Bizim En Büyük Avantajımız ve Farkımızdır
Çelik-İş olarak en büyük ve en önemli özelliklerinden birisinin duruşuyla işçisine, milletine güven veren HAK-İŞ gibi bir konfederasyonunun şemsiyesi altında olmaları olduğunu vurgulayan Değirmenci,
“Bu bizim en büyük şansımız ve farkımızdır. Çelik-İş’i hak ettiği yerlere taşıma yolunda, HAK-İŞ, bizim en büyük avantajımızdır. Bizler,
bu yolda çalışmalarımızı başarıya götürebiliyorsak, emeklerimizin
meyvesini alabiliyorsak, gelecek güzel günleri hayal ediyorsak, arkamızda duran HAK-İŞ’in desteğini görmezden gelemeyiz. Mesailerinin büyük bir bölümünü bizler için harcayan bir genel başkanımız
var. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a gümüş el işlemeli rahleli
bir Kuran-ı Kerim hediye edildi.
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ARSLAN, ISPARTA’DA SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ tarafından yapılan araştırmanın sonucunda taşeron işçilerin
yüzde 12’sinin asgari ücretin altında ücret aldığını tespit ettiklerini
dile getiren Arslan, “Bu işçiler hukuken kayıtlarda asgari ücret almış
olarak gözüküyor. Bunlar sendikalaşma olmadan önce, toplu sözleşmeler olmadan önce yaşanıyordu. O yüzden biz taşeron işçilere
öncelikli olarak sendikalı olmalarını önerirken, örgütlenmenin, birlikte olmanın sorunların çözümü için önemli olduğunu anlatıyoruz.
2014 yılındaki kampanyayı bu yüzden yaptık. Kampanyaya katılan
işçilerin büyük bir bölümü sendikamıza üye değildi ama geldiler
gördüler ve bizimle beraber yola çıktılar” diye konuştu.

Taşeron Artık Sürdürebilir Olmaktan Çıktı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Aralık 2017 tarihinde Isparta’da, Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur’dan gelen işyeri sendika
temsilcileriyle bir araya geldi.

Özel Sektörde Olmazsa Olmazlardan Bir Tanesiyiz
Toplantıda konuşan Arslan, “13 milyon sigortalı işçinin 12 milyon
750 bini özel sektördedir. Geleceğin sendikacılığı özel sektördeki gücüyle ölçülecektir. O yüzden biz özel sektörde olmazsa olmazlardan
bir tanesiyiz” dedi.
Isparta sanayi bölgesinde de HAK-İŞ’in olması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Türkiye’nin geleceği açısından özel sektör önemli bir
yer tutmaktadır. Dünya sendikal hareketi de o alanlarda gelişmeye
ve büyümeye başlamaktadır. O yüzden Türkiye’de yeni sendikacılık
özel sektördeki güç ve dağılım ile doğrudan ilgilidir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gecesi HAK-İŞ Mensupları Sokaklardaydı
HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe girişimine direnen en önemli
örgütlerden birisi olduğunun altını çizen Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız henüz sokaklara çıkın talimatı vermeden önce HAK-İŞ
mensupları sokaklardaydı. HAK-İŞ 15 Temmuz gecesi en önemli
bedelleri ödeyen konfederasyonlardan bir tanesi olmuştur” açıklamasında bulundu.

“Taşeron artık sürdürebilir olmaktan çıktı. Taşeron sistemini artık
Türkiye terk etmek zorundadır” diyen Arslan, “Bunun yerine taşeron
şirketlerde çalışan bütün taşeron işçileri biz kamu işçisi olarak yeniden statülerini vermemiz gerekiyor. Hükümetimize çağrımız şudur;
Bizim taleplerimizi lütfen iyi
inceleyin. Kamuda çalışan
taşeron işçileri kamu işçisi
olarak devam edecekleri bir
modeli bize verin. Biz bunu
istiyoruz. Biz bu doğrultuda
hükümetimize destek vermeye, birlikte çalışmaya hazırız. Çünkü bu mesele yalnızca bizim meselemiz değil,
Türkiye’nin meselesidir” sözlerine yer verdi.
Konuşmasında geçici mevsimlik işçiler konusuna da değinen Arslan, “Geçici mevsimlik işçilerin büyük bir bölümü HAK-İŞ’e bağlı
sendikalarımıza üyedir. Bir bölümü Orman Genel Müdürlüğü’nde
yangın işçisi, bir bölümü de Çaykur’da çay işçisidir. Bunların sorunlarının çözümü için de baştan itibaren HAK-İŞ kararlı bir tutum sergilemiştir. O yüzden taşeron işçilerimizle birlikte geçici mevsimlik
işçilerimizin de sorunlarını katıldığımız her platformda dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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ARSLAN, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Aralık 2017 tarihinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nde konferans verdi.

HAK-İŞ, Dünya Sendikal Hareketinin Önemli Bir
Partneridir

Konferansa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, HAKİŞ'in Isparta ve Bölge İl Başkanları ile, konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın yöneticileri katıldı.

HAK-İŞ’in sadece üyesi sayısıyla değerlendirilmeyen bir kuruluş olduğunu ve üye sayısından çok daha fazla güce ve imkâna sahip olduğunu ifade eden Arslan, “Biz uluslararası sendikalar ağının da bir
parçasıyız. Dünyada 360 konfederasyon ve 180 milyon işçiyi temsil
eden ITUC’un icra kurulu üyesiyiz. Yine Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’un ve PERC’in icra kurulundayız. Bu kuruluşlarda
yerli ve milli kimliğimizle, kendimiz olarak bulunuyoruz” dedi.

Her Biriniz Birer Cevhersiniz
Arslan, HAK-İŞ’in üniversitelileri önemsediğini söyledi. Gençlere,
kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyen Arslan, “Kendinize
güvenirseniz, başarırsınız” dedi.
Arslan, “HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızda bütün birimlerimizde
çalıştırmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Bu arkadaşlar sendikalarımızda önemli
görevler üstleniyorlar. Bunun en güzel örneği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’dur. Kendisiyle 10 yıl
boyunca birlikte çalıştık, bir dönem Genel Başkan Danışmanlığımızı
ve kadın komitemizde başkanlık yaptı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, emekçileri başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Bu işler inanmakla oluyor. Pir Sultan Abdal, ‘Her insanda çok
derin hazineler var’ diyor. Her biriniz birer cevhersiniz. Önemli olan
içinizdeki cevheri çıkarmak ve kullanmaktır” şeklinde konuştu.
Gençleri sendikal mücadeleye katmak için Gençlik, Kültür-Sanat,
Kadın ve Engelliler komiteleri oluşturduklarını anlatan Arslan, sendikal mücadeleyi gençler için de etkin kılma çabası içerisinde olduklarını söyledi.
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Sosyal Diyalog İle Hareket Ediyoruz
Sendikal hareketin sloganlara hapsedilemeyeceğini ve 200 yıl önce
başlayan işçiler için olmazsa olmaz sendikal mücadelenin artık yeni
bir alana doğru evrildiğini belirten Arslan, “Küreselleşmenin etkileri
bizi yeniden kafa yormaya itiyor. 20. yüzyılın sloganları ile 21. yüzyılı
tanımlayamazsınız. Sorunları çözemezsiniz. O yüzden biz, sosyal diyalogla hareket diyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da Ülkemizin Geleceğini Düşünerek
Meydanlardaydık
Arslan, HAK-İŞ’in tarihi boyunca hep demokrasiden yana tavır aldığını söyledi.
Demokratik tavrın bir bedel gerektirdiğini belirten Arslan, sözlerine
şu şekilde açıklık getirdi: “HAK-İŞ 12 Eylül davalarına müdahil olmuş ve yargılamalara katılmıştır. O günlerde itiraz etmek çok zordu.
1982’de generallerin siparişiyle anayasa hazırlandığı günlerde HAKİŞ, ‘nasıl bir anayasa olmalıdır’ diye bir sempozyum yapmak istedi.
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Sıkıyönetim komutanlığı izin vermedi. Kimin hayır dediğini kontrol
etmek için asker koydular sandıkların başına. Biz o yıllarda ülkemizin geleceğine, demokrasimize sahip çıktığımız için bedel ödedik. 4
yıl boyunca faaliyetimiz yasaklandı. Ama ilkelerimizden vazgeçmedik. 1997’de gerçekleşen 28 Şubat postmodern darbesi sendikal hareket için turnusol kağıdıdır. O gün de yine demokrasiden yana tavır
aldık. 5 örgüt, daha sonra kendilerini Beşli Çete (TİSK, TESK, TOBB,
DİSK, TÜRK-İŞ,) olarak isimlendiren STK’lar, emirle hareket ederek, hükümeti yıkmayı görev addettiler. Bizi tehdit ettiler, direndik.
1997’de Refahyol Hükümeti yıkıldı. Türkiye en az 300 milyar doları
kaybetti. Bunun bedelini emekçiler olarak bizler ödedik. Demokratik tutum bedel ister. 15 Temmuz’da ülkemizin geleceğini, kendi
gedeceğimizi düşünerek meydanlardaydık. Onun için HAK-İŞ haklı
ve özgün bir yerde duruyor.”

Demokrasinin Olmadığı Yerde Özgür Sendikacılıktan
Bahsedilemez
“Demokrasi bizim için ekmeğimiz, aşımız, suyumuz, maaşımız kadar önemlidir. Demokrasinin olmadığı yerde özgür sendikacılıktan
bahsedilemez. Bu yüzden hayatımızın bir bölümünü demokrasi mücadelesiyle geçirdik. Çünkü demokrasi bizim varlık nedenimizdir”
şeklinde konuşan Arslan, “Demokrasi yoksa özgür sendikacılık yok.
HAK-İŞ olarak çoğulcu sendikal demokrasiden yana olduk. Sayıca
çok sendikayı çoğulculuk adına gerekli gördük. Birden fazla sendikaya üye olma hakkını kutsal ve önemli gördük. Çok sayıda sendika
ve konfederasyon var diye sorgulayamazsınız. İhtiyaç varsa olacaktır. Birden fazla parti varsa sendika da olacaktır. Önemli olan bu
sendikaların ne yaptığıdır. Biz çoğulcu ve katılımcı sendikal anlayışı
savunageldik. HAK-İŞ’te aşağıdan yukarı bütün süreçler katılımcı bir
anlayışla yürütülmektedir. Bu da bizim diğer konfederasyonlardan
farkımızdır” dedi.
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pan ülkedir. Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz, 17. ekonomiyiz ama
en çok yardımı biz yapıyoruz. Bu da mazlumlara karşı olan sorumluluğumuzdan dolayıdır. Dünya Türkiye’den bir şeyler bekliyor. Filistinliler ‘Türkiye yoksa bizim geleceğimiz yok’ diyorlar. Mısırlılar,
Suriyeliler aynı şeyi söylüyor. Bu ülke dünya için çok önemli. İşte
biz sendikal mücadeleyi bu çizgide, bu idrakle sürdürüyoruz. Onun
içindir ki mazlumlarla birlikte olmayı, onlara yardım etmeyi Genel
Kurul Kararlarımızdan birine dönüştürdük. HAK-İŞ olarak, yeryüzündeki bütün mazlumların sizden alacaklı olduğuna inanıyoruz. Bir
taraftan sendikal mücadelemizi sürdürürken ülkemizi de içerden ve
dışardan tehditlere karşı korumamız gerekiyor. Bu da bizim sorumluluğumuzdadır.”
Konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, sendikaların demokrasi ve çalışma hayatının en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyledi. Ayyıldız, her geçen gün önemi daha da artan
sendikaların hak ve menfaatlerin korunması noktasında büyük rol
oynadığını belirterek “Neredeyse yarım yüzyıldır var olan HAK-İŞ,
önemli bir işleve sahip” dedi.
Arslan, konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Konferansın ardından Arslan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziyaret etti.

Ülkemizi Korumak Sorumluluğumuzdur
Türkiye’nin Türkiye’den ibaret bir ülke olmadığını ifade eden Arslan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türkiye’den umutlar ve beklentiler çok fazla. Dünyadaki mazlumların
gözü bu ülkede. Türkiye’yi gelecekleri için merkez olarak gören
dünyada milyonlarca mazlum insan var. Bu yüzden bu ülke sadece sizler için bizler için değil yeryüzünün bütün mazlumları için çok
önemli. Çünkü bu ülke GSMH itibariyle dünyada en çok yardım ya-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

64 | HABERLER

ARSLAN, AB KİK HEYETİ KUDÜS
ORTAK BASIN TOPLANTISINA KATILDI
AB KİK HEYETİ: KUDÜS SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ,
TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve
TOBB’un oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı olarak ABD’nin Kudüs kararı konusunda
yapılan ortak basın açıklamasına katıldı.
Ortak açıklama AB-KİK Heyeti adına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından tüm kamuoyuna okundu.
Hisarcıklıoğlu, “Kudüs'ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu tutumun, uluslararası hukukun ve
diplomasinin ihlali olduğunu belirterek, “Bu adımı atmak isteyenler
iyi bilmelidir ki, bu karar hiç kimsenin menfaatine değildir. Kudüs
sahipsiz değildir” dedi.
Toplantıya, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(Türkiye KAMU-SEN) Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Demirci,
HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu
Üyesi Erhan Polat katıldı.

Ortak açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:
KUDÜS SAHİPSİZ DEĞİLDİR
Değerli Basın Mensupları,
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadı üyeleri;
•

HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),

•

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),

•

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),

•

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),

•

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),

•

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye
KAMU-SEN),

•

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),

•

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak buradayız.

ABD Başkanı’nın Kudüs’ün statüsüne yönelik aldığı karar, Kudüs’ün
tarihi statüsüne aykırı, sorumsuzca atılmış, yanlış bir adımdır.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar
nüfuslu İslam toplumu için mukaddestir, vazgeçilemez bir mekândır.
Dolayısıyla bu karar, tüm İslam âlemine karşı saygısızca bir tutum,
açık bir provokasyondur.
Filistin sorununun çözümüne ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş
ağır bir darbedir.
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Bizler bu kararı açık şekilde reddediyor, yok hükmünde görüyoruz.
Kudüs'ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu tutum, uluslararası hukukun ve diplomasinin da
ihlalidir.
Bu adımı atmak isteyenler iyi bilmelidir ki, bu karar hiç kimsenin
menfaatine değildir. Kudüs sahipsiz değildir.
Hz. Muhammed’in, Hz. İsa’nın ve Hz. Musa’nın ayak izini taşıyan Kudüs, 3 semavi dinin de kutsal şehridir.
Bu kimliğiyle asırlar boyunca bir arada yaşamanın simgesi, insanlığın ortak değeridir.
Bu nedenle Kudüs, sadece bölgesel değil, küresel dengeleri barındıran, üzerinde siyaset yapılmaması gereken, son derece hassas bir
konudur.
ABD yönetiminin bu kararı, Kudüs’ün evrensel kimliğinin yok edilmesine ve Kudüs’ün tahakküm altına girmesine zemin hazırlayacaktır.
Hiç kimsenin, kişisel hevesleri veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca insanın kaderiyle oynamaya hakkı yoktur.
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Kudüs’ün siyasi statüsü ve geleceği ile ilgili uluslararası kararlar
varken, bu hukuksuz kararın alınması Kudüs’e ihanettir, huzur ve
barışa ihanettir, insanlığa ihanettir.
Bu karar, küresel güvenliği tehlikeye düşürecek, bölgedeki hassas
dengeleri ve istikrarı bozacak, yeni çatışmalara ve provokasyonlara
neden olabilecek çok tehlikeli bir adımdır.
Bu nedenle sadece İslam alemi değil, Hristiyan ve Musevi toplumları da insani değerlere sahip çıkarak, bu karara karşı net ve ortak bir
tavır ortaya koymalıdır.
Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmaktan ve bölgeyi ateşe
atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir
dille kınıyoruz.
İnsani değerlere, hukuka ve özgürlüğe değer veren bütün sivil toplumu ve uluslararası muhataplarımızı bu konuda duyarlı olmaya
davet ediyoruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT ARSLAN’IN KUDÜS MİTİNGİ MESAJI
Trump’ın bu şekilde hareket etmesi Birleşmiş Milletlerin 1980 kararına aykırıdır.
Bu durum, dünya siyasetinde çatışmacı, savaştan yana bir tutum
izlemek, acı, üzüntü kan ve vahşetten başka bir şey getirmeyecektir.
Trump’ın bu yanlış karardan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Bu
kararı reddediyor, yok hükmünde görüyoruz. Çünkü bu karar hiç
kimsenin menfaatine değildir.

Bütün teşkilatımızı ‘Kudüse Özgürlük, İnsanlığa Barış’ mitingine davet ediyoruz.
‘Kudüse Özgürlük, İnsanlığa Barış’ temasıyla düzenlenen Kudüs Ortak Mitingi, 17 Aralık 2017 tarihinde saat 13.00’da Anadolu (Tandoğan) Meydanında HAK-İŞ, MEMUR-SEN, AGD, İHH, Önder Derneği
ve Cihannüma’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.
6 Aralık 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün
statüsünü değiştirmeye yönelik almış olduğu kararı, Kudüs’ün tarihi
statüsüne aykırı ve sorumsuzca alınmış bir karar olarak değerlendiriyoruz.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar
nüfuslu İslam toplumu için mukaddes ve asla vazgeçilemez bir
mekândır.

Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs’ün sahipsiz olmadığını göstermek,
ortak davada birleşmek üzere, 17 Aralık 2017 Pazar Günü saat
13.00’da Anadolu (Tandoğan) Meydanında HAK-İŞ, MEMUR-SEN,
AGD, İHH, Önder ve Cihannüma tarafından Ortak Kudüs Mitingi Gerçekleştirilecektir.
HAK-İŞ olarak bütün dünyaya vereceğimiz mesaj
önemlidir. Gücümüzü ve
duruşumuzu ortaya koyma zamanıdır.
Gün bugündür diyerek
hepimizi yaralayan bu
günlerde tüm sendikalarımızdan en geniş kitlesel
katılımlarını bekliyoruz.

3 semavi dinin ve insanlığın ortak mirası olan Kudüs hakkında alınan bu kararı, tüm İslam âlemine karşı bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz.
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ARSLAN, KUDÜS SİZLERLE VAR OLACAK,
İSRAİL SİZLERLE KAHROLACAKTIR
bolü Filistinli genç Cüneydi’nin amcası Reşad Cüneydi, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcıları, Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve çok sayıda üyesi katıldı.
Anadolu Meydanı, ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek için Filistin ve Türk Bayrağı taşıyan on binlerce katılımcı tarafından hınca
hınç dolduruldu.
İstiklal marşının okunmasıyla başlayan miting, Kur-an’ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Hamas Lideri İsmail Haniyye video konferans yöntemiyle miting alanına bağlanarak on binlerce katılımcıya
seslendi. Mitingde Grup Yürüyüş bir konser verdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ,
MEMUR-SEN, AGD, İHH, Önder Derneği ve Cihannüma’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen ‘Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa Barış’ mitingine
katıldı.
Mitinge HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça,
Önder Derneği Halit Bekiroğlu, İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı
Bülent Yıldırım, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, eski
Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, CHP
Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba, Kudüs direnişinin sem-
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Mitingde alanı dolduran on binlerce kişiye seslenen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın yüreği, merhameti, hıncı ve öfkesi oldunuz ve bu meydanı doldurdunuz” dedi.

İnsanlığımızı Sorgulamak İçin Buradayız
Kudüs’e özgürlük insanlığa barış için Anadolu Meydanında bulunduklarını belirten Arslan, “Vicdanımızı tatmin için değil, insanlığımızı
sorgulamak için buradayız. Çünkü Kudüs’ün derdi bizim derdimizdir” diye konuştu.
ABD Başkanı Trump’ın, Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini ve İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldığını şaşkınlık

içerisinde öğrendiğini açıklayan Arslan sözlerine şu şekilde açıklık
getirdi: “Okyanus ötesi ne söylerse söylesin, Trump’ın, ABD’nin Kudüs kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu kararın hükmü yoktur.
Çünkü; Kudüs bizim kadim şehrimizdir. Ezeli ve ebedi başkentimizdir. Kudüs için baş veririz ama yine de başkentimizi çiğnetmeyiz.
Mescid-i Haram neyse, Mescid-i Nebevî neyse Mescid-i Aksa da
odur. Bizim izzetimizdir, onurumuzdur. Kudüs bize emanettir. Mescid-i Aksa bize emanettir.”

Kudüs’ün Kutsiyeti ve Tarihi Statüsü Asla
Değiştirilemez
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye
yönelik aldığı kararı eleştiren Arslan, “Kudüs’ün kutsiyeti ve tarihi
statüsü asla değiştirilemez. O statü kadim medeniyetimizin ruhu ve
kadim merkezi olmasıdır. En son Filistinli çocuk öldüğünde eyvah
dememek için pişman olmamak için gün bugündür” diye konuştu.
Arslan, “ABD Başkanı Donald Trump’ın kararından sonra 57 ülkenin
oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da Kudüs gündemiyle
olağanüstü olarak toplayan zirvede Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin
başkenti olarak tanıyan kararı aldırtan Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu Karar Fitnenin Ateşlenmesidir
Trump’ın Kudüs hakkındaki kararının konjoktürel bir karar olmadığını vurgulayan Arslan şöyle devam etti: “Bu karar, etkileri önümüzdeki yüzyılı şekillendirmek için alınmış bilinçli bir karardır. Bu
karar, bu açıdan fitnenin ateşlenmesidir. Biz biliyoruz ki bu kavga
önümüzdeki yüzyılın kavgasıdır. Kendimizi önümüzdeki yüzyılın
mücadelesine hazırlamalıyız. Bunun için hamaset yapmayacağız.
Banal olmayacağız, haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Sıradan olmayacağız, karanlığa küfretmeyeceğiz. Şehit gibi iradeli olacağız, güçlü olacağız. Zoru başaracağız, çok emek sarf edeceğiz.
Bütün dünyada mücadele edeceğiz. Davayı asla unutmayacağız.
Çocuklarımıza davamızı öğreteceğiz. Dimdik duracağız. Allah’ın izniyle mutlaka başaracağız. Cumhurbaşkanımızın Kudüs’ün özgürlüğü için ortaya koyduğu kararlılık, ortaya koyduğu liderlik büyük bir
imkan, büyük bir fırsat oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımız ülkemizi
ve insanlığı birleştirmiş, vicdanların sesi olmuştur.”

Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Etkin Rol Oynamaya
Mecburuz
Sivil toplum kuruluşları olarak etkin rol oynamaya mecbur olduklarını ve bu yolda ilerlemeyi devam ettirmelerinin gerekliliğini
vurgulayan Arslan, “Bu yüzden geri adım atmadan, vazgeçmeden
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gelemez” diyen Arslan, “Bugün
de, yarın da ülkemizdeki, bölgemizdeki ve küremizdeki mazlumların sesi, çığlığı, umudu, merhamet adası olmaya devam edeceğiz” dedi.

ilerlemeye devam etmeliyiz. Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek
Sendikalar Birliğinin Genel Başkanı olarak o birlik adına da ifade
ediyorum ki 2 yıldır İstanbul’da yaptığımız Kudüs konferansının gündemi ‘Hep Birlikte Kudüs’ olmuştur. Uluslararası Kudüs ve Filistine
Destek Sendikalar Birliği olarak 2 yıldır İstanbul konferansında aldığımız kararın birisi de Doğu Kudüs Filistin’in başkenti olarak kabul
edilmelidir kararı olmuştur. Bu kararlılığımızla uluslararası camiaya,
uluslararası sendikal harekete ve bütün dünyaya karşı Filistin’in ve
Kudüs’ün ne olduğunu anlatmaya ve bu konuda mücadele etmeye
mecburuz. Bu kararlılığımızı bundan sonra da sürdürmeye devam
ettirmeliyiz. Ümitsizlik yok, karamsarlık yok, azmimiz var. Gayretimiz var. Umudumuz ve inancımız var” sözlerine yer verdi.

Mazlumların Sesi, Çığlığı, Umudu, Merhamet Adası
Olmaya Devam Edeceğiz
“Kahire, Gazze, Şam, Halep, Buhara, Semerkand, Saraybosna direnir. Kudüs düşerse bu muhteşem şehirler yıkılır, kendine bir daha
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Anadolu meydanında on binlerce kişi tarafından verilen mesajın
her türlü sözün üzerinde olduğunu vurgulayan Arslan, “Artık söz
bitmek üzeredir. Sözün eyleme
dönüştüğü zamandayız. Allah
inananlarla, bu yolda mücadele
verenlerle beraberdir. Mücadeleniz kutlu, yolunuz aydınlık olsun.
Unutmayalım ki; bu meydanda
kanat çırpan bir kelebek, Filistin'de, Kudüs’te özgürlük ve kurtuluş getiren bir fırtınaya dönüşecektir. Kudüs sizlerle var olacak,
İsrail sizlerle kahrolacaktır” şeklinde konuştu.
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Kudüs’ün Batısı da Doğusu da Filistin Devletinindir
Mitingde konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Kudüs’ü
Şerif’den Peygamberlerin izini Mirac’ın ve İsra’nın nurunu, Hz.
Ömer’in imzasını, Selahaddin’in mührünü silmelerine izin vermeyeceklerini belirterek “Hadsiz Trump! Yüz yıllık planın son hamlesi
olan o imzayı kendi elleriyle silecek, paçavra konumundaki kararını
da geri çekecek. Habis Netenyahu! Siyonizmin çöküş, terörist İsrail’in yıkılış vaktinin geldiğini iliklerine kadar hissedecek. Ne ABD’nin
ne de İsrail’in Filistin’e, Kudüs’e dair söz söyleme, karar alma hakları
yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Algı operasyonlarıyla karartmak
istedikleri hakikat apaçık ortadadır. İsrail işgalci ve teröristtir. Kudüs
Bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs’ün Batısı da Doğusu
da Filistin Devletinindir. Kudüs yönlere bölünemez. Kudüs’ün ne bir
parçası ne bütünü İsrail’e terk edilemez, edilmeyecek” diye konuştu.

| 69

Yıldırım, “Kudüs’te özgürce namaz kılmak isteyenler hazır olsunlar.
O günler için hep beraber ayakta dimdik duracağız” diye konuştu.

Yıkın Dünyayı İsrail’in Başına
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı, “Yüreğinde Kudüs,
yüreğinde Mescid-i Aksa, yüreğinde Filistin olanlara selam olsun”
dedi.
Turhan, “Bu meydandaki herkes biliyor ki İsrail, Amerika, emperyalizm kınamadan rahatsız olmuyor. Bu meydandaki herkes biliyor
ki İsrail, Amerika, emperyalizm lanetlemeden rahatsız olmuyor. Biz
İslam ülkelerinden, hükümetlerden, yönetimlerden, saçma sapan
kınamalar, saçma sapan lanetlemeler beklemiyoruz. Yıkın dünyayı
Amerika’nın başına. Yıkın dünyayı İsrail’in başına. Cesur olun” diye
konuştu.

Siyonist İsrail Filistin’deki
Zulmünü Sürdürüyor
Mitinge STK’ların davetlisi olarak
gelen direnişin sembolü Cüneydi’nin
amcası Reşat El Cüneydi de bir konuşma gerçekleştirdi.
Cüneydi, “Geçmişte ve bugünde Filistin davasına sahip çıkan Türkiyeli
kardeşlerimi selamlıyorum. Siyonist işgal ordusu ve onun yerleşimci uşakları, gün geçtikçe Filistin’de
çoluk çocuk demeden vahşi muamelelerine devam ediyorlar. İsrail’in
Filistin’deki tutumu hukuk dışıdır. Bunun son örneği yeğenim Cüneydi’nin
gözaltına alınması olayıdır. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi onlarca İsrail
askeri, Cüneydi’yi gözaltına almış ve
insanların gözü önünde darp etmiştir. Sizlere yeğenimin mesajını da ileteceğim: ‘Beni kurtarın ki. Beni
kurtarın ki, mazlum annemin kucağına ulaşayım. Annemin masum
kucağında ısınayım’” ifadelerini kullandı.

Gerekirse Bir Kez Daha Mavi Marmara’yı Yola Çıkarırız
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşmasında İsrail’e seslendi.
Yıldırım “İsrail bu sesleri duyuyor. Bir gün sıra gelecek Kudüs’e akacağız. İsrail korkaktır, ahlaksızdır. Mavi Marmara’da en gelişmiş silahlarınızla geldiniz ve dayak yediniz. Eğer Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya
saldırmaya devam ederseniz, ateş olur üzerinize yağarız. Amerika
ve İsrail zannediyor ki biz meydanlara çıkacağız birbirimizin gazını
alacağız, konuşmalarını yapacağız ve sonra mesele soğuyacak biz
unutacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz iman ettik ki Kudüs’ün etrafında cihad devam edecek. Biz de gerekirse mücahid olarak oralara kadar geleceğiz. Gerekirse bir kez daha Mavi Marmara’da olduğu
gibi yola çıkacağız. Hava yoluyla kara yoluyla gerekirse yürüyerek
gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Kudüs, Siz Oldukça Esir Olmayacaktır
Cihannüma Genel Başkan Vekili Ahmet Akça, “Kudüs İsrail’e asla
yar olmayacaktır. Siz varsanız, Kudüs asla mahzun olmayacaktır.
Kudüs, siz oldukça esir olmayacaktır. Kudüs bizim için Medine’dir,
İstanbul’dur, Ankara’dır. Kudüs, bizim için Selahaddin’in mirasıdır.
Kudüs’ü korumak imkan değil, iman meselesidir” ifadelerini kullandı.

Kudüs Direnişine Selam Olsun
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu,
“Türkiye’nin başkenti Ankara’dan, Filistin’in başkenti Kudüs’e selam
olsun. Filistin için, Kudüs için meydanlara çıkan kardeşlerimize selam olsun. Bugün, kendimiz için, canımız için, Kudüs için buradayız.
Bazı olumsuzluklar yaşıyoruz doğrudur, zaman zaman karamsarlıklara düşüyoruz doğrudur. Ama şuna inanalım ve bilelim ki, ümmetin bu yürüyüşü, Allah’ın izniyle Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturacaktır” ifadelerine yer verdi.
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TORUNTAY, "DAVAMIZ KUDÜS" MİTİNGİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Toruntay, 15 Aralık 2017 tarihinde Konya
Mevlana Meydanında ‘Büyük Cuma Buluşması’ temasıyla gerçekleştirilen ‘Davamız
Kudüs’ mitingine katıldı.
Mitinge HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ
Antalya İl Başkanı M. Talha Kandil, HAK-İŞ
Konya İl Başkanı Vacit Sır’ın yanı sıra üyelerimiz katıldı.
Mitingde konuşan HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Konya Mevlana alanında Kudüs’ün özgürlüğü, Filistin
bağımsızlığı için düzenlenen mitingde HAKİŞ Konfederasyonu olarak katılım sağlama
konusunda her zaman duyarlılık gösterdik
ve bu anlamda her türlü katkı ve desteği
sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Toruntay, “Bugün bu alanda olduğu gibi 17
Aralık Pazar günü de Ankara Anadolu (Tandoğan) meydanında kardeş konfederasyonumuz olan MEMUR-SEN’le birlikte yapacağımız ‘Kudüse Özgürlük, İnsanlığa Barış’
mitingini de inşallah böyle bir coşkulu kalabalıkla düzenleyerek İsrail’e karşı vermemiz
gereken tepkiyi hep birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Toruntay, organizasyonu gerçekleştiren sivil
toplum kuruluşlarına ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkürlerini iletti.
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ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEKİ YETERLİLİK
2. ÇALIŞTAYINA KATILDI
Çalıştaya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Başbakan
Eski Yardımcısı Emrullah İşler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Orhan Yeğin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken, MYK Başkanı Adem Ceylan, TBMM
İdare Amiri Salim Uslu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TOBB
Başkanvekili Faik Yavuz ve AK Parti Ankara Milletvekilleri katıldı.
MYK’nın günümüzdeki vizyonunun çalışma hayatında çok önemli
bir yeri olduğunu belirten Arslan, “Bu kuruluşun kurumsal anlamda
kapasitesini geliştirmesi konusunda ve daha geniş anlamda görev
ve sorumluluklarını yerine getirmesi için desteklenmesi gerekiyor”
dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Aralık 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından düzenlenen ‘Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik 2. Çalıştayı’na katıldı.

MYK’nın çok önemli olduğuna inandıkları için birlikte çalıştıklarını
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak ilk defa bir işçi konfederasyonu
olarak MEYEB gibi bir kuruluşu gerçekleştirerek yeterliliklerin, sınav
ve belge merkezlerinin oluşturulmasıyla tarihi bir sorumluluğu da
yerine getirmiş olduk” diye konuştu.
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HAK-İŞ VI. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldılar.
Tören HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, Hilton Garden Inn
Otel’de saat 14.30’da verdiği resepsiyonla başladı.
Açılışta aziz şehitlerimiz anısına 1
dakika saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
İstiklal Marşının ardından Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları topluluğunun gösterisi sergilendi.

Üzerimize Düşen Desteği
Vermeye Hazırız

HAK-İŞ 6. Uluslararası Kısa Film Yarışması yoğun ilgiyle son buldu.
11 kategoride ödülün verildiği ve 124 ülkeden 5 bin 404 filmin başvuru yaptığı yarışmaya yurt içi ve yurtdışından yüksek katılım dikkat
çekti.
HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği ‘Emek’ temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması
Ödül Töreni 20 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Hilton Garden Inn
Otel’de gerçekleştirildi.
Ödül törenine başta Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, T.B.M.M Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkanı, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kültür Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti Eski Çorum
Milletvekili Agah Kafkas, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Güzel
Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Güzel Sanatlar Genel
Müdür Yardımcısı Necmettin Akben, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Esen, ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Eski
HAK-İŞ Genel Başkanı Merhum Necati Çelik’in eşi Şermin Çelik,
Azerbaycan AHİK Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fuat Mamadov, HAK-İŞ Kültür, Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve
basın mensuplarımız katıldı.
Türkiye’den ünlü yönetmenler Mesut Uçakan ve İhsan Karademir,
ünlü oyunculardan Gaffur Uzuner’in katılımlarıyla renk kattığı törene
ayrıca, ödüllerini almak üzere Azerbaycan, Cezayir, Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Amerika, İran, Rusya’dan sinema dünyasına emek verenler katıldı.
Törene HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel
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Ödül töreninde konuşan Kültür ve
Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, HAK-İŞ tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kısa Film Yarışmasının bu yıl
altıncısının düzenlenmesinin gelenekselleşmeye başladığının göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu yarışma hem katılımın çokluğu
bakımından hem de uluslararası katılım bakımından değerlendirildiğinde önümüzdeki yıllarda çok önemli bir uluslararası yarışma niteliği taşıması kuvvetle muhtemeldir. Biz de Kültür Bakanlığı olarak
üzerimize düşen ne sorumluluk varsa hangi desteği size vermemiz
gerekiyorsa bu desteği vereceğimizi peşinen ifade etmek isterim”
ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen kısa film yarışmasının
hem HAK-İŞ bakımından, hem Türkiye’nin kültür ve sanat hayatı bakımından, hem de Türkiye’nin uluslararası tanıtımında pozitif algının
oluşturulması bakımından oldukça önemli bir çaba olduğunu belirten Kurtulmuş, “İnşallah önümüzdeki yıllarda hem katılımın çokluğu, hem de katılan ülkelerdeki sayının artmasıyla birlikte çok önemli
bir seviyeye geleceğimizi ümit ediyorum” dedi.

5 Bin 404 Katılım Az Bir Rakam Değil
Yarışmaya 5 bin 404 film katılım sayısının az olmadığının altını çizen
Kurtulmuş şöyle devam etti: “5 Bin 404 az bir katılım değil. Yani binlerce insanın emeği olan bir yarışmanın ödül töreninde bulunuyoruz. Bir taraftan sanata katkı, bir taraftan çok sayıda sanat insanının
emeğine saygıyı bir arada yaşadığımız bir törendeyiz. Bu yarışmanın
mottosunun emeğe saygı olarak konulması da son derece anlamlıdır. İnsanlar arasında herkesin ortak olarak sahip olduğu değer
emektir. Kimisinin tahsili olur kimisinin olmaz. Kimisinin malı mülkü olur, kimisinin olmaz. Şu ya da bu şekilde farklılıkları olur ama insanoğlunun her birisinde Allah’ın bize lütfettiği emek vardır ve emek
onun için değerlidir. Bu yüzden her zaman emeğe saygı duyulması
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Sinemanın Geliştiğini Görmekten Memnuniyet
Duyuyoruz
Son yıllarda Türkiye’de sinemanın gelişmekte olduğunu gördüklerini belirten Kurtulmuş, “Sinemanın geliştiğini görmekten büyük bir
memnuniyet duyuyoruz. Bakanlık olarak sinema filmlerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Bu yıl, yıl bitmeden 145 tane film üretilmiş. 2002 yılında bunun sayısı 33 ya da 34. Yani ufak desteklerle
33, 34 filmden 145 film üretebilir bir Türkiye haline geldik. Buğday
filmi Japonya'dan ödül aldı, Ayla ise Oscar adaylık sürecini yaşıyor”
sözlerine yer verdi.

Doğum Yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’u Rahmet ve Minnetle Anıyorum

gerekir. İnsanoğlunun elinin emeğinden daha değerli hiçbir şey yoktur. Bütün kazanımları bir tarafa koyun, emeği bir tarafa koyun o
çok daha değerlidir. Onun için emeğe saygı başlığı altında bir araya
gelmiş olmamız da son derece önemli ve değerlidir.”

Ödül töreninde konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün
aynı zamanda büyük bir mücadeleyle kazanılmış İstiklal Savaşı'nı
muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy’un 144’üncü doğum yıldönümüdür. Milli şairimiz
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Mehmet Akif Ersoy'u doğum yıldönümünde rahmet ve minnetle
anıyorum” dedi.

Emeğin Sanata Yansıdığı Bir Etkinlikle Tekrar
Karşınızdayız
HAK-İŞ olarak, geleneksel hale getirilen kısa film yarışmasının bu
yıl da yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirildiğini
ve bu birlikteliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inandığını vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ olarak bugün kültür ve sanatın
emeğe dönüştüğü, emeğin sanata yansıdığı bir etkinlikle tekrar
karşınızdayız. Sayın Bakanımıza bu önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

6 Yıldır Emeği Sanatla Buluşturuyoruz
Arslan, “HAK-İŞ olarak 2012 yılında başladığımız kısa film yarışmamızla 6 yıldır emeği sanatla buluşturuyoruz. Çünkü sanatın emek,
emeğin sanat olduğuna inanıyoruz. Tüm emekçilerin de bu anlamda sanata değer katan sanat işçileri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini
kullandı.
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Medeniyet Dünyamızda Sanatın Emeğe Dönüştüğü
Muhteşem Sayfalar Vardır
Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimlerini oluşturan eserlere bakıldığında emekçilerin sanata dönüşmüş alın terlerini, hünerlerini
görebilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Arslan sözlerine şu
şekilde açıklık getirdi; “Dünyaya örnek teşkil eden tarihi şehirlerimizi emekçilerimiz inşa etmişlerdir. Ulu mabetlerimizi, külliyelerimizi
emekçilerimiz inşa etmişlerdir. Birer sanat ve estetik dehası olan
tarihî köprülerimizi, kervansaraylarımızı, hanlarımızı, çarşılarımızı,
bedestenlerimizi emekçilerimiz inşa etmişlerdir.
Müzikten hat sanatına, edebiyattan mimariye, şiirden tezhip sanatına kadar medeniyet dünyamızda sanatın emeğe dönüştüğü muhteşem sayfalar vardır. Böyle bir tarih ve medeniyetin mensupları
olarak sanatı emek emeği sanat bilen bir estetik anlayışın sahibiyiz.”

Kültür ve Sanat Yükümlülüğümüz Olduğunu
Vurguluyoruz
Sendikacılığın sadece toplu sözleşme ve ücret sendikacılığı ile sınırlı
olmadığının altını çizen Arslan, “Bir sivil toplum örgütü olarak üye-
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rar verdiklerini ve sinemada emek teması üzerinden işçi kavramına
yeni bir boyut kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bu
düşünce yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantılarda bu alanda
bir eksikliği giderme ve katkı sunma adına oldu. Amacımız, sinema
dünyasında emek temalı nitelikli çalışmaların, kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktı ve bugün bunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Amacımız Nitelikli Çalışmaların Kamuoyuna
Duyurulmasını Sağlamak

lerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz
olduğunu vurguluyoruz. Yerli ve yeni sendikal harekete örnek teşkil
edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm
sanat dallarında emeğin öne çıkarılması gerektiğinin önemle altını
çiziyoruz” şeklinde konuştu.
Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı
açtıklarını belirten Arslan, “İnanıyorum ki bu tür yarışma programlarımız sendikal dünyaya özendirici bir etki yapacaktır” diye konuştu.

Sanat Toplumlar Arası Olduğu Gibi
İnsanlar ve Toplumlar Arası Köprüdür
Sanatın kıtalararası olduğu gibi, insanlar ve toplumlararası köprü
olma gücünün de farkında olduklarını anlatan Arslan, “Sanat, HAKİŞ mensuplarının bu topraklarda egemen olan değerleri daha iyi
özümsemesi ve aidiyet bilincini canlı tutması için de “olmazsa olmazlarımız arasındadır. HAK-İŞ olarak, sanatı emekten ayrı düşünmediğimiz için, sanatın bizatihi emek olduğunun bilincini taşıdığımız
için bu yarışmayı düzenledik” sözlerine yer verdi.

İşçi Kavramına Yeni Bir Boyut Kazandırmak Amacıyla
Yola Çıktık
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Yönetim
Kurulu olarak, 2012 yılında bir kısa film yarışması düzenlemeye ka-

Çalışanların kültüre eğilmesi ve gençlerin sanatsal bakış açısını
emekle buluşturmak ve çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini vurgulayan Toruntay,
“Amacımız, sinema dünyasında emek temalı nitelikli çalışmaların,
kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktı ve bugün bunu büyük bir
başarıyla gerçekleştirdik. Emek hareketinin, ulusal ve uluslararası
platformlarda farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük” ifadelerini kullandı.
Uluslararası alanda gerçekleştirilen kısa film yarışmasını büyük bir
başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Toruntay, “HAK-İŞ VI. Uluslararası Kısa Film Yarışmasının organizasyonunda emeği geçen HAK-İŞ Kültür Sanat Komitemize ve üyelerine HAK-İŞ Teşkilatına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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6 Yılda Önemli Bir Dönemeci Atlattık

Kültür-Sanat Komitesi Olarak Bu Yıl Bir İlke İmza Attık

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da yaptığı konuşmada, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak 2012 yılında
“Kısa Film Uzun İş” sloganıyla, kısa film yolculuğuna çıktıklarını ve
geçen 6 yıl gibi bir sürede önemli bir dönemeci atlattıklarını kaydetti.

Bu yıl Kültür Sanat Komitesi olarak bir ilke imza attıklarını açıklayan Odabaşı, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan liderliğinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı
yürüttüğü çalışmaları bir belgeselde toplayarak, tarihe not düştük”
ifadelerini kullandı.

Dünya Genelinde Bir Marka Olmanın Onurunu
Yaşıyoruz
Odabaşı, “HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz Uluslararası Kısa Film Yarışmasını büyük bir başarıyla
tamamlamanın ve dünya genelinde bir marka olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
Her geçen yıl “emek” temalı daha çok filmin yarışmaya katılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Odabaşı, HAK-İŞ Kısa
Film Yarışmasının dünyadaki birçok kısa film yapımcısının beklediği
bir yarışma haline geldiğini söyledi.

Bizim İçin 5.404 Sadece Bir Rakam Değil
Emek temasının kısa film yarışmasının ilk başladığı günden bu yana
devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini anlatan Odabaşı şöyle devam etti; “Bu yıl yarışmamıza toplam 124 ülkeden 5.404
film yarışmamıza başvuru yaptı. Bizim için 5.404 sadece bir rakam
değil aynı zamanda emek meşalesinin altında 5.404 film yapımcısı
ve yönetmenin toplanması demektir. Yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusuyla binlerce sinema sanatçısının emek çatısı altında toplanması
demektir. Yarışmamıza ulusal ve uluslararası alandan katılan bütün
yarışmacılarımıza, sinemanın değerli emekçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.”
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Odabaşı, “Ankara’da Silah Sesleri: 15 Temmuz” adlı belgesel çalışmamızda bizden desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu
Konuşmaların ardından ‘Emek’ temalı HAK-İŞ 6. Uluslararası Kısa
Film Yarışmasında ödüle layık görülen eser sahipleri ödülleriyle buluştu. 124 ülkeden 5 bin 404 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal
ve uluslararası alanda ayrı ayrı 11 kategoride ödül verildi.
Uluslararası film kategorisinde En İyi Film Birincilik ödülünü ise
“Black Ribbon” filmiyle Azerbaycan’dan Amil Mamıyev aldı. Mamıyev’e ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından takdim edildi.
Bu yıl yerli film kategorisinde En İyi Film Birincilik Ödülünü “Emek
Hırsızı” filmiyle Emrah Alparslan Konukman aldı. Konukman ödülünü Başbakan Eski Yardımcısı Emrullah İşler ve Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın elinden aldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a günün anısına üzerinde HAK-İŞ
Kültür, Sanat Komitesi logosu bulunan heykelcik ve hat sanatı işlemeli bir tablo hediye edildi.
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YERLİ FİLM KATEGORİSİNDE
ÖDÜL ALAN FİLM

ÖDÜL KATEGORİSİ

ÖDÜLÜ ALACAK KİŞİ

1

“EMEK HIRSIZI”

EN İYİ FİLM - BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

EMRAH ALPARSLAN KONUKMAN

2

“EMEĞİN YOLCULUĞU”

EN İYİ FİLM - İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

ŞENOL AYDOĞDU

3

ÇIRAK

EN İYİ FİLM - ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

TAYFUN BELET

4

ABİYE

NECATİ ÇELİK ÖZEL ÖDÜLÜ

DOĞUŞ ALGÜN

5

ABİYE

EN İYİ ERKEK OYUNCU

İLHAN ALGÜN

6

EMEĞİN YOLCULUĞU

EN İYİ KADIN OYUNCU

DERYA SARI

7

VEFA

EN İYİ YÖNETMEN

MUAMMER REİSLİ

8

ÜÇ İSTASYON BİR HAYAT

EN İYİ SENARYO

RIFKI ÜNAL

9

TEK YÖNLÜ BİLET

EN İYİ KURGU

BARIŞ ALP

10 KIRMIZI

EN İYİ MÜZİK

ABDURRAHMAN DEMİR

11 KINA

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

FATİH KAYNARCA

YABANCI FİLM KATEGORİSİNDE
ÖDÜL ALAN FİLM

ÖDÜL KATEGORİSİ

ÖDÜLÜ ALACAK KİŞİ

1

“BLACK RİBBON”

EN İYİ FİLM - BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

AMİL MAMIYEV

2

“A BİRD WİTHOUT A HOMELAND”

EN İYİ FİLM - İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

LOUİZA KADRİ

3

“DOWN SİDE UP”

EN İYİ FİLM - ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

PETER GHESQUİERE

4

“THE CLİFF HOUSE”

NECATİ ÇELİK ÖZEL ÖDÜLÜ

JİN YAO WONG

5

“BLACK RİBBON”

EN İYİ ERKEK OYUNCU

ELXAN ABBASOV

6

“A WHOLE WORLD FOR A LİTTLE
WORLD”

EN İYİ KADIN OYUNCU

DELPHİNE THÉODORE

7

“A PAİR OF SANDAL”

EN İYİ YÖNETMEN

JOSİM UDDİN AHMED

8

“THE ORANGE STORY”

EN İYİ SENARYO

ERİKA STREET HOPMAN

9

“FİG”

EN İYİ KURGU

NİCOLAS KOLOVOS

10 “BRİDE”

EN İYİ MÜZİK

MEHDİ HEYDARİ

11 “SİLENT CLOCK”

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

DMİTRY FETİSOV

SENDİKACI GÖZÜNDEN

HAK-İŞ HAK-İŞ

ÖDÜL ALAN FİLM

ÖDÜL KATEGORİSİ

ÖDÜLÜ ALACAK KİŞİ

1

“ANKARA’DA SİLAH SESLERİ: 15
TEMMUZ”

Vı. ULUSLARARASı
SENDİKACI GÖZÜNDEN

Vı. ıNTERNATıONAL

2

“EMEĞİN YOLCULUĞU”

SENDİKACI
GÖZÜNDEN
YARIŞMASI

ŞENOL AYDOĞDU
CONTEST

BİRSEN ÇİÇEK ODABAŞI
SHORT FILM

KISA FİLM
“Emeğe Saygı”

“Respecting Labour”
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KOMİTESİ
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HAK-İŞ www.hakis.org.tr
KONFEDERASYONU
HAK-İŞ CONFEDERATION

K AT K I L A R I Y L A
WITH CONTRIBUTIONS FROM
TURKISH REPUBLIC CULTURE AND
TOURISM MINISTRY

Application will be made via to post to the
AnKArA HAK-İş General Center
HAK-ıS COnFEDErAtıOn
Tunus Street No: 37 Kavaklıdere / ANKARA-TURKEY
+90 312 417 79 00 - +90312 417 80 02
For Detail information: www.hakiskisafilm.org

HAK-İŞ

HAK-İŞ

KOMİTESİ

Başvurular posta yoluyla
AnKArA HAK-İş Genel Merkezi’ne yapılacaktır
HAK-İş KOnFEDErASYOnU
Tunus Cad. No: 37 Kavaklıdere / ANKARA 06680-TÜRKİYE
Tel: 0 312 417 79 00 - 0312 417 80 02
Detaylı Bilgi İçin: www.hakiskisafilm.org

/HakisKisaFilm

KOMİTESİ

/hakiskisafilm
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SOSYAL DİYALOG PROJEMİZİN KAPANIŞ TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan
Erdal, MÜSİAD yönetici ve üyeleri, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri,
ileri düzey eğitimlerine katılan kursiyerlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje Kapsamında 8 Bin 244 Kişiye
Ulaştık
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, proje kapsamında Adana, Ankara, Antalya,
Artvin, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon
olmak üzere toplamda 15 ilde HAKİŞ ve MÜSİAD
camialarından 8 bin 424 kişiye ulaşılarak projenin
öngörülen hedeflerin yüzde 10’luk artışla tamamlandığını söyledi.

Emekçiler, Başkentte Karma Bir Türkiye
Fotoğrafı Oluşturmuşlardır
Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in faydalanıcısı olduğu ‘İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi’ kapanış toplantısı ve ödül töreni 15 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Avrupa Birliği (AB) Bakan
Yardımcısı Ali Şahin, MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Gür, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot, Proje Takım Lideri
Michael Heathcote, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet

İleri Düzey Eğitim Programına 62 farklı ilden kursiyerlerin katıldığını açıklayan Arslan, “Edirne’den Kars’a, Antalya’dan
Artvin’e, Mersin’den Tekirdağ’a, 62 farklı ilden Ankara’ya gelerek 13
günlük eğitim kampına katılan emekçiler, başkentte karma bir Türkiye fotoğrafı oluşturmuşlardır” dedi.

İleri Düzey Eğitimleri 10 Ay Süreyle 17 Grup Olarak
Gerçekleştirildi
Proje kapsamında verilen İleri Düzey Eğitimlerinin 9 Ocak–21
Ekim 2017 tarihlerinde yaklaşık 10 aylık süre boyunca Ankara’daki
bir otelde yatılı olarak 40’arlı gruplar şeklinde 17 dönem şeklinde
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7 Farklı Sektör İçin
Yol Haritaları Ortaya
Konulmuştur
HAK-İŞ-MÜSİAD ortak çalışmalarının, ülke ekonomisinin büyümesine, istikrara, işçi-işveren ilişkilerinin gelişmesine, iş barışının
güçlenmesine belirgin katkılar
yaptığını vurgulayan Arslan sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “Projemiz uygulama dönemi boyunca,
farklı ve yenilikçi eğitim programları verilerek hem işçilerin ve işverenlerin bilgi ve birikim düzeyi yükseltilmiş, hem de kamu hizmetleri,
gıda, metal, ormancılık, tekstil,
taşıma ve turizm sektörleri bütün
yönleriyle analiz edilerek geleceğe
dönük projeksiyonlar üretilmiştir.
Bu kapsamda eğitici kılavuzları
hazırlanmış ve 7 farklı sektör için
yol haritaları ortaya konulmuştur.”

uygulandığını belirten Arslan, “İleri Düzey Eğitim Programının 16.
döneminde Öz Gıda-İş Sendikamız üyesi Rize’den gelen Hüseyin
Birinci kardeşimizi kaybettik. Rahmetli Hüseyin Birinci Beyin eşi
Sevgi Hanım ve iki çocuğu Oğuzhan ile Cebrail Bedirhan Birinci bugün aramızda bulunuyorlar. Hoşgeldiler, sefalar getirdiler. Rahmetli
Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve
dostlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Projemiz Mutluluklara da Vesile Olmuştur
Projenin mutluluklara da vesile olduğunu belirten Arslan, “İleri Düzey Eğitim Programı 3. Döneminde Hizmet-İş Sendikamız Antalya
Şube Sekreteri Halil İbrahim Anlak Bey, eğitim sırasında tanıştığı
Müge Şeker Hanımla hayatını birleştirdi. Eğitim programlarına çocukları kucağında gelen anne-babalarla, çiftlerle karşılaştık. Eğitimlere gösterilen bu ilgiyi görmek bizleri çok memnun etmiştir”
ifadelerini kullandı.
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Ortaya Çıkan Sinerjinin Gelecekte de Sürdürülmesini
Temenni Ediyoruz
Temennilerinin proje uygulama dönemi boyunca başlatılan çalışmaların ve ortaya çıkan sinerjinin akamete uğratılmadan gelecekte
de sürdürülmesi olduğunu anlatan Arslan, “Bu doğrultuda, proje
ortağımız MÜSİAD yanında, çalışma hayatının diğer aktörlerinden
de bu anlamlı projenin çıktılarını ve sonuçlarını daha ileri noktalara
taşımalarını bekliyor, yaygınlaştırmalarını umuyoruz. Ayrıca, Türk
endüstri ilişkilerinde sosyal diyalog bakış açısıyla sosyal ortaklık
anlayışını benimsemiş, yeni bir endüstriyel ilişkiler bakış açısının ortaya çıkacağına dair umudumu canlı tutuyorum” sözlerini kullandı.
65. hükümetin taşeron sorununu çözmek için göstermiş olduğu
iradeyi ve çabayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Arslan,
“Taşeron konusunda hem temsil anlamında hem de bu konudaki
öncü mücadelemiz anlamında bizim taleplerimizin, görüşlerimizin
çözüm konusunda değerlendirilmesi ve bunlara dahil edilmesini
umut ediyor ve bekliyoruz” dedi.

HABERLER

Taşeron İşçi Sayısı HAK-İŞ’in Üye Sayısının Yarısına
Tekabül Ediyor
HAK-İŞ olarak en başından itibaren artık taşeron sisteminin sürdürülebilir olmadığını ve bu sistemin Türkiye’ye uygun olmadığını ve bu
sistemin mutlaka yeniden gözden geçirilerek çözülmesi gerektiği
konusundaki görüşlerinin büyük ölçüde kamuoyu ve hükümet tarafından kabul gördüğünü açıklayan Arslan, “Bugün tespit edilebilen
ve bizim üye sayılarımız içerisindeki taşeron işçilerin oranı yaklaşık
olarak HAK-İŞ’in üye sayısının yüzde 50’sine tekabül ediyor. Yaklaşık
olarak 300 bine yakın taşeron işçi HAK-İŞ’e bağlı sendikalara üyedir.
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Üyelerimiz bizden taşeron sorununun kökten çözülerek kamu kurumlarında işçi olmalarını sağlayacak bir çözümü, bir modeli beklemektedirler” şeklinde konuştu.
Taşeron sorununun çözümünde, müzakere süreçlerinde her konuyu görüşmeye, her konuyu birlikte müzakere etmeye ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını anlatan

ÖSP’yi Asla Kabul Etmiyoruz
Arslan, “Bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir tek konu var. Özel
sözleşmeli personel statüsünü asla kabul etmiyoruz ve desteklemiyoruz. HAK-İŞ olarak bizim talebimiz, taşeron şirketlerde çalışan
arkadaşlarımızın her birinin kamu çalışanı, kamu işçisi olarak istihdam edilmeleridir” şeklinde konuştu.

Esnekliğe İhtiyacımız Var
Geçici mevsimlik işçiler konusuna da değinen Arslan şu ifadelere yer verdi; “Geçici mevsimlik işçiler konusunda 2006 yılından beri
var olan bir sorunun da altını çizmek istiyorum. Bu işçilerimizle ilgili
yasal birtakım engeller var. Engellerden bir tanesi kamuda geçici
işçilik ne yazık ki yasal mevzuattan dolayı 5 ay 29 günden fazla olmuyor. İşyerinde işlerin olmasına rağmen bugün sayısından daha
fazla çalışma yapılamıyor. Bu konuda bir esnekliğe ihtiyacımız var.
En azından işletmelerin ihtiyacı oranında bu çalışmaların yapılabileceği bir düzenleme yapılmasına acilen ihtiyacımız var. Bu ve benzer
sorunların çözümü konusunda HAK-İŞ olarak müzakereyi, masada olmayı, taleplerimizi HAK-İŞ’e yakışan bir şekilde kamuoyunda
gündeme getirmeyi bundan sonra da devam edeceğiz.”

Projenin Önemli Sonuçlara ve Hedeflere Ulaştığını
Görüyoruz
Kapanış programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu, projenin hazırlanmasında, uygulanmasında ve
sonuçlandırılmasında görev alan herkese teşekkürlerini iletti.
Proje kapsamında yapılan özverili çalışmaların önemli bir örnek
oluşturması anlamında önemli bir yer tuttuğunu belirten Sarıeroğlu, “Proje kapsamında yapılan faaliyetlere baktığımızda, katılımcı
profiline baktığımızda, projenin hedeflediği amaçlara baktığımızda
gerçekten önemli sonuçlara ve hedeflere ulaştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Sosyal Diyalogta Önemli Bir Aşama Kaydetti
Sosyal diyaloğun sihirli bir kelime olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, “Sosyal diyalog, sorunların çözümü anlamında önemli bir araç.
Türkiye bu anlamda çok önemli bir aşama kaydetti. Eskiden çatışan ve kavga eden işçi-işveren taraflarımız bugün birçok konuda bir
araya gelerek birlikte çalışıyorlar. Bu birlikte çalışmanın sonucunda
da ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda üst seviyelerdeki başarılara imza atmış durumdayız” dedi.

Taşeron Konusundaki Yaklaşımımızı Şeffaf Bir Şekilde
Ortaya Koyuyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak taşeron konusundaki
yaklaşımlarını ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde ortaya koyduk-
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larını açıklayan Sarıeroğlu, “Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi
için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı olarak değil aynı zamanda Maliye Bakanlığımızla birlikte
çalışıyoruz. Sayın Başbakanımızla bu konuyu görüşüyoruz ve sunum aşamasına geldik” sözlerini kullandı.

Projenin Önemli Sonuçlar Doğuracağına İnancımız
Tamdır
MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Gür, “ İşçi ve işverenlerin birbirini
daha iyi anlayacağı, geleceği tesis edeceğine inandığım bu projenin
önemli sonuçların olacağına olan inancımız tamdır” dedi.
Gür, “MÜSİAD ve HAK-İŞ olarak küresel rekabetle baş edebilme kapasitemizi birlikte artırabilmek için İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Teknik Destek Projesini
başlattık. Bu çalışmalar inşallah önümüze çok güzel yol haritaları
koyacak. İşçi ve işverenler olarak birlikte yürüme noktasında önemli
sonuçlar almamıza sebep olacaktır” diye konuştu.
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Heyecan Verici Bir Proje
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, İşçi ve İşverenlerin Uyum
Kapasitelerin Sosyal Diyalog Yoluyla Artırılması Teknik Destek Projesi kendilerine ilk geldiğinde heyecan verecek olan bir proje olduğunu ve çok önemli çıktılara sebebiyet verecek bir proje olduğunu
fark ettiklerini belirterek, “Proje analiz edildiği zaman çok fazla bir
emeğin olduğunu ve ince ince nakış gibi dokunduğunu, bu aşamada
önemli gayretlerin sarf edildiğini görüyoruz” diye konuştu.
Projenin İşçi ve işverenlerin uyum kapasitelerini artırmayı hedefleyen bir proje olması nedeniyle çok önemli olduğunun altını çizen
Şahin, “Proje insanlar arasındaki sosyal diyalog uyum kapasitesini
öylesine artırmış ki projede tanışıp evlenen insanlar bile olmuş” sözlerini kullandı.
Projenin sonuçlarının bir diğerinin insanların hayat boyu öğrenme
kapasitelerinin artırılması konusunda projenin önemli bir işlev gördüğünü anlatan Şahin, “Projenin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım
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sürecine önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bu konuda önemli bir destek olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
Proje takım lideri Michael Heathcote ise proje hakkında
bir sunum gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu.
Sunumda, projenin amacı, hedefleri ve bu kapsamda
yapılan faaliyetleri anlatan Heathcote, sunumunda projede ne gibi başarılı faaliyetlere ulaşıldığını belirterek,
projenin sonunda 3 farklı önemli sonucun ortaya çıktığını anlattı.
20 ay süren projenin aktif ve başarılı bir şekilde geçtiğini anlatan Heathcote, proje kapsamında katılımcıların
uyum yeteneklerinin artırılması için birçok uyum faaliyeti gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
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Protokol konuşmalarının sona ermesinin ardından HAK-İŞ ve MÜSİAD arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü onur konuğu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Müsteşarı François Begeot imzaladı.
Programın sonunda eğitimlerde birinci olan kursiyerlere plaket ve
çeyrek altın takdim edildi.
İleri Düzey Eğitim Programının 16. döneminde Öz Gıda-İş Sendikamız üyesi olarak Rize’den gelen Hüseyin Birinci’nin eşi Sevgi Birinci
ve iki çocuğu Oğuzhan ile Cebrail Bedirhan Birinci ailesine HAK-İŞ
Konfederasyonu tarafından 5 Bin Türk Lirası değerinde sosyal yar-
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dım çeki, GFA/Ankon Konsorsiyumu tarafından Bin Euro değerinde
sosyal yardım çeki hediye edildi.
Protokol konuşmalarının ardından HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız moderatörlüğünde, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Volkan Işık, Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Okan Güray Bülbül’ün panelist olarak
katıldığı ‘Sosyal Diyalog ve Uyum Yeteneği’ paneli gerçekleştirildi.
Panelde, proje sonunda ortaya çıkan olumlu çıktılar, projenin çalışma hayatına ne gibi katkıları olduğu, gelecekte üretilecek başka
projelerde nelerin olması gerektiği konuları detaylı olarak ele alındı.
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EMİNE ERDOĞAN, BİNLERCE
HAK-İŞ’Lİ KADINLA BULUŞTU
yal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ak Parti Denizli Milletvekili Sema
Ramazanoğlu, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Yavuz, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra binlerce HAK-İŞ’li kadın
emekçi katıldı.

Kadınlara Çok Şey Borçluyuz
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak 42 yıllık onurlu mücadelemizin
getirdiği noktada kadınlara çok şey borçluyuz. Emekçi
kadınlarla beraber bizim her türlü kahrımızı, her türlü
zorluğumuzu çekerek bize katlanan evdeki eşimizden,
çocuklarımıza, annemizden, babamızdan ve bütün kadınlardan gördüğümüz destek, bizleri bugünlere kadar
taşımıştır” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından yürütülen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri’
Projemizin kapanış toplantısı 21 Kasım 2017 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine
Erdoğan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sos-

HAK-İŞ’teki Kadın Varlığını Güçlendirmek
İçin Kararlar Aldık
HAK-İŞ genel kurulunda kadına yönelik olarak çeşitli kararlar aldıkları bilgisini veren Arslan, “Bu kararlar arasında HAK-İŞ’teki kadın
varlığını daha da güçlendirmek, HAK-İŞ’teki kadınları daha da ileriye
taşımak bulunuyor. Bu kararlarımız HAK-İŞ genel kurulumuzda oy
birliğiyle kabul edilmiştir” diye konuştu.
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HAK-İŞ’in sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil,
yeryüzünün bütün mazlumları için yola çıktığına
işaret eden Arslan, kadın konusundaki çabalarını
tüm yeryüzüne taşımak istediklerini söyledi.

Biz Sadece Şikayet Eden Bir
Konfederasyon Değiliz
Çalışma hayatında kadınların birçok sorunu bulunduğunu anlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak bütün
bu sorunlara yönelik çözümler üreterek bunlarla
mücadele etmek istiyoruz. Biz sadece şikayet
eden, itiraz eden, karşı çıkan, slogan atan değil
aynı zamanda çözüm üreten, çözümleriyle beraber sorunları da aynı şekilde kuşatan ve onları
büsbütün bir yaklaşımla çözebilen bir iradeye
sahibiz” ifadelerini kullandı.

Her Alanda Kadın ve Erkek Dengesini Kurmaya
Çalışıyoruz
“Konfederasyonumuzda çalışmaya başlayacak emekçilerin kadın-erkek dengesinden tutun da sendikalarda daha etkin görev
almaları konusunda attığımız adımlara kadar her alanda kadın ve
erkek dengesini kurmaya çalışıyoruz” diyen Arslan sözlerine şu
şekilde açıklık getirdi; “HAK-İŞ olarak kadın-erkek fıtrat farklılığına
rağmen hak ve eşitliklerde eşit olmayı talep ediyoruz. Bu HAK-İŞ’in
temel ilkesidir. Onun için bu mücadelemizi kadın ve erkek ayrımı
yapmadan birlikte yapmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak, ayrımcılıktan yana değil kadın ve erkekler olarak birlikte bu sorunları çözme
konusunda mücadele etmeli, birbirimizi anlamalı, birbirimize empatiyle bakmalı, birbirimizin eksikliklerini tamamlamalı, birbirimizin
zayıf yönlerini takviye etmeliyiz. HAK-İŞ bu kompozisyonu, duruşu,
bu anlayışıyla sadece bu ülkede değil, dünyada da örnek bir konfederasyondur.”
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390 Bin Taşeron İşçinin 330 Bini HAK-İŞ’te Örgütlü
2014 yılında Türkiye’de tarihi bir adım atıldığını belirten Arslan, şu
açıklamalarda bulundu: “2014 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir kanun çıkartıldı.
2014’ün Temmuz ayında çıkartılan bu kanun, taşeron işçilerin Türkiye'nin her yerinde örgütlenmelerinin önünü açtı. Taşeron işçiler böylece sendikalı olup, toplu sözleşme haklarını elde ettiler. Elbetteki
kıdem tazminatı başta olmak üzere pek çok hakları güvence altına
alındı. Bu çok tarihi bir olaydır. Bu adımdan dolayı AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür
ediyoruz.
Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım ve bizim de medarıiftiharımız Çalışma Bakanımızın da katkı ve destekleriyle yeni bir aşamaya doğru gidiyoruz. Bizim tespitlerimize göre 390 bin sendikalara üye taşeron işçi kardeş-
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lerimiz var. Bunların yaklaşık 330 bini HAK-İŞ'e bağlı sendikalarda
örgütlüdür. Dolayısıyla yasal düzenleme yapılırken bunların, kendi
sendikalarından kopartılmasına izin verilmemeli. Bu sorunun çözümünü Türkiye’nin gündemine taşıyan, çok önemli bir yasal düzenlemeyle taşeron işçilerin sendikal örgütlenme, toplu sözleşme başta
olmak üzere bir kısım haklarını güvence altına alan hükümetimiz,
işçilerimizi kamu işçisi olarak istihdam ederek bunu taçlandıracaktır. Buna inanıyoruz."

HAK-İŞ’i Bu Gayretleri Nedeniyle Kutluyorum
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonuna şükranlarını sunarak
geçtiğimiz yıl yine bu çatı altında yine bir araya geldiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kadınlar için önemli bir projenin açılışını yaptıklarını anımsattı.
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Kadınların karşılaştığı sorunların tespit edilmesi adına yapılan bu
projenin bugün meyvelerini topladıklarına işaret eden Emine Erdoğan, “Bu projenin birçok açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum.
Hem kadınlarımızın sorunlarının analizi hem de sendikal ihtiyaçların yeniden dizaynı adına inşallah tatminkar sonuçlar verecektir.
Sahayı derinlemesine bilme çabası somut kazanımları da beraberinde getirir. HAK-İŞ’i bu gayretleri nedeniyle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Anadolu kadınının çok yönlü olduğunu, bu nedenle
sorunlarının da çok boyutlu
olduğunu bildiren Emine
Erdoğan, gerek ev içi sorumluluklar gerekse çalışma hayatının getirdiği
sorunların kadınlara ağır
yükler yüklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Bu nedenle bizler
geleneklerimizle, medeniyet
değerlerimizle örtüşen bir
denklem kurarak bu yükleri
hafifletmeliyiz. Devletimiz
bunun gayreti içindedir. Son
15 yılda medeni kanunda, iş
kanununda ve nihayetinde
anayasamızda yapılan değişikliklerle önemli aşamalar
kaydedilmiştir. Hükümetimiz, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için çalışan kadınlara
hamilelik, doğum ve süt izinlerini kullanabilecekleri esnek çalışma
imkanı getirmiştir. İzinde geçen süreyi kademe ilerlemelerinde saydırmış, kadın istihdamını teşvik eden birçok düzenleme yapmıştır.
Annelik yapan, evini çekip çeviren, çalışan, üreten kadınlarımız için
yapılacaklar elbette daha bitmemiştir. Kadınlarımızı karar mekaniz-
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malarında daha çok görmek hepimizin arzusudur. Kadının olmadığı
bir siyaset, kadın bakışının yansımadığı bir yönetim sadece kadınlar
için değil tüm toplum için eksikliktir. Başarısı uluslararası alanda
yankılanan iş kadınları, gençlerimizin ufkunu açan kadın akademisyenler görüyorum, bunlar hepimize gurur veriyor. Küçük adımlarla
kendi işini kuran, müteşebbis kadınlarımız umudumuzu daha da
arttırıyor."
Kadınların, dünyanın çarpıklıklarını düzeltmeye katkı sunabileceğini
belirten Emine Erdoğan, “Yeter ki kendimize inanalım. Yeter ki gücümüze, dünyayı değiştirme potansiyelimize inanalım” ifadelerini
kullandı.

Bu Projeyi Can Simidi Olarak Görüyorum
Kadın ve erkek dayanışması içinde geleceğin şekilleneceğini belirten Emine Erdoğan, “HAK-İŞ gibi çatılar bu dayanışmanın sergilendiği yerlerdir. Yürüdüğümüz yolda sorunlarla birlikte mücadele
edersek, büyük hedeflere birlikte ulaşırız. Sendikal Bakış Açısıyla
Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesinin, bu anlamda çalışan kadınlarımız için bir can simidi olarak görüyorum.
Kadınlarımız aldıkları eğitim sayesinde inşallah sorunlarla mücadele noktasında metotlar geliştirebilecekler” diye konuştu.

Kadın Aslında Birçok Şeydir
Programda konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz,
“Kadını sadece bir kimlik olarak nitelendirmek istemiyorum. Kadın
aslında birçok şeydir. Bir kadın hayattır, cennettir, annedir, ailedir, kız
çocuğudur, iffettir, peygamberi doğuran anadır” diye konuştu.

2735 Kadın Üyemizle Anket Yaptık
Projenin 4 aşamada tamamlandığı belirten Yavuz, proje ile ilgili şu
bilgileri aktardı; “İlk olarak kadın komitelerimizin desteği ile 2735
kadın üyemize çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara ilişkin
derinlemesine anket çalışması yaptık. Anket çalışmamız komitelerimiz tarafından yüz yüze gerçekleştirildi. 5 pilot ilde toplam 150 kişi
ile swot analizi çalışması yaptık. Sadece çalışan kadınların sorunlarını değil bu sorunları sendikal bakış açısıyla nasıl çözebileceğimizi
tartıştık. Swot analizi ve anket çalışmamızdan çıkan sonuçlar ışığında sivil toplum kuruluşları arasında bir ilki gerçekleştirerek fıtratta
farklılık haklarda eşitlik eğitim modüllerini hazırladık ve kitap haline
getirdik.”
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Kadınlar İçin Teşvik Edici Çalışmalar Yapıyoruz
HAK-İŞ olarak kadın odaklı faaliyetlerde kadın çalışanların karşılaştıkları problemleri çözmek için yenilikçi yöntemler geliştirdiklerini
vurgulayan Yavuz, “Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla
yer alabilmesi için teşvik edici çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Yavuz, Emine Erdoğan’dan Taşerona Kadro İçin Destek
İstedi
HAK-İŞ olarak kadınlarla birlikte güçlenmeye devam ettiklerini dile
getiren Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Fakat bir sıkıntımız var.
Ben burada bütün HAK-İŞ’li kadınların sesi olarak tüm samimiyetimle zatı alinizden bir talepte bulunmak istiyorum. Türkiye cumhuriyetinin kadın lideri olarak First Lady’si olarak ve en samimi ifadeyle
annemiz olarak kadın konusunda her platformda verdiğiniz mücadelede olduğu gibi taşeron konusunda da HAK-İŞ’li kadınların sesi
olmanızı, hükümetimizin, bakanlarımızın da bildiği gibi, özel sözleşmeli personel ya da benzeri bir statü değil taşeron emekçi kardeşlerimizin kadınlarımızın işçi olarak kadroya alınması için zat-ı alinizin
biz HAK-İŞ’li kadınlara destek vermenizin ve bizlerin sesi olmanızın
onurunu yaşayacağımızı söylemek istiyorum. Biz bu üyelerimizi de
kaybedersek bu fotoğraf yara alacaktır.”

Program sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Emine Erdoğan’a kristal işlemeli bir gondol hediye etti. HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Yavuz ise Emine Erdoğan’a “Sendikal Bakış Açısıyla Sorun Çözme Yöntemleri” ve “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik”
isimli iki kitap takdim etti.
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ARSLAN, "KUDÜS İÇİN HEP BİRLİKTE" KONFERANSINA KATILDI
rine getireceğine inanıyoruz. Özellikle dünyanın en büyük işçi konfederasyonları, sendikal yapıları oluşturan büyük organizasyonların
bir parçası olarak bu mücadele zaman zaman uluslararası pek çok
konferansta dile getirilmiş, Filistin ve Kudüs davasına zaman zaman destek ilan edilmiştir. Biz bunu ete kemiğe büründürdük. Daha
önemli ve bütün dünyayı kapsayan bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonun bugüne kadar yapılanların dışında yeni şeyler yapmasını bekliyoruz.”

İslam Dünyasını İkna Etmemiz Gerekiyor

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Ekim 2017 tarihinde Kaya İstanbul Fairy&Convention Hotel’de HAK-İŞ ve Memur-Sen tarafından
düzenlenen “Kudüs İçin Hep Birlikte” konulu II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansına katıldı.
Konferansa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Onursal
Genel Başkanı ve Ak Parti Eski Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan, yöneticileri
ve uzmanları katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, 50’ye yakın ülkeden
gelen misafir heyet başkanlarının selamlama konuşmalarıyla devam etti.
Konferansta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugüne
kadar Filistin ve Kudüs için yapılan tüm çalışmaları, bu yolda verilen
mücadeleyi, yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bütün çabaları teşekkür, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Bütün Dünyayı Kapsayan Bir Organizasyonu
Gerçekleştirdik
Sendikal hareketin, mücadele, eylem ve sonuç alma üzerine inşa
edildiğini vurgulayan Arslan şöyle devam etti; “Uluslararası Kudüs
ve Filistine Destek Sendikalar Birliğinin çok önemli bir misyonu ye-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

Filistin ve Kudüs davasının 2 ana temel üzerine inşa edilmesi gerekliliğini vurgulayan Arslan, sözlerine şu şekilde açıklık getirdi;
“Birincisi Filistin davası konusunda islam dünyasını ikna etmemiz
gerekiyor. Filistin ve Kudüs davası konusunda islam dünyasını ellerini taşın altına koyması için ikna etmemiz gerekiyor. İkincisi bütün
insanları ikna etmemiz gerekiyor. Filistin davasının haklılığını ve bu
haklılığımızın ötesinde haklarımızı anlatabilmemiz için tüm insanlığı
ikna etmemiz lazım.
Bizim bu anlamda yeni bir yol açarak, yenilikçi bir kısım çalışmalar
yapmamız gerekiyor. Konuşmamız ve müzakere yapmamız gerekiyor. Neler yapabileceğimiz konusunu sadece toplantı yaparak konuşup dağılmaktan öteye taşımamız gerekiyor. Bir eylemlilik sürecini
başlatmamız gerekiyor. Bir sonraki konferansa gelirken neler yapabileceğimizi sunum olarak gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Bu Konferans Yeni Arayışların Bir Yenisidir
“Ümmetin ortak sorunu olan bu davanın hedefine ulaştırılması için
bir yol bulmamız gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor”
diye konuşan Arslan, “Bütün bunları yaparken ana, esas davamızdan vazgeçmemeliyiz. O davanın mücadelesini sulandırmadan,
aynı istikamette yeni yollar, yeni alanlar açmamız gerekiyor. İşte bu
konferans yeni arayışların bir yenisidir. Bizim bu yeni arayışlarımızı
sendikal hareketin dinamizminden de yararlanarak bu istikamette
yeni çözümler ve yaklaşımlar bulmamız gerekiyor” açıklamasında
bulundu.
50’ye yakın ülkeden 250 delegasyonun katılımıyla gerçekleştirilen
II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansının büyük
ölçüde hedefine ulaştığını vurgulayan Arslan, “Bugün ve yarın gerçekleştirilen konferanslarda somut birtakım kararlar alarak hayata
geçirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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II. ULUSLARARASI SENDİKALAR VE
MESLEKİ ÖRGÜTLER KONFERANSI SONA ERDİ
Birliğin teveccühüyle HAK-İŞ’e Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığı görevi verilerek kendisinin birlik başkanı
seçildiğini anlatan Arslan, “Bu mücadelede
bize bu görevi verenlere HAK-İŞ adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Birliğimizin Kurumsal Yapısını
Güçlendirmemiz Gerek

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Ekim 2017 tarihinde Kaya İstanbul Fairy&Convention Hotel’de HAK-İŞ ve Memur-Sen tarafından
düzenlenen “Kudüs İçin Hep Birlikte” konulu II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansına katıldı.
Konferans, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN
Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, HAK-İŞ Onursal Başkanı ve TBMM İdare Amiri
Salim USLU, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Hasan TURAN, Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Genel Sekreteri Muhammed Al-ATTAR, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Onursal
Genel Başkanı ve Ak Parti Eski Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan, yöneticileri
ve uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, başkanı
olduğu Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin
kurumsal yapısını geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Arslan, “İslam dünyasını yönetenlerin Kudüs ve Filistine destek
konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Kudüs ve Filistin davası için
herkesin sadece elini değil, bütün gövdesini taşın altına koyarak sorumluluk alması gerekiyor” diye konuştu.
Bu yıl Kudüs için hep birlikte konferansının ikincisinin gerçekleştirildiğini belirten Arslan, “İlk yıl gerçekleştirdiğimiz toplantımız istediğimiz kadar başarılı sonuçlar getirmese de ilk olduğu için başarılı
bir konferanstı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirirken Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği’nin kurumsal yapısını yeniden gözden geçirdik ve yeni bazı kararlar aldık. Bu da bu sürecin nereye gittiğinin
işaretidir” dedi.

Arslan, “Birliğimizin kurumsal yapısını güçlendirmemiz gerek. Kurumsal yapıyı güçlendirirken bütün katılımcıların da inisiyatif
alabileceği bazı modellere ihtiyacımız var.
Bu modeli oluştururken bütün katılımcılarımızın bu harekete destek veren örgütlerimizin tecrübelerinden Filistin ve Kudüs konusunda yararlanmak istiyoruz. Bunu somutlaştırarak sürdürmek istiyoruz. Bunun için
de birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.
Filistin ve Kudüs konusunda islam dünyasının mutlaka ikna edilmesi gerekliliğini vurgulayan Arslan, “Filistin ve Kudüs sorununu
anlatmak yeterli değil, somut adımlar atmak için islam dünyasını
ikna etmemiz gerekiyor. Herkesi elini değil, gövdesini taşın altına
koymaya ikna etmeliyiz. Eğer bunu yaparsak o Siyonist anlayışı yok
ederiz” ifadelerine yer verdi.
Arslan, önceki gün gerçekleştirilen panellerde son derece olumlu,
bilgi verici ve faydalı konuşmaların yapıldığını söyledi.
Arslan, “Dr. Emel hanım bize çok farklı bir noktadan mescidi aksayı
anlattı ve konuşmasının sonunda bize bir mesaj getirdiğini söyledi.
Mescidi aksanın aktivistlerinden Hanadi Al-Halwany bize bir mesaj
göndermiş; ‘Sizi bekliyoruz, gelin buralara gelin. Gelin ki bu dava
yalnız olmasın’ demiş. Aslında bizi çağıranlar yalnızca onlar değil,
yeryüzünün bütün mazlumları bu topraklardan ve bu ülkeden bir
şeyler bekliyor” dedi.
Konferansta konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, başta
Kudüs olmak üzere bütün Filistin'de yaşanan sorunların derinleşerek devam ettiğini kaydederek, yurtlarından edilmiş, başka ülkelerde zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin sorunlarının giderilemediğini, çalışma özgürlüklerinin engellendiğini, bazı
ülkelerde, bazı meslekleri yapmalarına izin verilmediği açıklamasında bulundu.

Filistinliler Hem Maddi Hem De Manevi Tecride Tabi
Tutulmaktadır
Bu yapılan şeyin tecrit politikası olduğunu anlatan Yalçın, “Filistin ve
Filistinliler hem maddi hem de manevi tecride tabi tutulmaktadır.
Ortada bir sorun var. Fakat bu sorunu kavramsallaştırırken em-
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peryalizmin oyununa geliniyor. Bize dayatılan kavramsallaştırma
Filistin sorunu şeklindedir. Oysa burada siyonist İsrail sorunu vardır.
Dolayısıyla, bir çözümden bahsedeceksek, İsrail'in siyonist politikalarından başlamak gerekir” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Onursal Başkanı ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Kudüs ve
Mescidi Aksa’nın Türkiye için ve islam dünyası için önemine dikkat
çekerek, “Filistin ve Kudüs ümmetin meselesidir. Siz de sendikalar
olarak bu meseleye sahip çıkıyorsunuz” dedi.
HAK-İŞ ve MEMUR-SEN Türkiye’nin içinde
bulunduğu koşullara rağmen Kudüs ve Filistin meselesi için güçlerini birleştirerek bu
konuda kayda değer çalışma yapmalarının
önemini vurgulayan Uslu, “Birlikte çalışmak,
çözüm üretmek büyük bir başarıdır. Sizleri bu
başarıya sahip olduğunuz için tebrik ediyorum” diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN
ortaklığıyla gerçekleştirilen II. Uluslararası
Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansının
çok önemli olduğunu belirterek, Kudüs ve Filistin için yapılan her toplantıyı, her çalışmayı
önemli bulduklarını söyledi.
Yeğin, konferansın güzel sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin coğrafyasına barış gelmediği sürece tüm dünyaya
barış gelmeyeceğini vurgulayarak, islam dünyasının ilk kıblesine sahip çıkması gerektiğini
söyledi.
Konferansta sonra, Arslan, Yalçın ve Mescid-i
Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'nin de aralarında bulunduğu bazı katılımcılara “Kudüs
Hizmet Ödülü" verildi.
Konferansın sonunda Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’ne yeni seçilen Genel Sekreter Abdullah Ubeydat tarafından ‘İstanbul Bildirisi’ okundu.
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Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Tarafından
Düzenlenen II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler Konferansı

‘’Kudüs için Hep Birlikte’’
İSTANBUL DEKLARASYONU
İstanbul, 24 Ekim 2017

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin organize ettiği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)’nun destek oldukları ve sayın… Katılımlarıyla, 23-24 Ekim 2017 tarihleri
arasında İstanbul’da Kudüs ve Filistin’i destekleyen uluslararası sendikalar ve meslek örgütlerinin ‘’Kudüs için Hep Birlikte’’ temalı, II. Kudüs konferansı başarıyla gerçekleşmiştir. Konferansın ana mesajı ise zulmü, Filistin halkı ve emekçilerin üzerinden
kaldırmak için mücadele etme hedefi olmuştur. Bu çerçevede gerçekleşen konferansa, dünya çapında 30 ülke olmak üzere
sendikal ve meslek örgütleri yaygın bir şekilde katılmıştır.
Konferansta aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Filistin için temel problemin, İsrail güçlerinin Filistin’i işgal etmiş olduğunu vurgulamak ve Sendikaların bu durumu dünyada bulunan tüm Sendikal kuruluşlarda yayması gerektiğidir.
2. Filistin halkının gasp edilen haklarını ve semavi dinlerde kutsal sayılan mukaddesatını geri alması ve denizden nehre kadar
topraklarının tümüyle başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurması için Filistin halkını desteklemeyi artırarak
sürdürmek. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliğini kurumsal yapısını her yönüyle güçlendirmek.
3. Tüm sendikal kuruluşları, Kudüs ve Filistin konusunda komite oluşturmaya ve daha sonra Kudüs ve Filistin’e destek için
bölgesel organizasyonları oluşturmaya teşvik etmek.
4. Kudüs ve Filistin’e destek amaçlı gerçekleştirilen faaliyetleri etkin kılmak.
5. Filistinli sendikaların üyelerinin, mesleki ve bilimsel seviyelerini desteklemek, eğitmek, geliştirmek sendikal deneyimleri
paylaşmak.
6. Birinci konferansın tavsiye kararlarının aktifleştirilmesini sağlamak.
7. Türkiye’de toplumların ve kendi nesillerimizin Filistin meselesinin ve Filistinlilerin yaşadıkları zulmün daha iyi aktarılması
için İstanbul’da Filistin panoraması gibi projeleri gerçekleştirmek.
8. Dünya üzerinde bulunan tüm Sendikal kuruluşlarla iletişime geçmek, onları Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’ne katılmaları ve işbirliği için teşvik etmek ve III. Konferansı gerçekleştirmek.
9. Gazze bölgesinde var olan ambargonun tamamen ve ivedilikle kaldırılmasını ve tüm geçitlerin kalıcı bir şekilde açılmasını
istemek.
10. İsrail güçlerin Gazze’yi, çalışma hayatını, Filistinli meslek sahiplerini, işçileri ve tüm Filistin halkını ciddi anlamda olumsuz
etkileyen ambargo altına almasının ve Gazze bölgesindeki tüm geçitleri kapatmasının, sendikalar ve işçiler için bir insanlık
ayıbı olarak görmek ve buna karşı mücadele etmek.
11. Son olarak Kudüs ve işgal topraklarda yaşayan, kamera ve kontrol mekanizmalarını bertaraf ederek, Mescid-i Aksa’nın
kapılarını namaz kılanlara açan ve bu uğurda direnç gösteren Filistinli kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ederiz.
12. Aynı şekilde şükranlarımızı Mescidi Aksanın sadece Müslümanlara ait olduğunu, Halil, Kudüs ve Beytul-Lahim Şehirlerinin, Yahudi olmadığına dair tarihi bir karar veren Birleşmiş Milletlere bağlı eğitim, kültür ve bilim örgütü Unesco’ya teşekkür ederiz.
13. Konferans, benzer kararların diğer uluslararası kuruluşlar tarafından alınması için gayret sarf eder.
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ARSLAN, TBMM
BAŞKANI KAHRAMAN’I
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte 6
Ekim 2017 tarihinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı makamında ziyaret etti.
Arslan, TBMM Başkanı Kahraman’ı 23-24 Ekim
tarihlerinde HAK-İŞ ve MEMUR-SEN ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Kudüs İçin
Hep Birlikte’ konulu 2. Uluslararası Sendikalar
ve Mesleki Örgütler Konferansına davet etti.

ARSLAN, ORMAN VE SU
İŞLERİ BAKAN YARDIMCISI
TÜFEKCİ'Yİ MAKAMINDA
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Eylül 2017
tarihinde Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'yi makamında kabul etti.
Ziyarette çalışma hayatına dair karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret programı, karşılıklı hediyeleşme ile sona
erdi.

ARSLAN, SGK BAŞKAN
YARDIMCISI CEYLAN'I
MAKAMINDA KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Eylül
2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan'ı makamında
kabul etti
Ziyarette çalışma hayatı, iş kazaları hakkında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, ESAM BAŞKANI KUTAN’I ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Kasım 2017 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai
Kutan’ı makamında ziyaret etti.
Arslan, 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Küresel
Krizler, İslam Dünyası ve Batı’ temasıyla gerçekleştirilecek olan 26.
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Sayın Kutan’la, ESAM ve HAK-İŞ olarak ülke gündemi konusunda
karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Arslan, HAK-İŞ olarak ESAM’ın
çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve birtakım projelerde kendileriyle birlikte çalışmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
ESAM’ın taşıdığı misyon, ortaya koyduğu hedefler açısından çok özel
bir yere sahip olduğunu dile getiren Arslan, 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresinin başarılı geçmesi dileğinde
bulundu.

Arslan ayrıca öteden beri düzenli olarak toplanan bu birliğin, islam
dünyasında ülkenin, sivil toplumun kaynaşmasını önemli katkıda
bulunduğunu belirtti.
Arslan, 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresine
HAK-İŞ olarak destek vereceklerini ifade etti.

ARSLAN, AFAD BAŞKANI
GÜLLÜOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim 2017 tarihinde AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da
bulundu.
Arslan, 8 Ağustos 2017 tarihinde Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevine
atanan Mehmet Güllüoğlu’na hayırlı olsun dileklerini
iletti.

ARSLAN, ANKARA İL
MÜFTÜSÜ SÖNMEZOĞLU’NU
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Ekim
2017 tarihinde Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nu makamında kabul etti.
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YILDIZ, CHP TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU
Taşeronlaşma Sendikal Hareketin
Korkulu Rüyası Olmuştur
Taşeron uygulamasının sadece Türkiye’de
değil bütün dünyada yaygınlaşmış, sendikal hareketi tehdit eden ve hala da tehdit
etmeye devam eden bir uygulama olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Başlangıçtan
itibaren sendikal hareket devre dışı kalınca
taşeron işçilerin emekleri de korumasız
kalmıştır. Taşeronlaşma sendikal hareketin korkulu rüyası olmuştur” ifadelerini
kullandı.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 18 Kasım 2017 tarihinde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları tarafından gerçekleştirilen ‘Taşeron İşçilik Çalıştayı’na katıldı.
Çalıştaya HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcısı Cengiz Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra,
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkanları, yöneticileri ve hukuk müşavirleri katıldı.

Son Yıllarda Taşeron Uygulaması Zirve Yapmıştır
Çalıştayda konuşan HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, taşeron işçilik uygulamasının tarihi bir geçmişi olduğunu ve tarihsel
olarak ekonomik sistemde bir karşılığı olduğunu belirterek, “Son yıllarda taşeron uygulaması zirve yapmıştır. Bu yükselişte uygulanan
ekonomik yaklaşım, anlayış ve politikanın bir etkisi ve yansıması
olmuştur” dedi.

Sendikacılığın temelini, örgütlenme, toplu
sözleşme ve grev gibi temel hakların oluşturduğunu söyleyen Yıldız, “Taşeron işçiler
için de işe örgütleyerek başlarsak çözüm
yolunun açılacağına inandık. Çok şükür
süreçte öyle gelişti. Taşeron işçilerimiz artık önemli oranda örgütlü
hale geldi, toplu iş sözleşmeleri başlangıçta biraz yavaş da olsa şimdilerde hızla tamamlanıyor” diye konuştu.
5 Haziran 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayına katılarak görüşlerini dile getirdikleri gibi bugün de
Taşeron İşçilik Çalıştayında da görüşlerini belirtmek ve bu soruna
bir çözüm üretmek için çaba gösterdiklerini bildiren Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan örgütlenme konusunda da bir çalıştay düzenlemesini
talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hükümetin kendi çalışmasını yapmasının doğal bir durum olduğunu
fakat bu konuda sendikalarla uygun, etkili ve yeterli bir diyalog süreci ortaya koymasını talep ettiklerini ve beklediklerini dile getiren
Yıldız, “Çünkü taşeron işçilere yönelik hükümetin daha önce ortaya koyduğu ÖSP gibi çözümleri beğenmediğimizi, karşı çıktığımızı
belirtmek istiyoruz. Hükümetin yeniden bu ve benzeri, düzgün ve
uygun olmayan çözümler getirmesini istemiyoruz” açıklamasında
bulundu.
HAK-İŞ olarak taşeron işçilerin
sorunlarının çözümü için ‘Kadrolu
İşçi’ önerisini yaptıklarını anlatan
Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Taşeron işçilik gibi geçici
mevsimlik işçilerin de istihdamlarının artırılması sorunları bulunmaktadır. Bu sorun da kanayan
bir yara halini almaktadır. Bu sorunun da etraflı bir şekilde tartışılıp çözüm üretilmesinin aciliyetine vurgu yapmak istiyoruz. Geçici
mevsimlik işçilerimiz de önemli
bir teyakkuz oluşturmuştur.”
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leleri anket çalışmasıyla tespit ettik. Taşeron işçilerimiz bu ankete göre ‘korkmadan
kamuda çalışmak istiyorum’, ‘eşit işe eşit
ücret istiyorum’, ‘kamu işçisiyle aynı koşullarda çalışıyor, aynı işi yapıyorum ama aynı
ücreti alamıyorum’ diyorlar” açıklamasında
bulundu.

ASS Modeline de ASP Modeline de
ÖSP Modeline de SSP Modeline de
Sonuna Kadar Karşıyız
Öz, “HAK-İŞ olarak 2014’ten bugüne yaptığımız bütün çalışmalarda inatla söylüyoruz.
Önümüze getirilen bize rağmen, çalışanlara
rağmen getirilmek istenen ÖSP meselesi
çalışanlarımızın direnciyle ortadan kalkmıştır. Bugün de aynı noktadayız. ASS modeline
de ASP modeline de ÖSP modeline de SSP
modeline de sonuna kadar karşıyız. Biz taşeron işçisi için istisnasız kadro istiyoruz.
Bunun yolunu hep beraber açmamız gerekiyor. Bu yüzden istiyor ve bekliyoruz ki
hükümetin bu toplantıdan sonra taşeron
meselesinin ne şekilde çözüleceği hususunda öncelikle konunun tarafı olan konfederasyonları masaya davet etsin” şeklinde
konuştu.
Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, taşeron konusunda
önemli açıklamalarda bulundu.
Taşeron işçilerin kıdem tazminatı haklarının
yasal olarak bulunduğunu ancak fiilen bu
hakkın olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Taşeron işçiler aynı iş yerinde sürekli
çalışıyorlar, bir bakıyorsunuz sürekli firma
değişiyor. Bunlar kıdem tazminatı haklarını
alamıyorlar. Bu durum insan haklarına aykırıdır. İşçilere kıdem tazminatını vermemek
için her türlü yolu deniyorlar” diye konuştu.

İstiyoruz ki Sosyal Taraflar
Biraraya Gelerek Bu Konular
Müzakere Edilsin
Protokol konuşmalarının ardından ‘Türkiye’de Dünden Bugüne Taşeron İşçilik’ paneli
gerçekleştirildi. Konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili
Hüseyin Öz panelist olarak katıldı.
CHP’nin taşeron işçilik gibi önemli bir konuyu gündeme almasının oldukça önemli

bir durum olduğunu belirten HİZMET-İŞ
Sendikası Genel Başkanvekili Hüseyin Öz,
“Bundan sonraki süreç içerisinde inanıyoruz
ve istiyoruz ki sosyal taraflar bir araya gelerek bu konular müzakere edilsin. Bundan
sonra da bu konu tarafların ortak iradesine
uygun bir şekilde şekillensin istiyoruz” diye
konuştu.
HAK-İŞ olarak 2014 yılına gelirken bir anket
çalışması yaptıklarını anlatan Öz, “Taşeron
işçilerimizin yakındığı çok önemli mese-

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın
örgütlenme konusunda da bir toplantı yapılması gerektiği talebini önemli bulduklarını
belirten Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbe hukukunun sendikalar üzerine getirdiği örgütlenme yasaklarının kaldırılması ve bunun
mücadelesinin yapılması gerektiğini, sosyal
devletin, çalışılabilecek ortamı yaratmak ve
iş bulmak zorunda olduğuna işaret etti.
Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamak
istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, gelecek nesillere güzel bir Türkiye'nin bırakılması gerektiğini, çalışan, üreten ve emek harcayan
bir işçi olan taşeron işçilerin haklarını teslim
etmenin 80 milyonun ortak görevi olduğunu
söyledi.
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HAK-İŞ GENEL SEKRETERİ DR. OSMAN YILDIZ'IN KONUŞMASI:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI
18 Kasım 2017, Ankara
Cumhuriyet Halk Partimizin saygıdeğer Genel Başkanı, sayın yöneticileri, milletvekilleri,
Konfederasyonlarımızın saygıdeğer başkanları,
Sendikamızın değerli yöneticileri ve temsilcileri
Değerli akademisyenlerimiz,
Değerli basın mensupları,
Hepinizi şahsım ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum.
CHP’ye bu toplantıyı düzenlemesinden ve bizi davet etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN’ın
katılamamasından dolayı özürlerini ve çalıştaya başarı dileklerini iletmek isterim.
CHP çalışma hayatının temel konu ve sorunlarına ilişkin bugüne kadar önemli toplantılar gerçekleştirmiştir.
CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU, bizi bir araya getirerek maden kazaları, taşeron işçilik ve kıdem tazminatı başta olmak
üzere temel konuları birlikte değerlendirme fırsatı vermiştir.
Bugün de kapsamlı taşeron çalıştayına misafir oluyoruz.
Taşeronun işçilik uygulamasının tarihi bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Tarihsel olarak ekonomik sistemde bir karşılığı vardır. Bu nedenle bir
uygulama tarihi ve buna bağlı hukuki referansları olmuştur.
Ancak son yıllarda taşeron uygulaması zirve yapmıştır. Bu yükselişte uygulanan ekonomik yaklaşım, anlayış ve politikanın bir etkisi ve
yansıması olmuştur.
Taşeron uygulaması sadece ülkemizde değil bütün dünyada yaygınlaşmış, sendikal hareketi tehdit etmiş hatta tehdit etmeye devam etmektedir.
Başlangıçtan itibaren sendikal hareket devre dışı kalınca taşeron işçilerin emekleri de korumasız kalmıştır.
Taşeronlaşma sendikal hareketin korkulu rüyası olmuştur.
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu korkudan uyanmamız gerektiğini tartıştık ve ciddi adım attık.
Taşeron işçilik konusunda ciddi araştırmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız bu araştırmaları da kamuoyunda paylaşmaya
devam ediyoruz.
Bu korkulu rüyaya en temel çözümün sendikacılığın en temel değerlerinde saklı olduğunu düşündük ve yola koyulduk.
Sendikacılığın temelini, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev gibi temel haklar oluşturduğunu biliyoruz.
Taşeron işçiler için de işe örgütleyerek başlarsak çözüm yolunun açılacağına inandık. Çok şükür süreçte öyle gelişti.
Taşeron işçilerimiz artık önemli oranda örgütlü hale geldi, toplu iş sözleşmeleri başlangıçta biraz yavaş da olsa şimdilerde hızla tamamlanıyor.
Grev hakları da var.
Hükümet bu örgütlenme sürecinin başında 6552 sayılı kanunu çıkararak süreçteki çözümlerin yolunun açılmasına yardımcı oldu.
Taşeron işçilerimiz kamu işçisiydi ancak bu yeni durumda şimdi kamunun daha tartışmasız çalışanı haline gelmiştir.
Bunlar yaklaşık 5 yıllık serüvenimizin özeti olmuştur.
Şimdi önümüzde ikinci aşama diye bildiğimiz bir süreç var.
Bu süreç taşeron işçilerimizin kadro sorununun çözümü sürecidir.
Hükümetimiz yaklaşık 2015 yılından beri taşeronda kadro ifadesini kullanmaktadır. Bu konuda Hükümet, kanun taslağı çalışmalarının olduğunu ve Meclise sunma hazırlığında olduğunu belirtiyor. Yeni bir kanunun çıkartılmasında birkaç kez ortaya süre konuldu şimdi de benzer
şekilde tarih telaffuz ediliyor.
Ancak henüz bir taslak metin ya da ayrıntısı sözlü olarak da olsa paylaşılmış değildir.
Hükümetimizin bugüne kadar böyle bir taslağı paylaşmaması kendi içinde anlaşılabilir durumdur diye düşünüyorum. Çünkü sayısı bile henüz netleşmemiş milyonla ifade edilen büyük bir kesimden bahsediyoruz.
Hükümetteki bu gecikmeyi bu büyük kitlenin sorunlarını kalıcı bir şekilde çözme kaygısı olarak nitelemek mümkün diye düşünüyoruz. Ancak biz sendikalar için sosyal diyalogun önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.
Hükümetin kendi çalışmasını yapması kadar doğal bir durum olamaz. Ancak bizimle uygun, etkili ve yeterli bir diyalog sürecini ortaya koymasını istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü taşeron işçilere yönelik hükümetin daha önce ortaya koyduğu ÖSP gibi çözümleri beğenmediğimizi,
karşı çıktığımızı belirtmek istiyoruz. Hükümetin yeniden bu ve benzeri, düzgün ve uygun olmayan çözümler getirmemesini istiyoruz.
Biz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taşeron işçilerimizin sorununun çözümü için ‘Kadrolu İşçi’ önerisini yapıyoruz.
Taşeron işçilerin sorununun adil, kalıcı ve etkin olarak kadrolu işçi kavram ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Biz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sadece ‘’taşerona hayır diyerek dünyayı durdurmadık.’’ Ancak soruna sendikacılığın en temel ilke ve
değerleri ile cevap vermeye çalıştık.
HAK-İŞ olarak sendikacılıkta konular olarak tabu olmadığına inanıyoruz. Ancak şablonlara da sıkışmamız gerektiğine inanıyoruz.
Sendikal mücadelede sınır tanımadığımızı ortaya koyuyoruz. İlerlemeye inanıyoruz. Taşeron işçilerimiz için sorunun çözümünü kadrolu işçi
ile taçlandırabilirsek, yaygın olarak uygulanan ekonomik model ve politikanın gidişatı üzerinde etkili olacağını ve geleceğini yönlendireceğine
inanıyoruz.
Taşeron işçilik gibi ayrıca geçici mevsimlik işçilerinde istihdamların artırılması sorunları bulunmaktadır. Bu sorun da k anayan bir yara halini
almaktadır. Bu sorunun da etraflıca tartışılıp çözüm üretilmesinin aciliyetine vurgu yapmak istiyoruz. Geçici mevsimlik işçilerimiz de önemli
bir teyakkuz oluşturmuştur.
Bizim için yeter ki diyalog, etkin full müzakere olsun.
Bugün burada bu konu, panellerle ilgili taraflarla etraflıca tartışılacak. Tartışarak, uzlaşarak bir sonuç bildirisi çıkacağını umuyoruz.
Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde Cumhuriyet Halk Partisine bu toplantıyı düzenleyip, taşeron işçilik gibi önemli bir konunun
tartışılmasına ve çözüm üretilmesine katkı sağlanmasına yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz.
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ŞAHİN, İŞKUR 9. GENEL KURULUNA KATILDI
istihdam konusu, işsizlik konusu, kadın ve erkeklerin işgücü piyasasına katılım oranları, işsizlik ödeneği ve taşeron işçilik konularında önemli açıklamalarda bulundu.
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, “Bugün
8. Genel Kurulun üzerinden geçen iki yılda neler
yapıldığını, hangi kararların alındığı, hangilerinin
alınamadığını değerlendirmek ve hayata geçiremediğimiz kararların nedenlerini sorgulayarak analiz
etmek ve önümüzdeki iki yılda daha iyi neler yapılması gerektiği yönünde olumlu kararlar almak için
kendimize bir yol haritası belirlemek için burada bulunuyoruz” dedi.

İŞKUR Faaliyetlerini Çeşitlendirmeli

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, 1 Kasım 2017 tarihinde
İŞKUR 9. Genel Kuruluna katıldı.
Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin’in yanı sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ adına
Katip Üyesi Av. Buğrahan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Orhan Yeğin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel
Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök
ve çok sayıda bakanlık ve İŞKUR temsilcisi katıldı.
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, İŞKUR’un 9. Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada genel kurulda alınacak kararlar,
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İstikrarlı ve güçlü bir işgücü piyasası için İŞKUR’un
faaliyetlerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirten
Şahin, “Türkiye’nin 2023 yılına kapsayıcı ve akıllı bir
sosyal model geliştirilerek yürümesi gerektiğine
inanıyoruz” diye konuştu.
İstihdamdaki ilk hedefin işsizleri en doğru ve hızlı yoldan işe yönlendirmek olması gerektiğinin altını çizen Şahin, “İstihdamı düzgün
işler ve insana yakışır işler çerçevesinde tanımlamak gerekir. Sadece istihdam değil, verimli, üretken nitelikli bir istihdamdan bahsetmemiz ve bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

5 Milyon Kişi İşsizlik Sigortasından Faydalandı
İşsizlik ödeneğinden 2016 yılında yaklaşık olarak 5 milyon 151 bin
703 kişi faydalandığı bilgisini veren Şahin, “İşsizlik ödeneğinden işsiz
insanların faydalanması, işsiz insanlara bu sayede destek olunmasını önemli buluyoruz. Ancak isteğimiz yalnızca işsizlere kısa süreli

HABERLER | 103

ücret ödenmesi değil, istihdam edilerek işsizliklerinin en kısa zamanda giderilmesidir”
şeklinde konuştu.
Taşeron işçilik uygulamasının çalışma hayatının en temel sorunlarından birisi haline
geldiğine dikkati çeken Şahin sözlerine şu
şekilde açıklık getirdi; “Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan taşeron işçilik uygulaması,
çalışma hayatının dengelerini bozmakta,
ekonomik ve sosyal olarak tahribatlara yol
açmaktadır.
Kayıtdışı istihdamı da çalışma hayatının temel sorunlarından biri olarak değerlendiriyoruz.
Sosyal güvenlik açıklarının kapatılmasının
önünde önemli bir engel olan ve haksız rekabet yaratan kayıtdışı istihdam sorunuyla etkin mücadele için güçlü bir strateji hazırlanarak
hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm bu hususların yanı sıra insan onuruna yakışır düzgün işlerin
artırılması için sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve toplu sözleşme uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz.”
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TÜRKİYE AB-KİK HEYETİ TİSK’TE BİRARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
üyesi olduğumuz Türkiye AB-KİK heyeti üyeleriyle birlikte 6 Kasım 2017
tarihinde TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen’in ev sahipliğinde, Uluslararası İşveren Teşkilatı Başkanlığı
(IOE)’na seçilen TİSK Yönetim Kurulu
Üyesi Erol Kiresepi’nin onuruna TİSK
Genel Merkezi’nde verilen yemekli
programa katıldı.
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan,
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun ATALAY,
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın ve TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri
yemeğe katıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve IOE Başkanı Erol Kiresepi; yaklaşık
40 yıldır işveren sendikacılığı faaliyetlerini sürdürdüğünü, dünyada
işverenleri temsil eden ve işverenlerin çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında tek sesi olma özelliği olan IOE’nin Başkanı olarak
seçilmenin önemli olduğunu, ancak IOE’nin yaklaşık yüz yıllık tarihinde seçilen ilk Türk Başkan olmasının kendisi için daha da önemli
olduğunu ifade etti.
Kiresepi; yeni görevi dolayısıyla endüstriyel ilişkiler alanında, Türk
İşverenleri, Türk İş Dünyası, işveren, işçi, memur, esnaf ülkemizdeki

tüm kesimleri de temsil eden bir misyon üstlendiğini dile getirerek;
Türkiye’nin sosyal diyalog anlamında örnek teşkil ettiğini ve yemekte bulunan tarafların bunun güzel bir örneği ve temsili olduğunu
vurguladı.
Yemeğe katılan HAK-İŞ Genel Başkanı, TÜRK-İŞ Genel Başkanı,
TESK Genel Başkanı ve MEMUR-SEN Genel Başkanı Erol Kiresepi’yi
yeni görevinden dolayı kutlayarak, Türkiye’nin çalışma hayatında
sosyal diyalog konusunda örnek teşkil ettiğini, işçi, işveren, memur
ve esnaf ve işverenlerin bir arada çalışma barışına destek sağlamak
için gayret ettiğini, IOE Başkanı olarak seçilmiş olmasından dolayı
mutluluk duyduklarını ifade ederek kendisine başarılar dilediler.

ŞAHİN; TERÖRÜN AMACINA ULAŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
HAK-İŞ Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, Hakkari’nin Şemdinli
ilçesi Ortaklar bölgesinde teröristlere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
"Devletimizin bekası, milletimizin geleceğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan hain terör saldırılarının bir yenisini bu sabah
Hakkari’de yaşadık.
Bölücü terör örgütünün bölgedeki yoğun sis ve hava koşullarından
faydalanarak gerçekleştirilen hain ve alçakça saldırıda 6 kahraman
askerimiz ile 2 köy korucumuz şehit düşmüştür.
Sabah saatlerinde gelen bu acı haber yüreklerimizi dağlamıştır. Vatan savunması için gece-gündüz demeden nöbet tutan, bu uğurda
kahramanca şehit düşen ve gazilik mertebesine ulaşan tüm güvenlik güçlerimizin hakkını ödeyemeyiz.
Amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı
tahrip etmek olan bu hainlerin tuzağına asla düşmeyeceğiz. Terörün amacına ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz.
Hainlerin hedeflerine ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Yıllardır kararlılıkla yürütmüş olduğumuz terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.
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Milletimizin benzer terör saldırılarında ortaya koyduğu dayanışma,
birlik ve beraberlik anlayışını aynı kararlılıkla devam ettireceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemize yönelik içerde ve dışarıda tezgâhlanan
bütün tuzakları her zaman olduğu gibi yine boşa çıkaracağız.
Güvenlik kuvvetlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen hain ve alçakça emellerle gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyor, yakınlarına ve milletimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.”
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ARSLAN, AYNES İLE TİS İMZALANMASINI ÇOK
ÖNEMLİ BULUYORUZ
Şahin, “Sektörün en önemli amiral
gemilerinden biri olan Aynes Gıda’da
örgütlenmek ve burada toplu İş sözleşmesi yapmak ve burada Öz Gıda-İş
olarak var olmak gerçekten bizim için
ayrıcalıktır” dedi.
Öz Gıda İş ile Aynes Gıda A.Ş. arasında, 1.050 işçiyi kapsayan 2 yıl süreli I.
dönem toplu iş sözleşmesinin imza
töreni 28 Kasım 2017 tarihinde Denizli
ilinde gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Kasım 2017 tarihinde
Denizli ilinde konfederasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendikamız ile
Aynes arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasını çok önemli bulduğunu belirterek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen bir işyerinde ilk defa örgütlenmenin büyük bir başarı olduğunu
ifade etti.
Arslan, örgütlenme aşamasında başarılı çalışmalarından ve özverilerinden dolayı Aynes yönetim kuruluna ve Öz Gıda-İş Sendikası
yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.
Aynes ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin sosyal diyaloğun önemli
bir sonucu olduğuna işaret eden Arslan, “HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımız sosyal diyalog konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Artık toplu iş sözleşmelerimiz karşılıklı anlayışla, mutabakat yoluyla
masada çözülmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu sözleşmenin HAK-İŞ’e, Öz Gıda-İş Sendikamıza ve Aynes çalışanlarına
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel
Başkanı Mehmet Şahin'in yanı sıra, Aynes Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmettin Görmezoğlu, Acıpayam
Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Ak Parti Acıpayam İlçe Başkanı
Nurhayat Şanlı, Öz Gıda-İş Sendikası yöneticileri, Aynes Gıda Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Aynes Gıda yönetimi çalışanların örgütlenmesini
engellemedi
Törende konuşan Şahin, "Örgütlenme çalışmalarımız sırasında işçilerin hiçbirine baskı ve mobbing uygulanmadı. Anayasa tarafından
güvence altına alınan işçilerin örgütlenme özgürlüğü çoğu işveren
tarafından çeşitli bahanelerle engellenirken, Aynes Gıda Yöneticileri
tam aksi bir tutum sergileyerek isteyen her çalışanın sendikamıza
üye olmasının önünü açtı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Şahin, Aynes Gıda ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında imzalanan
01.01.2018-31.12.2019 yürürlük süreli I. dönem Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Aynes Gıda’da TİS İmzalamak Bizim İçin Ayrıcalıktır

Aynes'in geleceğe emin ellerde nasıl taşındığını
görüyoruz

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Öz Gıda-İş Sendikasının yeni örgütlendiği Aynes
Gıda A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı.

Öz Gıda İş Sendikasının işçi-işveren ilişkilerini uzlaşma ve diyalog
üzerine inşa etmeye çalıştığının altını çizen Şahin, “Bugüne kadar
sürdürdüğümüz ilkeli ve kararlı yolculuğumuzda, gıda sektörünün
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en önemli amiral gemilerinden birisi olan Aynes Gıda’da örgütlenmek ve burada toplu iş sözleşmesi yapmak ve burada Öz Gıda-İş
olarak var olmak bizim için ayrıcalıktır" dedi.

İşyerlerini geleceğe taşımak için büyük fedakarlık
yapıyorlar
Şahin, şunları kaydetti: "İmzalanacak bu toplu iş sözleşmesi ile elde
edilen imkanlar hiç bir zaman arkadaşlarımızın emeğinin karşılığı
değildir. Ama Aynes büyüdükçe, imkanlar geliştikçe inşallah daha
büyük imkanlarla daha iyi sözleşmeler yapılacaktır. Burada önemli
olan huzur içinde çalışmaktır. Bugün burada imzalayacağımız toplu
iş sözleşmesi de, umarım diğer işletmelere ve patronlarına örnek
olur.” dedi.

Ürettiklerinizi tüketin ve çevrenize tükettirin
Ülkemizde, örgütlenme oranını yükseltmek, üretim ve istihdam
ekonomisine destek vermek için önemli bir kampanyanın yürütülmesinde Öz Gıda-İş’in öncü olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam
etti:
“Sendikamız, başta kendi üyeleri olmak üzere, tüm sendikalı işçileri, ‘Ürettiklerini Tüketmeye, Çevresindekilere de Tükettirmeye ve
Markalarına Sahip Çıkmaya’ davet ediyor. Bu kampanya ile öncelikle
toplumda sendikacılık konusunda var olan algıyı, olumlu yönde geliştirmek istiyoruz. Örgütlü olmakta tereddüt eden işverenleri cesaretlendirmek istiyoruz.

Aynes’in Ürünlerini Tercih Edin
Öz Gıda-İş Sendikasının her zaman uzlaşmacı sendikacılığı bir ilke
olarak benimsediğini vurgulayan Şahin, “İşçi de benim, işyeri de benim. Bu malları ben üretiyorum, ben tüketiyorum. Markama sahip
çıkıyorum” diyoruz. Bu yüzden, sizlerden toplu sözleşme vesilesiyle
ricam, bundan sonra her türlü ihtiyacınızı karşılarken, kendi örgütlü
olduğumuz işyerleri tarafından üretilen ürünleri tercih edin. Aynes’in
ürünlerini tercih edin. Çalıştığınız, helal rızık kazandığınız işyerine
sahip çıkın. Böylece, işçi işveren dayanışmasını, Öz Gıda-İş Sendikası
duruşunu herkese gösterelim” şeklinde konuştu.
Örgütlenmede, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese, Aynes
Gıda yöneticilerine, Öz Gıda-İş Sendikası yönetim kurulu üyelerine
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ve bütün çalışanlara teşekkür eden Şahin, Aynes ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin başta işyerine, Öz
Gıda-İş Sendikasına, Denizli ekonomisine ve ülkemiz çalışma hayatına hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Çamcı, Aynes Gıda'da hızlıca işleri rayına soktuk
Aynes Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çamcı, Aynes Gıda'nın 2016
yılında Türkiye'de bulunan 500 büyük şirket arasında 181’inci sırada,
sanayi şehri Denizli ilinde de 12 dev şirket arasında yer aldığını, ayrıca 1.050 çalışanı ile Acıpayam'da yaklaşık 300 ayrı noktadan çiğ süt
toplayarak günlük 700 ton sütü işleyebildiklerini belirtti.
Çamcı, şirket yöneticilerinin FETÖ/PDY Paralel Devlet Yapılanması
davasında tutuklu bulunmalarından dolayı Mahkemenin 10 Aralık
2016 tarihinde şirketin yönetimine TMSF'yi Kayyım olarak atadıktan
sonra Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Aynes Gıda'yı yönetmeye başladıklarını ifade etti.
2016 yılının Ocak ayında şirket sahiplerinin mahkemeden bir günde
iflas erteleme kararı çıkarttıklarını, ciddi manada ekonomik darboğazda olduğu, çok yüksek borç düzeyi olduğu için borçları ötelediklerini kaydeden Çamcı, “Hamdolsun biz geldikten sonra hızlıca
işleri rayına soktuk, bugüne kadar hiçbir zaman işçilerimizin maaşını ödeme gününden sonraya sarkıtmadık, hatta ilk geldiğimizde
her ayın 20'lerinde ödenen maaşları, ayın 7'sine kadar çektik. Bu
gün geldiğimiz noktada 1.050 adet çalışan işçimizin, çalışanımızın
sendikalaşma hakkını kullanmanın önünü açmış bulunmaktayız Bu
TMSF de bulunan şirketlerin içinde bir ilk konumundadır" dedi.

Yolculuğumuzun yeni bir dönemini birlikte
gerçekleştiriyoruz
Çamcı, “Aynes çalışanlarıyla yolculuğumuzun yeni bir dönemini
birlikte gerçekleştiriyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm
taraflara hayırlara vesile olmasını diliyor, bu sürecin mimarlarına
Aynes adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Konuşmaların ardından, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Aynes Gıda CEO vekili
İsmet Kabak toplu iş sözleşmesini imzaladı.
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ARSLAN, KADINA ŞİDDET GÖSTEREN DEĞİL,
BAŞ TACI EDEN BİR MEDENİYETİN ÇOCUKLARIYIZ
şı Uluslararası Mücadele
Günü” sebebiyle bir basın
açıklaması yaptı.
Gerek ülkemizde, gerek
bütün dünyada kadına yönelik şiddetin bütün çabalara ve gayretlere rağmen
azalmadan devam ettiğini
belirten Arslan, “Dünyanın
her köşesinde gelişmiş
ülke olup olmadığına bakılmaksızın, eğitimli olup
olmadığına bakılmaksızın
maalesef her toplumda
şiddet artarak devam ediyor” dedi.
Arslan, açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
“Avrupa Birliği ülkelerinde
kadınların yüzde 27’si aile

içi ve iş hayatından dolayı şiddet görüyor. ABD’de 30 milyona kadın
aile içi şiddetin mağduru ve büyük bir bölümü de çaresizlik içerisindedir. Ülkemizde bütün çabalara rağmen ortalama her gün 4 kadın
şiddet görüyor veya öldürülüyor. Tüm bu sonuçlar, kadına yönelik
şiddete karşı ortak hareket etmeyi gerektiriyor.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Kadın Komitesi üyeleri ile birlikte HAK-İŞ
Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı
Fatma Yavuz ve Kadın Komite üyeleri ile birlikte 24 Kasım 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi önünde “Kadına Yönelik Şiddete Kar-

HAK-İŞ olarak bizler de bu şiddetin nedenlerini, şiddete neden olan
unsurları tespit ederek, buna yönelik tedbirler almaya çalışıyoruz.
Bizim medeniyetimiz kadına şiddeti bütünüyle reddeder, şiddeti uygulayanların acziyetini, çaresizliklerini ve zavallılıklarını ifade eder.
Onun için bizler kadına şiddet gösteren değil, kadını baş tacı eden bir
medeniyetin çocuklarıyız.
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Bütün bu ölümler, baskılar, insanlık dışı uygulamalar, kendi kültürümüzden, kendi medeniyetimizden, kendi değerlerimizden, kendi
inançlarımızdan koptuğumuz ölçüde kadınlarımız şiddete maruz
kalmaktadır. O nedenle bugün ülkemizde olup bitenler aslında bizim değerlerimizden kaynaklanmıyor. Kadına şiddet, bu değerlere
uymayan, bu değerlerden uzaklaşan, bu değerlere karşı olan bir
anlayışın ürünüdür.
Onun için HAK-İŞ olarak kadınların çalışma hayatında yer alan kadın üyelerimizin her alanda olduğu gibi şiddet konusunda da daha
duyarlı hale getirmek, bu alanda yaptığımız araştırmalarla şiddetin
önüne geçmek için tedbirler almaya çalışıyoruz.
Biz çalışma hayatında yer alan kadınların sendikalaşmasını isterken,
onların sorunlarını çözme konusunda mücadele etmelerini isterken,
sendikal harekete katılımlarını isterken, sendikalarda etkin olmalarını isterken aslında kendilerine yönelik her türlü şiddete karşı da
korunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kendine güvenen, sendikacılık konusunda kararlı olan ve mücadelede kararlı olan kadınların
hem aile için hem de iş hayatında şiddete karşı daha dirençli ve daha
mücadeleci olacakları kesindir.
Her alanda ve her konuda olduğu gibi kadınların yaşadıkları sorunların çözümü hususunda HAK-İŞ’in söyleyecek sözü var. Kadınların
şiddete karşı korunması, kadınlara yönelik uygulanan şiddetin önlenmesi, bu şiddeti uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılması
konusunda HAK-İŞ hep öncülük ve liderlik yapmıştır.
Savaşlar, afetler, göçler, işgaller gibi sorunların ana mağdurları her
zaman kadınlar olmuştur. Onun için biz HAK-İŞ olarak hem ülkemizde hem de yeryüzünde kadınlara gerçek anlamda değerini verecek, onların hakkını kendilerine iade edecek bir anlayışı inşa etmek
zorundayız.
Kadın ve erkek arasındaki fıtrat farklılığını hak ve özgürlüklerdeki
eşitlikle dengeleyen bir anlayışı bizim dünyada ve ülkemizde hakim
kılmamız gerekiyor.
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Her yıl 24 Kasımda kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma gününde yerimizi alacağız. Gereken açıklamalarımızı yapacağız. Ama 365 gün kadınlara olması gereken değerini, haklarını,
toplumdaki yerlerini vererek bu mücadeleyi sonuçlandırabiliriz.
Ulusal ve uluslararası alanda kadınları daha çok sendikalı yaparak, daha çok HAK-İŞ’li yaparak, HAK-İŞ’li kadınlarla şiddete karşı
mücadele ederek çalışma hayatındaki sorunları çözme konusunda
daha güçlü bir ses ve daha güçlü bir nefes olacağımıza inanıyoruz.
Umuyorum şiddetin olmadığı, insanların ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz.
HAK-İŞ yeni dünyanın emekçilerle ve kadın emekçilerle inşa edileceğine inanarak bu mücadelesini sürdürüyor. Umarım kuracağımız
yeni dünyada kadınlar ve erkeklerin eşit imkanlara kavuştuğu kadın-erkek ayrımcılığının yapılmadığı bir dünyayı birlikte yaşama ve
inşa etme imkanımız olur.”

24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
24 Kasım’ın aynı zamanda Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan
Arslan, “Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenlerimiz geleceğimiz için,
çocuklarımız için, ülkemizin ve dünyanın geleceği için çok önemli ve
kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz” açıklamasında bulundu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ise Kadın Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride şu görüşlere yer verildi:
“Kadınlar İçin Şiddetten Arınmış Bir Dünya Umut Ediyoruz”
“HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”sebebiyle toplanmış bulunuyoruz.
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Kadına Yönelik şiddete Hayır demek için bir aradayız
Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına
yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir.

insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu
sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçilerin sorunlarına çözüm
üretmekte ve kadın emeğinin verimliliği ve saygınlığına örnek olmaktadır.

Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır.

Onların kadın ve emek odaklı etkinlikleri, çalışma hayatımızın yüz
akı niteliğindedir.

HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde
olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları
kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.

HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan,
kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal
medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda
gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.
Bu çalışmalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan,
paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!”
diyoruz. HAK-İŞ olarak şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız.
Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir.
Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun
hem de ailenin temelidir.”

Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir.
“Doğal” ya da “Kaçınılmaz”, “Kader” ya da “Yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır.
Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir
devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha
kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin
sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.
İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak,
en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak
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ARSLAN, ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ EN İÇTEN
DİLEKLERİMİZLE KUTLUYORUZ
“Gelişmiş ülkeler ancak iyi eğitim almış
bireylerin yetişmesiyle sağlanabilir. Dünya
üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde,
bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olmuştur ve
olmaya da devam edecektir.
Eğitim, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, özgüveni yüksek, alanında uzman,
yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin
yetişmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, sosyal
diyalog ve birçok daha alanda en iyi düzeylere gelerek refah seviyemizi en üst noktalara taşımanın yolu eğitimden geçmektedir.
Mesleklerin en kutsallarından birisi olan tüm öğretmenlerimizin 24
Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimizle kutluyor, eğitim
hayatlarında başarılar diliyoruz.”

ARSLAN, UBEYDE VE BERABERİNDEKİ HEYETİ
MAKAMINDA AĞIRLADI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Kasım 2017 tarihinde Uluslararası Kudüs ve Filistine Destek Sendikaları Birliği Genel Sekreteri
Abdullah Ubeyde ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da yer aldı.

Ziyarette 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da HAK-İŞ ve Memur-Sen tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilen “Kudüs İçin
Hep Birlikte” konulu II. Uluslararası Sendikalar ve Mesleki Örgütler
Konferansının olumlu sonuçları hakkında konuşuldu.
Ziyaret programı, karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi.
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HAK-İŞ İLE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ARASINDA İKİLİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
İmza protokolünde konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Yunus
Emre Enstitüsünü HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
“Heyecan Verici Bir İşbirliği Yapıyoruz”

HAK-İŞ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında uluslararası düzeyde
mesleki ve sendikal eğitimler başta olmak üzere sosyal ve kültürel
alanlarda gerçekleştirilecek olan faaliyetler konusunda ikili işbirliği
protokolü imzalandı.
Söz konusu protokol, 9 Kasım 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref
Ateş arasında HAK-İŞ Genel Merkezinde imzalandı.
İmza protokolü, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra,
Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, Genel Sekreterimiz Dr.
Osman Yıldız, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan
ve temsilcileri ile Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri katılımlarıyla
gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün dünyanın
pek çok bölgesinde kültürümüzü,
değerlerimizi, medeniyetimizin bize
bıraktıklarını, bizim ürettiklerimizi
dünyanın değişik bölgelerinde değişik toplumlarla paylaşan çok önemli
bir enstitü olduğuna dikkati çeken
Arslan, “Yunus Emre Enstitüsü ile
gerçekten heyecan verici bir işbirliği
yapıyoruz. Doğrudan doğruya bizi bir
araya getirecek olan bir hukuki mevzuat yok. Ama biz bir mevzuat gereği
burada bir araya gelmiyoruz. Hepimizin görev alanı farklıdır. Biz bir ihtiyaçtan dolayı bir araya geliyoruz.
Bizim baktığımız pencereden baktığımızda Yunus Emre Enstitüsü ile
HAK-İŞ’in işbirliği yapmasının hem kültürümüz için hem ülkemiz
için, hem de ülkemizin dışardaki itibarı ve görüntüsü için bir ihtiyaç
olduğunu düşündük” dedi.

Yerli, Milli ve Bir Diğer Yönüyle Evrensel Bir
Duruşumuz Söz Konusudur
Kuru bir sendikacılık yapmadıklarını dile getiren Arslan, “HAK-İŞ
olarak sadece emek hareketi ve onların sorunları, onlara daha iyi bir
hayat sunmanın yanında biz bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu coğrafyada bin yıldan fazladır var olmuş, bu coğrafyanın bütün müktesa-
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aliyetler yapmak üzere bu anlaşmayı imzaladıklarını belirten Ateş
sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “Birbiriyle hiç ilgisi olmayan kurumlar gibi görünse de bir taraftan kültür sanat ve Türkiye tanıtımı
yapan Yunus Emre Enstitüsü’nün, diğer taraftan işçi ve işveren arasındaki hukuku, anlaşmayı, anlaşmazlığı düzenleyen bir sivil toplum
örgütü olarak HAK-İŞ ile bir araya geliyor ve yurtdışında Türkiye’nin
gücünü arttırıcı faaliyetler konusunda hem fikir olduğumuzu beyan
ediyoruz. Bu yüzden bu anlaşmayı çok değerli buluyorum.”
İmza protokolü töreni, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile Yunus
Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında karşılıklı olarak imzaların atılmasının ardından sona erdi.

batını, bu medeniyetin bütün değerlerini içinde taşıyan bir yönüyle
yerli ve milli, bir diğer yönüyle evrensel bir duruşumuz söz konusudur. HAK-İŞ olarak bu işbirliğimizi bu pencereden değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.
“Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız bu protokolü inşallah yapacağımız faaliyetlerle ete kemiğe büründüreceğiz. İyi ki bu anlaşmayı
yapmışız diyeceğimiz günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum”
diye konuşan Arslan, “Bu anlaşmanın hem ülkemiz için, ülkemizin
değerleri, kültürü, bütün dünyaya vermek isteyip bu yolda çalıştığımız işlere katkısı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sadece Türkçe Eğitimi Değil Her Konuda Faaliyet
Yapmak İçin Bu Anlaşmayı İmzalıyoruz
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Yunus Emre
Enstitüsünün yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde
bulundu.
Yurtdışındaki organizasyonlarıyla Türkiye’yi daha iyi tanıtmak için
dünya ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını anlatan Ateş, yapmış
oldukları faaliyetlerin temelde Türkiye’nin itibarını artırmak amacıyla
yapılan faaliyetler olduğunu söyledi.
Sadece Türkçe eğitimi konusunda değil, her konuda HAK-İŞ’le birlikte yurt dışında Türkiye’yi tanıtıcı, Türkiye’deki bu modeli tanıtıcı fa-
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ARSLAN, 26. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN
TOPLULUKLAR BİRLİĞİ KONGRESİNE KATILDI
Arslan, “Rahmetli hoca Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı bir kez daha rahmet, hürmet ve minnetle anıyorum” dedi.
HAK-İŞ’in kurulduğu 42 yıl boyunca değerlerini koruyarak bugünlere geldiğini
belirten Arslan, “HAK-İŞ günümüze gelinceye kadar değerlerinden asla taviz
vermemiştir. İstikametinden ve yeni bir
dünya hedefinden vazgeçmeden yolculuğuna kararlı bir şekilde devam ederek,
22 sendikası ve 600 bine yakın üyesiyle
Türkiye işçi hareketinin en büyük işçi
konfederasyonu olmuştur” diye konuştu.

Alt Komitelerin Oluşturulması
Gerekiyor
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Kasım 2017 tarihinde ‘Küresel Krizler; İslam Dünyası ve Batı’ temasıyla İstanbul’da Ekonomik
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen 26.
Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresine katıldı.

Kongreye HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkanı Recai Kutan, Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MEMUR-SEN Genel
Başkanı Ali Yalçın, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı sıra
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen parti ve dernek temsilcileri katıldı.
Kongrede konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ESAM’la birlikte çalışmaktan, yeni projeleri birlikte hayata geçirmekten bundan
sonra da birlikte yeni çalışmalara imza atmaktan her zaman büyük
bir memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Sadece sorunları konuşmanın bir acziyet göstergesi olacağını belirten Arslan,
“Bizim ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Özellikle ekonomik ve sosyal konularda önemli bir liderlik
yapan ESAM’ın bu toplantıda alt birimlerini oluşturması gerekiyor.
İslam toplulukları gençlik hareketi, Müslüman topluluklar işçi ha-

reketi, Müslüman toplulukları diğer meslek kuruluşları gibi bir kısım
alt komiteler oluşturabiliriz. Bu komitelerin yılda bir defa toplanarak
yaşadıkları sorunları ve bu sorunların aşılabilmesi için gelecekte neler yapabiliriz diye konuşmamız gerekiyor. HAK-İŞ olarak bu konuda
destek ve katkı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Arslan, Müslüman topluluklardan gelen katılımcılara seslenerek,
“Lütfen ülkelerinizde işçi hareketinin, sendikal hareketin güçlenmesi
için lütfen destek olun” dedi.
Arslan, toplantı sonucunda ortaya çıkacak olan sonuç bildirisinde gelecekle ilgili somut önerilerin yer almasını temenni ettiğini söyledi.
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İslam Dünyasının İçinde Bulunduğu Durumu Birlikte
Değerlendireceğiz
Kongrede konuşan ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kongreye
kardeş dünyadaki çeşitli Müslüman ülkelerden çok sayıda temsilci
geldiğini söyledi.
Kutan, “14-15 Kasım tarihlerinde 2 gün boyunca devam edecek olan
bu kongrede islam dünyasının içinde bulunduğu durumu birlikte
değerlendireceğiz. İslam dünyasında cereyan eden olayları birlikte
inceleyeceğiz. Hak, adalet, barış ve huzur medeniyeti olan islam
medeniyetinin inşasına yönelik ortak adımlarımızı belirlemeye çalışacağız” dedi.
Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bugün dünyada özellikle de İslam coğrafyasında yaşanan
krizlerinin sebebi batıdır. Batının güdümüne girdiği ırkçı emperyalizm zihniyetidir” ifadelerini kullandı.
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Bu yıl Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yıldönümü olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, “İngiltere başta olmak üzere Batı ülkelerinin
şeref ve onur payesi olarak kabul ettiği bu deklarasyon, maalesef
İslam Coğrafyasının felaketi olmuştur. İslam dünyası 120 yıldır adım
adım yürütülen bir projenin hedefindedir” sözlerini kullandı.
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ARSLAN, ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
5.YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI
Programda ayrıca Taşıma sektörünün sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili bir panel gerçekleştirildi. Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız Moderatörlüğünde Ulaşım ve Taşımacılık Faaliyetleri ve İşleyişi ile ilgili sunumları, Gazi Ulaş A.Ş Genel Müdürü Recep Tokat, Polis
Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.V, Doç Dr. Şenol
Yaprak, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası
Güvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı Uzmanı İbrahim Ataç sektörle ilgili sunumlarını yaptılar.
Program Öz Taşıma-İş Sendikamızın 5. yıl yaş günü Pasta kesimiyle
sona erdi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 22 Kasım 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş Sendikamızın 5.yıl etkinlik programına katıldı.
Öz Taşıma-İş sendikamızın 5.yıl etkinlik programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan ,TBMM İdari Amiri AK Parti Çorum Milletvekili
HAK-İŞ Onursal Genel Başkanımız Salim Uslu, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz
Dr. Osman Yıldız,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı,Kayseri A.Ş Ulaştırma Müdürü Ahmet Ulusoy, Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri Öz Taşıma-İş Sendikamızın
Temsilcileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla Öz Taşıma-İş Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
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ARSLAN, AB VE ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKETTEN
GÖÇMENLER KONUSUNDA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 9 Eylül 2017 tarihinde Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’na (BSPH) bağlı Arnavutluk Maden İşçileri Sendikasının 7. Kongresine katıldı.

Arslan, AB ülkelerini Suriyeli göçmenler konusunda samimi davranmamakla suçladı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Arslan, BSPH İLE HAK-İŞ arasında köklü ve güçlü ilişkiler olduğunu ve bu ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Arnavutluk'taki sendikalarla ikili ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Arslan, özellikle BSPH ile olan ilişkilere büyük önem verdiklerini hatırlatarak, Arnavutluk ile Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu
vurguladı.

Arslan, Arnavutluk’ta bulunan sendikaları ve Arnavut halkını FETÖ
Terör örgütü hakkında uyararak, Arnavutluk halkının bu örgüte karşı
uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.

Genel kurulu selamlayan Arslan, İndüstrial Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçilen Kemal Özkan’ı tebrik ederek başarı dileklerini
sundu.

ARSLAN, GÜRCİSTAN Sendikalar Konfederasyonu
Kongresine katıldı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Eylül 2017 tarihinde Gürcistan Sendikalar Konfederasyonu’nun 13. Kongresine katıldı.
Kongreye ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow başta olmak üzere
uluslararası sendikalar yoğun ilgi gösterdi.
Gürcistan Sendikalar Konfederasyonu’nun 13. Kongresine Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinden genel başkan düzeyinde Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.
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Arslan, PERC Başkanı Iraklı Petriashvili, ITUC Genel Sekreteri Sharon Burrow ve çok sayıda sendika lideriyle ikili ve çoklu görüşmeler
gerçekleştirdi.
Kongre vesilesiyle ITUC Genel Sekreteri Sharon Burrow ile bir araya
gelen Arslan, çalışma hayatı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kongre ile paralel olarak çalışma hayatını yakından ilgilendiren çeşitli uluslararası katılımlı paneller gerçekleştiriliyor.
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TORUNTAY, KOSOVA'DA KONGREYE KATILDI
Türkiye ile Kosova arasındaki siyasi ilişkilerin çok
iyi düzeyde olduğunu, 2008 yılının Şubat ayında Kosova bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye’nin
Kosova’ya verdiği güçlü desteğin bu ülkede önemli izler bıraktığına işaret eden Toruntay, Türkiye’nin
Kosova’yı tanıyan ilk ülkelerden bir tanesi olduğunu
hatırlattı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, 29 Eylül 2017
tarihinde Kosova Bağımsız Sendikalar Konfederasyonun 7. Olağan Kongresine katılmak amacıyla
Kosova'nın başkenti Pristine'ye gitti.

Toruntay, “Bu doğrultuda, bu ve buna benzer ortak
projelerimizden Kosova çalışma hayatına ve endüstri ilişkiler sistemine yeni bir bakış açısı kazandırmasını, Kosova-Türkiye arasında siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlarda süregelen ilişkilere
yeni boyutlar ekleyerek zenginleştirilmesine katkı
sunmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selamlama ile konuşmasına başlayan Toruntay,
iki ülkenin tarihi ve kültürel birliğine vurgu yaparak iki konfederasyonun işbirliğinin güçlü temellerinin olduğunun altını çizdi. Toruntay, ortaklaşa
gerçekleştirilecek olan daha nice projelerle bu işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi.
BSPK’nın önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyüp güçlenerek Kosova’nın politik, sosyal ve
ekonomik hayatını etkileyeceğine inandığını belirten Toruntay,Türkiye'de yaşayan Arnavutlar ve
Kosovalılar gibi iki toplum arasındaki yoğun tarihi
ve kültürel ilişkilerin, iki ülke arasında bir köprü
oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

YILDIZ, ZAMBİYA’DA ZCTU GENEL
MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 28 Eylül 2017 tarihinde
Zambiya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ZCTU) genel merkezini
ziyaret etti.
Ziyaret programında Genel Sekterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra
ZCTU Genel Sekreteri Cosmas Mukuku, HAK-İŞ Gençlik Komitesi
Başkan Yardımcısı Osman Sarı ve Dış İlişkiler Uzmanımız Ahmed
Halfaya yer aldı.
Yıldız, ZCTU Genel Sekreteri Cosmas Mukuku ile görüşerek ZCTU ile
HAK-İŞ arasındaki ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Zambiya’da bulunan heyetimiz 29 Eylül 2017 tarihinde Livingstone
şehrinde yapılacak olan 1. Gençlik Kongresine katılacak.
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ARSLAN, SARAYBOSNA’DA SENDİKA BİNASI
AÇILIŞINı yaptı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Aralık 2017 tarihinde Saraybosna Sendikalar Evi Binası açılış törenine katıldı.

Burayı Bosna Hersek İşçilerinin Tapusu Olarak
Görüyoruz

Açılış törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali
Yalçın, Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bayramovic, TİKA
Genel Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Saraybosna Koordinatörü
Ömer Alimli katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen Saraybosna Sendikalar Evi Binasının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirten Arslan, “Burayı aslında Bosna
Hersek işçilerinin tapusu olarak görüyoruz. Bu tapuya sahip çıktıkları için İsmet Bayramoviç’i ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyoruz”
diye konuştu.

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Bugün geldiğimiz noktada başlangıçtaki hedeflerimizin 2 katının üzerine çıktığımızı görüyorum yapılan yatırımlar ve hizmetler göz önüne alındığında
ortaya çıkan sonuç bizi gururlandırıyor” dedi.
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Bosna Hersek Türkiye İçin Büyük Bir Anlam İfade
Ediyor
Bosna Hersek ile Türkiye ilişkilerinin çok tarihi ve uzun bir geçmişi
olduğuna işaret eden Arslan, “Bugünkü ilişkilerimizi daha da ileriye
taşıma konusunda her iki tarafta da büyük bir irade var, bu iradeyi
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destekliyoruz. Çünkü Türkiye’de Bosna Hersek denildiği zaman başka bir anlam ifade ediyor. Çünkü Bosna Hersek Türkiye için sadece
Balkanlarda bir devlet olmaktan çok daha büyük bir anlam ve manayı ifade ediyor” dedi.

SSSBİH İle İlişkilerimizi Daha Da Geliştireceğiz
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (SSSBİH) ile
HAK-İŞ arasındaki ilişkilerin sadece iki sendika arasındaki ilişkiden
ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, “Bu ilişkilerimizi bir kardeşlik,
bir dostluk ilişkisi olarak da görmek mümkündür. Bundan sonra

da bu ilişkilerimizi daha güçlendirmek ve geliştirmek için beraber
çalışacağız. Birlikte çalışarak her iki ülkenin emekçileri, çalışanları
için güzel ve hayırlı hizmetler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bu
konuda Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ile
HAK-İŞ arasında yapılan bir anlaşma gereği Türkiye’de bir eğitim
projesi gerçekleştirdik ve bunu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
Arslan, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu binanın Bosna Hersek çalışanlar ve aileleri için onur ve gurur verici güzellikte ortaya
çıkmış olması hepimizi gururlandırdı. Bu binanın açılışına vesile olan
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Açılışta konuşan Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bayramovic Saraybosna Sendikalar Evi
Binasının yenilenmesinde katkısı olan HAK-İŞ Konfederasyonu’na
ve TİKA’ya teşekkür etti.

Ortak Basın Toplantısı Düzenlendi
Açılışın ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Yeni açılan binanın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Yenilenerek
tekrar hizmete açılan bu binanın Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu’na, Bosna Hersek Cumhuriyetine ve bütün emekçilere hayırlı olmasını diliyor, Bosnadaki bütün emekçileri bu konfederasyona üye olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumlarının, Türk müteşebbislerin
bu ülkede daha fazla yer alması ve daha fazla yatırım yaparak bu
ülkede yer almaları çağrısında bulunan Arslan şöyle devam etti; “Bu
topraklardan yıllar önce Türkiye’nin her yerine yerleşmiş Boşnak
Türk vatandaşlarının bu topraklara daha fazla gelerek yatırım yapmalarını özellikle istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki Bosna Hersek ne coğrafi sınırlarıyla ne da nüfusuyla ölçülebilecek bir
ülke değildir. Buna inandığımız için Bosna Hersek’teyiz ve bundan
sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Bosna Hersek Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu ile birlikte çalışacağız ve yeni projelerde
birlikte yol alacağız.”
Arslan, “Bina açılışında emeği geçen başta TİKA olmak üzere bütün
kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışacağız, birlikte
gelecek için hedefler koyacağız ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz inşallah” sözlerine yer verdi.
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Basın toplantısında konuşan Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,
“Ekonominin çatısını bir anlamda çalışanlar ve sendikalar oluşturmaktadır. O nedenle burada bugün HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve
TİKA’nın katkılarıyla yenilenen ve tekrar hizmete açılan sendika binasının ekonomiye katkıları açısından da oldukça anlamlı olduğunu
düşünüyoruz” dedi.

Başkanı Ali Yalçın, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret

Toplantının ardından Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı İsmet Bayramovic tarafından Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a günün anısına bir plaket takdim edildi.

Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Os-

Arslan Saraybosna'da Temaslarda Bulundu

Ziyaretler kapsamında Saraybosna’da hizmet sektöründe örgütlü

Basın toplantısının ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve MEMUR-SEN Genel

olan sendika ziyaret edilerek çalışma hayatı hakkında karşılıklı gö-
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ederek Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ile görüştüler.
Yunus Emre Enstitüsü ziyaretinin ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan beraberindeki HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız
man Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın Saraybosna’da
bulunan TİKA binasını ziyaret etti.

rüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI ÜYESİ
İZZETBEGOVİÇ’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Aralık
2017 tarihinde beraberindeki HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Ziyaretin ardından heyet, şehitlikte Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti.
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ARSLAN, SUDANLI SENDİKACILARA SESLENDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Aralık 2017 tarihinde Emek
Konukevinde gerçekleştirilen HAK-İŞ/Öz-İletişim Sendikası İle Sudan/SWTUF Medya, Medya, İletişim, Enformasyon ve Posta Çalışanları Sendikası Ortak Eğitim Programına katıldı.

mız gerekiyor. Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak, Kudüs için
hep birlikte sloganı ile bu yıl İstanbul’da ikinci toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Bu ziyaretlerimizi artık ikinci aşamaya
taşımamız gerekiyor. Ülkelerimizdeki,

Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, SWTUF Medya,
Medya, İletişim, Enformasyon ve Posta Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Khair Alla, Öz İletişim-İş Sendikası Genel
Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı
Devlet Sert ve Sudanlı davetliler katıldı.

Hangi Alanlarda İşbirliği Yapabileceğimizi Tartışmamız
Gerekiyor

Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
ile SWTUF arasında köklü ilişkiler olduğunu belirterek, “Bu ilişkileri
herhangi bir ülkedeki sendika ile ilişkilerdeki gibi görmüyoruz. Bu
yüzden ilişkilerimizi artırarak devam ettiriyoruz” dedi.
Geçmiş yıllarda Prof. Dr. İbrahim Kandur döneminde SWTUF ile ilişkileri devam ettirme kararı aldıklarını anımsatan Arslan, “SWTUF Filistin’e destek bileşenleri arasında yer almaktadır. Kudüs ve Mescid-i
Aksa’ya yönelik duyarlılığı artırmak için bu konuda beraber çalışma-
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“Sendikalarımızdaki gelişmeleri ileriye taşıyarak, hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz bunları tartışmamız gerekiyor” diye konuşan
Arslan, “Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımızı da ortak
işbirliğine katarak iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirmeliyiz”
şeklinde konuştu.
Türkiye’nin teknoloji ve haberleşme alanında gün geçtikçe yerli ve
milli olma anlamında önemli adımlar attığına işaret eden Arslan,
“Türkiye olarak kendi uydumuzu yapıyoruz. Bu uydunun fırlatılacağı üssün adına “Burak” ismi verilmesi çok manidardır. Burak, Hz.
Peygamberimizin göğe yükseldiği yerin adıdır. Bu Türkiye açısından
önemli bir gelişmedir” dedi.

HABERLER | 123

Deneyimlerimizi Sudanla Paylaşmamız Gerekiyor
Türkiye’nin haberleşme ve iletişim faaliyetleri açısından önemli
yatırımları olan bir ülke olduğunu anlatan Arslan, “Kendi deneyimlerimizi Sudanla artırmamız ve paylaşmamız gerekiyor. Karşılıklı
olarak kardeşlik hukuku üzerine oluşan birlikteliğimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananlara da değinen Arslan, “Ne yazık ki Türkiye son kale olarak kaldı. Bu kaleyi düşürürlerse kendilerine geniş bir alan bulacaklardı. 15 Temmuz gecesi bu
millet canını ortaya koyarak ülkesine sahip çıkmıştır” dedi.
SWTUF’un 15 Temmuzla ilgili yurtdışında Türkler tarafından bir talep
gelmeden kendilerinin duyarlılığıyla ve Türkiye’ye destek ve moral
vermek amacıyla bir miting gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arslan,
“O mitinge biz de HAK-İŞ olarak katıldık. SWTUF tarafından böyle
bir toplantının gerçekleştirilmesini çok önemli buluyoruz. Ülkemizin
zor zamanlardan geçtiği bir ortamda bu dayanışma mitingi bizim
için moral kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye ile Sudan arasında eskiye dayanan ilişkilerin
olduğunu belirterek, “Osmanlı Devleti ile Sudan 1517 yılında Yavuz
Sultan Selim’in Mısır Seferinde tanışmış ve 400 yıla yakın birlikte yaşamıştır” diye konuştu.
SWTUF ile iki işçi örgütü olarak ilişkiler kurmanın ötesinde dostluk
ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu belirten Güllüoğlu, “2016 yılında SWTUF ile konfederasyonumuz HAK-İŞ arasında 5 adet eğitim
semineri gerçekleştirilmiştir. Sendikamızla SWTUF’un tanışması
yeni olsa da tarihten aldığımız güç ile birlik, beraberlik ve işbirliklerimiz devam edecektir” sözlerini kullandı.

Birlikteliğimizi Güçlendirmek İstiyoruz
Eğitim programında konuşan SWTUF Medya, Medya, İletişim, Enformasyon ve Posta Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Ali
İbrahim Khair Alla, “Sudan ile Türkiye arasında karşılıklı olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Birlikteliğimizi güçlendirmek
istiyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in çok sayıda girişimlere liderlik ettiğini ve bu anlamda bölgesel ve uluslararası düzeyde liderlik konumda olduğuna dikkati
çeken Khair Alla, “Biz Sudan ile Türkiye arasında 1999 yılından bu
yana devam eden ilişkilere inanıyor ve önem veriyoruz. İletişimimiz
birçok noktada önemli olarak ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
SWTUF ile HAK-İŞ arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini söyleyen
Khair Alla, “İlişkilerimiz uluslararası ve bölgesel düzeyde oldukça
gelişmiş bir düzeydedir. Görüşmelerle, toplantılarla ve bu tür eğitim
programlarıyla işbirliğimiz artacaktır. Çünkü Sudan Sendikalar Birliği tecrübeleri bu toplumda diyalog kanalıyla yapılmaktadır. Sudanlıları burada toplayan diyalog kanalıdır” ifadelerini kullandı.
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ARSLAN, SUDANLI SENDİKAL HEYETİ KABUL ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık 2017 tarihinde Sudan
İdari Hizmetleri, Belediye ve Turizm Çalışanları Sendikasından gelen heyeti HAK-İŞ Genel Merkezinde kabul etti.
Sudan İdari Hizmetleri, Belediye ve Turizm Çalışanları Sendikası
Genel Başkanı Elghali Mohamed Süleyman ve yönetim kurulu
üyeleri konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızla ikili
işbirliği anlaşması çerçevesinde eğitim programına katılan heyet,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile karşılıklı olarak sendikal
deneyimlerin paylaşılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, sendikacı heyete günün anısına hediye takdim etti.

HASENE BAŞKANI GÜLBAHAR, YILDIZ'I ZİYARET ETTİ
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Avrupa Birliği Erasmus+ Programı
(2014-2020 Dönemi) –Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında,
Almanya’dan ve Fransa’dan AB’li ortaklar ve Türkiye’den yerel ortak ile birlikte yürüttüğü Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projemizin Almanya’dan ortağı IGMG Hilfs- und
Sozialverein e.V. (Hasene Derneği) Genel Başkanı Mesud Gülbahar,
18 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ı
ziyaret etti.
Proje Koordinatörü Recep Atar’ın da hazır bulunduğu ziyarette,
Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesinin
01.09.2015 – 30.11.2017 tarihlerinde, Türkiye, Almanya ve Fransa’da
ekip ruhu içerisinde ve iyi niyetle başarıyla uygulandığı ve öngörülen
entelektüel çıktıların üretildiği teyit edildi.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, projemiz final raporu çalışmalarının devam ettiğini belirterek adı geçen raporun Avrupa Birliği
Bakanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı’na (Türkiye Ulusal Ajansı’na), 2018 yılı Ocak ayının ilk yarısında sunulmasını planladıklarını belirtti.
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IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V. (Hasene Derneği) Genel Başkanı Mesud Gülbahar da, Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal
Entegrasyonu Projesi’nde birlikte çalışmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzer projelerin gelecekte de yapılmasının yararlı olacağını söyledi.
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ARSLAN, BAĞIMSIZ YENİ PAZAR SENDİKASI
YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, eğitim için ülkemize gelen Bağımsız Yeni Pazar Sendikası’nın yöneticileriyle 14 Aralık 2017 tarihinde bir araya geldi.
Yöneticiler ilk olarak HAK-İŞ Genel Merkez binamıza gelerek Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretin ardından yemekli programda Genel Başkanımız Mahmut
Arslan ve Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ile bir araya geldiler.
Arslan, Bağımsız Yeni Pazar Sendikası’nın yöneticilerine Türk sendikal hareketi, çalışma hayatı ve HAK-İŞ’in kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ye’nin ikinci en büyük işçi konfederasyonudur. Sancak bölgesinde
çalışan emekçilere karşı kendimizi borçlu hissediyoruz” dedi.
Balkanlar’da ikili sendikal ilişkileri erken dönemde başlattıklarını ve
sendikal dayanışmanın güzel örneklerini ortaya koyduklarını vurgulayan Arslan, “Sancak bölgesini de sendikal gündemimizin merkezine aldık. Savaş ve ekonomik sıkıntı nedeniyle oluşan göçler, Sancak toprakları için büyük kayıp oluşturdu. Boşnak kardeşlerimizi, bu
toprakların insanını vatanlarında tutabilmeliyiz. Bunun için Türkiye
olarak, Türk sendikaları ve sivil toplum kuruluşları olarak elimizden
gelenin daha fazlasını yapmalıyız” dedi.
Arslan, Bağımsız Yeni Pazar Sendikası ile ikili işbirliğinin güçlenerek
daha da ileriye taşınması adına bütün adımların atılacağını söyledi.

Sancak ve Türkiye emekçilerine katkı sağlayacak ortak çalışmalar
yapılması yönünde karar aldıklarını belirten Arslan, “HAK-İŞ Türki-

SWTUF HEYETİNİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (SWTUF)
bağlı İletişim, Medya ve Posta Çalışanları Sendikası temsilcilerini 4 Aralık 2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladık.
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konfederasyonumuza
bağlı Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet
Güllüoğlu da yer aldı.
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, heyete HAKİŞ’in faaliyetleri, HAK-İŞ tarafından yürütülen projeler ve
Türkiye’deki çalışma hayatı hakkında bilgilendirmelerde
bulundu.
SWTUF’a bağlı İletişim, Medya ve Posta Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Khiralla HAK-İŞ’te
ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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ARSLAN, PROJE KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI
Programın açılışında Öz Gıda-İş Sendikası Proje Asistanı
Aybüke Bengü Özmutaf projenin aşamaları ve sonucu
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
‘Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi’nin önemine değinerek bu
tür projelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Projeyi Başarılı Bir Şekilde Sonuçlandırmanın
Gururunu Yaşıyoruz
Arslan, “Bu projenin açılışında heyecanımızı, projeden
beklentilerimizi ve hedeflerimizi ortaya koyarken bir farkındalık oluşturduğumuzun altını çizmiştim. Bugün bu
projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmanın gururunu
yaşıyoruz” dedi.

Başarı Öyküsünün Ardında Ciddi Bir İrade Var

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Kasım 2017 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz Gıda-İş Sendikası tarafından yürütülen
‘Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Kurulması Projesi’ Kapanış toplantısına katıldı.
Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası
(TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yatırımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr.
Mustafa Balcı’nın yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile MESYEP İktisadi İşletme Müdürü Eda
Güner ve MESYEB proje ekibi katıldı.
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Başarılı bir projenin gerçekleştirilmesinden dolayı Öz Gıda-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şahin’e, yönetim kurulu
üyelerine ve proje çalışanlarına teşekkürlerini ileten Arslan, “Bütün bu başarı öyküsünün arkasında ciddi bir irade
var. Bu irade Öz Gıda-İş Sendikamızın yönetim kurulunun
iradesidir. Öz Gıda-İş Sendikamız zorlu dönemleri geride
bırakarak bu günlere ulaştı” dedi.

Olmazları Oldurduk
Öz Gıda-İş Sendikasının Çaykur’da önemli bir başarıyı elde ettiğini
hatırlatan Arslan, “Çaykurdaki başarımızın sıra dışı bir başarı olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz burada örgütlenerek olmazları oldurduk” diye konuştu.
İnsanoğlu var olduğu sürece gıda iş kolunun da var olacağını söyleyen Arslan, “Gıda iş kolu sürekli olarak devam edeceği için bu alana
daima ihtiyaç vardır. Dolayısıyla da gıda sektöründe de çalışanlara
ihtiyaç vardır. Bu anlamda bugün kapanışı gerçekleştirilen bu projenin kendisi başlı başına yeni bir dönemeçtir” ifadelerini kullandı.
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İşveren Örgütüyle Birlikte Bir Merkez Kuruyoruz
Arslan, “Bu projenin en önemli çıktılarından bir tanesi de biz işveren
örgütüyle birlikte bir merkez kuruyoruz. Bu çok önemli. Hem TÜGİS
hem de Öz Gıda-İş Sendikası ortaklığında bir Öz Gıda-İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme İktisadi İşletmesi (MESYEB)
merkezi kuruyoruz” dedi.

İşverenlerimiz Rakibimiz Değil, Ortağımız
Öz Gıda-İş Sendikasının TÜGİS’in örgütlü olduğu işyerlerinde işçi
işveren ilişkilerini Türkiye’de en ileri noktaya taşıyan bir sendika
modelini temsil ettiğini belirten Arslan sözlerine şu şekilde açıklık
getirdi: “Sendikamız Türkiye’de endüstriyel kurumlar başta olmak
üzere ilkleri gerçekleştiriyor. Çünkü biz işçi işveren ilişkilerini rekabet üzerine, çatışma üzerine değil, birlikte başarıyı elde etmek, birlikte geleceği inşa etmek, birlikte gelecekte başarılı olmak üzerine
kurduk. İşverenlerimizin rakibimiz değil, ortağımız olduğu anlayışını
sadece ifade olarak değil, bizzat yaşayarak bizzat hayata geçirerek
gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
Öz Gıda-İş Sendikasının HAK-İŞ’in Mesleki Yeterlilik Belgelendirme
Merkezinden sonra önemli bir aşama olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Arslan, “Benim bütün sendikalarımızdan ricam, her sendikamızın kendi iş kolunda bu tür projelere ve kuruluşlara ivedilikle
sahip olmalarıdır” şeklinde konuştu.

Arslan, “Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme
Merkezi Kurulması Projesinin hem gıda sektörünün gelecekteki yapısını öngörerek, hem uluslararası boyutuyla hem de ulusal düzeyde
bir öncülük yapmasından dolayı mutluyum ve gururluyum. Projeyi
bütünüyle değerlendirdiğimiz zaman gelecekte neler yapabileceğimizi şimdiden öngörmek mümkündür” dedi.

Çaykur’la İlgili Ne Yapılacaksa Bunu HAK-İŞ Yapacaktır
Öz Gıda-İş Sendikası ve Çaykur’daki şu anda en önemli sorunun
geçici mevsimlik işçilerin sorunu olduğunu anlatan Arslan, “Bu sorunları çözmek için mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da sürdüreceğiz. Biz nice olmazları oldurarak buralara kadar geldik. Çaykur’un
geleceğiyle ilgili biz pek çok konuda birlikte çalıştık. Çaykur’un en
zor dönemlerinde birlikte çalıştık. O yüzden bugün de Çaykur’la ilgili
ne yapılacaksa bunu HAK-İŞ yapacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” açıklamasında bulundu.

Taşeron konusuna da değinen Arslan, “Bu konunun yıl sonuna kadar arzu ettiğimiz bir şekilde çözülmesi konusundaki umudumuzu
kaybetmedik” dedi.
Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş
Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “ 2016 yılında Çalışma Bakanlığı’nın Avrupa Birliği hibe desteklerinden yararlanılarak “Gıda
Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması” projesini yürütmeye başladık” dedi.

Projemizle Gıda Sektörüne Kazandırdığımız Mesleki
Yeterlilik Sayısı Artmıştır
2 sene boyunca büyük bir özveri ile yürütmüş oldukları projenin 1
Şubat 2016 tarihinde başladığını ve bugün itibariyle sona erdiğini anlatan Şahin, “Projemiz ile birlikte MYK ile imzaladığımız protokolün
kapsamı genişlemiş gıda sektörüne kazandırdığımız mesleki yeterlilik sayısı 14’e yükselmiştir” dedi.
Projenin nihai amacının gıda sektörüne ilişkin 8 dalda sınav ve
belgelendirme yapmak üzere akreditasyon başvurusu yapmak ve
süreci işletmek olduğunu anlatan Şahin, “Bu kapsamda sınav ve
belgelendirme yapabilmek için sendikamız tarafından Öz Gıda-İş
MESYEB İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Projemizin ortağı olan Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası ile işbirliğimiz sınav merkezimizde de ortaklık olarak devam etmektedir” diye konuştu.

Öz Gıda-İş Sendikası olarak, gıda güvenliği bilincinin arttırılmasında, üretimin daha kaliteli olmasında, iş kazalarının azaltılmasında
iş sağlığı ve güvenliği bilinci olan belgelendirilmesi yapılmış kalifiye
iş gücünün etkili olacağına inandıklarına işaret eden Şahin, “Sektörde ‘yetersiz ve belgesiz işçi kalmasın’ hedefi ile çıktığımız bu yolda,
yaptığımız bu ulusal çalışmaların konunun tüm tarafları açısından
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Kapanış toplantısında, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Genel Sekreteri Kaan Sidar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB ve Mali Yatırımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr.
Mustafa Balcı birer konuşma gerçekleştirdiler.
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ŞAHİN, OTT TUNUS İŞÇİLER KONFEDERASYONU
TOPLANTISINA KATILDI
de beraberinde getirmektedir. Rekabet kavramı, bireylerin birbirini potansiyel tehdit olarak algılamasına
neden olmasının yanı sıra farklı kesimleri de birbirine
düşman hale getirdi” diye konuştu.

Biz İnsan Onurunu Muhafaza Eden ve
Yücelten Bir Sistemi Hedefliyoruz

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Tunus’ta OTT Tunus İşçiler Konfederasyonu tarafından düzenlenen Arap Ülkelerinde
Emekliler Sendikası Kuruluş Töreni Toplantısına katıldı.
Toplantıda, mevcut ekonomik sistem, Arap ülkelerinde emeklilik ve
Arap dünyasında sendikal çoğulculuk başlıklı konular ele alındı.
Programda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin,
tüm dünyayı kuşatan ekonomik sistemin işleyişine dönük bilinçli
olunması gerektiğini ifade ederek, kapitalizmin ürettiği sorunları
dile getirdi.

Faize Dayalı Para Sistemi Büyüme Zorunluluğunu
Dayatmaktadır
Faize dayalı para sistemi büyüme zorunluluğuna, büyüme zorunluluğu ise fiziki, fikri ve ruhi dünyanın parasallaştırılarak ekonomik
dünyaya dâhil edilmesine, yeni ihtiyaçların icat edilmesine neden
olduğunu belirten Şahin, “Bu büyüme zorunluluğu yıkıcı bir rekabeti
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Şahin, mevcut ekonomik sistemin sorunlarına yönelik
olarak şu açıklamalarda bulundu; “Biz sendikacılığı bir
ideal ve dava olarak görüyoruz. Rekabet ve kaybetme
korkusuna dayalı mevcut sistemin yerine, insanları
işbirliğine ve kardeşliğe teşvik eden bir sistem ideali
içindeyiz. Sendikamız temel anlayışını, adalet, özgürlük ve ekmek üzerine inşa etmiştir. Tevhid anlayışımız
gereği insanla insan, insanla doğa ve farklı kesimler
arasında birliği savunuyoruz. Yeryüzünün Allah’ın bize
hediyesi olması, şükür ve nimet duygularının canlandırılmasını, doğanın cömertliğinin farkında olunması
gerektiğini savunuyoruz. Adaletin tesisi, özgürlüğün
tesisi, insan onurunun muhafazası ve yüceltilmesi temel hedeflerimizdir.”

Emekliler Toplumun En Birikimli Kesimi Olarak
Sistemin Dışına Atılmamalı
Emeklilerin sorunlarına da değinen Şahin, toplumun en deneyimli
ve birikimli kesimi olan emeklilerin en verimli çağlarında hayatın
dışına itilmesinin rasyonel olmadığını söyledi.
Şahin, “Emeklilerin haklarının örgütlü bir çatı altında savunulması
gerekir. Emekliler için insanca maaş, sağlık hizmetlerinden tam ve
ücretsiz yararlanma imkânı, sosyal ve kültürel faydalanma hakkı talep ediyoruz” diye konuştu.
Toplantının sonunda OTT Tunus İşçiler Konfederasyonu Genel Başkanı Mohamed Lassaad, Şahin’e teşekkürlerini ileterek, aralarındaki
işbirliğinin artarak geliştirilmesi dileklerini bildirdi.
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YILDIZ, ETİYOPYA’DA CETU KONFEDERASYONU’NU
ZİYARET ETTİ
Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 24-25 Eylül 2017 tarihlerinde CETU Konfederasyonunu ziyaret etti.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Etiyopya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CETU) Dış İlişkiler Sorumlusu Genel Başkan
Yardımcısı Measho Berihu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, HAK-İŞ ile CETU Konfederasyonu arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilerek yakın zamanda
ortak programların yapılması gerektiği konuşuldu.
CETU Dış İlişkiler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı
Measho Berihu, Türkiye’nin sendikal örgütlenme tecrübesinden istifade etmek istediklerini söyledi.

YILDIZ, ZCTU 1. GENÇLİK KONGRESİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 29 Eylül 2017 tarihinde
ZCTU 1. Gençlik kongresine katıldı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ ile ZCTU arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi, HAK-İŞ'in politikaları , HAK-İŞ'in örgütlenme süreci başta kadın ve gençlik komiteleri olmak üzere bilgilendirmelerde bulundu.
Yıldız ayrıca, gençliğin ve kadının örgütlenmesinin önemi ve uluslararası işbirliğinin önemi konularına değindi.
HAK-İŞ Gençlik Komitesi adına Osman SARI da bir konuşma gerçekleştirdi.
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ARSLAN: İŞ HAYATI, ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ
DİKKATE ALINARAK DÜZENLENMELİ
ler yapılırken engellilerin görüşleri alınmadan, problemleri
dinlenmeden tasarılar hazırlanabilmektedir. Özellikle bu tür
düzenlemeleri yapan bürokrasinin, engellilerin karşılaştıkları
ve yaşadıkları sorunlara gereken duyarlılığı göstermesini
bekliyoruz. Bu konuda muhatap
kitle Engellilerin oluşturdukları
Sivil Toplum Örgütleri olmalıdır.
Hazırlanan taslaklar, resmîlik
kazanmadan önce engellilerle
paylaşılarak, ortak akılla makul
çözümlere yönelik çalışmalar
ortaya konulmalıdır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışan engellilerin engelleriyle uyumsuz işlerde istihdam edilmesinin çalışma hayatının temel
sorunlarından biri olduğunu belirterek, iş yaşamının, işe alınan engelli bireylerin özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Arslan, “Engellilerin, fiziki engellerinin yanında, taşeronda çalışmalarından kaynaklanan sorunlar da taşeron işçilikle ilgili yapılacak
yeni düzenlemede mutlaka giderilmelidir” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün, dezavantajlı grupların en önemli kesimini oluşturan engellilerle ilgili duyarlılıkların, farkındalıkların gündeme geldiği, yükseldiği önemli bir gündür. Bu günü, birtakım gösteri ve protokol toplantılarından arındırıp, ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan engellilerin,
gerçek sorunlarının, yaşam koşullarının tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olarak değerlendirmek gerektiğinin altını
çiziyoruz.
Unutulmaması gerekiyor ki; her insan doğuştan itibaren engellilik riski taşıyan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu
oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir. Onun için,
engel gelmeden, engelli olmadan, öncelikle zihinlerdeki engellerin
kaldırılması gerekiyor.
Ülkemizde, engellilerin sorunlarına yönelik önemli düzenlemeler
yapıldı. Bunları olumlu karşılıyoruz. Ancak, hala bazı düzenleme-
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Özellikle, engellilerin yoğun
olarak istihdam edildiği çalışma
hayatının değişik alanlarında
yaşadıkları sorunların çözümü
öncelikli olmalıdır. Engellilere
alan el değil veren el mantığıyla
yaklaşılmalıdır. Tüketici değil üretici olmaları yönünde bilgi, beceri,
birikim ve deneyim sahibi olmalarının önü açılmalı, fırsatlar oluşturulmalı ve bu konuda kalıcı organizasyonlar ihdas edilmelidir.
Son aylarda çalışma hayatının gündemini oluşturan taşeron işçilik
konusunda da engellilerin yaşadıkları sorunlar bu konuda yapılacak
düzenlemelerde öncelikle dikkate alınması gerekmektedir. Taşeron
işçiliğin kangren haline geldiği ülkemizde, engellilerin kendi doğal
engellerinin yanında, taşeronda çalışmalarından kaynaklanan sorunlar da yeni düzenlemede mutlaka giderilmelidir. İş yaşamının,
işe alınan engelli bireylerin özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak
düzenlenmelidir.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, özellikle bizim kültürümüzde
engellilere gösterilen ilgi, duyarlılık ve paylaşımı modern dünyanın
da görmesi, bu konuda temel değerlerimizdeki şefkat ve adalet
duygusuna sahip bir toplum olduğumuzu yeniden hatırlamamız gerekmektedir.
HAK-İŞ olarak, bu gerçeklerden hareketle, Konfederasyonumuz ve
sendikalarımız bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Komitelerimizle, bütün engellilerin iş hayatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz.
Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz.”
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CENEVRE’DE PSI 30. DÜNYA KONGRESİ’NE KATILDIk
15 Temmuz Şehitlerimizi Göz Ardı Edemeyiz
Kongrenin 2. Gününde Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında yaşanan
gelişmeleri konu alan 27 No’lu Karar üzerine söz alan Arslan, kararda 15 Temmuz Darbe girişimi bir gün sonra ‘darbe girişiminin
bastırıldığı not edilmiştir’ yazarak bir cümleyle geçiştirilmesini eleştirdi.
Arslan, “15 Temmuz gecesi Türk halkı demokrasiyi, cumhuriyeti, özgürlükleri ve ülkenin geleceğini kurtarmıştır. O akşam 250 şehit verdik ve 2200 vatandaşımız yaralanmıştır. Beraber çalıştığımız mesai
arkadaşlarımızı şehit verdik. Darbe tehdidi bahanesiyle OHAL ilan
edildi şeklinde not edilmiş fakat darbe tehdidi hala devam etmekte.
Bazı ülkeler hala darbecileri korumaktadır. Ülkemizin karşılaştığı
tehditler ve zorlukların tanınması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Ekim- 3 Kasım tarihlerinde
Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu PSI 30. Dünya Kongresi’ne katıldı.
Kongreye Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Burhan Yıldız ve Hizmet-İş Kadın Komite Başkan
Yardımcısı Arzu Kahveci katılım sağladı.
110. yılını kutlayan PSI, “Kârdan Önce İnsan” başlığı ile gerçekleştirilen kongrede, kaliteli kamu hizmetleri, özelleştirme, cinsiyet eşitliği,
göçmen ve mülteci hakları, sendikal haklar başta olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren birçok konu tartışıldı.

27 Numaralı Kararda Ortak Deklarasyonumuz Temel
Alınmalıdır
Arslan, “3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde ITUC ve ETUC heyeti, EPSU,
GLOBAL, UNİ, DGB sendikalarıyla beraber 3 günlük bir çalışma yaptık ve Türkiye’deki 4 Konfederasyon HAK-İŞ, TÜRK İŞ, DİSK ve KESK
ortak bir deklarasyona imza attık ve yaşadıklarımızı ve taleplerimizi
detaylı bir şekilde dile getirdik. Ülkemizi ve sendikalarımızı ilgilendiren bu kararın sözü geçen deklarasyon baz alınarak yeniden düzenlenmesi kararı daha kapsayıcı ve kabul edilebilir hale getirecektir”
diye konuştu.

Toplantıda söz alan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10 Numaralı
Göçmen ve Mültecilerle Dayanışma başlıklı karar lehinde konuşma
yaptı.
Arslan, kararı gönderen Kanada NUPGE sendikasına teşekkür ederek, mültecilerin de kongre kararları içinde yer almasının önemini
vurguladı.
Myanmar ve Arakan’da Müslümanların karşılaştıkları insanlık dışı
saldırılara dikkati çeken Arslan, masum insanların zorla yerlerinden edildiğini ve en temel insan haklarından mahrum bırakıldıklarını iletti. PSI ve üyelerinin Arakan’a bir heyet yollamasını ve orada
yaşananları yakından görmeleri ve bu insanlık meselesini dünya ile
paylaşmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Toplumu ve Sendikal Hareketi Arakan
ve Suriyeli Mültecilerle Dayanışma ve Desteğe
Çağırıyorum
Arslan, Türkiye’de 3,5 milyon Suriyeli mültecinin barındığını, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, STK’lar ve özel sektörün toplamda 30 Milyar
doları aşkın bir harcama yaptığını bildirdi. Sendikalarımızın da mülteci misafirleri entegre etmek üzere projeler ürettiğini fakat yapılan
bu çalışmaların yetersiz kaldığını, uluslararası sendikal hareketin
ve devletlerin desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Arslan,
Suriyeli mültecileri desteklemek için uluslararası sendikal dünyaya
yardım çağrısında bulundu.
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ARSLAN, epsu'nun 56. İCRA KURULUNDA
AVRUPALI SENDİKACILARA KONUŞTU
kalmaktadır. STK’lar ile yaptığımız görüşmelerde can güvenliği dahil ciddi bir korku ve tehdit
altında kaldıklarını öğrenmekteyiz. Avrupa’da sağ partiler Türkiye’nin AB üyeliği, göçmenler
üzerinden oy devşirmekteler ve
doğal müttefiklerimiz sosyal demokrat partiler bunun karşısında bir tutum sergileyememektedirler, hatta sosyal demokratlar
kimi zaman onlarla aynı politikaları benimsemektedir” ifadelerini
kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın üyesi olduğu EPSU’nun (Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu) 28- 29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 56.
İcra Kurulunda Avrupalı sendikacılara konuştu.
İcra Kurulunda Avrupa Parlamentosu seçimleri hakkında söz alan
Arslan, Avrupa’da güçlenen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamafobinin Avrupa’nın geleceğini tehdit ettiğine işaret etti.
Arslan, “2019 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde doğal müttefikler olan Sosyal Demokrat Partiler üzerinde baskı kurulmalıdır.
Sosyal Demokratların aşırı sağcı partilerin politikalarına yeterince
güçlü reaksiyon gösterememesi, ırkçı, ayrımcı, islamafobik partilerin Avrupa çapında güçlenmesine neden olmuştur. Avrupa’da 5
milyon Türk yaşamaktadır. Dolayısıyla Avrupa’da yaşananlar bizleri
endişelendirmektedir. Vatandaşlarımız bu ırkçılık tehlikesi altında

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçı partilerin güçlenmesinin ilerleyen dönemlerde çok
daha derin krizleri ortaya çıkaracağını belirten Arslan, EPSU’nun
Avrupa Seçimlerinde sosyal demokratlara, Avrupa Birliğini oluşturan temel değerler üzerinden bir hatırlatma yapmasını önerdi.
2019 Yılında Dublin’de gerçekleştirilecek olan EPSU Kongresi’ne
ilişkin gündemde kongre hazırlıkları üzerine icra kurulu üyelerinden
yorum istenmesini takiben söz alan Arslan, kongre hazırlıklarına
dair değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, kongre hazırlıklarının genel olarak AB meselelerine odaklandığını fakat EPSU’nun AB üyesi olmayan birçok üyesi olduğunu
ve bu ülkelerde ve sendikalarla alakalı farklı bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kongre kararlarında AB üyesi olmayan
ülkeler üzerine ayrı bir bölüm açılabileceğini belirten Arslan, bunun
üzerine yapılacak çalışmalarda Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın katkı sağlayacağını İcra Kurulu’na iletti.
Arslan, Türk sendikaları ve Türkçe konuşan Azerbaycan ve Kıbrıs sendikaları olarak EPSU’ya Türkçe Simultane tercüme
hizmeti sağlanması konusunda bir yazı
paylaşıldığını bildirdi. Türkçe konuşan birçok sendika olduğunu ve Kongre’de sadece dinleyici değil katkı sağlamak, tartışmak, paylaşmak istediğini dile getirdi.
EPSU İcra Kurulu’nun Kongre delegasyonlarının cinsiyet dengeli olması üzerine verdiği kararı onayladığımızı belirten
Arslan, kadınların bu tür büyük toplantılardaki varlığının, kadınların sendikalarda
liderlik pozisyonlarında yer alması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.
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SOSYAL DİYALOG PROJEMİZİN YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK
Proje ortağımız MÜSİAD’da genel kurul süreci ve yönetim değişikliğine ve
ülkemizdeki zor şartlara rağmen projemizde öngörülen hedeflerin üzerine
çıkıldığının altını çizen Yıldız, “Türkiye’de
endüstriyel ilişkiler sisteminde sosyal
diyaloga ihtiyaç var. Projemiz uygulama dönemi boyunca, HAKİŞ ve MÜSİAD, sosyal ortaklık kültürü ve mantığıyla, sektör odaklı çalıştı. Hem ulaşılan sonuçları, hem de çok sayıda yayın
üretilmiş olması bakımından, örnek bir
proje olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projemiz 3. ve Son Yürütme Kurulu Toplantısı, 1 Kasım 2017 tarihinde Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız Başkanlığında gerçekleştirildi.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ülkemizin en büyük işveren kuruluşlarından olan Müstakil Sanayiciler İşadamları Derneği (MÜSİAD)
ile birlikte, Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)
kapsamında, 18 Nisan 2016 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında
Türkiye sathında 15 ilde yürüttüğü “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum
Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi”nin 3. ve son Yürütme Kurulu Toplantısı, HAK-İŞ Genel
Merkezi’nde Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
Yıldız, açılış konuşmasında, ana hedefi insan kaynaklarına daha
fazla yatırımla işçi ve işverenlerin temsilcilerinin uyum ve yeteneklerinin artırılması olan projemiz kapsamında, İş Yaşamı Becerileri,
Sektörel Uyum Eğitimleri, İleri Düzey Eğitim Programları, çalıştaylar
gibi farklı, yeni ve özgün etkinlikler düzenlenerek yedi bini aşkın işçi,
işveren ve onların temsilcilerine ulaşıldığını söyledi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İş
Geliştirme Komisyonu Başkanı Hikmet Köse, selamlama konuşmasında,
“MÜSİAD olarak bu projeyi sahiplendik. İşçi-işveren şeklinde bir ayrım yapılması doğru değil. Paradigma, ‘hak’tır. Çalışma hayatında tarafların ‘hak’kı merkeze koyarak uzlaşma kültürü içerisinde birlikte
çalışması gerekir” diye konuştu.
AB Delegasyonu, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi, Çalışma Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı – Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, ESDER, KADEM, TESK, TOBB gibi paydaş kurum ve
kuruluş temsilcileri ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Proje Teknik
Destek Ekip Lideri Michael Heathcote, bir sunum yaparak katılımcıları projemiz kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetler ile elde
edilen bilgi, birikim ve kazanımlar hakkında bilgilendirdi.
Yoğun ve üst düzey bir katılımla gerçekleştirilen Projemiz Yürütme
Kurulu 3. ve Son Toplantısı, katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile sona erdi.
Projemiz hakkında detaylı bilgi için projemiz www.isciveisverenuyumu.com ve Konfederasyonumuz www.hakis.org.tr web siteleri
ziyaret edilebilir.
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ARSLAN, MÜLTECİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU
PROJEMİZİN KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI

“Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi”
Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımıyla 23 Kasım 2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun koordinatörlüğünde, Türkiye’den
Gazi Üniversitesi’nin, Almanya’dan IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V.
(HASENE Derneği)’nin ve Fransa’dan COJEP International’ın ortaklığında yürütülen “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi” Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni”, Genel Başkanı-

mız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAKİŞ Gaziantep İl Başkanı Mehmet Geçer, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü
Siraç Ekin, AFAD Gaziantep İl Başkanı Sinan Atakan, Ezogelin Halk
Eğitim Müdürü Recep Öztürk, Gaziantep ve Kilis illerinden mülki
amirler, Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı (2014-2020) - Ana Eylem
(Key Action - KA2) –
Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında
1 Eylül 2015 – 30 Kasım 2017 döneminde Türkiye, Almanya ve Fransa’da uygulanan “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi” Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni”, Gaziantep
HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Geçer’in selamlama konuşması ile
başladı. Ardından mültecilerin
karşılaştıkları sorunlara farklı
bir bakış açısı getirerek onlara
yönelik önyargıların kırılmasına
hizmet edecek şekilde hazırlanan 15 dakikalık belgesel film
gösterimi yapıldı.
Sözleşme Makamının “Türkiye
Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı - Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)” olduğu ve faaliyetleri 27 aydır
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3 ülkede yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla
Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi’nde yapılan çalışmalara dair Proje Asistanı
Elif Yıldırım bir sunum gerçekleştirdi.
Ezogelin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, proje kapsamında hazırlanan
“Yabancılar İçin Temel Düzeyde Türkçe Öğretimi”, “Çamaşırhane Görevlisi – Seviye 2”
ve “Bulaşıkhane Görevlisi – Seviye 2” mesleki eğitim kurslarının hazırlık, uygulama ve
sonuçlarına dair bilgilendirmelerde bulundu.
Kapanış toplantısında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Fransa'dan COJEP, Almanya'dan HASENE ve Türkiye'den
Gazi Üniversitesi, MYK'nın, MEB HBÖ'nin,
HEM'in, meslek liselerimizin içinde yer aldığı bu projede birlikte çalışmaktan mutluyuz
ve gururluyuz” dedi.

Bu Projeyle Yeni Bir Yaklaşım
Geliştirdik
“Suriyeli kardeşlerimize yönelik çok farklı
platformlarda çok farklı katkılar sunduk;
sunmaya da devam edeceğiz. Karanlığa
küfretmektense bir mum yakmayı tercih
ettik. Bu projeyle yeni bir yaklaşım geliştirdik” diyen Arslan sözlerine şu şekilde açıklık
getirdi: “Suriyeli göçmen kardeşlerimizin ülkemize açık kapı politikasıyla kabul edilmesini destekliyoruz. Karşı propagandaları, bir
kısım Suriyeli misafirlerimizi kabul etmeye
yanaşmayan duruşları, tutumları ve politi-

kaları kabul etmiyoruz. Türkiye toprakları,
imparatorluk mirasının etkisiyle, Gürcistan'dan, Arnavutluk'tan, Makedonya'dan,
Kosova'dan, Bosna-Hersek'ten gelen yüz
binlerce insana kucak açmıştır. Suriyeli
misafirlerimize de, kardeşlik hukukunun
bir gereği olarak, ensar-muhacir yaklaşımı
içerisinde, kucak açılmasını destekliyoruz.
Kilis'te, Türk vatandaşlarından daha çok
Suriyeli yaşıyor ve şehirdeki asayiş olayları
sayısı, diğer şehirlerimizin altındadır.”

Türkiye topraklarında 300 binin üzerinde
Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini anlatan
Arslan, “Ülkemizde okul çağında 1 milyona
yakın Suriyeli çocuk var. Bunlardan 400 bini
maalesef okula gidemiyor. Bazı kesimler
Suriyeli misafirleri kayıtdışı çalıştırıyor. Onca
zorluklara, imkansızlıklara rağmen, tüm
dünyaya örnek olacak bir tutum sergileyerek, Suriyelilere kucak açmasından dolayı,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı mutluyuz,
gururluyuz” diye konuştu.
Arslan, “Suriye'de iç savaş bitip barış ortamı
tesis edilene değin, Suriyeli misafirlerimizi
en iyi şekilde ağırlamak için çabalamalıyız. Sivil toplum örgütleri olarak, Suriyeli
misafirlerimizin, göçmenlerin ve mültecilerin bu topraklarda hangi şartlarda daha
iyi yaşam sürebileceklerine yönelik olarak
devletimizin yürüttüğü faaliyetlere destek
sunmalıyız” diye konuşan Arslan, “Bu sosyal sorumluluklarımızın da bir gereğidir.
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İşverenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıtdışı çalıştırmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından mülteci, göçmen, sığınmacı çalıştıran bölgelerde,
şehirlerde, sektörlerde ve işyerlerinde denetimleri sıkışlaştırmasını
beklediklerini vurgulayan Arslan, “Devletimizden, milletimizden ve
sivil toplum örgütlerimizden, Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye'de
yerel halk iç içe yaşamalarını sağlayacak yeni projeleri ve çabaları
görmek istiyoruz. Bu proje, gelecekte HAK-İŞ'e, proje ortaklarımıza
ve çalışma hayatının diğer aktörleriyle başka işbirliklerine imkan verecektir. İŞKUR, AFAD, MEB, MYK gibi ilgili kamu kurumlarımızdan
projemizden mezun olan kursiyerlerimizin ve diğer Suriyeli kardeşlerimizin yakın bir gelecekte işgücü piyasasına entegrasyonlarının,
istihdama kazandırılmalarının önünün açılmasını talep ediyoruz”
açıklamasında bulundu.
Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesini tüm dünyaya, HAK-İŞ’in üyesi olduğu uluslararası örgütler olan
ETUC ve ITUC'a en başarılı uygulama örneği olarak taşıyacaklarını
dile getiren Arslan, “Taşeron işçi pozisyonunda çalışan emekçi kardeşlerimizin taleplerimizin karşılanmasını, kamuda kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmelerini istiyoruz. Taşeron işçilerinin sorunlarının konuşulacağı işçi örgütü, işçi sendikaları konfederasyonu, üye-
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lerinin yarısından fazlası taşeron işçilerden oluşan ve sendika üyesi
390 bin taşeron işçisinin 330 binini temsil eden HAK-İŞ'tir. Masa başında konuşarak iletişim kurarak gerginlik yaşamadan çözülmesini
umuyoruz” sözlerini kullandı.
Programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, Mesleki Eğitim
Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesinin ara eleman ihtiyacına yanıt veren bir proje olduğunu söyledi.
Ekin, “İŞKUR olarak, Suriyeli misafirlerimizin çalışmak istemeleri
halinde onları kayıt altına alıyor; işe girişlerini takip ederek sosyal
güvenlik şemsiye kapsamına girmelerini temin ediyoruz” dedi.
Programda konuşan Mimber El-Şam Derneği Başkanı Mustafa Cemal Akıncı, “Türkiye'de yaşayan Suriyeli misafirler, kimseye
muhtaç olmadan yaşamak istiyorlar. Suriyeli ailelere yardım götürdüğümüzde mahcup bir şekilde paketleri teslim alıyor ve bizden
çalışacak iş istiyorlar, Türkçeyi öğrenerek iş bulmayı talep ediyorlar.
Suriyeli kardeşlerimiz, insan olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu imkanlara kavuşmak arzusundalar. Bu güzel
projeden dolayı, HAK-İŞ Genel Başkanına, yöneticilerine, çalışanlarına, İŞKUR'a, Ezo Gelin Halk Eğitim Merkezi'ne ve diğer kurumlara,
kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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ARSLAN, KİLİS BELEDİYE BAŞKANI KARA’YI ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ’in 27 aydır Gaziantep ilinde
Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin
Sosyal Entegrasyonu Projesinin zor
şartlar altında yürütülen başarılı bir
proje olduğunu belirten Kara, “HAKİŞ’i bu başarılı projelerinden dolayı
tebrik ediyorum. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a bizi ziyaretlerinden dolayı da ayrıca çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
Ziyaret programı, günün anısına toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Ziyaretten sonra Arslan, Kilis’te çalışan bir grup işçiyle bir araya gelerek,
emekçilerin sorunlarını ve taleplerini
dinleyerek sohbet etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Kasım 2017 tarihinde Kilis
Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Mehmet Geçer üyelerimiz yer aldı.
Ziyaret programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Kilis’e hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teşekkürlerini iletti.
Arslan, Kilis Belediyesinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “HAK-İŞ bizim için çok önemli
bir konfederasyondur. HAK-İŞ, her zaman işçinin yanında ve doğru
bir iradeyle yer almıştır. Her zaman hakkın ve doğrunun yanında yer
almıştır” dedi.
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ARSLAN, TRABZONDA ŞUBE GENEL KURULUNA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Kasım 2017 tarihinde Trabzon’da konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Trabzon
Şubesinin 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı AK Parti Eski Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Vekili Av. Hüseyin Öz, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Saadet Partisi
İl Başkanı Cevdet Kurt, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin
Genç, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Memur-Sen
Trabzon İl Başkanı Mehmet Kara, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol
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Aksakal, HAK-İŞ Erzincan İl Başkanı Harun Mutlu, Hizmet-İş Sendikası şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve basın
mensupları katıldı.

HAK-İŞ Taşeron Emekçilerin Yüzde 80'ini Temsil Ediyor
Genel Kurula katılarak delegelere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında taşeron sorununa
dikkat çekti.
HAK-İŞ’in 330 bin kişiyle en çok taşeron üyeye sahip konfederasyon
olduğunu belirten Arslan, “Sendikalara üye toplam 390 bin taşeron
emekçinin 330 bini HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgüt-
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lüdür. HAK-İŞ taşeron emekçilerin yüzde 80’ini temsil ediyor. Yani
sorunun en büyük ve en önemli muhatabı biziz. Bu nedenle onlara
kadro verilmesinde en fazla yük bizlere düşüyor” dedi.
Hükümetin sorunu yeni yıldan önce çözmeye çalıştığını ve önümüzdeki günlerde bir karara varılacağını belirten Arslan, taşeronla ilgili
çalışmayı Çalışma Bakanı’nın 10 gün içinde tamamlayarak Başbakan'a ileteceğini, Başbakanın da yılsonuna kadar Cumhurbaşkanına
sunacağını belirtti.

Taşeronlar İşçi Statüsünde Kalmalı, Sendikalar
Güçlendirilmeli
Devletin, yola çıkarken ortaya koyduğu tavrını devam ettirmesi gerektiğini belirten Arslan, “Taşeron emekçiler, 2014 yılında sağlanan
haklarının korunmasını, yani sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işçi
olarak çalışmayı yeğliyor ve talep ediyorlar. İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Yarın bu emekçilere işçi yerine başka bir statü getirilirse bütün taşeron emekçilere haksızlık olur, sendikaların
çalışmaları çöpe atılmış olur. Onlar bugüne kadar işçi statüsünde
çalıştılar. Biz ortada bir statüden yana değiliz. Dolayısıyla biz sendikaları güçlendirecek, işçi statüsünde kalacak bir çözüm istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı AK Parti Eski
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Ortahisar Belediye
Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Saadet Partisi İl Başkanı Cevdet Kurt da birer konuşma yaptılar.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, belediye olarak haktan ve emekten yana olduklarını kaydederek, “Biz
işçimizi ve sendikamızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Aslında biz
aynı masanın aynı tarafındaki kurumlar ve insanlarız” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı AK Parti Eski
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, “12 Eylül’de sendikalarımızın barajı aşamaması için yüzde 10 barajı getirildi. Ama biz bu
barajı yüzde 22 ile aştık. Bugün HİZMET-İŞ, 2220 bine yaklaşan üyesiyle en büyük sendika ve en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri
konumundadır. HİZMET-İŞ, her darbe ve darbe girişiminde riske girdi, demokrasiden yana tavır aldı. Bu yüzden bugünün gelinen nokta
hak edilmiş bir başarıdır” dedi.
Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, HAK-İŞ’in toplumsal sorumlulukla hareket ettiğini söyledi.
AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de “Biz siyasi partiler ve sivil toplum
örgütleri olarak aynı dişlinin çarklarıyız” benzetmesi yaptı.
Saadet Partisi İl Başkanı Cevdet Kurt da genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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ARSLAN, TAŞERON EMEKÇİLERİN KAMU İŞÇİSİ
OLDUĞU BİR MODELİ İSTİYORUZ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 25 Kasım 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Van Şubesinin 8. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, HAK-İŞ Kars İl Başkanı Fikret Kepenekçi, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı
Sinan Hakan, VATSO Başkanı Necdet Takva, Memur-Sen İl Başkanı
Osman Ayşin, Hizmet-İş Sendikası şube başkanları, yönetim kurulu
üyeleri, delegeler ve basın mensupları katıldı.
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Genel kurulda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron
işçilik sorunun temel çözümünün, bütün taşeron emekçilerin sendikalılık haklarının korunarak kadrolu işçi statüsünde çalıştırılması
olduğunu söyledi.
Arslan, “Taşeron emekçilerin kendilerini kamu işçisi olarak görebilecekleri bir model istiyoruz. Bunun dışında başka statü altında bir
model sunulursa itiraz ederiz. Taşeronların yüzde 80’ini temsil eden
bir Konfederasyon olarak buna hakkımız var” dedi.
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dışındaki teklifler kalıcı ve sorunun
çözücü olmayacaktır. Formül kalıcı olmalı. Taşeron emekçiler farklı
statülerle sendikalarından koparılmamalı. Taşeronların kendilerini
kamu işçisi olarak görebilecekleri
bir modeli hep birlikte görmek istiyoruz. Gelin artık bu konuyu Türkiye’nin gündeminden kaldıralım”
çağrısında bulundu.

Taşeronların Kamu İşçisi Olabileceği Bir Model Görmek
İstiyoruz
HAK-İŞ’in yoğun çabaları sonucu 2014 yılı Temmuz ayında taşeronla
ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Arslan, “2014 yılında çıkan kanunla taşeron emekçilere sendikalara üye olma hakkı tanındı. Toplu
iş sözleşmesinden doğan farklar devlet tarafından ödendi. Kıdem
tazminatı, fazla mesai ve izin hakları garanti altına alındı. 2014 yılında
yapılan bu düzenleme tarihi ve temel bir adımdı. Şimdi, o zamanlarda tamamlanamayan ikinci aşamayı tamamlamamız gerekiyor. Bu
adım, bütün taşeron emekçilerin sendikalılık ve toplu iş sözleşmesi
hakları korunarak kadrolu işçi statüsünde çalıştırılmasıdır. Bunun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu’nun taşeron sorununu
çözme yönündeki kararlılıklarını
takdirle karşıladıklarını söyleyen
Arslan, taşeron sorununun HAKİŞ’in ve taşeron emekçilerin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırılacağına inandığını söyledi.
Arslan, taşeronla birlikte geçici işçilerin sorununun da bir an önce
çözülerek çalışma hayatının gündeminden düşürülmesi gerektiğini
söyledi.

Toplumu Kadınlarla Birlikte İnşa Etmeliyiz
25 Kasım tarihinin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olması
vesilesiyle, kadın konusuna da değinen Arslan, “HAK-İŞ olarak, kadınları her türlü baskıdan ve şiddetten koruyarak bu toplumu birlikte inşa etme arzusu içindeyiz. Kadınlara yönelik şiddet yahut onları
baskılamak, dışlamak, bizim devraldığımız geleneklerimizle, inançlarımızla uyuşmuyor. Fıtratımız farklı olabilir ama haklarımız eşittir.
Kadına yönelik şiddetin en az olduğu toplumlar İslam toplumları olmalıdır, öyle olması gerekiyor. Çünkü bizim inancımız, ‘Cennet anaların ayakları altındadır” derken kadını nerde konumlandırdığını göstermektedir. Peygamberimizin kadına bakış açısına sahip olmalıyız.
Kadını meta gören, üretimin bir parçası gören anlayışı reddediyoruz.
Bu konuda en çok sorumluluk bize düşüyor” ifadelerini kullandı.
Genel kurulda Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, VATSO Başkanı Necdet Takva ve Memur-Sen İl Başkanı Osman Ayşin de selamlama konuşması yaptılar.
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ARSLAN, HAK-İŞ KURUCU BAŞKANI VE ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 2017 tarihinde HAKİŞ Kurucu Başkanı Mustafa Taşçı ile beraberindeki HAK-İŞ kurucu
üyeleri İbrahim Ahi, Hakkı Büyükharbut, Recai Nurhan Yavuz, Abdullah Sertkaya ve Abdullah Kocaman ile HAK-İŞ Genel Merkezinde
bir araya geldi.
Ziyarette HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da yer aldı.
Ziyaret programında Kurucu Başkan Mustafa Taşçı tarafından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a HAK-İŞ’in kuruluş yıllarına ait fotoğrafların yer aldığı bir albüm hediye edildi.

UYEP II. HİBE PROGRAMLARI KAPANIŞ TOPLANTISINA
HAK-İŞ OLARAK KATILIM SAĞLADIK
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin ve HAK-İŞ Genel
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 16 Kasım 2017 tarihinde UYEP II. Hibe
Programları Kapanış toplantısına katıldılar.
Programa HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, HAKİŞ Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, AB Türkiye Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
Başkanı Adem Ceylan katıldı.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) çerçevesinde 2007
programlama yılı kapsamında finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik
Kurumunun mevcut yapısının geliştirilmesinin yanı sıra Ulusal Yeterlilik Sistemini desteklemek amacıyla “Ulusal Yeterlilik Sisteminin
Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması
Projesi (UYEP II)” kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
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MYK Başkanı Adem Ceylan proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve proje çıktıları hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TELEKONFERANS
YÖNTEMİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ülkemizin en büyük işveren kuruluşlarından olan Müstakil Sanayiciler İşadamları Derneği (MÜSİAD)
ile birlikte, Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)
kapsamında, 18 Nisan 2016 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında yürütülen “İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog
Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında HAKİŞ’e Politika Desteği Sunulması Toplantısı 30 Kasım 2017 tarihinde
HAK-İŞ Genel Merkezinde Uluslararası Sektörel Telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen telekonferans toplantısında MÜSİAD temsilcileri, Proje

Takım Lideri Michael Heathcote, proje uzman ekibi, Dış İlişkiler ve
Proje Uzmanı Onur Sayılan, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın uzman ve yöneticileri yer aldı.
Telekonferansta turizm, tekstil, kamu hizmetleri, metal, gıda, ulaştırma ve ormancılık sektörleri ile ilgili uzmanlara görüntülü olarak
bağlanılarak sektörel bilgi ve deneyimler paylaşıldı.
Telekonferansta turizm, tekstil, kamu hizmetleri, metal, gıda, ulaştırma ve ormancılık sektörlerindeki eğilimler, Avrupa’daki mevcut
durum, zorluklar, fırsatlar, işgücü piyasasına etkileri, sosyal ortakların etkisi, sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Kasım 2017 tarihinde HAK-İŞ
Genel Merkezinde gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Eğitim Programı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı
Fatma Yavuz, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje
Uzmanı Eda Güner, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı
Emre Barış, Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar katıldı.
Eğitim programı, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve
Proje Uzmanı Eda Güner moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Şanlıurfa, İstanbul, Rize, Antalya, Karaman illerinden gelen üyelerimizin katılımıyla 6-7 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek
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olan ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Eğitim Programının ilk günü tamamlandı.

HAK-İŞ’e Özgü Projeler Gerçekleştiriyoruz
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
tarafından gerçekleştirilen eğitim programını çok önemli ve faydalı
bulduğunu ifade etti.
HAK-İŞ tarafından gerçekleştirilen projelerin kayda değer olduğunu
belirten Arslan, “Bu yıl, geçen yıl ve önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz projeler, tamamen HAK-İŞ’e özgü projelerdir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte toplantılar yaparak neler yapabiliriz, nasıl özgün
bir proje üretebiliriz diye uzun uzun kafa yoruyoruz. Nasıl bir proje
yaparsak kadına yönelik bir sorunun çözümünde katkı sağlarız diye
düşünüyoruz. Sadece bizim için değil bütün kadınlar için bir çıkış
yolu olsun fikrinden yola çıkarak yeni projeler üretiyoruz. Böyle bir
çaba içerisinde olduğumuz için de ortaya özgün projeler çıkıyor”
dedi.

Yalnızca HAK-İŞ İçin Değil Tüm Türkiye İçin Proje
Yapıyoruz
Proje konusunda HAK-İŞ olarak çok titiz çalıştıklarını belirten Arslan, “Biz yalnızca HAK-İŞ için değil tüm Türkiye için proje yapıyoruz.
Bu projenin gelecekteki hedefleri ile sadece HAK-İŞ’e bağlı sendikalarda bulunan kadınları değil, Türkiye’de çalışan bütün kadınları
hedef alıyoruz” diye konuştu.

Bütünüyle Kadını Kuşatan Bir HAK-İŞ’ten
Bahsediyoruz
Arslan, “Biz bütünüyle kadını kuşatan bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz.
Her anlamda ve her konuda çalışan kadınlara yönelik yapılacak ne
varsa bunu HAK-İŞ’in yapacağından bahsediyoruz. Onun için biz sadece konuşmuyoruz, yapıyoruz. Yaptıklarımızı asla yeterli görmüyor, daha iyi neler yapabiliriz, yaptığımız çalışmaların üzerine neler
katabiliriz hep bunları hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kadın Konusunu Samimiyetle Ele Alıyoruz
“Kadını kendi değerlerimizden, kendi dünyamızdan, tarihimizden,
medeniyetimizden, kültürümüzden, bu toprakların bize bıraktığı bütün müktesabattan yola çıkarak kuşatan bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz” diye konuşan Arslan, “Biz kadın konusunu samimiyetle ele alıyoruz. Bizim dünyamızda yer almak isteyen kadınların önünde ciddi
problemler var. Biz bunları çözmekle mükellefiz” şeklinde konuştu.
Çalışma hayatındaki kadın istihdamında yüzde 20’lerden yüzde
30’lara varan bir artış gerçekleştiği bilgisini veren Arslan, “Bu artış
sevindirici ancak yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50’li rakamlara ulaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Biz Slogan Sendikacılığı Yapmıyoruz
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ise HAK-İŞ kadın politikaları ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Eğitim programında konuşan Yıldız, HAK-İŞ’in kadına bakışı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
HAK-İŞ için kadınların önemli bir yeri olduğunu belirten Yıldız, kadına yönelik gerçekleştirilen projeler sayesinde önemli bir yol kat
edildiğini söyledi.
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Yıldız, “Biz slogan sendikacılığı yapmıyoruz. Realist hedefler koyarak
bu doğrultuda hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadınlarla ilgili sorunları tartışmaya, bu sorunları çözme aşamasında her zaman hazır
olduk ve hazır olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Yavuz, proje çalışmalarının sendikal bakış açısıyla sorunlar ve çözüm
önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, proje çalışmalarının kadın, sendikalar ve iletişim, sosyal medya araçlarının
güvenli kullanımı, sorunlar ve çözüm önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum yaptı.
Eğitim programı kapsamında Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar Proje
Bulguları Değerlendirme Sonuçları Türkiye Geneli Araştırma Anketi
Rapor sonucu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı Emre Barış,
proje çalışmalarının çalışma hayatında haklar ve kadın, sorunlar ve
çözüm önerileri açısından değerlendirme konusunda bir sunum
gerçekleştirdi.
Eğitim programının sona ermesinin ardından katılımcıların tümüne
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız tarafından eğitim sertifikası
takdim edildi.
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HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ

Şanlıurfa, İstanbul, Rize, Antalya, Karaman illerinden gelen üyelerimizin katılımıyla 6-7 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi
Eğitim Programı sona erdi.

Türkiye’de ve Dünyada Kadın Olmanın Ağır Bedelleri
Var

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Kasım 2017 tarihinde HAK-İŞ
Genel Merkezinde gerçekleştirilen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi Eğitim Programı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı
Fatma Yavuz, Öz Gıda-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje
Uzmanı Eda Güner, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı
Emre Barış, Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar katıldı.

6 Kasım’da ilki gerçekleştirilen eğitim programının bugün ikincisinin
gerçekleştirildiğini belirten Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Türkiye’de ve dünyada kadın olmanın ağır bedelleri var. Çalışan kadın
olmanın daha ağır sorumlulukları ve fedakârlıkları var. Anne olmak,
eş olmak, aile olmanın ayrıca daha ağır bedelleri ve faturaları var.
Tüm bunların yanında bir de sendikacı olmak, her kadının başarabileceği bir şey değildir. Sizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum.
Sizler aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz” diye konuştu.

Kadın Emekçilerin Yapacak Çok İşi Var
Kadınların başkalarının desteğine ve katkısına ihtiyaç hissetmeden,
kendi ayakları üzerinde durabilen, bunu yaparken asla diğerinin
ayağına çelme takmadan, omuz omuza yan yana yürüyen bir kadın mücadele stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten
Arslan, “Kadın emekçilerin yapacak çok işi var. İlk iş olarak zihin
dünyamızı temizleyeceğiz. Bunu
yalnızca kendimiz için değil etrafımızdakiler, ailemiz, çalışma arkadaşlarımız, işyerlerindeki egemen erkek anlayışını aşmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Her Türlü Temel Hak, Kadın ve
Erkek İçin Aynı Ölçüde Değerli ve
Önemlidir”
Kadın sendikacıların elde etmek
istedikleri hakların bu tür çalışmalar ve faaliyetler sayesinde
gündeme getirdiklerini dile getiren Arslan, “Her türlü temel hak,
kadın ve erkek için aynı ölçüde
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değerli ve önemlidir. Bizler bir taraftan kadına karşı geleneksel bakış
açısını ortadan kaldıracağız, bir taraftan erkek egemenliğini sağlamlaştırmak için bir kısım anlayışlarla mücadele edeceğiz, bir taraftan
da bu mücadele ile çalışma hayatında kadınların var olmaları için
gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kadınların Daha Fazla Çalışma Hayatında Yer Alması
Gerektiğini Düşünüyoruz
En büyük kaygılarının kadın istihdamındaki geriliğin olduğunu belirten Arslan, “Son 15 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın inanılmaz çabası, teşvikleri ve gayretleriyle hem çalışma hayatındaki
kadın istihdamının oranı artırılarak yüzde 32’lere çıkması sağlandı.
Hem de kadınların siyasette ve sosyal alanlardaki bir kısım alanlarda daha görünür olmaları sağlanmaya çalışıldı. Ancak tüm çabalara
rağmen kadınların daha fazla çalışma hayatında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hala gerideyiz. Bu durumu düzeltmek için ciddi
bir çalışmaya ihtiyaç vardır. İşte HAK-İŞ bu ciddi çalışmanın ürünüdür” dedi.

Her Alanda Projeler Geliştiriyor, Uygulamaya ve
Hayata Geçirmeye Çalışıyoruz
Programda konuşan HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, “Biz bir
teşkilatız. Teşkilat bilincinin olması için bizim kendi kaynaklarımıza
ve kendi uzmanlıklarımıza güvenerek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor” dedi.
Kurumsal eğitimin bir mantığı ve felsefesi olması gerekliliğini vurgulayan Yıldız, “Bizim kendi uzmanlığımızın olması, kendi kapasitemizin olması ve bunları uygulamaya dönüştürecek gücümüzün ve

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

irademizin olması lazım. Biz HAK-İŞ olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için her alanda projeler geliştirerek, bu projeleri uygulamaya ve hayata geçirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Yıldız, “2 gündür gerçekleştirdiğimiz çalışma klasik bir eğitim çalışması değildir. Ürettiğimiz kaynaklar bizim kaynaklarımızdır ve bu
kaynakları sizlerle beraber ürettik. Swot analizini, anketleri sizlerle
beraber yaptık” diye konuştu.

Kuruluş İlkelerimizi 1976 Yılında Söyledik
HAK-İŞ’in hem Türkiye’ye hem de dünyaya açık olan bir konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAK-İŞ olarak Türkiye’deki hatta
dünyadaki gelişmeleri en yakından bilen ve izleyen, onları da sindirip yorumlayabilen bir konfederasyonuz. Kuruluşumuzda yer alan
menfaat paraleli, çatışmasızlık, sosyal diyalog ilkelerimizi 1976 yılında söyledik” ifadelerini kullandı.
Yıldız, “HAK-İŞ olarak politika üretme ve geliştirme konusunda sorumluluk alıyoruz. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde bu projeleri
geliştirdik” diye konuştu.
HAK-İŞ’in kadın konusunda çok önemli bir yere geldiğini söyleyen
Yıldız, “Biz her türlü sorumluluğu alıyoruz. Her türlü uygulamayı
yapıyoruz. Bu konuda ortaya çıkan sorunları çözmek için her türlü
çalışmayı yapıyoruz. Bu projeyi de öyle dizayn ettik. O yüzden çalışan kadınlarımızla bir araya gelerek sorunları konuşarak çözüm
yolları üretmeyi hedeflediğimiz için böyle bir proje düzenledik. Çünkü biz bu projeyi klasik bir eğitim verelim diye planlamadık. Sizlerle
konuşarak sorunların ne olduğunu ortaya çıkarmak için planladık”
sözlerini kullandı.
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HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Yavuz, proje çalışmalarının sendikal bakış açısıyla sorunlar ve çözüm
önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Öz Gıda-İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Proje Uzmanı Emre Barış,
proje çalışmalarının çalışma hayatında haklar ve kadın, sorunlar ve
çözüm önerileri açısından değerlendirme konusunda bir sunum
gerçekleştirdi.

HAK-İŞ İdari İşler Müdürü ve Proje Uzmanı Recep Bişkin, proje çalışmalarının kadın, sendikalar ve iletişim, sosyal medya araçlarının
güvenli kullanımı, sorunlar ve çözüm önerileri açısından değerlendirme hakkında bir sunum yaptı.

Eğitim programının sona ermesinin ardından katılımcıların tümüne
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız tarafından eğitim sertifikası
takdim edildi.

Eğitim programı kapsamında Araştırma Görevlisi Yusuf Sunar Proje
Bulguları Değerlendirme Sonuçları Türkiye Geneli Araştırma Anketi
Rapor sonucu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
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ARSLAN, BRÜKSEL’DE TOPLANTIyA KATILDI
tanıdığını ve iç hukuk yolları tüketilmeden mahkemenin işten atılma davalarına
dair başvuru almayacağı
bilgisini verdi.
Kongre’de Filistin’e ve Göçmenlere karşı gösterilen
duyarlılığın ve alınan kararların Türkiye’yi çok mutlu
ettiğini anlatan Arslan, 4
Kasım tarihinin Balfour
Deklarasyonunun 100. Yılı
olması nedeniyle kongre
içerisinde bu deklarasyonu
protesto eyleminin oluşturularak ortaya güzel bir
atmosferin çıktığını söyledi.

Arslan ayrıca
Kongre’ye yönelik
eleştirilerini de dile
getirdi
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Ekim - 3
Kasım tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen 30. PSI Dünya
Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, PSI kongresinin genel çerçevede başarılı geçtiğini, başka
adaylar olmadığından dolayı seçimlerin sakin geçtiğini ve bu anlamıyla da güzel bir kongre süreci yaşandığının altını çizdi.
Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası ve diğer
Türk sendikaların, Kanadalı bir sendika tarafından YPG ve YPJ ‘ye
destek verilmesini öneren 48 Nolu kararın kaldırılmasına yönelik bir
talebini EPSU ile de paylaştığı ve bu konuda destek verilmesinden
ötürü duyduğumuz mutluluğu dile getirdi.
Arslan, Kanadalı sendikacılara söz konusu karara karşı çıkma nedenlerini ilettikleri zaman bu kararı anlayışla karşıladıklarını ifade
etti.
Arslan, Türkiye’de 15 Temmuz Sonrasında yaşanan gelişmeleri
konu alan 27 Nolu kararla ilgili karar değişikliği talebimizin amacının Türkiye’de ITUC ve ETUC üyesi 4 Konfederasyonun imzalamış
olduğu ortak deklarasyonun temel alınarak kararın içeriğini geliştirmek ve daha kapsayıcı bir niteliğe kavuşturmak olduğunu tekrardan
açıkladı.
Arslan ayrıca 22 Mayıs 2017’de faaliyete geçen OHAL komisyonu
ve çalışmaları hakkında güncel bilgiler verdi. Komisyonun bugüne
kadar toplam 110 bin işten çıkarılan kamu personelinin 102 bine yakınının şu ana kadar başvurusunu aldığını ve 101 bininin kabul edildiğini bildirdi. OHAL Komisyonu’nun bir iç hukuk yolu olarak büyük
bir önem arz ettiğini ve zira geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin OHAL Komisyonu’nu iç hukuk yolu olarak
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Kongre’nin birinci günü tanıtılan elektronik oylama sisteminin çöktüğünü ve bu yüzden başarısız bir girişim olduğunu belirten Arslan, kongre merkezinin fiziksel
yapısı bakımından ilk 2 gün balkonda bulunmalarının kongreye katkı
sağlamaları ve takip etmelerini zorlaştırdığını, ayrıca sunulan Türkçe çeviri hizmetinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Epsu 8 Mart Kadınlar Günü Eylem Planına Destek
EPSU Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından 8 Mart Dünya
Kadınlar günü vesilesiyle büyük bir ses getirecek olan bir eylem planının hazırlıkları hakkında sunum yapıldı. Büyük çaplı bir konferans,
kadına şiddete, ücret eşitsizliğine karşı bir gösteri ve sunumlarla
dikkatleri üzerine çekecek bir gün olması planı paylaşıldı.
Toplantıda kadın ve cinsiyet eşitliği komitesinin sunumundan sonra
söz alan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, EPSU tarafından gerçekleştirilecek olan bu kampanyaya destek olmak istediğimizi iletti.
Kadınların iş yaşamına dahil olması ve kadına karşı şiddet konusunda Türkiye’de ciddi sıkıntıların yaşandığını, bu nedenle bizim kadın
konusundaki önceliklerimizin Avrupa’dan farklı olabileceğini ifade
etti.
Arslan, bu kampanyalar düzenlenirken, kendi ulusal faaliyetlerimizi
de devam ettirmemiz gerektiğinin altını çizdi.
Arslan “Biz HAK-İŞ olarak her sene 8 Mart’ta geniş katılım ile büyük çapta programlar düzenliyoruz. Bu toplantılarımıza EPSU’dan
destek vermesini bekliyoruz. Biz de aynı şekilde yapılacak bu genel
kampanyaya her şekilde destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HABERLER | 151

YILDIZ, OLEYİS İÇ ANADOLU ŞUBE 9. OLAĞAN KONGRESİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 4 Kasım 2017 tarihinde
Konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendikamızın İç Anadolu Şubesi
9. Olağan Kongresine katıldı.
Kongreye, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke ve Oleyis Sendikasının yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı.
Önemli bir kongrenin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, Oleyis Sendikasının HAK-İŞ için önemli bir
yeri olduğunu söyledi.
Yıldız, Oleyis Sendikamızın İç Anadolu Şubesi 9. Olağan Kongresinin
başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

YILDIZ, OLEYİS İÇ ANADOLU 2 NOLU ŞUBE KONGRESİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 27 Ekim 2017 tarihinde
Konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendikamızın İç Anadolu 2 Nolu
Şubesinin 1. Olağan Kongresine katıldı.
Kongreye, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke ve Oleyis Sendikasının yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı.

HAK-İŞ İlkeler Konfederasyonudur
“HAK-İŞ bir ilkeler konfederasyonudur. Kurulduğu günden bu yana
ilkeleriyle, prensipleriyle ve hedefleriyle büyüyen bir konfederasyondur” diyen Yıldız, “Kimliği ve ilkeleri olan bir konfederasyon olarak
sadece Türkiye’de değil bütün dünyada aynı kimliği ve ilkeleri aynı
şekilde temsil ettiğimizi bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

Önemli bir kongrenin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, Oleyis Sendikasının HAK-İŞ için önemli bir
yeri olduğunu söyledi.

Yeni Açılımlar Yaptık
Yıldız, “HAK-İŞ bir istikrar abidesi olarak, bir demokratik adres olarak ve işçilerin güvencesi olarak kurulmuştur ve bu yolda ilerlemektedir. 42 yıllık geçmişimizde sağlam temellere dayanarak önemli bir
aşamaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in Türkiye’deki sendikal harekette kendine yer bulmanın yanında belirleyici ve etkin olan bir aktör konuma geldiğini anlatan Yıldız, “HAK-İŞ olarak son 5 yılda yeni hedefler koyduk ve yeni açılımlar
yaptık” diye konuştu.
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ITUC VE ETUC TEMSİLCİLERİ HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Ekim 2017 tarihinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreter Yardımcısı Jaap Wienen ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)
Türkiye Sorumlusu Patrick Istchert’ı makamında kabul etti.
Görüşmede HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Dış
İlişkiler Uzmanlarımız Onur Sayılan ve Pınar Özcan da hazır bulundu.

Görüşmede, ITUC ve ETUC temsilcileri Türkiye KAMU-SEN’in ITUC
ve ETUC üyelik başvurusuyla ilgili Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştüler.
Wienen ve Istchert, HAK-İŞ’in Somali’deki sendikacılara destek faaliyetlerinin son derece memnuniyet verici olduğunu söylediler.
Taraflar arasında ETUC ile cinsiyet eşitliği konusunda işbirliği projesi
geliştirilmesi hususu görüşüldü.

YABANCI SENDİKACILARI HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 18 Ekim 2017 tarihinde, Memur-Sen, ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programına katılan yabancı sendikacıları HAK-İŞ Genel Merkezi’nde ağırladı.
Toplantıda konuşan Yıldız, Türkiye’deki memur ve işçi sendikalarının
yapılarında ortaya çıkan farklılıkları açıkladı.
Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun tarihi boyunca çalışma hayatına
vermiş olduğu katkılar konusunda yabancı sendikacıları bilgilendirdi.
HAK-İŞ’in sosyal diyalog konusuna büyük önem verdiğini anlatan
Yıldız, HAK-İŞ’in bugüne kadar iş kanununda çalışanlar için yapılan
pozitif değişikliklerin gerçekleştirilmesi anlamında önemli işlere
imza attığını söyledi.

Sendika Toplu Sözleşme Barajının Düşmesini Sağladık
Sendika toplu sözleşme barajının yüzde 10 barajından yüzde 1’e
düşmesi ve üyelik kayıtlarının e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmesi yolunun açılmasının HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından verilen çabalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Yıldız,
“Önceki yıllarda çalışma hayatında hiçbir hakkı bulunmayan taşeron
işçiler için öncelikle yeni bir kanun çıkarttık” dedi.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, “HAK-İŞ olarak toplu sözleşmelerden doğan ücret farklarının asıl işveren tarafından yüklenilmesini sağladık. Yıllık izin ve kıdem tazminatı haklarını garanti altına
aldık. Taşeron çalışanlarımız ile bu sayede daha fazla örgütlenme
şansını elde ettik” dedi.
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HAK-İŞ Olarak Güçlü Bir Kadın Komite Yapımız
Bulunmaktadır
HAK-İŞ’in kadın konusunda da büyük bir hassasiyete sahip olan
konfederasyon olduğunu vurgulayan Yıldız, “Birçok ilde kadınlar
için projeler ve aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ olarak
güçlü bir kadın komite yapımız bulunmaktadır. Çalışma hayatında
kadınların karşılaştığı her türlü problemi bu güne kadar önemle değerlendirdik, sorunlar için çözüm yolları ürettik ve üretmeye devam
ediyoruz. Şubelerimizde ve yönetim kademelerimizde kadınların
bulunmasına önem veriyoruz ve bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ’in çatışmacı değil, uzlaşmacı bir sendikacılık yaptığını bildiren Yıldız, “Biz çoğulculuğa, sosyal diyaloğa, masada müzakere yapmaya ve sorunların çözümünde bir ortak olmaya inanıyoruz ve bunu
gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ BASIN POLİTİKASI BELİRLEME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Konfederasyonunun bir çok alanda politikalarını
gözden geçirdiğini ve yeni politika belirleme çalışmalarının bulunduğunu, HAK-İŞ’in basın faaliyetlerinin ve kamuoyunda görünürlüğünün de bu yenilikçi çalışmanın içerisinde yer aldığını dile getirdi.
Toplantıda katılımcılar tarafından Konfederasyon ve sendikaların
Basın Müşavirliklerinin, müşavirlikte çalışan basın personelinin
sendikalar için önemli bir yapı taşı olduğunun altı önemle çizildi.
Yeni medya uygulamalarının, beraberinde yeni bir politika ihtiyacını
da ortaya çıkardığı noktasında katılımcılar görüşlerini dile getirdi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in ve MÜSİAD’ın faydalanıcısı olduğu
‘İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması’ Teknik Destek Projesi kapsamında 18 Ekim 2017
tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde HAK-İŞ’in basın faaliyetlerinin
ele alındığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Basın müşavirleri, üzerlerinde bulunan yoğun iş yüküyle beraber
basın çalışmalarıyla ilgili konuları gündeme getirirken, gazeteciler
de konfederasyon ve sendikaların basında görünürlüklerinin artırtılması noktasında önerilerini paylaştılar.
Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Çalıştaya HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Prof.
Dr. Aydın Başbuğ, Arş. Gör. Kürşat Tutar, Konfederasyonumuz Hakİş’e bağlı sendikalarımızın basın danışmanları, basın mensupları ve
proje ekibi katıldı.
Kahvaltı ile başlayan programda, konfederasyonumuz Hak-İş’in ve
bağlı sendikaların basın politikalarının konuşuldu.
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Aydın Başbuğ, Arş. Gör. Kürşat Tutar ve
Proje Koordinatörü Recep Atar, ‘HAK-İŞ’e Politika Geliştirme’ faaliyeti için toplanan katılımcıları proje hakkında bilgilendirdiler.

YILDIZ, DÜNYA BECERİLER KONFERANSINA KATILDI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 15-18 Ekim 2017 tarihlerinde Abu Dhabi’de gerçekleştirilen Dünya Beceriler Konferansına
katıldı.

Dünya beceriler yarışmasına Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ISMEK kursiyerleri katılarak yarıştılar.

Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti olan Abu Dhabi’de düzenlenen
konferansa Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Eğitim Vakfı’nın davetlisi olarak katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Yıldız, Türkiye’deki yeterlilik sistemi
ve kişilerin yeterlilikteki rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Konferansa Türkiye’den davetli tek sendika temsilcisi olarak katılan
Yıldız, Türkiye’deki yeterlilik sistemi ve bu konuda kişilerin rolüyle
ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, HAK-İŞ’in rolü, katkısı ve önceliklerini anlattı.
Yıldız’ın katıldığı panelin başkanlığını Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Genel Müdürü Cesare Onestini yaptı.
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ARSLAN, MAKEDONYA’DAN GELEN HEYETİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Ekim 2017 tarihinde Makedonya Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahim, Makedonya
Azınlıkların Haklarını Geliştirme Ajansı Müdürü İlhan Rahman ve
Başbakan Müşaviri Celil Ahmed’i makamında kabul etti.
Ziyaret programında HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız da
hazır bulundu.
Arslan, heyeti Türkiye’deki çalışma hayatı ve HAK-İŞ’in yürütmüş
olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirdi.
Heyet, Makedonya’daki çalışma hayatı hakkında bilgilendirmelerde
bulundu.
Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YILDIZ, II. ULUSLARARASI
GÖÇ VE GÜVENLİK
KONFERANSINA KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 12 Ekim 2017 tarihinde Polis
Akademisi tarafından Antalya'da ‘Göç ve Uyum’ temasıyla düzenlenen II. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansında konuştu.

YILDIZ, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ HEYETİNİ AĞIRLADI
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 13 Eylül 2017 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü’nden gelen heyeti makamında ağırladı.
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Ziyarette Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Eğitim
Uzmanı Fatih Mehmet Bakırtaş, Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Üçpunar, Türkçe Eğitim Müdürü Kerim Sarıgül, Strateji Geliştirme Müdürü Zekeriya Gültekin yer aldı.
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ARSLAN, SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKAL HAREKETİN AMİRAL GEMİSİDİR
Sanayi İşçileri Sendikal Hareketin Amiral Gemisidir
Çelik-İş Sendikasının sanayi alanındaki önemli bir kesimi temsil
ettiğini vurgulayan Arslan, “Çelik-İş Sendikası sanayi işçilerini temsil ediyor. Bütün dünyada sanayi işçileri sendikal hareketin amiral
gemisidir. O yüzden Çelik-İş Sendikasının temsil ettiği bu misyon,
Türkiye’nin emek hareketi için de çok önemlidir. Çelik-İş’in gücü,
Türkiye emek hareketinin gücüyle paraleldir” sözlerini kullandı.
Demir-Çelik alanında 1,5 milyon civarında çalışan metal işçisinin
bulunduğunu anımsatan Arslan, çok sayıda metal işçisinin HAK-İŞ
ve Çelik-İş bünyesine katılmak için beklediğini dile getirdi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ekim 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Çelik-İş Sendikamızın Karabük Şubesinin 8.
Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Karabük’te gerçekleştirilen genel kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Şubesi Başkanı Ulvi Üngören, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Çelik-İş Sendikası yöneticileri katıldı.

Karabük Bir Sevdadır
Çelik-İş Sendikamızın Karabük Şubesi 8. Olağan Genel Kurulunda
konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Aslında Karabük bir
sevdadır. Gerçekten sevdalanacak kadar muhteşem, tarihimizi ve
değerlerimizi temsil eden çok önemli bir şubemiz ve şehrimizdir”
diye konuştu.

İSDEMİR’i Kazanmak Bizim İçin Mucize Niteliğinde Bir
Başarıdır
İSDEMİR davasının tekrar kazanılarak burada yeniden örgütlenmenin HAK-İŞ ve Çelik-İş Sendikası için çok önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Arslan, “İSDEMİR’i kazanmak bizim için mucize
niteliğinde bir başarıdır. Çünkü İsdemir bizim için çok önemliydi.
İSDEMİR bizim için çok anlamlıydı ve çok şükür bu işyerini tekrar
bünyemize katmayı başardık” dedi.
Arslan, “İşçi işveren ilişkileri konusunda örnek olarak KARDEMİR’i
gösteriyoruz. Çünkü KARDEMİR’in büyümesi demek bizim de büyümemiz demektir” dedi.
Arslan, 8. Olağan Genel Kurulun birliğe, beraberliğe ve dayanışmanın artmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Çelik-İş Sendikası Karabük Şubesi 8. Olağan genel kurulunda Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkan Metin Türker’i rahmet ve minnetle anan Arslan, “Rahmetli Metin Türker’in çizdiği istikametten Çelik-İş’i geleceğe taşıyacak arkadaşlarımızın aynı sorumlulukla yola
devam ediyor olması bizim için önemli bir kazanımdır” dedi.

Sendikamız KARDEMİR’de Hayat Bulmuştur

Toplantı Salonumuza Metin Türker’in Adını Vereceğiz

“Kardemir, Çelik-İş’in sevdasıdır, başkentidir, ana vatanıdır, adeta yıkılmaz bir kalesidir” diye konuşan Değirmenci, “Çelik-İş, Kardemir
ve Karabük ile aynı kader çizgisinde ilerleyecek kadar bütünleşmiştir. Birisi olmazsa diğerinin bir anlamı ve hükmü yoktur” ifadelerine
yer verdi.

Katıldığı her toplantıda Çelik-İş Sendikası eski genel başkanı rahmetli Metin Türker’den ve yapmış olduğu değerli çalışmalarından
bahsettiklerini anlatan Arslan, “HAK-İŞ yönetim kurulumuzda aldığımız kararla HAK-İŞ Genel Merkezindeki tadilatımız sona erince
binamızdaki bir toplantı salonumuza rahmetli Metin Türker’in adını
vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda konuşan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus
Değirmenci, “Sendikamız, Kardemir’de hayat bulmuş, zaman içerisinde el ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz iki parça haline gelmiştir”
dedi.
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CUMHURİYETİMİZİN 94. YILINI KUTLUYORUZ
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile
halka seçme ve seçilme özgürlüğü getirilerek,
daha demokratik ve daha özgür bir seçim ortamı ile demokratik geleceğin temelleri atılmıştır.
94 yıllık zamanda demokratikleşme, çağdaşlaşma, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler noktasında
önemli mesafeler kat edilmiştir.
Ülkemizin gerek yapılan yatırımlar, gerek refah
seviyesi, gerekse güçlü ekonomisi açısından,
gelişmiş ülkelerle yarışan bir konumda olduğunu görüyoruz.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “Daha demokratik, daha
gelişmiş ve daha kalkınmış Cumhuriyetimizin 94. yılını gururla kutluyoruz.’’ dedi.

HAK-İŞ olarak Cumhuriyetin, siyasal gerilimler ve kısır döngülerden uzak, daha demokratik ve daha özgürlükçü
bir yapıya kavuşmasını önemli buluyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhuriyetin ilanının 94.
Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Irk, din, dil, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin, her Türk vatandaşının ortak varlığı olan Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan bir
beraberliktir. Cumhuriyetin teminatı da halkımızın cumhuriyet ideallerini sahiplenme ve koruma iradesidir.

“Daha demokratik, daha gelişmiş ve daha kalkınmış Cumhuriyetimizin 94. yılını gururla kutluyoruz.
Milli ve dini bayramlar ile birlikte gelen toplumsal dayanışma ve
hoşgörü; yaşanan bütün tartışmaların, çözüm bekleyen sorunların
ve gerilimlerin aşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Milli ve dini
hassasiyetlerin doruğa ulaştığı bu günler, diyalog; uzlaşı ve hoşgörü
niyetlerinin hayata geçirilmesi açısından çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği,
‘muasır medeniyetler seviyesine’ ulaşmak için, çalışma hayatında
üzerimize düşen bütün sorumluluklarımızı yerine getirmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.
Milletine hizmet etmenin kutsallığı ve gücünü milletten almanın
meşruluğu ile giderek daha da büyüyen ve gelişen ve demokrasisini
güçlendiren Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

YILDIZ, BBP 10. OLAĞAN KURULTAYINA KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 22 Ekim 2017 tarihinde Ankara
Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Büyük Birlik Partisi 10.Olağan Kurultayına katıldı.
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Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye Kurultayın hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ "2. ULUSLARARASI İŞ’TE KADIN ZİRVESİ"NE KATILDI
Ziyaret programında mozoleye çelenk konularak saygı töreni gerçekleştirildi.
Anıtkabir ziyaretinin ardından HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ve beraberinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın
teşrif ettiği ATO Congresium’da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesi’ne katıldılar.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ve beraberindeki
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığında gerçekleştirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun
da katılımlarıyla Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde
etmelerinin 83’üncü yıldönümü vesilesiyle 5 Aralık 201 7 tarihinde

kadın milletvekilleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyetle Anıtkabir’e resmi bir ziyaret gerçekleştirildi.
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22 ÜLKEDEN GELEN YABANCI SENDİKACILARI HAK-İŞ'TE AĞIRLADIK
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Eylül
2017 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde dünyanın 22 farklı ülkesinden Türkiye’ye gelen yabancı sendika temsilcilerini kabul etti.
Arslan, sendikacılara Konfederasyonumuz
HAK-İŞ ve bağlı bulunduğu sendikaların işleyişi,
faaliyet gösterdikleri alanlar ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
HAK-İŞ’in yurt içinde olduğu kadar yurt dışında
faaliyet gösteren konfederasyon ve sendikalarla
işbirliği içerisinde olduğunu belirten Arslan, yurt
dışında bulunan sendika ve konfederasyonlarla
ortaklaşa işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Değerlerimiz ve İlkelerimizle Evrensel Bir Bakış Açısını
Temsil Ediyoruz
Arslan, “Değerlerimiz ve ilkelerimiz itibariyle hem evrensel bir bakış
açısını temsil ediyoruz hem de bu toprakların birikimlerini, değerlerini, her türlü müktesabatını içimizde barındırdığımız için milli bir
kuruluş olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Sendikal Hareket Kendisini Yeniden İnşa Etmek
Zorundadır

‘Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika Programı’ kapsamında
MEMUR-SEN Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen Sendikası ve
TODAİE ile ortaklaşa yürütülen dünyanın 22 farklı ülkesinden ülkemize gelen yabancı sendikacıları HAK-İŞ’te ağırladık.
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Dünya sendikal hareketinin yaşadığı değişimi HAK-İŞ’in de fark ettiğini ve HAK-İŞ’in bu değişimin Türkiye’de öncülüğünü yapmakta
olduğuna işaret eden Arslan, “Artık 20’nci yüzyılın sendikal söylemleriyle, ideolojik sendikal bakış açısıyla 21’inci yüzyılı anlamamız ve
devam etmemizin imkanı yoktur. Artık sendikal hareket kendisini bu
noktada yeniden inşa etmek zorundadır” şeklinde konuştu.
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Sendikacılığı Yeni Bir Noktaya Taşımak Zorundayız
İdeolojik çatışmalar ve çıkar çatışmalarına bağlı olarak yaşanan çatışmalarda her zaman çalışanların kaybettiğini savunan Arslan, “O
yüzden biz sendikacılığı yeni bir noktaya taşımak zorundayız. Çünkü artık kavramlar değişiyor. Bütün bu değişimlere ayak uyduracak
yeni bir sendikal anlayışın inşa edilmesine ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

Yeni Şeyler Ortaya Koymamız Gerekiyor
Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeni şeyler ortaya koymamız
gerekiyor. Bu yeni şeylerin hem sendikal hareketi güçlendirmesi, he
de işçi-işveren ilişkilerine yeni bir açılım sağlaması gerekiyor.
Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kendimizi bir değişim
sürecine dahil ettik. Bu nedenle HAK-İŞ olarak ağırlıklı olarak özel

sektörde örgütlenmeye çalışan ve özel sektörde gücünü sürekli olarak artıran bir örgüt durumuna geldik.”
Arslan, HAK-İŞ tarafından yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında
bilgilendirmelerde bulundu. Devam eden projelerin geldiği aşama
hakkında bilgi verdi.
Arslan, ülkemize gelen Suriyeli mültecileri ilgilendiren bir proje olan
‘Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi’
hakkında bilgi verdi.
Projenin çeşitli nedenlerle vatanlarından ayrılmak zorunda kalan
Suriyeliler için ne gibi katkı ve faydalar sağladığını anlattı.
Program günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ADALET NÖBETLERİ HAK-İŞ İLE DEVAM EDİYOR
30 Ekim 2017 tarihinde Sincan Cezaevi Kampüsü önünde Konfederasyonumuza bağlı Öz Taşıma-İş Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı’nın katılımıyla bir basın açıklaması
gerçekleştirdik.
Basına açıklamalarda bulunun Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı, “HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kalkışan eli kanlı katilleri, teröristleri, hainleri protesto etmek, yargılama sürecini takip
etmek, şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle beraber olmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Sincan Cezaevi Kampüsü önünde
oluşturulan Ankara 15 Temmuz Platformu kapsamında Adalet Nöbetini aralıksız olarak sürdürmektedir.
HAK-İŞ Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda yargılanmaları hala devam eden FETÖ’cü hainlerin yargılandığı Çatı Davası
ve Akıncı Üssü davalarına müdahil olma kararı almış ve bu talebimizi mahkemeye sunmuştuk.

15 Temmuz gecesi milletin silahıyla kendi milletinin üzerine bomba yağdıran, onları emir-komuta eden katillerin Sincan Cezaevinde
adaletin önünde hesap verdiklerini hatırlatan Kayabaşı, “Bizler bu
yargılamanın bir an evvel sonuçlandırılması ve bu hainlerin en ağır
şekilde cezalandırılmasını talep etmek için buradayız. İhanetleri ve
alçak emelleri açıkça ortada olmasına rağmen bu eli kanlı katiller,
ihanetlerini gizlemeye çalışıyorlar” diye konuştu.
Kayabaşı, “Bugün burada görülen davalarda yargı önüne çıkıp hesap
veren hainlerin ivedi bir şekilde hak ettikleri en ağır cezayı almalarını
bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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ARSLAN, İSGİP KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Eylül 2017 tarihinde İş Sağlığı
ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (İSGİP) Kapanış toplantısına
katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan, tekstil, deri, mobilya, gıda ürünleri, içecek imalatı ve kimya
ürünleri imalatı sektörlerindeki iş yerlerindeki iş sağlığına yönelik
‘İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (İSGİP)’ kapanış
töreni gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konfederasyonumuza bağlı sen-

dikalarımızın başkan ve yöneticilerinin yanı sıra TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç katıldı.

Bu Projeyi Çok Önemsiyoruz
Kapanış programında konuşan Arslan, “Bu projeyi HAK-İŞ olarak
çok önemsediğimizi ve bu projenin çıktılarının bizim için son derece
anlamlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Projede emeği
geçen herkesi kutluyor, projenin daha da geliştirilerek yeni alanlarda ve yeni iş kollarında devam ettirilmesini arzu ettiğimizi belirtmek
istiyorum” dedi.
2012 ve 2015 yıllarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği tarihinde 2
tane çok önemli düzenlemeyi yaptıklarının bilgisini veren Arslan, “2012 yılındaki temel yasa olarak ortaya koyduğumuz iş
sağlığı ve iş güvenliği müstakil yasamız 2015 yılında yaşadığımız çok acı kazalardan sonra yeni bir düzenlemeyle, yeni bir
yasayla daha da güçlendirildi ve büyütüldü” şeklinde konuştu.

2012 Yılından Bu Yana İş Kazalarında
Evlatlarımızı Kaybetmeye Devam Ediyoruz
Mevzuat konusunda büyük ölçüde bir sorunun olmadığını
anlatan Arslan, “Ne yazık ki 2012 yılından bu tarafa zaman
zaman iyileştirmeler olsa da iş kazalarında evlatlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Hayatlarının baharında ülkemize,
işyerine ve insanlığa güzel ve hayırlı işler yapacak olan evlatlarımızı çeşitli nedenlerle ve yüzde 99’u önlenebilir olan kazalarda kaybediyoruz. Bu bizim için büyük bir kayıptır” ifadelerini
kullandı.

Bu Konuyu Milli Bir Mesele Olarak Ortaya
Koymamız Gerekiyor
Hep birlikte topyekün bu çalışmaların millet olarak genişletilerek devam ettirilmesi gerekliliğini savunan Arslan, “Bun-
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ları hep söylüyoruz ama sonuç
alamıyoruz. Onun için burada
birkaç şeyi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Her gün
ortalama 4 kişinin kaybedildiği
bir ülkede bu konuyu bizim milli bir mesele olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bu konunun
üzerinde daha fazla durmamız,
konuşmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Sendikaların Olmadığı Bir
Yerde İnisiyatif Mümkün
Değildir
Birinci derecede işverenlerin
daha fazla sorumluluk ve inisiyatif alması gerektiğine işaret
eden Arslan, “Sendikaların var
olmadığı işletmelerde kim hangi inisiyatifleri alacak, hangi konularda tedbir alınması için talepte
bulanabilecek? Bu mümkün değil. Sendikasız bir işletmede, işçi-işveren ilişkisinin dengede olmadığı, işçilerin yok sayıldığı ve muhatap
kabul edilmediği bir yerde emekçilerin bu konuda inisiyatif alması
mümkün değildir”

Bu Konuyu Milli Bir Duruşla Çözebiliriz
Ortaya çıkan bu sorunların başında örgütsüzlüğün olduğunu savunan Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kıyaslanmayacak kadar
iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda hem ilerdeyiz hem de ölüm
oranları son derece düşük ve kaza sayısı da düşük durumda. Çünkü
işçi-işveren ilişkilerinde toplu sözleşmelerde bu konuları kurumsal
hale getiriyoruz. İşçi-işveren ilişkilerinin sendikal yapıyla işveren örgütlerinin birlikte çalışmasının ciddi bir şekilde olumlu yönde etkiler
yaratacağını görüyor ve destekliyoruz. Bu konu bizim geleceğimizle
doğrudan ilgilidir. Milli bir mesele, milli bir sorundur. Milli bir duruşla
ancak bu konuyu çözebileceğimizi, bu konuda mesafe alabileceğimizi düşünüyorum.”

Ölümlerin ve İş Kazalarının Olmadığı İş Hayatı
Hepimizin Arzusudur
“Ölümlerin hiç olmadığı insanların hayatlarının baharında geleceğe
ait umutlarını kaybetmediği, iş kazalarında sakat kalmadığı, hayatların ocakların sönmediği bir iş hayatı hepimizin arzusudur” diyen
Arslan, “Bu toplantıların bir tanesi daha yaparken olumlu bir gelişme olduğunu, kazalardaki ölüm oranlarının azaldığını, iş kazalarının
azaldığını, meslek hastalıklarıyla ilgili sağlıklı verilerin önümüze konulduğu bir modeli görmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bizim İçin Milli Bir Meseledir
Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının neden olduğu kayıpların gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hamlelerinin önünde bir
engel olduğuna dikkati çekerek, “İş sağlığı ve güvenliği konusunun
sadece iş yeri ve çalışan düzeyinde değil, toplumun genelini doğrudan ilgilendiren bir öncelik olduğunu anlamamız gerekiyor. Bizim
için iş sağlığı ve güvenliği milli bir meseledir” açıklamasında bulundu.

Her Yıl 300 Milyon İş Kazası
Meydana Geliyor
ILO kaynaklarına göre dünyada her yıl
işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda
3,2 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini açıklayan Sarıeroğlu, “Her yıl 160
milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300
milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor. Yani iş kazaları ve meslek
hastalıkları sadece ülkemize has bir sorun
değil, şu anda tüm dünyanın topyekün çalışma yaptığı bir alan. Hiçbir düzenleme,
hiçbir çalışma giden canlarımızı geri getiremez. Önemli olan bu kayıpları engelleyecek çalışmaları yapmak, özveriyi göstermektir” sözlerini kullandı.
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ARSLAN, İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ 17. GRUP AÇILIŞINA KATILDI
Arslan, “Başta yakınları olmak üzere, HAK-İŞ’e ve Öz Gıda-İş Sendikamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet
olsun” dedi.
17. grupla birlikte ileri düzey eğitimlerinin sona erdiğini anlatan Arslan, “Siz bu eğitimlerin son grubusunuz. 17. Grupla birlikte ileri düzey eğitimlerini tamamlıyoruz” diye konuştu.

Bizim İçin En Güçlü Silah, Bilgi Silahıdır

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İleri Düzey Eğitim Programı 17.
Grup eğitiminin açılışına 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) 17. Dönem kursiyerleri 9 Ekim 2017 tarihinde yapılan
açılışın ardından eğitimlerine başladılar.

“Bizim için en güçlü silah, bilgi silahıdır. Gerek mesleki anlamda
yaptığımız işlerdeki bilgiler olsun, gerek sendikal mücadele için ihtiyacımız olan bilgiler olsun bizim en güçlü silahımızdır. Çünkü biz sadece bilgimizle, fikirlerimizle, görüşlerimizle ve ortaya koyacağımız
çözümlerle toplumun, işçilerin ve kamuoyunun önünde bir şeyler
yapabiliriz. O yüzden bizim bunlara sahip olmamız gerekiyor” açıklamasında bulunan Arslan, “Artık sloganlarla sendikacılık yapma devri bitti. İdeolojik bir mücadelenin aracı olarak görülen sendikacılık
artık 20. Yüzyılda kaldı. Hz. Mevlana’nın, “Düne ait ne varsa dünde
kaldı cancağzım, bugün artık yeni şeyler söylemek lazım” sözünde
ifade ettiği gibi yeni şeyler söylemek için bilmek gerekiyor. Bilmek
için de çaba gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sendikacılığın Okulu Yok

12 farklı modülden ve 78 saat ders saatinden oluşan İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 13 gün boyunca devam edecek.

Sendikacılığın bir okulunun bulunmadığını, sendikacı olabilmek için
herhangi bir lisans, ön lisans ya da yüksek lisans programına gidip
oradan ‘sendikacı olur’ şeklinde bir sertifika alabilmenin mümkün
olmadığını belirten Arslan, “Bu bir mücadele ve hayat tarzıdır. Bu
mücadeleyi tercih eden insanların kendilerini geliştirmeleri için bu

Toplantı açılışında konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Yavuz, HAK-İŞ’in kadına bakışı, kadınlarla ilgili yürütmüş oldukları
proje ve çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

tür programlara ihtiyaç var ve biz bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sendikal mücadelenin içerisinde aktif olarak yer almak isteyen
arkadaşlarımıza bir ufuk, bir pencere açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
İleri Düzey Eğitimlerinin 16. Dönem Kursiyerleri içerisinde yer alan
Hüseyin Birinci’nin yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığını, tüm
müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini anlattı.

İleri düzey eğitimlerine katılan kursiyerlerin büyük çoğunluğundan olumlu yönde geri dönüşler aldıklarının altını çizen Arslan, “Bu
olumlu geri dönüşler bundan sonra gerçekleştireceğimiz projeler
için bize fikir verici nitelikte oluyor. Bizi yeni projeler üretmek için
cesaretlendiriyor” diye konuştu.
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İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE GELEN 17. GRUP ÜYELERİMİZİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
mı (İDEP) 17. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Merkez binasını ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile bir
araya geldiler.
19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen ziyarette İDEP. 17. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’in faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İleri Düzey
Eğitimine gelen 17. Grup üyelerimizi HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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 Progra-

23-24 Ekim tarihlerinde HAK-İŞ ve MEMUR-SEN ev sahipliğinde İstanbul’da ‘Kudüs İçin Hep Birlikte’ konulu II. Uluslararası Sendikalar
ve Mesleki Örgütler Konferansı gerçekleştirileceğinin bilgisini veren
Arslan, bu program sayesinde Kudüs konusundaki hassasiyetin ve
duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını anlattı.
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da İleri Düzey Eğitimlerinin
oldukça başarılı geçtiğini belirterek, bu projenin bundan sonra gerçekleştirilecek olan projeler için HAK-İŞ’e bir ilham kaynağı oluşturduğunu söyledi.
İleri Düzey Eğitimlerinin birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini
vurgulayan Yıldız, “Eğitimlerimize Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinde
bulunan sendikalarımız katılım sağladılar” dedi.
HAK-İŞ’in projeler konusuna büyük önem verdiğine dikkati çeken
Yıldız, HAK-İŞ’in kadınlar, yöneticiler ve kısa film gibi birden çok
alanda çeşitli projelerinin bulunduğunu anlattı.
Ziyaret programı günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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ARSLAN, NEVŞEHİR’DE EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI
Statü Değil Yapılan İş Önemli
Statünün değil yapılan işin önemli olduğuna dikkati çeken Arslan,
“2014 yılında taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızla birlikte büyük
bir kampanya başlattık. Onların haksızlıklarını gidermek için sorumluluk aldık. Bu mücadelede önemli bir
aşamayı geride bıraktık. Tabi bu aşamada sadece haklı olmanız yetmiyor, mücadelede hattında doğru işler yapmanız da gerekiyor. Mücadelelerimiz sonucunda çok şükür belli
bir aşamaya geldik. Parlamentoda
ilk defa bir kanun düzenlemesiyle
taşeron çalışanlarına önemli yasal
hak ve güvenceler içeren bir modeli
hayata geçirdik” diye konuştu.

Mücadelede İkinci Aşamaya
Geldik
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Nevşehir Kozaklı’da 18 Ekim 2017 tarihinde
gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.
Hizmet-İş Sendikası Aksaray, Ankara 5 ve 6 No’lu Şubelerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim seminerinde konuşan Arslan, “HAK-İŞ
ve Hizmet-İş Sendikası mensuplarının kamunun bütün alanlarında
görev yaptığını belirterek, “Kamu hizmeti bizim için çok kıymetlidir.
Bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.
Biz, bulunduğumuz şehre güzel hizmetler yapmak için çabalıyoruz”
dedi.
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Mücadele sonunda taşeron işçilik sorununda ikinci aşamaya gelindiğini vurgulayan Arslan sözlerine şu şekilde açıklık getirdi: “Var
olan mevcut hakları nasıl ileriye taşıyacağız, şimdi bunun için çaba
gösteriyoruz. 750 bin şirket çalışanının arzu ettiği bir düzenlemenin
yapılması için bundan sonra da çaba sarf edeceğiz. Hem kamu için
hem çalışanlar için mevcut taşeron sistemi artık geçerliliğini yitirmiştir. Şimdi yeni bir sistem ve modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir.”
Kamuda yapılan işlerin büyük çoğunluğunun taşeron işçiler aracılığıyla yapıldığını anlatan Arslan, “Taşeron işçiler bütünüyle kamu
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işi yapıyorsa, niçin taşeron aracılığa ihtiyaç hissediliyor? Burada bir
problem ortaya çıkıyor. Belediyenin temel görevlerinin tamamını taşeron firmalar eliyle yaparsanız kamu sistemini sarsarsınız” dedi.

Kamunun Temel Hizmetlerini Kamu Çalışanlarıyla
Yapmak Gerekiyor
Küreselleşmenin, neo liberal dalgaların, özelleştirme uygulamalarının, yeni dünya düzeninin her şeyi talan eden anlayışı yerine yeni
bir anlayış getirilmesi gerekliliğini savunan Arslan, “Kamunun temel
hizmetlerini kamu çalışanlarıyla yapmak gerekiyor. Yeni modeller
bulmak ve geliştirmek gerekiyor. Ama temel mantık; kamu çalışanlarını esas almak olmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kamu Hizmetlerinin Planlamasını, Geleceğini Kamu
Kendisi Yapmalıdır
“Taşeron sistemine itiraz ederken, devletin kamu hizmetlerinden
vazgeçmemesini de istiyoruz.” diyen Arslan, “Kamu hizmetlerinin
kamu çalışanlarıyla yürütülmesinin çok değerli ve önemli olduğunu
düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin planlamasını, geleceğini kamu
yapmalıdır. Bu alanı tamamen özel sektöre veremezsiniz. Biz Taşeron uygulamalarını tartışırken, aslında Türkiye’nin kamu hizmetlerinin geleceğini tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dün Şırnak’ta yaşanan maden faciasına da değinen Arslan sözlerini
şu şekilde sürdürdü; “Dün yaşanan elim kazada hayatlarını kaybe-

den 7 işçi arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, emek dünyasına sabırlar diliyorum. Kaçak, ruhsatsız bir maden ocağında ekmeği için çalışmaya mecbur bu evlatlarımız şehit oldular. Devlet, derhal
en ağır bir şekilde gereğini yapmalıdır. Kazaların yüzde 95’i sendikanın olmadığı yerlerde olmaktadır. TİS düzeninin olduğu işyerlerinde
kazalar ender rastlanan bir durumdur. Bu konuda her şeyden önce
bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Bu konuda bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bunun gereğini yapmamız lazım. Denetimler yapılmazsa,
kapatılan ocaklara göz yumulursa bu vebal hepimizin üzerindedir. O
ailelerin feryatları yüreğimizi dağlıyor.”

15 Temmuz Türkiye’nin İşgal Edilmesi Projesiydi
15 Temmuz’un ülkemiz için çok önemli bir kırılma noktası olduğunu
vurgulayan Arslan, “Bu öyle bir ihanetti ki, Türkiye’nin işgal edilmesi
projesiydi. FETO da bunun bir taşeron örgütüydü. Türkiye açık bir
işgale karşı direnmiştir. Bu ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Milletin dur
dediği bir darbe girişimidir. Bu ihaneti milletimizin değerlerini sömürerek, istismar ederek, çocuklarımızı kullanarak yaptılar. Onun
için 15 Temmuzu asla unutmayacağız, unutturmayacağız” sözlerini
kullandı.
Eğitim programında konuşan Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin
Güven, “Sendikacılık, hak alma adına oldukça önemli bir uğraştır.
Ben sendikal mücadelede görev alan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

YILDIZ, MCTU GENEL SEKRETERİ KALEKENİ İLE GÖRÜŞTÜ
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 26 Eylül 2017 tarihinde
Malavi'deki Malawi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MCTU) Genel
Sekreteri Denis Chalera Kalekeni ile görüştü. Görüşmede MCTU'ya
bağlı Malavi Su Çalışanları Sendikası Başkanı (WETUM) Tonney
Chipwanya hazır bulundu.
Görüşmede HAK-İŞ Konfederasyonu ile MCTU arasında devam
eden eğitim programları ile başlayan ilişkilerimizin daha güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların artırılması gerektiği görüşüldü.
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ARSLAN, cenevre'de epsu İCRA KURULU TOPLANTISINA
KATILARAK ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
ye destek istenilen 48 Nolu taslak
karara ilişkin HAK-İŞ olarak itirazını
sundu.
Arslan, adı geçen terör örgütlerinin
PKK güdümünde kurulan birer terör örgütü olduğunu, PKK ile aynı
yapıları, finansal kaynakları, eğitim
kamplarını paylaştığını ifade etti.
Arslan ayrıca Suriye’nin kuzeyinde
ve ülkemize yakın bölgelerde yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Cenevre’de PSI (Uluslararası
Kamu Hizmetleri Sendikalar Federasyonu)’nun 30. Kongresi kapsamında düzenlenen EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları
Federasyonu) İcra kuruluna katıldı.
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Üyesi olduğu
PSI’ın 30. Kongresine katılmak üzere Cenevre’ye giden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, PSI’ın Avrupa Kolunu temsil eden EPSU
İcra kuruluna katıldı.
Toplantının gündemi kongre kararları ve geleceğe ilişkin program
akışı üzerineydi.
Toplantıda söz alan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kanadalı bir
sendika tarafından Suriye’nin Kuzeyindeki terör grupları YPG ve YPJ

ARSLAN, İETT 2 VE 3
NOLU ŞUBE YÖNETİMİNİ
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Ekim 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkanı Ahmet Günçe ve
Hizmet-İş Sendikası İstanbul 3 Nolu İETT Şube Başkanı
Mustafa İluk ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini
makamında kabul etti.
Arslan, yeni seçilen İETT 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet
Günçe ve İETT 3 Nolu Şube Başkanı Mustafa İluk’a başarı
dileklerini iletti.
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YPG’nin etnik temizliğe varan insani
suçlar işlediğini dile getiren Arslan,
terör örgütlerine açıkça destek isteyen bu kararı şiddetle reddettiğimizi
ve kongre gündeminden çıkarılması noktasında İcra Kurulu üyelerine uyarılarda bulundu.
Arslan, Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki yaşanan süreci ele alan 27 Nolu Taslak karar metninin 3-5 Mayıs tarihlerinde uluslararası konfederasyonlar ITUC ve ETUC delegasyonu ile
beraber HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK VE KESK'in beraber imzalamış olduğu deklarasyonun esas alınması gerektiğini belirterek, bu sayede
kararın PSI üyesi Türk sendikaların hepsini kapsayacak bir nitelikte
olacağının altını çizdi.
Toplantının ardından Arslan, yabancı sendikacılar ve EPSU Genel
Sekreteri Jan Willem Goudriaan ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek detaylı bilgi paylaşımında bulundu.
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ARSLAN; ŞIRNAK’TA YAŞANAN MADEN KAZASININ ACISINI
YÜREKLERİMİZDE YAŞIYORUZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “Şırnak-Cizre’de bulunan
maden ocağında yaşanan faciada 6 maden işçisinin hayatını kaybetmesi, 1 maden işçisinin yaralı olarak kurtulması ve bir işçinin de
hala göçük altında olması milletimizin yüreğini dağlamıştır. Ocaklara ateşler düştü. Gencecik fidanlar tedbirsizlik, denetimsizlik ve onlarca ihmalin kurbanı oldular. Artık bu cinayetler son bulmalı.” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki
kömür madeninde meydana gelen göçük faciasının ardından yaptığı
yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Şırnak-Cizre’de bulunan maden ocağında yaşanan faciada 6 maden
işçisinin hayatını kaybetmesi, 1 maden işçisinin yaralı olarak kurtulması ve bir işçinin de hala göçük altında olması milletimizin yüreğini
dağlamıştır. Ocaklara ateşler düştü. Gencecik fidanlar tedbirsizlik,
denetimsizlik ve onlarca ihmalin kurbanı oldular. Artık bu cinayetler
son bulmalı.
Sendikasız, kayıtsız, güvencesiz çalıştırılan emekçilerin feryadına
kulak verilmeli. Dizginlenemeyen kazanma hırslarının kurbanı masum insanların hesabını sormak öncelikle yargının sorumluluğundadır. Kaçak yollarla çalıştırılan bu ocaklarla ilgili ihmali olanlar da
hesap vermelidir.

“Sıfır Kaza” kampanyamızın hedefe ulaşması için tüm tarafları bir
kez daha göreve çağırıyoruz. Artık iş cinayetlerine dönüşen kazaların önlenmesi için daha fazla somut adım atılmalıdır.
HAK-İŞ olarak iş kazalarının en aza indirilmesi amacıyla sürekli
olarak sorumluluk alıyor, katıldığımız her platformda kayıt dışı işçi
çalıştırmanın ve iş kazalarının ülkemiz ve insanlarımız için ne denli
tehlikelere yol açtığını belirtiyoruz.
Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklar acilen konuyu gündemlerine almalı bu konunun üzerine
gitmelilerdir. Artık bu kazaları ve kazaların sonucunda oluşan ölümleri ve yaralanmaları önleyecek daha etkin tedbirler alınmalı. Bu konuda milli seferberlik ilan edilmelidir. Başta sendikal örgütlenmenin
önünün açılması olmak üzere kayıt dışı ile etkin olarak mücadele
edilmelidir. Denetimler yerinde, kapsamlı, objektif ve önleyici tedbirleri hayata geçirmeye dönük olarak yapılmalıdır.
Ölümlerin, yaralanmaların olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi
yineliyor, maden faciasında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimize
yüce Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehit madencilerimizin ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.”

MERSİN’DEKİ HAİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mersin’de polis servis aracına yönelik bombalı araçla düzenlenen hain saldırıya ilişkin yaptığı
açıklamada şunları kaydetti:
"Devletimizin bekası, milletimizin geleceğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan hain terör saldırılarının bir yenisini bu akşam
Mersin’de yaşadık.
Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefinin yine güvenlik kuvvetlerimiz olduğu anlaşılıyor. Amaçları toplumsal bütünlüğümüzü,
birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmek olan bu hainlerin tuzağına
asla düşmeyeceğiz.

Milletimizin benzer terör saldırılarında ortaya koyduğu dayanışma,
birlik ve beraberlik anlayışını aynı kararlılıkla devam ettireceğine
inanıyoruz. Ülkemize yönelik içerde ve dışarıda tezgahlanan tuzakları her zaman olduğu gibi yine boşa çıkaracağız.
Güvenlik kuvvetlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen bu hain saldırıyı bir kez daha kınıyor, sorumluların bir an önce yakalanarak
gerekli cezaya çarptırılmasını temenni ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, yakınlarına ve milletimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz."

Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz
hedeflerine ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkesin apaçık bilmesini istiyoruz.
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ARSLAN: BURSA’DAKİ FABRİKADA YAŞANAN PATLAMA BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir fabrikada yaşanan patlamada 5 fabrika işçisinin hayatını
kaybetmesi ve 10’un üzerinde işçimizin yaralanması bizleri derinden üzmüştür” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir fabrikada yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
“Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir fabrikada yaşanan patlama sonucunda 5 işçimizin hayatını kaybetmesi ve 10’un üzerinde işçimizin
de yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Hala enkaz altında
bulunan işçilerimizin olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Enkaz altında kalan emektar işçilerimizin bir an önce bulunmalarını
umut ediyoruz.
Patlamayla ilgili gerekli incelemelerin acilen yapılmasını ve patlamada ihmali olanların hesap vermesini istiyoruz.
Artık bu kazaları ve kazaların sonucunda oluşan ölümleri ve yaralanmaları önleyecek daha etkin tedbirler alınmalı. Bu konuda milli
seferberlik ilan edilmelidir. Denetimler yerinde, kapsamlı, objektif ve
önleyici tedbirleri hayata geçirmeye dönük olarak yapılmalıdır.
Ölümlerin, yaralanmaların olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi
yineliyor, patlamada kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Fabrikadaki buhar kazanının patlaması sonucu çatının çökmesi durumun vehametini daha da artırmış, ölü ve yaralı sayısının artmasına neden olmuştur.

HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN BULAŞIKHANE
GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) KURSU KİTABI ÇIKARDI
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi kapsamında mesleki eğitim kursunda kullanılmak üzere “Bulaşıkhane
Görevlisi (Seviye 2)” mesleğinde Modül Kitaplar çıkarılmıştır.
HAK-İŞ olarak 2014 yılında başlatılan ve özgün bir proje olan “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu” projesini hayata geçirdik.
HAK-İŞ olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri öğrenme ve yenilenme süreçleri anlamında oldukça önemli bir aşama olarak görmekteyiz. Uygulamakta olduğumuz her proje yeni ufuklar açmakta
ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır.
İnsanı merkeze alan ve insanın ürettiği en önemli değer olan emeği
merkezinde tutan HAK-İŞ; doğal afetler, siyasi ihtilaflar, iç savaşlar,
ekonomik dar boğazlar gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrılmak
zorunda kalan mülteci sorununun çözümü için kayda değer çalışmalar yapmaktadır.
Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki
alanında bulunan ülkelerde yaşanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürmüştür.
HAK-İŞ olarak ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara sahip çıkılmasından ve sorunlarına çözüm bulunmasından yanayız.
Büyük çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere, 5 milyona yakın mazlum
ve mağdur mülteci, sığınmacı insan koruma altında yaşamaktadır.
Türkiye bütün mültecilere kucak açmaktadır. HAK-İŞ olarak da üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirme gayreti ve özverisi içerisindeyiz.
Ülkelerindeki sorun sona ermiş olsa bile, bu insanların çoğunun
Türkiye’de kalmak istediği bilinmektedir.
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Bulaşıkhane Görevlisi
(Seviye 2) mesleki eğitim kursunda kullanılmak üzere hazırlanan
modüller ve modüllere
kaynak oluşturan Kurs
Programı proje ortağımız IGMG Hilfs-und
Sozialverein e.V. (HASENE Derneği) tarafından
konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.
Söz konusu mesleki eğitim kurs programı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖ) tarafından
onaylanarak, e-yayın otomasyon sisteminde yayımlanmıştır.
“Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2)” Kursu Modül Kitaplarının hazırlık
sürecine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Gazi Üniversitesi, İŞKUR,
Fransa’dan COJEP International, Almanya’dan IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği) ve konfederasyonumuzun uzmanları katkı vermiştir.
Projemizin önemli çıktıları olarak kabul ettiğimiz modül kitapları ile
mültecilerin istihdamda yer almalarını kolaylaştırmak, Türk çalışma
hayatına ve iş akışına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, teorik
olarak edinilen bilgilerin pratiğe dökülerek hızlı bir şekilde iş hayatında etkin bir şekilde yer almalarını hedefliyoruz.
Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Kursu Modül Kitabının pdf formatı,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in internet sitesi http://www.hakis.
org.tr/ adresinin “Yayınlarımız” kısmında yer almaktadır.
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ARSLAN, LİMAN-İŞ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ AÇTI

yapanlar hakkında açılmış davalarda HAK-İŞ, müdahillik talebinde
bulunmuştu ve kabul edilmişti” açıklamasında bulundu.
Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı ise Liman-İş Sendikasının Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi'nin önemli ve bir ilk
olduğunu belirterek, burada önemli eğitimlere imza atmak istediklerini söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Antalya'da Konfederasyonumuza bağlı Liman-İş Sendikamızın Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Liman-İş Sendikası Genel
Başkanı Önder Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri, HAK-İŞ Antalya İl Başkanımız Talha Kandil, Port Akdeniz Genel
Müdürü Özgür Sert ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
temsilcileri ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Küreselleşmeyi Görerek Sendikacılığımızı Yeniden İnşa
ve Tahkim Etmeliyiz
Açılışta bir konuşma yapan Arslan, 21'inci yüzyılda sendikacılığın
farklı bir sendikacılık olarak karşılarında bulunduğuna dikkati çekerek, “20'nci yüzyılın sloganlarıyla, 20'nci yüzyılın sendikal klasikleriyle 21’inci yüzyılı okumak, anlamak ve sorunları çözmek mümkün
değildir. Biz küreselleşmenin önümüze koyduğu gerçekleri görerek,
bu gerçeklerden yola çıkarak sendikacılığımızı yeniden inşa ve tahkim etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ne Kadar Büyük Bir Fatura Ödediğini
Bugün Daha İyi Anlıyoruz
12 Eylül askeri darbesinin 37'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan
Arslan, “Hem emek hareketinin hem de Türkiye'nin ne kadar büyük
bir fatura ödediğini bugün daha iyi anlıyoruz. Onun için 12 Eylül'ü
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ARSLAN’IN ANTALYA TEMASLARI
Açılış programının ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Antalya İl Başkanımız Talha Kandil ile Antalya Havalimanında çalışan üyelerimizle bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Antalya’da ilk olarak taşeron çalışanların sendikalı olmasına imkan
sağlayan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’i ziyaret eden Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Başkan Şahin ile birlikte belediyede
taşeron olarak çalışan üyelerimizle toplantıda bir araya geldi.
Arslan, Antalya Su ve Atık Su İdaresi ASAT Genel Müdürlüğü görevine yeni getirilen Av. İbrahim Kurt ve ANET Genel Müdürlüğü
görevine yeni getirilen Mesut Kocagöz’e de hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Menderes Türel’i de
makamında ziyaret etti.
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AB KİK HEYETİ’NDEN KUZEY IRAK REFERANDUMUNA TEPKİ

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve TOBB’un oluşturduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından ilan edilen referandum kararına karşı ortak bir tavır aldı. HAK-İŞ’in de aralarında
bulunduğu AB KİK Heyeti tarafından 23 Eylül 2017 tarihinde ortak
bir bildiri yayınlandı.
AB KİK Heyeti’ne HAK-İŞ’i temsilen Konfederasyonumuz Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız katıldı.
AB KİK Heyeti adına ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, kararı tek taraflı alınmış, uluslararası normlara aykırı
ve hukuki dayanaktan yoksun gördüklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak metinde şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadı olan; HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), olarak buradayız.

hibi pek çok ülkenin tüm uyarılarına rağmen, bölgesel hükümetin
ısrarcı tutumunu ve açıklamalarını endişe verici buluyoruz. Mevcut
ortamda yapılacak bir referandum, hem Irak halkı, hem de bölgemiz
açısından büyük riskler taşımaktadır ve yeni sorunlar doğuracaktır.
Bölgede zaten zayıf olan istikrarı daha da bozacak, daha büyük ve
çok taraflı yeni uyuşmazlıklara, hatta silahlı çatışmalara zemin hazırlayacaktır.
Komşumuz ve dostumuz Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamayı
ve etnik kökene dayalı yeni bir yapıyı hedefleyen bu adımın, başta
Kerkük'te olmak üzere, içinden çıkılmaz etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açıktır.
Kuzey Iraklı siyasetçilerin, kavgada hayır olmadığını, ayrılık ve bölünmeyle sonuç alınamayacağını görmelerini, hatalı yaklaşımlarından vazgeçmelerini temenni ediyoruz. Irak’ın kuzeyinde yeni
huzursuzluklara yol açmayıp, tehlikeli maceralardan kaçınılmasını
bekliyor, aklıselimin galip gelmesini diliyoruz.

Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili görüşlerimizi kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz.

Irak'ın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek
her adım, ülkemizi de doğrudan ilgilendirmektedir ve buna kayıtsız
kalamayız. Sınır komşumuzdaki bu referandum, Türkiye’nin ulusal
güvenliğine açık bir tehdittir. Devletimizin, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yönündeki temel politikasını paylaşıyoruz. MGK’nın
tavsiye kararlarını, Hükümetimizin ve Meclisimizin bu yönde atacağı
adımları destekliyoruz. Tüm siyasi partilerimizden de aynı milli duyarlılığı görmenin, ülkemizin güvenliğini korumak açısından büyük
önem taşıdığına inanıyoruz.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin ilan ettiği sözkonusu referandumu, tek taraflı alınmış, uluslararası normlara aykırı, dolayısıyla
hukuki dayanaktan yoksun görüyoruz. Ülkemizin ve sağduyu sa-

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğumuz birlik ve
beraberlik ruhunu yine milli bir meselede göstermemiz gerektiğini
düşünüyoruz. Bizler de üzerimize düşen her görevi yapmayı hazırız.”
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15 TEMMUZ HAK-İŞ GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Eylül 2017 tarihinde Gaziler
Haftası olması münasebetiyle HAK-İŞ mensubu olan gazilerimizi
ziyaret etti.

rını vurgulayan Arslan, HAK-İŞ’in şehit ve gaziler hakkında büyük bir
hassasiyeti olduğunu belirtti.

Şehitlik ve Gazilik Herkese Nasip Olmaz

Arslan, 19 Eylül Gaziler Haftası kapsamında 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, hürriyeti ve bağımsızlığına sahip çıkmak için meydanlara inen HAK-İŞ 15 Temmuz gazilerimiz Abdullah Sezgin, Ahmet
Arık, Kazım Çakır, Mustafa Karamemiş, Gökberk Özeş evlerinde
ziyaret etti.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin herkese nasip olmayacağını kaydeden Arslan, “Şehit ve gazilerimiz bu ülke için çok büyük bir değerdir.
15 Temmuz gecesi bu ülke için yaptıklarınız tarihe altın harflerle yazılmıştır” şeklinde konuştu.

Sizlere Karşı Borçluyuz

Allah Gaziliğinizi Mübarek Eylesin

Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Arslan, gazilere,
“Sizler 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara çıkarak bu milletin namusu olan vatana, bayrağa sahip çıktınız. Sizler o gece sokağa
çıkmasaydınız belki bugün bizler yaşıyor olmayacaktık. Bu yüzden
sizlere karşı borçluyuz” dedi.

Arslan, gazilerimize “15 Temmuz gecesi bu ülke için göstermiş olduğunuz kahramanlıktan dolayı sizlere konfederasyonumuz, sendikalarımız ve Türk milleti adına çok teşekkür ediyorum. Allah gaziliğinizi mübarek eylesin” ifadelerini kullandı.

Önceki gün Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte Doğu ve
Güneydoğu’da hala devam eden terör operasyonlarında gazi olan ve
GATA’da tedavileri devam eden gazileri ziyaret ettiklerini anımsatan Arslan, “Bugün de HAK-İŞ camiasından 15 Temmuz gecesi gazi
olan tüm gazilerimizi ziyaret ediyoruz” diye konuştu.
Gazilerle ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Arslan, gazilerimizin
sağlık durumları hakkında kendilerinden ve ailelerinden bilgi aldı.

Şehit ve Gazi Ailelerimizle Daha Fazla Temas Kuracağız
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile bir anlaşma başlattıkları bilgisini veren Arslan, bundan sonra şehit ve gazi ailelerimizle daha
fazla temas kurarak yanlarında olduklarını hissettirmek için daha
fazla çaba göstereceklerinin altını çizdi.

HAK-İŞ’in Şehit ve Gaziler Hakkında Büyük Bir
Hassasiyeti Var
HAK-İŞ olarak hiçbir zaman şehit ve gazi ailelerini incitecek, kıracak
ya da üzecek bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını ve olmayacakla-
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Gazilerimiz ve aileleri de Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ve
tüm HAK-İŞ teşkilatına kendilerine göstermiş oldukları hassasiyet
ve ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaret ettiğimiz tüm gazilerimize Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından üzerine Allah lafzı ve Ay Yıldız işlenmiş Kur’an-ı Kerim
hediye edildi.
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ARSLAN, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE YEMEKLİ PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ
Şehit Ailelerimiz Bizim En
Kıymetlilerimiz
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programda konuşan Van Valisi Murat
Zorluoğlu, Van’da göreve başladığı
günden itibaren şehit aileleri ve gazilerle yakın ilişki kurmaya çalıştıklarını
belirterek, “Şehit ailelerimiz bizim en
kıymetlilerimiz. Bir ülke için bir millet
için mukaddesat için yapılabilecek en
büyük fedakarlığı yaptılar, canlarını
feda ettiler. İnşallah şehit yakınlarımızı, gazilerimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Sadece şehitler, gaziler gününde
değil yılın tüm zamanlarında ziyaret
edelim. Bu şekilde kıymetli ailelerimize olan borcumuzun küçük kısmını
ödemiş oluruz" dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Eylül 2017 tarihinde Van’da
şehit aileleri ve gazilerle yemekli programda bir araya geldi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziler Haftası münasebetiyle
Van’da gerçekleştirilen Hizmet-İş Başkanlar Kurulu’nun ardından
şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde buluştu.
Elite World Van Hotel’de düzenlenen yemeğe Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Başbakan Başdanışmanı Adnan
İnanç, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet
Erez Koç, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın şube ve il
başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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Bu Ülkenin Korunması Sahiplenilmesi Gerekiyor
Programda konuşan şehit babası Celalettin Dilmaç ise, 2012’de oğlunu şehit verdiğini anımsatarak, şehit aileleri ve gaziler olarak kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit
anne ve babalarının yaralı olduklarını söyleyen Dilmaç, "Bu ülkede
çakallar bitmez. Çakallar bitmedikçe şehit vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin korunması sahiplenilmesi gerekiyor. Allah herkesten razı olsun. Biz sizlerden bir şey istemiyoruz. Sadece kapımızı
açıp çayımızı için. Bizler yaralıyız, kapımızı açtığınızda dünyaları bize
vermiş gibi oluyorsunuz. Valimiz bizimle yakından ilgileniyor. Bundan sonra inşallah sizleri evimizde ağırlamayı istiyoruz" şeklinde
konuştu.

HABERLER | 175

Gazi ve Şehit Olan Bütün Kardeşlerimize Karşı Büyük
Bir Sorumluluğumuz Var
Programda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehitlerin
bu vatan için, bağımsızlık ve ülkenin geleceği için canlarını feda ettiklerini dile getirerek, “15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimi
sırasında şehitlerimiz ve çok sayıda mesai arkadaşımız gazi oldu.
Birlikte çalıştığımız kardeşlerimizi şehit verdik. Hepsini rahmetle ve
minnetle anıyoruz. Gazilerimizin bazılarının hala tedavileri devam
ediyor. Sadece 15 Temmuz gazilerimiz değil, terörle mücadelede ve
ülkemizin geleceği için her yerde gazi ve şehit olan bütün kardeşlerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Biz nerede olursa olsun
gazi olan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.
Şehit aileleri ve gazilerin devletin ekonomik imkanlarından yeterince yararlandıklarını kendilerinden yalnızca ilgi beklediklerini anlatan
Arslan, milletin kendilerine yeterince ilgi göstermesini ve yanlarında
görmek istediklerini hatırlattı.

Arslan, getirilecek yeni çözümün bütün taşeron işçileri kamuda istihdam edecek bir model olmasını talep ettiklerini bildirerek, şöyle
konuştu:
"Özel Sözleşmeli Personel Statüsü (ÖSP) ve benzeri çözümlere
HAK-İŞ olarak baştan itibaren karşı çıkacağımızı ifade ediyoruz. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çok temkinli ve çok dikkatli ciddi bir çalışma yaptığını biliyorum. Bu çalışmalara biz de katkı
vermeye her zaman hazırız. Bizim itirazlarımızı, taleplerimizi Sayın
Bakanımız biliyor. Umarım bu çalışmalara biz de dahil edildiğimizde
çözümlerimizi, önerilerimiz ortaya koyacağız. Bugün yapılan açıklamalar bu hazırlıkların başladığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunun çözümü konusunda talimatı olduğunu biliyoruz. Kısa zamanda
çözümü için biz katkı ve destek vermeye hazırız. Umarım bizim arzu
ettiğimiz bir çözüm gerçekleşmiş olur."

Bu Kent Teröristlere Teslim Olmamıştır
Arslan, bölgenin önemli bir merkezi, incisi olan Van'ın ekonomik,
sosyal ve stratejik yapısı, coğrafi konumu, tarihsel mirasıyla özel bir
kent olduğunu söyledi.
Bölgenin uzun süre terörle karşı karşıya kaldığını, Van'ın da terörün en çok mağdur ettiği illerden biri olduğunu vurgulayan Arslan,
terörizme karşı HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in duruşunun belli olduğunu,
burada terörizme ve teröristlere karşı bir mesaj verme gereği hissettiklerini aktardı.
Arslan, Van'ın terörist faaliyetlere, terörizmin baskılarına boyun eğmediğini, bütün engellemelere, baskılara, tehditlere rağmen Van
halkının terörizme karşı direndiğini belirterek, şöyle konuştu:

Ne Yapsak Onların Hakkını Ödeyemeyiz
Şehit yakınlarının arife günleri şehitliklere gittiklerinde şehit mezarlarına yeterince ilgi gösterilmemesinden dolayı mahzun olduklarını dile getiren Aslan, “Milletin geleceği, bağımsızlığı için hayatlarını
feda eden şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu unutmamalıyız. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Buradan çağrımız,
bütün başkanlarıma, sendikamızın mensuplarına bundan sonra
şehitliklerimizi asla ihmal etmeyin. Bulunduğunuz ilde gazilerimizi,
şehit yakınlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Onlara teşekkür edip, mahzun olmalarını önlemek için elimizden geleni yapacağız. Terörizmle
mücadele kaybettiğimiz kardeşlerimizin yakınlarının burada örgütlenmeleri takdir edilecek bir şeydir. Biz de bundan sonra yanlarında
olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Arslan, Anadolu Ajansı’na Açıklamalarda Bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı.
Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmeyeceklerini
daha önce belirttiklerini ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde açıklanan çözüme karşı çıktıklarını hatırlatan Arslan, söz konusu düzenlemenin Meclis'ten geçmemesi için mücadele ettiklerini
ve bunu da başardıklarını söyledi.

"Türkiye'nin belli bölgelerinin hendeklerle çevrildiği bir dönemde
Van halkı buna direnmiştir. Referandumda bütün tehditlere, terörist
örgütün baskılarına rağmen çok önemli bir tavır koyarak referandumda kararını 'evet' noktasında ortaya koymuştur. Hiçbir zaman
bu kent terörizme ve teröristlere teslim olmamıştır. Van'ın tarihsel
mirasını görmek, bu tarihi duruşunun bizzat şahidi olmak ve bu
kentin direniş öyküsünü üyelerimize de anlatmak için Van'a geldik.
İnşallah bu ilk oldu ama son olmayacak."

Bölge Halkı 'Teröre Geçit Vermem' Diyor
Arslan, 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Bölgesi heyetinde yer aldığını, o gün ortaya koydukları çalışmanın ve çatışmasızlığın bugün bölgedeki terörizme karşı konulan mesafenin başlangıcı olduğuna dikkati çekti.
O dönemde insanların çatışmasızlığın keyfini, onun getirdiği rahatlığı görmese, bugün terörle arasına bu mesafeyi koymayabileceğini
vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: "Mesafeyi koydular çünkü bölge halkı siyasi tercihini demokratik yollarla yapıyor ama 'terörizme
asla geçit vermem' diyor. Bunu son referandumda da gördük, bugün
de görüyoruz. Bölgedeki gelişmeler, devletin bütün yönleriyle otoritesini burada sağlamış olması, terörist unsurlara geçit vermemesi,
halkın güvenliğinin sağlanması yönündeki çabaların her gün güçlenmiş olması Van için tarihi bir dönüm noktasıydı. Vanlılar bunun
keyfini yaşıyorlar. İnanılmaz bir hareketlilik var kentte. İran tarafından gelen yoğun turist akınının kentin ekonomisini canlandırdığını
görüyoruz. Cazibe merkezleri ile burada yeni yatırımlar olacak. İs-
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bırla sebatla ve demokratik şekilde dinledi. Çözüm sürecinde bunu
gördük. Bir tarafta ' Abdullah Öcalan'a özgürlük' dendi, diğer tarafta
' Abdullah Öcalan idam edilsin.' Bu süreçleri 2013'te yaşadık. Kimse
fikirlerinden, görüşlerinden dolayı herhangi bir cezaya çarptırılmıyor
ama eline silah alan kim olursa olsun devlet bunu, silahlı unsurları
tasfiye etmek, ortadan kaldırmak zorunda. Bugün eline silah bomba
alarak devletin silahlı güçlerine ve sivil halka saldıran terörist unsurlara karşı devlet meşru müdafaa hakkını kullanmakta, bunu sonuna
kadar kullanmalıdır. Bizim güvenliğimizi devletin otoritesinin sağlaması gerekiyor."

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın İstifası
tihdam artacak, işsizlik azalacak. Bölge inşallah tarihinde rastlamadığı bir gelişmişliği başarıyı kısa zamanda elde edecek. Biz bunun
için çaba göstereceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden
istifa etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, şu ifadeleri
kullandı: “Kadir Topbaş gerçekten İstanbul'a adeta çağ atlatan büyükşehir belediye başkanımız. Onunla yakın çalışmış olmanın gururunu yaşadım. Topbaş iyi bir belediye başkanı, iyi bir mimar, iyi
bir insan ve yöneticiydi. İstifasına üzüldüm. Zor süreçlere başarılı bir
şekilde birçok çalışmayı birlikte sonuçlandırmıştık. İstanbul'a belediyeye yaptığı hizmetler unutulmayacaktır. Sorunlarımızı masa başında müzakere ile çözmeyi başarmıştık. Umarım bundan sonraki
süreçlerde Kadir Bey'in bıraktığı miras daha ileriye taşınır. Birlikte
çalıştığımız işverenimiz olarak bir belediye başkanı olarak ayrılmış
olmasına üzüldüm. Onun görevine sonuna kadar devam etmesini
isterdim ama kararına saygı duyuyorum. Çok özel bir insandı. İnanılmaz çalışkan, başarılı bir belediye başkanımızdı. Bundan sonraki
yaşamında başarılar diliyorum."

Van'a Yatırım Yapın
Arslan, bütün sivil toplum örgütlerinin, merkezleri Ankara'da olan
sendikaların ve benzer kuruluşların mutlaka Van'da etkinlikler yapmalarını istedi.
Bölgenin kabuğunu kırması ve yeni başlangıç yapılması, insanların
sorunlarının yerinde görülmesi açısından bunun önemli olduğunu
dile getiren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada 30 yaş altı
nüfus yüzde 70. Bunlar iş, aş, yatırım istiyor. Bunların yaşadıklarını
buraya gelip görmelerini istiyoruz. Van menşeli batıda, başka şehirlerdeki Vanlı iş adamlarını 'ama', 'fakat' demeden kente yatırım
yapmaları istiyorum. Buraya yapılan yatırım Türkiye'ye, ülkenin geleceğine, barışına yapılan yatırımdır. Türkiye'nin barışı geleceği birliği bütünlüğü için Van'ın önemli misyon üstlendiğini biliyorum. Buna
destek olmamız gerekiyor."

Güvenlik Güçlerimizin Arkasındayız
"Biz terörizmle mücadele eden askerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin ve bütün sivil unsurlarımızın yanındayız ve destek olmaya kararlıyız." diyen Arslan, bir devletin kendi otoritesini sağlamak için kendi
gücünü, kendi sınırları içindeki kurallarını uygulamak, işletmek zorunda olduğunu dile getirdi.
Terör örgütüne yönelik operasyonlarla bölge halkının da huzura
kavuştuğunu ifade eden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eline silah almış her kim olursa olsun devletin meşru kuvvetleri
tarafından tasfiye edilerek gereken cezaya çarptırılması gerekiyor.
Bugün yapılan da budur. Devlet her türlü görüşü, fikri, anlayışı sa-
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ARSLAN, VAN'DA BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI
Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Peyami Battal, Van Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op. Dr. Heybet Semur, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları,
Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve diğer mülki idarecilerin
katılımıyla gerçekleştirildi.
“Başkanlar Kurulumuzu Van’da
Gerçekleştirmek Bizim İçin Çok
Anlamlı”

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Genişletilmiş
2. Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında Van’da toplandı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
“Sendikamızın 2017 yılı 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını Van’da yapıyoruz. Van,
Ülkemizin, Doğu Anadolu’muzun
ve Sendikamızın uzun yıllar önce
örgütlendiği önemli kentlerinden
birisidir. Türkiye’nin en büyük işçi
sendikası olarak başkanlar kurulumuzun toplantısını burada gerçekleştirmemiz bizim için oldukça anlamlıdır” diye konuştu.

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 2. Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu 22 Eylül 2017 tarihinde Van’da gerçekleştirildi.

Van’da Sendika Olarak Biz Büyük Mücadelelerle Bir
Yerlere Geldik

Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında toplanan Hizmet-İş Başkanlar Kurulu toplantısına Hizmet-İş Sendikası Kurucu
ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz ve Hizmet-İş Sendikası Yönetim
Kurulu üyeleri ve HAK-İŞ Van İl Başkanı’nın yanı sıra Genişletilmiş
Başkanlar Kurulunu oluşturan şube başkan ve yöneticileri katıldı.

HAK-İŞ’in 1976 yılından itibaren Van’da teşkilat olarak var olduğunu
belirten Arslan, “Burası kadim bir şehir. Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe
sahip. Böyle bir şehirde bulunmak bizim için önemli. Van’ı sadece
Van olarak görmemek gerekiyor. Van’da Sendika olarak biz büyük
mücadelelerle bir yerlere geldik. Asla vazgeçmedik, umudumuzu
kaybetmedik ve bugünlere gelmenin bir başarı öyküsünü gerçekleştirdik. Terörizmin her türüne karşı çıktığımız için, en çok mağdur
olan bir şehir için buradayız. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak 2011 yılın-

Başkanlar Kuruluna ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın,
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daha teşekkür ediyorum. Zirveye çıkmak önemli, zirvede kalmayı
başarmak çok daha önemli. Burada bulunmanın sorumluluğu, onuruyla hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ARSLAN, GAZİLERİMİZİ DE UNUTMADI
Gaziler haftası olması münasebetiyle de bütün gazilerimizin de
gaziler haftasını kutlayan Arslan, “Onlara müteşekkiriz. Ülkemizin
birlik ve bütünlüğü için, geleceği için, huzuru için çabalayan bütün
güvenlik güçlerimize de teşekkür ediyoruz. Şehit olanlara rahmet
diliyoruz” şeklinde konuştu.

40 Yıldır Devam Eden Terör Meselesi Artık
Sonlandırılmalı
da yaşanan depremde ilk gelenlerdeniz. 15 Temmuz nöbetlerinde
buradaydık. Bizim için Van, medeniyetimizin, birlikte yaşamamızın
birlikte Türkiye olmamızın en önemli unsurlarından birisidir” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’u Unutmayacağız! Unutturmayacağız!
“Ülkemizde öyle bir emperyalist oyun oynanıyor ki, bizi bazı düzenlemelere mecbur ediyor” diyen Arslan, “HAK-İŞ bütün toplantılarında 15 Temmuz’la ilgili hatırlatma yapmayı görev kabul etmiştir. 15
Temmuz darbe ve işgal girişimini milletimiz bozmuştur. HAK-İŞ ve
HİZMET-İŞ de bu girişimde sorumluluk üstlenmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu tür oyunlara da asla geçit vermeyeceğiz. O gece ve
devam eden süreçte bütün meydanları dolduran Vanlı kardeşlerime
teşekkür ediyorum” dedi.

Sadece Sayısal Olarak Değil, Değerleriyle De Büyük
Bir Konfederasyonuz
HAK-İŞ’in 42. Yıllık tarihini hatırlatan Arslan, “Tarihimiz, ilkelerimiz,
değerlerimizden vazgeçmeden bugünlere geldik. Başta merhum
Genel Başkanımız Necati Çelik olmak üzere, emeği geçenlere rahmet diliyorum. Sadece sayısal olarak değil, değerleriyle büyük bir
konfederasyondur. Milyonların gönlünde, kamu desteğine sahip bir
örgüttür. 22 Sendikamız 600 bine yakın üyemizle önemli Sivil Toplum Örgütü olarak mücadelesine devam etmektedir. Sendikamız
HİZMET-İŞ’in de 40. Yılını Ocak 2018’de değişik etkinliklerle kutlayacağız. Türkiye’nin onuru bir sendikadayız. Bugünlere gelmemizde
önemli payı olan kurucu ve onursal genel başkanımıza bir kez daha
teşekkür ediyorum. Onların mücadelesi bugünlere gelmemizi sağlamıştır” dedi.

“Bütün dünyada olduğu gibi, her meşru devlet, kendisine yönelmiş
olan tehditlere karşı kendisini koruma hakkına sahiptir” diyerek konuşmasına devam eden Arslan, “Ülkemizde 40 yıldır devam eden
terör meselesinin artık sonlandırılması gerekiyor. Devletimiz 2013
yılında başlattığı terörü tamamın ortadan kaldırmak, var olan kardeşliği daha da tesis etmek için tarihi bir adım atmıştır. Terörün gerekçesi olarak gösterilen bir tarihi adımdır. Kimsenin beklemediği
tarihi adımları birlikte gördük ve yaşadık. Bölge insanının bu adımları önemsediğini gördü ve anladı. Bölgenin hızla nasıl değiştiğini en
çok bu bölge insanı gördü ve yaşadı. Bunun devamı için en çok duyarlılık gösteren insanları gördük. Ben o süreçte 3 ay çalıştım. Bölge
insanının ülkenin onurlu bir yurttaşı olmaktan başka talebi olmadığını gördüm. Ama maalesef bu süreci uluslararası güçler ve yerli
taşeronları bu süreci akamete uğrattılar. Bölgeyi hendeklerle kuşatmaya çalıştılar. Ama Devletimizin eline silah alan teröristlere karşı
gücünü gösterdi. Öncelikle bölgenin, bölge insanının Türkiye’nin diğer illerindeki gibi rahat yaşamını sürdürecek her türlü tedbir alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

İstihdam Olmazsa, Gençlerimizi Burada Tutamayız
Van’ın potansiyelinin enerjisi ve kapasitesinin heba edilmemesi gerektiğini dile getiren Arslan, “Van’ın layık olduğu yere en kısa zamanda gelmesi gerekiyor.

Zirveye Çıkmak Önemli, Zirvede Kalmayı Başarmak
Çok Daha Önemli

İş adamlarımıza çağrı yapıyoruz. Van ihmal edilmemeli. Mutlaka
bu topraklara yatırım yapılmalı. Genç nüfus oldukça yoğun. OSB’de
istihdam oluşturacak yatırımlar yapılması lazım. Devletimiz cazibe
merkezleri şeklinde yatırıma yönelik önemli bir adım başlattı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Eğer istihdam varsa, bereket olacaktır. Dağa gidecek genç olmayacaktır. İstihdam olmazsa,
gençlerimizi burada tutamayız. Onun için güvenlik konusunda alınan tedbirler devam ettirilmeli ama aynı zamanda bu bölgeye ciddi
şekilde istihdam oluşturacak yatırımlar da gelmeli, teşvik edilmeli.
Hem devletimiz, hem iş adamlarımız yatırıma koşmalı. Bunlar gerçekleşirse, Van göç vermez” dedi.

“210 bine yakın üyemizle Türkiye’nin genel iş kolunda lider, HAKİŞ’in de en büyük sendikasıyız” diyen Arslan, “Biz Türkiye’nin ta kendisiyiz. Tarihi müktesebatı üzerinde taşıyan, medeniyetimizin, kültürümüzün bir parçası olan, ülkemizin birliğini beraberliğini sağlayan,
81 ilde büyük bir örgüt olarak önemli bir anlam ifade etmektedir.
Temsil ettiğimiz değerlerle Türkiye’nin en büyüğüdür. Bütün mücadele arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza, hatta bir gün bile bizi
görmemiş ama bizimle birlikte yürüyen bütün sevenlerimize bir kez

“Van, hala ayakta kalmayı başarmışsa, insanlar 24 saat korkusuzca dolaşıyorsa, bu şehrin önemli bir güvenli şehir olduğunun da
göstergesidir” diyen Arslan, “Biz HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak Van’ı
bütün yönleriyle tanıması, insanlarıyla tanışması için burayı tercih
ettik. Hep birlikte biz Türkiye’yiz diyerek zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışmamıza, kardeşliğimize zarar vererek her türlü
tutum ve davranışlardan uzak durmalıyız. Başkanlar kurulumuzun
çalışmalarının, barış ve kardeşliğimiz için, Van’ımız ve ülkemiz için
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la çalışıyoruz. Bunlardan etkilenen halkımızın yaralarının sarılması
için bizlere, sizlere büyük görevler düşüyor. Ben öncelikle Belediyemizin yeniden organize edilmesi için yola çıktık. İşçi haklarında
geçmiş dönemde önemli istismarların olduğunu gördük. Bunları
gidermek için uğraşıyoruz. Diğer taraftan, terör örgütüne giden hortumları kestik. Memleketimizin hayrına bir çivi çakanlara teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Ülkemiz Adına Hak-İş’e Ayrıca Teşekkür Etmemiz
Gerekiyor

hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizimle beraber olan bütün
dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu
HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu da Başkanlar kurulunun
ilk günkü toplantısının Van’da yapılmasının HAK-İŞ Van teşkilatı için
büyük bir onur olduğunu söyledi.

Sendikamıza Toplantı İçin Van’ı Tercih Ettiği İçin
Teşekkür Ediyorum
Toplantıda söz alan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Mustafa Yalçın da Genel Başkanımız Mahmut Arslan nezdinde sendikamıza toplantı için Van’ı tercih ettiği için teşekkür ederek başladığı
konuşmasına, “Bu sıradan bir toplantı değildir. Bu şehir, bu sendika,
bu ülke bizim. Toplantının Van’da yapılması önemli. Bu şehir önemli
travmalar geçirdi. Terör ve depremin etkilerini atmak için canla baş-

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’da bir
konuşma yaparak, Genel Başkanımıza toplantının Van’da yapılmasından dolayı teşekkür etti. “Biz Van’ı ülkemizin Kongreler merkezi
yapalım istiyoruz. Buna da katkı sundunuz” diyen Battal, “V, gittiğiniz
yerlerde anlatılacak bir şehirdir. Ülkemiz adına HAK-İŞ’e ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Sendikalar önemli sivil toplum örgütleridir. Sendikalar, insanların sorunlarını, etkin bir şekilde gündeme
getirecekler, getiriyorlar.
Bu istismar edilmediği sürece çok önemli. Bizim üniversite olarak
öncelikle emeği ve işçiyi korumamız lazım. Çalışanlarımızı aile bireyi olarak görüyor, çalışanlarımızın sorunlarını sosyal diyalog yoluyla
çözüm yolu arıyoruz.
Sendikalarla işverenler oturup sadece işçinin haklarını değil, bunun
dışında da birlikte sorunlarımızı tartışmamız ve sorunlarımızı birbirimize iletmemiz lazım. Sendikalar, bütün süreçlerde aktif rol alıyoruz. Öncelikle eğitimli üyeler etkin hizmet üretir. Sendikalar bu konuda da inisiyatif üstlenmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Dün 200 Üyeli Bir Sendikadan 210 Bin Üyesi İle
Türkiye’nin Birinci Sendikasıyız
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi de Başkanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, “Bu büyük
Hizmet-İş ailesinin burada toplanması, önemli müjdeler vermektedir. Bu toplantılar birbirimizi tanımak için, daha iyi tanışmak için
önemlidir” diye konuşmasına başladı.
Dostlukların gelişmesine vesile olduklarını belirten Tanrıverdi, “Birlikte Türkiye olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Sendikamızın doğuş
amacı da buydu. ‘Önce İnsan Önce Emek’ anlayışıyla çıktığımız yolda
hizmette bulunabilmekti. İnsanın yaratılış gayesine uygun yaşaması
yönünde faaliyetler ortaya koymaktı. Çok şükür Hizmet-İş, 1979’da
kurulduğu zaman sadece bir merkezi olan bir sendika iken bugün
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmuştur. Biz kendimizi, değerlerimizi, ilkelerimizi ortaya koyduk. Dürüst bir şekilde yolumuza
devam ettik.
Dün 200 üyeli bir sendikadan 210 bin üyesi ile Türkiye’nin birinci sendikasıyız. 81 vilayette şubelerimiz, temsilciliklerimiz var. Ulaşamadığımız kimse yok. Bütün Hizmet-İş ailesi, yükünün farkında, sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Cenab-ı Hak
da bize bu güzellikleri lütfediyor” dedi.

Buradan Ülkemize Vereceğiniz Mesaj Çok Önemlidir
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi de Hizmet-İş Sendikasını Van’da ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyduklarını dile
getiren Çiftçi, “Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Van’ımız Orta
Asyaya açılan ülkemizin kapısı. Birçok medeniyete kucak açmış
önemli bir merkez. Doğu Anadolu’nun en önemli ili. Tarihi, kültü-
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rü, doğasıyla Anadolu’muzun güzide şehirlerinden birisi. Katılımınız
bizler için çok büyük bir moral olmuştur. Sizlerin buradaki toplantıları, çalışmaları çok önemli moral kaynağı olacaktır. Buradan ülkemize vereceğiniz mesaj çok önemlidir. Hükümetlerimizin Van’a çok
önemli yatırımları olmuştur. Ama istenilen gelişmeyi, sıçramayı tam
anlamıyla yapamamıştır. Ümidimiz, arzumuz inşallah bundan sonra
yapılacak yatırımlarla tüm dinamiklerini harekete geçirip, ciddi gelişmiş bir il olma seviyesine kavuşmasıdır. Eğitimden sağlığa, ulaşıma çok ciddi yatırımlar almıştır. 2011 depreminde çok ciddi yıkım
yaşamıştır. Ama bugünkü Cumhurbaşkanımızın emirleri ve çabalarıyla adeta küllerinden yeniden inşa edildi. Van’ın alt yapısı yenilendi. O yıkıma rağmen kısa sürece toparlandı. Birlik ve kardeşliğin ne
kadar önemli olduğunu da gördük. O gün, bütün ülke Van’a aktı. O
gün HAK-İŞ de tüm üyeleriyle Van’daydı. Sonsuz teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın değerlendirmelerine bütünüyle katıldığını belirten Çiftçi, “Hizmet-İş Sendikası, sendikacılık gelişiminde özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Ücret sendikacılığın ötesinde ülkenin temel sorunlarında elini taşın altına koyan bir
rolü vardır” dedi.
Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye önemli bir süreçten
geçti ve geçiyor. Gezi olayları, 17-25 yargı darbesi, 15 Temmuz FETÖ
işgal girişimi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu
millet bu tehlikelerin tamamını bertaraf etti. Tabii bu arada HAK-İŞ’in
ve Hizmet-İş’in onurlu duruşunu da anmak, takdir etmek gerekiyor.
Çalışma hayatında da her zaman işçilerimizle, sendikalarımızla istişare halinde önemli düzenlemeler yapıldı. Bu anlamda da bizim
anlayışımız işçimizin, sosyal kesimlerin korunmasıdır. İşçinin alın
teri kurumadan onların haklarını vermektir.
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ARSLAN, VAN’DA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
gazi 10. Sokakta teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan’ın
ailesini ziyaret ettiler. Duygulu anların yaşandığı ziyarette Arslan,
şehitlerin ölmediğini belirterek, “Onlar diridirler. Devletimiz, hükümetimiz şehit aileleri ve gazileri gözetiyor. Cumhurbaşkanımız şehit
ve gaziler konusunda hiçbir mazeret kabul etmez. Onlara her zaman kapımız açık. Şehit eşi olmak, şehit annesi, şehit babası olmak
büyük bir gurur. Rabbim inşallah sizleri de cennette kavuştursun”
şeklinde konuştu.
Şehit aileleri ise ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’a teşekkür ettiler.
Ziyaretlerde Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit ailelerine üzerinde Ay Yıldız işlemesi bulunan Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van’daki ziyaretleri kapsamında
şehit ailelerini ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Eylül 2017 tarihinde Van’da
bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri
Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç ile birlikte şehit ailelerini
ziyaret ederek baş sağlığında bulundu.
İlk olarak İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nın hemen
yanında 11 Aralık 2016 tarihinde teröristler tarafından düzenlenen
bombalı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Soner İdil’in ailesini ziyaret
ettiler. Arslan, şehidimizin anne ve babasına baş sağlığında bulunarak devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyledi.

Şehit Eşi Olmak, Şehit Annesi, Şehit Babası Olmak
Büyük Bir Gururdur
Arslan ve Koç, buradaki ziyaretin sona ermesinin ardından 10 Mayıs
2016 tarihinde İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Osman-
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ARSLAN’IN VAN ZİYARETLERİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katılmak üzere
gittiği Van’da bir dizi temaslarda bulundu.
Arslan, Hizmet-İş Sendikası 2. Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna
katılmak üzere gittiği Van’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’nü, Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, KYK
Van İl Müdürlüğü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi’ni ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.
Van’a gelişinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Yönetim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, Öz İnşaat-İş
Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman
Şakar karşıladı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ziyaretlerinde Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Van İl Başkanı
Abdullah Efeoğlu eşlik etti.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ı makamında ziyaret etti.
Arslan, Rektör Battal’dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hakkında bilgiler alırken bölgesinde başarılı çalışmalar yapan bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Battal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti
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dile getirerek, bölgeye olan ilgisinden dolayı Arslan’a teşekkürlerini
iletti.
Ziyaret sonunda Arslan tarafından günün anısına üzerinde HAK-İŞ
logosu bulunan bir vazo Rektör Battal’a armağan edildi.
Ziyaretin ardından Arslan, rektörlükte çalışan üyelerimizle bir süre
sohbet etti.

VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ni ziyaret eden Arslan, Genel Sekreter Op. Dr. Heybet Semur’dan Van ilimizde sağlık
alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler alırken sendikamızın
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Semur, ziyaretinden
dolayı Arslan’a teşekkür etti.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyaretler kapsamında Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Arslan, Vali Zorluoğlu’na görevinde başarılar
diledi.
Arslan, ziyaret sonrasında Vali Zorluoğlu’na üzerinde HAK-İŞ logosu
bulunan vazo hediye ederken, Zorluoğlu da, Arslan’a el emeği bir
kilim hediye etti.
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VAN JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’nı ziyaret eden Arslan,
Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ile görüştü. Arslan,
güvenlik güçlerimize bölgede büyük görevler düştüğünü belirterek,
yürüttükleri operasyonlardaki başarılarından ötürü tebrik etti.

KYK VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ
Arslan, Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman Şakar’ı da
makamında ziyaret etti.
Arslan, KYK’larda ilk örgütlenmenin Van’da gerçekleştiğini ifade
ederek, desteklerinden dolayı KYK İl Müdürü Süleyman Şakar’a teşekkür etti.
Şakar da ziyaretinden dolayı ve bölgeye duyduğu hassasiyetten dolayı Arslan’a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI VAN
ŞUBESİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Gaziler Haftası olması münasebetiyle de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesini ziyaret
ederek Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç ve Başkan Yardımcısı Birsel
İpekten ile görüştü.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile bir anlaşma başlattıkları bilgisini veren Arslan, bundan sonra şehit ve gazi ailelerimizle daha
fazla temas kurarak yanlarında olduklarını hissettirmek için daha
fazla çaba göstereceklerinin altını çizdi.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından üzerine Allah
lafzı ve Ay Yıldız işlenmiş Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi tarafından Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a üzerinde Ay-Yıldız bulunan bir tablo
hediye edildi.
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VAN PROTOKOLÜ İLE AKŞAM YEMEĞİ
Arslan, Sendikamız Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz,
HİZMET-İŞ Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu’nun yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Baş-

kanlar Kurulunu oluşturan şube başkanı ve yöneticileriyle akşam
yemeğinde bir araya geldi.
Yemek programına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar ve Mucip
Güver, Bilgi İşlem Daire Başkanı Cahit Aydemir, Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman Şakar, Van Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur ve Öz Büro-İş Sendikası Van İl
Başkanı Murat Otacı katıldı.

ARSLAN, VAN’IN ENLERİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 23 Eylül 2017 tarihinde Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Van’ın Enleri
Ödül Töreni’ne katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Van’ın Enleri Ödül Töreni’ne katıldı.
Törene Genel Başkanımızın yanı sıra, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami
Battal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın,
belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri başkanları ve birçok davetli katıldı. Toplamda 17 kategoride 16 adayın yarıştığı oylama 1 Temmuz’da başladı ve 15 Eylül’de sona erdi.
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ARSLAN, AZERBAYCANLI SENDİKACILARLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Eylül 2017 tarihinde Azerbaycan’dan gelen sendikacılarla bir araya geldi.
Arslan, Azerbaycan’ın Yerli Sanayi ve Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikası ve Su Teserrüfatı Hemkarlar Sendikası’ndan gelen başkan ve
yöneticileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Azerbaycan Yerli Sanayi ve Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Telman Hajiyev ve eşi Asya Hajiyev, Yerli Sanayi ve Kamu
Hizmetleri İşçileri Sendikası Yardımcı Personeli Elmin Alakbarov,
Azerbaycan Su Teserrüfatı Hemkarlar Sendikası Genel Başkanı Akif
Mammadov, Azerbaycan Su Teserrüfatı Hemkarlar Sendikası Dış
İlişkiler Uzmanı Khayala Mammadova, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel
Başkanı Zekeriya Koca, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz
katıldı.

Azerbaycan İle Gönül Bağımız Var
Programda konuşan Arslan, Azerbaycan’ın ayrı bir yeri olduğunu
belirterek, “Bizim Azerbaycan ile gönül bağımız var. Sizlerin ziyareti
bizim için çok önemli biz aynı kültürlerin insanları olarak aynı amaç
doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Bundan sonrada ilişkilerimizi
daha da güçlendirerek devam ettireceğiz” diye konuştu.
Azerbaycan Yerli Sanayi ve Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Telman Hajiyev ve Azerbaycan Su Teserrüfatı Hemkarlar Sendikası Genel Başkanı Akif Mammadov da yaptıkları konuşmalarda Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a verdikleri destekten ve
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Yemek sonunda heyete hediye takdiminde bulunuldu.

ARSLAN, KARAMAN
BELEDİYE BAŞKANI
ÇALIŞKAN’I KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13 Eylül 2017 tarihinde Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı makamında kabul etti.
Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
çalışma hayatıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN'DAN, MİLAT GAZETESİNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Eylül 2017 tarihinde Milat
Gazetesi'nin yeni binasını ziyaret ederek, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ile görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Arslan, ziyarette çalışma hayatı ve taşeron işçiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

YILDIZ, İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ, GÖNLÜMÜZDEKİ PROJENİN
HAYATA GEÇİRİLMİŞ HALİDİR

Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, İleri Düzey
Eğitim Programı 15. Grup eğitiminin açılışına katıldı.

Çok Yoğun ve Sıra Dışı Bir Eğitimi Gerçekleştirmiş
Bulunuyoruz

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) 15. Dönem kursiyerleri 11 Eylül 2017 tarihinde yapılan
açılışın ardından eğitimlerine başladılar.

HAK-İŞ ve MÜSİAD ortaklığında 2 yıla yakın bir süredir eğitim programını hayata geçirildiğini hatırlatan Yıldız, “İleri Düzey Eğitimlerinde
14 grubun eğitimleri tamamlandı. Burada çok yoğun ve sıra dışı bir
eğitimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

12 farklı modülden ve 78 saat ders saatinden oluşan İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 13 gün boyunca devam edecek.
Açılış programında konuşan Konfederasyonumuz Genel Sekreteri
Dr. Osman Yıldız, İleri Düzey Eğitimi almak için gelen kursiyerlere
önemli bir eğitim almak üzere olduklarını belirtti.

Gönlümüzdeki Eğitimi Hayata Geçirelim İstedik
“İleri Düzey Eğitimi projesinde çok farklı bir eğitim olsun, gönlümüzdeki eğitimi hayata geçirelim istedik” diye konuşan Yıldız, “Biz
bu eğitimde gerçekten farklı, sıra dışı, özgün bir model ortaya koyalım istedik. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız olarak her
zaman eğitime büyük bir önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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HAK-İŞ olarak ilk kez 13 gün uzunlukta bir eğitimi başarmış olduklarını belirten Yıldız, “Uzun vadeli, bir modüle dayanan, çalışma hayatının bütün konularını içeren ve size sosyal bir boyut kazandıran
bir eğitim olsun istedik. Bu isteğimizi de başardığımızı büyük bir
mutluluk içerisinde görüyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Diyalog Bizim İçin Hava ve Su Kadar Önemli
HAK-İŞ olarak diğer kuruluşlardan farklı olarak sosyal diyaloğa büyük önem verdiklerine işaret eden Yıldız, “Bizim için sosyal diyalog,
hava ve su kadar önemli bir yer tutuyor. HAK-İŞ olarak tüm işlerimizi sosyal diyalog yoluyla yapmaya çalışıyoruz. Sosyal diyalog
demek kırıp dökmeden, insanları ikna ederek, daha çok çalışarak,
daha çok emek sarf ederek, daha çok üreterek daha çok öneri getirerek sonuç almak demektir. Biz HAK-İŞ olarak bunu yapıyoruz”
açıklamasında bulundu.
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AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC)

KADIN KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi toplantısı 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya konfederasyonumuz HAK-İŞ'i temsilen ETUC Kadın Komitesi Başkan Yardımcılığını yürüten Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.
17 farklı ülkeden 44 kadın komite üyesinin katıldığı toplantının ilk bölümünde ETUC Kadın Komitesi Başkanı Gloria Mills toplantının açılış
konuşmasını ve moderatörlüğünü yaptı.
Toplantıda gündemin ve bir önceki toplantı tutanakların onaylanmasının ardından Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu ETUC Konfederasyon
Sekreteri Monserrat Mir Roca cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişmeler ve
ETUC kadın komitesi yönetiminin katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler
verdi.
Montserrat Mir Roca’nın ardından Pınar Özcan söz alarak kadın komitesi adına katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler verdi.
ETUC Ara dönem konferansında tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Özcan, 22 milyon kadın işçiyi ilgilendirecek bir cinsiyet
dengesinin oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üyelere desteği için teşekkür etti. Aynı zamanda ETUC icra
kurullarında kadın komitesini temsilen gerçekleştirdiği konuşma ve
mesajların detaylarını anlatan Özcan, Avrupa kadın Lobisi toplantılarında ETUC evde güvende işte güvende projesinin iyi kampanya
örneği olarak anlatıldığını, başarılı bir kampanyanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin gerçekleştirilen tartışmanın moderatörlüğünün kendisi
tarafından yapıldığına dikkati çekti. Aynı zamanda Gloria Steinem ve
Frank Thimmerman’ın katıldığı toplantıda gerçekleştirdikleri konuşmalarda verdikleri önemli mesajları kadın komite üyeleriyle paylaştı.  
Tartışmanın ardından EIGE Direktörü Virginia Langbakk bir sunum
yaparak 2017 EIGE Cinsiyet Eşitliği Endeksini üyelerle paylaştı.
Toplantının ikinci gününde Montserrat Mir Roca ilk gündem maddesi
olarak “Evde güvende işte güvende” projesine ilişkin kısa bir bilgi
verdi. İcra Kuruluna sunulmak üzere hazırlanan cinsiyete yönelik
iş’te ve evde şiddet konusundaki karar önerisi komite üyelerinin görüşüne sunuldu.

Bu bölümde söz alan Özcan, HAK-İŞ Konfederasyonunun kadına yönelik şiddetle mücadele gününde basın açıklaması yaparak
önemli mesajlar verdiğini söyledi.
Hazırlanmış karar önerisinde yer alan görüşlerin önemli olduğunu,
aynı zamanda sendikaların kendi için de geçmiş kayıtlarda şiddet
uygulamış olan üyelerin karar alma mekanizmalarına getirilmemeleriyle ilgili kararlar olduğunu bu gibi örneklerin de karar önerisine
eklenmesi gerektiğini söyledi.
Karar önerisine ilişkin üyelerin görüşlerinin alınmasının ardından
Avrupa Taşıma Federasyonu temsilcisi Inga Lena Heinisch Kadına
yönelik şiddetle ilgili Avrupa Taşıma Federasyonunun yürüttüğü
projenin sunumunu yaptı.
Toplantının ikinci bölümünde oturumu Pınar Özcan yönetti. Bu bölümde ETUC tarafından 8 Mart Dünya kadınlar gününde yürütülecek
aktivite ve verilecek mesajla ilgili tartışma gerçekleşti.
Özcan, 8 Mart için ETUC üyelerinin yayınlanması ve gerçekleştirilecek aktivitelerinde kullanmak üzere mesaj hazırlayacağını, bu yılki
hedefin fabrikalar dışında kamuya açık bölümde tüm ülkeler tarafından ortak mesajı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Katılımcılar
tarafından ortak mesaj belirlenerek görünürlük sağlanmasına karar
verildi.
Bir sonraki gündem maddesi olarak Kadın komitesi üyelerinin daimi komitelere 2 yıllık süreliğine atandığını ve bunun Ocak ayında
yenileceğini söyleyen Özcan, komitelerde görev yapacak kişilerin
seçtikleri komite konusunda deneyimli ve sorumluluk alabilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
Bir sonraki bölümde ETUC uzmanı Klaus Loercher cinsiyete dayalı ücret farkı ve kadınların yönetim kurullarında temsili konusunda
sunum yaptı.
Toplantının son bölümünde ise ITUC Cinsiyet Eşitliği Direktörü Chidi
King ITUC Cinsiyet Eşitliği öncelikleri ve Costa Rica’da gerçekleştirilen Kadın Konferansına ilişkin bilgi verdi.
Bir sonraki toplantının Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine
karar verilmesinin ardından toplantı sona erdi.
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ARSLAN, EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI
Üye Yapma Çalışmalarımızı
Devam Ettirmeliyiz
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
programda yaptığı konuşmasına yeni
kurulan il başkanlıklarına atanan
il başkanlarına başarılar dileyerek
başladı.
Yeni il başkanlıklarının açılmasıyla
Türkiye genelindeki örgütlülüğün artırıldığını belirten Arslan, “Türkiye’nin
en büyük işçi sendikasıyız ancak bu
büyüklüğümüzü devam ettirmek için
iş kolumuzda çalışan 600 bine yakın
çalışanın da sendikamız bünyesine
katılması için çalışmalarımızı devam
ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Taşeronun Kadro
Konusundaki Muhattabı Biziz
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası bünyesinde yeni kurulan İl Başkanlıkları Eğitim
Seminerine katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 26 Ekim 2017 tarihinde Emek
Konukevinde Hizmet-İş Sendikası bünyesinde yeni kurulan ve görev
değişikliği yaşanan İl Başkanları Eğitim seminerine katıldı.
Eğitim Toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra
Hizmet-İş Sendikamızın yönetim kurulu üyeleri ve il başkanları katıldı.
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Taşerona kadro verilmesi konusuna da değinen Arslan, “2014 yılının
temmuz ayında attığımız adım çok önemliydi. Türkiye’de taşeron
örgütlenmesinin yüzde 80’den fazlası HAK-İŞ’e üye durumdadır.
Taşeronun kadro konusundaki asıl muhatabı biziz. Eğer bir çözüm
olacaksa HAK-İŞ’in içinde olduğu ve destek verdiği bir çözüm olmalı. Umarım yılbaşına kadar bu konu sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşır.
Biz işin sorumluluk tarafındayız. Çözüm tarafındayız. Taşeron sisteminin tasfiye edilmesini istiyoruz. Hükümetimizden beklentimiz
bu konuyu artık nihayete erdirmesidir. Bu mesele artık çözülmeli.
Türkiye taşeron konusunu daha fazla sürdüremez kamuda tüm çalışan arkadaşlarımız kamunun kendi işçisi olarak görevlendirilmeli.
ÖSP gibi ne olduğu belli olmayan bir sistemi asla kabul etmiyoruz”
şeklinde konuştu.
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ARSLAN, TAŞERON SORUNUNU EN İYİ BİZ BİLİYORUZ
teminin hangi sorunlarla muhatap olduğunun farkındayız. O zaman
geliniz artık bu sistemi sürdüremiyorsak gelin öyle bir sistem ortaya
koyalım ki sürdürülebilir olsun. Biz objektif bakıyoruz" dedi.
Taşeron işçilerinin en fazla üye olduğu konfederasyonun HAK-İŞ olduğunu anlatan Arslan, “Hükümetimizden bu sorunun çözümü için
bizimle birlikte çalışmasını ve taleplerimizi dikkate alan bir düzenleme yapmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Arslan, taşeron sorunun çözümü için tüm tarafların görüş ve önerilerinin dikkate alınarak, geniş bir mutabakatla bu soruna çözüm
sağlanması gerektiğini söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11 Kasım 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Malatya Şubesinin 7.
Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAKİŞ Adıyaman İl Başkanı Mahmut Doğan, HAK-İŞ Erzincan İl Başkanı Harun Mutlu, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, HAK-İŞ
Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Çınar, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, HAK-İŞ Sivas
İl Başkanı Nihat Şimşek, HAK-İŞ Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu,
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem KIBRIZ, Yol-İş Malatya İl Başkan Mustafa SÜLÜ, Memur-Sen
Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım, Bem- Bir – Sen Malatya Şube
Başkanı Hüseyin HANBAY, Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet ENGİN, Kültür Memur Sen Şube Başkanı Muzaffer KAÇMAZ,
Öz Finans-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bülent PEKTAŞ, Malatya Ak Parti İl Başkanı, Hakan KAHTALI, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT, Malatya Büyükşehir Belediye Daire Başkanı
Murat NALÇACI, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Erhan BERK, Kanaat Önderi Ramazan KESKİN, Gönüllü Kardeşlik
Platformu Mehmet DOĞAN delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, genel kuruluda yaptığı konuşmada HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük ikinci konfederasyonu olduğunu öte yandan bu rakam ve sayıların yeterli olmayacağını ifade
ederek, "Yaklaşık 14 milyon sigortalının olduğu bir ülkede, HAK-İŞ
600 bin üye ile yoluna devam edemez. Bunun 6 milyon olması gerekiyor" dedi.
Çalışma hayatında en büyük sorununun taşeron meselesi olduğunu
dile getiren Arslan, "Biz taşeron mevzusunda da ilk günkü gibi aynı
yerde duruyoruz. Hükümetimize açık ve net ifadelerimiz oldu. Maliye Bakanlığının daha önce yaptığı çalışmayla, geçtiğimiz günlerde
yine medyada servis edilerek önümüze getirilen Özel Sözleşmeli
Personel veya Özel Sözleşmeli Personel çözümüne benzer çözümleri asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Maalesef İş Kazalarında Dünyada İlk Sıralarda Yer
Alıyoruz
Türkiye’deki iş kazaları konusuna da değinen Arslan, bu hükümet
döneminde iş kazalarıyla ilgili inanılmaz düzenlemelerin yapıldığına
ilk defa iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili müstakil bir yasanın çıkarıldığını belirterek, "Gencecik çocuklarımızı biz ülkesine en çok hizmet
edeceği çağda maalesef tabutla mezarlığa gönderiyoruz. Bu hakikaten Türkiye’nin bir beşeri sermayesini heba etmesi demektir.
İnsanlar bir avuç kömür uğruna canlarını feda etmek zorunda bırakılıyorsa ortada bir sorun var demektir. İnsanı, emeğini ıskalayan,
öteleyen bir tutumla karşı karşıyayız. Demek ki yasal düzenleme
yapmak yetmiyor. Nerede eksiğimiz var oturup bunları tespit etmek
gerekiyor. Maalesef iş kazalarında dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.
Bu ülke bu kadar çaresiz mi? Niçin biz iş ve trafik kazalarında bu kadar kayıp veriyoruz. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğu açık bir
şekilde görülüyor. Sendikal dünyanın olduğu yerlerde iş kazalarının
oranı yüzde 1’i geçmiyor. Bütün sorun sendikasız, toplu sözleşmesiz
iş yerlerinden kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda medyada ÖSP çözümü için algı oluşturma çabaları
olduğu izlenimi verecek türden haberler çıktığını anımsatan Arslan,
“Bu maksatlı ve algı oluşturma çabası altında medyada yer alan haberleri doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşeron Sorununu En İyi Biz Biliyoruz
Arslan, "Taşeron sorununu en iyi biz biliyoruz. Yaşananları, mali
portesini, ülkenin ekonomisindeki karşılığını biliyoruz, taşeron sis-
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ARSLAN, TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİNİ
KARŞILAYACAK DÜZENLEMEYİ HEP BİRLİKTE YAPALIM
İşçilerin Beklentilerini
Karşılayacak Düzenlemeyi Hep
Birlikte Yapalım
Arslan, “Taşeron işçilerinin büyük çoğunluğu sözleşmeli personel yahut kamu
çalışanı şeklindeki bir statüyü kabul etmemektedir. Talep edilen çözüm; işçi
statüsünde kadro verilmesidir. Bunun dışındaki bir durum, geçmişte verilen sendikalı olma ve toplu iş sözleşmesinden
yararlanma hakkı gibi temel hakları geri
almaktır. HAK-İŞ’in ve taşeron işçilerin
beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi
gelin hep birlikte yapalım” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron işçilerin sorununun
emekçileri memnun edecek şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek tüm siyasilere çağrıda bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Erzincan Şubesi 2. Olağan Genel Kuruluna katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.
Arslan, konuşmasında taşeron sorununa ağırlık vererek, bu sorunun beklentiler çerçevesinde çözülmesi için tüm siyasilere çağrıda
bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun taşeron sorununun çözümüne yönelik samimi yaklaşımlarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın taşeron
emekçilerin sorununu çözme konusundaki kararlılığını biliyorum.
Sayın Başbakanımızın bu konudaki samimiyetinden şüphem yok.
Kendisinin taşeron emekçilerin işçi statüsünde kalmasını istediğinden eminim. Kendisine bu konuyu öncelikli çözülmesi gereken sorunlar arasında gördüğü için teşekkür ediyorum. Bizi umutlandırıcı
açıklamalar yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Arzu ettiğimiz
çözümün gerçekleşmesi için umutlarımızı ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’a
Memleketi Erzincan’dan Seslendi
Hükümetin İşçiden Yana Tutumunu Önemsiyoruz
Başbakan Binali Yıldırım’ın ILO toplantısındaki konuşmasında, sendikalara destek olunmasını istediğini ve sendikalarla birlikte çalışılması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatan Arslan, “Biz Erzincan’ın
yiğit evladı, yiğit Başbakanımızdan taşeron konusundaki düzenlemede sendikaların ve emekçilerin sesini dinleyeceğine inanıyoruz.
Sayın Başbakanımıza yakışan da budur. Sendikaların ve emekçilerin talebi, kadrolu işçi olmaktır. Sayın Başbakanımıza bu isteğimizi
memleketi Erzincan’dan bir kez daha ulaştırıyoruz. HAK-İŞ olarak,
bunun nasıl olacağını konuşmaya ve katkı vermeye hazırız. Çözümün gerçekleşmesi için umutlarımızı ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

2014 Yılında Çıkarılan Mevzuat Dikkate Alınmalı
HAK-İŞ’in taşeron sorununun mutlak çözümüne yönelik ısrarının, sendikal kimliğinden kaynaklandığını ifade eden Arslan, şöyle
konuştu: “HAK-İŞ isminden de anlaşılacağı üzere, bizim sendikal
anlayışımız hakka dayanmaktadır. HAK adalet demektir, adaletin
olmadığı yerde zulüm vardır. Bu anlayıştan dolayıdır ki, taşeron ko-

nusunda henüz ortada hiçbir çalışma ve girişim yokken, konuyu ilk
biz gündemimize aldık. 2014 yılı Ocak ayında “Hakkın Bize Emanet”
temasıyla bir kampanya başlattık. Elbette bundan çok daha önce de
çalışmalar yaptık. Ama bu büyük kampanyamız bütün sendikalarımızda karşılık buldu. 7 ay içerisinde Türkiye’nin en çok taşeron üye
yapan sendikası haline geldik. O dönemde Başbakanımız olan Sayın
Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve bizim de çabamızla bir yasa çıktı.
Yasayla taşeron işçisinin kıdem, izin ve diğer sosyal sosyal hakları
asıl işveren, yani devletin sorumluluğuna verildi. Bu tarihi bir adımdı.
Çünkü sendikalara üye olmanın önü açıldı, toplu iş sözleşmesinin
yolu açıldı, ücret farklarını asıl işverenin ödemesi sağlandı. Ancak
kanunda ikinci aşamayı gerçekleştiremedik. Amacımız, statülerinin
belirlenip kadro almasıydı. Sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özel
Sözleşmeli Personel statüsü önerdi. Getirilmek istenen düzenleme
sendikaları tasfiye etmeye yönelik, işçileri toplu iş sözleşmesi haklarından mahrum etmeye yönelikti. Buna itiraz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaya müdahale etti. Fakat bu mevzuat şimdi dikkate
alınmıyor. Bu konuda yani yeniden kadro isteğimize dair raporlarımızı ilgili yerlere verdik. Sendikalara üye olan taşeron işçilerin toplam sayısı 390 bin. Dolayısıyla bu konuda en çok çabayı bizim göstermemiz gerekiyor. Yani sorunun muhatabı biziz.”
ÖSP sisteminin getirilmesinin sendikaların yaptığı çalışmaları çöpe
atmış olma anlamına geleceğini savunan Arslan, “İşçilerin büyük
çoğunluğu ÖSP ve benzeri çözümü kabul etmiyorlar. Onlar işçi statüsünde kadro istiyorlar.
Taşeron işçilerin bir maliyet unsuru olarak görmemek lazım. Kamuda 900 bin taşeron işçi var. Belediyelerde 250 bin. Bunlar en kritik
yerlerde en kritik görevleri üstlenmektedirler. Ama biz onların sendikaları güçlendirecek, işçi statüsünde kalacak bir çözümü istiyoruz.
Bu güne kadar işçi statüsünde çalıştılar. Şimdi kalkıp başka bir statü
getirilirse bu bütün taşeron emekçilere haksızlık olur” sözlerini kullandı.
Arslan, taşeron konusunda umutlu olacaklarını ifade ederek, “Biz
bugünlere birçok sıkıntıları aşarak, birçok sorunları çözerek geldik.
Dünden daha güçlü, dünden daha örgütlüyüz ve bu sorunları da aşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.
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ARSLAN, TAŞERON İŞÇİLİKLE MÜCADELENİN SAHİBİ BİZİZ
düzeltmeye çalışıyoruz. Biz, arkadaşlarımızın bize verdiği temsil vekaletine
layık olmak için sorumlulukla hareket
etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz’da Türkiye
Düşseydi, Yeryüzünün Son
Kalesi Düşecekti
Türkiye 15 Temmuzda büyük bir badire atlattığını hatırlatan Arslan, "15
Temmuz'da Türkiye düşseydi, yeryüzünün son kalesi düşecekti. Dünyanın
bütün mazlumları Türkiye için o gece
dua etmişlerdi. Türkiye Türkiye’den çok
büyük. Bize umudunu bağlayan büyük
topluluklar var. Biz bir imparatorluğun
bakiyesiyiz. O coğrafyalarda yaşayanlar hala bizden yardım bekliyor. Her beraber, dili, rengi, etnik kimliği ne olursa
olsun bir arada yaşadık ve yaşamaya
mecburuz" şeklinde konuştu.

ILO’da Ortak Bildirimiz Kabul Edildi
2-5 Ekim tarihlerinde ILO’nun her 4 yılda bir yapılan İstanbul’daki
bölge toplantısında bulunduklarını anlatan Arslan, "Ortak bildirimiz
ILO'da kabul edildi. Kritik bir toplantıydı, bize yakışan bir biçimde
sonlandırılmış oldu. Sayın Başbakanımız ve Çalışma Bakanımızın
da katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Taşeron İşçilerimizin Önemli Haklara Sahip Olmasının
Önünü Açtık

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Ekim 2017 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Nevşehir Kozaklı'da
gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.
Eğitim seminerine Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın yanı sıra,
Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ve Hizmet-İş Sendikasının yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve uzmanlar katıldı.

Mensuplarımıza Yeni Değerler ve Bakış Açıları
Kazandırmak İstiyoruz
Eğitim seminerine katılarak katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Hizmet-İş Sendikası olarak,
ülkemizin önemli bir emek örgütü olarak, kimliğimizi, dünyaya nasıl baktığımızı eğitim programlarımızda vermeye çalışıyoruz. Ayrıca
teknik bilgiler, hukuki bilgiler veriyoruz. Biz klasik bir sendikacılık
yapmıyoruz. Mensuplarımıza yeni değerler, bakış açıları kazandırmak istiyoruz. Sendikacılığın geçmişte oluşan olumsuz imajını
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile 10 yıl birlikte
çalıştıklarını belirten Arslan, "Jülide Sarıeroğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına layık görülmesi bizim için büyük bir onur
olmuştur. HAK-İŞ değerleriyle sendikacılık yapmış bir mesai arkadaşımızdır. Genç yaşta bakan olması bizi gururlandırmıştır. Taşeron
gerçeğini çok iyi bilmektedir. Bu görevini hakkıyla yerine getirmeye
çalışmaktadır. Biz, artık taşeron sorununun çözülmesini istiyoruz.
2014 Temmuz ayında çıkan 6552 sayılı kanunun çıkmasına büyük
katkı verdik. Taşeron işçilerimizin önemli haklara sahip olmasının
önünü açtık. İnşallah yeni dönemde, bu hükümet döneminde bu
konunun çözüleceğini umut ediyoruz. Sayın Bakanımızın sendikal
dünyadan gelmiş olması, taşeron mücadelesinin içinde olması, bizim işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bir hükümet üyesi
de olsa, tabii ki emek hareketinin içerisinden gelmesi, sizin meselelerinizi yakından bildiği için sizden yana çaba sarf edeceğinden kuşkumuz yoktur. Biz her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Taşeron İşçilikle Mücadelenin Sahibi Biziz
Taşeron işçiliğin Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında olduğunu söyleyen Arslan, "Bütün kamu hizmetleri, belediyeler başta
olmak üzere personel ihtiyacını hizmet alımıyla yapmaktadır. Bu
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sorunu artık ortadan kaldırmak zorundayız. Mademki kamu işi yapıyoruz, o halde taşeronu aradan çıkardığımızda bu arkadaşlarımız
doğrudan kamu hizmeti yapan kamu çalışanı olması gerekiyor. Biz
bunları anlatmaya çalışıyoruz. Biz taşeron gerçeğini doğru bir şekilde analiz eder ve ortak bir noktada anlaşırsak, hem hizmet kalitesi
artacak, verimlilik artacak, herkes kazanacaktır. Böyle bir modeli
oluşturmak zorundayız. Biz bu yönde yol gösterici olduk ve olmaya
devam edeceğiz. Hükümetin çalışmasının sonuçlanmasını bekli-

yoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. 2014 yılı 24 Ocak’ta Ankara’da
6000 taşeron işçisinin katıldığı büyük bir kampanya başlatmıştık. O
gün yola çıkarken dedik ki: Biz Taşeron işçiliğini Türkiye’nin gerçeği
haline getireceğiz ve getirdik. Büyük mesafeler aldık. HAK-İŞ’in 350
bin civarında taşeron üyesi var. Bu işin sahibi biziz. Bu gerçeğin mücadelesi de öncülüğü de bize düşüyor. Hakkaniyetli bir çözüm için
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz hem ülkemiz için
hem de İnsanlık için uğraşıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun”
ifadelerine yer verdi.

Sendikayı Sadece Hak Alma Olarak Değil, Hizmetle
Birleşme Olarak Görmek Lazım
Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven de yaptığı konuşmada,
“Sendikalar çok önemli. Sendikayı sadece hak alma olarak değil,
hizmetle birleşme olarak görmek lazım. Karşılıklı fedakârlıklarda
bulunarak, imkanlar ölçüsünde kaynaklarımızı dağıtacağız. Başarı
birlikte gelen bir şeydir. Bu ülke bizim. Ülkemizin kıymetlerini takdir
edelim, hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.
Seminer kapsamında Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli, Hukuk Müşaviri Oğuz Aksoy sunum yaptılar.
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İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE GELEN 15. GRUP ÜYELERİMİZİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
“HAK-İŞ üye sayısında ciddi bir artış söz konusudur. Üye sayımız
yaklaşık olarak 600 bine ulaştı. Ama biz bu artışı asla yeterli görmüyoruz” dedi.

HAK-İŞ Bütün Mazlumların Sesi ve Vicdanı Oldu
HAK-İŞ bütün mazlumların sesi ve vicdanı olduğunu belirten Arslan,
“2011 yılında yapılan HAK-İŞ Genel Kurulunda bütün mazlumların
ve mağdurların bizden alacağı var anlayışını ilan ettik. Böylece büyük bir sorumluluğu kendimize görev bildik” şeklinde konuştu.
“HAK-İŞ Her Zaman Mazlumun Ve Mağdurun Yanında Yer Almıştır”
Hedeflerinin bütün dünyadaki mazlumların sorununu çözerek HAKİŞ’i büyütmek olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünya üzerinde yaşayan bütün mazlumların sorununu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü HAK-İŞ her zaman mazlumun ve mağdurun yanında
yer almıştır” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Taşeron Meselesini Çözme Konusunda Öncülük
Ediyor
HAK-İŞ’in yarım milyon üyesiyle şu anda Türkiye’de önemli bir konfederasyon olduğuna dikkati çeken Arslan, “Şu anda hükümet taşeron konusunu bizimle konuşuyor. Çünkü konfederasyonlar arasında
en fazla taşeron işçiyi örgütleyen HAK-İŞ Konfederasyonu olmuştur.
O yüzden HAK-İŞ şu anda taşeron meselesini çözme konusunda
öncülük ediyor” dedi.
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) 15. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Merkez binasını ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile bir
araya geldiler.
19 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen
ziyarette İDEP. 15. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, ziyarette Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in faaliyetleri
ve faaliyet gösterdiği alanlar hakkında üyelerimizi bilgilendirdi.
Arslan, işyerindeki sendika temsilcilerimizin önemini vurgulayarak,
HAK-İŞ’in kurumsal yapısı ve işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayında açıklanan istatistiklere göre HAK-İŞ üye sayısının yarım
milyonu geçtiğini anımsatan Arslan,
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Sarıeroğlu’nun Açıklamaları Umut Işığı Yakmıştır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yıl sonuna kadar taşeron konusunu çözecekleri açıklamasının
HAK-İŞ’i ve bütün taşeron işçileri umutlandırdığını açıklayan Arslan,
“ÖSP’ye sonuna kadar karşı çıkıyor, taşeron sorununu çözme konusunda Sayın Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na güveniyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanın taşeron konusundaki açıklamaları
hepimiz için bir umut ışığı yakmıştır” diye konuştu.
Ziyaret programı, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle sona
erdi.
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ARSLAN: İLERİ DÜZEY GÖNÜLLÜ BİR EĞİTİM PROJESİDİR
Eğitimlerde Çok Önemli Bilgiler Edineceksiniz
Açılış programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, katılımcıların İleri Düzey Eğitimlerinde çok önemli bilgiler edineceklerini belirterek, “İleri düzey eğitimlerinin sendikacılar açısından ne
anlama geldiğini hocalarınızdan öğreneceksiniz. Buradan ayrılırken
çok şeyler öğrenmiş olarak ayrılacağınız konusunda hiç kuşkum
yok” diye konuştu.

Edindiğiniz Bilgileri Hayata Geçirebilmek Size Bağlı

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İleri Düzey Eğitim Programı 16.
Grup eğitiminin açılışına 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) 16. Dönem kursiyerleri 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan
açılışın ardından eğitimlerine başladılar.
12 farklı modülden ve 78 saat ders saatinden oluşan İleri Düzey Eğitim Programı (İDEP) 13 gün boyunca devam edecek.
Açılışta konuşan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz,
HAK-İŞ’in kadınlara verdiği önemi anlatarak kadın komitesi olarak
sendikalarda daha fazla kadının yer alması için yoğun bir çaba sarf
ettiklerini belirtti.
İleri Düzey Eğitimlerinde günden güne kadın sayısının artmasının
kadın komitesi olarak yaptıkları çalışmaların başarılı sonuçlar doğurduğunun bir kanıtı olduğuna işaret eden Yavuz, “Her grupta kadın
katılımcı sayısının daha da artması bizim için oldukça sevindirici bir
durumdur” dedi.

İleri Düzey Eğitimleri sayesinde daha bilinçli ve akılcı olarak yaklaşım sergileyeceklerini savunan Arslan, “Burada esas olan sizlersiniz. Edindiğiniz bütün bu bilgileri gittiğiniz yerlerde hayata geçirebilmek sizlere bağlı bir şeydir” ifadelerini kullandı.

İleri Düzey Gönüllü Bir Eğitim Projesidir”
İleri Düzey Eğitimlerinin gönüllü bir eğitim projesi olduğunu açıklayan Arslan, “Üyelerimiz bu eğitimlere hiçbir zorlama olmadan kendi istekleriyle katılıyorlar. Ama her sendikamızdan mutlaka katılım
oluyor. Çünkü biz katılmak isteyen tüm üyelerimize eğitimlerimiz
kapısını açtık” şeklinde konuştu.

MÜSİAD ile HAK-İŞ bir ilki gerçekleştirdi
MÜSİAD ile birlikte İleri Düzey Eğitimleri gibi çok özel bir proje
yapmanın kendileri için oldukça özel olduğunu dile getiren Arslan,
“MÜSİAD ile HAK-İŞ bir ilki
gerçekleştirdi. Bu projenin en
önemli tarafı işveren tarafıyla
işçi sendikası arasında yapılmış
olmasıdır. Bu proje ile işçi-işveren ilişkilerini çağdaş düzeyde
ve medeni bir şekilde sosyal
diyalog mekanizmalarını sağlıklı bir şekilde kurup kullanıyor,
sorunları çözme alışkanlığı ve
yeteneği elde ediyoruz” sözlerine yer verdi.
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İLERİ DÜZEY EĞİTİMİNE GELEN 16. GRUP ÜYELERİMİZİ HAK-İŞ’TE AĞIRLADIK
kez binasını ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile bir
araya geldiler.
27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen ziyarette İDEP. 16. Dönem kursiyerlerini kabul eden Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ziyarette
HAK-İŞ hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Temmuz ayında açıklanan istatistiklere göre HAK-İŞ’in üye sayısını arttırdığı hatırlatan Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Türkiye’nin en
büyük sendikası olduğunu belirtti.
Taşeron sorunu ve kıdem tazminatı konusu hakkında HAK-İŞ’in
hem çözüm önerileri hem de model önerilerinin olduğunu açıklayan Arslan, bu 2 konunun iş hayatının önemli sorunları olduğunu
söyledi.
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) 16. Dönemi kursiyerleri Konfederasyonumuz Genel Mer-
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HAK-İŞ bünyesinde yer alan komiteler hakkında bilgilendirmelerde
bulunan Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesinde 130 bine yakın kadın
üyelerinin bulunduğunu belirtti.
Arslan, HAK-İŞ tarafından yürütülen projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ziyaret programı, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle sona
erdi.
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HAK-İŞ’TEN MÜLTECİLER İÇİN BİR İLK
HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM
MODÜLÜ KİTABI ÇIKARDI
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi
kapsamında ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Modülü’ kitabı çıkarılmıştır.
HAK-İŞ olarak 2014 yılında başlatılan ve özgün bir proje olan “Mesleki Eğitim Yoluyla
Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu” projesini
hayata geçirdik.
HAK-İŞ olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri öğrenme ve yenilenme süreçleri anlamında oldukça önemli bir aşama olarak
görmekteyiz. Uygulamakta olduğumuz her
proje yeni ufuklar açmakta ve farklı bakış
açıları kazandırmaktadır.
İnsanı merkeze alan ve insanın ürettiği en
önemli değer olan emeği merkezinde tutan HAK-İŞ; doğal afetler, siyasi ihtilaflar, iç
savaşlar, ekonomik dar boğazlar gibi çeşitli
nedenlerle yurtlarından ayrılmak zorunda
kalan mülteci sorununun çözümü için kayda değer çalışmalar yapmaktadır.
Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki alanında bulunan ülkelerde yaşanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek
mülteci durumuna düşürmüştür.
HAK-İŞ olarak ayrımcılık yapılmaksızın tüm
insanlara sahip çıkılmasından ve sorunları-

na çözüm bulunmasından yanayız.
Büyük çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere, 5
milyona yakın mazlum ve mağdur mülteci,
sığınmacı insan koruma altında yaşamaktadır.
Türkiye bütün mültecilere kucak açmaktadır. HAK-İŞ olarak da üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirme gayreti ve
özverisi içerisindeyiz.
Ülkelerindeki sorun sona ermiş olsa bile, bu
insanların çoğunun Türkiye’de kalmak istediği bilinmektedir.
Projemiz ile hem çeşitli sebeplerle ülkesinden ayrılarak ülkemize sığınan göçmen ve
mültecilerin Türkçeyi öğrenmelerinin kolaylaştırılması, hem de mesleki eğitim programları ve modülleriyle istihdam piyasasına
donanımlı bir şekilde girişlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu amaçla hazırlanan ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabı, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak proje ortağımız COJEP
International tarafından konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü kitabının hazırlık sürecine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Gazi Üniversitesi, İŞKUR, Fransa’dan COJEP International, Almanya’dan IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği) ve konfederasyonumuzun uzmanları katkı vermiştir.
Söz konusu kitap sayesinde dünyanın çeşitli
ülkelerinden Türkiye’ye gelen mültecilerin
ülkemize uyum sağlamaları ve adaptasyonu için önemli ölçüde faydalar sağlayacağına inanıyoruz.
Temel eğitimlerin yer aldığı kitap sayesinde
göçmenlerin Türkçeyi daha kolay ve anlaşılır biçimde öğreneceğini düşünüyoruz.
‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’
Kitabının pdf formatı, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in internet sitesi http://www.hakis.
org.tr/ adresinin “Yayınlarımız” kısmında yer
almaktadır.
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‘SUSMAK MI, KARŞI KOYMAK MI’ PANELİNE KATILDIK
de ederek iş yerinde mobbinge uğradığı için oryantasyon sorunu yaşıyormuş gibi suçlandığını söyleyerek
iş yerinde mobbingi önleyici önlemler alınması gerektiğini söyledi. Belet, mobbing konusunda en önemli
faktörün çevre olduğunu mobbing
yüzünden insanların artık kendinden
korkar hale geldiğine dikkati çekti.

Mobbing Her Kültürde ve
Coğrafyada Bir Sorundur

Karabük Üniversitesi Genç Kadem Kulübü tarafından 19 Aralık 2017
tarihinde Mobbing (Kadına Yönelik Psikolojik Taciz) ile ilgili “Susmak
mı, Karşı Koymak mı?” konulu panel gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, “Susmak mı, Karşı
Koymak mı?” konusunda düzenlenen panelde HAK-İŞ’i temsilen
panelist olarak yer aldı.
Genç Kadem Kulübünün müzikal gösterisinin sunulduğu panele
HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ulvi Üngören, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Karabük İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Üniversitesi
İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun,
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran
Halise Belet, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Karabük Üniversitesi Ebelik
Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Nazan Karahan ve Kadem Karabük
Temsilcisi Hatice İpek
katıldı.
Panele moderatörlük
yapan Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun toplumumuzun mobbing algısı ve mobbing tecrübesi konulu konuşmasını gerçekleştirdi.
Durgun, mobbinge maruz kalmış birisi olarak mobbing karşısında
güçlü durduğunu, toplumun bu konuda bilinçsiz olduğunu ve mobbingi uygulayan bireylerin zayıf kişilikler olduğunu ifade etti. Durgun,
iş hayatında kadınların erkeklerden daha fazla mobbinge maruz
kaldığını söyledi.
Durgun, 2 sene boyunca sistematik olarak mobbinge uğradığını ifa-
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Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe
Yıldız, Karabük Üniversitesi Genç
Kadem Kulübü tarafından düzenlenen “Susmak mı, Karşı Koymak
mı?” konulu panelde son yıllarda güncel bir konu olan mobbingi ele
aldıklarını belirterek, “Mobbing, yaş, cinsiyet, kıdem, pozisyon ve statü ayrımı olmadan her kültürde dünyanın hemen her coğrafyasında,
her ülkesinde görülen çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda mobbing, iş
ahlakının karşısında sistematik yürütülen bir işyeri sorunudur” diye
konuştu.
Mobbing’in işyerinde güvensizlik çalışma barışının ve huzurunun
bozulması, örgüt verimliliğinde düşüşe neden olduğu ve bu yönde
yaşanan olumsuzlukların toplumsal maliyetlerin artmasına neden
olduğunu vurgulayan Yıldız sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “Birçok uluslararası kurum, mobbing konusuna yer verecek şekilde
düzenlemeler yapmaktadır. Uluslararası Çalışma Teşkilatı- ILO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği; Onurlu çalışma hakkı, insan onuruna saygılı iş ekseninde düzenlemelere yer vermektedir. Birçok AB
ülkesinde yasal zemine kavuşmuş olan hatta meslek hastalığı olarak nitelendirilen mobbing uygulamaları, ülkemizde son 10-15 yıldır
güçlü bir şekilde tartışılmaya başlanılmıştır.”
Yıldız, “2012 yılında yürürlüğe giren yeni borçlar kanununda ilk defa
psikolojik taciz kavramına yer verilerek çalışanların korunması için
işverenin önlem alma yükümlüğü düzenlenmiştir” şeklinde bilgilendirme yaptı.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Halise Belet, mobbing
konusunda katılımcıları bilgilendiren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Mobbing’in insanların iş hayatında ne gibi sorunlara yol açtığı hakkında önemli bilgiler verdi.
Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak kadınları her alanda desteklediklerini vurgulayarak; “Kendi
ayakları üzerinde duran, sağlıklı nesiller yetiştiren, ne istediğini bilen, donanımlı güçlü kadın yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda
sanat, kültür, eğitim ekonomi gibi alanlarda uzman kişilerle semi-
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nerler, sempozyumlar paneller ve konferanslar düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Olarak Haklar ve Özgürlükler Mücadelesi
Veriyoruz
HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz,
HAK-İŞ olarak haklar ve özgürlüklerin mücadelesini verdiklerine dikkati çekerek sendikal harekette kadınların daha etkin roller
üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Yavuz, Konfederasyon olarak
genel kurul kararlarında kadın odaklı kararlar aldıklarını ve alınan
kararlardan bir tanesinin de “İş Yerinde Mobbinge Karşı Önlemler
Arttırılmalıdır” kararı olduğunu söyledi.
Yavuz, yaşanılan sorunlar karşısında maruz kalınan olaylar ve durumlar karşısında ümitsizliğe kapılmayacaklarını belirterek, “Yaşadığın yeri cennet yapmadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir”
ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan panelin başlığına dikkati çekerek, “Ne susmak ne karşı çıkmak. Bence yapılması gereken tek şey olayın dışına çıkarak sorunu
objektif olarak algılamalıyız” diye konuştu.
Karahan, mobbing sandığımız durumun yanlış iletişimden kaynaklanabileceğini belirtti ve önce insanlar arasında doğru iletişimin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Panel bitiminde HAK-İŞ Karabük İl Başkanı Ülvi Üngören tarafından
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz’a plaket takdim edildi.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ
OLARAK
KADEM BAŞKANI AYDIN’I
ZİYARET ETTİK
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz ve Başkan Yardımcısı
Eda Güner KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın'ı KADEM
Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
HAK-İŞ Kadın Komitesi ve KADEM işbirliği kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

200 | HABERLER

YAVUZ, “GELİŞEN TÜRKİYE GÜÇLÜ KADIN”
PROGRAMINA KATILDI
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz ve beraberindeki HAKİŞ Kadın Komite Başkan Yardımcıları Eda Güner ve Yüsra Erilli Kurumlu, 27 Ekim 2017 tarihinde MEMUR-SEN Konfederasyonuna
bağlı Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen “Gelişen Türkiye Güçlü Kadın” programına katıldı.
Sağlık-Sen Kadınlar komisyonu tarafından düzenlenen “Gelişen
Türkiye Güçlü Kadın” Programında siyasette kadın, medyada kadın,
örgütlenmede kadın ve çalışma hayatında kadın konularının konuşulduğu panele Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun moderatörlük yaptı.
Panelde, siyasette kadın konusu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çalışma Hayatında
Kadın konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürü Nurcan Önder, Örgütlenmede Kadın konusu HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Medyada Kadın konusu ise Gazeteci/Yazar Nihal Bengisu Karaca tarafından ele alındı.

Sendikal Hayatta Kadının Güçlenmesi Konusunda HAKİŞ Bir Rol Modeldir
Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun “
Sendikal hayatta kadının güçlenmesi konusunda kendi adıma söylüyorum HAK-İŞ bir rol modeldir. HAK-İŞ kadın konusunda çok
kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu konuda HAK-İŞ ile birlikte çalışma
fırsatımız oldu. HAK-İŞ, tabandan tavana kadın mekanizmasını hayata geçirmiş ve çalışmalarını güçlendirerek devam etmektedir. Bu
önemli çalışmalarında HAK-İŞ’i kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Örgütlenmede Kadın konusunda panelist olarak yer alan HAK-İŞ
Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz, geçmişten bugüne kadar gerçekleştirilen HAK-İŞ Kadın çalışmaları hakkında bilgi vererek örgütlenmede kadınların aktif bir şekilde rol alması gerektiğini vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi.
Panelin bitiminde Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Burcu
Gürcan Kadın Komite Başkanımız Fatma Yavuz’a plaket takdiminde
bulundu.
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ETUC İCRA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
nusunda Avrupa Girişimi, Kaliteli iş tanımı;
Daha iyi işler için ETUC önerisi, İngiltere ve
AB arasında gelecekteki ortaklık, Ekonomik
ve Mali İşlerde sorumlu Komisyon yetkilisinin sunumu , İklim görüşmelerine yönelik
ETUC öncelikleri , Evde ve işte Cinsiyete dayalı Şiddet, örgütlenme ve sendikaların üye
kazanımı, şirket yasa paketine ilişkin ETUC
görüşleri, Tek Pazar ekonomisinde işçiler
için adalet konuları görüşüldü.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan
ise ETUC Kadın komitesi adına Evde ve işte
cinsiyete dayalı şiddet konusunda söz alarak hazırlanan politika dokümanı için teşekkür etti.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun konuyu yakından takip ettiğini belirten

Özcan, örgütlenme konusunda hazırlanan
metinde cinsiyet boyutunun eksik olduğunu,
kadın komitesinin metinde belirtilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi fikrine tamamen
katıldığını ancak düzenlenecek eğitimlerin
cinsiyet dengesinin bulunması gerektiğini
söyledi.
2016 yılında gerçekleşen ankete göre ETUC
kadın üye sayısının yüzde 43.6 olduğunu
anımsatan Özcan, “Kadın boyutu kaçınılmaz
olarak dökümana eklenmelidir” dedi.
Kadınların örgütlenme sürecine dahil edilmesine ilişkin pozitif örnekler olduğunu
söyleyen Özcan, “HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının 1 yıllık sürede 55 bin üye kazandığını
üye sayısının artmasının bir nedeninin de
kadınların örgütlenme süreçlerine dahil olması olduğunu söyledi.
Metnin genel anlamda olumsuz dil kullandığını belirten Özcan, “ETUC dil olarak daha
yapıcı ve pozitif, yol gösterici bir dil kullanmalıdır” dedi.
Onur Sayılan da toplantıda söz alarak HAKİŞ Konfederasyonunun üye sayısını önemli
oranda arttırdığına dikkati çekerek, HAK-İŞ
Konfederasyonun ETUC üyeleri içinde en
hızlı büyüyen ikinci konfederasyonu olduğunu söyledi.

Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu
(ETUC) İcra Kurulu toplantısı 13-14 Aralık
2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya ETUC Kadın Komitesini temsilen
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan,
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen ise
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Onur Sayılan
katıldı.
Toplantıda gündem ve tutanakların onayının
ardından Ekonomik ve Parasal Birlik paketinin değerlendirilmesi, 2018 Avrupa Dönem Döngüsü için Geniş Ekonomik Rehber
üzerine ETUC’un pozisyonu, istihdamın her
alanında yer alan kişilerin sosyal koruma
kapsamına girişindeki zorluklarla yönelik mümkün olan eylemler üzerine sosyal
ortaklar görüşmeleri, Sosyal Haklar ko-

Özcan, “ILO anketi ülkelerin bakanlıklarına
ve konfederasyonlara gönderilmiştir. HAKİŞ bakanlıkla görüşerek anketin bakanlık tarafından cevaplanmasını sağlamıştır ve ayrıca konfederasyon olarak da ankete cevap
vererek ILO’ya cevaplar iletmiştir. Ulusal
düzeyde tüm konfederasyon ve sendikalara
da önümüzdeki yıl görüşülecek şiddet konusundaki ILO direktifi konusunda önemli
görevler düşüyor” dedi.
ETUC Kadın Komitesi tarafından tamamlanan “Ev’de güvende İş’te güvende” projesinin kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri
tarafından örnek alındığına dikkati çeken
Özcan, Avrupa Kadın Lobisinin projeyi en
iyi örnek olarak strateji dokümanında yer
verdiğini, yine ulusal düzeyde de projenin
örnek alındığını söyledi.

Sayılan, “HAK-İŞ olarak mücadelemizi
sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye’de taşeron
işçiler konusunda verdiğimiz mücadele neticesinde bir gün önce Türk Hükümeti söz
konusu işçilerin kadroya alınacağını duyurmuştur” ifadelerini kullandı.
ABD Hükümeti’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını anımsatan Sayılan,
“ETUC’un web sitesinde bu karara ilişkin bir
tepki göremedik ancak biz Ortadoğu'da yeni
silahlı çatışmaların habercisi olan bu karara
karşı çıktığımızı açıkça belirtiyoruz. Bu koşullar altında söz konusu yeni üyelik ödeme
planına biz destek verebiliyorsak, herkesin
desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.
Toplantıda aynı zamanda kongre takvimi
oylanarak kabul edildi. Kongrenin 28-31
Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşmesine
karar verildi.
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ARSLAN, ZAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ
NONDO’YU MAKAMINDA AĞIRLADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Cumhuriyetimizin kurucusu olan
Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü olarak her yıl 19
Eylül’de Gaziler Günü’nü kutluyoruz.
Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan, bu
uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehit
ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Şehit ve gazi mertebelerine ulaşabilmek bu
ülke ve millet için en büyük, en yüce makamlardan bir tanesidir. Her yanı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu güzel vatan,
onu korumak için her türlü mücadeleyi veren
şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük armağanıdır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Vatanını, milletini, hürriyetini ve bağımsızlığını her türlü gücün üzerinde tutan Türk milleti, tarihte daima bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür
yaşama amacı için mücadele etmiştir. Bu uğurda kahraman milletimizin birçoğu şehit mertebesine kavuşmuş, birçoğu da gazilik
unvanına kavuşmuştur.

Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük bir payı olan şehit ve gazilerimizin bizlere
emanet ettiği bu vatanı bizler de canımız, kanımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve
şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandıracağız.
Çanakkale Savaşı’ndan, bu milletin düşman esaretinden kurtuluşunu sağlayan Kurtuluş Savaşı’na, hain terör örgütleriyle verilen
mücadeleden, 15 Temmuz gecesi ülkemizin, devletimizin ve aziz
milletimizin kurtuluşu için 2. Kurtuluş Savaşı’nı vererek yüreklerinden korkuyu atarak, meydanları dolduran ve canı pahasına ülkesine,
vatanına, bayrağına sahip çıkan bütün şehit ve gazilerimizi bir kez
daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Gümrük Bİrlİğİ'nde Sıra
Emeğİn Serbest Dolaşımına Gelmİştİr
Konfederasyonumuz Hak İş ETUC Tarafından organize edilen “ABTR Gümrük Birliğinin Modernizasyonu” konulu toplantıya davet edildi. Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıya, Konfederasyon Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ile hukuk müşavirimiz Rezzan
Çamcı ve Dış ilişkiler uzmanı Mustafa Sema Sürücü katıldı.
13-15 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’den,
Türk İş, Disk, Kesk ile Tusiad’dan temsilciler de davet edilmiştir.
Toplantıya Hak İş adına katılan uzmanlarımız, Gümrük Birliği uygulaması sırasında iki taraf açısından önemli kazanımlar elde edildiğini
vurgulayarak, bu birlikteliğin uzatılması gerektiğini belirtmişlerdir.
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Aynı toplantıda, Gümrük Birliği yalnızca malların dolaşımı ile ilgili
olduğu, İki taraf arasında emek ve işgücünün de serbest olarak dolaşması gerektiği ifade edilmiştir.
Gümrük Birliğinin uzatılması ve modernize edilmesi hususunda konulacak her hangi bir ön şartın Türk Makamlarınca kabul edilmeyebileceği hatırlatılmıştır. Böyle bir ön şartın iki taraf ilişkilerine zarar
vereceği vurgulanmıştır.
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HİZMET-İŞ BAĞIMSIZ YENİ PAZAR
SENDİKASI’NA EĞİTİM VERDİ
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamız ile Bağımsız
Yeni Pazar Sendikası arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde, TİKA (Türk İşbirliği ve
Kalınma Ajansı)’nın desteğiyle 10-12 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da ortak eğitim
programı gerçekleştirildi.

Eğitim programına HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkan Vekili
Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Halil Özdemir, Bağımsız
Yeni Pazar Sendikası Genel Başkanı Fuad Goloş ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Denetleme Kurulu Üyesi Esma Hatun Taşpınar,
Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Hacer Türk Albayrak, Sendikamız
Dış İlişkiler Uzmanı ve Kadın Komite Başkanı Yusra Erilli Kurumlu, Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi Karadağ, Eğitim Uzmanı
Fatih Bakırtaş, Toplu İş Sözleşmesi uzmanı Osman Sarı katıldı.
Eğitim programında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin
Öz, Türk sendikal hareketi ile HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’in kurumsal
yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÖZ: İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR
ARADAYIZ
Türkiye’de sendikal hareketin resmi olarak 1950’li yıllarda başladığını, HAK-İŞ’in 1976, HİZMET-İŞ’in de 1979’da kurulduğunu kaydeden Öz, “HAK-İŞ 22 sendika ve 650 bin civarında üye ile Türkiye’nin ikinci büyük konfederasyonudur. HİZMET-İŞ 250 bine yakın
üyeyle en büyük işçi sendikası konumundadır” dedi.
Yapılacak olan taşeron düzenlemesiyle birlikte kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyelerde çalışan taşeron emekçilerin kamu iş-

çisi olacağını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Öz, taşeron düzenlemesinin HAK-İŞ ve bağlı sendikaları güçlendireceğini söyledi.
Türkiye’de sendikaların iş kolu düzeyinde ve ülke genelinde faaliyette
bulunduğunu belirten Öz, “HİZMET-İŞ Sendikamız Genel İşler İşkolunda
faaliyette bulunmaktadır. 2 bin 400 işletmede yetkili sendikayız” dedi.
Bağımsız Yeni Pazar Sendikası ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ve
hangi alanlarda teknik çalışmalar yapılması gerektiğini konuşmak için
bir araya geldiklerini ifade eden Öz, Bağımsız Yeni Pazar Sendikası’nın,
Sancak’taki bütün emekçilerin sorunlarına umut olarak ortaya çıktığını ve
onların sorunlarına çare olacağını söyledi.

SANCAK, BİZİM AYRILMAZ BİR PARÇAMIZDIR
Sancak’ın Türkiye açısından özel bir yer olduğunu ifade eden Öz, şunları
kaydetti: “Sancak, Osmanlının Batı’ya açıldığı nadir yerlerden biridir. Batı
Trakya gibi ayrılmaz bir parçamızdır. Sizlerle bir araya gelmek, kardeşlik hukukumuzu yeniden tesis etmek için bir aradayız. Kardeşlik hukukumuzu tesis ettikten sonra sendikal hukukumuzu tesis etmek kolay
olacaktır. Bu projede destek sahibi olan TİKA’ya teşekkür ediyoruz. 2017
yılının Mart ayında burada Boşnak Milli Meclis Başkanı Süleyman Ugnalin
ile bir araya geldik. Karşılıklı işbirliği yapmamız konusunda anlayış geliştirdik. Sonra Genel Başkanımız iadei ziyarette bulundu. İkili ilişkilerimizin
gelişmesinde bu ziyaretin katkı sunduğunu söylemek istiyorum. Orada
ikili işbirliği anlaşması imzaladık. Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Sırbistan’a ziyaretinde Sancak’a bir ziyarette bulundular. Bu ziyaret
de aramızdaki derin bağı bize göstermiş oldu. Bu ziyaretlerde göstermiş
olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

204 | SENDİKALARIMIZDAN
FUAD GOLOŞ: SIRBİSTAN’DA
GEÇMİŞTE SENDİKALAR BİZE
DAYATILDI
Bağımsız Yeni Pazar Sendikası’nın fikri
önderinin Boşnak Milli Meclis Başkanı Dr. Süleyman Ugnalin olduğunu ve
sendikanın kurulması fikrinin Türkiye’de
HAK-İŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde şekillendiğini hatırlatan Fuad Goloş, “Sırbistan’da geçmişte sendikalar
bize dayatıldı. Yeni sendikalar oluştu ancak birbirlerine çok benziyorlardı. Sırplar
sendikalarda Boşnaklara yer vermek
istemiyorlar, dışlıyorlar. O yüzden biz
kendi sendikamızı kurmak istedik. Türkiye Sırbistan’dan çok çok daha gelişmiş
bir ülke, sizlerin iyi niyetli olması bizleri
cezbetti. Sancak’ta belediyelerde ve işletmelerde örgütlenip konfederasyon
kurmak istiyoruz. Tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz” dedi.
Konuşmalardan sonra Sendikamız Dış İlişkiler Uzmanı ve Kadın Komite Başkanı Yusra Erilli Kurumlu, Toplu İş Sözleşmesi uzmanı ve
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Gençlik Komitesi Başkanı Osman Sarı, Engelliler Komitesi Başkanı
Hanifi Karadağ, Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Hacer Türk Albayrak,
Eğitim Uzmanı Fatih Mehmet Bakırtaş çalışma alanlarıyla ilgili konularda sunum yaptılar.
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ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI

BAŞKANLAR KURULUNDA 696 SAYILI KHK SEVİNCİ
başından beri süreci sahiplenen, destek olan ve bugün elde edilen
büyük başarının gerçekleşmesi konusunda üzerine düşeni kendine
yakışır bir şekilde yerine getirmiştir. Bu süreçte sendika olarak hep
üyelerimizin yanında durduk. Taşeron sistemine son verilmesi ile
kamuda kaliteli hizmetin önü açılmış ve yıllardır sürmekte olan hukuksuzluk son bulmuştur. 696 sayılı KHK kamuda köle istihdamını
sonlandırmış, hem kurumları hem de ülkemizi rahatlatmıştır. Ayrıca
bütçeden haksız bir şekilde transfer edilen kaynağın bütçede kalmasını sağlamıştır. Bu bağlamda yüzbinlerce işçiye kadro müjdesini
veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. “ dedi.
Başkanlar Kurulumuzca Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın
Mahmut ARSLAN'a emek mücadelesine verdiği değerli katkıları için
teşekkür plaketi takdim edildi.

İSTANBUL VE İZMİR TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI

Sendikamızın Başkanlar Kurulu 24-26 Aralık tarihlerinde Ankara/
Kızılcahamam’da yoğun gündemle toplandı. Konfederasyonumuz
Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN, Genel Başkanımız Baki
GÜLBABA, Genel Yönetim Kurulumuz, Türkiye’nin dört bir yanından
gelen İl Başkanlarımız ve genel merkez çalışanlarımızın da katıldığı başkanlar kurulumuzun gündeminde taşeron işçilerinin kadroya
geçirilmesiyle ilgili yayınlanan KHK geniş çaplı olarak ele alındı.

Genel Başkanımız Baki GÜLBABA ve Genel Yönetim Kurulumuzun
katılım gösterdiği İzmir ve İstanbul’daki temsilcilerimizle gerçekleştirilen Temsilciler Meclisimiz 30 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında
toplandı. Yapılan toplantılarda temsilcilerimizin ve üyelerimizin işyerlerinde karşılaştıkları sorunların çözümü, teşkilat içi konular ve
696 sayılı KHK nın uygulanma süreci ile ilgili sorunlar ele alındı. Yapılan temsilciler meclisi toplantılarında İstanbul İl Başkanlığı görevine Temel Yazıcı getirilirken, İzmir İl Başkanlığı görevine ise Sibel
ŞAHİN getirildi. Genel Başkanımız Baki GÜLBABA yeni görevlerini
layıkıyla yapacaklarını belirterek Temel Yazıcı ve Sibel ŞAHİN’e başarılar diledi.

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN konuşmasında Öz Büro İş Sendikasının kuruluşunu hayırla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Sendikalarımızda, çalışanların sendikalı
olmalarını istedik. Onların da yasal gerekli haklarını almalarını istedik” dedi.
Taşeron konusuna değinen Arslan, “Taşeron konusundaki çalışmalarımızı sürdürürken ihlasla, samimiyetle ve iyi niyetle çalışmalarımızı yürüttük” dedi.
Arslan, “Yeni taşeron düzenlemesiyle artık kamuda taşeron sisteminden vazgeçilmiş oluyor” diyen Arslan, “Kamuda çalışan taşeron
işçi üyelerimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Bu görevlerini yerine getirirken kamu işçisi olmanın moral ve motivasyonu ile
çalışmaya devam edeceklerdir. Bu yeni dönem kamu hizmetlerinin
kalitesinin ve verimliliğinin çok daha yukarılara çıkacağı bir dönem
olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren sendikamızın Genel Başkanı Baki
GÜLBABA konuşmasında ; Konfederasyonumuz Hak-İş sürecin
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AŞKIN HİÇ BİTMESİN
Taşeron, insanın ihaleye çıkarıldığı utancın adıydı
Taşeron, insanın paraya boğdurulduğu karanlığın adıydı
Taşeron, bir yanıyla emek sömürüsü
Bir yanıyla da kriz şebekesinin altın kozuydu
Her an tetikleyecekleri
Fay hattıydı taşeron
Oyunu yine sen bozdun
Gözünü iktidar bürüyenler
Aklını parayla bozanlar
Cambazlar, işbirlikçiler, Brütüsler
Hepsi ters köşe şimdi
Cumhurun reisinden döndü yanlış hesap
Kanun hükmüyle yasaklandı taşeron
Asıl iş-yardımcı iş yalanıyla emeği çalınanlar
Haklıyken haksız muamelesi görenler
Köle pazarlarında satılanlar
Kör kuyulara atılanlar
Bayram etmekte şimdi
Sevinmekte milyonlar, dualar yükselmekte semaya
Heyhat ki üzülmekte birileri, yas tutmakta, kahrolmakta
Çünkü artık istismar edemeyecekler
Hepsi şokta ne kadar kaos tüccarı varsa
Kriz ve kaos tüccarlarının üzüntüsünü anladık
Peki her şeylerini emekçilere borçlu olanlara ne demeli
Biliyoruz taşeron işçisi üzerinde yok bir emeğiniz
Tamam biliyoruz çok istediniz ÖSP’yi
Çıksın diye çok beklediniz 4E
Olmadı memur yalanına sarıldınız
Yetmedi sahte statüler ısmarladınız, olmayınca hiçbiri
Suçluyor, karalıyor, saldırıyorsunuz
Bırakın Hak-İş’e saldırmayı ayıptır, günahtır
Hak-İş bir baştan bir başa, karış karış dolaşırken ülkeyi
Bırakmamışken sıkılmadık tek bir taşeron çalışanı eli
Tek başına verirken mücadeleyi
İlmek ilmek dokurken kadroyu
Siz neredeydiniz
Bırakın saldırıyı da cevap verin
Hak-İş binlerce taşeron işçisini, defalarca Ankara ve İstanbul’da bir
araya getirerek gündem oluştururken
Hak-İş 6552 sayılı yasanın çıkarılması için uğraş verirken
“ÖSP’ye Hayır” imza kampanyasında yüzbinlere ulaşırken
Taşeron sorunuyla ilgili anketler, araştırmalar, çalıştaylar yaparken
Siz neredeydiniz
Ne kadar çok üye, o kadar çok aidat
Ne kadar çok aidat, o kadar çok lüks hayat bitti artık
Hem emeğin kazanımlarından rahatsız olup
Hem de işyeri işyeri dolaşıp
Yalan söyleyerek çalışanları huzursuz etmek ayıptır
İnsanların aklıyla oynamayın ve bilin ki

Artık sendikalar rahatın, rantın, konforun merkezi değil
Haksızlığa ve sömürüye direncin adresi olacak
İnsana ve emeğe saygısı olan herkes
Taşeronu yasaklayan kararnameyi ayakta alkışlamalı
Çünkü bu küresel sermaye düzenine bir başkaldırıdır
Çünkü bu tarihi ve haysiyetli bir duruştur
Bu devrimi;
Benim üye sayım ne olacak
Benim aidat gelirim ne olacak
Benim işkolum ne olacak üzerinden okuyanlara yazıklar olsun
Sayın Cumhurbaşkanım
Emekçiler de halkımız da bütün algı operasyonlarına karşın
Küresel güç odaklarıyla mücadelenizi biliyor ve destekliyor
Siz de çok iyi bilmektesiniz ki bu ülkede
Sorunu hep mutlu azınlıklar çıkardı
Paralı, makamlı ünvanlılar çıkardı
Halkı küçük kendini büyük görenler çıkardı
Birileri paranın, makamın, dünyanın oyuncağı olurken
İşsizler, yoksullar, mutsuzlar hep vatan dedi
Artık Türkiye eski Türkiye değil
Bu ülke artık Amerikan ağzıyla konuşan
İki tane patronun, iki tane politikacının
İki tane gazetecinin, iki tane bürokratın
Ayar verebileceği bir ülke değil
Sayın Cumhurbaşkanım
Asla üzmesin seni birileri
Dert etme başka mahallelerde ikbal arayanları
Biliyorsun doğruların kaderidir yalnızlık
Siz milletin yanında durdukça, siz oyunları bozdukça
Siz dünya beşten büyüktür dedikçe, emperyalizme direndikçe
İman bize yeter dedikçe
Yunus’u, Mevlana’yı, Hacı Bektaş’ı, Ecdadı yaşadıkça
Biz hep senin yanında olacağız
Kim kime uşaklık ederse etsin
Kim kiminle kirli ilişki kurarsa kursun
Okyanus ötesinin karanlık odalarında
Ne tür kahpe senaryolar yazılırsa yazılsın
Biz vatan demeye devam edeceğiz
Olimpos’un adı devlet olan çeteleri
Nereden, nasıl, neyle saldırırsa saldırsın
Hira’nın çocukları daima seninle olacak
Sayın Cumhurbaşkanım
Devletimizi kamuda köle istihdamı ayıbından kurtardığın için
Hayatı rakam ve makam sananlara derslerini verdiğin için
Duygu ve düşünce dünyasını matematiğe kaptıranlara
Hakikati haykırdığın için
İnsan en şerefli varlık, emek en yüce değer dediğin için
80 milyonun kardeşliği ve huzuru için
Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için
Güçlü ve zengin bir Türkiye için
Dünya halklarının barışı için
Aşkın hiç bitmesin
Yolun hep açık olsun
(05.01.2018)

Baki GÜLBABA

Öz Büro İş Sendikası
Genel Başkanı
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ÇELİK-İŞ SENDİKASI
GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, BOSNA
HERSEK’TE METAL İŞÇİLERİ PROGRAMINA KATILDI
Daha sonra programda konuşan Genel
Başkanımız Değirmenci, Bosna Hersek ile
ülke olarak güçlü, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğunu ifade ederek, düzenlenen
bu programı önemsediklerini, etkinliğin,
gelişen ilişkilere büyük katkı sağlayacağını
ifade etti.
Bosna Hersek halkının ve işçisinin mutlu
ve huzurlu bir geleceğe sahip olması için
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Değirmenci, “Bugün dünyanın
dört bir yanındaki sendika yöneticileriyle bir
araya gelmiş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Küreselleşen dünyada,
uluslar arası sendikal işbirliğinin önemi de
her geçen gün artmaktadır. Yapacağımız
işbirliği çalışmaları, işkolumuz metal sektöründe alınteri döken işçilerin geleceği için
büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Bosna-Hersek’in
başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Metal İşçileri Günü dolayısıyla
düzenlenen programa katıldı.
Arnavutluk, Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan gibi 9 ülkeden 11
sendikanın katıldığı programın ev sahipliğini Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Ismet Bajramovic ve Bosna
Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı Bayro Melez yaptı.
Programın açılış konuşmasını yapan Konfederasyon Başkanı İsmet
Bajramoviç, Çelik-İş Sendikasının katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda Değirmenci, basın mensupları aracılığıyla Bosna
Hersek kamuoyuna da sendikamızla ilgili bilgiler verdi.
Programın ikinci gününde Genel Başkanımız Değirmenci, Konfederasyon Başkanı İsmet Bajramoviç ve Sendika Başkanı Bayro Melez ile
konfederasyon binasında bir araya geldi.
Burada da sendikal işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Etkinlikler, katılımcı sendika yöneticilerinin onuruna verilen yemekle
son buldu.
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SENDİKAMIZIN YENİ YIL HEDİYESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sendikamızın, üyelerimize yeni yıl hediyesi olarak dağıttığı duvar saatleri, üyelerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
‘Sosyal Sendikacılık’ ilkesiyle üyelerimize, her yeni yıla girerken hediye vermeyi gelenek haline getiren ve geçtiğimiz yıl üyelerimize kaliteli
ve kullanışlı sırt çantası dağıtan Sendikamız, bu yıl da üyelerimize tasarımıyla dikkat çeken ahşap duvar saati hediye etti.
Kalitesiyle ön plana çıkan duvar saatleri, hem üyelerimizin, hem de
işverenlerin büyük beğenisini topladı.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Sendikamız Genel
Başkanı Yunus Değirmenci, “Üyelerimizin alınteri akıtarak, emeklerini ortaya koyarak elde ettiği kazançlarından kesilen aidatları hizmete
dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun için üyelerimizin üniver-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Ocak 2018

sitede okuyan yüzlerce evladına burs veriyoruz. Sendikal hareketimize büyük katkı sağlayan eğitim seminerleri düzenliyoruz. Üyelerimizin düğün-cenaze gibi iyi ve kötü gününde yanında oluyoruz. Sosyal
sendikacılık çalışmalarımızın bir parçası olarak şimdi de üyelerimize
her yeni bir yıla girerken yaptığımız gibi bu yılda onların beğenecekleri
bir hediye veriyoruz” diye konuştu.
Üyelerimizden dağıttığımız hediyelere yönelik çok sayıda olumlu geri
dönüşler aldıklarını belirten Genel Başkanımız Değirmenci, “Bir sendikacı olarak, bizleri mutlu eden tek şey, üyelerimiz yüzlerindeki sevinç
ve mutluluktur. Bunu imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle, hayata
geçirdiğimiz projelerle başarmaya çalışıyoruz. Hediyelerimizle onları
sevindirebildiysek ne mutlu bize. Tüm üyelerimiz duvar saatlerini iyi
günlerde kullansınlar” dedi.
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öz fİNANS İŞ
EROĞLU, GÜVEN TAZELEDİ
Öz Finans-İş Sendikası'nın 2. Olağan Genel
Kurulu gerçekleşti

Ömer Yılmaz, Liman İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, Öz Büro
İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karaderili, Hizmet İş Senikası Genel Başkan Vekili
Hüseyin Öz, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, Öz
Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Öngel, HAK-İŞ’e bağlı yöneticileri, Ziraat Bankası ile Halk Bankasının yöneticileri, delegeler,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Genel Kurulun Divan Başkanlığını Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil yaptı.

HALKBANK'A SAHİP ÇIKALIM
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın
aslında Halkbank'a ve Türkiye'ye yönelik bir yargılama olduğunu
belirtti.
2. Olağan Genel Kurula Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Türk Parlamenterler Birliği
Başkanı Nevzat Pakdil, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet
Şahin, Mustafa Toruntay ve Settar Arslan, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Peyami Ömer Özdilek, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Himmet Aksoy, Karabük Demirçelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Öz İnşaat
İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Öz Sağlık İş Sendikası
Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Güven Sen Sendikası Genel Başkanı

Halkbank ve Ziraat Bankası çalışanlarıyla belki de Hak-İş'e bağlı
sendikaların da katıldığı "Halkbank'a sahip çıkma" anlayışıyla bir etkinlik yapmak istediklerini anlatan Arslan, tüm sendikaların, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndaki üyelerin bu milli bankaya yönelik operasyona karşı bir duruş sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.
Halkbank üzerinden Türkiye'ye verilen bu mesaja, kendilerinin de
bir mesajı olması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Halkbank'a hep
birlikte sahip çıkacağız. ABD'nin emperyalist emellerinin önünde
durduğu için Türkiye ve Halkbank'a verilmek istenen mesaja, Türkiye'den yerli ve milli bir mesaj vermek bize düşüyor. Bunu da inşallah
önümüzdeki günlerde gerçekleştirmiş oluruz."dedi

ÖZ FİNANS İŞ GÜÇLÜ BİR SENDİKADIR
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu konuşmasına
Mescidi Aksa'ya selam olsun diye başlayarak, "Miracın Dünya ayağı,
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İLKLERİN SENDİKASIYIZ
İki kamu bankasında birden örgütlenmeyi başaran ilk sendikayız diyen Eroğlu, "E-devlet üzerinden ilk üyelik başvurusu yapılan sendikayız. Üyelik çalışmalarının başlamasından itibaren 8 ay geçmeden
yetki alan ilk sendikayız. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi mensubu
olmakla onur ve şeref duyduğumuz, köklü iki kamu bankamız tarihinde ilk Toplu İş Sözleşmelerine imza atan sendikayız. Bu ilkleri
yaşamamızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sendikacılık, üyeleriyle, temsilcileri, baş temsilcileri, kurulu şube başkanları, genel merkez yöneticileri ve konfederasyonu ile örgütlü bir sivil
toplum hareketidir. Sendikacılık uzun soluklu bir yürüyüş olduğunun
bilincindeyiz. Bütün sorunların bir anda çözüme kavuşturulmasının
mümkün olmadığının herkes gibi bizlerde farkındayız. Sendikacılık
emek ve hak mücadelesinde etkili ve doğru bir araçtır. Bizler, Öz Finans İş Sendikası olarak bütün bu ilkelere bağlı kalarak dört yılı geride bıraktık. Yeni dönemde üyelerimize nefesimizin yettiği yere kadar,
azimle bayrağı taşımaya çalışacağız ve arkadaşlarımızla alnımızın
akıyla bir eser bırakmaya gayret edeceğiz."

EROĞLU, YENİDEN BAŞKAN
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, tüm delegelerin desteğini alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sayın Ali Kılıç, Sayın İrfan Kemal
Karatosun, Sayın Abdulkadir Sağlam, Sayın Atıf Güdül, Sayın Saim
Esken, Sayın Osman Yıldız seçildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
BELİRLENDİ
insanlığın ilk kıblesi, peygamberler şehri, Haçlı seferlerinin hedefi,
işgal altındaki kutsal şehir ve Filistin'in başkenti Kudüs'e içindeki
Mescidi Aksa'ya ve Miracın peygamberine selam olsun."dedi.
Eroğlu, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Kuruluşumuzdan hemen sonra gerçekleştirdiğimiz ilk
olağan kongremizin üzerinde 4 yıl geçti ve bugün de sendikamızın
ikinci olağan kongresini yapıyoruz. İkinci Olağan Genel kurulumuz
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün sendikamız 14 Kurucu
Şube Başkanı, 81 İl Baş temsilcisi, 430 il temsilcisi, 81 İl kadın komisyonları başkanı ve üyeleri ile 40 binden fazla üyesiyle Bankacılık
iş kolunun hem üyesi olduğumuz Hak-İş Konfederasyonu'nun güçlü ve saygın bir sendika olmanın gururunu yaşıyoruz."

Bankalar Koordinasyon Başkanlığına Ali Kılıç, Genel Sekreter ve
Mali İşler Başkanı İrfan Kemal Karatosun, AR-GE Başkanı Abdulkadir Sağlam, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Atıf Güdül, Eğitim
ve Sosyal İşler başkanı Saim Esken, Dış İşleri Başkanı Osman Yıldız
getirildi.

DENETİM VE DİSPLİN KURULU
Denetim Kurulu Başkanlığına Ercan Bakırcı, Raportörlüğüne M Hayri Özbak, Üyeliğine ise M. Akif Özer getirilirken, Disiplin Kurulu Başkanlığına Ayşe Özkan, Raportörlüğüne Celil Atasoy, Üyeliğine ise
Çağatay Yılmaz atandı.

ÖZ FİNANS İŞ AİLESİNDEN YARDIM KAMPANYASI
Öz Finans İş Sendikası Genel Merkezi
tarafından organize edilen yardım kampanyası ile Muş'un Tekyol İlköğretim
Okulu öğrencilerinin kışlık ihtiyaçları
giderildi.
144 öğrenciye mont, bot, çanta, eşofman
takımı, çorap, atkı, bere hediye edildi.
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı
Ahmet Eroğlu, "Muş Temsilciliğimizin

talebi, üyelerimizin duyarlılığı ile köy
okulumuzda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılayarak onlara
destek olduk. Sendika olarak sosyal farkındalık projelerinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40 bini aşkın üyesi ile
Öz Finans İş her geçen gün büyüyen bir
ailedir. Bu büyük aile bundan sonrada el
ele vererek bu tür projelerde yer alacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI

ŞAHİN, Aynes Gıda’da TİS
İmzalamak bİzİm İçİn ayrıcalıktır
bing uygulanmadı. Anayasa tarafından
güvence altına alınan işçilerin örgütlenme
özgürlüğü çoğu işveren tarafından çeşitli
bahanelerle engellenirken, Aynes Gıda Yöneticileri tam aksi bir tutum sergileyerek
isteyen her çalışanın sendikamıza üye olmasının önünü açtı. Kendilerine teşekkür
ediyorum” dedi.

SENDİKAL GÖRÜŞMELERİN
BAŞARILI OLDUĞU TEK ŞİRKET

Hak İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, sendikamızın yeni örgütlendiği Aynes Gıda
A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Şahin, “Sektörün en
önemli amiral gemilerinden biri olan Aynes Gıda’da örgütlenmek ve
burada toplu İş sözleşmesi yapmak ve burada ÖZ GIDA İŞ olarak var
olmak gerçekten bizim için ayrıcalıktır.” diye konuştu.

Şahin, firmada işçilere önemli haklar tanındığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez
FETÖ'yle mücadele kapsamında kayyum
tayin edilen şirketlerden birinde sendikal
örgütlenmeyi yaptık. Bunu da toplu iş sözleşmesi imza töreniyle taçlandırdık. Kayyum atanan şirketleri şimdi
başarıyla yönetilen ve daha önce iflas istenen şirket bugün ayağa
kalkmış durumda.

GECE ZAMLARI, SOSYAL HAKLARIN HEPSİ KONULDU

Sendikamız Öz Gıda İş ile Aynes Gıda A.Ş. arasında, 1.050 işçiyi
kapsayan 2 yıl süreli I. dönem toplu iş sözleşmesinin imza töreni
28 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Törene, Genel Başkanımız Mehmet Şahin'in yanı sıra, Aynes Gıda CEO vekili İsmet Kabak,
Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Ak Parti Acıpayam
İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı, Genel Başkan Yardımcımız Tevfik Ali
Hançeroğlu, Aynes Gıda Yönetim Kurulu Üyeleri Nail Çamlı Hülya
Karadeniz, Ahmet Öz, İbrahim Paşalı, Melih Serim, Ahmet Yalçın
Yalçınkaya, çalışanlar ve Basın Mensupları katıldı.

Çok iyi bir sözleşme yapıldığını, imzalanan sözleşmelerde ilk defa
yılda bir kez ikramiye uygulaması olacağını belirten Şahin; Gece
zamları, sosyal haklar, enflasyonun üzerinde refah artışı, eğitim
zamları, bayram paraları rakamsal olarak yer aldı. İşçiler hak ettiklerini alacaklar. İmzalanan sözleşmenin başta işletmemize, sendikamıza ve ülkemiz ekonomisine hayırlar getirsin" dedi.

ŞAHİN: AYNES GIDA YÖNETİMİ ÇALIŞANLARIN
ÖRGÜTLENMESİNİ ENGELLEMEDİ

Aynes Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çamcı, “kayyum yöneticiler olarak toplu iş sözleşmesinde bir sakınca görmediklerini vurgulayarak, "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye bağlanan bin
19 şirket var. Bu şirketlerin içinde toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk
şirket Aynes oldu” dedi.

Genel Başkanımız Mehmet Şahin, törende yaptığı konuşmada, "örgütlenme çalışmalarımız sırasında işçilerin hiçbirine baskı ve mob-

İLK KEZ KAYYUMDAKİ BİR ŞİRKETTE, TOPLU
SÖZLEŞME İMZALANDI
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"Kayyum atanan şirketler arasında Aynes bir ilki yaşadı. HAK-İŞ'e
bağlı sendikayla toplu iş sözleşmesi imzaladık." ifadelerini kullanan
Çamcı, şöyle devam etti:
"Biz kurumsal firmayız. Kurumsal firmalarda da sendika sözleşmesi olur. İşçilerin yanında olacaksınız. Çalışanlarınızı hem kollayacak-

sınız hem de verim almaya çalışacaksınız. Bu nedenle yöneticiler
olarak burada bir sendika olmasını istedik. Hem fabrikamız kazansın hem de işçilerimiz geleceğine dört elle sarılsın istedik. Herkes
memnun biz de memnunuz” şeklinde konuştu.

C.P İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!
CP Standart Gıda Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması
Sendikamız iki buçuk yıldır C.P Gıdanın beyaz et ve yem fabrikalarında sendikal bir örgütlenme çalışması yürütmektedir. Örgütlenme
çalışmalarımız sırasında CP işverenliğinin sendikal örgütlenmeyi
kırma maksatlı olarak inandırıcı olmayan sebeplerle üyelerimizi işten çıkarmış, bununla da yetinmeyerek ikna odalarında üyelerimizin
e-devlet şifrelerini isteyerek sendikadan istifaya zorlamışlardır.
CP Standard Gıda yetkililerinin bu hukuksuz uygulamalarına dur
demek için Genel Başkan Yardımcımız Emin Sürücü, İstanbul’da
kurulu CP Standart Gıda Genel Merkezi önünde işçilerle birlikte yaptığı basın açıklaması ile CP yetkililerinin tutumunu protesto ederek,
mobbinge son verilmesini, atılan işçilerin geri alınmasını ve anayasal bir hak olan sendikalaşma haklarının tanınmasını istedi.
04 Aralık 2017 pazartesi günü yapılan basın açıklamasına Genel
Başkan Yardımcımız Emin Sürücü, Teşkilatımızın Şube Başkanları
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Örgütlenme Daire Başkanımız,
Örgütlenme Uzmanımız, üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
CP Genel Merkezi önündeki eylem yapan üyemiz işçiler, “Sendika
Hakkımız Söke Söke Alırız, Direne Direne Kazanacağız, Gemileri
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Yaktık Geri Dönüş Yok, CP Şaşırma Sabrımızı Taşırma ve İş Ekmek
Yoksa Barış Da Yok, Baskılar Bizi Yıldıramaz, CP işçisi yalnız değildir, Sendika hakkımız engellenemez, İnadına sendika inadına Hakİş” sloganlarını attı. Açıklamanın ardından CP Genel Merkezi önüne
siyah çelenk bırakan işçiler şirket yönetimine sarı kart gösterdiler.
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Öz İplİk-İş Sendİkası Genel Başkanı Murat İnanç’tan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım’a ve
Bakan Sarıeroğlu’na mektup:
“7036 ve 4857 sayılı kanunlarda yapılan değişiklik ve düzenlemeler kazanılmış haklarını
kaybetme noktasında çalışanlarda tedirginliğe sebep olmuş ve üzüntüyle karşılanmıştır.”
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat
İnanç, 13 Aralık 2017 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sn. Başbakan
Binali Yıldırım ve Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na bir mektup
gönderdi.
İnanç mektupta; 25.10.2017 tarih ve 30221
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan
kimi değişiklik ve düzenlemelerin, çalışanlar
aleyhine çok büyük sakıncalar ve hak kayıpları getirdiğini, bu düzenlemenin, iş barışı ve
emeğin korunması anlamında hiçbir suretle
çalışma hayatına katkısı olmayacağından,
acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
belirtti.
İnanç mektupta şu ifadelere yer vermiştir;
“4857 sayılı İş Kanunu’nun 20 ve 21.maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası çalışanların mevcut hakları geriye götürülüp hak
kayıplarına neden olunduğu gibi bir yönüyle
de işverenleri davaları uzatmaya teşvik eden,
kötü niyetli işverenleri adeta ödüllendiren
mahiyettedir. Şöyle ki,
Değişiklik öncesi mevcut düzenlemede; geçersiz sayılan fesih sonrası işçinin işe başlatılmaması halinde, ödenmesi gereken 4-8
aylık ücret tutarındaki işe başlatmama tazminatı, yargı kararıyla kesinleşen ve yargı kararı
sonrası işe başlama başvurusunda bulunan
işçinin işe başlatılmadığı tarihte geçerli ücret
baz alınarak hesaplanmakta iken, (geçersiz
sayılan fesihle işe iade başvurusu arasındaki asgari ücret ,TİS vb..ücret artışları dikkate
alınmak suretiyle en son işe başlatmama tarihindeki ücret ) anılan değişiklik sonrasında
işçiye ödenmesi gereken işe başlatmama
(iş güvencesi ) tazminatı, işe iade davasının
açıldığı tarihteki ücret baz alınarak belirlenecektir. Yargılama sürecindeki ücret artışı
ve değişiklikler dikkate alınmayacaktır ki,
bu durum kötü niyetli işverenleri –yargılama
ne kadar sürerse sürsün ödenecek tazminat
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tutarı aynı kalacağından/değişmeyeceğinden -adeta davayı uzatmaya özendirecek ve
ödüllendirecektir.
Örnek vermek gerekirse iş sözleşmesinin
feshedildiği tarihte yasal asgari ücret 1.000
TL’dir. Yerel mahkeme ve istinaf dahil yargılama 2 yıl sürmüştür. Yargı kararının kesinleşerek işçinin işe başlama başvurusunda
bulunduğu /işverence işe başlatılmadığı tarih
itibarıyla yasal asgari ücretin 1.500 TL olduğunu varsayarsak değişiklik öncesi işe başlatmama tazminatı 4-8 ay olarak belirlenen
süreye göre en az 4 ay x 1.500 TL=6.000 TL
veya en fazla 8 ay x 1.500 TL =12.000 TL iken,
7036 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası
en az 4 ay x 1.000 TL=4.000 TL veya en fazla 8 ay x 1.000 TL =8.000 TL olacaktır ki bu
durumun çalışanların aleyhine sonuçlar doğuracağı, kötü niyetli işverenleri adeta ödüllendirdiği ortadadır. Söz konusu düzenleme,
kazanılmış haklarını kaybetme noktasında 13
milyon sigortalı çalışan tarafında tedirginliğe
sebep olmuş ve üzüntüyle karşılanmıştır”

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI SARAR ve CCS GİYİM’DE
YETKİLİ SENDİKA
Eskişehir’de faaliyet gösteren SARAR Giyim Tekstil Enerji, San Tic.
A.Ş.ve CCS Giyim San Tic. A.Ş işçileri, Öz İplik-İş Sendikası’na üye
oldu.
Öz İplik-İş Sendikası bir süre önce, SARAR ve CCS Giyim işçilerinin
talebi üzerine Eskişehir’de faaliyet gösteremeye başladı. Vardiya giriş çıkışlarında işçileri karşılayan Öz İplik-İş heyeti, işçilere sendikaya üye olma konusunda bilgilendirdi.
Bir süre fabrika önünden ayrılmayan ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası, SARAR
Giyim Tekstil Enerji, San Tic. A.Ş.ve CCS Giyim San Tic. A.Ş’de çoğunluğu sağladı.
CCS Giyim San Tic. A.Ş işçileri için 1 Kasım 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki
için başvuran Öz İplik-İş, SARAR Giyim Tekstil Enerji, San Tic. A.Ş. işçileri içinde 6 Kasım 2017 tarihinde
bakanlığa başvurdu. 20 Kasım 2017 tarihi itibarı ile
de ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından CCS
Giyim San Tic. A.Ş.’de ve SARAR Giyim Tekstil Enerji, San Tic. A.Ş.’de yasanın aradığı çoğunluğu Öz İplik-İş’in sağladığına dair yetki tespit yazısı çıktı.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İNANÇ, işçilerin sendikaya üye olmasıyla ilgili olarak; “ Örgüt-
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lenmenin hayli zor olduğu tekstil sektöründe Öz İplik-İş, sendikacılık
tarihinde rekor niteliğinde bir sendikalaşma faaliyeti ortaya koydu.
CCS ve SARAR olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 işçinin çalıştığı iki
işyerinde 20 gün gibi kısa bir süre içinde çoğunluğu sağladık, yetkiye
başvurduk ve yetkimiz çıktı. Tüm SARAR ve CCS çalışanlarına ve Öz
İplik-İş teşkilatına hayırlı olsun. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarı, Öz
İplik-İş bayrağını taşıyan tüm işçilerindir. Eskişehir’de sendikamıza
üye olan işçi arkadaşlarımız için bir yer tuttuk. Yakın zamanda yerimizin resmi açılışını da yapacağız” şeklinde konuştu.
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ÖZ sağlık-İŞ SENDİKASI
Sendİkamıza Bağlı Taşeron İşçİlerden
Cumhurbaşkanımıza Teşekkür
Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN Başkanlığında HAK-İŞ üyesi
taşeron işçilerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a taşeron çözümü için teşekkür etmek amacıyla Esenboğa Havaalanındayız. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.

3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
Öz Sağlık İş Sendikası olarak Saray Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ettik. Engelli vatandaşlarımızın her türlü bakım ve rehabilitasyona imkan sağlayan, onların bakımıyla yakından ilgilenen kurum ve
üyelerimizin şahsında Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.

Bolu Milletvekili Sayın Ali
ERCOŞKUN Bey’i ziyaret ettik
Bolu Milletvekili Sayın Ali ERCOŞKUN’u Hak-İş Genel Sekreteri Osman YILDIZ Bey’le ziyaret ederek istişarelerde bulunduk
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ÖZ sağlık-İŞ SENDİKASI 2.Olağan Genel KuruluNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Sendikamız 2.Olağan Genel Kurulu 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
Hak-İş Genel Başkanımız Sayın Mahmut ARSLAN’ın da katıldığı
Genel Kurula, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Danıştay üyesi Muharrem Özkaya, Ak Parti Eski Manisa Milletvekili ve
Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ
Ankara İl Başkanı Hasan Çiloğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası delegeleri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Divan kurulu başkanlığını konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’in yaptığı divan kurulu, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Öz Büro-İş Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Remzi Karataş ve divan kurulu üyeleri tarafından
oluşturuldu.
Genel kurula hitaben konuşan Hak-İş Genel Başkanımız Mahmut
Arslan,
Genel Başkan Sayın Devlet SERT’in ’’Görev verilir, istenmez’’ ilkesini
başarıyla uyguladığını ifade eden Sayın ARSLAN Öz-Sağlık İş Sendikasının yakaladığı büyüme ivmesinin devam etmesini temenni
ederken seçilecek olan Genel Başkan ve Yöneticilerine başarılarının
devamını diledi.
Öz Sağlık-İş Sendikasının mutlaka özel sektörde yer alması gerekliliğini vurgulayan Arslan, “21’inci yüzyılın sendikal yapılarının güç
kazanabileceği, büyüyebileceği en temel alan özel sektördür. Sendikacılığın bütünüyle akılla, mantıkla ve reel bir kısım gerçeklerle
yapılabildiği alan özel sektördür. Dolayısıyla bizim Öz Sağlık-İş Sendikamızın hastanelerde, polikliniklerde çeşitli sağlık kuruluşlarında
mutlaka var olması gerekiyor”
“Biz sıradan bir örgüt değiliz. Biz yola çıktığımızda bir davanın mensubu olduğumuz bilinciyle yola çıktık. HAK-İŞ bizim büyük bir davamız, büyük bir sevdamızdır. Bizler de bu davanın, bu sevdanın birer
neferi olarak yola çıktık” dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikasının dava inancıyla yola çıktığı için başarılı olduğuna işaret eden Arslan, “Öz Sağlık-İş Sendikası mutlaka özel
sektörde var olmalıdır. Çünkü sendikacılığın reel ilerleyebileceği
alan özel sektördür” ifadelerini kullandı.
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Devletimiz Artık Taşeron Sisteminden vazgeçiyor
5 Aralık 2017 tarihinde Ak Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenleme ile
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm taşeron işçilerin artık
işçi kadrosuna alınacaklarının açıklanmasını tarihi bir karar olarak
değerlendiren Arslan, “Hükümetin yaptığı açıklamaya göre devletimiz artık taşeron sisteminden vazgeçiyor. Bu çok tarihi bir karardır.
Taşeron işçiliği sisteminden kamu işçiliğine döndüğümüzde kamunun daha fazla kazanacağından emin olun. İnanın bütünüyle bu maliyet kamunun lehine olacak” açıklamasında bulundu.
Genel kurula hitaben konuşan Sendikamız Genel Başkanı Devlet
Sert,
“Bütün uzun yolculuklara bir ilk adımla başlanır” sözünden hareketle; 2014 yılında mütevazı bir adımla başlayan bu yürüyüş, ortaya
konulan vizyon, Öz-Sağlık İş’i işkolunun en büyük sendikası konumuna getirmiştir.
Bu bakımdan sizlere teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Sendikamızın, Hak-İş çatısı altında faaliyetlerini yürütebilmesi ve
teşkilatlanıp büyümesinde bizlere yol gösteren, Maddi ve manevi
desteklerini bizlerden esirgemeyen, Bizi büyük HAK-İŞ Ailesi’nin
önemli bir ferdi kabul ederek, yılmadan, zaman mefhumu tanımadan bizimle birlikte olan Sayın Genel başkanımız Mahmut Arslan’ın
nezdinde tüm kardeş sendikalarımıza huzurlarınızda şükranlarımı
sunuyorum,
Gerçekleştirmekte olduğumuz 2.Olağan Genel Kurulumuz
Sizlerin Bayramıdır. BAYRAMINIZ KUTLU, İŞÇİ KADROLARINIZ
HAYIRLI UĞURLU OLSUN. HAK-İŞ hangi değer ve misyona sahipse, Yerel ve küresel sorumlulukları neyse, ÖZ-SAĞLIK İŞ’ de aynı
misyonu ideal edinmiştir. HAK-İŞ bizim ÜST KİMLİĞİMİZ ve Misyon
kaynağımızdır!
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ÖZ TAŞIMA İŞ 5 YAŞINDA!

Öz Taşıma-İş Sendikası 5'inci yılını 22 Kasım 2017 tarihinde düzenlediği etkinlikle kutladı. Programda konuşan Genel Başkan Mustafa
TORUNTAY, “Bugün 5'inci yılımızı doldurduk. 2012 yılında uzun bir
yolculuğa çıktık. Bu yolculukta zorlu günler geçirdik ama hiçbir zaman bizlere güvenenleri mahcup etmedik” dedi
Programın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Mustafa TORUNTAY, sendikasının bugünlere gelene kadar verdiği mücadeleden
bahsederek; “Ulaşım sektöründe 5 sendika bulunmaktadır. Biz bu iş
kolunda bulunan sendikaların arasında birinci sıradayız. Asla durmak yok yola devam. Birinci olduk diye yatıp uyumayacağız. Sendikamızı, konfederasyonumuzu büyütmek için çalışmaya her zaman
devam edeceğiz” dedi.
Sosyal sendikacılık alanında da lider sendika olduklarını belirten
Başkan TORUNTAY, “Geçen sene 900 öğrenciye bu sene ise 1480
öğrencimize burs vereceğiz. Bunun dışında her üyemizin çocuğunun
sünnetinde gram altını gönderiyoruz. Üyelerimizin evlenen çocuklarına da düğünlerinde çeyrek altın takıyoruz. Biz üyelerimize yakın
olursak, dertlerine ortak olursak büyürüz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğimize; AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve
HAK-İŞ Onursal Başkanı Salim USLU, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Orhan YEĞİN, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim
YAMALI ve diğer sendikaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda
davetli katıldı.
Etkinlik, pasta kesimiyle sona erdi.

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİ SİGORTALADI
Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerine fayda sağlamaya devam ediyor.
Üyelerin yaşanması olası bir kaza sonrası mağdur olmamaları isteyen Öz Taşıma-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladıkları
her üyesine Ferdi Kaza Sigortası yaptırdı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Genel Başkan Mustafa TORUNTAY; “Üyelerimizin başlarına gelebilecek Allah korusun ani ve harici

olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına
almak için tüm üyelerimizi Ferdi Kaza Sigortası kapsamına aldık.
Üyelerimize fayda sağlamak, elimizden geldiğince onları güvence
altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sigorta uygulaması
da bunlardan biri. Biz bugüne kadar olduğu gibi üyelerimizden aldığımız aidatları yine üyelerimize harcıyoruz, bundan sonra da harcamaya devam edeceğiz” dedi.
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ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI ÜLKENİN GELECEĞİNE
DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR
ÖRNEK SENDİKA
Genel Başkan Mustafa TORUNTAY’dan
sonra konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat CEYLAN ise; “Öz Taşıma-İş
Sendikası'nı kutluyorum. Oldukça önemli
bir faaliyet yürütüyorlar. Hedefleri olan bir
sendika ve inanıyorum ki, bu hedeflerine
kısa sürede ulaşacaklardır” dedi.
Nevzat CEYLAN'dan sonra söz alan AK
Parti Ankara Milletvekili Aydın ÜNAL ise;
“Eğitim yardımları için Öz Taşıma-İş Sendikasını tebrik ediyoruz. Sosyal sendikacılık
alanında öncülük eden sendikamızın diğer
sendika ve STK'lara örnek olmasını diliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa TORUNTAY; “Sosyal
sendikacılığın öncülüğünü yapıp bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince üyelerimizin çocuklarına birtakım desteklerde bulunuyoruz.”
Öz Taşıma-İş Sendikası, 30 Kasım 2017 tarihinde, üyelerimizin üniversitelerde öğrenim gören çocuklarına eğitim yardımında bulundu.
Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Genel Başkan Mustafa TORUNTAY; "Bu yıl eğitim yardımımızın ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene 900 öğrencimize yardım yapmıştık bugün bin 480 öğrencimize yardımında bulunacağız. Sosyal sendikacılığın öncülüğünü yapıp bu alanda çalışmalar
yapıyoruz. Elimizden geldiğince üyelerimizin çocuklarına birtakım
desteklerde bulunuyoruz” dedi.
Bu yardım ile üyelerimize küçük bir katkı sağlamayı amaçladık diyerek sözlerine devam eden Başkan Mustafa TORUNTAY; “Geçen yıl
iki ön lisans öğrencilerimize 150 lira, lisans öğrencilerimize ise 300
lira verdik, bu yıl 50 lira artırarak öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına ufak da olsa destek sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürerek,
üyelerimize ve evlatlarımıza elimizden geldiğince yardım edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
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SENDİKALAR ÜYELERİNİN AİLELERİNİ DE KOL KANAT
GERERSE DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI OLUR
Son olarak kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN
ise; “Sendikacılık gerçekten çalışanların hak ve hukuku korumak
adına önemli kuruluşların başında geliyor. Sendikalar sadece üye
sayısı ile değil üyelerinin ailelerini de kol kanat gererse daha güçlü
bir yapı olur. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize
yönelik yapılan bu yardımdan dolayı sendikamızı tebrik ediyorum”
dedi.
Etkinliğe; AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat CEYLAN, Aydın
ÜNAL, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN, EGO Genel Müdür
Yardımcısı İsmail ÖZDEMİR, Öz Finans-İş Sendikası
Genel Başkanı Ahmet EROĞLU, OLEYİS Sendikası Genel Başkanı
Vedat BÖKE, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp KARADERİLİ, üyeler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.
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YENİ HEDEFLERLE, TÜRKİYE OLEYİS
13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Kadın Komitemiz Kuruldu
Böke,“Bu hızlı çalışmada Genel Başkanımız ve
Hak-İş önderliğinde Kadın komitemizi oluşturduk. Kadın komitemiz Genel Merkez Yönetim
kurulu ve Şube Başkanlıkları ile tam bir uyum
içerisinde çalışıp, başta örgütlenme olmak
üzere, Ülkemiz ve Konfederasyonumuzun
bütün toplantılarına yoğun bir şekilde katılım
sağlayarak gerekli katkıyı OLEYİS olarak fazlasıyla yerine getirmişlerdir.

Genel kurula HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Mehmet
Şahin, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, OLEYİS
Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Kurucu
Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, OLEYİS Sendikası yöneticileri,
delegeleri ve basın mensupları katıldı.
Genel Başkanımız Vedat Böke, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada,
“2014 Şubat ayındaki kongremizde, üç hedefi ortaya koymuştuk.
“Kurumsal Bir OLEYİS”,”Şeffaf Bir OLEYİS”,”Çalışan ve Hızla Büyüyen Bir OLEYİS”'i oluşturmaktı. “Kurumsal olarak bütün birimleri
çalışan, şubeleri çalışan, komiteleri çalışan düzenli olarak MYK toplantılarını, Başkanlar kurulu toplantılarını ve Genişletilmiş Başkalar
kurulu toplantılarını düzenleyen, konfederasyonumuzun düzenlediği bütün organizasyonlarına katılım sağlayarak, kurumsal hedeflerimizi fazlasıyla yakaladı.”

Şeffaf Bir OLEYİS
“Böke, “Bir diğer hedefimiz olan şeffaf bir OLEYİS oluşturma konusunda, Denetim Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir tarafından Sendikalar kanunu çerçevesinde yasalara uygun olarak düzenli bir şekilde
denetimlerin yapıldığı, denetlemeler sonucunda oluşan verilerin
bütün delegelerin bilgisine sunulan şeffaf bir OLEYİS yapısı ortaya
koyuldu.”
“2014’te Hızlı çalışan ve sürekli büyüyen bir OLEYİS ilkesiyle yola
çıktık. Genel Kurul öncesi üye sayımız, 3.064 kişi iken, bu gün itibari
ile 15.000 üye sayısına ulaştık. Bize desteklerini esirgemeyen, Sayın
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ve Yönetim kuruluna, Hak-İşimizin il başkanlarına, ve özellikle zaman ve gün ayrımı olmaksınız
bize yardımlarını hiç esirgemeyen sayın Dr.Osman Yıldız’a teşekkürlerimizi borç biliriz.”

Kadın komitemizin bu çalışmaları sayesinde
OLEYİS tarihinde ilk defa bir kadın şube başkanı çıkartmış, 12 tane kadın arkadaşlarımız
şube yönetimi asil üyeliklerine seçilmişlerdir.
Bununla beraber Kongremizde 37 üst kurul
kadın delegemiz yer almaktadır. Toplam da
şube kurullarında görev alan kadın üyelerimiz 70’in üzerinde bulunmaktadır. Kadın komitemizin bu başarısından dolayı, Başta kadın komitesi başkanımız, Serpil Açıkgöz ve bütün yönetimini, şube
başkanlarını tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum. Yeni dönemde
daha güçlü bir kadın komitesi olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum.
“Bu dört yıllık dönem içerisinde turizm sektöründe yaşanan çok
önemli sorunlar, başta terör olmak üzere 15 Temmuz süreci, Ülkemizin sınırlarında yaşanan savaş, FETÖ, gibi terör örgütlerinin
Hedeflerinden biri olan “ekonomiyi baltalama” girişimleri çeşitli zaman ve yerlerde faaliyet göstererek Türk turizminde etkisini arttırdı.
Hizmet sektörünün önemli bir kolu olan turizm endüstrisinin terör
örgütünün üyeleri için kolay hedef olmasıyla turistik destinasyonları
etkileyen terörist faaliyetlerin ülkenin ekonomik ve sosyal kollarına
büyük zararlar vermesi söz konusudur.”
Yapısı gereği terör, ekonomik aktörleri doğrudan ve dolaylı olarak
etkileme gücü olan sistematik olaylardır. Turizm sektörü olaylara
çok erken tepki verebilme özelliğinden dolayı ekonominin diğer
unsurlarına göre daha hızlı etkilenme potansiyeline sahiptir. Terör
eylemleri gerçekleşen İspanya, İngiltere, Fransa, Endonezya ve hatta ABD gibi ülkelerin turizm sektörünün terör olaylarında olumsuz
etkilendiği anlaşılmaktadır.”

3. Turizm Şûrası” gerçekleştirildi
“Cumhurbaşkanlığımızın düzenlediği, “Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal
zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan
Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek amacıyla, 01 - 03
Kasım 2017 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, Sendikamız, turizm meslek örgütleri, diğer sivil toplum kuruluşları, turizm
sektörü ve akademik camianın katılımı ile “3. Turizm Şûrası” gerçekleştirilmiştir. İnşallah bu hamle ile turizm eski günlerine dönecek,
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bacasız ekonomi tekrar canlanacak, sendikamız olarak da şuralarda
alınan karaların sonuna kadar da arkasında olacağımızı söylemek
istiyorum.”

Bağımsız Filistin ve Özgür Kudüs
Böke, Kudüs gündemi ile ilgili yaptığı konuşmada; “Yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti
olarak tanıma ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma
kararı; Kudüs ve Filistin’in bütünüyle işgal planına dair yeni bir aşamaya geçme hamlesidir.
İşgalci İsrail’in Doğu Kudüs'ü ilhak etme ve başkent ilan etme yönündeki tek taraflı kararı, 1980 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin
ABD’nin de altında imzası olan 478 sayılı kararıyla hükümsüz sayılmıştır.”
Bu anlayışla, “Bağımsız Filistin ve Özgür Kudüs” irademizi, “İnsanlık
İçin Barış” hedefimizi ortak platformdan, tek yürek olmuş bir meydandan Filistinlilerin yalnız olmadığını, Kudüs’ün insanlığın kalbi
olduğunu ve işgal girişimlerine asla sessiz kalmayacağımızı ilan
etmek için 17 Aralık Pazar günü HAK-İŞ Konfederasyonumuzla
birlikte Tandoğan Meydanında idik.”

Taşeron Kadro Düzenlemesi
“Bizim için en önemli konulardan birisi de “Taşeron kadro düzenlemesi” konusu detaylarını, burada Sayın Genel Başkanımızın sizlere
daha kapsamlı bilgiler vereceğini biliyorum. Ama şu unutulmamalıdır ki, Taşeron işçilerin kadro sorununun nereden nereye geldiğini ve
nasıl özverili bir çalışma yürütüldüğü asla unutulmamalıdır.
Şube kongrelerinde sıkça vurguladığımız Türkiye’de taşeron işçilere kadro problemini hiçbir kuruluş dile getiremezken, Sayın Genel
Başkanımızın önderliğinde, Bilkent Otel’de düzenlenen Hizmet-İş
sendikamızın 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerinde, 6.000 taşeron
işçilerimizi Ankara ya getirerek Türkiye’de bir “taşeron işçiler” problemi olduğunu haykırmıştır.”
Bu güne kadar yapılan zorlu mücadelede Sayın Genel başkanımız
Mahmut Arslan asla bir adım geri atmamıştır. Kendisini bu yürekli
dik duruşundan dolayı huzurlarınızda kutluyorum. Evet bu gün bir
taşeron problemi kadro ile çözüldü ise başkanımızın inancı hepimi-

ze güç vermiştir. Taşeron konusunun çözümünde katkılarından dolayı Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız
Sayın Julide Sarıereoğlu ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum.
Başkanım iyiki varsınız, OLEYİS olarak Başta şahsım olmak üzere
yönetimimiz ve bütün üyelerimiz mazlumların yanında olacağınız
bütün mücadelelerde yanınızda olacağımızı bildirmekten mutluluk
duyarız.”

OLEYİS Statü ve Kadro Sıkıntıları
Böke OLEYİS işyerleri Statü ve Kadro sıkıntılarını dile getirdi, “Sendikamızın çözüme kavuşturulmasını arzu ettiğimiz sorunlarımızdan bir tanesi de Öğretmenevlerinde çalışan üyelerimizin “statü ve
kadro”sıkıntısıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza kadro
sıkıntısı ile ilgili yaptığımız müracaatımız vardır. Taşeron konusu
meclise geldiğinde bu konu ile ilgili zatıalinizin bizlere desteğinize
ihtiyacımız var. Turizm çalışanlarının hak ettikleri değeri bulması
ve Ülkemizin turizmde uluslararası platformda iyi yerlere taşıyacak
olan, işinde ehil turizm çalışanları ve çalışan haklarının korunması ile mümkün olabileceğini belirterek, Türk turizminin gelişimine
önemli katkılar sağlayan üyelerimizi, turizm çalışanlarımızı, gönüllü
turizm elçilerimizi, sektörün tüm paydaşları ve üyelerimizi kutluyorum.” Alın teriyle hayata değer katan çalışanların, İnsan emeği ve
onurunun önemsendiği “Ülkemiz gücünü, güne erken başlayıp geç
saatlere kadar hayata değer katmak için çaba gösteren çalışanlarından almaktadır. Emeğiyle hayata değer katan bu insanlarımız
sayesinde, toplumumuzun refah seviyesi yükselecektir. Ülkemizin barışı, esenliği ve huzuru
için emeği ile katkıda bulunan
işçilerimizin çalışma şartlarının
iyileştirilmesi ve hayat seviyelerinin yükseltilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.
Yeni Yönetimimiz :
Genel Başkan Vedat BÖKE, Genel Başkan Yardımcılarımız; Hüseyin BOZTAŞ, Yavuz ULUSOY,
Hilmi ATEŞ, Tekin ALÇİN, Erdoğan YILMAZ.
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ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI TAŞERON YASASINI
TRT HABER CANLI YAYININDA DEĞERLENDİRDİK
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Tuncay Dolu yüzbinlerce çalışanı ilgilendiren Taşeron Yasası ile ilgili merak edilenleri
TRT Haber canlı yayınında anlattı.
Canan Arslan'ın konuğu olan Genel Başkan Vekilimiz, Çalışma Bakanlığı ve HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üzerinde çalıştığı yaklaşık
900 bin çalışanın kadroya alınması ile ilgili süreç hakkında konuştu.
Çalışma Bakanlığının taşeronlarla ilgili kadro sürecinde nihai sona
gelindiğine değinen Genel Başkan Vekilimiz Av. Tuncay Dolu, 900
bin çalışan ve ailelerini yakından etkileyen kadro kararıyla ilgili Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve tüm emeği geçenlere çalışanlar adına teşekkür etti.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI “MEYSEM” MESLEKİ BELGELENDİRME
MERKEZİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Öz Ağaç-İş Sendikası işletmesi olan Öz Ağaç-İş MEYSEM Mesleki ve
Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onayının ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından
da yetkilendirdi.
İşletmemiz MYK yetkilendirmesi ile birlikte, Makine Bakımcı ve Çelik Kaynakçısı meslek dallarında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye
başladı. Belgelendirme merkezimiz kısa bir süre içerisinde Mobilya,
Ahşap ve Kâğıt sektöründe de üyeleri için belgelendirme faaliyetlerine başlayacaktır. Belge almak isteyen çalışanlar www.meysem.
org web sitemizden veya telefonla ulaşarak detaylı bilgi alabilirler.

DOĞTAŞ-KELEBEK ÜYELERİMİZE İSG EĞİTİMİ VERDİK, ENDÜSTRİYEL İLŞİKİLER

TOPLANTISIYLA ÜYELERİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARADIK
Öz Ağaç-İş Sendikamızın İş Sağlığı ve
Güvenliği Merkezi olan İSGEM ile birlikte Düzce'de ve Çanakkale’de kurulu bulunan DOĞTAŞ, Kelebek Mobilya
Fabrikalarında çalışan üyelerimize İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdik.
Çok sayıda üyemizin katıldığı eğitimler başarıyla tamamlanmış olup, katılımcılara eğitim sertifikaları verildi.
Ayrıca Öz Ağaç-İş Sendikası Genel
Merkez Yönetimi, üyelerinin sorunlarına hızlı çözüm bulmak amacıyla

belirli aralıklarla planladığı Endüstriyel İlişkiler Toplantılarıyla da üyelerinin sorunlarına hızlı çözüm buluyor.
Sendikamızın örgütlü olduğu Düzce'deki Kelebek Mobilya'da fabrika
çalışanları, Sendikamız yöneticileri
ve işveren temsilcilerinin katıldığı
endüstriyel ilişkiler toplantısı gerçekleştirildi. Üyelerimizin sorunlarını, sendika yöneticilerimiz ve işveren
temsilcileri ile paylaştığı toplantı verimli bir şekilde sona erdi.
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ÜYELERİMİZ ÇANAKKALE VE BURSA’YI GEZDİ

Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri
2’Nolu Şube Temsilcileri ve bazı
üyelerimiz Çanakkale ve Bursa
gezisi düzenledi. Üyelerimiz düzenlenen gezide Çanakkale’de
Şehitliği ve tarihi yerleri ziyaret
ederek Çanakkale Şehitlerimizi
yâd etti. Çanakkale’den sonra
Bursa’ya geçen üyelerimiz burada da tarihi yerleri ziyaret ederek
gezi programını tamamladı.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI CUMHURİYET BAYRAMINI “29 EKİM EMEK
VE DAYANIŞMA ŞENLİĞİ” İLE KUTLADI
Öz Ağaç-İş Sendikası “Biz Büyük Bir Aileyiz Etkinlikleri” kapsamında
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Emek ve Dayanışma Şenliği düzenledi. Kayseri Kadir Has Kapalı Spor Kompleksinde düzenlenen
şenliğe on binden fazla üyemiz aileleri ile birlikte katıldı.
Örgütlü fabrikalarımızdan üyelerimize çeşitli hediyelerin dağıtıldığı
ve birbirinden ünlü sanatçıların konser verdiği şenlikte hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yılını kutladık hem de üyelerimiz güzel bir gün geçirmesini sağladık. Genel Merkez Yönetim Kurulumuz
adına Genel Başkan Vekilimiz Av. Tuncay Dolu’nun konuşmasıyla
başlayan şenliğimiz de, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Mehteran Takımı ve Dombıra şarkısıyla herkesin gönlüne taht kuran
Kazak şarkıcı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı. Hediye çekilişinin
yapılmasının ardından ünlü ses sanatçısı Ankaralı Yasemin ve Bülent Serttaş üyelerimize ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Şenlikte üyelerimiz ve aileleri gönüllerince eğlenerek yoğun çalışma temposunun stresini attı.
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ENERJİ İŞ SENDİKASI,

2.Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştİrdİk.
ALTUNSOY; Yarın Elbet Bizim, elbet bizimdir !
Türkiye son 150 yılın en büyük siyasi ve ekonomik operasyonlarına
maruz bırakılırken , yerli ve milli
ruhun her zamankinden daha fazla
yeşertilmesi ve desteklenmesine
ihtiyaç duyulduğu günleri yaşamaktadır. Gerek bölgede yaşanılan
sıkıntılar gerekse dünyanın farklı
coğrafyalarında bir takım mihraklarca ortaya atılan bozgunculuğun
etkileri bugün hat safhasına ulaşmıştır. Dünya yeni bir sisteme , yeni
bir oyun kurucu güce ve yeni bir
diriliş esintisine ihtiyaç duymaktadır. Bu diriliş esintisinin membahı
islam aleminin ve tüm dünya mazlumların umudu Türkiye’dir.
Türkiye tökezlerse, Türkiye ekonomik buhranlarla düşürülmeye çalışılırsa Türkiye kaybederse
mazlumların umudu da mağdurların beklentisi de bitmiş demektir.
Atlantik’te küçük bir kelebeğin kanat çırpıntısının Asya steplerinde
kasırgaya dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Dünya bilinen tarihinin
10.000 yıllık geçmişi kadar insanlık son yüzyılda ilerleme kaydetmiş
ve bu değişim baş döndürücü bir hızla devam etmektedir.
Yargılar, değerler, parametreler tüm hızıyla değişmesine rağmen
insanlık tarihi boyunca değişmeyen ve değişmeyecek olan belki en
önemli değer hak arama mücadelesidir. Bizler ülke ve dünya siyasetinin açmazlara sokulduğu şu kritik dönemlerde başta kendi ülke
insanımızın problemlerine çare olacak çözümleri ortaya koyarak
yerli ve milli ruhla Türkiye’yi her alanda desteklemeye ve küresel
ölçekte oyun kurucu pozisyonuna yükseltmeye gayret ediyoruz. İşte
bütün bu büyük buhranlara rağmen Türkiye huzurla uyuyan çocuklar ülkesidir.

Yoksulluk sınırının 5 bin tl ye dayandığı , 70 bin insanın karda kışta yağmurda çamurda sokaklarda yatmak zorunda kaldığı maddi
imkansızlıkların yuvaları paramparça ettiği Necip Fazıl’ın deyimiyle
“Allahın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul , bir kişiye tam 9 , 9 kişiye
bir pul.” Diye tarif etttiği sosyal adaletsizliğin gün be gün arttığı zamanları yaşıyoruz. Bugün o sağır kalabalıkların karşısına çıkıp Necip Fazıl’ın haykırdığı gibi avazımız çıktığı kadar bağırmalıyız. “Durun
kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak haykırsam kollarımı makas gibi
açarak durun, durun bir dünya iniyor tepemizden çatırtılar geliyor
karanlık kubbemizden” diye haykırmalıyız. Haykırmalıyız. Çünkü
Cemil Meriç’in deyimiyle “Kalabalıklar bizim aşk fısıltılarımızı duyamayacak kadar sağır. Onları ancak yürekten koparılmış bir nara
uyandırabilir belki.” Eğer bir işçi evine ekmek götürmek için haftada
45 saat çalışıp ay başı maaşını aldığı zaman birikmiş borçlarını ödediği için çocuklarının istediği bir oyuncağı, bir elbiseyi, bir ayakkabıyı,
bir montu almakta tereddüt yaşıyorsa o janjanlı vitrinlerin önünden

Amerika Birleşik Devletleri’nin her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından 500 milyar dolar finans aktarımı yapabilmek adına devletlere
vurmuş olduğu ekonomik salmanın kendi çarpık inançlarını bizlere
kabul ettirmek ve gerçekleştirmek adına terör ve işgal politikasını
ortadoğuda adım adım uygulayan İsrail’in tümüyle güce , tümüyle
paraya tapan Avrupa Birliği’nin ve dünyada yaşanan haksızlıklara
karşı kör sağır ve dilsiz rol oynayan Birleşmiş Milletler’in insanlığa
söylecek sözü kalmamıştır.
Dünya bugün Akif’in deyimiyle “Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diye nitelendirdiği cahiliye
döneminden bile daha karanlık ve acınası bir dönemi yaşamaktadır.
Peki kim bizi bu karanlıktan, bu zulümden , bu vicdansız sistemin
çarkları arasında ezilmekten kim kurtaracak ? Değerli kardeşlerim
bugün ne bir mesih ne bir mehdi ne bir kurtarıcı beklenecek gün
değildir.
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dık , biz statükoya , biz kurumları vesayet altına almış yarım asırlık
köhne yapılara boyun eğmedik. Direne direne kazanacağız dedik ve
Allah’ın izniyle barajları aşarak bugünlere geldik.
Biz Van’da sırf sendikalarını değiştirdikleri için en tabi hakları gasp
edilen Ali İhsanlar’ın Fatihler’in , Yalçınlar’ın , Kenanlar’ın , Tuncerler’in , Turanlar’ın , Rıfatlar’ın , Abdurrahimler’in davalarının takipçisi olacak , konumumuz , pozisyonumuz ne olursa olsun yola
çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla asla değiştirmeyeceğiz. Çalıştığı
kurumda amatör sendikacılık yaparken sırf bu sendikanın genel
başkan yardımcısı olduğu için sürgün edilmeye çalışılan Erdoğan
Enginler’inde gecesini gündüzüne katarak , ailesinden çoluğundan
çocuğundan mesai mefumu gözetmeden var gücüyle çalışan Mubin
Tekinler’in , Şenol Şenyüzler’in , Zafer Carbaşlar’ın , Mustafa Yeşil-

sadece bakıp geçerken köşe başı reklamlarıyla zihinlerimizi çaprazlayan çıngarın her gün zulmüne maruz kalıyorsa artık sabretmenin
atık susmanın artık beklemenin hiçbir anlamı kalmamış demektir.
Şimdi hep birlikte ayağa kalkmalı ve en gür seda ile tarihe bugüne ve geleceğe bir not düşmeliyiz ve demeliyiz ki bu nasıl adalet !
Yaşadığımız şehrin yanık yağda boğulan betonarme yapıları arasında sıkışıp kalmış ve üzerine yüreğinden başka alın terinden başka
muska takmayıp helal 4 liranın haram 5 liradan daha büyük olduğuna inanan , iman eden tüm işçi kardeşlerimizle birlikte bir itiraz
sesi yükseltmeliyiz ve demeliyiz ki bu taksimi kurt yapmaz kuzulara
şah olsa yaşasın kefenimin kefili kara borsa! Değerli kardeşlerim
biz emeğin tarafındayız. Biz insanın en kutsal değeri alın terinin tarafındayız.
Biz helal olanın temiz olanın bize ait olanın tarafındayız. Biz hakkın
ve hakikatın tarafındayız. Sırf bu değerleri savunduğu için bu sendikaya üye olduğu için, bizimle aynı yolda yürüdüğü için, 21 yaşında
engelli bir kız çocuğu olduğu halde ekmeğinden edilen Taner BAKIR’ın tarafındayız. Ramazan bayramına bir hafta kala bayramları
zehir edilen 16 işçi kardeşimizin, Nail’in , Uğur’un , Arif’in , Çetin’in
, Ercan’ın , Ersin’in , Metin’in , Mustafa’nın , Recep’in , Sadi’nin , Seyit’in , Temel’in , Yasin’in tarafındayız. Biz iradelerine zorla ipotek
konulmaya çalışılan Afşin Elbistan Termik Santrali’nde bu dava için
darpedilen Keramettin Erdoğan ve onun gibi nice zulümlere maruz
kaldığı halde davasından , çizgisinden geri dönmeyen kardeşlerimizin yanındayız.
Biz evimizi barkımızı çoluğumuzu çocuğumuzu geride bırakıp 81 vilayette yüzlerce kurumumuzu adım adım gezerken hep bu duygu ve
düşüncelerle Kütahya Tunçbilek’te Hüseyin Korkmaz ağabeyimizin
ve ailesinin dualarıyla ayakta kaldık. Biz direndik , biz teslim olma-
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yapraklar’ın , Yılmaz Güneyler’in itirabının izzetinin şerefinin ve ekmeğinin takipçisi ve davacısı olmaya devam edeceğiz.
Değerleri kardeşlerim hiç kimsein şüphesi olmasın ki birliğimizi dirliğimizi beraberliğimizi sadakatimizi muhafaza ettikçe çelikleşmiş
irademizin gücü bizi mutlak zafere taşıyacaktır. Onlar sanıyorlar ki
biz sussak mesele kalmayacak halbuki biz sussak tarih susmayacak tarih sussa hakikat susmayacak onlar sanıyorlar ki bizden
kurtulsalar mesele kalmayacak halbuki bizden kurtulsalar vicdan
azabından kurtalamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin
gazabından kurtlamayacaklar. Tarihin gazabından kurtulsalar Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar. And olsun ki susmayacağız.
And olsun ki hakikat susmayacak. Yarın elbet bizim , elbet bizimdir..!
Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir.
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LİMAN-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
Liman-İş Sendikası Başkanlar Kurulu,
20.12.2017 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da bulunan Genel Merkez binasında toplandı. Başkanlar Kurulu’nda örgütlenmede
yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, sendikal faaliyetler ve ülke gündemi hakkında
değerlendirmelerde bulunuldu.

LİMAN-İŞ’TEN MAHSUR KALAN GEMİ ADAMLARINA YARDIM ELİ
Lübnan bayraklı MA/ VVardeh Gemisi'nde çalışan
35 gemiadamı Mersin'e yakın Akdeniz açıklarında mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre armatörün
borcu nedeniyle gemi limana yanaşamadı. Gemide
iki çuval pirinç dışında başka yiyecek bulunmazken
Liman-iş Sendikası'ndan insani yardım desteği
geldi. Sendika, 12 aydır maaş alamayan ve 1 buçuk
aydır denizde mahsur kalan gemiadamlarına erzak ve ilaç yardımında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Liman-İş, "İşçiler ülkelerine güvenle
geri ulaştırılana dek sürecin takipçisi olacağız ve
yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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ANTALYA’DA EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında kapsamlı çalışmalarda bulunan Liman-İş Sendikası ile Port Akdeniz Antalya Limanı, işbirliğini
önemli bir adımla sürdürüyor. Port Akdeniz'in katkılarıyla hayata geçirilen Liman-İş Sendikası Eğitim ve Araştırma Merkezi, Antalya'da
açıldı. Açılışa Hak-İş Genel Başkanı Mahmur Arslan, Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür
Sert katıldı. Merkez, Türkiye'de bir ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinden, çalışma mevzuatına, sosyal güvenlikten, sendikacılığa ve
mesleki yeterliliğe kadar birçok alanda eğitim verecek.

SENDİKA-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNDE ATILIMLAR SÜRÜYOR
10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Liman-İş Sendikası’nın katkılarıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde
düzenlendi. Öğrencilerin sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili sunumlar yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan
Önder Avcı, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Akademik çalışmaların sendikacılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Avcı, Liman-İş’in kongre ve diğer
akademik faaliyetlerin desteklenmesinde her zaman var olmaya
devam edeceğini belirtti.
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kktc KAMU-SEN'den
“KADINA DAİR…” temalı Panel
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) 25 Kasım
“Kadına Yönelik Şiddetle
Uluslararası Mücadele
Günü “dolayısı ile sendika konferans salonunda
Panel düzenledi.
Panelin açılış konuşmasını yapan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Sekreteri& Kadın ve Çocuk
Hakları Komite Başkanı
Keziban ÖCAL kadının
hak arayışı mücadelesinde adım adım ancak kararlılıkla yol aldığını,
bu günden itibaren bu adımların koşu adımlarına çevrilmesi gerektiğine inandığını belirtti.
Şiddetin her türünün, her alanda görülebileceğini, bu nedenle mücadelenin de ulusal ve uluslararası düzeyde olması gerektiğinin altını çizen ÖCAL ülkemizde şiddetle ilgili mücadele eden birçok paydaşın olduğunu, bu paydaşların her birinin parçalar halinde ürettik-

leri mücadele yöntemlerini özverili bir şekilde yerine getirdiğini iyi
bildiğini, ancak parçalar halinde yürütülen bu çalışmaların konuya
kalıcı ve etkili çözüm üretmediğinin de farkında olduğunu belirtti. Bu
nedenle “şiddetle” mücadelenin mutlak surette paydaşların ürettiği
parçaların bütünlüklü projeler haline getirilmesi ile mümkün olabileceğini, bu nedenle bütünlüklü projelerin ortaya konabilmesi noktasında ise bugüne kadar koordine edici ve düzenleyici görev üstlenmemiş olan devlet yetkililerini” devlet politikasını” ortaya koymaya
veya belirlemeye davet etti.
Öcal, konuşmasının sonunda, bilimsel veri uzman görüşleri ve katkılarından dolayı tüm panelistlere ve değerli Kamu-Sen üyelerine
teşekkür etti.
Panelin açılış konuşmasının ardından Kamu-Sen Başkanı Metin
ATAN ise konuşmasında, öncelikle Kamu-Sen’in her türlü panel
konferans ve diğer konular üzerindeki eğitim programlarına gösterdiği duyarlılığa dikkat çekti. Panele engin bilgi, tecrübe ve birikimlerini aktaracak olan tüm panelistlere ve katılan değerli üyelere
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın konuşmasının ardından kürsüye
çıkan Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komite Başkan Yardımcısı Fatma Zengin ise böylesi kalabalık bir kitleye hitap etmekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Konuşmasının devamında kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi.
Panelde sırasıyla Doç. Dr. Canan Zeki Eğitimde Kadının Rolü konusunda katılımcılara eğitimin evde başladığı ve eşitlikçi eğitim konularında kadınlara büyük görevler düştüğünü belirtti ve detaylı bilgiler
verdi.
Panelin diğer bir konuşmacısı olan Uzman Klinik Psikolog İpek
Özsoy “Feminizmin” ne olduğu, feminist yaklaşımla sorunların çözümlenmesinin çok daha kolay ve etkili olacağı konularında bilgiler
aktardı.
Panelist Av. Ayşe Öztabay ise Kadının Hukuksal Arayışı konularında
ve bu arayış içerisine girerken hangi süreçlerden geçtiği konularında
katılımcılara detaylı bilgiler paylaştı.
Panelist Dr. Türel Öksüzoğlu ise Mobbing konusu ve kamuda kamu
görevlileri üzerindeki mobbing algısı üzerinde detaylı bilgiler verdi.
Panelde son konuşmacı Av. Ayşegül Baybars ise Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği konusunda “ülkemiz kadınlarının gerçekten isterse her şeyi
yapabilecek kapasitede olduğuna vurgu yaparak karar alma mekanizmalarında daha çok kadına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Panelin sonunda paneli düzenleyen Kamu-Sen yetkilileri, panelin
düzenlenmesine katkı koyanlara ve çok kıymetli panelistlere plaketleri, katılımcı üyelere ise katılım belgeleri takdim edildi.
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ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI
SUDAN İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NA (SWTUF) BAĞLI İLETİŞİM,
MEDYA ve POSTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI EĞİTİM PROGRAMI YAPILDI
SWTUF’a bağlı İletişim, Medya ve Posta
Çalışanları Sendikası heyetini, Sendikamızın davetlisi olarak 1-6 Aralık 2017
tarihlerinde Türkiye’de ağırladık.
SWTUF’a bağlı İletişim, Medya ve Posta
Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Khiralla başkanlığındaki
heyet 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılan programa iştirak ettiler.
4 Aralık 2017’de HAK-İŞ ile Sendikamız
Genel Merkezi ziyaretini gerçekleştiren
heyet akabinde 5 Aralık 2017’de Emek
Konuk Evinde gerçekleştirilen Eğitim
Programına katıldılar.
Eğitim programına; HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
Öz İletişim-İş Sendikamız Genel Başkanı
Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU, Öz Sağlık-İş
Sendikası Genel Başkanı Devlet SERT,
OLEY-İŞ Sendikası Genel Başkanı Vedat
BÖKE ve Öz İletişim-İş Sendikası Genle
Başkan Yardımcısı Osman ARSLAN katıldı.
Eğitim programının akabinde SWTUF’a
bağlı İletişim, Medya ve Posta Çalışanları
Sendikası heyeti adına Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Khiralla HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut ARSLAN ve Öz İletişim-İş Sendikamız Genel
Başkanı Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU’na
teşekkür ederek çeşitli hediyeler taktim
etti.
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ÖZ PETROL -İŞ SENDİKASI,
İş Sağlığı ve Güvenlİğİ Kanunu İle İş Kazalarını
Önlemede Bİlİnç” eğİtİmİ gerçekleştİrİldİ
Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Klöckner Penteplast A.Ş. işyerinde çalışmakta olan üyelerimize yönelik olarak
sendikamızın öncülüğünde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş
Kazalarını Önlemede Bilinç” konulu eğitim gerçekleştirildi. İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişisi-Müşaviri Sayın Mehmet KOÇAK
tarafından verilen eğitime sendika genel merkez yöneticilerimiz, işyerinde çalışmakta olan üyelerimiz ve işyeri genel müdürü ve Klöckner Penteplast Ortadoğu, Afrika ve Asya Koordinatörü Sayın Kurt
KURUÇ’ta katıldılar.
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