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DAHA BÜYÜK HAK-İŞ,
DAHA GÜÇLÜ
TÜRKİYE
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, binlerce üyemizle yaptığımız 15
Temmuz etkinliğimizden, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma
kararını protesto ettiğimiz eylemlerimize, her yıl kararlı ve istikrarlı
bir şekilde yükselen üye sayımızın artışından, kadın çalışanların
eğitimi için hayata geçirdiğimiz yeni projemize yer verdiğimiz dopdolu HAK-İŞ dergisi ile yeniden karşınızdayız.
Dergimizin sayfalarını çevirdikçe, HAK-İŞ’in ulusal ve uluslararası
toplantılardaki temsilinden, eylem ve etkinliklerdeki gücünü ve
etkinliğini göreceksiniz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yurt içinde ve yurt dışında ikili işbirliği anlaşmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Dergimizin bu sayısında
Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) ile imzaladığımız işbirliği
anlaşmasıyla HAK-İŞ’in dünyadaki sendikalarla yakın temas halinde olduğunu anlattık. HAK-İŞ olarak çalışma hayatı ve işçilerimiz
için yaptığımız çalışmaların yanı sıra hassasiyetlerimize de önem
veriyoruz.
Aziz vatanımızı savunurken şehit düşen ve gazilik unvanına erişen kahramanlarımız ve aileleriyle daha yakından ilgilenmek için
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfıyla imzaladığımız işbirliği
anlaşmasıyla şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla
her zaman dayanışma içerisinde olduğumuza ilişkin haberlerimiz
dergimizin ilerleyen sayfalarında yer alıyor.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in taşeron ve mevsimlik işçilik konusu başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulara ilişkin yürüttüğü pek çok faaliyet ve sendikalarımıza ilişkin
haberleri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız.

Dergimizin II. dönemindeki bu 18. sayılı nüshası
geneldeki 79. sayısına tekabül etmektedir.

HAK-İŞ’in faaliyetlerini anlık olarak www.hakis.org.tr adresindeki
internet sitemizden, facebookta www.facebook.com/hakiskonfederasyonu ve twitterda https://twitter.com/hakiskonf instagramda
https:// www.instagram.com/hakiskonf adreslerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Başkandan

Başkandan
Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı

Yeni Sistem, Yeni Türkiye

mahmutarslan@hakis.org.tr
@hakismahmut

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 24 Haziran 2018’de
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle birlikte ve yeni bir sisteme Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine adım attı. Milletimiz bu seçimlerde de Türkiye’yi
geriye götürme çabalarına, terörün yeniden ortaya çıkmasına
karşı istikrarın; kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı
yönünde oy kullanmış, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve
güveni için parlamentoyu kendi iradesine göre yeniden şekillendirmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
etrafında bir kez daha kenetlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminin
hayata geçirilmesini
daha ileri demokrasi
standartlarının
yakalanması,
Türkiye’nin daha iyi
yönetilmesi, yönetimin
önündeki birtakım
engellerin kaldırılması
açısından önemli bir
fırsat ve kazanım
olarak görüyoruz.
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesini
daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye’nin
daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin
kaldırılması açısından önemli bir fırsat ve kazanım olarak görüyoruz.
Yeni sisteme geçilmesinin ardından Ağustos ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100
Günlük Eylem Planı çalışma hayatından ekonomiye, yargıdan
eğitime kadar pek çok alanda önemli düzenlemeleri içermektedir.
100 Günlük Eylem Planını, ülkemizin birçok alanında olduğu
gibi çalışma hayatında da işçilerimizin ihtiyaç duyduğu ve
merakla beklediği düzenlemeleri içermesi açısından önemli
buluyoruz. Emekliler, kadınlar, işsizler, mevsimlik çalışanlar
engelliler ve gençler başta olmak üzere toplumun büyük bir
kesimine yönelik hedefleri içeren, sendikalaşma oranının
artırılmasına ilişkin hedefler koyan eylem planının başarıyla
hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.
“Taşeronda Mücadelemizi Sürdürüyoruz”
HAK-İŞ olarak 2007 yılından bu yana taşeron işçilerimizin
kadroya alınmaları için mücadelemizi aralıksız olarak sür-
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dürüyoruz. Konfederasyonumuzun uzun soluklu
mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık 2017’de
yayımlanan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerimiz
kadroya alınmışlardır. Kamuda çalışan taşeron
işçilerimizin kadroya alınmaları çalışma hayatında
bugüne kadar yapılmış en büyük reformdur. Bu
konuda büyük desteği ve emeği olan başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Kamuda çalışan taşeron işçilerimiz kadrolarına
kavuşmuş fakat KİT’lerde çalışan işçilerimiz kapsam dışında kalarak kadroya alınmamıştır. HAK-İŞ
olarak KİT’lerde ve kamuda taşeron olarak çalışıp
kapsam dışı kalan işçilerimizin sürekli işçi kadrolarına geçişlerinin sağlanması için mücadelemizi
sürdürüyoruz. Bunun için yeni bir yol haritası
çıkararak işçilerimizin kadroya alınmaları için
yeni bir çalışma başlattık. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk
ile görüşmelerimizde kendisine kapsam dışı kalan
KİT’lerde çalışan işçilerimiz hakkındaki çalışmalarımızı içeren bir rapor sunduk. Kapsam dışı kalan
taşeron işçilerimiz, onların yanında olduğumuzu
bilsinler. Tüm taşeron işçilerimizin kadro alması
için çıktığımız bu yolda kamudaki tüm taşeron işçilerimiz kadro alıncaya kadar mücadelemiz devam
edecektir.
“15 Temmuz’u Unutmadık,
Unutturmayacağız”
15 Temmuz Türkiye’yi İşgal ve Hain Darbe Girişiminin 2. Yıldönümünü geride bıraktık. 15
Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçse de o gecenin
izleri, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları hala
gözümüzün önünde dün gibi durmaktadır. 2. Yıldönümünde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, şehit
yakınları ve gazilerimizle dayanışma içerisinde
olmak amacıyla darbecilerin yargılandığı Sincan
Cezaevi Kampüsü önünde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. HAK-İŞ olarak ‘15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız’ sloganımızla yola
çıktık. Kamuoyuna açık ve kapalı gerçekleştirdiğimiz bütün toplantılarımızda ve etkinliklerimizde
15 Temmuz’la ilgili kararlılığımızı ifade etmeyi
kendimize bir görev saydık. Konfederasyonumuzu
temsil eden ve o gece meydanlarda olan bütün 15
Temmuz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık. sıhhat ve acil şifalar diliyoruz.
“Kudüs Kırmızı Çizgimizdir”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ABD’nin Tel
Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına
ilk günden bu yana şiddetle karşı çıktık ve karşı
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çıkmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM)
ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) açık ve net
olarak tepkisini ortaya koyan kararına rağmen,
ABD’nin Elçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle
eleştiriyoruz. Üç kutsal din için önem atfeden Kudüs’ün, Filistin Devleti’nin ebedi başkenti olduğunu
teyit ediyor, siyonist İsrail’in işgalini, kesin bir dille
reddediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanınmasını istiyoruz.
ABD ve İsrail şunu açıkça bilmelidir ki; Filistin
halkına zulmedenler başarıya ulaşamayacaklardır.
Filistin halkı mutlaka işgalcileri kendi topraklarından kovacak ve 70 yılı aşkın süredir devam eden
hasret mutlaka sona erecektir
HAK-İŞ olarak, ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve sonrasında İsrail’in sivil
Filistin halkına yönelik saldırılarını Ankara’da İsrail
Büyükelçiliği Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği önünde yaptığımız basın açıklamalarıyla protesto ettik.
Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek, mazlum ve mağdur olan
Filistinlilere destek vermek için yaptığımız eylemde Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma içerisinde
olduğumuzu meydanlardan bir kez daha en güçlü
sesimizle haykırdık.
“Cenevre’de BM Önünde ABD ve
İsrail’i Protesto Ettik”
ABD’nin kararını yalnızca yurt içinde değil yurtdışında da yaptığımız çeşitli eylemlerle protesto
ettik. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak Cenevre’de bulunan Birleşmiş
Milletler binası önündeki kırık sandalye meydanında ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ve
İsrail devletinin Filistinlilere katliamlarını protesto
ederek tamamen yanlış olan karara karşı olan tepkimizi en güçlü sesimizle haykırdık. Protesto eylemimize dünyanın 30 ülkesinden gelen sendikacılar
ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) delegeleri
katılarak destek verdiler.
HAK-İŞ olarak, yurt içinde ve yurtdışında yaptığımız protestolarla Filistin halkının, yanında olduğumuzu ifade ettik. Çünkü nerede mağdur varsa,
nerede mazlum varsa HAK-İŞ oradadır. HAK-İŞ
her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer
almıştır. İsrail’in ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de
çoluk çocuk, genç yaşlı demeden acımasızca ve
vahşi duygularla yaptığı katliamları şiddetle kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz yeise düşmesinler,
vazgeçmesinler, direnişe ve mücadeleye devam
etsinler. Biz onlarla beraberiz ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir.
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

HEPİMİZ YASTAYIZ, KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ

HAK-İŞ, İSRAİL VE ABD’Yİ PROTESTO ETTİ

HAK-İŞ, ABD’nin Telaviv elçiliğini
Kudüs’e taşımasını ve sonrasında İsrail’in sivil Filistinlilere yönelik vahşi
saldırısını İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamalarıyla protesto etti.
Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek ve
mazlum Filistinlilere destek vermek
için eylem yaptıklarını belirten Arslan,
“Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma
içerisinde olmak için buradayız. İsrail’in ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de

yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistinli
kardeşlerimize sesleniyoruz, yeise
düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve mücadeleye devam etsinler. Biz
onlarla beraberiz ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir” dedi.

amlarını protesto etmek ve mazlum
Filistinlilere destek vermek amacıyla
“Hepimiz Yastayız, Kudüs İçin Ayaktayız” sloganıyla İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği önünde
buluştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, HAKİŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan ve
yönetim kurulu üyeleri ile yüzlerce
HAK-İŞ üyesi 17 Mayıs 2018 tarihinde İsrail’in Filistinlilere yönelik katli-

Eylemde “Müslüman Uyuma, Kardeşine Sahip Çık”, “Katil İsrail Filistin’den
Defol”, “Kudüs’e Selam Direnişe Devam”, “Katil İsrail Hesap Verecek” sloganları atıldı.

Arslan: “Filistin Ve Gazze
Halkıyla Dayanışma İçindeyiz”
İsrail ve ABD elçilikleri önünde yaptığı açıklamalarda, protesto eylemini, terör devleti İsrail’in Filistinlilere
yönelik katliamlarını protesto etmek
ve mazlum Filistinlilere destek vermek için yaptıklarını belirten Arslan,
“Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma
içerisinde olmak için buradayız. İsrail’in ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de
yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistinli
kardeşlerimize sesleniyoruz, yeise
düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve mücadeleye devam etsinler. Biz
onlarla beraberiz ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir” dedi.

“ABD’nin Büyükelçiliği
Kudüs’e Taşıması
Provokasyondur”

“Filistin Mücadelesini Kendi
Mücadelemiz Olarak
Görüyoruz”

ABD’nin, Tel Aviv Büyükelçiliğini Büyük Felaketin yıldönümünde Kudüs’e
taşıma kararını bir provokasyon olarak değerlendiren Arslan, şunları kaydetti: “Bu davranış uluslararası topluma meydan okumadır. Ey Amerika!
Sen elçiliğini Kudüs’e taşıyabilirsin,
ama bizler bu kararı asla kabul etmeyeceğiz, sizi orada meşru görmeyeceğiz. Filistin’i işgal edebilirsiniz, zaaflarımızdan yararlanabilirsiniz, Filistin’e
hükmedebilirsiniz, ama asla Filistin’i
ve Kudüs’ü teslim alamayacaksınız.
Filistin bağımsız oluncaya kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.”

HAK-İŞ’in aynı zamanda Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar
Birliği’nin başkanlığını yürüttüğünü de
hatırlatan Arslan, hem birlik hem de
HAK-İŞ olarak Filistin mücadelesini
kendi mücadeleleri olarak gördüklerini kaydetti. HAK-İŞ’in Filistin davasını
her zaman savunduğunu ve başkenti
Kudüs merkezli bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinlilerle dayanışma
içinde olmaya devam edeceklerini
ifade eden Arslan, HAK-İŞ’in 700 bin
üyesiyle, Kudüs merkezli bir Filistin
devleti için katkı vermeye devam edeceğini söyledi.

Arslan’dan, Uluslararası
Örgütlere Çağrı
Arslan, İsrail’in terör, baskı, adaletsizlik, zulüm ve yaptığı soykırıma karşı
bütün insanlığı duyarlı olmaya davet
etti.
İsrail’in 70 yıl önce Filistin topraklarına bir hançer gibi saplandığını belirten Arslan, “Başta Birleşmiş Milletler
olmak üzere Avrupa Birliği, Afrika
Birliği, Arap Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin İsrail’in katliamlarına
sessiz kalmaması için çağrı yapıyoruz. HAK-İŞ olarak üyesi olduğumuz
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa-Asya
PanAvrupa’nın yetkililerine çağrımızı
buradan yeniliyoruz. Onları, İsrail’den
hesap sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugünden İtibaren Her
Platformda İlk Gündemimiz
Filistin Olacak”
Gerçekleştirilmekte olan eylemin
HAK-İŞ için bir milat olduğu belirten
Arslan, “Bugünden itibaren her platformda ilk gündemimiz Filistin olacaktır. Bunu bütün imkanlarımızı kullanarak diğer sivil toplum örgütleriyle
beraber yapmaya çalışacağız.

“Karanlık Ne Kadar Çökmüşse
Biliniz Ki Zafer Yakındır”
Arslan, İsraillilerin ortaya
koyduğu 70 yıllık mücadelenin başarıya ulaşması için
yeni bir aşamaya geçildiğine işaret etti. Arslan,
“Katliamlar, zulümler ne
kadar artmışsa, karanlık ne kadar çökmüşse
biliniz ki zafer yakındır.

Arslan: “Bu davranış uluslararası topluma meydan okumadır. Ey
Amerika! Sen elçiliğini Kudüs’e
taşıyabilirsin ama bizler bu kararı
asla kabul etmeyeceğiz, sizi orada
meşru görmeyeceğiz."

İsrail’in saldırılarına devam etmesi,
ABD’nin buna sessiz kalması ve bütün
dünyaya küstahça meydan okuması
sonlarının geldiğini göstermektedir”
dedi.

"Filistin Meselesi Tüm
Dünyanın Sorunudur"
Filistin meselesinin sadece Müslümanların, Arapların sorunu olmadığını, bütün insanlığın sorunu olduğunu
belirten Arslan, Filistinlilere “Sakın
mahsun olmayın,
sakın ümitsizliğe kapılmayın,
sakın endişeye kapılmayın
sizinle beraberiz. Sadece
Türkiye değil,
sadece İs-

lam dünyası değil, bütün insanlık
sizinle beraberdir. Zafer yakındır,
zafer inananlarındır” diye seslendi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklama
sonrasında, İsrail Büyükelçiliği
Rezidansı ile ABD Büyükelçiliği
önüne siyah çelenk bırakıldı.

mahmut arslan, eylem öncesİnde
hak-İş teşkİlatını topladı
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İsrail ve ABD Büyükelçilikleri önündeki eylem öncesinde
HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Arslan, “400 yıllık bir tarihin bize
verdiği sorumluluk var. Hem İslami olarak hem de tarihi olarak
sorumluluğumuz var. Mescid-i
Aksa bizim temel sorunlarımızdan birisidir.
Bir şeyler yapmak durumundayız, sorumlu davranmak zorundayız. Onların acılarına ortak
olmalı, acılarını paylaşmalıyız.

Başkasının ne yapıp yapmadığına bakmadan kendi üzerimize

düşeni yapmak durumundayız”
dedi.
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ARSLAN, YENİKAPI MİTİNGİNE KATILDI

zULME lANET KUDÜS'E DESTEK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda Filistin halkına destek vermek amacıyla düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingine katıldı. İstanbul Yenikapı’da yüzbinlerce kişinin ellerinde
Filistin ve Türk bayraklarıyla katıldığı
miting, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
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başladı. Mitinge Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah,
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü
Zirvesi için İstanbul’da bulunan yabancı konuklar katıldı.
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ARSLAN: “TRUMP’IN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ
KUDÜS’E TAŞIMASINI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Trump’ın ABD Elçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından, bu kararı gerçekleştirme
provakasyonuna ilişkin HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslar arası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı
olarak şu açıklamayı yaptı:
“Bütün dünyanın karşı çıktığı bu karar ve eylem, bölgede yeni ve çok ciddi sorunlara yol
açacaktır. Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nin açık ve net olarak
tepkisini ortaya koyan kararına rağmen,
ABD’nin Elçiliğini Kudüs’e taşıma konusundaki ısrarını şiddetle reddediyoruz. Bu karar,
işgalci İsrail Devletini ve onun işgalci uygulamalarını, katliamlarını, baskılarını ve yayılmasını cesaretlendirici yeni bir adımdır. Bütün bu provakatif gelişmelere rağmen dünyanın, İsrail’in, Filistin ve Kudüs’ü işgaline
karşı kararlı duruşu son derece önemlidir.
Biz üç kutsal din için önem atfeden Kudüs’ün, Filistin Devleti’nin ebedi başkenti
olduğunu teyit ediyoruz.
İsrail’in işgalini, kesin bir dille reddediyoruz.
Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti’nin tanınmasını istiyoruz.

Filistin halkının, büyük geri dönüş sloganı ile
yapılan geri dönüş yürüyüşü ve eylemlerini destekliyoruz. İşgalci İsrail Devletinin bu
yürüyüşe karşı sergilediği baskı, yıldırma ve
silahlı saldırılarını lanetliyoruz.
ABD ve İsrail şunu açıkça bilmelidir ki;
Filistin halkına zulmedenler başarıya ulaşamayacaklardır. Filistin halkı mutlaka işgalcileri kendi topraklarından kovacak ve 70
yılı aşkın süredir devem eden hasret sona
erecektir. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e
Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak
ABD’nin bu hareketine karşı bütün dünyayı,
sessiz kalmayarak tepkisini ortaya koymaya davet ediyoruz.
Devletleri, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek kuruluşlarını, mazlum ve
yiğit Filistin halkına dayanışmaya davet ediyoruz.
ABD’nin haksız, hukuksuz, saldırgan ve provakatif tutumuna karşı tavır almaya ve tepki
koymaya davet ediyoruz.”
Başta BM’nin, İİT’nin, Avrupa Birliği’nin, Avrupa Konseyi’nin, Arap Birliği’nin ve Afrika

Birliği olmak üzere bütün uluslararası kuruluş ve organizasyonlarının, ABD’nin bu
pervasız tutumuna karşı ortaya koyduğu
kararlılığını sürdürmesini istiyoruz.
Türkiye halkına, Filistin ve Kudüs’e sahip
çıkma kararlılığı ve desteği için teşekkür
ediyoruz.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere, parlamentomuza, hükümetimize, siyasi partilerimize,
sendikalarımıza, meslek kuruluşlarımıza ve
STK’larımıza teşekkür ediyoruz.
Türkiye’nin bir bütün olarak ABD’nin oldu-bittisine karşı Filistin ve Kudüs davasına
sahip çıkmaya ve destek vermeye artarak
devam etmesi, ABD ve İsrail’in bu oldu-bitti
tavrını engelleyerek geri adım attıracaktır.
Türkiye’nin ve halkının bu desteği tarihi
öneme sahiptir. Bu desteği bütün gücüyle
devam ettirmelidir. Gerek dünyayı, gerek
Türkiye’yi, ABD’nin elçiliğini taşıma eylemlerine ve İsrail’in işgaline karşı demokratik
tepkisini ortaya koyarak hep birlikte protesto etmeye davet ediyoruz.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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HAK-İŞ’TEN cenevre'de bulunan bİrleşmİş mİlletler
ÖNÜNDE İSRAİL’İ PROTESTO EYLEMİ
ARSLAN: “KUDÜS VE FİLİSTİN SADECE FİLİSTİNLİLERİN SORUNU OLAMAZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4
Haziran 2018 tarihinde Uluslararası Kudüs
ve Filistine Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak Cenevre’de bulunan Birleşmiş
Milletler binası önündeki kırık sandalye

meydanında ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e
taşınmasını ve İsrail devletinin Filistinlilere
katliam uygulamasını protesto etti.
HAK-İŞ öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti
ve MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Esen başkanlığındaki MEMUR-SEN heyeti, MEMUR-SEN Genel Sekreteri Ali Sait Bedük ile dünyanın 30 ülkesinden gelen sendikacılar ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) delegeleri katıldı.
Protesto eylemi, “Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail”, “Özgür Filistin, katil İsrail”
sloganları eşliğinde gerçekleştirildi.
Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler
binası önündeki kırık sandalye meydanında protesto eyleminde konuşan
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Ars-
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lan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği olarak geçtiğimiz yıllarda
yaptığımız 2 ayrı toplantıyla ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve
İsrail devletinin Filistinlilere katliam uygulamasını protesto etmek için Cenevre’de bir
araya gelme kararı aldık” dedi.

“Özgür ve Bağımsız Filistin
Devletinin Bütün Dünya
Tarafından Tanınmasını
İstiyoruz”
ABD’nin bütün dünyanın karşı çıkmasına,
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, Birleşmiş Milletlerin kararına ve bütün tepkilere rağmen Tel
Aviv’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdığını
belirten Arslan, “ABD’nin bu yaptığı açıkça
bir provokasyondur. Filistin halkına ve Kudüs’e bir saldırıdır. Bu saldırıları kınıyoruz ve
reddediyoruz. Filistinlilerin ebedi başkenti
olan Kudüs’e dokunulmasına asla razı olmayacağız. Filistin direnişini sonuna kadar
destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağım-
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sız Filistin devletinin bütün dünya
tarafından tanınmasını istiyoruz.
Gazze’deki ambargonun ve izolasyonların derhal kaldırılmasını ve
Filistinlilerin rahat bir nefes almasını istiyoruz. İşgalci İsrail devletinin yeni yerleşim alanları açmasını
asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.
Uluslararası toplumu Filistin’e
karşı uygulanan baskıların, katliamların, haksızlıkların, adaletsizliklerin kaldırılması için harekete
geçmeye davet eden Arslan, İslam
İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da
2 defa toplanmasını sağlayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hassasiyetleri için teşekkürlerini ileten Arslan, “İslam
İşbirliği Teşkilatında alınan kararların hayata geçirilmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Başta İsrail’e
ambargo uygulanması, İsrail’in
işgal ettiği topraklarda Birleşmiş
Milletler barış gücünün oluşturulması ve İsrail’in sivil katliamlarının
uluslararası mahkemelere taşınarak İsrail devletinin yargılanmasının önünün açılmasını istiyoruz.
Başta Birleşmiş Milletler olmak
üzere AB, İslam İşbirliği Teşkilatı
ve dünyadaki pek çok uluslararası
kuruluşun Filistin gündemiyle acil
olarak toplanıp Filistin’de yaşanan
katliamların durdurulması için
harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi. Kudüs’ün sadece Müslümanlar için değil 3 din için de
kutsal bir mekan olduğunun altını
çizen Arslan, “Kudüs kardeşliğin
ve dayanışmanın şehridir. Kudüs’e
yönelik bütün saldırıları reddediyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.

“Kudüs İçin Hep Birlikte
Konferansımızı Bu Yıl Hartum’da Gerçekleştireceğiz”
Arslan, “Uluslararası Kudüs ve
Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
olarak bütün dünyanın dikkatini
Filistin’e ve Kudüs’e çekmek için
yeni faaliyetlerimizi, yeni çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle bu yıl Hartum’da düzenleyeceğimiz “Kudüs için hep birlikte”
konferansını geniş bir katılımla
gerçekleştirerek Kudüs ve Filistin meselesini tekrar gündemde

tutmaya devam edeceğiz. Bütün
dünyadaki sivil toplum örgütleri
ve sendikalarla yakın işbirliği içerisinde bulunarak, Kudüs ve Filistin
meselesini daha iyi anlatmak ve
daha fazla destek olmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Arslan, Filistin’deki yaşanan katliamlarda yaşamını yitiren bütün
şehitlere rahmet, yaralılara acil
şifalar dileğinde bulundu.

Arslan’dan BM’ye Çağrı
HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak
Kudüs konusunu gündemde
tutmaya devam edeceklerini
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ
olarak bütün sendikalarımızla
dayanışma içerisinde bu konuyu gündemde tutmaya devam
edeceğiz. Kudüs ve Filistin sadece Filistinlilerin sorunu, sadece Müslümanların sorunu
olamaz. Kudüs ve Filistin bütün
insanlığın sorunudur. 70 yıllık
topraklarından zorla çıkartılan
insanların mülteci haline geldiği Filistinlilerin sorunu bütün
insanlığın sorunudur. Buradan
Birleşmiş Milletlere bir kez
daha çağrı yapıyoruz. Kudüs ve
Filistin konusunda gösterdikleri
duyarlılık bundan sonra da devam etmeli diyoruz” şeklinde
konuştu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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TÜRKİYE AB- KİK HEYETİNDEN

KUDÜS KATLİAMINA KINAMA
açıklamasına katıldı. Ortak açıklamayı heyet adına okuyan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, ABD Yönetiminin İsrail’deki
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararından
geri adım atmadığını, hatasında ısrar ettiğini ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs
katliamının yaşandığını belirterek, “ABD ve
İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım,
Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir,
insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı
saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 17 Mayıs 2018 tarihinde HAK-İŞ, MEMUR-SEN,
TÜRK-İŞ, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM,
ASKON, TİSK, TOBB, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜSİAD ve TZOB’un

oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı olarak yapılan ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonucunda yaşanan
Kudüs katliamına ilişkin ortak bir basın

Toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı
Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay,
TİSK İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat, Türkiye
KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar katıldı.

Ortak açıklama metni
“Türkiye’nin mesleki ve 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.
Yaklaşık 5 ay önce ABD Başkanı’nın uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne ka-
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dar yanlış, tehlikeli ve sorumsuzca atılmış
bir adım olduğunu ifade etmiştik.
Ne yazık ki ABD Yönetimi bundan geri adım
atmadı, hatasında ısrar etti ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs katliamı yaşandı.
Öncelikle İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Kudüs, 3 semavi din için de önemlidir, vazgeçilmezdir, her 3 semavi dinin de kutsal
şehridir. Bu kimliğiyle asırlar boyunca bir
arada yaşamanın simgesidir, insanlığın
ortak değeridir, hiç kimsenindir ve hepimizindir.
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’-i
Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar nüfuslu İslam
toplumu için de ayrıca mukaddestir, vazgeçilemez bir mekândır.
Dolayısıyla ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs’e ihanettir,
huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam âlemine karşı saygısızca

bir tutum, açık bir provokasyondur. Ayrıca
Filistin sorununun çözümüne ve Ortadoğu
barış sürecine indirilmiş, bölgedeki hassas dengeleri ve istikrarı bozacak ağır bir
darbedir. Hiç kimsenin, kişisel hevesleri
veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca
insanın kaderiyle ve inancıyla oynamaya
hakkı yoktur. ABD Başkanı’nın hukuk ve
demokrasi tanımaz yönü ile birleşen İsrail’in militarist, küstah ve insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması, bunlara göz
yumulması, tüm dünya için çok tehlikeli bir
kapının açılmasına neden olacaktır.
Kudüs’ün tarihi statüsünün ihlali kabul
edilemez. Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan
başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu
kararı kesin bir dille kınıyoruz.
Yarın İstanbul Yenikapı miting alanında yapılacak, Filistin Halkına Destek Mitingine
hep birlikte katılıyor, tüm camiamız mensuplarına da en geniş şekilde katılmaları
çağrısında bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla
selamlıyoruz.”
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arslan, TUNUS'TA ULUSLARARASI KUDÜS VE FİLİSTİN'E
DESTEK SENDİKALAR BİRLİĞİ TOPLANTISI'na başkanlık ettİ

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı,
12 Mayıs 2018 tarihinde Genel Başkanımız
Mahmut Arslan başkanlığında Tunus’ta gerçekleştirildi.

Arslan, Tunus Havaalanında
Çiçeklerle Karşılandı

dele içerisinde olduklarını, bunun karşılığında her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını vurguladı.

edeceğiz. Başlattığımız yürüyüş ve eylemlere birliğin ve herkesin destek vermesini
bekliyoruz” diye konuştu.

Haniyye, “İşgale Karşı direniş ve Filistin Birliği’ sloganıyla yolumuza kararlılıkla devam

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Filistin
Başbakanı Haniyye’nin sinevizyon aracılığıy-

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin Tunus’ta
gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına
başkanlık etti. Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da katıldı.
Filistin Başbakanı İsmail Haniyye sinevizyon yöntemiyle toplantıya bağlanarak Genel
Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.
Başbakan Haniyye, Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığındaki Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ve birlikten beklentilerini dile getirdi.
Haniyye, Arslan ile konuşmasında, ABD’nin
Büyükelçiğini taşıma kararının Filistin’in ve
Kudüs’ün geleceğini engellemek, Kudüs’ün
kimliğini ortadan kaldırmak ve Filistinlilerin
tekrar yurtlarına dönüş haklarını engellemek için alınmış bir karar olduğunu söyledi.
Trump’ın Kudüs kararına net bir şekilde
karşı çıktıklarını ilan eden Haniyye, bu karara karşı uzun nefesli bir yürüyüş ve müca-
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la toplantıya katılarak görüşlerini
bildirdikleri için teşekkürlerini iletti.
Arslan, “İşgalci ve İsrail ve ABD’ye
karşı verdiğiniz mücadelenizi kutluyor, bu konudaki görüşlerinizi
paylaşıyor, sizinle beraber olduğumuzu belirtiyoruz. Tüm gücümüzle
hepimiz, sendikalar olarak Filistin
davasına destek vermeye devam
edeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz”
dedi. Toplantının sonunda Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin III. Toplantısı’nın “Kudüs İçin Hep Birlikte”
sloganıyla Kasım ayında Sudan’ın
Başkenti Hartum’da yapılmasına
karar verildi.

ARSLAN’DAN YUNAN
İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU BAŞKANI
PANAGOUPOULOS’A TAZİYE
MESAJI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Yunanistan’ın Başkenti Atina’da meydana
gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerle ilgili Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) Genel Başkanı Yannis Panagoupoulos’a bir taziye mesajı gönderdi.

AB KİK TOPLANTISINA KATILDIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ile birlikte
27 Haziran 2018 tarihinde TOBB’da Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
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toplantısına katıldı. Toplantıda TOBB, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye
KAMU-SEN ve TZOB Genel Başkan ve
yöneticileri yer aldı. KİK çalışmalarının

gözden geçirildiği toplantıda, güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde
bulunuldu.
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KİK HEYETİNDEN
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A zİYARET

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da aralarında bulunduğu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 08 Ağustos 2018
tarihinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüş-

mede, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK
Başkanı Kudret Önen ve Türkiye KAMU-SEN
Genel Başkanı Önder Kahveci katıldı. Cum-

hurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabule, Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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ARSLAN, TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki yemin törenine
katıldı. Arslan, “Cumhurbaşkanımızın
yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi fiilen başlamıştır.
Yeni sistem ülkemize ve milletimize
hayırlı olsun” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018 tarihinde
TBMM’de gerçekleştirilen yemin
törenine katıldı. Arslan, ayrıca
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

Göreve Başlama Törenine” de katıldı.
Mahmut Arslan, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yemin etmesinin
ardından yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine
resmen ve fiilen geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini daha
ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım
engellerin kaldırılması açısından
önemli bir fırsat olarak görüyoruz.
Yeni yönetim sisteminin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyoruz”
dedi.

HABERLER

| 17

Yeni Sistem ve Kabine
Ülkemize Hayırlı Olsun

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
ARSLAN, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ülkemize hayırlı olması
dileğinde bulundu. Arslan, “Bundan
sonra yapılacak olan, ülkemizin
birliği ve beraberliği, vatanımız ve
milletimizin geleceği için hareket
etmektir. Ülkemizin geleceği için
ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve istihdam artışı öncelikli gündem maddeleri olmalıdır” dedi.

hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
fiilen başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemini daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım
engellerin kaldırılması açısından
önemli bir fırsat olarak görüyoruz.
Bu yeni dönemde Türkiye’nin güçlü
ve büyük bir dünya devleti ve aktörü haline geleceğine inanıyoruz.
Yeni yönetim sisteminin ülkemize
ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada
şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
TBMM’de yemin etmesiyle Cum-

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanmıştır. Alanında
uzman, icracı isimlerden oluşan

yeni kabinenin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni
ediyor, kabinede görev alan bakanlarımıza görevlerinde başarılar
diliyoruz.
Bundan sonra yapılacak olan ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanımız ve milletimizin geleceği için
hareket etmektir. Ülkemizin geleceği için ekonomik kalkınma, sosyal
gelişme ve istihdam artışı öncelikli
gündem maddeleri olmalıdır. HAKİŞ Konfederasyonu olarak yeni
dönemde, çalışma hayatına ilişkin
sorunların çözümü, eksikliklerin
giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçların
sosyal diyalog temelinde hayata
geçirilmesini temenni ediyoruz.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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TÜRKİYE - AB KİK ÜYELERİNDEN
TBMM BAŞKANI YILDIRIM’A ZİYARET

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi, 23 Temmuz 2018 tarihinde TBMM
Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

teri Hasan Hüseyin Coşkun, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Sekreteri
Mustafa Bayburtlu yer aldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın da içerisinde bulunduğu heyette, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye KAMU-SEN Genel
Başkanı Önder Kahveci, TZOB Genel Sekre-

Türkiye-AB KİK heyetini makamında kabul
eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönemde Türkiye için güzel işler yapmayı arzu
ettiklerini söyledi.
Çeşitli sosyal kesimlerin beklentilerini bir
araya getirebilmenin yolunun, onları temsil

eden sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmakla
sağlanabileceğine işaret eden Yıldırım, “Vatandaşın beklentilerini tek tek karşılamak
mümkün değil. İşveren çevresi ve onların
temsilcileriyle, iş adamları, sanayiciler ve
onların temsilcileriyle, tüm kesimlerin temsilcileriyle yakın çalışma içerisinde milletin
beklediği düzenlemeleri yapma imkanımız
olacak. Yürütmeye yönelik de tabandan gelen beklentileri aktarma şansımız olacak”
diye konuştu.
Yıldırım, demokrasiyi daha da geliştirmek,
ülkeyi zenginleştirmek, vatandaşın refah ve
mutluluğu için el birliğiyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise
Türkiye'nin tamamını temsil eden örgütler
olarak Meclisin başarısı için her türlü katkıyı
vermeye hazır olduklarını belirterek, "Allah
utandırmasın" dedi. Hisarcıklıoğlu, Yıldırım'ın uzlaşmacı, hoşgörülü profilinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından devlet şeref madalyası ödülüne
layık görülmesi ve dün de ikinci kez dede olmasını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
Yıldırım, bunun üzerine Hisarcıklıoğlu'na, "O
hepsinden güzeldi" karşılığını verdi.
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ARSLAN, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BAŞKANI
DESTİCİ’Yİ AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Temmuz 2018 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti
makamında ağırladı. Ziyarete Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici’nin HAK-İŞ’i
ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “24 Haziran seçimleri sonrasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye aslında bizim hayırlı olsun ziyaretinde
bulunmamız gerekiyordu. Sağolsunlar kendileri bize nezaket ziyaretinde bulundular.
Seçimlerdeki başarılarından dolayı tebrik
ediyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun
uzun yıllar mücadelesini yaptığı milli iradenin, sivil ve demokratik Türkiye mücadelesinin bugünkü temsilcisi olan Destici’nin de
aynı anlayışla yürüyeceğinden kuşkumuz
yok. Parlamentoda BBP’nin de temsil edilecek olmasından dolayı çok mutluyuz ve
kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Olarak 40 Günde 50 Ayrı
Toplantı Düzenledik”
Mustafa Destici ile 15 Nisan referandumunda birlikte çalıştıklarını anımsatan Arslan,
“Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçmesi aşamasında, siyasi ve
ekonomik krizlerin sona ermesi için HAKİŞ olarak 40 günde 50 ayrı toplantı düzenleyerek, destek çalışmaları yürüttük” dedi.

“Koalisyon Dönemleri Geride Kaldı”
Türkiye’de çok partili hayata geçildiği günden bu yana sayısız koalisyon hükümetlerinin kurulduğunu kaydeden Arslan, “Eğer
parlamenter sistem devam etmiş olsaydı
aylarca hükümetin kurulması, hangi parti
ile koalisyon kurulacak, hangi bakanlık
kime verilecek türden tartışmalarla enerjimiz, heyecanımız, potansiyelimiz boşa
gidecekti. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı,
hükümet tartışması olmadı. Kısa bir süre
içerisinde parlamentonun kendi görevine
dönmüş olması bu konuda ne kadar haklı
ve makul bir yerde durduğumuzu göstermesi açısından oldukça önemlidir” şeklinde
konuştu. Konuşmasında BBP’nin parlamentoda yer almasının önemli olduğunu
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vurgulayan Arslan, “Destici’nin Cumhur
İttifakında yer alması, MHP, AK Parti ve
BBP’nin Türkiye’nin birçok sorununun
çözümünde önemli bir görev üstlendiğini
göstermektedir. Ortaya koydukları uzlaşma, ülkeyi geleceğe birlikte taşıma anlayışı
fedakarlıklarla olmuştur. Kendilerini parlamentoda taleplerimizin, çözüme kavuşması
gereken sorunlarımızın gündeme getirilmesinde her zaman yanımızda hissedeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici, Türkiye için siyaset yaptıklarını belirterek, “24 Haziran’da sadece
partiler değil, STK’lar ve sendikalarımızda

demokratikleşme ve refahın yükselmesi
adına büyük gayret gösterdi. 24 Haziran’daki başarı sadece bizim başarımız değildir.
Bu başarıda bizlere destek veren HAK-İŞ
Konfederasyonumuzun ve yöneticilerinin
büyük gayretleri vardır” dedi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, “BBP olarak kurulduğumuz
günden bu yana HAK-İŞ ve ona bağlı sendikalarımızla, Mahmut Arslan Başkanımızla
yakın diyalog ve işbirliği içerisinde olduk,
görüş alışverişinde bulunduk. Bundan
sonrada yakın diyaloğumuz devam edecek.
İnşallah biz de onlarında mecliste sesi olacağız” diye konuştu.

HABERLER

| 21

HAK-İŞ, ILO 107. YILLIK KONFERANSI'NDA

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel
Sekreter Yardımcımız Erdoğan
Serdengeçti ve HAK-İŞ Dış İlişkiler uzmanlarımızla birlikte 28
Mayıs – 8 Haziran 2018 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde
gerçekleştirilen
Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün (ILO) 107.
Yıllık Konferansına katıldı. Halen devam eden İLO 107. Yıllık
Konferansında, çalışma hayatının önemli gündem maddeleri

tartışılıyor. Arslan, ILO 107. Yıllık
Konferansına katılım sağlayan
diğer yabancı konfederasyon
genel başkanlarıyla da karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, İLO 107. Yıllık Konferansında, ILO Yönetim Kurulu Çalışanların Temsilcileri Seçimi için
Türkiye adına oy kullandı.
ILO 107. Yıllık Konferansında bu
yıl Türkiye’yi Memur-Sen Konfederasyonu temsil etti.
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ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
ETİYOPYA CETU BAŞKANI FOLLO İLE
BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Etiyopya İşçi Sendikaları Federasyonu (CETU) Genel Başkanı Kassahun Follo ile bir araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAKİŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.

ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
FESTU GENEL SEKRETERİ FARUK İLE
BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FESTU) Genel Sekreteri Omar Nur Faruk ile bir araya
geldi. Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik
etti.

ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
MALAWİ MCTU GENEL BAŞKANI
MAMBALA İLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Malawi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MCTU) Genel Başkanı Luther Mambala ve MCTU
Genel Sekreteri Denis Kalekeni ile bir araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAKİŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.

ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
SENEGAL CSA KONFEDERASYONU GENEL
SEKRETERİ DİOUF İLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Senegal Bağımsız İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (CSA) Genel Sekreteri Elimane Diouf ile bir
araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAKİŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.
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ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA SUDAN
SWTUF KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI
ABDULKERİM İLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(SWTUF) Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim ile bir araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.

ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
TUNUS OTT GENEL BAŞKANI LASSAD
İLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107. Konferansı kapsamında Tunus İşçiler Konfederasyonu (OTT) Genel
Başkanı Mohammed Lassad ile bir araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.

ARSLAN, 107. ILO KONFERANSINDA
UGANDA NOTU GENEL BAŞKANI
WİLSON İLE BİR ARAYA GELDİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs – 8 Haziran
2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107. Konferansı kapsamında Uganda Ulusal Sendikalar Birliği (NOTU)
Genel Başkanı Owere Usher Wilson ile bir araya geldi.
Görüşmede Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve HAK-İŞ Genel
Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti eşlik etti.

ARSLAN, İRANLI VE SOMALİ SCTU GENEL SEKRETERİ İLE BİRARAYA GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
28 Mayıs – 8 Haziran 2018 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO 107.
Konferansı kapsamında Dünya Sendikalar

Federasyonuna (WFTU) bağlı The Workers
House Genel Sekreteri Alireza Mahjoub ve
beraberindeki heyetle bir araya geldi. Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, ayrıca Somali

Sendikalar Konfederasyonu (SCTU) Genel
Sekreteri Ahmed Hassan Omar ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
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İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

ARSLAN: “HAK-İŞ İLKELİ VE KARARLI YÜKSELİŞİNDEN
TAVİZ VERMEDİ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018
yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak işçilerin takdirini
kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı bir
şekilde büyümeyi sürdürmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Arslan, “HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, yürüttüğümüz yaygın ve etkin örgütlenme çalışmalarımızın
neticesinde elde ettiğimiz bu başarıyı son

derece önemli buluyoruz. Bize inanan ve
güvenen emekçi kardeşlerimize gönülden
teşekkür ediyoruz. Ancak bu başarıyı yeni
hedefler için bir başlangıç olarak görüyor,
sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi. HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 2018 yılı
ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin
olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe,

ÜYE SAYIMIZ
39 bin 421
ARTTI
615.301
OCAK 2018
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insan haklarına ve demokrasiye yönelik her
türlü negatif unsur karşısında dik durmanın
gereğine inanan HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, işçilerin takdirini kazanmaya devam
etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmekten büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Çalışma hayatının, toplumun ve
uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu
olarak, bize inanan ve güvenen emekçi kar-

654.722

TEMMUZ
2018
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deşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu
başarılara ulaşmamızda emeği geçen, yaygın
ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları
yürüten, HAK-İŞ’e gönül veren, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren tüm
HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına
gönülden teşekkür ediyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü açıklanan
istatistikler, toplam 14 milyon 121 bin 664
işçinin sadece yüzde 12.76’sına denk gelen
1 milyon 802 bin 155 bininin sendikalara üye
olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün
çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye
davet ediyoruz.
Ülkemizin tüm emekçilerinin HAK-İŞ’in
kararlı, net ve taviz vermeyen duruşuna ve
mücadelesine inandığını biliyoruz. Çünkü
onların derdi bizim derdimiz, onların sevinci
bizim sevincimizdir. Erdemli, adil ve insan
onuruna yakışır bir sendikacılık için bütün işkollarında çalışan işçi kardeşlerimizi
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye olmaya
davet ediyoruz.
Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık
2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK
ile genel bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli kamu kurumlarında/kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında taşeron şirketlerde
çalışan işçiler 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle
kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi/
geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.
Türkiye, kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron düzenlemesine son vererek çalışma
hayatında büyük bir reforma imza atmış
ve yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu
konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda
dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’a,
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız
Sayın Jülide Sarıeroğlu’na ve emeği geçen
bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirildiği yeni dönemde görev alan Çalışma,
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un da sosyal diyalog ve
uzlaşı yolu ile önemli ve başarılı çalışmalar
yapacağına inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük
işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız ve
sektöründe lider olan diğer Sendikalarımız
ile barajı geçen tüm sendikalarımızı yürüt-

tükleri başarılı çalışmalardan dolayı tebrik
ediyoruz. Yeni dönemde bütün sendikalarımızın daha çok çalışarak güçleneceğine
inanıyoruz.”

HAK-İŞ, İstikrarlı Büyümesini
Kararlılıkla Sürdürüyor
HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güvenini kazanmaya devam ediyor ve istikrarlı
büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ Konfederasyonu, 2018 yılı Ocak ayında 615 bin 301
olan üye sayısını 39 bin 421 artırarak yeni
dönemde 654 bin 722’e yükseltti.
HAK-İŞ’in üye sayısı KKTC Kamu-Sen’in
üye sayısı (2 Bin 643) da eklendiğinde 657
bin 365’e yükseldi. Konfederasyonumuz
HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikamız 251
bin 122 olan üye sayısını 35 bin 244 arttırarak 286 bin 356 üye sayısı ile Türkiye’nin
en büyük sendikası olma özelliğini korudu.
HAK-İŞ’e bağlı 7 sendikamız da sektörünün lideri oldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığı tarafından işkollarında
işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına
ilişkin istatistikler 28 Temmuz 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlandı. İstatistiklere
göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işçi
sayısı 14 milyon 121 bin 664, sendikalı işçi
sayısı ise 1 milyon 802 bin 155 bine ulaştı.
Sendikalaşma oranı yüzde 12.76 olarak hesaplandı.

“Hizmet-İş Sendikamız Türkiye
Birincisi Olma Özelliğini Korudu”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 22 sendikamız ile toplam üye sayısı 654 bin 722
oldu. Bir önceki döneme göre üye sayısını
39 bin 421 artıran Konfederasyonumuz
HAK-İŞ'in üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in 2
Bin 643 olan üye sayısı da eklendiğinde, 657
bin 365’e yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye
devam eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ,
Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor.
İstatistiklere göre, Ocak 2018’de 251 bin 122
üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikamız 2018 yılı
Temmuz ayında da üye sayısını 35 bin 234
artırarak üye sayısını 286 bin 356’ya çıkardı
ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma
yönündeki liderliğini devam ettirdi. Türkiye’nin ve Genel İşler İşkolunun lideri olan
Hizmet İş Sendikamızın yanı sıra Gıda Sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş
Sendikamız, Taşımacılık işkolunda örgütlü
bulunan Öz Taşıma-İş Sendikamız, Sağ-
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lık ve Sosyal Hizmetler işkolunda örgütlü
bulunan Öz Sağlık-İş Sendikamız, Ağaç ve
Kâğıt İşkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaçİş Sendikamız, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık işkolunda örgütlü bulunan Öz
Orman-İş sendikamız, Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız kendi işkollarında birinci
olmuştur. Konfederasyonumuza üye 7 sendikamız sektörünün lideri oldu.
Öz Gıda-İş Sendikamız 2018 yılı Ocak ayında 33 bin 590 olan üye sayısını 32 bin 416’a,
Öz Taşıma-İş Sendikamız 22 bin 344 olan
üye sayısını 21 bin 407’e, Öz Sağlık-İş Sendikamız 2017 yılı Ocak ayında 26 bin 492
olan üye sayısını 28 bin 548’e, Öz Ağaç-İş
Sendikamız 10 bin 539 olan üye sayısını 11
bin 624’e, Öz Orman-İş Sendikamız 24 bin
349 olan üye sayısını 25 bin 130’a, Medya-İş
Sendikamız 2 Bin 570 olan üye sayısını 2
bin 697’e çıkardı. Konfederasyonumuza üye
sendikalarımızdan Öz Finans-İş Sendikamız, ÖZ-İŞ, Öz Güven-Sen, Çelik-İş Sendikamız, OLEYİS Sendikamız, Enerji-İş Sendikamız, Liman-İş Sendikamız, Öz İplik-İş
Sendikamız, Öz İletişim-İş Sendikamız, Öz
Büro-İş Sendikamız, Öz Toprak-İş Sendikamız yüzde 1 barajını aşmıştır.
Öz Petrol-İş, Öz Maden-İş ve Öz İnşaat-İş
Sendikalarımızın da yoğun örgütlenme çalışmaları yürüterek yüzde 1 barajını aşıp,
yetkili sendika olma yolundaki hedeflerine
ulaşacaklarına inanıyoruz.
Bu artışlarla konfederasyonumuz HAKİŞ’in ne kadar büyük olduğu bir kez daha
tescillenmiş oldu. HAK-İŞ olarak sendikasız bütün çalışanları konfederasyonumuz
HAK-İŞ’in bünyesine katmak için büyük bir
mücadele ortaya koyduk. Büyük bir konfederasyon olmanın verdiği bu sorumluluğu
yerine getirmek için kararlılıkla, azimle ve
yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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ARSLAN, KKTC’DE temaslarda bulundu

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Temmuz 2018 tarihinde HAK-İŞ, MEMUR-SEN,
TÜRK-İŞ, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM,
ASKON, TİSK, TOBB, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜSİAD ve TZOB’un
oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma
İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı olarak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti üzerine
Lefkoşa’ya gitti.
Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs
Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti. Ziyarette KKTC Ka-
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mu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’a eşlik etti.
Arslan ve beraberindeki heyet, KKTC’deki işçi
ve işveren kuruluşlarıyla istişare toplantısında
bir araya geldi. Toplantıya, KKTC Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi
ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katıldı.
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ticaret Odası Forumu Protokolü imza töreninde
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
KKTC hükümetinin iş dünyasına, ekonomiye
ne kadar öncelik verdiğinin en somut göstergesinin bugünkü toplantıya katılım olduğunu vurgulayarak, “Ekonomi, ticaret, turizm,
eğitim, yatırım elbette çok önemli ama en

önemlisi bizim kardeşliğimizdir, sizler bizim
her alanda hem ortağımız hem kardeşlerimizsiniz. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimiz"
diye konuştu.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk
halkının sosyal ve ekonomik anlamda arzu
ettiği noktaya gelememesinin ve statükonun
bir de psikolojik sonuç yarattığını belirten
Erhürman, bunun özgüven sorunu olduğunu, bu sorunu hep birlikte aşmakla yükümlü
olduklarını, halk olmanın en temel psikolojik
birleşeninin "bu işi yapabiliriz" duygusuna sahip olmaları olduğunu söyledi. KTTO Başkanı
Turgaz Deniz ise KKTC’nin uzun yıllardan beri
haksız ve hukuksuz ambargolar altında tutul-
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duğunu belirterek, “Kıbrıs sorunu diye isimlendirilen sorun, sanki Kıbrıslı Türklerin çıkardığı bir sorunmuş gibi, bu sorununun bedeli
Kıbrıs Türk halkına ödettirilmeye; Kıbrıs Türk
halkı bu ambargo altında yaşatılırken Kıbrıs’taki temel haklarından vazgeçirilmeye çalışılmaktadır" dedi. Toplantı sonrasında TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı
Deniz, “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu”
kurulmasına yönelik protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kapsamlı ticaret ve yatırımı

kolaylaştırma mekanizmaları oluşturma, bilgi paylaşımı, eğitim programları, teknik heyet
ziyaretler ve konferanslar düzenlenmesi, ortak projelerin uygulanması ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi öngörülüyor.
Toplantıya, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK)Türkiye Kanadı’nı oluşturan;
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Genel Başkanı
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Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, TİSK İcra Kurulu Üyesi Erhan
Polat, Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)
Başkanı Turgay Deniz, KKTC Başbakanı Tufan
Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil
Nami, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay
ile TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik
Yavuz ve TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak
ve ilgili yetkililer katıldı.

YILDIZ, OLEYİS İLE HİLTON ARASINDA İMZALANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız, 28 Haziran 2018 tarihinde
konfederasyonumuza bağlı Oleyis Sendikamız ile İstanbul Hilton
otelleri arasında imzalanan toplu
iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
İmza törenine Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Oleyis
Sendikası Genel Başkanı Vedat
Böke, Türkiye Otelciler Birliği
Başkan Yardımcısı, Hilton Worldwide Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Bölge

Müdürü Armin Zerunyan İstanbul Hilton
Genel Müdürü Tolga Aytan, Hilton İnsan

Kaynaklar Koordinatörü Hakan Özcan katıldı. Genel Sekreterimiz Dr.
Osman Yıldız, “Hilton gibi önemli bir
otelle birlikte çalışmak bizim için
büyük bir gurur kaynağıdır. Oleyis
sendikamız uzun yıllardır burada örgütlülüğünü sürdürmektedir. Bugün
imzalanan toplu iş sözleşmesi ile
temaslarımız devam edecektir. Bizim anlayışımız sosyal diyaloğu ete
ve kemiğe büründürerek birlikte iş
yapmak, yolumuza devam etmektir”
diye konuştu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

28 | HABERLER

HAK-İŞ İLE OATUU ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) arasında işbirliği
anlaşması imzalandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile
OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud
arasında 7 Mayıs 2018 tarihinde iki konfederasyon arasındaki eğitim programlarını
arttırmak, uluslararası alandaki toplantıların
koordinasyonu ve organizasyonları konusunda işbirliğini sağlamak amacıyla ikili
işbirliği protokolü imzalandı.
İmza protokolü törenine Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra, OATUU Genel
Sekreteri Arezki Mezhoud, OATUU Genel

Sekreter Yardımcısı Emmanuel Titus Nzunda, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, uzmanlarımız ve basın
mensupları katıldı.
Arslan, OATUU’nun 50’den fazla ülkeden
70’den fazla konfederasyona üye 40 milyonu aşkın çalışanı temsil ettiğini belirterek,
OATUU’nun Afrika emekçilerini temsil
yetkisine sahip önemli bir örgüt olduğunu
söyledi.

“HAK-İŞ, Afrika ile Yakından
İlgilenmektedir”
İmza protokolünün önemini vurgulayan
Arslan, “Bu protokolü tarihi bir gün ve tarihi

bir işbirliği anlaşması olarak görüyoruz.
HAK-İŞ, Afrika ile yakından ilgilenmektedir.
Bu yüzden Afrika’daki pek çok sendika ve
konfederasyonla ikili işbirliği anlaşması
bulunmaktadır. Türkiye, Afrika ülkeleriyle
yakın bir temas halindedir. Bu da Türkiye’nin
Afrika’yı ne kadar önemsediğini göstermektedir. HAK-İŞ olarak biz Afrika emekçileriyle işbirliği içerisinde olmayı önemsiyoruz ve ‘Afrika Afrikalılarındır’ diyoruz” diye
konuştu.

“İşbirliğimizin İki Ülke
Emekçilerinin Yararına
Olacağına İnanıyorum”
Arslan, “Afrika’yı uzun yıllar boyunca sömüren, insanını köleleştiren emperyalist Batılı
güçlere karşı Afrikalıların vermiş olduğu
bağımsızlık mücadelesini HAK-İŞ olarak ve
Türkiye olarak destekledik ve desteklemeye
devam edeceğiz. OATUU’nun 60 yıllık bir
geçmişi var. Biz OATUU’nun bu tecrübelerinden faydalanmak ve kendi tecrübelerimizi de Afrikalı dostlarımızla paylaşmak
istiyoruz. Bu işbirliğimizin Afrika’daki ve
Türkiye’deki emekçilerin hayrına olacağını
ve iki ülke için de önemli yararlar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyetinin Afrika’ya daha fazla
yatırım ve işbirliği yapması temennisinde
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bulunan Arslan, “Türkiye’nin Afrika’ya karşı
bakışını biliyoruz. Bu bakış açısı insani bir
bakış açısıdır. O nedenle Türkiye’nin daha
fazla Afrika’da olmasını istiyoruz. Biz Afrika’ya öncelikli olarak dostluğu, kardeşliği,
dayanışmayı, birlikte çalışmayı ve ‘Afrika
Afrikalılarındır’ anlayışını yaygınlaştırmak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
OATUU’nun Afrika bölgesini temsil eden
önemli bir işçi örgütü olduğunu vurgulayan
Arslan, “OATUU ile işbirliği yapmayı ve ortak
hedeflere birlikte yürümeyi önemsiyor ve
destekliyoruz” dedi.
Türk çalışma hayatında taşeron konusunda
büyük bir reform gerçekleştirildiğini ve 1
milyona yakın işçinin kamu kurumlarında
istihdam edilmeye başlandığını anımsatan
Arslan, “Batılılar ve küresel güçler sermayenin serbestçe dolaşabilmesi için ‘kamuyu
küçültün’ ‘kamu hizmetlerini özelleştirin’
çağrısında bulunurken, taşeron işçilerin
kadroya alınması Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin bütün küresel güçlere karşı bir
meydan okumasıdır. Taşeron işçilerimizin
kadroya alınmasıyla çalışma hayatında
büyük bir reforma imza atılmıştır. Bu düzenlemenin eksikleri var. Bu eksikliklerin
giderilmesi için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
OATUU ile imzalanan işbirliğinin önemi
vurgulayan Arslan sözlerine şöyle devam
etti: “Bu tarihi işbirliği anlaşmasının sadece
raflarda yerini almasını değil, bu anlaşmanın gereğinin yapılması hususunda
kararlılığımızı, heyecanımızı ve arzumuzu
ifade etmek istiyorum. Bu anlaşmanın bir
çerçeve anlaşması olduğunu ifade etmek
istiyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma
bir niyet ortaya koymaktır. Anlaşmamız
hem OATUU’nun hem de HAK-İŞ’in birlikte çalışma ve bu birlikte çalışmayı hangi
çerçevede yürüteceğimizle ilgili bir çerçeve

işbirliği anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın içerisini doldurmak bize düşüyor. Bunu birlikte
gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

“HAK-İŞ’in Tecrübelerinden
Yararlanmak İstiyoruz”
OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud,
“OATUU olarak dünya sendikalarıyla işbirliği
içindeyiz. HAK-İŞ ve tüm dünya sendikalarıyla ikili işbirliğimizi geliştirmek için buradayız. OATUU olarak HAK-İŞ’in tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. HAK-İŞ Genel
Başkanı Sayın Mahmut Arslan’la görüştük.
Başarılı çalışmalarından ve taşeron konusunun çözümündeki başarılarından dolayı
tebriklerimizi ilettik. HAK-İŞ’in mücadelesi
sayesinde 1 milyona yakın taşeron işçi
kadroya alındı. Bu Türkiye için çok önemli
bir kazanımdır” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a kardeşim, abim diye hitap eden Mezhoud, “Türkiye’deki sendikacılardan yardım ve destek
istemek için buradayız. Özellikle de HAK-İŞ
Konfederasyonundan yardım ve destek
istiyoruz. HAK-İŞ ile OATUU arasında daha

somut işler yapabilmek için bu ikili işbirliği
anlaşmasını imzalıyoruz. Bu anlaşma vasıtasıyla HAK-İŞ ile OATUU arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Bu işbirliğini
yapmak Afrika’nın sizlere ne kadar önem
verdiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.
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ARSLAN, BASIN MENSUPLARIYLA İFTARDA
BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 18 Mayıs 2018 tarihinde Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen Geleneksel Basın İftar
Programında çok sayıda basın mensubuyla
bir araya geldi.
İftar programına Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, Cengiz Gül,
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Genel
Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti,
Basın Müşavirimiz Birsen Çiçek Odabaşı,
sendikalarımızın basın müşavirleri ve çok
sayıda basın mensubu katıldı.

Arslan, İftar Programında Basın
Mensuplarına Açıklamalarda
Bulundu
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, bugün
İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda Filistin
halkına destek vermek amacıyla düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingine katıldığını belirterek, “İstanbul’daki Kudüs
mitingi 500 bine yakın insanın katılımıyla
çok başarılı bir şekilde gerçekleşti.
AB-KİK heyeti olarak dün yaptığımız basın toplantısında bu
mitinge destek verdiğimizi
ve katılacağımızı söylemiştik. AB-KİK heyetimizle birlikte bugün
mitinge iştirak ettik”
dedi. Arslan, “HAK-İŞ
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olarak birkaç yıldır Türkiye’nin farklı illerinde
1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Bu yıl da Adana’da yoğun bir katılımla 50
bine yakın HAK-İŞ mensubunun katılımıyla
kutlamalarımızı gerçekleştirdik. Derli toplu,
sorunlarımızı yüksek sesle konuştuğumuz,
eleştirilerimizi yaptığımız, taleplerimizi sıraladığımız, beklentilerimizi dile getirdiğimiz 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirdik”
diye konuştu.
Erken seçim kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Seçimleri Türkiye’nin sorunlarının çözümü için önemli bir
süreç olarak gördüğümüzden, seçimlerin
erkene alınmasını destekliyoruz. Seçimlerin süresinin kısa olmasını çok olumlu buluyoruz.
Erken seçim kararı Türkiye’nin uzun süre
seçim tartışmalarıyla meşgul olmasını, gündemin
seçimle doldurulmasını
bizim gibi gelişmekte

olan ülkeler için yararlı bulmadığımız için
kısa olmasını olumlu buluyoruz” açıklamasında bulundu. Arslan, “14 Mayıs günü
terör devleti İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere
yaptığı katliamda yeni bir aşamaya geçtik.
ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma girişimiyle başlayan gerginlik,
maalesef 14 Mayıs’ta zirveye çıktı. Hepimizin derin üzüntüyle gördüğü 8 aylıktan 70
yaşına kadar Filistinlilerin katliama uğradığı
bir gün yaşadık. Dün HAK-İŞ ve Uluslararası
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
olarak bir protesto eylemi gerçekleştirdik.
İsrail ve ABD Büyükelçiliği önünde yoğun
bir işçi katılımıyla katliamları ve ABD’nin
tutumunu protesto ederek siyah çelenk
bıraktık. Protesto eylemimizin ardından
AB-KİK heyetinin üyesi olarak TOBB’da gerçekleştirilen İsrail’in Kudüs katliamına karşı
düzenlenen basın toplantısına katılarak ortak bildiriye imza attık” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ olarak 2017 yılında dünyanın 40 ülkesinden gelen yaklaşık 250 delegenin ka-

Arslan: “Kudüs hak ettiği yere
mutlaka ulaşacaktır. Hamaset
yapmadan, Filistin için ne yapmak gerekir konusunda hepimizin elinden geleni ortaya koyması
gerekiyor."
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tılımıyla ‘Kudüs İçin Hep Birlikte Konferansı’ düzenlediklerini anımsatan Arslan, “Bu
konferansta ABD Başkanı Donald Trump’ın
Kudüs konusundaki tavrına karşı bir takvim
başlattığımızı ve bu süreci de takip etmemiz
gerektiği kararını almıştık. Konferansta aldığımız bir başka karar da Türkiye’nin başkanlığında bu birliğin oluşturulmasıydı. Katılan
ülkelerin oy birliğiyle HAK-İŞ Konfederasyonu Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek
Sendikalar Birliği’nin başkanlığını üstlenmiştir” şeklinde konuştu.

“Filistin Sorununun Çözümü İçin
Anahtar Buradadır”
Uluslararası toplumun ve Türkiye’nin ilk
defa çok geniş bir mutabakatla Filistin’deki
oldu-bittiye karşı durduğunu anlatan Arslan, “Bence Filistin sorununun çözümü için
anahtar buradadır. Türkiye’nin bu konudaki
kararlılığı, önderliği ve liderliği son derece
önemlidir. Uluslararası toplumu ikna etmek,
İsrail’e ve ABD’ye karşı bu tutumlarından
vazgeçmeleri için baskıların artırılması ve
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ikinci toplantısının
olağanüstü olarak bu gündemle toplanmış
olması bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Arslan, Filistinlilere Çağrıda
Bulundu
Filistinlilere çağrı yapan Arslan, “Filistinli
dostlarımıza buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmasınlar.
1908 yılında kurulan ve 70 yıldır devam eden
İsrail Devleti’nin kurulduğu gün, Filistinliler
tarafından ‘Nakbe’ yani büyük felaket olarak
anılmaktadır. Nakbe’nin 70. Yılında belki de
İsrail’in sonunun yaklaştığı bir döneme giriyoruz. ABD’nin ve İsrail’in yaptığı bu katliamlar karşısında bütün dünyanın işbirliği
yapmasını istiyoruz. Kudüs’ün sadece Filistinlilerin, Arapların, Kudüs’te yaşayanların
değil İslam dünyasının ve bütün insanlığın
merkezi olduğunu düşünüyoruz. Kudüs aslında bir barış kentidir. Haremeyn’in olduğu

yerde yanlış işlerin, kötülüklerin, katliamın,
baskının ve zulmün olmaması gerekiyor.
Kudüs hak ettiği yere mutlaka ulaşacaktır.
Hamaset yapmadan, Filistin için ne yapmak
gerekir konusunda hepimizin elinden geleni ortaya koyması gerekiyor. HAK-İŞ olarak
bir Kudüs Komitesi kurma kararı aldık. Bu
komiteyi en kısa zamanda kurup harekete
geçireceğiz” diye konuştu.

“Taşeron Sisteminin İptal Edilmesi
Türkiye ve Emekçiler İçin Tarihi Bir
Başarıdır”
Filistin meselesi ve seçimlerin erkene alınmasının çalışma hayatı gündemini geri plana attığını bildiren Arslan, “Gündemimizin en
önemlisini oluşturan taşeron meselesinde
geldiğimiz noktayı büyük bir başarı olarak
görüyoruz. Kamuda taşeron sisteminin
sona erdirilmiş olması, özellikle işçi teminine yönelik hem kamuda hem de yerel yönetimlerde bundan sonra taşeron sisteminin
iptal edilmiş olması Türkiye için ve emekçiler için tarihi bir başarıdır. Kamuda taşeron
sisteminin sona erdirilmesi bizim hedeflediğimiz ve gerçekleştirmek istediğimiz önemli
bir başarıdır. Bu düzenlemenin eksikleri var.
Bunları zaman zaman başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin yetkililerine ifade ettik. KİT’lerin ve bazı
çalışanlarımızın kapsam dışı kalması bizim
beklentilerimizin tamamının gerçekleşmediğini gösteriyor. Ama hem yerel yönetimle-
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rin hem de kamuda 1 milyona yakın arkadaşımızın kamunun bünyesinde işçi olarak
çalışmaya başlamış olmasını küresel kapitalizme, küresel güçlere karşı Türkiye’nin bir
meydan okuması olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.
Kamuda taşeron sisteminin kaldırılması
konusunda uluslararası kuruluşlardan destek ve teşekkür aldıklarını belirten Arslan,
“Taşeron konusunun kamuda vazgeçilmiş
olmasından dolayı üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar olan ITUC, ETUC ve PERC’ün
gündemlerinin birinci maddesi olan konunun çözüme oluşturulmasından dolayı tebrik ve teşekkürlerini ifade ettiler. Bu
gerçekten çalışma hayatımız için büyük bir
devrimdir. Şu anda taşeron işçilerin kadroya
geçenlerini saymazsak kamuda belediyeler
dahil bütün kamu kurumlarında, KİT’lerde,
bakanlıklarda, özel idarelerde ve üniversitelerde toplam kadrolu işçi sayımız 170 bindir.
Biz bunun 5 katı işçiyi kamu işçisi olarak
çalıştırmaya başlıyoruz. Taşeron işçilerin
kadroya alınması konusunda başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide
Sarıeroğlu, Maliye Bakanımız Sayın Naci
Ağbal ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve yoğun bir çalışmayla taşeron sistemini çözdüler” ifadelerini kullandı.
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ARSLAN, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTAR
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ
Lokman Aylar da vakıf olarak vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek,
“Bizler bu vatana bedel ödemiş şehit ve
gazilerin aileleriyiz. Bu vatana babalarımızı, çocuklarımızı verdik. Bizim çabalarımız
kutsal topraklarımıza teröristlerin ayak
basmamasıydı. Bu millet her zaman bedel
ödemeye hazırdır. Her zaman bayrağımıza
ve vatanımıza sahip çıkmaya çalışacağız”
dedi.
Aylar, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı’na
desteklerinden dolayı Genel Başkanımız
Arslan’a teşekkür etti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 30 Mayıs 2018 tarihinde Şehit ve Gazi Aileleriyle
iftar programında bir araya geldi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri
Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, HAKİŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 15
Temmuz şehit ve gazi aileleri katıldı.
İftar programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ olarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini unutmamak ve unutturmamak için aldıkları kararı
hatırlatarak, “15 Temmuz’u unutmamak ve
unutturmamak için programlar yapıyoruz.
Bunun için bugün şehit ve gazi ailelerimizle
iftar programında bir araya geldik” dedi.
15 Temmuz’da çalışma arkadaşlarından şehitler verdiklerini ve birçok HAK-İŞ üyesinin
şehit ve gazilik mertebesine yükseldiğini
anlatan Arslan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize canları pahasına
ülkemize sahip çıktıkları için çok teşekkür
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ediyoruz. Birlikte mücadele ettiğimiz, çalıştığımız bu arkadaşlarımızdan Allah razıolsun. Bize düşen şehit aileleri ve gazilerimizi
unutmamak, onları hatırlamak, onlarla
hemhal olmaktır” diye konuştu.
Gittikleri tüm illerde şehit ve gazi ailelerini
ziyaret etmek istediklerini belirten Arslan,
“Gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine
onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmek
istiyoruz. Çünkü onlar bizden maddi değil,
manevi katkı bekliyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı

Programda şehidimiz Celalettin İbiş’in oğlu
Yasin İbiş de kısa bir konuşma yaptı. İbiş,
“HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
bizlere hiçbir zaman babamızın yokluğunu
aratmadı. Her zaman yanımızda oldu, bizleri
bir an olsun yalnız bırakmadı. Bundan dolayı
kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
15 Temmuz gazisi Kazım Çakır da “Bir gazi
olarak HAK-İŞ ailesi içinde olmaktan gurur
duyuyorum. Kahraman kardeşlerimiz olduğu müddetçe bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Bu kutsal ayda bizleri unutmayan Mahmut Arslan ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkür ediyorum. Tedavileri
devam eden tüm gazilerimize sabır ve şifa
diliyorum” diye konuştu.
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YILDIZ, 28. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ
TOPLANTISINA KATILDI
ölçüde iş sağlığı ve güvenliği konusuna yer
vermektedir. Bu konuda projeler ve çalışmalar yürütmektedirler. Uluslararası kuruluşlarla bu konuda yakın bir çalışma sürecinde
bulunuyoruz. Özellikle kadınların çalışma
hayatında daha fazla ve etkin bir biçimde yer
alması gibi konulara ağırlık vererek, iş sağlığı ve güvenliğini eğitimlere entegre ederek
gerçekleştiriyoruz. Bu konularda geçtiğimiz
yıllarda çok büyük projeleri hayata geçirdik.
Bu yıl da sendikalarımız kendilerine özgü
projelerle bu alandaki çalışmalarına devam
etmektedirler” diye konuştu.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 21
Haziran 2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 28.
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına
katıldı. Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr.
Osman Yıldız ve HAK-İŞ Sosyal Güvenlik
Uzman Yardımcısı Merve Yılmaz, İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bakanlık yetkilileri katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Sekreterimiz Dr.
Osman Yıldız, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların
başarılı olduğunu belirterek bu konudaki
özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Yıldız, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışmaların Türkiye’de
önemli bir etki yarattığını söyledi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda (MYK) iş sağlığı ve güvenliği sisteminin işler halde olduğunu belirterek, MYK’nın da gözlemci olarak bu toplantıda yer almalarının İş Sağlığı
ve Güvenliği Konseyi toplantıları için önemli
ölçüde yarar sağlayacağını belirtti.
HAK-İŞ’in iş sağlığı ve güvenliği alanında
önemli çalışmaları olduğunu anlatan Yıldız
“HAK-İŞ olarak, çıkarmış olduğumuz faaliyet raporumuzda iş sağlığı ve güvenliğini
mevcut politikaların tamamlayıcı unsuru
olarak ele alıyoruz. Konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımız çalışmalarında önemli

İSGÜM’ün İslam İşbirliği Teşkilatına üye
ülkelere iş sağlığı ve güvenliği konusunda
önemli ölçüde katkıları olacağını kaydeden
Yıldız, “HAK-İŞ olarak Afrika’daki sendikalarla yakın zamanda çok yakın ve yaygın
bir işbirliği sürecimiz var. Eğitim amacıyla Türkiye’ye önemli heyetler getiriyoruz.
Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzle eğitim bazlı işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız. Böyle bir işbirliğinin
kurulacak olan merkeze önemli bir altyapı
sağlayacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Yıldız, “HAK-İŞ olarak uluslararası alanda
üyesi olduğumuz Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)’un İş Sağlığı ve
Güvenliği Komitesi ile İSGÜM’ün gündem
maddelerinin birebir aynı olduğunu ve Avrupa’daki gündemi birebir takip ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu
belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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ARSLAN, İFTARDA TAŞERON EMEKÇİNİN EVİNE
KONUK OLDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iftarda sürpriz bir ziyarette bulunarak taşeron
emekçinin evine konuk oldu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31 Mayıs 2018 tarihinde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’nde taşeron işçisi olarak çalışan
konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın üyesi Suna Kocatepe’nin evine
sürpriz bir ziyarette bulunarak ailenin iftar
sofrasına konuk oldu.
Arslan’a sürpriz ziyarette Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Ankara
2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere ile HAKİŞ’e bağlı sendikalarımızın Kadın Komite
üyeleri eşlik etti. Kocatepe ailesi tarafından sevinçle karşılanan Arslan
ve beraberindekiler, kurulan yer
sofrasında iftar yaptılar.
Konuk olduğu evde
aile bireylerinden
birinin 696 sayılı
KHK ile sağlanan
kadroda kapsam
dışı kaldığını öğrenen Arslan,
üzüntülerini
paylaştı.
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HAK-İŞ’in verdiği mücadele sonucu 950
bin taşeron emekçisinin sürekli işçi kadrosuna alındığını ve bunlardan
300 bininin HAK-İŞ üyesi olduğunu ifade eden Arslan,
kapsam dışı kalan taşeron emekçilerin 40 bininin
HAK-İŞ üyesi olduğunu
belirtti.
Kapsam dışı kalan
taşeron emekçiler için yeni bir yol
haritası oluşturduk-

larını ve mücadeleye aynı hızla devam edeceklerini belirten Arslan, “Taşeron arkadaşlarımızın kadrolarına kavuşması, kararlılıkla
sürdürdüğümüz 10 yılı aşkın mücadelemizin sonucunda gerçekleşti. Hiçbir şey birden
olmuyor; kapsam dışı kalan KİT’lerdeki arkadaşlarımızın kadroları için mücadelemizi
adım adım sürdüreceğiz. Bu arkadaşlarımızın kadro almaması için hiçbir sebep yok,
kadro onların da hakkıdır. Birlikte hareket
edersek bütün taşeron emekçilerin kadrolarına kavuşacaklarına inanıyorum” dedi.
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ARSLAN, 15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, emekçi ailesinin evine yaptığı sürpriz ziyaretin
ardından, 15 Temmuz Şehidimiz Celalettin
İbiş’in ailesini ziyaret etti.
Ramazan ayının ibadet ayı oldu kadar birlik, beraberlik, dayanışma ve hatırlanma
ayı olduğunu belirten Arslan, şehit ve gazi
ailelerinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
Arslan, “Şehidimiz Celalettin İbiş değerli bir
çalışma arkadaşımızdı. Şehitlik mertebesine ulaşmak herkese nasip olmaz; 80 mil-

yonun içinde 250 kişiye nasip
oldu. 15 Temmuz’da hedef
Türkiye idi ve bu apaçık
Türkiye’yi işgal girişimiydi.
Şehitlerimizle onur ve
gurur duyuyoruz.
Onlar ülkemizi korumaya çalışmakla hepimizi savundular” diye konuştu.
HAK-İŞ’in 15 Temmuz’u unutmamak ve
unutturmamak için aldığı kararı anımsa-

tan Arslan, “15 Temmuz’u unutmamalıyız
ve unutturmamalıyız. Aksi halde gelecek
nesillere bu vatan için verilen onurlu mücadeleyi anlatamayız. Bu ruhu bizler canlı
tutmalıyız ki, bizden sonra gelecek olan
nesiller bu ruhu ve inancı aynı şekilde idrak
edebilsinler” dedi.
Ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a, şehit Celalettin İbiş’in Eşi Miyase İbiş
ile oğlu Yasin ve Fikret İbiş tarafından bir kılıç hediye edildi. Genel Başkanımız da şehit
ailesine üzerinde Türk bayrağı işlemesi olan
Kur’an-ı Kerim hediye etti.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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ARSLAN: “KADIN KOMİTELERİ SENDİKAL MÜCADELENİN
ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”
çok sayıda faydası olduğunu dile getiren Arslan, “Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki kadın komiteleri sendikal mücadelenin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden HAK-İŞ Kadın Komitemizin
daha etkin ve daha üst noktalara taşınması
gerektiğine inanıyorum” sözlerine yer verdi.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı
görevinin kendisine verilmesinden dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ
yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Mayıs
2018 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesiyle bir
araya geldi.

dikal mücadelenin içerisinde daha fazla yer
alması için yeni modeller geliştirecektir” diye
konuştu.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın
komite başkanları katıldı.

Arslan, “7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmamızın teması olan ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ ulusal ve uluslararası alanda
kabul görmüş ve önemli ölçüde etki yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın
Emeği Buluşmasında yaptığı konuşmasında
bu tema üzerinde önemle durmuştur” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanlığı görevini devralan
Fatma Zengin’e yeni görevinde başarılar diledi.
Arslan, “Bu yıl HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın
Emeği Buluşmasını Ankara Arena Spor Salonunda ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’
temasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi, bakanlarımızın ve 21 bin HAKİŞ üyesi kadının katılımıyla birlik, beraberlik
ve büyük bir coşku içerisinde kutladık. Ayrıca
bu yıl Adana’da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Gününde de çok sayıda kadın üyemizi görmek
bizi çok mutlu etti. 1 Mayıs’ta ve düzenlediğimiz tüm toplantılarda bize destek veren kadınlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
HAK-İŞ Kadın Komitesinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarını
aynı doğrultuda azim, inanç ve kararlılıkla
sürdüreceğini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ
Kadın Komitemiz kadınlarımızın sendikal
mücadelenin içerisinde daha fazla yer alması için elinden geleni yapacaktır. Bu anlamda
HAK-İŞ Kadın Komitemiz kadınlarımızın sen-
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“Kadın Komiteleri Sendikal
Mücadelenin Önemli Bir Parçasıdır”
Kadınların meydanlarda, miting alanlarında
ve çeşitli projelerde bir araya gelmelerinin

Sendikalarda daha fazla kadın eli olması gerektiğini vurgulayan Zengin, HAK-İŞ kadın komitesi olarak kadınların daha fazla sendikal
mücadelenin içerisinde yer alması için gerekli
çalışmaları hız kesmeden yapacaklarını söyledi.
Zengin, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın komitelerinin destek ve katkılarıyla HAK-İŞ Kadın Komitesini hep birlikte
daha üst noktalara taşıyacaklarını belirtti.
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkanları, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin’e yeni görevinde başarılar
dileyerek gereken destek ve katkıyı göstereceklerini ifade ettiler.
Toplantının ardından Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesiyle iftar
programında bir araya geldi.

HABERLER

| 37

ARSLAN, MKE’DE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERLE
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
işten atılan kardeşlerimizi mahkeme kararlarıyla işe döndürmemize rağmen işe aldıramadık, fakat yılmadık. 2014 yılında 81 ilden
6 bine yakın taşeron arkadaşımızı Ankara’da
toplayarak, ‘Sendika Seni Korur’, ‘Hakkın Bize
Emanet’ sloganlarıyla büyük bir örgütlenme
kampanyasının startını verdik” ifadelerini kullandı.

“Kapsam Dışı Kalan Taşeron
Emekçiler İçin Yeni Bir Çalışma
Başlattık”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Makine
Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Kapsül Fabrikası’nda çalışan ve 696 sayılı KHK ile taşeron
emekçilerine verilen kadro düzenlemesinde
kapsam dışı kalan üyelerimizle iftar programında bir araya geldi. İşçiler, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ı sevinç ve heyecanla
karşıladı.

Arslan'dan İnsanlık Vurgusu
İftar sonrasında konuşan Arslan, taşeron
emekçilerin sendikalaşmalarından önceki süreci, ağanın gün doğumundan gün batımına
kadar hiçbir kural tanımadan çalıştırdığı, hiçbir
hakkı olmayan ‘marabalar’ şeklinde nitelendirildiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl, MKE Kapsül Fabrikası’nda memurlar ve kadrolu işçilere iftar verildiğini, ancak taşeron emekçilerin iftara davet edilmeyerek orada hizmet etmek için görevlendirildiğini
ve bu üzücü olay üzerine, Kapsül Fabrikası’nda çalışan taşeron emekçilerle her yıl iftar-

da bir araya gelme kararı aldıklarını anlatan
Arslan, emekçiler arasında ayrım yapılmasını
‘utanç verici durum’ şeklinde değerlendirdi.

“Bütün Emekçileri Bir ve Beraber
Görüyoruz”
MKE’de böyle bir ayrımcılığın yapıldığını duyduğu zaman büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Arslan, “Biz memur-işçi; kadrolu-geçici-mevsimlik ayrımları yapmıyoruz. Bütün
emekçileri bir ve beraber görüyoruz” dedi.

“Taşeron Emekçiler İçin Değişimin
Startını Biz Verdik”
İşverenin ‘yarın işe gelme’ dediğinde gelemeyen, hak talep edemeyen, derdini anlatmak
için idarecilere bile başvuramayan on binlerce taşeron emekçinin sorununu çözmek için
10 yıl önce yola çıktıklarını hatırlatan Arslan,
“Taşeron emekçisi kardeşlerimizi sendikalı
yapıp toplu sözleşmelerini çıkardığımız halde
bunu uygulatamamıştık. Sendikalı olduğu için

Yola çıktıklarında 1 milyona yakın taşeron
emekçisinin hiçbir hakkının olmadığını ancak
zamanla bütün hakların güvence altına alınmasıyla birlikte kadronun da verildiğini anlatan Arslan, kapsam dışı kalan taşeron emekçilerin de kadrolarını alabilmesi için yeni bir
çalışma başlattıklarını söyledi. Bütün taşeron
emekçilerin kadro alması için yola çıktıklarını belirten Arslan, kapsam dışı kalan taşeron
emekçilerin kadro talebinin 24 Haziran seçimlerinden sonra gündeme alınmasını istedi.

“Mücadelemizi İstediğimizi Elde
Edene Kadar Sürdüreceğiz”
Kadro talebinin takipçisi olacaklarını belirten
Arslan, “Mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz.
Kapsam dışı kalan 40 bin arkadaşımız için
yeni adımlar attırmaya çalışacağız. Umutsuz
olmayın. Sendikanıza sahip çıkın, kendinize güvenin. Bu mücadeleyi, istediğimizi elde
edene kadar sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu
meseleyi de çözeceğiz” diye konuştu.
Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Kapsül
Fabrikası’nda çalışan işçi üyelerimiz, Genel
Başkanımız Arslan’a, vakit ayırarak kendilerini
onure ettiği için teşekkür ettiler.
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15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Ankara 15 Temmuz
Platformu, 4 Temmuz 2018 tarihinde HAKİŞ’te toplanarak, 15 Temmuz Anma Hazırlık
çalışmalarını değerlendirdi.

Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti,
Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır ve beraberindeki İcra heyeti
ve Platforma Üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “15
Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde 13
Temmuz 2018 tarihinde Sincan Ağır Ceza
Mahkemesi önünde toplanarak bir anma
toplantısı gerçekleştirileceğiz” dedi.

“15 Temmuz’u Unutmayacağız,
Unutturmayacağız Sloganımızla
Yola Çıktık”

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15
Temmuz gecesi Türk milletinin soylu direnişi sonucu büyük bir facianın hep birlikte
atlatıldığını hatırlatarak, “Bütün kamuoyuna
açık ve kapalı toplantılarımızda, etkinliklerimizde 15 Temmuzla ilgili kararlılığımızı
herkesin önünde ifade etmeye çalışıyoruz

ve bunu kendimize bir mecburiyet sayıyoruz. HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız sloganımızla
yola çıktık. Konfederasyonumuzu temsil
eden ve o gece meydanlarda olan ve şu an
aramızda bulunmayan şehitlerimize ve bütün 15 Temmuz şehitlerimize yüce Allah’tan
rahmet diliyorum. Beraber çalıştığımız yol
arkadaşlarımız 100’e yakın gazimize ve
halen tedavileri devam eden gazilerimize
buradan sağlık sıhhat ve acil şifalar diliyorum” dedi.

“Devletimizin Yürüttüğü
Operasyonları Destekliyoruz”
Hain gecede yaşananlara değinen Arslan,
“Uluslararası emperyalist güçler ve Türkiye
üzerinde hesapları olanların bu hain örgütle
birlikte olması sonucunda yaşanan darbe
girişimini millet olarak hep birlikte başarıyla
atlattık. Darbenin başarısız olmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a, milletimize, sivil
toplum örgütlerine, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain
darbe girişiminin yargı süreci halen devam
ediyor. Terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çıkarken, örgütün içerde ve
dışarda aktif olarak çalıştığını görüyoruz. 15
Temmuz hain darbe girişimine karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları
destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı bir
şekilde sonuçlanmasını ve bu teröristlerin
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en ağır şekilde cezalandırılmasını, millet
vicdanının da bunları görmesini istiyoruz”
diye konuştu.
Arslan, “HAK-İŞ olarak FETÖ yargı sürecinin
bir kısmına katıldık. O mahkeme salonunda
insanın sinir katsayısını bozmaması çok
zor” dedi. Teröristlerin hem toplumla, hem
şehit yakınlarıyla hem de gazilerimizle alay
edercesine bir tavır sergilediğine dikkat
çeken Arslan, teröristlerin ortaya koydukları
bu ahlaksız tavrın daha fazla sürmeden
yargının kararını verip gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.

Arslan’dan Millete Çağrı
Yargılama sürecinde şehit ve gazi ailelerinin
duruşma salonlarında yalnız bırakıldığının
altını çizen Arslan, “Maalesef biz her duruşmada gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın o
salonlarda yalnızlığını görmekten son derece hüzün duyuyoruz. Milletimize buradan
bir kez daha çağrı yapıyorum. Hepimiz ama
hepimiz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle
duruşma salonlarının içini ve dışını dolduracak şekilde bir sorumluluk üstlenmek
zorundayız” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ İçin Tarihi Bir Başarıdır”
Katıldıkları bütün toplantılarda 15 Temmuz
meselesini kendi meseleleri olarak gördüklerini ve bu konuda daha fazla hassasiyet
ve duyarlılık gösterdiklerini belirten Arslan,
“HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu
gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine,
milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne
karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele ederek, o gece ilk sokağa çıkan,
canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum
sergilemiştir. Bundan dolayı son derece
gururluyuz. Bu mücadelede kayıplar verdik
ama en ön saflarda yer aldık ve birlikte bu
mücadeleyi sürdürdük, hainlere karşı koyduk. Bu durum HAK-İŞ için tarihi bir başarıdır” diye konuştu.

“Demokrasi Yoksa Ekmek de
Aş da Yok”
Bir işçi örgütü olarak Türkiye’nin bölgesinde demokratik, bağımsız ve güçlü bir
devlet olmasının en fazla çalışanlar için
önemli olduğunu vurgulayan Arslan, “Demokrasinin olmadığı yerde ekmek de yok
aş da yok. Onun için demokrasimize, milli
irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı

| 39

ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize
sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. Biz 15
Temmuz’u bir daha yaşanmaması gereken
ama 15 Temmuz’dan da hepimizin çok fazla
ders çıkarması gereken bir hain darbe girişimi olarak anıyoruz. Bu darbe girişimine
bulaşan bütün faillerin içerde ve dışarda
yakalanarak bir an evvel en ağır şekilde
cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerine yer
verdi.
Düzenlenen toplantıda konuşan 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır
“Yaklaşmakta olan 15 Temmuz FETÖ
darbe kalkışmasının ikinci sene-i devriyesi
münasebetiyle bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetler, 15 Temmuz’un ikinci
senesinde yapacağımız etkinlik hakkında
bilgi vermek ve o günü hatırlatmak ve şehitlerimizi yad etmek amacıyla HAK-İŞ’e
ziyarette bulunuyoruz. Platform olarak 6-12
Haziran 2017 tarihinden itibaren ve bugün
sayısı 95’e ulaşan ve Sincan Ağır Ceza
Mahkemesi duruşması salonunu ağır ceza
yerleşkesi önünde nöbet tutarak şehit ailesi
ve gazilerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu
dava sonlana kadar bu nöbetlerimiz devam
edecektir” dedi.
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ARSLAN, “ŞEHİT YAKINLARI VE
GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı arasında 12
Temmuz 2018 tarihinde işbirliği protokolü
imzalandı.
İşbirliği protokolüne Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, Türkiye Gaziler ve
Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar,
gaziler ve basın mensupları katıldı.
Protokol, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
Başkanı Lokman Aylar tarafından imzalandı.
Protokol ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları, köy korucularının
kutsal görevleri yerine getirirken yaralanma
veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla
Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız,
vazife malulleri ve şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine destek olmak
amaçlanıyor.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit
ve gazilerin hayatımızın önemli bir parçası
olduğunu belirterek, “Bugün HAK-İŞ ve
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı için
tarihi bir gündür. Vakfımızın merkezinde
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böyle tarihi bir protokolü imzalama imkanı
bulduğumuz için HAK-İŞ olarak gerçekten
gururluyuz. Özellikle yüzyıllık geçmişimize
ve yakın tarihimize baktığımızda hepimizin
yakınında, her evde kaçınılmaz olarak gazi
ve şehit yakınları var. Bu toplum, gerektiğinde gözünü kırpmadan vatanı, değerleri,
inançları, bağımsızlık ve özgürlüğü için
hayatını feda edebilecek bir toplumdur.
Ülkemizin zor zamanlarında mücadele
eden bu insanları normal zamanlarda da

hatırlamak, onlarla beraber olmak ve onların sorunlarıyla yüzleşmek, onlarla el ele
vermek aslında bir sorumluluk ve vatan
borcumuzdur” dedi.

“Protokolü Vatanımız ve Milletimiz
İçin Hayırlı Bir Faaliyet Olarak
Görüyorum”
Günlük rutin işlerle birlikte gazi ve şehit
aileleriyle her zaman birlikte olmayı işlerinin bir parçası olarak gördüğünü anlatan
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Arslan, “Vakıf Başkanımız Lokman Aylar’la
yaptığımız uzun müzakereler sonucunda
böyle bir protokolü imzalama kararı aldık.
Bugün vakfımızın yöneticileriyle beraber
olmak bizim için büyük bir onurdur. Hayırlı
bir yola çıktık. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için her türlü katkı ve destek vermeye
devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız protokolü vatanımız ve milletimiz için hayırlı bir
faaliyet olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
ile birlikte hayırlı bir yola çıktıklarını belirten
Arslan, “Bu protokolün ülkemiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve HAK-İŞ için hayırlı
olmasını diliyorum. 700 bine yakın üyesi ve
22 sendikasıyla birlikte Türkiye’nin en büyük
işçi konfederasyonlarından birisi olan HAKİŞ mensuplarının da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığını belirtmek isterim” dedi.

“Bu Anlaşma ile Umutlarımız
Yeşerdi”
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da yaptığı konuşmada,
HAK-İŞ ile imzalanan bu protokolü şehit ve
gaziler için çok önemli bulduğunu belirte-

rek, “Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ ile bu protokolü
imzalamaktan onur ve şeref duyduk. Bu
protokolün diğer örgüt ve STK’lara da örnek olmasını temenni ediyorum. Bizler bu
milletin ve bu devletin gazileriyiz. Birileri
bu bayrak için, millet için, çocuklarımız için,
evlatlarını yetim bırakıyorlar. Herkesin bunun farkında olmasını istiyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden bu bedeli ödedik ve başka
hiçbir şey beklemiyoruz, tek beklediğimiz
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vefadır. Bugün bu anlaşma ile umutlarımız
yeşerdi, bu anlaşmayla birlikte bir kez daha
yalnız olmadığımızı gördük. Bu ülkeye bir
bedel ödemenin ne kadar onurlu olduğunu
gördük.
HAK-İŞ Genel Başkanımıza, tüm gazi ve
şehit aileleri adına teşekkür ediyorum” diye
konuştu. İmza töreni 15 Temmuz Gazisi
tarafından yapılan dua ve Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın gazilerle birlikte toplu
fotoğraf çekimi ile son buldu.

ARSLAN, MALATYA’DA ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 24 Temmuz 2018
tarihinde, beraberindeki HAK-İŞ Malatya İl Başkanı
Bünyamin Geleri ile birlikte, 20 Haziran 2018 tarihinde Hakkari’de şehit olan Er Ali Seydi Özdemir’in
ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı
diledi. Şehit evinde Baba Zekeriye Özdemir ve Şehidin kardeşi Yemliha Özdemir ile görüşen Arslan,
şehit aileleri ve gazilerin unutulmaması gerektiğini
söyleyerek, “Şehit yakınları ve gazilerimize gereken
sorumluluğu göstermeliyiz” dedi. Arslan şehit evi
ziyaretinin ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek Vakıf Başkanı
Muharrem Kabrız, yönetim kurulu üyeleri ile bazı
şehit ve gazi yakınlarıyla görüştü.
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15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİNİ ANDIK

ARSLAN, “HAİNLERE, ÇETELERE,
İHANET ODAKLARINA KARŞI BURADAYIZ”
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HAK-İŞ olarak, “15 Temmuz Türkiye’yi İşgal
ve Hain Darbe Girişiminin” 2. Yıldönümünde
15 Temmuz bilincini diri tutmak, şehit yakınları ve gaziler ile dayanışma içinde olmak
amacıyla darbecilerin yargılandığı Sincan
Cezaevi Kampüsü önünde bir dizi etkinlik
gerçekleştirdik.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın bir konuşma yaptığı etkinliğe Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti
Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti
Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara
15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır, Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı
sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri ile yüzlerce HAK-İŞ
üyesi ve protokolün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İstiklal marşı ve saygı duruşuyla başlayan
anma toplantısında şehitlerimiz için hatim
duası okundu. Anma toplantısında Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah
İşler, Ankara 15 Temmuz Platformu Koordinatörü Mustafa Kır ve 15 Temmuz gazisi
Kaan Şimşek birer konuşma yaptı.
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın başkan ve
yöneticileriyle yüzlerce HAK-İŞ üyesinin katıldığı anma toplantısında “HAK-İŞ burada
hainler nerede”, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganları atıldı.

“Hainlere, Çetelere, İhanet
Odaklarına Karşı Buradayız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Vatanı,
milleti, inançları, özgürlüğü ve milli irade
için hayatlarını kaybetmiş 15 Temmuz şe-
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hitlerimize, onun yakınlarına saygılarımızı,
muhabbet ve hürmetlerimizi sunuyoruz.
Bizler önemli bir mücadele için buradayız,
bir dava için buradayız. Hainlere, çetelere,
ihanet odaklarına mesaj vermek için buradayız. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere onlarla beraber olduğumuzu,
şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yan yana
olduğumuzu, onlara teşekkür etmek için,
hain FETÖ’cülere karşı milletimizin birlik ve
beraberliğini göstermek için buradayız. Sesimiz gür çıkmazsa, dayanışmamız güçlü
olmazsa, zalimleri cesaretlendirirsiniz. Bizler bu meydanda güçlü bir ses vermezsek,
dayanışmamızı, kardeşliğimizi hainlere karşı birlikte olduğumuz mesajını doğru olarak
vermezsek hainleri cesaretlendirmiş oluruz.
Biz zalimlerin cesaretini kırdık. O hainlere
gereken cevap verildi ama halen mücadele
devam ediyor. Biz de HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”
dedi.

Arslan’dan Millete Çağrı
Ankara 15 Temmuz Platformunun her zaman meydanda nöbetlerini tutarak hainlere
karşı meydan okuyacağını belirten Arslan,
“HAK-İŞ olarak her platformda 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için
etkinlikler yaptık. Şehitlerimizi mekânlarında, mezarlarında rahat uyutmak için daha
fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Duruşma
salonlarında ne yazık ki bu hainler baş başa
kaldılar. Milletimize buradan sesleniyorum
Allah rızası için milletimizi, değerlerimizi,
özgürlüğümüzü, inançlarımızı ve bağımsızlığımızı istiyorsanız bu duruşmalarda
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hainlerin karşısında durmaya devam edin.
Bu hainlerin bir kısmı hala yurtdışında, bir
kısmı da ülkemiz içinde faaliyet gösteriyor.
Bu yargılamaların son anına kadar her gün
bu salonları doldurmalıyız. Bu hainler gözümüzün içine baka baka içeride senaryo
uyguluyorlar. Bunların oyunlarını bozmanın
yolu şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız
bırakmamaktır. 15 Temmuz’u yaşatacaksak, bu hainlerin önünde yaşatmamız gerekiyor. Hangi duruşmaya katıldıysak sanık
avukatlarından ve sanık yakınlarından daha
da az durumdayız. Buradan herkese sesleniyorum bu duruşmalar bitene kadar bu salonlardan çıkmayalım” çağrısında bulundu.
Arslan, “HAK-İŞ olarak 4 şehidimiz, 100’den
fazla gazimiz var. Buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar
diliyorum. Şu anda Türkiye’ye karşı büyük
bir algı operasyonu yürütülüyor. Kapıkuleden çıktığımızda karşımıza bu hain FETÖ
örgütünün kurumları çıkıyor. Mücadelemiz
büyük, mücadelemiz kutlu ama mücadelemiz çok zor” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
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önderliğinde tüm millet olarak engellendiğini belirterek, FETÖ hainlere karşı yürütülen
mücadelenin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.
Tuna, “Bir ve beraber olduğumuz müddetçe
hiçbir darbe girişimine geçit verilmeyecektir.
15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

“15 Temmuz'da Bu Ülkeyi
Geçilmez Kıldılar”
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler,
15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl

dönümüne gelindiğini belirterek, “Bu topraklarda çok büyük ihanetler ve alçaklıklar
yaşanmıştır. Ama bu FETÖ alçaklığı gibi bir
alçaklık bin yıllık tarihimizde bu topraklarda
yaşanmamıştır.
Bu büyük organizasyon çok şükür 15 Temmuz gecesi milletimizin o imanlı göğsünde
yok olup gitti. Milletimiz nasıl Çanakkale'de
vatanını savunduysa aynı şekilde 15 Temmuz'da da bu ülkeyi hainler için geçilmez
kılmıştır. Şimdi o hainler teker teker hesap veriyor" ifadelerini kullandı. Ankara 15
Temmuz Platformu Koordinatörü ve Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır,
Ankara 15 Temmuz Platformu'nun 22 Mayıs
2017'de sivil inisiyatifini temsilen FETÖ davalarını takip etmek, şehit aileleri ve gazileri
duruşma salonlarında yalnız bırakmamak
ve 15 Temmuz direniş ve diriliş ruhunu canlı
ve diri tutmak için 42 STK tarafından kurulduğunu anlattı. Kır, "Platformumuz HAK-İŞ
ile birlikte başlattığı nöbet görevini her gün
platform üyesi bir STK tarafından aralıksız
sürdürmekte olup, FETÖ davaları sonlanıncaya, hainler hak ettikleri cezayı alıncaya
kadar da bu görevi sürdürme azim ve kararlılığı içindedir” diye konuştu.

HABERLER

| 45

TÜRKİYE AB-KİK HEYETİNDEN 15 TEMMUZ MESAJI

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ, MİLLETİN İRADESİ DIŞINDA
HİÇBİR GÜÇ YÖNETEMEZ”
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de içerisinde
bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’ni, milletin iradesi
dışında hiçbir güç yönetemez” mesajı verildi.
Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi, 15 Temmuz’un 2'nci yıldönümü nedeniyle bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK,
Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB'un oluşturduğu heyetin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Değerli Basın Mensupları, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde,
geçmişi hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz.
Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde, geleceklerine yön veren, kritik dönüm noktaları
vardır. İşte 15 Temmuz da, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için böyle bir tarihtir,
bir milattır. O gece milletin kaderi belirlendi,
millet olma bilinci tazelendi, yekvücut olundu. Bundan sonra da hiçbir şey 15 Temmuz
öncesi gibi olmayacak. Zira geçmişte yaşanan darbelerin ve demokrasimize yönelik
müdahalelerin zulmünü ve utancını yaşayan
milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza
göstermeyeceğini, hâkimiyetin asıl sahibinin
vesayetçi zihniyetler değil, milletin kendisi
olduğunu ilan etmiştir. Bizler 15 Temmuz’u
unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bu alçak
saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.
İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaş-

tığı en büyük tehlikeydi. O gece, aynı zamanda
dış güçlere de piyonluk yapan Fetullahçı terör
örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Allah’a şükürler
olsun Milletimiz, cesareti ve ferasetiyle bu
büyük belayı durdurdu. Demokrasimize ve
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına milli değerlerini
savundu. Mehmet Akif; ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; bu yol ki hak
yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz’ demişti. İşte
o uzun ve karanlık gecede, ellerine sadece
şanlı ay-yıldızlı bayrağımızı alan kardeşlerimiz
meydanlara çıktılar. ‘Vatan sevgisi imandandır’
şuuruyla silahların, tankların, uçakların karşısına yiğitçe dikildiler. Çanakkale’deki, Kurtuluş
Savaşı’ndaki eşsiz ruhu yeniden ortaya koydular. Haince planlanmış darbe girişimini önleyen, kahraman milletimizin önünde saygıyla
eğiliyoruz. O gece sokakları, meydanları dolduran, vatanı, bayrağı, inançları, özgürlükleri
ve gelecekleri için darbecilere meydan okuyan
vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri böyle bir milletin
evladı olarak yaratan Rabbimize hamd ediyoruz. Burada bulunan kuruluşların tamamı da,
ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin
yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız,
siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum
kuruluşlarımız ve medyamız kararlı duruşlarıyla, destan yazdı. Ülkemizi şer odaklarının
piyonlarına teslim etmedik, hainlere geçit ver-

medik, ihanete “dur” dedik. Demokrasimizin,
kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü
olduğunu herkese gösterdik. Darbeye karşı
durarak şunu açık şekilde ilan ettik. “Türkiye
Cumhuriyeti’ni, milletin iradesi dışında hiçbir
güç yönetemez.” Elbette bunun için büyük bir
bedel ödedik. Bu hain darbe girişimine karşı
mücadeledeki şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor,
her birini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Öte
yandan buradan yurt dışındaki muhataplarımıza ve siyasetçilere sesleniyoruz. Kaynağı ne
olursa olsun, darbe ve terör bir insanlık suçudur. Başta FETÖ olmak üzere, terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede, dost ve müttefik devletlerden desteklerini bekliyoruz. İftira
kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.
Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz:
Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u
asla unutmayacağız, unutturmayacağız.
Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor. Bizler her zaman milletimizin tarafındayız; demokrasimizi
savunmaya devam edeceğiz. FETÖ’nün kirli
yüzünü ortaya koyan hain darbe teşebbüsüne
o gece kararlılıkla karşı durduğumuz gibi, o
günden bugüne de devletimizin mücadelesine
destek verdik, vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak, Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.”
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ARSLAN:
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BİR BEDEL ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA ÖDERİZ

15 Temmuz şehitlerimizi, Türkiye’yi işgal ve
hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde,
Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler
Abidesi’nde dualarla andık.
12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen
anma etkinliğine Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, konfederasyonumuza bağlı
sendikaların genel başkanları ve şube
başkanları, şehit ve gazilerimizin aileleri,
üyelerimiz ve basın mensupları katıldı.
Anma programı konfederasyonumuza bağlı

Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 2 nolu
Şube Başkanı Recep Dere ve şube yönetim
kurulu üyeleri tarafından organize edilerek,
etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların
okunmasıyla başladı.
Programda 15 Temmuz gecesi yaşananları
anlatan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe girişiminde, 4 şehit verdiğini hatırlatarak, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız' prensibimiz gereği, bütün toplantılarda
tüm şehit ve gazilerimizi tekrar rahmetle

anıyoruz. Buradan ayrıca Celalettin İbiş
kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum."
dedi.
Arslan, ABD ve taşeronlarının bu kez de
Türkiye'nin ekonomisini hedef alarak yeni
bir operasyon başlattıklarını belirterek,
"Şimdi de bu hainler Türkiye üzerinden
ikinci kez ekonomik bir savaşı başlattılar.
Bu ekonomik savaşta Türkiye'yi diz çöktürmek, Türkiye'yi yıkmak için içeriden ve dışarıdan yeni taşeronlarını devreye sokuyorlar.
Mücadele devam ediyor. Türkiye yeni bir
mücadeleyi ve yeni bir dayanışmayı, yeni bir
kardeşliği ortaya koymak durumundadır. Bu
saldırılar 15 Temmuz saldırılarından daha
farklı ve daha kapsamlı." diye konuştu.

"Bir Bedel Ödememiz Gerekiyorsa
Öderiz"
15 Temmuz'un rövanşı niteliğinde sürdürülen bu ekonomik savaşta herkesin
uyanık olması gerektiğini belirten Arslan,
"Milletimiz bugünde yanyana omuz omuza,
dayanışma içerisinde olmalı. Geçmişte
yaşadığımız sıkıntıları göze almadan bize
rahat yok. Ekonomik tehditleri, saldırıları
elimizin tersiyle itip rahat bir yaşam sürebilmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa
bedel ödemeye hazırız. Bu topraklar mü-
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barek topraklar. Bu toprakların faturası çok
ağır. Bu topraklar için canımızı feda ederek
bu günlere geldik. Bu topraklar için yeni bir
fedakarlık bekleniyorsa, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu yapacağız." dedi.

lım, onurlu duralım. Onlara karşı mücadele
eden herkesten Allah razı olsun. Bu ihanet
odaklarına karşı, bu emperyalist güçlere
karşı, bu hain anlayışlara karşı hep birlikte
mücadele edeceğiz.

"Allah Şehitlerimizden Razı Olsun"

Burada yatan bu şehit kardeşlerimiz 15
Temmuz'da hayatlarını kaybetmeseler
bizler için kendilerini siper etmeselerdi biz
düşünün ne halde olacaktık? Bu alçaklara,
bu hainlere, ihanet odaklarına fırsat vermeyen bu şehitlerimizden Allah razı olsun.
Onlar şehit oldular ki biz burada konuşabiliyoruz. Bu kardeşlerimiz için ne yapsak
azdır.” dedi.

15 Temmuz'da şehit olanların sayesinde
Türkiye'nin bugünlere geldiğini sözlerine
ekleyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emperyalist güçler şunu bilmeli. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Bu millet
sıradan bir millet değil. İstediğiniz zaman bu
millete dayatarak bu millete bir şey kabul
ettiremezsiniz. Cumhurbaşkanımız başta
olmak üzere emperyalizme karşı dik dura-

"Geri Adım Atmayacağız"
Arslan, Sincan'da süren davaların bir an
önce sonuçlandırılmasını ve hainlerin en
ağır cezaları alması gerektiğini hatırlatarak,
"Bu mücadelede geri adım atarsak, bilin ki
bu şehitlerimizin iki eli bizim yakamızda
olacaktır. Onların ruhlarının şad olması ve
kabirlerinde rahat uyumaları için bize büyük
görevler düşüyor. 15 Temmuz'un halen
sonuçlanmadığını hatırlatmak istiyorum.
Sincan Cezaevindeki yargılamalar sürüyor.
Bu yargılamalarda karşılaştığımız ihanet
odaklarının, taşeronlarının yaptıkları bizleri
gerçekten çok üzüyor. Şehit yakınları ile
alay ederek bir provakasyon yapmak istiyorlar. En kısa zamanda cezalandırılmalarını istiyoruz. Onun için yargılamaların takipçisiyiz. Hak-İş olarak Sincan Cezaevindeki
nöbetlerimiz devam ediyor. Buradan ayrıca
gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi.

AK, ''Milletimiz Sayesinde Bu Hain
Darbe Önlendi''
Programda konuşan Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak'ta şehitlere rahmet
dileyerek, "15 Temmuz'u unutmamak,
unutturmamak için Hak-İş'in yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı başkanımızı ve
ekibini kutluyorum. O gece uzun bir geceydi, karanlık bir geceydi, zor bir geceydi. O
zor geceyi yaşayanlar, o alanlarda olanlar,
çatışmalara katılanlar, o geceyi bizden daha
iyi biliyorlar. O geceyi aydınlığa çeviren gazi
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ve şehitlerimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz
sayesinde bu hain darbe önlendi. O geceyi
planlayanlar hala planlarından vazgeçmiş
değiller. Bu milletin her daim her gecesini
bir nöbet gecesi gibi geçirmesi gerekiyor.

Bu ekonomik savaşta 15 Temmuzun rövanşıdır." dedi. Programda ayrıca 15 Temmuz
gazisi Ahmet Arık ve 15 Temmuz şehidimizin oğlu Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş
yaptıkları konuşmalarda, anma programını
gerçekleştiren Hak-İş ailesine ve Konfede-
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rasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan'a,
emeği geçen tüm çalışanlara ve Keçiören
Belediye Başkanı'na teşekkürlerini sundular. Mahmut Arslan ve Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitlerinin kabrine birlikte karanfil bıraktılar.
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Arslan’dan Şehit Kavcı’nın
Ailesine Ziyaret

Sendikası Ankara 2 Nolu Şube
Başkanı Recep Dere eşlik etti.

Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, şehit Bayram Kavcı’nın
ailesini ziyaret etti. Şehit Bayram
Kavcı, Şırnak Uludere Habur
mevkiinde teröristler tarafından
önceden yola döşenen el yapımı
patlayıcının infilak ettirilmesinin
ardından yaşanan çatışmada
10 Ağustos 2016 tarihinde şehit
düşmüştü.

Arslan, Vefat Eden Üyemiz
Bülent Özdemir’e
Dua Etti

Düzenenlenen mevlid töreninde
şehidin Babası İzzet Kavcı ve
annesi Gülseren Kavcı ile görüşen Arslan’a ziyarette Hizmet-İş

15 Temmuz Şehitleri Anma
Programı sonrası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Aralık
2018 tarihinde geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat eden Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikamızın Altındağ Belediyesi İşyeri Sendika Baştemsilcisi
Bülent Özdemir’in kabrini ziyaret
ederek ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
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KİT'ler ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan
Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açılmıştır
Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile genel
bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli
kamu kurumlarında/kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında
taşeron şirketlerde çalışan işçiler
02.04.2018 tarihi itibariyle kamu
kurum ve kuruluşlarının sürekli
işçi/geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan ve
4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki
yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs
ve ortaklıklarda çalışmış ve halen
çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri
halinde, ilgili teşekkül ve bağlı ortaklığında işçi statüsünde istihdam
edilebilecektir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları yanında hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında çalışan
işçiler başta olmak üzere, kapsam
dışında kalan taşeron işçilerinin tamamının kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) veya kamu kurumlarının
sürekli işçi kadrolarına geçişinin
sağlanması için Konfederasyonumuz mücadelesini sürdürmüştür.

B. Kapsam dâhilinde olan işçilerde
aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alım sözleşmesinin kapsamının
belirlenmesinde 696 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinde
yer alan düzenlemeler esas alınacaktır.

Nihayetinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin de hali hazırda görev
yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında, işçi statüsünde istihdam
edilmelerine ilişkin 21/06/2018
tarihli ve 2018/11991 Sayılı Kararname 30/06/2018 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;
A. Kamu İktisadi Teşekkülleri ve

1. 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde de yer alan
düzenlemeye göre; Kamu İktisadi
Teşekküllerinde ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında çalışan ve ilgili düzenleme gereğince kadro geçiş işlemlerinden yararlanacak olan işçilerde aranacak şartlar şu şekildedir:
“a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6),

(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde
belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak…”
Bu koşulların dışında çalışanlardan
eğitim, yaş ve kıdem koşulu aranmayacaktır.
a. 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen
geçici 23. madde de düzenlenen
kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak şartlardan ilki, 657
sayılı Kanunun 48 maddesinin (A)
bendinde düzenlenen koşulları taşıma ve ilgili suçlardan mahkum
olmamaktır. Bu düzenlemeye göre
kamu iktisadi teşekküllerinde ve
bağlı ortaklıklarda çalışan işçilerin
kadroya geçiş işlemlerinin yapılabilmesi için de işçilerin bu koşulun
sağlanması gerekmektedir.
Buna göre kadro geçiş işlemlerinden yararlanmak isteyen ve personel teminine yönelik ihale sözleşmesi uyarınca çalışan işçilerden,
devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar aranmakta
olup, bunlar;
“(1) Türk Vatandaşı olmak,
(4) Kamu haklarından mahrum
bulunmamak,
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(5) (Değişik: 23/1/2008 - 5728 /
317 md.) Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da
- Affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
(6) Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
(7) 53 üncü madde hükümleri saklı
kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak,
(8) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74
md.; Aynen kabul: 1/2/20187070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması
yapılmış olmak.” şeklinde sıralanmıştır. Bu kapsamda kamu iktisadi
teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarında
çalışan işçilerin kadro düzenlemesinden yararlanabilmesi için bu koşulları sağlaması gerekmektedir.
657 sayılı Kanunun 48. maddesi
A bendi 5. fıkrasında yer alan hükümlü olmama koşulunu sağlayamayan işçiler, kadro kapsamı
dışında bırakılmıştır. Ancak bu koşulu sağlayamayan işçilerin de 696
sayılı KHK kapsamında kadro geçiş işlemlerinden yararlanabilmesi
için 30377 sayılı ve 31.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
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yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların
İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” ile eski hükümlü
çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma ile ilgili değişiklik
yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre;
“Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23
üncü maddesi kapsamında aranan
diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun
48 inci maddesinin (A) bendinin
(5) numaralı alt bendinde belirtilen
şartı taşımaması nedeniyle sürekli
işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren
işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu
belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum
ve kuruluşunca Kurumdan talepte
bulunmaksızın 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine
tabi olmak kaydıyla eski hükümlü
çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.” denilmek suretiyle 696 sayılı KHK kapsamında
kişinin şahsında aranan koşulları
sağlayamadığı için kadro düzenlemesi kapsamından yararlanamayan eski hükümlülerin, kamu
kurum ve kuruluşları tarafından, İş
Kurumundan işçi talebine bulunulmaksızın, eski hükümlü çalıştırma
yükümlülüğü kapsamında doğrudan işe alınabilecekleri düzenlenmiştir.
21.06.2018 tarihli ve 2018/11991
sayılı Kararname ile Kamu İktisadi

Teşekkülleri İle Bağlı Ortaklıklarda
çalışan işçilerin kadro işlemlerinin
yapılabilmesi için, işçinin şahsında
aranan koşullar bakımından 696
sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ ya
eklenen geçici 23 maddesine atıf
yapılmıştır. Yapılan atıf nedeniyle
Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve
Bağlı Ortaklıklarında çalışan eski
hükümlüler, çalıştıkları kurumlar
tarafından doğrudan, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilecektir.
b. 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen
geçici 23. maddesinde düzenlenen
kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak diğer bir koşulda
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almaya
hak kazanmamış olma koşuludur.
İlgili düzenleme gereğince emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazananlar, 696 Sayılı
KHK ile getirilen kadro düzenlemesinin kapsama dışındadır. Bu
kişilerin tazminatları ödenmek suretiyle iş sözleşmeleri fesih edilecektir. Kamu iktisadi teşekküllerinde ve bağlı ortaklıklarda emeklilik,
yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmasına rağmen çalışması devam eden işçiler de 696
sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. maddeye yapılan
atıf nedeniyle 21.06.2018 tarih ve
2018/11991 sayılı Kararnamenin
kapsamı dışında kalacaktır.
2. 21.06.2018 tarihli ve 2018/11991
sayılı Kararnamede 4 Aralık 2017
tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışma ve halen çalışıyor
olma şartının sağlanıp sağlanamadığının tespiti, atıf yapılan 696 sayılı
KHK’ nın geçici 23 maddesinde düzenlenen istisnalar dikkate alınarak yapılacaktır. Buna göre;
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“… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında bulunmakla birlikte
4/12/2017 tarihinde doğum veya
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar
veya anılan tarih itibarıyla askerde
bulunanlar hakkında da bu madde
hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen süreler, askerlik veya
askı süresinin sona erdiği tarihten
itibaren başlar. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, birinci fıkra
kapsamında olmakla birlikte bu
sürecin tamamında veya herhangi
bir aşamasında askerde bulunanlar
için askerlik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren başlar veya kaldığı
yerden devam eder…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.
maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre 4 Aralık 2017 tarihinde
çalışıyor olma koşulunun istisnaları
açıkça sayılmış olup, iş sözleşmesi
yukarıda belirtilen nedenlerle askıda olan işçilerinde kadro kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir.
Nitekim Kamu iktisadi Teşekkülleri
Ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanabilmeleri için 4 Aralık 2017
tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz
olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışma ve halen çalışıyor olma
koşulu aranmakta olup; iki yıl içinde yıllık izin, doğum izni, askerlik
hizmeti nedeniyle veya toplamda
30 günü geçmeyen sürelerle çalışması kesintiye uğrayan işçilerin de
kadro kapsamında olduğu açıkça
düzenlenmiştir.
3. Kamu İktisadi Teşekküllerinde
ve Bağlı Ortaklıklarında personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmesi kapsamında çalışan ve
kadro düzenlemesinden yararlana-

cak olan işçilerin çalışmakta oldukları ihale sözleşmelerinde aranacak
şartlar açısından 696 Sayılı KHK ile
375 sayılı KHK ‘ya eklenen geçici
23. maddeye atıf yapılmış olup söz
konusu düzenleme uyarınca ihale
sözleşmelerinde aranacak koşullar
aşağıdaki şekildedir:
“…Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve
diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak
personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare
için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari
işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek
ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam
eden ve niteliği gereği süreklilik arz
eden işlere ilişkin hizmet alımlarını
ifade eder.
Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı
hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı
olup olmama yönünden yapılacak
değerlendirme her hizmet türü için
ayrı ayrı yapılır…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Bu kapsamda işçilerin kadro geçiş
işlemlerinden yaralanmaları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alım sözleşmesi kapsamında çalışıyor olma koşuluna bağlanmış
olup; bir ihale sözleşmesinin düzenleme kapsamında kabul edilebilmesi için;
- 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca ihale konusu
işte çalıştırılacak personel sayısının
ihale dokümanında belirlendiği,
- Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı,
- İhale yaklaşık maliyetinin en az
%70 lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluşanlar,

| 53

-Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere
ilişkin şartları taşıması gerekmektedir.
İlgili düzenleme gereğince yukarıda sayılan koşulların sağlanması
halinde kamu iktisadi teşekkülleri
ve bağlı ortaklıklarında çalışmakta
olan işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanmaları gerekmektedir.
C. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar,
bu kararın yürürlüğe girmesinden
itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü
veya uygulamalı sınav yapacaktır.
Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye, Kamu İktisadi
Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarının
yönetim kurulları yetkili olacaktır.
D. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıklarda çalışan alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları kurumlarda işçi statüsünde istihdamı
yönünde Konfederasyonumuzun
mücadelesinin karşılık görmesi, bu
yönde düzenleme yapılması, Konfederasyonumuz ve tüm çalışanlar
açısından ümit ve memnuniyet vericidir.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza,
Maliye Bakanımıza emeği ve katkısı olan herkese, çalışanlar adına
teşekkür ediyor, düzenlemenin ülkemiz ve tüm çalışanlar için hayırlı
olmasını diliyoruz.
Kamu
kurum/kuruluşlarında,
KİT’lerde istihdam edilen ancak
kapsam dışında kalan tüm taşeron
işçilerinin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki mücadelemiz, daha önce
de defaten beyan ettiğimiz üzere,
kamudaki tüm taşeron işçiler kadroya geçirilinceye kadar devam
edecektir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

54 | HABERLER

HAK-İŞ’TEN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROJE

ARSLAN: “160 BİN KADIN ÜYEMİZLE
ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİBİZ”
HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi
Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” açılış ve proje
tanıtım toplantısı, 25 Temmuz 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
Açılış toplantısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, AK
Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Habibe Öçal, MHP Ankara Milletvekili ve MHP Kadın Kolları Genel Başkanı
Nevin Taşlıçay, Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
Yardımcısı Mehmet Baş, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın komitesi
başkan ve üyeleri ile konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri
katıldı.

“Komitemizin Başarılarını Gururla
Takip Ediyorum”
Proje açılışında konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Bugün hayata geçirilen bu
önemli projenin organizasyonunu gerçekleştiren Kadın Komitemize teşekkür ediyorum. Kadın komitemizin ortaya koyduğu
hedefleri, başarılarını gururla ve onurla takip
ediyorum” dedi.

“Güzel Projeler Hayata Geçireceğiz”
HAK-İŞ’in kıt kaynaklarına rağmen farkındalık oluşturabilecek güzel projeler hayata
geçireceğini ifade eden Arslan, “Büyük davanın taşıyıcısı olma sorumluluğunun farkında olarak şu anda önemli bir yerdeyiz. Ül-

kemizin içinde bulunduğu şartlar, coğrafyamız bizim daha fazla sorumluluk almamızı,
daha fazla çaba sarf etmemizi, daha güzel
ve daha verimli projelere imza atmamızı gerektiriyor” diye konuştu.

“Kadın Çalışanlar İçin Yol Haritası
Oluşturduk”
HAK-İŞ olarak kadın çalışanların sendikalarda daha fazla yer almaları konusunda bir
yol haritası oluşturduklarını anlatan Arslan,
“Kadın stratejimizi oluştururken bu noktadan yola çıkarak, önümüze önemli hedefler
koyduk. HAK-İŞ Kadın Komitemiz önemli bir
aşamaya gelmiş durumdadır. Çalışan kadınların HAK-İŞ’te toplanmaları, HAK-İŞ’e bağlı
sendikalarda üyeliklerini gerçekleştirmeleri
ve çalışma hayatında karşılaştıkları bütün
sorunlara çözüm bulmaları konusunda çaba
sarf etmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak

biz emekçi kadınlarımızın örgütlenmesini
sağlamak ve sendikalarımızla beraber çözümler üretmek istiyoruz. Kadın emekçilerin HAK-İŞ’te kendilerini ifade etmeleri
için platform oluşturduk. Bugün HAK-İŞ’in
birçok sendikasında kadın komiteleri yer almaktadır” sözlerine yer verdi.

“160 Bin Kadın Üyemizle Önemli
Bir Güce Sahibiz”
HAK-İŞ’in 21 sendikası, 81 ildeki temsilcilikleri ve KKTC Kamu-Sen ile büyük bir organizasyon olduğunu, 650 binin üzerindeki
üyemizle Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olduğunu ifade eden
Arslan, “160 bine yaklaşan kadın üye sayımızla önemli bir güç olarak ortadayız. 160
bine üye kadın üyemizi harekete geçirmek
için yapmamız gereken çok işler var. Sendikalarımızın çabaları ve gayretleri bizleri belli
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bir noktaya kadar taşıdı ama bundan sonra
yeni bir aşamaya geçmek zorundayız” dedi.

“Bu Proje Fedakarlığın Başka Bir
Boyutudur”
HAK-İŞ Kadın Komitesi etkinliklerine davet
edildikleri zaman binlerce kadının meydanlara çıkarak mücadele ettiğini anımsatan
Arslan, “İşyerlerinden ücretsiz izin alan, çocuğunu, ailesini, eşini, bırakıp bu mücadele
yer almak için buralara kadar gelen kadınlarımızı gördüğümüzde hem umudumuzun
hem de geleceğe ait hedeflerimizin yakın
olduğunu görüyoruz. Bu proje fedakarlığın
başka bir boyutudur” dedi. Arslan, kadınların, işyerlerinden izin alarak bu projeye dahil olduğunu ve böylelikle kadınların eğitim
yoluyla güçlendirilmesi için özgün projenin
hayata geçirileceğini söyledi.

Arslan’dan Kadın İşçilere Davet
Kadın işçilerin daha çok roller üstlenmesi ve
daha etkin yerlerde bulunması önerisinde
bulunan Arslan şunları kaydetti:

“Kadın çalışanlarımızı sendikal liderlik yapabilecek alanlarda kendilerini geliştirmeye
ve mücadele etmeye davet ediyoruz. Daha
çok kadın emekçi ile buluşmamız ve onları
sendikal mücadeleye dahil etmemiz gerekiyor. Sendikalı olmaya davet etmek, kayıt
dışı mücadeleyi, iş kazaları ile mücadeleyi
toplu sözleşmeye dahil etmeyi sağlamaktır.
Sorunların çözümünü sırf kadınlardan beklemek haksızlıktır. Erkeklerin de bu mücadeleye dahil olmasını bekliyoruz. Kadın ve
erkek birlikte mücadeleyi gerçekleştirirsek
başarılı olacağımıza inanıyorum.”
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Habibe Öçal, “HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan’ın destekleriyle kadınlarımızın aldığı yol çok kıymetli ve çok değerlidir. Buradan tüm emekçi kadınlarımızı
saygıyla selamlıyorum. Çalışma hayatından
ve sendikacılıktan gelen birisi olarak yapılan
bu çalışmaların kıymetini çok iyi bilen birisiyim. Bu alanda yapmış olduğunuz bu projelerin Türkiye’nin kadına yönelik strateji ve

politikalarının belirlenmesinde çok önemli
olacağını belirtmek istiyorum” ifadelerini
kullandı.
MHP Ankara Milletvekili ve MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, “Yaptığımız çalışmalarda bu ülkede bir şeylerin çalışan kadınlarımızın hayatın her alanında aktif
rol almasıyla düzeleceğine inanıyoruz. Kadın
erkek fırsat eşitliği sağlansın istiyoruz. Sadece siyasette değil bilimde, ekonomide ve
her alanda yapılacak olan her çalışmada ve
projede biz de varız. Bu konuda elimizden
gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye
konuştu.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet
Baş, “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi
açılış toplantısında çalışan kadınlarımızın
emeklerinden kesilen bir fon var ve bu fon
üzerinden her yıl konfederasyon ve sendikalarımızın yapmış olduğu projeleri destekliyoruz. İnşallah bu projemiz de kadınlarımız
ve ülkemiz için hayırlı bir proje olur. Asıl
önemli olan çalışma hayatında sosyal diyaloğun ve iletişimin öne çıkarılmasıdır” dedi.
Proje açılış toplantısında konuşan HAKİŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin,
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, ülkemizin
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dört bir yanında, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çalışma yaşamının aktif ve
saygın emekçileri olarak, kadınlara yakışır
biçimde etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.
Zengin, “HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak kadınların toplumsal hayattaki rol ve statülerini yükseltmeye yönelik toplantı, eğitim,
çalıştay, kampanya ve eylem gibi faaliyetler
gerçekleştiriyoruz” dedi.
HAK-İŞ’in Türkiye’de kadın stretejisi hazırlayan ve uygulayan kurumların başında geldiğine dikkati çeken Zengin, “2017 yılında gerçekleştirdiğimiz “Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri
Projesi uluslararası STK’ların katılımlarıyla
gerçekleştirildi. Bu projemizin sonunda Ka-

dın Strateji Belgemizi yayınladık. Projemizin
sonunda yapılan bütün çalışmalar akademik
bir çalışma ile kitap haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” bu akademik çalışmanın eğitim yoluyla
hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında 8 ilde toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamı, iş ve aile yaşamının
uyumlaştırılması, bireyler için karar mekanizmaları ve iletişim becerileri eğitimleri ile
450 aileye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Zengin, “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın
Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi
projemizi Yozgat, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır
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illerinde gerçekleştireceğiz. Bu illerde kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma
hayatında yaşadıkları sorunlar başta olmak
üzere çok sayıda sorunun çözümü için çeşitli
çalışmalar gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.
Zengin, “Kadınlar işgücü piyasasında geçmişe kıyasla daha çok yer almaktadır. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2008
de %24,5 iken, on yıllık süreçte %10 aratarak
bugün %34,5 e yükselmiştir. Bunu önemli
bir gelişme olarak görüyoruz. Avrupa ortalaması olan %60 lara yükseltilmesi için hep
birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Proje Asistanı Uzman Elif Yıldırım program açılışında projenin
detaylarına ilişkin bir sunum yaptı.
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ARSLAN, BURSA’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
doğan’a teşekkürlerini ileten Arslan, belediyenin kadrosuna geçen işçiler için de yakın
zamanda mali ve sosyal hakların iyileştirilmesi için toplu sözleşme masasına oturacaklarını söyledi.

“Hizmetler Emek ve İradeyle
Ortaya Çıkar”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Haziran 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Bursa Yıldırım
Belediyesi arasında gerçekleştirilen toplu iş
sözleşmesi imza törenine katıldı.

İmzalanan sözleşmede imkânların sonuna
kadar kullanıldığını kaydeden Arslan, sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür
ederek, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplu
iş sözleşmesi imza törenine, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ
Bursa İl Başkanı Mehmet Keskin, Yerelsen
Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, belediye birim amirleri ve üyemiz işçiler katıldı.

Taşeron emekçilere kadro verilmesinden
dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-

“İnsanların En Hayırlısı, İnsanlara
Hizmet Edendir”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, üyemiz
işçilerin belediye çalışanlarının hayırlı bir iş
yaptığını belirterek, “Kamu çalışanı olarak
ülkesine hizmet etmek çok önemli bir ayrıcalıktır. Çünkü bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir”
dedi.
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Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de yerel yönetimlerde hedeflere ulaşmak için etkin bir yönetim planı ve bunu
uygulayacak kadroların olması gerektiğini
vurgulayarak, “Yaptığımız tüm çalışmalarda
mesai arkadaşlarımızın emeği var. Belediyemiz bizim ikinci ailemiz. Belki de zaman
zaman kendi ailemizden dahi fazla bir arada
olduğumuz yer. İmza törenimizde hayırlı bir
amaç için bir araya geldik. Belediyemiz ve
çalışanlarımız arasında toplu iş sözleşmesine imza attık. Bizler hep birlikte şehrimize
hizmet eden kadrolarız. Belediyecilik, topluma en yakın hizmet birimidir. Dolayısıyla
kendimizi en çok sorumlu hissettiğimiz kesim insanımızdır. Hizmetler emek ve iradeyle ortaya çıkar” diye konuştu.
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ARSLAN: “24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ ÇOK ÖZEL BİR
YERE KOYUYORUZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Haziran 2018 tarihinde HAK-İŞ Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa
katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Eski İçişleri Bakanı ve AK
Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Hizmet-İş
Sendikası Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mehmet
Keskin ve temsilciler katıldı. Programda
konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak her zaman doğrunun,
haklının ve adaletli olanın yanında yer aldık”
dedi.
Ülkenin zor zamanlardan geçtiği dönemlerde HAK-İŞ olarak bedeller ödediklerini
anımsatan Arslan, “12 Eylül sürecinde sendikalarımız kapatıldı. Mal varlıklarımıza el
koydular. Sendikacılık yapma yasağı getirildi ama istikametimizden hiçbir zaman ayrılmadık. 28 Şubat bizim için ikinci bir darbe
süreciydi. Bizim için acı ve ızdırap verici bir
süreçti. Ama HAK-İŞ orada da hakkın, adaletin ve hukukun yanında yer aldı. Demokrasi adına yapılması gerekenleri yapmaya
çalıştı” şeklinde konuştu.
15 Temmuz'da hain darbe girişimi gecesi
milletle beraber olarak demokrasiden yana
tavır aldıklarını anlatan Arslan, “Meydanlardaydık, şehitler verdik. Hala tedavileri devam eden gazilerimiz var. Hukuktan, adaletten, milletin yanında yer almaktan asla
vazgeçmedik. Bugünlere kolay gelmedik.
650 bin üyesi 22 sendikasıyla Türkiye'nin en
büyük ikinci konfederasyonu olan HAK-İŞ,
tırnaklarıyla kazıyarak bu noktalara geldi”
dedi.

“24 Haziran Seçimlerini Çok Özel
Bir Yere Koyuyoruz”
Türkiye’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı
seçimine gideceğini hatırlatan Arslan sözlerine şu şekilde açıklık getirdi; “HAK-İŞ bütün seçimlerde, referandumlarda ve benzeri
halk oylamalarında olduğu gibi bu seçimlerde de çok net ve açık bir tavır içerisindedir.
Biz 24 Haziran seçimlerini çok özel bir yere
koyuyoruz. 24 Haziran itibariyle artık anaya-

sa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girecek. Biz bunu destekledik. Ancak anayasa değişikliğine karşı
çıkanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden tekrar geriye dönmek isteyenlere
karşı HAK-İŞ'in tavrı açık ve nettir; halkın
iradesiyle kabul edilmiş anayasa değişikliğinin bizim önümüze koyduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye gidişe
asla izin vermeyeceğiz ve buna razı olmayacağız.” Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa
Milletvekili Efkan Ala da ülke olarak içeriden
ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen millet
olarak siyasi irade ile hiçbir saldırıya boyun
eğmediklerini söyledi.
Ala, “2002'den beri her yolu denediler. Muhtıra verdiler, 17-25 Aralık’ı yaptılar, kapatma
davası açtılar, Gezi olayı düzenlediler, 15
Temmuz hain alçak darbe teşebbüsünde
bulundular ama hiçbiri siyasi iktidarı, milletin iradesini iş başından götüremedi” ifadelerini kullandı.
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ARSLAN, ÇORUM’DA TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI
dedi. Arslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminin daha iyi ekonomi ve daha güçlü
demokrasi için bir fırsat olacağını ifade etti.

“Türkiye Artık Eski Türkiye Değil”
Türkiye’nin, artan ekonomik gücü ve gelişen
demokrasisine oranla dış tehdit ve baskıların da arttırıldığına dikkati çeken Arslan,
“Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu ülkenin
istikametini darbelerle, mali oyunlarla, terörle tayin etme dönemi bitmiştir. HAK-İŞ
olarak bu noktadan geriye dönüş olmayacağına inanıyoruz.

HAK-İŞ Çorum İl Temsilciler Meclisi Toplantısı, Genel Başkanımız Mahmut Arslan
başkanlığında 23 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirildi.
HAK-İŞ Çorum İl Başkanlığı ve konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız
Çorum Şubesi tarafından gerçekleştirilen
Temsilciler Meclisi Toplantısına, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ
Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu, şube
yönetim kurulu üyeleri, Hizmet-İş Çorum
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şubesine bağlı komite başkanları ile işyeri
sendika baştemsilcisi ve temsilciler katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temsilciler Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemine dikkat çekti.
HAK-İŞ’in her seçim ve olağanüstü dönemde demokrasiden yana tavır aldığını anlatan
Arslan, “Biz emekten, ekmeğimizi büyütmekten, ekonomik gelirimizin artmasından, özgürlükten ve demokrasiden yanayız”

24 Haziran’da geçmişimiz değil geleceğimiz
oylanacaktır. 24 Haziran seçimleri bu açıdan
önemli bir mihenk taşıdır.
Milletimiz sandığa gidip iradesini ortaya
koyacak ve yine en doğru kararı verecektir”
diye konuştu.

Arslan, Çorum Esnafını Ziyaret Etti
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temsilciler Meclisi Toplantısı’ndan sonra beraberindeki heyetle birlikte Çorum esnafını
ziyaret ederek, kazançlı alışverişler diledi,
herkesin sandığa giderek oy kullanmasını
istedi.
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KAZALAR CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
“Ankara Etimesgut’ta bir okul inşaatında,
Zonguldak’ta maden ocağında yaşanan
göçükte ve son olarak Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak, iş kazasında ve
tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar
diliyoruz” dedi.
ARSLAN, “İş kazaları ve tren kazasının
nedenlerinin iyi araştırılarak, kazaların kaynağının tespit edilmesini ve bir daha benzer
kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
Ankara Etimesgut’ta bir okul inşaatında ve
Zonguldak’ta maden ocağında yaşanan iş
kazası ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren
kazası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada
şunları kaydetti:
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Ankara
Etimesgut’ta bir özel okul inşaatında yaşanan kazada 3 işçinin hayatını kaybetmesinin
1 işçinin de yaralanmasının, Zonguldak’ın
Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağında
meydana gelen göçükte ise 2 işçinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. İş
kazalarında kaybettiğimiz kardeşlerimizin
acısına bir de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde
yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısı eklendi. HAK-İŞ olarak, iş
kazalarında ve tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara
da acil şifalar diliyoruz. Son aylarda İstanbul
ve Ankara’da özellikle tekstil, plastik, gıda,

metal ve petro kimya
alanında faaliyet gösteren
fabrikalarda yaşanan yangınlar yüreklerimizi ağzımıza getirirken, Ankara’da
bir inşaatta ve Zonguldak’ta
madende yaşanan kaza
hepimizi derinden üzdü.
Türkiye’de son 20 yıl içinde
iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına
karşın, çalışma hayatının
en önemli gündem maddelerinden birini sosyal
ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının
oluşturduğunu yaşadığımız bu kazalar
bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır. İş
kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir kazalar
olmasına karşın, neredeyse her gün, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal
edildiği işyerlerinde ortaya çıkan ‘kazalar’
sonucunda işçiler hayatını kaybetmekte ya
da sakat kalmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar
caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların
gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez
daha ortaya çıkmıştır.
HAK-İŞ olarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz. Toplu iş sözleşmesi
hakkının kullanılması iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki bilincin artırılması ve kazaların
önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol
oynayacaktır. Çalışma hayatında iş kazaları

ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla mücadele ederken, Tekirdağ Çorlu’da
yaşanan tren kazasında vatandaşlarımızı
kaybetmenin acısını yaşıyoruz. İş kazaları ve
tren kazasının nedenlerinin iyi araştırılarak,
kazaların kaynağının tespit edilmesini ve bir
daha benzer kazaların yaşanmaması için
gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal
örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının olmadığı, tren ve
trafik kazalarında vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı kaybetmediğimiz bir ülke ve
çalışma hayatı istiyoruz. İş kazalarında ve
tren kazasında varsa kusuru bulunanların
tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazaları ve tren kazası gibi ulaşım kazalarında
can kaybına son verilmesi için acil önlemlerin alınmasını bekliyoruz.
İş kazaları ve tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine
ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da
acil şifalar diliyoruz.”

DİSK ESKİ GENEL
BAŞKANI BEKO
HAK-İŞ’İ ZİYARET
ETTİ
DİSK Eski Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Kani Beko,
27 Temmuz 2018 tarihinde HAK-İŞ Genel
Merkezini ziyaret ederek Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile görüştü.
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ARSLAN, ÇELİK-İŞ KAYSERİ ŞUBE KONGRESİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Temmuz 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Çelik-İş Sendikamızın Kayseri Şubesinin 8. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Kayseri’de gerçekleştirilen genel kurula,
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
sıra Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus
Değirmenci, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Çelik-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kocasinan
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan,

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Çelik-İş Sendikası yönetim
kurulu üyeleri, delegeler ve basın mensupları katıldı. Genel kurulda konuşan Genel
Başkanımız Mahmut Arslan, Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel
Kurulunun hayırlı olması dileğinde bulundu.
Arslan, “Kayseri ülkemiz ve konfederasyonumuz için çok büyük hizmetler yapmıştır.
Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın
kongrelerinde her zaman arkamızda Kayseri’nin desteğini gördük” dedi.

“Kayseri Milli Bir Duruş
Göstermektedir”
Kayseri halkının milli bir duruş gösterme
söz konusu olduğu zaman hep birlikte hareket etmeyi en iyi başaran teşkilatlardan
birisi olduğunu belirten Arslan, “Kayseri
halkı ülkemizin ne zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacı olsa hemen milli bir duruş
göstermektedir. Ülkemize ve konfederasyonumuza göstermiş olduğu hassasiyetten
dolayı Kayseri halkına ve sendikamıza çok
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KİT’ler İçin Kadro Müjdesi
30 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulunda
yeni bir KHK çıkarıldığını anlatan Arslan,
“Dün çıkarılan KHK ile daha önce çıkarılan
696 sayılı taşeron işçilerin kadroya alındığı
KHK’da olması gereken düzenlemeler yer
alıyor. Bu KHK ile KİT’lerde çalışan taşeron
işçi kardeşlerimiz için kadro yolu açılmış
oldu. Dün çıkarılan KHK ile KİT’lerde çalışan kardeşlerimizin de sorunları çözülmüş
oldu. Taşeron işçi kardeşlerimizin kadroya
alınmasıyla çalışma hayatında tarihi bir başarıya imza atıldı. Bu Türkiye’nin ve hepimizin başarısıdır. Taşeron işçilerimizin en son
yapılan düzenlemeyle yeni bir aşamanın
daha başarıyla gerçekleştirilmesinin haklı
gururunu yaşıyoruz” dedi.
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rinci kazananı milletimiz olmuştur. Türkiye
tartışmasız ve başarılı bir seçimi gerçekleştirmiş, herkese örnek bir tutum ortaya
koymuştur. Seçim sonuçlarıyla birlikte
Türkiye demokrasisi daha da güçlenmiştir.
24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı
kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün
kazananları tebrik ediyorum” diye konuştu.

“HAK-İŞ’i Türkiye’nin Gücünden ve
Değerlerinden Ayrı Görmüyoruz”
Güçlü bir HAK-İŞ’i Türkiye’nin güçlenmesi
ve büyümesi olarak nitelendiren Arslan,
“Biz HAK-İŞ’i Türkiye’nin gücünden ve değerlerinden ayrı görmüyoruz. Ülkemizin
büyümesi, gelişmesi, çalışma hayatında iş
barışının sağlanması ve milli değerlerimiz
için HAK-İŞ’e ihtiyacımız var. Bunun için de
birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Birlikte daha güçlü bir HAK-İŞ’i inşa
edersek sorunlarımızı daha kolay çözeriz.
Çünkü HAK-İŞ gücünü üyelerinden almakta, üyeleriyle güçlenmekte ve gün geçtikçe
daha da büyümektedir” ifadelerini kullandı.
Çelik-İş Sendikasının çalışmaları ve ilişkileri açısından diğer sendikalara örnek
teşkil ettiğini vurgulayan Arslan, “Çelik-İş
Sendikamızın özverili ve HAK-İŞ’i daha da
yüceltmek ve büyütmek için yapmış olduğu
çalışmaların diğer sendikalarımız için de
örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

olması daha çok metal işyerinde örgütlü
olması için daha fazla mücadele etmemiz
gerekiyor” dedi.

“Hedefimiz 1 Buçuk Milyon İşçiyi
Örgütlemek”
Türk milletinin değer verdiği kuruluş olan
HAK-İŞ’in daha da büyümesi ve güçlenmesi
için HAK-İŞ olarak büyük sorumlulukları
olduğuna işaret eden Arslan, “Bizler bu
sorumluluğu yerine getirmek için 24 saat
çalışmalıyız. İşkolunda 1 buçuk milyon metal işçisi var. Bizim hedefimiz 1 buçuk milyon işçiyi örgütlemek olmalı. Başarımızı bu
noktaya taşımamızın önünde hiçbir engel
yoktur” dedi. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Arslan, “24 Haziran seçimlerine yüzde
88’in üzerinde bir katılımla Türkiye büyük
bir başarıya imza atmıştır. Bu seçimin bi-

Kayseri’deki önemli bir sendikal dayanışma
olduğunu belirten Arslan, “Kayseri’deki sendikal dayanışma gerçekten çok gurur verici.
Bu dayanışmanın Kayseri’ye özgü bir şey
olduğunu düşünüyorum. Çelik-İş Sendikamızın Kayseri Şubesinin 8. Olağan Genel
kurulunun ülkemize konfederasyonumuza
ve sendikamız için hayırlara vesile olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu. Genel kurulda
konuşan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı
Yunus Değirmenci, “Sendikamızın Kayseri
Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulunun,
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Değirmenci, “Çelik-İş ve HAK-İŞ neferi
olarak yıllardır Kayseri’de emek mücadelesi
vermiş bir kardeşiniz olarak, bugün sizlerle
birlikte olmak, benim için ayrı bir anlam
taşımaktadır. Siz hemşerilerimden aldığım
güç ve ilhamla, Çelik-İş Sendikası Genel
Başkanlığı sıfatını taşımanın, heyecanını,
onurunu, şerefini her zaman yaşıyorum”
diye konuştu.
Türkiye’nin üreten bir gücü olan Çelik-İş
Sendikası olarak güçlü bir Türkiye’ye katkı
vermek için büyük bir sorumlulukla harekete ettiklerini vurgulayan Değirmenci,
“Ülkemizin, insanlığın vicdanı olmak ve
daha da güçlenmek için tüm varlığımızla
çalışmak ve üretmek için mücadele veriyoruz” dedi.

Çelik-İş Sendikasının metal sektöründeki
misyon, vizyon ve çalışmalarının daha
geliştirilmesi gerektiğini anlatan Arslan,
“Çelik-İş Sendikamızın daha iyi yerlerde
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HAK-İŞ KADINLARIN EĞİTİMLE GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJE EĞİTİMLERİ YOZGAT'TA BAŞLADI
sorumlulukla fıtratta farklılık, haklarda eşitlik
noktasında geliştirmemiz, güçlendirmemiz ve
onlara hak ettikleri yeri ve değeri verme mücadelesini yapmaktayız.” diye konuştu.

“Yeni Bir Vizyon Üstlendik”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi” ilk eğitim toplantısı,
9 Ağustos 2018 tarihinde Yozgat’ta gerçekleştirildi. Programa Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Salih Karacabey, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal
Köse, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı
İlnur Ünal, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan,
MEMUR-SEN Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli
katıldı.
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Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in
"Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında verilecek eğitimlerin Anadolunun 8 ayrı
ilinde verileceğini söyledi.
Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Hakİş 670 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi
konfederasyonlarından birisi. Bu sorumluluk
bilinciyle 81 ilde konfederasyonumuzun il başkanlıkları, sendikalarımızın şube başkanlıkları
ve çok önemli bir birikimi ile çalışma hayatının önemli bir aktörüyüz. HAK-İŞ’i farklı kılan
temel özelliklerinden birisi de kadın konusundaki farklılığımızdır. Kadınları her şeyden önce
medeniyet tasavvurumuzun da bize yüklediği

Bu yıl içerisinde 8 ilde düzenlenecek olan
“Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin ilkinin
Yozgat’ta gerçekleştirildiğini belirten Arslan,
“Ne yazık ki söylenenler ve yazılanlar, konuşulanlara rağmen halen çok ciddi sorunlara
muhatap olan kadınlarımızdır. Savaşların, ekonomik, siyasi ve sosyal zorlukların en fazla faturasını kadınlar ödüyor. Çalışma hayatında da
kadınlara yönelik ciddi sorunlarımız var. Hakİş olarak genel felsefi tartışmaların ötesinde
kendimize bir misyon edindik. Çalışan kadınlarımız var ve bunlar sendikalarımızın üyesi
ve bunların sorunları var. Bunlara çözümler
bulmakta bizim görevimizdir.” dedi. Mahmut
Arslan, kadınların öncelikli olarak ekonomik,
sosyal ve kültürel anlamda geliştirilmesini,
güçlendirilmesi ve onların çalışma hayatında
daha etkin, üretken ve verimli aynı zamanda
daha mutlu çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak çözümler üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Kadın emekçilerin sendikalarda daha
etkin olması için çalışmalarımız devam ediyor.
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları
yüzde 34’lere kadar çıktı. Buna paralel olarak
istihdamı da etkilemektedir. Burada da rakamlar yüzde 30’lara yaklaştı. Bu oranlar halen
yetersiz. Halen milletimiz kadınların işgücüne
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katılımınında aşmamız gereken engeller var.
Toplumumuzun yarısı kadın ve doğal olarak
işgücüne katılım normalde yüzde 50’lerde olması gerekir.” diye konuştu.

Arslan, “En Büyük Hayalim Çocuk
Bakımevleri ve Yuvalarıdır”
Hak-İş Genel Başkanı olarak en büyük hayalinin bütün sendika üyelerinin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri çocuk bakımevleri ve
yuvalarını açmak olduğunu sözlerine ekleyen
Arslan, “Bizim aileyi koruyarak, evlilik kurumunun içini boşaltmadan devam ettirebilmek
için, annelerin çocuklarını arzu ettikleri bir mekanda yetiştirebilmeleri ve çalışma hayatından
kopmamaları için bu çalışmalara hız vereceğiz.
Bu konu bizim en acil konumuzdur.” dedi. Halen Türkiye’de çok zor şartlarda çalışan kadınların olduğunu belirten Arslan sözlerini şöyle

sürdürdü: “Onlar sendikasız, korumasız ve toplu sözleşmesiz çok kötü şartlarda çalışıyorlar.
Onların da bizlerden beklentileri, talepleri var.
Hak-İş onlara da ulaşacak, onları da kucaklayacak. O bizim başka bir sorumluluğumuz.
Konuşmasında, bu projenin Yozgat’ta yapılmasının HAK-İŞ için ayrı bir önem arz ettiğini
belirten Arslan, “Hükümetimiz bu dönemde
kadına yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptı.
HAK-İŞ’in kadın konusundaki hedeflerini bir
adım daha öteye götürmek üzere inşallah, 8
ilde, 400 kadın üyemiz 2 gün sürecek olan eğitimde alacakları sertifikalar ile yeni bir vizyonu
elde edecekler. Bu projemizin Yozgat’ta yapılması bizim için ayrı bir önem arz ediyor.” dedi.

Bozdağ, “HAK-İŞ’i Kutluyorum”
“Böylesine nitelikli bir toplantının Yozgat’ta
yapıldığı için Hak-İş Genel Başkanımıza te-
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şekkür ediyorum.” diyerek sözlerine başlayan
AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, “2 gün
içerisinde yapılacak bu çalışma ile umarım
büyük hedefler elde edilir. Şimdiden eğitime
katılacak kadınlarımıza, eğitmenlerimize ve
bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın sorunlarını çözmek, onların toplum içerisinde daha etkin rol almalarını
sağlamak, kadın ve erkek el ele toplumu daha
güçlü bir geleceğe taşımak elbette sadece erkeklerin değil, kadınların değil hepimizin ortak
görevidir. Biz bu güne kadar sahip olduklarımızı bilikte elde ettik. Bundan sonra da sahip
olacaklarımızı birlikte elde edebiliriz. Birlikte
olduğumuzda netice alamayacağımız iş, aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef
yoktur. Hak-İş’i bu yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı kutluyorum.” dedi.
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Yurtnaç, ''Kadın Eğitimlerin
Başarıya Ulaşacağına İnanıyorum''
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç konuşmasında
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, Yozgat’a vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Yozgat’ı kongrelerin yapıldığı
bir şehir haline getirmek istiyoruz. HAK-İŞ’in
ilimize vermiş olduğu destekten dolayı Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum.
Kadınlara uzatılan elin misliyle geri döndüğünü, toplumda rollerini iyi oynadıklarını, pozitif
enerjileri ile üretimi ve aile hayatını kaliteli haline getirdiklerini biliyoruz ve bunu görüyoruz.
Bu verilecek eğitimlerin başarıya ulaşacağına
inanıyorum.” dedi.

Başer, ''Kadın ve Erkek Aslında
Hayatın Bir Gerçeğidir''
AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Av. Yusuf Başer’de konuşmasında, “Başlatılan projede başta şahıslar olmak üzere,
konfederasyonumuza başarılı olmasını niyaz
ediyorum. Kadın ve erkek aslında hayatın bir
gerçeğidir. Neşet Ertaş’ın bir sözü var, “Kadın
insandır, erkek ise insanoğlu”. Eğer biz başarılı
olmak istiyorsak, geleceğimiz için mücadele
etmek istiyorsak, kadınsız birhayatın olması
mümkün değildir. O halde bizim yapmamız
gereken kadını çalışma hayatından çıkarmak
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değil, kadını toplumun her alanına kadını dahil
etmek ve onların üretici yeteneklerini toplumun her alanına dahil etmektir.” dedi.

Zararsız, ''Bu Projemiz Hayırlı
Uğurlu Olsun''
“Kadın anadır, kadın yardır, kadın emekçidir,
kadın bir erkeğin başarı kimliğidir, kadın bizlerin baştacıdır.” diye sözlerine başlayan HAK-İŞ
Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, “HAK-İŞ’imize bağlı Yozgat ilimizde 2000 kadın üyemiz
bulunmaktadır. Kadınlarımız için başlatılan
bu projemiz hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız
Mahmut Arslan’ın Yozgat’a özel göstermiş olduğu ilgi için yeniden teşekkür ediyorum.”

Zengin, ''Kadın Eğitimleri İle 450
Aileye Ulaşmayı Hedefliyoruz''
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Bugün ilk eğitimine başladığımız projemiz HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak yaptığımız
akademik çalışmanın eğitim yoluyla hayata
geçirilmesidir. “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın
Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi”
projemizi Yozgat, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır
illeri olmak üzere 8 ilde gerçekleştireceğiz. 8
ilde yapacağımız projemizle toplumsal cinsiyet
algısı ve kapsamı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, bireyler için karar mekanizmaları

ve iletişim becerileri eğitimleri ile 450 aileye
ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimleri gerçekleştireceğimiz bu illerde kadınların çalışma hayatına girişlerinde ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere çok sayıda
sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar yürüteceğiz” dedi.
HAK-İŞ olarak kadınların sendikaların her kademesinde var olması için toplu iş sözleşmeleri müzakere teknikleri, sivil toplum ve sendikal
hayatta sosyal diyalog mekanizmaları ve kadın
temsili eğitimlerinin verilmesi öngörüldüğünü
anlatan Zengin, “HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak yaptığımız ve hedeflediğimiz faaliyetlerimiz
sonucunda kadın üye oranlarımızda büyük bir
artış sağlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. Kadınların iş hayatında geçmişe oranla
daha çok yer aldığını belirten Zengin, “Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2008 de
yüzde 24,5 iken, on yıllık süreçte yüzde 10 aratarak bugün yüzde 34,5 e yükselmiştir. Bunu
önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Avrupa
ortalaması olan yüzde 60’lara yükseltilmesi
için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”
diye konuştu. Zengin, “8 ilde uygulayacağımız
projemizde kadın çalışanların kapasitelerinin
eğitim yoluyla geliştirilmesi ve ihtiyaç duydukları diğer eğitim konularının tespit edilmesi
amaçlanmaktadır” dedi.
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Protokol konuşmaları ardından projenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modül Eğitimlerine geçildi.
Eğitime: Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Büro-İş,
Öz Gıda-İş, KKTC Kamu-Sen'e üye toplam 45
kişi katıldı. Ayrıca, eğitime Yozgat’taki sendikaların Kadın Komite Başkan ve yardımcıları da
katıldı.
Birinci günün ilk eğitimi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca tarafından
katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı,
Kapsamı ve Mobbing” ve “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konu başlıklarında iki ayrı sunum yaptı. Sunumun ardından,
eğitime katılan katılımcılar tarafından yöneltilen sorunlar eğitimci hoca tarafından cevaplandırıldı.
Dr. Nuran Halise Belet hocanın eğitim sunumlarından sonra, Hizmet-İş Sendikası Avukatı
Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından katılımcılara “Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere
Teknikleri” konusunda eğitim verildi. Eğitimci
avukat, eğitim sonunda kendisine yöneltilen
soruları cevaplandırdı.
Birinci günün son eğitimi ise; Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis Dama
tarafından “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu başlığında yapıldı. Eğitime katılan
kadın üyeler tarafından kendisine yöneltilen
sorular eğitimci hoca tarafından cevaplandırıldı. Günün sonunda katılımcılara, ihtiyaç
duydukların diğer eğitim konularının tespit
edilmesi amacıyla bir anket çalışması formu
sunuldu. Eğitim sonunda katılımcılar eğitimcilere ve proje ekibine eğitimden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından ilk günkü
eğitim sona erdi.
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ARSLAN, ITUC VE ETUC
TEMSİLCİLERİYLE BİR
ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ağustos
2018 tarihinde Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Patrick İstchert ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Jaap
Wienen ile Konfederasyonumuz genel merkezinde bir araya geldi. Ziyaret de Dış İlişkiler Uzmanımız Merita Yıldız da yer aldı
Ziyaret çalışma hayatının güncel konularıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ İRADE PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Milli İrade Platformu'ndan Açıklama: "Oyununuzu Gördük ve Teslim Olmayacağız"
HAK-İŞ Konfederasyonumuzun da içinde
olduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan
Milli İrade Platformu, son günlerde dövizde yaşanan hareketlilik ile ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada “Milletimiz her
zaman olduğu gibi devletimizin yanında
durarak oyunları bozma iradesine sahiptir.
Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir.
Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında
etkisiz kalacaktır. ” denildi.
İşte yapılan açıklama:
Ülkemiz 16 yıldır istikrarın sağladığı imkânlarla başta sağlık hizmetleri sosyal politikalar ulaşım ve altyapı yatırımları olmak
üzere pek çok alanda önemli bir büyüme

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

göstermiştir. Bu istikrar döneminin kuşkusuz en sağlam dayanağı güçlü ekonomi
politikalarıdır. Bu süreçte terör olayları, Gezi
kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15
Temmuz darbe girişimi gibi ülkeyi teslim
almaya yönelik kaos senaryoları, Cumhurbaşkanımızın şahsında tecessüm eden Milli
İrade’nin birlik ve beraberlik ruhuyla akamete uğratılmıştır. Tüm bu badirelerin ekonomiye etkisi “sağlam irade” karşısında sınırlı
kalmıştır. Ülkemizin özgüvenli duruşu, vatandaşlarımıza ve tüm dünya mazlumlarına
umut ve güven telkin etmiştir. Emperyalist
emelleriyle, dünyadaki savaşların ve çatışmaların baş sorumlusu olan Amerika, ülkemize duyulan güveni sarsmak için türlü
desiselere başvurmaktan geri kalmamaktadır. Sözde müttefikimiz olan Amerika’nın,

Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden adımları, 15 Temmuz darbe girişiminin hain faillerine sahip çıkması,
Halk Bankası’na yönelik sözde yargılamaları
gibi pek çok konuda müteffik hukukuna aykırı iki yüzlü politikaları artık herkesçe bilinmektedir. Tüm bunların Türk yargısına müdahale etmeye çalışarak ekonomik yaptırım
kararları alması ve döviz kurları üzerinden
manipülatif operasyonlara tevessül etmesi,
hem Türkiye hem de dünya kamuoyunun
dikkatlerinden kaçmamaktadır. Bugün döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatılmıştır. Türkiye'nin milli
ve yerli politikaları uygulamasını istemeyen
karanlık güç odakları, ellerindeki tüm imkânları seferber ederek Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye'ye
dayatmaktadırlar. "Bunun adı Türkiye'ye
operasyon çekmektir. Operasyonun amacı
da tüm alanlarda Türkiye'yi teslim almaktır. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz.
Teslim olmayacağız..." diyen Cumhurbaşkanımız gibi bizler de tüm bu operasyonların
farkındayız. Milletimiz her zaman olduğu
gibi devletimizin yanında durarak oyunları
bozma iradesine sahiptir. Türkiye'nin gücü
ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve
beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır.
Rehavete düşmeden karamsarlığa kapılmadan işimizin başında olmalı ve üretime devam etmeliyiz. Milli İrade Platformu olarak
ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı
kararlılıkla, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı kamuoyuna
saygıyla arz ederiz.
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ARSLAN: “HİÇBİR KRİTERE UYMAYAN ABD’NİN
YAPTIRIM KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ”
kileri açısından son derece rahatsız edici ve
iki ülke ilişkilerini olumsuz açıdan etkileyici
bir karardır. Ülkemizi hedef almayı amaçlayan bu tür yaptırım kararları Türkiye ile ABD
arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve yeni
sorunların eklenmesine yol açacaktır.
15 Temmuz hain darbe girişiminin baş
mimarı Fetö elebaşı uzun yıllardır Pensilvanya’da yaşamaktadır. Ülkemizde büyük
bir kaosa yol açmak için her türlü ihanetin
içinde yer alan acımasızlığa başvuran bu
hainin iadesi için uluslararası hukuk temelinde ülkemiz tarafından atılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
ABD’nin Türk Bakanlara karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
“ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili
açıkladığı yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Türk bakanlarımıza yönelik alınan yaptırım kararını anlamsız ve iki ülke arasındaki ilişkileri açısından son derece rahatsız
edici buluyoruz.

ABD’nin bu tavrı hem hukuka hem de diplomasiye taban tabana zıt olup, zorba bir
anlayışı yansıtmaktadır.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in
Türkiye’de yargılanmasına devam edilen
Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek
Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya karşı
ABD'nin yaptırım kararı alması 2 ülke iliş-

İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın şahsında
doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının
ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir
şekilde kabul etmediğimizi, 2 ülkenin ortak
çıkarları için ciddi düzeyde sorun doğurmaya yol açacak bu yaptırım kararını şiddetle
reddettiğimizi belirtmek isteriz.
Türkiye, dış dünyaya karşı tarihten gelen
onurlu yürüyüşü ve ilkeli duruşundan asla
taviz vermeyecektir. Büyük Türkiye müreffeh ve güçlü olma yolundaki adımlarını
kararlılıkla devam ettirecektir.”

ARSLAN, UŞAK BELEDİYE BAŞKANI CAHAN'I AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan,
08 Ağustos 2018 tarihinde Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan'ı
makamında kabul etti.
Kabulde HAK-İŞ Uşak il Başkanı
Recep Sorkun'da eşlik etti.
Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah
Cahan, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan'a el işçiliği ile dokunan halı
hediye etti.
Arslan' da Uşak Belediye Başkanı
Av. Nurullah Cahan'a HAK-İŞ armalı
Osmanlı Tuğrası işlemeli fincan
takımı hediye etti
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN, 15 TEMMUZ’UN YENİ BİR VERSİYONUNU
YAŞIYORUZ
bederiz. Bu savaşı tıpkı 15 Temmuz’da ki gibi
kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha zor
ve daha ağır bir imtihanı beraberinde getiriyor.” şeklinde konuştu.
Arslan’dan Önemli Tavsiyeler
Yürütülen ekonomik operasyon konusunda
programa katılanlara önemli tavsiyelerde
bulunan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11
Ağustos 2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Konfederasyonu
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası
Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve temsilcileri katıldı.

“15 Temmuz’un Rövanşını
Yapıyorlar”
Programda yapmış olduğu konuşmada 15
Temmuz’a vurgu yapan Mahmut Arslan,
Türkiye’nin yeni bir ekonomik operasyonla karşı karşı kaldığını belirterek “15 Temmuz’u buradan yeniden unutmayacağımızı
ve unutturmayacağımızı hatırlatmak istiyorum. Buradan tüm şehitlerimize Allah’tan
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rahmet diliyorum. Türkiye’yi işgal girişiminin
yeni bir oyunu sahneye kondu.
“Bugün 15 Temmuz’un yeni bir versiyonunu
yaşıyoruz.” diyerek konuşmasını sürdüren
Arslan, “Türkiye’yi ekonomik saldırılarla çökertmek ve ekonomik bir savaşı başka bir
boyuta taşımak isteyen emperyalist güçlerle yeni bir dönem başladı. Bu dönem daha
sancılı ve daha zor bir dönem. Burada vatandaşlarımızın ekonomisine, gelirlerine, geleceğine yönelik bir savaş başlatıldı. Bu savaşı
da bizim kazanmamız gerekiyor. Bu savaş
daha kapsamlı. Bu savaş Türkiye’yi bölgesinde diz çöktürme savaşı.” diye konuştu.

“Bu Savaşı Kaybedersek,
Geleceğimizi Kaybederiz”
ABD’nin 15 Temmuz’da elde edemediği
başarıyı bu kez ekonomik bir savaş olarak
yeniden gündeme taşıdığını belirten Arslan,
“Bu savaşı kaybedersek geleceğimizi kay-

“Bu konuda sizlere önemli tavsiyelerim olacak. Arkadaşlarımızın yarınlarla ilgili büyük
taahhütlere girmesini istemiyorum. Önümüzdeki süreçte ciddi kısıtlamalar meydana gelecek. Bunu yaparsak emperyalizmin
oyunlarını boşa çıkarırız. 1971 yılında İsrail
- Arap savaşında Suudi Arabistan, İsrail’e
ambargo uygulamıştı. ABD bunun üzerine
Suudi Arabistan’a büyük baskı yapmıştı. Aynı
bize yaptıkları gibi.
Kral Faysal, ABD’nin Dışişleri Bakanına tarihi bir açıklama yaptı: “Biz tarihte olduğu gibi
tekrar deve sütü içer, hurma ile karnımızı
doyururuz. Peki siz ne yapacaksınız?” Bu
soruyu biz de ABD’ye sormamız gerekir. Gerektiğinde zorlu bir mücadeleye karşı hazır
olmamız gerekiyor.”

“Bu Papaz Meselesi Değil”
Önceki gün krizin üst noktalara çıktığını ve
günden güne ekonomik olarak Türkiye’yi diz
çökertme oyunlarına yenilerinin ekleneceğini sözlerine ekleyen Mahmut Arslan, “Bu
siyasi bir mesele değil, parti meselesi değil,
mesele bir papaz meselesi hiç değil. Mesele
çok büyük. Mesele Türkiye’nin varlığını yok
etmek isteyen emperyalist ve düşmanca bir
tutum. İçimizdekilerin bazıları “Verin papazı
kurtulalım” diyorlar. Böyle bir şey yok. Arkasından başka bir şeyler daha gelecek. Bu
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ve bu kez sıranın Türkiye’ye
geldiğini belirten Arslan, “Yeni
bir kurtuluş savaşının eşiğindeyiz. Bu savaş cephede yapılmıyor. Bu savaş ekonomik bir
savaş. Burada iki taraf belli. Bir
tarafta emperyalist güçler bir
tarafta milletimiz var.” dedi.

papaz 2 senedir cezaevinde niye
şimdi gündeme geldi? Konsoloslukta görevliler tutuklandığında o
içeride yatıyordu.” dedi.
“Bunlar tamamen bahane. Sadece bize yönelik değil, Rusya,
Çin ve Avrupa’ya karşı benzer bir
tutum devam ediyor.” hatırlatmalarında bulunan Arslan, “Bu topraklarda kendi imkanlarımızla,
kendi gücümüzle yaşayacağız ya
da teslim olacağız. Tarih boyunca
teslimi yaşamadık. Şehit verdik,
gazi verdik ama asla bu baskılara
boyun eğmedik. Bugünde aynı süreci yaşıyoruz. Hep birlikte bunun farkında olmamız
gerekiyor.” diye konuştu.

“Karşımızda Büyük Bir
Düşman Var”
Konfederasyon olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını da sözlerine ekleyen Arslan,
“Bundan sonrada bu hassasiyetimizi sendika olarak sürdürmemiz gerekiyor. Bunun
için yapılması gereken tüm tasarruf ve dışa
bağımlılık tedbirlerini hep birlikte almamız
gerekecek. Bunun için sorumlu davranacağız ve harcamalarımızı, yaşam tarzımızı
yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye, uzun
bir süre büyük bir bolluk içerisinde ve ciddi
bir refah sürecini yakaladı ama karşımızda
büyük bir düşman var ve bizi bırakmıyor.
Türkiye’ye yönelik yeni tehditler gündeme
geldi. Önceki gün Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın canlı yayında Yeni Ekonomik Modeli anlatırken bile döviz kurunda yükselişler
olduğunun dikkat çekici olduğunu belirten
Arslan, “Önceki gün Bakanımız yeni modeli
anlatırken, Trump yeni bir tweet attı. ‘Çelik,
demir, alüminyum ihracatına iki kat vergi
getirilecek.’ diye. Türkiye’ye karşı bir operasyon yapılıyor.” açıklamalarında bulundu.
Bu mücadelede başarıya ulaşabilmek için
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“Üye Sayımız 70 Binlere
Ulaştı”

ekonomimizi, marka değeri yüksek olan
teknoloji ağırlıklı ihracat kalemlerimizi
oluşturmamız gerektiğinin altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dışa bağlı bir
ekonomi ile emperyalizme karşı mücadele
etmek zor. Büyük bir beşeri sermayemiz
var başka bir şeyimiz yok. İşverenlerimiz,
partilerimiz hasılı top yekün milletimizin en
büyük dayanışma içerisinde olacağı günleri yaşıyoruz. Milletimiz bu oyunun farkında.
Bunu fark etmekte yetmiyor buna karşı tedbir almamız gerekiyor. Bu konuda herkes
sorumlu davranmalı.
Eğer bu mücadele teklersek, ayağımız tökezlerse bu hainler üzerimize çullanır. Bu
topraklarda bağımsız bir devlet olarak yaşamamıza asla izin vermek istemiyorlar. Tarihi
bir dönem yaşıyoruz. Bunları açık açık konuşmamız gerekiyor. Bu tehlikeyi fark ediyoruz. Kişisel, şahsi, siyasi hedeflerimizi ve
beklentilerimizi bir kenara koyup millet olarak bunlara karşı bir tutum sergileyeceğiz. O
yüzden sendika olarak bu duyarlılıkla hareket etmemiz ve bu hesabı boşa çıkarmamız
gerekiyor. Bu anlamda da yeni bir destanı da
15 Temmuz’da yazdığımız gibi yeniden yazacağız. Geldiğimiz yeri unutmayalım.”
Amerika’nın tüm dünyada kendisine karşı
çıkan, çıkar ve hesaplarına uymayan devletlere karşı ekonomik ambargo uyguladığını

“Üye sayımız 3 binlerden 70
binlere ulaştı. Bu başarıyı daha
da güçlendirmemiz gerekiyor.”
diyerek konuşmasını sürdüren Mahmut Arslan üye sayısındaki artışın
memnuniyet verici olduğunu ama kadın
oranının yüzde 25’lerde kalmayarak daha
da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülmesi
gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Hep Birlikte Başardık”
Taşeron konusunda büyük bir sorumluluk
üstlendiklerini ve elde edilen başarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu anlatan Arslan, “Kadro alma başarısını hep birlikte mücadele ederek başardık. Yeni yapmamız gereken işler de var. O
büyük fotoğrafı lütfen hiçbirimiz ihmal etme
yelim, unutmayalım. Kamuda işe girmenin
ne zor olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz.
Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde yapılan en
büyük reformdur. Bunun farkında ve şuurunda olalım.” dedi.
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Hamide Yüsra Erilli Kurumlu yürütmekte olduğu görevini Derya Onat’a devretti. Arslan, “Yüsra Hanım ile 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir gün
olsun gelip ‘Ben yoruldum, bu işi yapmak
istemiyorum.’ demedi. Kendisine bu göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı
teşekkür ediyorum.” dedi.
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YILDIZ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN
EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN
AYDIN EĞİTİMİNE KATILDI
iyi şekilde faydalanmalarından mutluluk duyacağını belirtti.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin ise, yaptığı konuşmada projenin
içeriğinden bahsederek, 8 ilde yapılacak
eğitimlerle toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması,
bireyler için karar mekanizmaları ve iletişim
becerileri eğitimleri ile 450 aileye ulaşmayı
hedeflediklerini belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız 16 Ağustos 2018 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilen Yenilikçi Yöntemlerle
Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin ikinci eğitimine katıldı.
Aydın’daki eğitim toplantısının açılışına Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı
sıra, HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Güneş,
İHH Derneği Aydın İl Başkanı Muhammet
Akkuş, Erbakan Vakfı Başkanı Çiğdem Ar,
Çölyak, Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı ve İHH Derneği Aydın Genç
Hanım Kolları Başkanı Gülçin Tunç katıldı.
Eğitimin açılış toplantısında HAK-İŞ Kadın
Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü
Fatma Zengin ile birlikte proje uzmanlarından Elif Yıldırım, Mert Demir, Emine Aytekin
ile eğitimcilerden Dr. Nuran Halise Belet, Dr.
Neşe Yıldız, Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren
de hazır bulundu.
Açılışta konuşan Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım asırı geride bırakmak üzere olduğunu ve
bu süreçte Türk sendikal hareketin ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü
olduğunu belirtti.
Yıldız, HAK-İŞ’in kadın konusundaki her
alanda belirleyici bir rolde olduğunu ve kadının güçlendirilmesine dair her alanda HAKİŞ Konfederasyonu’nun hazır bulunduğunu
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dile getirdi. “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” kavramıyla dünyadan elde edilen tecrübeyi HAK-İŞ kimliği ile birleştirerek, Genel
Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde
ve yol göstericiliğiyle, kadınların toplumsal
hayata katılımını sonuna kadar desteklerini
belirtti.
Kadınlara güvendiklerini ve kadınların her
alanda görev almalarının önemine değinen
Yıldız, çalışma ortamında bayanların nezih
ortamlara, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına ve düzenlenmesine ihtiyaçları olduğuna değindi.
Sendikal davanın hem bireysel hem kolektif
ayağının olduğundan, sendikacının topluma
ve dünyaya sorumlu olduğundan bahseden
Yıldız, milli iradeye, bağımsızlığa verdikleri
değeri dile getirerek 15 Temmuz hain darbesini tekrar hatırlattı.
Konuşmasının sonunda Genel Sekterimiz
Dr. Osman Yıldız, katılımcılara eğitimden en

Ayrıca, HAK-İŞ olarak kadınların sendikaların her kademesinde var olması için toplu iş
sözleşmeleri müzakere teknikleri, sivil toplum ve sendikal hayatta sosyal diyalog mekanizmaları ve kadın temsili eğitimlerinin
verilmesi öngörüldüğünü anlatan Zengin,
HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak yapılan ve
hedeflenen faaliyetler sonucunda kadın üye
oranında büyük bir artış sağlandığını belirtti.
Proje kapsamında ikinci eğitimin Aydın’da
gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengin, eğitime katılan tüm
Aydın katılımcılarına teşekkür etti.
HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Güneş’de
açılışta bir konuşma yaptı. Konuşmasında,
Aydın’daki sendikal mücadeleyi ve sendikal
mücadeledeki kadınların önemini dile getirdi. Emekçi kadınların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlara da değinen Güneş, Aydın
teşkilatı olarak HAK-İŞ Konfederasyonu’na
bağlı olmaktan ve bu sendikal mücadelede
yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade
etti.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından projenin
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modül Eğitimlerine geçildi. Projenin modül eğitimlerine,
Hizmet-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası,
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Öz Gıda-İş Sendikası, Öz Büro-İş Sendikası, Öz Finans-İş
Sendikası, Oleyis, Enerji-İş,
Medya-İş, Öz Güven-Sen,
Öz Maden-İş ve KKTC Kamu-Sen’e üye kadın ve erkek katılımcılardan oluşan
toplamda 62 kişi katıldı.
Birinci günün ilk eğitimi Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet
tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimci hoca tarafından
katılımcılara,
“Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, eğitim sonunda
katılımcıların kendisine yönelttiği soruları
cevaplandırarak eğitimini tamamladı. Birinci
günün ikinci eğitim ise, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından
“Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konusunda verildi.
Dr. Neşe Yıldız eğitiminde; toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma
hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede
kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden
ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20
kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmalarının
var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO,
BM, AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgelerini,
tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, Eylem Planları’nı katılımcılara aktarmıştır.
Yıldız, eğitim sonunda kendisine yöneltilen
soruları cevaplandırarak eğitimini tamamlamıştır.
“İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu
başlığındaki eğitim, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan kadın
üyeler iş ve aile yaşamını uyumlaştırmada
karşılaştıkları sorunları katılımcılar ile paylaştılar. Dr. Nuran Belet katılımcıların sorunlarını dinleyerek, onlara tavsiyelerde bulun-

du. Birinci günün son eğitimi ise; Hizmet-İş
Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın
Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında
verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları
gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma
süreleri gibi konularda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Avukat
Kiraz Bilge Akçomak Süren tüm soruları
titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi. Eğitimin sonunda proje ekibi tarafından tüm katılımcılara, çalışma
hayatındaki kadınların ihtiyaç duydukları diğer eğitim konularının tespit edilmesi amacıyla "İhtiyaç Tespit Anketi" formları dağıtıldı.
Söz konusu anketi katılımcılar cevaplandırırken, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma
Zengin de anket sorularının içeriği, kapsamı
ve anket ile ulaşılması gereken amaçlarla ilgili olarak tüm katılımcıları detaylı bir şekilde
bilgilendirdi.
Soru-cevap bölümünün ardından birinci günün eğitimi tamamlandı.
Proje eğitimlerinin ikinci gününde Hizmet-İş
Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından katılımcılara "Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri" konusunda kapsamlı bir eğitim verildi. Katılımcılar
işyerlerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili
olarak sorular yönelttiler. Avukat Kiraz Bilge Akçomak Süren tüm soruları titizlikle

cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda
bilgilendirdi. Günün ikinci eğitimi, HAK-İŞ
Uzmanı Elif Yıldırım tarafından "Sivil Toplum
ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" konularında gerçekleştirildi. Elif Yıldırım
eğitiminde, sivil toplum ve sendikal harekette gönüllü faaliyetlerin önemini, sosyal
diyalog kavramını anlattı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sendikal mücadeledeki yerini
ve önemini, ulusal ve uluslararası sosyal
diyalog mekanizmalarında temsil edildiği
komiteleri, konseyleri ve kurulları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, HAK-İŞ'in sendikal
harekette kadına verdiği değere ve HAK-İŞ'li
kadınların yer aldığı sendikalardaki temsil
durumlarına değindi. Günün son eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişim Danışmanı Çağlar Çabuk tarafından "İletişim Teknikleri" konusunda gerçekleştirildi. ğitime
tüm katılımcılar interaktif bir şekilde katıldılar. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcıların
sorularını cevaplandıran Çağlar Çabuk, soruların ardından eğitimini tamamladı. Günün
sonunda tüm katılımcılara "Katılım Sertifikası" ve çanta hediyesi takdim edildi.
Sertifika töreninden sonra ise, 2 günlük eğitime katılan tüm katılımcılar ile birlikte toplu
fotoğraf çekimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Aydın’daki eğitimler başarıyla tamamlandı.
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ARSLAN, HİZMET-İŞ ELAZIĞ VE MUŞ ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 31
Temmuz 2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın
Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı ve
Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Arslan, 21 Temmuz’da
gerçekleştirilen Muş Şubesi 5. Olağan
Genel Kurulunda yeniden Muş Şube
Başkanı seçilen Yaşar Kalır’a ve 22
Temmuz’da Elazığ Şubesi 7. Olağan
Genel Kurulunda yeniden Elazığ Şube
Başkanı seçilen Kazım Cavlı’ya hayırlı
olsun temennisinde bulunarak, yeni
görevlerinde başarılar diledi.

BRÜKSEL'DE ETUC KADIN
KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ETUC) Kadın Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ETUC) Kadın Komitesi toplantısı 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya konfederasyonumuz Hakİş'i temsilen ETUC kadın komitesi başkan
yardımcılığını yürüten uluslararası ilişkiler
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uzmanımız Pınar Özcan katıldı. Kadın Komitesi toplantısı İş ve aile Yaşamına ilişkin
direktif, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin değerlendirme, Avrupa İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Eğitim Enstitüsü tarafından
gerçekleştirilen 2018 Ekonomik durum raporu, Cinsiyete dayalı ücret farkı, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)
kadınlara yönelik gelişmeler, Daimi komitelere ilişkin bilgilendirme, AB dönem başkan-

lıklarına ilişkin bilgilendirme ve ETUC cinsiyet eşitliği raporu sonuçlarının paylaşılması
gündem başlıklarını görüştü.
Toplantıda aynı zamanda Kadın komitesi yönetim kurulu için bir seçim gerçekleştirildi.
21 farklı ülkeden 46 kadın komite üyesinin
katıldığı toplantının ilk bölümünde ETUC
Kadın Komitesi Başkanı Gloria Mills toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğü-
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nü yaptı. Toplantıda gündemin ve bir önceki
toplantı tutanakların onayını ardından Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu ETUC Konfederasyon Sekreteri Monserrat Mir Roca cinsiyet
eşitliğine ilişkin gelişmeler ve ETUC kadın
komitesi yönetiminin katıldığı toplantılara
ilişkin bilgiler verdi.
İkinci bölümde ETUC iletişim Koordinatörü
Daniele Melli "2018 Dünya Kadınlar Günü"
dolayısıyla hazırlanan "İş ve aile yaşamı direktifine evet" kampanyasına ilişkin bilgi
verdi.
Üyelerin kullandığı görsellere ilişkin ve
kampanyaya ilişkin bilgi veren Danielli Melli,
Kampanya sloganı ve resmini sosyal medya
ve web sitelerinde kullanarak destek verenlere teşekkür etti. Hak-İş Konfederasyonu
ve üye sendikaların ve fabrikalardaki üyelerin resimleri ekranda katılımcılarla paylaşıldı.
Bu bölümde söz alan Uluslararası İlişkiler
Uzmanımız Özcan, Hak-İş ve bağlı sendikalarının kampanyaya geniş bir katılımla desteklediğini aynı zamanda 20000 aşkın üye
ile dünyada bir ilk gerçekleştirerek kadınlar
gününü kutladıklarına ilişkin bilgi verdi.
Daniele Mellinin ardından AB girişimleri ve
iş yaşam dengesi direktifine ilişkin ETUC
Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Cincia Sechi bilgiler verdi.
Ulusal desteğin önemine vurgu yapan Sechi,
direktifin hayata geçmesi için bazı ülkelerin
sıkıntılı olduğunu ve ülke düzeyinde destek
verilmesi gerektiğini belirtti.
İlk günün sonunda Kadın komitesi başkan
yardımcısı olarak görev süresini tamamlayan Bulgaristan CITUB Temsilcisi Ekaterina
Yordonava’nın yerine aday olan halen yönetim kurulu üyesi İtalya CISL Konfederasyonu
temsilcisi Rosanna Ruscitto kadın komitesi
yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Joa Ber-

gold ve Rosanna Ruscittonun yerine ise DGB
temsilcisi Annika Würshen ve Anja Lahermaa kendilerini tanıttı.
İkinci günün ilk bölümünün moderatörlüğünü Kadın komitesi Yönetim kurulu üyesi
Patrica Biard yaptı. İlk olarak ETUC tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen
2018 ETUC Cinsiyet eşitliği Anketi sonuçlarına ilişkin Uzman Lionel Fulton sunum gerçekleştirdi.
Bu yılki ankete 43 ülkeden ve 89 üye konfederasyondan 24 ülke ve 33 konfederasyonun cevap verdiğini belirten Fulton, kadın
üye sayısının %46,5 olduğunu, En yüksek
kadın üyeye sahip ülkenin %77 kadın üye
sayısıyla STTK Finlandiya, en düşük kadın
üye sayısına sahip ülkenin %20 üye sayısıyla
GWU Malta olduğunu söyledi. Liderlik pozisyonlarında ise 25.6 Kadın, 74.4 erkek lider olduğunun altı çizildi. 23 Konfederasyon
kadın komitesi oluşumları olduğunu belirtti.
Bu yılki anketin konusu olan genç kadınlara
ilişkin bilgiler paylaşan Fulton Sendikalarda genç üye oranının istihdam oranıyla aynı
paralelde olmadığını, Genç kadınların genç
erkekler kadar sendikalara katılmaya istekli
göründüklerini söyledi.
Daha iyi eğitim performansına rağmen
genç kadınların genç erkeklerden daha az
istihdam edildiğinin altını çizen Fulton Genç
üye oranının kimi konfederasyonlarda 29
iken kimilerinde 35 kabul edilmesinin değerlendirmeyi zorlaştırdığını ifade etti.
Ortalama genç üye sayısısın %14.3 olduğunu en yüksek genç üyeye sahip sendikanın
Bulgaristan CITUB, En az genç üyeye sahip
sendikanın ise %3.5 ile Letonya olduğunu
belirtti.
Fultonun ardından ETUC Gençlik Komitesi
Başkanı Victoria Nagy bir konuşma yaptı.
Anket sonuçlarını değerlendiren Nagy, ken-
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disinin ilk seçilen kadın başkan olduğunu,
gençlerin staj bitiminden sonra istihdamda
sürekli olabilmeleri konusunda yaşadıkları
zorluklardan bahsetti.
Pınar Özcan Türkiye’nin düşük üye sayısına
sahip ülkelerden biri olarak görünmesine
rağmen Hak-İş konfederasyonunun 2005
yılında %5'lerde olan kadın üye sayısını
%25'lere taşıdığını kadın üye sayısının arttırılması için Hak-İş’in kadınların sendikal
harekete katılımının arttırılması projesini başarıyla tamamladığını Hak-İşin bu konudaki
çalışmaları sayesinde önemli başarılar elde
ettiğini söyledi.
Ayrıca Hak-İş ve bağlı sendikalarının kadınlara yönelik projelerine ilişkin bilgiler verdi.
Toplantının öğle arasında gizli oy yöntemiyle
seçim yapıldı. Yapılan seçimlerde tüm adaylar delegelerden tam oy ile seçildi.
Toplantının öğleden sonraki bölümünün
moderatörlüğünü Pınar Özcan gerçekleştirdi. Özcan, Kadın komite üyelerinin atandığı
komitelere ilişkin bilgiler verdi ve kuralları
katılımcılarla paylaştı.Avrupa İşçi Sendikaları Eğitim Enstitüsü (ETUI) tarafından ekonomik verilere ve Avrupa’da çalışma hayatına ilişkin araştırma sonuçları ETUI kıdemli
uzmanı Sotiria Theodoropoulou tarafından
katılımcılarla paylaşıldı.
Sotiria Theodoropoulou’nun ardından ITUC
Cinsiyet eşitliği direktörü Chidi King ITUC tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yönelik
bilgi verdi.
Toplantının son bölümünde ise AB konseyi
başkanlık dönemindeki gelişmeler Bulgaristan, Avusturya, Romanya ve Yunanistan’dan katılan kadın komite üyeleri tarafından paylaşıldı. Toplantı iş ve aile yaşam dengesi direktifine yönelik kampanyaya destek
vermek üzere resim çekilmesinin ardından
son buldu
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CUMHURBAŞKANI ADAYI
muharrem İNCE’DEN HAK-İŞ’E ZİYARET

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,
8 Mayıs 2018 tarihinde Konfederasyonumuz
genel merkezini ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın şehir
dışı programı nedeniyle İnce’yi HAK-İŞ Genel
Başkan Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay ve A. Cengiz Gül kabul etti.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Mehmet
Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi ve beraberindeki milletvekillerini HAK-İŞ’te ağırla-

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

maktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Türkiye’nin 16 Nisan 2017’de referandumla
anayasa değişikliği yaparak yeni bir sisteme adım attığını anımsatan Şahin, “Anayasa
değişikliğinin ilk aşamalarından birisi olan
Cumhurbaşkanlığı seçimine hep beraber gidiyoruz. Bizim ümidimiz bu değişikliğin ülkemize hayırlar getirmesidir. HAK-İŞ olarak daha
güçlü, daha demokratik, daha özgür bir Türkiye olsun gayreti içerisindeyiz. Seçimlere de bu
anlayışla yaklaşıyoruz. Seçimlere iştirak eden
bütün adaylara başarılar diliyoruz. HAKİŞ üyesi başta olmak
üzere bütün vatandaşlarımızı seçimlere
katılmaya davet ediyoruz. Herkes oyunu
kullansın ki ortaya çıkacak değişikliklerde
herkesin payı olsun.
Seçim sürecinin barış
ve huzur içerisinde
geçmesini arzu ediyo-

ruz. Kavgasız ve huzur içerisinde bir seçimin
gerçekleşmesini temenni ediyoruz” dedi.
HAK-İŞ olarak her zaman milli iradeye saygı vurgusu yaptıklarını ve milli iradeye sahip
çıktıklarını belirten Şahin, “Bütün darbelerin
karşısında olduk ve vesayet sistemlerine karşı çıktık” diye konuştu.
Şahin, seçim sonucunda sandıktan çıkana
herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.
HAKİŞ olarak yeni oluşacak hükümetten işçilerin beklentileri olduğunu dile getiren Şahin
talepleri şöyle açıkladı: “Biz HAK-İŞ olarak
özgürlük, adalet ve emekten yanayız. Bizim
sloganlarımız bunlardır. O yüzden milli iradeye saygı, darbelere hayır, vesayetçi yapılara
hayır dedik.
Hedefimiz daha müreffeh, daha özgür, daha
demokrat ve daha güçlü bir Türkiye’dir. Bu
yüzden ötekileştirmelere, bloklaştırmalara
kalıplaştırmalara hayır diyoruz. Bu ülke toprakları içerisinde hep birlikte yaşamak zorundayız. Çünkü başka bir Türkiye yok.
Çalışma hayatıyla ilgili önemli sorunlarımız
var. Bunların başında işsizliği görüyoruz. İş-
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sizlik rakamları son yıllarda tekrar
tırmanmaya başladı. Özellikle gençlerimizin arasındaki işsizlik çok daha
yüksek oranlardadır. Dolayısıyla bizim daha fazla istihdam yaratarak
üretim ekonomisine hızla dönüş
yapmamız gerekiyor. Daha fazla üretim ve daha fazla istihdam sağlamamız gerekiyor. Yeni kurulacak hükümetten ilk beklentimiz budur.
HAK-İŞ olarak her yıl 1 Mayıs’ta bir
temayı öne çıkarıyorduk. Bu seneki 1
Mayıs’ta dar gelirlilerin sırtındaki ağır
vergi yükü kaldırılsın dedik. Bugün
burada Cumhurbaşkanı adayımızdan da onu
talep ediyoruz. Bizim önerimiz dar gelirlilerin ücretlerindeki asgari tutar vergiden muaf
edilmesidir. Örgütlenmenin önünde çok ciddi
engeller var. Bunlar hem fiili, hem iktisadi,
hem de mevzuattan kaynaklanan engellerdir.
Biz örgütlü toplumun Türkiye’yi daha müreffeh, daha özgür ve daha demokrat kılacağına
inanıyoruz. Örgütlü toplum Türkiye’nin men-

faatinedir. Örgütlenmedeki engellerin tamamen ortadan kaldırılmasını arzu ediyoruz.
Taşeron konusunda çok büyük ve ciddi bir
adım atıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hala kamuda çalışan ve kadro
alamayan 40 bin civarında işçi arkadaşımız
var. Onların da bir an önce kadroya kavuşmalarını arzu ediyoruz. Geçici ve mevsimlik
işçi arkadaşlarımız ömür boyu çalışsalar da
bu şartlarda emekli olamıyorlar. Onlar için
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de bir formül bulunmasını talep
ediyoruz.” CHP Cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce ise Türkiye’nin çok ciddi sorunları olduğunu belirterek, “Bu ciddi sorunlar
karşısında sorumlu bir siyaset
anlayışı yapmalıyız. Bölmeden,
ayrıştırmadan siyaset yapmalıyız. 80 milyonu kucaklayacak bir
siyaset yapmayı biz başarabiliriz. Çünkü Türkiye’nin morale ve
kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi.
Son 15 yılda 20 bin vatandaşın
iş kazalarında yaşamını yitirdiğini
anlatan İnce, “Örgütlü bir topluma ihtiyacımız
var. Türkiye’de 14 milyon işçi varken, 1 milyon
750 bin sendikalı işçi var. Türkiye’nin şu an ki
nüfusu 80 milyondur. 1980 öncesinde Türkiye’nin nüfusu 46 milyondur ve şimdikinden
daha fazla sendikalı işçi vardı. Biz bu yöntemin doğru olmadığını söyledik. Cumhurbaşkanı seçildiğimde bu yöntemi değiştireceğiz”
diye konuştu.

genel BAŞKAN YARDIMCIMIZ GÜL,
CHP'NİN 95. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
ETKİNLİKLERİNE KATILDI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ali Cengiz Gül, 9 Eylül 2018 tarihinde ATO’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 95.
Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine katıldı.
Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ederek, başarıları dileklerinde bulundu.

ARSLAN, LÜBNAN İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU BAŞKANI ASMAR’LA GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Mayıs 2018 tarihinde Tunus’ta Lübnan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Bechara El Asmar ile görüştü.
İkili görüşmede Arslan, Tunus’ta bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Arslan, Asmar ile başkanlığını yaptığı Uluslararası Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, DGB BAŞKANI HOFFMAN’I TEBRİK ETTİ
Genel Başkanınız Mahmut Arslan, 14 Mayıs 2018 tarihinde Berlin’de Almanya İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (DGB) 21’inci
Genel kuruluna katılarak yeniden DGB
Başkanlığına seçilen Reiner Hoffman’i tebrik etti.
Arslan, Hoffman’a üzerinde HAK-İŞ logosu
bulunan bir vazo hediye etti.
Genel kurulun sona ermesinin ardından
Arslan, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı
ziyaret ederek, Almanya’daki çalışma hayatı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.

ARSLAN, BERLİN’DE DGB’NİN 21. GENEL KURULUNA KATILDI
Genel Başkanınız Mahmut Arslan, 13 Mayıs 2018 tarihinde
Berlin’de Almanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DGB)
21’inci Genel kuruluna ve faaliyetlerine katıldı.
Genel kurul programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız da
katıldı.
Genel kurulun açılışına Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

ARSLAN, HİZMET-İŞ KARAMAN ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Ağustos
2018 tarihinde Hizmet-İş Sendikası Karaman
Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı ve Yönetimini
kabul etti Arslan, 28 Temmuz 2018 tarihinde
gerçekleşen Karaman Şubesi 5. Olağan Genel
Kurulu’nda seçilen yönetimine başarı dileklerini sundu. Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube
Başkanı, Mehmet Bayrakçı, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a, Karaman Şubesine göstermiş olduğu katkı ve destekleri için teşekkür etti.
Bayrakçı, Genel Başkanımız Arslan'a özel olarak
hazırlanan Mescid-i Aksa tablosu hediye etti .
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ARSLAN, ÖZ MADEN-İŞ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Öz
Maden-İş Sendikamızın Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü ve yönetim kurulu üyelerini
makamında kabul etti. Ziyarette HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız da yer aldı. Arslan,
genel kurul sonrasından yeniden yönetime seçilen Fahrettin Kütükçü ve yönetimine başarı
dileklerini sundu. Öz Maden-İş Sendikası Genel
Başkanı Fahrettin Kütükçü, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a, kendilerine göstermiş olduğu katkı ve destekler için teşekkür etti.

ARSLAN’DAN OSMANİYE TSO’YA TAZİYE ZİYARETİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye-AB KİK heyeti
ile birlikte 3 Temmuz 2018 tarihinde Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odası'nda (TSO) yaşanan silahlı saldırı sonucu yaralanan TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy’a geçmiş olsun,
hayatını kaybeden TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un
ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan’a ziyaretinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat eşlik etti.
Arslan ziyaret sonrasında heyetle birlikte Osmaniye Valisi
Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek saldırıyla ilgili bilgi aldı, başsağlığı dileğinde bulundu.

YILDIZ, TÜRKSAT
GENEL MÜDÜRÜ
ŞEN’İ ZİYARET
ETTİ
Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, 12
Temmuz 2018 tarihinde Türksat Genel
Müdürü Cenk Şen’i ziyaret etti. Yıldız’a ziyaretinde, Öz İletişim-İş Sendikası Başkanı
Mehmet Nur Güllüoğlu ve Öz İletişim-İş
Sendikası Genel Mali Sekreteri Fatma Zengin eşlik etti.
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ARSLAN: “Öz Sağlık-İş Kendİ İş Kolunun
En Büyük Sendİkasıdır”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 15 Mayıs 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamızın yeni hizmet
binası açılışına katıldı. Açılış programına
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı
sıra, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel
Başkanı Devlet Sert, konfederasyonumuza
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri
ile Öz Sağlık-İş Sendikası mensupları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kurdele kesiminin ardından yeni hizmet binası kullanıma açıldı.
Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası yeni hizmet
binasının hayırlara vesile olmasını dileğinde
bulundu.

“Öz Sağlık-İş Kendi İş Kolunun En
Büyük Sendikasıdır”
Arslan, “Öz Sağlık-İş Sendikamız kuruluşunun üzerinden 4 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen sağlık iş kolunun en büyük
sendikası olma başarısını göstermiştir. Öz
Sağlık-İş, sadece sağlık iş kolundaki emek-
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çiler için değil HAK-İŞ için de önemli bir
misyon üstlenmektedir. Bu sendikada mücadele eden kardeşlerimiz HAK-İŞ’e hayatlarını adamışlardır” dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikasının hedefinin sağlık
iş kolundaki bütün işçileri örgütlemek olduğunu belirten Arslan, “Sağlık sektöründe
çalışanların her birisiyle mutlaka ünsiyet

kurmamız gerekiyor. Onlarla göz göze yüz
yüze gelmemiz gerekiyor. Onları HAK-İŞ
davasına ve Öz Sağlık-İş davasına inandırmamız gerekiyor. Bütün sağlık çalışanlarını
bu mücadeleye katmamız gerekiyor. Sadece kamuda değil özel sektörde de Öz Sağlık-İş sendikasını var edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
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eden İsrail devletinin mensuplarına artık dur
deme zamanıdır. Ne kadar güçlü olurlarsa
olsunlar adaletin ve hakkın galip geleceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur.”

“Kudüs Sadece Müslümanların
Değil, 3 Din Mensuplarının Ortak
Sorunudur”

“Kudüs’ü İşgal Edebilirsiniz Asla
Teslim Alamayacaksınız”
Ramazan ayına hayırlı bir başlangıç yapmak
isterken önemli bir sorunla karşı karşıya
kaldıklarını belirten Arslan, sözlerine şöyle
devam etti: “Maalesef dün hepimizi derinden
üzen Filistinli kardeşlerimize yapılan silahlı
saldırılar sonucunda 60’a yakın kardeşimizi
şehit verdik. Kadın, çocuk, yaşlı demeden
Siyonist İsrail Devleti katliamlarını zirveye
taşıdı. Bize düşen oturup ağlamak değil,
sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Elimizden gelen bütün gücümüzü kullanarak
bu oldu-bittiye karşı millet olarak, ümmet
olarak ve insanlık olarak karşı duruş sergilemektir. Kudüs, İstanbul’dan ve Ankara’dan
farklı değildir. Kudüs, tarih boyunca hep bu
tür işgallere maruz kalmıştır. Kudüs halkı
bugün yaşanan olaylardan çok daha ağırlarını yaşadı. Tarihte Kudüs tamamen yakılıp,

yıkıldı. Ama asla teslim olmadı. Bugün de
Kudüs’ü işgal edenler ve Kudüs’te kendi
elçiliklerini kuranlar şunu bilsinler ki; Kudüs’ü işgal edebilirsiniz ama Kudüs’ü asla
teslim alamayacaksınız. Çünkü Kudüs’ün
koruyucusu Allah’tır. Biz Kudüs’ün teslim
alınamayacağını ve Kudüs’e sahip çıkılacağını biliyoruz. Esas olan bizim bu konuda ne
yaptığımızdır. Kudüs er geç, bağımsız ve özgür Filistin Devletinin başkenti olarak yerini
alacaktır. Ama bu konuda biz ne yapacağız.
Biz onun hesabını ve cevabını vermek durumundayız. Onun için HAK-İŞ olarak sendikacılığımız, ülkemizdeki sorumluluğumuz
neyse Kudüs’le ilgili sorumluluğumuzu da
bunlardan farklı görmüyoruz. Bütün sendikamızın mensuplarından ve bütün üyelerimizden Filistin ve Kudüs konusunda daha
fazla duyarlılık içinde olmalarını istiyorum.
Ellerinde sadece taş ve sopalar olan insanlara gerçek mermilerle acımadan ateş

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak 12 Mayıs’ta
Tunus’ta dünyanın değişik bölgelerinden gelen sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin
katılımlarıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, “Tunus’taki
toplantımızın önemli katılımcılarından birisi
de Lübnan’daki en büyük konfederasyon
olan Hristiyan konfederasyonunun başkanı
oldu. Dolayısıyla bu mesele sadece Müslümanların değil, 3 din mensuplarının da ortak sorunudur. O nedenle bu sorunu sadece
Müslümanlar için değil, bütün insanlık için
çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya
koyuyoruz ve bunun için mücadele etmemiz
gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Filistin ve Kudüs Konusunda Daha
Fazla Mücadele Etmeye Davet
Ediyorum”
Arslan, “Devletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, bütün siyasi partilerimizin,
parlamentomuzun ve sivil toplum örgütlerinin hiçbir konuda bu kadar geniş bir mutabakat sağladığını görmedim. Bu bizim için
sevindirici ve aynı zamanda milletimiz için
gurur verici bir durumdur. Bunu daha da
güçlendirmemiz gerekiyor. Buradan bütün
sivil toplum örgütlerini, sendikaları, meslek
kuruluşlarını, Türkiye’deki bütün sorumlu
vatandaşlarımızı Filistin ve Kudüs konusun-
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da daha fazla mücadele etmeye davet ediyorum” dedi.

“HAK-İŞ’te Kudüs Komitesi
Oluşturacağız”
HAK-İŞ’te en kısa zamanda Kudüs komitesi oluşturacakları müjdesini veren Arslan
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Konfederasyonumuzda en kısa zamanda bir Kudüs
komitesi oluşturarak bu komitenin sürekli
yeni faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirmesi için çaba sarf edeceğiz. Üzerimizdeki
sorumluluk bir insan olarak, bir mümin
olarak, bir sendikacı, bir sivil toplum örgütü olarak ve ülkesini, milletini, değerlerini,
savunan bir kuruluş olarak, HAK-İŞ olarak
başkasıyla kıyaslanamayacak kadar büyük

sorumluluklarımız var. HAK-İŞ olarak bu
konuda faaliyetlerimiz var. Bütün şubelerimizde ve HAK-İŞ İl Başkanlıklarımızda yaptığımız bir şey var. Hepsinde Kudüs’e kaç km
uzaklıkta olduğumuzu belirten ifadeler var.
Aslında bu Kudüs hatırlatması, bir Mescidi
Aksa hatırlatması, bir Filistin hatırlatmasıdır.
Onun için bunu daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için bize düşen birlikte mücadele etmektir. Biz 2 tane çalışma yapacağız.
Ülke içinde sivil toplum örgütleri, sendikalar
ve meslek örgütlerini davet ederek bir çatı
altında bu konunun mücadelesini başlatacağız. Bir de uluslararası bütün kuruluşlara
bu konuda duyarlı olmaları için hemen harekete geçerek çeşitli yazılarla talepte bulunacağız. Basına ve medyaya bu konuda
sık sık haber vereceğiz. Bu konuyu canlı ve
diri tutmaya çalışacağız. Biz bu konuda çaba
sarf edeceğiz, mücadele edeceğiz. Cenabı Hak
da bunun karşılığını
mutlaka verecektir.”

Sert, “Sendikamız 2014 yılında kurularak
kendi iş kolunda zirveye ulaşmış bir sendikadır. 29 bin üyemizle bugün sağlık ve sosyal
işler kolunda faaliyet gösteren sendikalar
arasında birinci sırada bulunuyoruz. Bugün
Ramazan ayının başlangıcı olması nedeniyle
önemli bir günde açılışımızı yapıyoruz.
Ama hüzünlü bir gün de yaşıyoruz. İsrail’in Kudüs’te yaptığı katliam sonucu şehit
olan 55 kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Kudüs her zaman Filistin’in
başkentidir. Biz bunu böyle kabul ediyoruz.
Türkiye’nin Kudüs’te yaşananlardan dolayı 3
günlük yas kararını hayırlı olarak görüyoruz.
İnşallah Kudüs her zaman Müslümanların
ve Filistinlilerin başkenti olarak kalacaktır”
şeklinde konuştu.

“Kudüs Her Zaman
Filistin’in
Başkentidir”
Öz Sağlık-İş Sendikası
Genel Başkanı Devlet

ARSLAN, OATUU GENEL SEKRETERİYLE BİR
ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 6 Mayıs
2018 tarihinde Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ve OATUU Genel Sekreter Yardımcısı
Emmanuel Titus Nzunda ile bir araya geldi.
Toplantıda HAK-İŞ Genel Sekreteri Erdoğan
Serdengeçti de hazır bulundu. Genel Başkanımız Mahmut Arslan heyete HAK-İŞ’in
faaliyetleri ve sendikacılık anlayışı hakkında
bilgi verdi. Arslan, HAK-İŞ’in sosyal diyalog
yoluyla sorunlarını çözen, uzlaşmacı, işletmeleri rakip olarak değil birlikte çalıştıkları
iş ortakları olarak gören bir konfederasyon
olduğunu söyledi.
7 Mayıs 2018 tarihinde HAK-İŞ ile OATUU
arasında imzalanacak işbirliği protokolünü önemsediklerini belirten Arslan, “Yarın
imzalanacak olan protokolü çok önemsiyorum. Bu protokolü sadece bir anlaşma
metni olarak değil, bu istikamette yeni ça-
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lışmalar yapmak için önemli bir fırsat olarak
görüyoruz” dedi. Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, “Yarın imzalanacak olan protokolü çok
önemli buluyoruz. HAK-İŞ Genel Başkanı

Mahmut Arslan’ın başarılı ve deneyimli bir
sendikacı olması bizim için önemli bir kazanımdır. İmzalanacak olan protokolün her iki
konfederasyon için önemli yararlar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
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ARSLAN, “KUDÜS’E SAHİP ÇIKMAK BİZE DÜŞÜYOR”
Filistin-Kudüs ve dolayısıyla Mescid-i Aksa
mücadelesini bütün kesimlerle sürdürmek
istediklerini dile getiren Arslan, Trabzon’daki
HAK-İŞ İl Başkanlığımızı ve bütün sivil toplum örgütlerini Kudüs konusunda duyarlılığa davet etti.

Arslan, Toplu İş Sözleşmesini
Değerlendirdi
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında imza altına alınan toplu iş sözleşmesini de değerlendirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin’de yaşanan sıcak gelişmelere dikkat
çekerek, “Kudüs’e sahip çıkmak, Kudüs’le
dertlenmek bize düşüyor” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16
Mayıs 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İçme Suyu
ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) arasında
gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza
törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel
Müdürü Recep Köksal, Hizmet-İş Sendikası
Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Büyükşehir ve TİSKİ’de çalışan üyelerimiz ile basın
mensupları katıldı.

“Kudüs’e Sahip Çıkmak, Kudüs’le
Dertlenmek Bize Düşüyor”
İmza töreninde konuşan HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, Filistin’de yaşanan sıcak gelişmelere ve bunun arka planına dikkat çekti. Arslan, “Filistin’in Osmanlı
Devleti’nden koparılmasıyla
birlikte o topraklarda kan
ve gözyaşı dinmedi. Bugün
o topraklara tekrar sahip
çıkacak olan da yine bizleriz,
Türkiye’dir. Kudüs’e sahip
çıkmak, Kudüs’le dertlenmek bize düşüyor” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanlığının
yanı sıra, Uluslararası Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendika-

lar Birliği Başkanı görevini de yürüttüğünü
anlatan Arslan, birliğin birkaç gün önce
Tunus’ta bir toplantı gerçekleştirerek birtakım kararlar aldığını, Tunus’ta Trump’ın oldu-bittisinin asla kabul edilmeyeceğine dair
karar aldıklarını ve bu kararı uyguladıklarını
belirtti.

“Türkiye’de Yapılan Eylemler
Dışarıda Daha Çok Karşılık
Buluyor”
150 ülkenin Kudüs’e ve Filistinlilere destek
verdiğini belirten Arslan, Türkiye’de yapılan
eylemlerin İslam dünyasında ve batıda daha
çok karşılık bulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmasını önemli bulduğunu ifade
eden Arslan, Cumhurbaşkanımıza yüksek
duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Arslan, Trabzon STK’larını Kudüs
Konusunda Duyarlılığa Davet Etti
Arslan, HAK-İŞ’in de yarın acil olarak toplanacağını ve HAK-İŞ çatısı altında bir “Kudüs
Komitesi” oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Trabzon’u Karadeniz’in incisi ve merkezi
olarak tanımlayan Arslan, bu açıdan, bölgenin de en iyi ücretlerinin burada olması
gerektiğini ifade etti. Toplu iş sözleşmesiyle
enflasyonun üzerinde yıllık ortalama yüzde
12,5 oranında artış sağlandığını dile getiren
Arslan, sözleşmenin masa başında, barış ve
uzlaşıyla sonuçlandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.
“İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet
edendir” Hadis-i Şerifini hatırlatan Arslan,
şöyle konuştu: “Belediyelerde çalışan arkadaşlarımız kamu hizmeti yapıyorlar. Kamu
hizmeti kutsaldır. Hem yaşadıkları şehre,
kent sakinlerine, hem kendilerine hizmet
ediyorlar hem de nafakalarını kazanıyorlar.
İmkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Namerde
muhtaç etmeyecek ve zamanında alınan
ücret önemlidir.
Belediye Başkanımıza bu noktada gerekli
hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Allah aldığınız ücretleri sağlıkla harcamayı nasip etsin. Diğer taraftan şehrin
geleceği çalışanların şartlarını da ilgilendirmektedir. Bu tür hassasiyetlerimiz olmazsa
kaybederiz. Biz de Trabzon’un geleceği için
destek vermeye hazırız.”

“İşini Yapan İnsan Kardeşimizdir”
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
da kendilerinden önce, siyasi düşüncelerinden dolayı
bazı belediye emekçilerinin
işinden atıldığını hatırlatarak,
“Biz bu yanlışı düzelttik, onları
tekrar kabul ettik. Çünkü işini
yapan insan kardeşimizdir.
Bugüne kadar maaşları ödeyemez duruma da gelmedik”
dedi.
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ARSLAN: “TAŞERON EMEKÇİLER İÇİN
YENİ BİR MÜCADELE BAŞLATIYORUZ”
yeni arkadaşlarımızın kadrolu arkadaşlarımızla aynı haklara sahip olmasını sağlamıştır” dedi.

“Döviz Kurunun Bu Kadar
Yükselmesini Gerektirecek Finansal
Bir Durum Bulunmuyor”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, taşeron
işçiliğinden kadroya geçen kamu işçileri için
mücadele başlatacaklarını söyledi.
Arslan, “Taşerondan kadroya geçen emekçilerin haklarını genişletmek ve kadrolularla aynı
haklara sahip olmasını sağlamak için yeni bir
mücadele başlatıyoruz. Kadrolu işçilerin hangi hakları varsa, taşerondan gelen kadrolu arkadaşlarımızın da aynı haklara sahip olması
için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Mayıs
2018 tarihinde, Ankara Elmadağ Belediyesi’nde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş
Sendikamız tarafından gerçekleştirilen Toplu
Katılım ve Bilgilendirme Toplantısında konuştu.
Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Elmadağ Belediye Başkanı
Gazi Şahin, konfederasyonumuza bağlı Öz
Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ile
belediyede çalışan eski ve yeni kadrolu üyelerimiz katıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak 10 yılı aşkın bir
süredir kararlılık ve inançla sürdürdüğümüz
taşeronla mücadeleyi zaferle sonuçlandırdık”
diye konuştu.
2014 yılında HAK-İŞ olarak başlatılan taşeron
emekçileri örgütleme kampanyası sonrası,
dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik ile ilk defa taşeron çalışanların
sendikalı olması için tarihi bir adım attıklarını anımsatan Arslan, bundan sonra taşeron
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emekçilerin kadrolu olmaları için çalışmalara
hız verdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı üzerine, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümetin
çalışmaları sonucu 1 milyona yakın taşeron
emekçisinin kamuya alındığını belirten Arslan, bu kadar özel sektör emekçisinin kamuya kadrolu olarak alınmasını dünyayı şaşırtan
bir uygulama olarak değerlendirdi.
Arslan, “Uluslararası ekonomik organizasyonlar ve şirketlerin kamunun küçültülmesi
ve özelleştirmeleri dayattığı yoğun bir dönemde taşerona kadro verilmesi, tarihi bir
imzadır” dedi.
Kadro alan emekçiler için artık yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Arslan, “Bu aşama,

Arslan, yükselen döviz kurlarına da dikkat
çekti. Dövizin bu kadar yükselmesini gerektirecek bir finansal durumun bulunmadığını
belirten Arslan, “Kurları yükseltmek birilerinin önünü tıkamak için gerçekleştirilen
uluslararası bir operasyondur. Bu operasyon
finans çevrelerine daha fazla paranın akıtılmasını sağlıyor. Bu bir kaos planıdır. Bunları
geçmişte denediler. Bu oyunların 24 Haziran’a
kadar yeni versiyonları ortaya çıkacaktır, ama
24 Haziran’dan sonra son bulacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran Seçimlerinde
Sandığa Gidin”
HAK-İŞ’in 43 yıllık sendikal mücadelesinde
günümüze kadar gelen süreçte siyasi parti
seçimlerinin hiçbirisinde şu ya da bu partiye
oy verilmesi noktasında bir telkinde bulunulmadığını anlatan Arslan, “Avrupa’da Türkiye
aleyhine bir algı operasyonu yürütülüyor. Bir
Tayyip Erdoğan düşmanlığı yürütülüyor. Aslında bu Erdoğan değil, Türkiye düşmanlığıdır.
Niçin? Çünkü Türkiye’ye diz çöktürmek ve liderini de cezalandırmak istiyorlar. Bu normal
bir seçim değil. Seçim doğrudan Türkiye’nin
geleceğini ilgilendiren bir noktaya taşınıyor.
Bu seçim aslında Türkiye’nin beka sorunu,
bölgede ağırlığının test edileceği bir seçimdir.
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Sandığa gidin. Meseleye sadece siyasi parti ve
lider değil, Türkiye’nin geleceği açısından bakın, biz böyle bakıyoruz. Sıkıntıların sona erdiği yeni bir Türkiye arzu ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

Arslan, Elmadağ Belediyesi
İşçilerini Tebrik Etti
Arslan, kadroya geçtikten sonra konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızı tercih
eden Elmadağ Belediyesi işçilerine tercihle-

rinden dolayı teşekkür etti, kadrolarının hayırlı
olmasını diledi.
Arslan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’e de emekçilerin sendikal tercihlerine
duyduğu saygıdan dolayı teşekkür etti.

“Taşeronları Kadroya Alan İlk
Belediyelerdeniz”
Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de
HAK-İŞ’i istikrarlı yapısı ve çalışmalarından
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dolayı tebrik etti. Taşeron emekçiler kadro
hakkı tanındığında bu hakkı ilk veren belediyelerden biri olduklarını anlatan Şahin, “Kadrolarınız helal olsun. Kadrolarına kavuşan arkadaşlarımıza ilerleyen aylarda yasal çerçevede
daha çok imkân verilecek. Bu imkânları da ilk
tanıyan belediye olmak istiyoruz. İşçilerimizin sendikal üyeliği ve kadroları hayırlı olsun.
Belediyede iç barışla iç huzurla çalışmaya devam edelim” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ VE TİKA’NIN MALİ DESTEĞİYLE FESTU GENEL
MERKEZ BİNASININ TADİLAT VE TEFRİŞATI YAPILDI
HAK-İŞ ve FESTU arasındaki var olan
ortaklık ve işbirliğinin güçlendirilmesi
amaçlıyor.

HAK-İŞ ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA), Somali Sendikalar Federasyonu’nun (FESTU) kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla bir proje
gerçekleştirdi.
HAK-İŞ ve TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Somali İşçi
Sendikaları Federasyonu (FESTU) Genel

Merkez binasının tadilat ve tefrişatı yapılarak tamamen yenilendi. Somali İşçi
Sendikaları Federasyonu (FESTU) açılışta
bir basın açıklaması yaparak bütün dünya
sendikal hareketini bilgilendirdi. Somalili
işçiler ve sendikalarının etkili sendikal
mücadeleyi yürütebilmesi için HAK-İŞ’in
destekleriyle gerçekleştirilen proje ile

Yenilenen sendika binasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu ile FESTU’nun ilişkileri bugün açılışı
gerçekleştirilen güzel bir eserle güçlendi
ve daha da güçlenecek. Bu eserin açılmasında emeği geçen TİKA’ya, Mogadişu
Türkiye Büyükelçisi Olgan Bekar’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. ITUC
üyesi HAK-İŞ olarak Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin de katkılarıyla Afrika’da bağımsız sendikal hareketi güçlendirmek için
gayretlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
Arslan, “FESTU’nun kurumsal olarak yetkilendirilmesi, Somali’deki işçilerin nüfuzu ve geçerliliği güvence altına alınsın diye
bu girişimi desteklemiş olmaktan gurur
duyuyoruz. FESTU ile kuvvetlendirilmiş
işbirliğimiz bundan sonra da aynı hızla
devam edecektir” açıklamasında bulundu.
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ARSLAN, KIBRISLI ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Haziran
2018 tarihinde K.K.T.C Vadili İlkokulu öğrencilerini HAK-İŞ Genel Merkezi’nde ağırladı.
Programda öğrencilere hitap eden Arslan,
Kıbrıslı öğrencileri HAK-İŞ Genel Merkezinde
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Sevgili çocuklar hepiniz
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e hoşgeldiniz.
Sizleri burada görmekten ve sizlerle birlikte
olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“Bizler Ebedi ve Ezeli Kardeşiz”
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki kardeş devlet olduğunun
altını çizen Arslan, “Bizler et ve tırnak gibiyiz. Ebedi ve ezeli kardeşiz. Dinimiz, inançlarımız, dilimiz,
isimlerimiz, bayramlarımız hep
aynıdır. Burası sizin dedelerinizin
yaşadıkları topraklardır. Sizler
aslında bugün dedelerinizin yaşadıkları topraklara geldiniz. Sizin
geçmişiniz burada yani Anadolu’da
yaşıyor” şeklinde konuştu.
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“Biz Bir Ananın İki Evladı Gibiyiz”
Türkiye ile kardeş K.K.T.C.’nin arasını bozmak
isteyen bazı çevrelerin olduğunu belirten
Arslan, “Zaman zaman iki toplum arasında
birtakım sıkıntılar oluşturulmaya çalışılıyor.
Biz bunlara asla itibar etmiyoruz. Çünkü bi-

liyoruz ki K.K.T.C. ile Türkiye bir ananın iki
evladı gibidir. Sizler gelecekte ülkenizi yöneteceksiniz. O yüzden anavatanla ilişkilerinizi
sıkı tutun.
Bizim aramızda ayrılık gayrılık yok. Bizlerin
arasında ayrımcılık yapmak isteyenlere karşı
hep birlikte mücadele edeceğiz. Buradan bu
gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerimize
de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
K.K.T.C. Vadili İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Kürşat Özer, Türkiye’de ve HAKİŞ’te ağırlanmaktan onur duyduklarını
belirterek, “Çocuklarımız Ankara’da
3 gün boyunca Ankara’ya özgü
yerleri gezme imkanı bulacaklar.
Gezimize katkı sağlayan HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’a
ve HAK-İŞ ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar varolsunlar” dedi. Program, karşılıklı hediye takdimi ve çocuklara
verilen hediyelerin ardından toplu
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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ARSLAN, KONYA’DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI
Başkanı Hasan Angı, HAK-İŞ Konya İl Başkanı
Vacit Sır, Konya protokolü, belediye emekçileri
ve vatandaşlar katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, herkesin Ramazan Bayramını
tebrik etti.

Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından 18 Haziran 2018 tarihinde Mevlana Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Bayramı bayramlaşma programına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya
Milletvekili Adayı ve
Eski Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Meram Belediyesi Başkan
Vekili Mustafa Asım Güney, Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay
ve Selçuklu belediyeleri tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programını takdire şayan
bir uygulama olarak nitelendiren Arslan, bu
dört belediyenin örnek uygulamalarından birisinin de toplu iş sözleşmeleri olduğunu söyledi. Taşeron emekçilerin sendikalaşmalarının
önündeki engellerin kararname çıkmadan
önce Konya Büyükşehir Belediyesi’nde açıldığını anımsatan Arslan, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Eski
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkürlerin iletti. Arslan, Konya’ya
hizmet eden belediye emekçilerine de teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
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ARSLAN, ATİNA’DA GSEE’NİN 100. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
konferansına KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan 21 Mayıs
2018 tarihinde Yunanistan Sendikalar Konfederasyonu (GSEE) 100. Kuruluş Yıldönümü
etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İşin Geleceği: Sendika Perspektifi Anma Konferansı”na katıldı.

bu konuda iki ülkenin de buna katkı ve destek vereceği, Türkiye ve Yunanistan’ı yakından
ilgilendiren birçok konuda işbirliği yapılabileceği kaydedildi.

Arslan, Atina temasları kapsamında Yunanistan Sendikalar Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopoulos ile ikili görüşme
gerçekleştirdi.

Görüşme sonucunda iki ülke sendikaları
arasında sürekli çalışabilecek bir platform
oluşturulması konusunda görüş birliğine varılarak, bu konunun Yunanistan ve Türk tarafındaki sendikalara iletilmesi konusunda fikir
birliği sağlandı.

Arslan ile Panagopoulos’un görüşmesinde,
göçmenler konusu başta olmak üzere iki ülke
arasında işbirliğinin artırılarak çeşitli konularda ilişkilerin daha da geliştirilebileceği ifade edildi. Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan
arasında sendikal ilişkilerin geliştirilebileceği,

GSEE Başkanı Yannis Panagopoulos, HAK-İŞ
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın GSEE’nin
100. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine ve ‘İşin
Geleceği: Sendika Perspektifi Anma Konferansı’na katılımından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, bu katılımın kendileri için
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çok önemli olduğunu söyledi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Yunanistan Sendikalar
Konfederasyonu Başkanı Yannis Panagopoulos, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
ve sendikalar arasındaki işbirliğinin devam
etmesi için birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdiler.
Arslan, konferansta Azerbaycan, Arnavutluk,
İtalya, Bulgaristan, Almanya’dan gelen konfederasyon başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundu.
Arslan ayrıca Yunanistan’da bulunan Türkiye Büyükelçiliğine de bir ziyarette bulunarak
Türk-Yunan sivil toplum örgütlerinin çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
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ARSLAN, KADIN KOMİTESİ PROJE HAZIRLIK
TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 11
Temmuz 2018 tarihinde “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi İstişare” toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Sekreter

Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ
Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkan ve temsilcileri
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından düzenlenen her

etkinliğin bir eğitim niteliğinde olduğunu
belirterek, “HAK-İŞ’in etkinlikleri ulusal
ve uluslararası düzeyde referans olarak
kabul edilmektedir. Bu HAK-İŞ’in önemli
bir başarısıdır” dedi. HAK-İŞ’in kadın konusunda önemli sorumluluklar yüklendiğini
ve kadınların zulüm, şiddet görmemeleri
ve çalışma hayatında daha fazla yer almaları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden
Arslan, “HAK-İŞ olarak kadın konusunda
önemli görevler üstleniyoruz. Bu görevler
asla ertelenemez, sonraya bırakılamaz”
diye konuştu. Kadın konusunun hayatın
önemli bir parçası olduğunu vurgulayan
Arslan, “HAK-İŞ olarak kadın konusunda
duyarlılık gösteriyor, projeler hazırlıyor, etkinlikler düzenliyoruz. HAK-İŞ olarak kadın meselesini yalnızca bir proje yapmak
olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Kadın Komitesi Fatma Zengin de
proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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ARSLAN’DAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANI SELÇUK’A KUTLAMA ZİYARETİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20 Temmuz 2018 tarihinde göreve yeni atanan Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret ederek
hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaretinde
Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
Cengiz Gül ve HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız eşlik etti. Ziyarette çalışma hayatıyla ilgili konulara ilişkin değerlendirmelerde
bulunuldu.

ARSLAN, KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI
DURSUN'U ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ARSLAN, İSTANBUL'DA ŞEHİT SİNAN TUNÇ'UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 5 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul'da şehit Tunç'un
ailesini ziyaret etti. Ziyarette,Şehidin babası
Muzaffer ve annesi Emine Tunç ile görüşen
Arslan,başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit
Sinan Tunç,Mardin'in Nusaybin ilçesinde
operasyona giderken bombalı saldırı sonucu
2004 yılında şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Şehit ailesi ziyaretine ,Kuzey Irak'ta Gazi
olan Cevat Yılmaz'da eşlik etti. Arslan'a
ziyarette Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekili
Av.Hüseyin Öz ve Kadın Komite başkan yardımcısı Derya Onat'ta katıldılar.
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ARSLAN, GANA’DA
ZİYARETLERDE
BULUNDU

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 16 Temmuz 2018 tarihinde Gana’nın Başkenti Akra’da Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ile bir
araya geldi. Ziyarette Genel Sekreterimiz Dr.
Osman Yıldız da yer aldı.
Ziyaret programında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, “Afrika Sendikalar
Birliği Örgütü’nü ziyaretimiz aslında bizim
için gecikmiş bir ziyarettir. OATUU bizim
kongrelerimize katıldı. HAK-İŞ olarak biz
OATUU kongrelerine katıldık. Ancak ziyaret
şimdi gerçekleşiyor” şeklinde konuştu. Arslan, “OATUU tüzüğü ve üye listelerini aldık,
teşekkür ederiz. OATUU’nun 64 üyesinden
yaklaşık 20 tanesi ile yakın ilişkilerimiz var.
OATUU’nun tüzüğünü de inceliyoruz. OATUU’nun hedef ve amaçlarına göre nasıl
bir proje geliştirebiliriz üzerinde çalışıyoruz.
OATUU ile ilişkilerimizde samimiyet ve güven, bağımsız pozisyonlara saygı göstermek
ve somut projeler önemli. Bu üçünü birleştirerek yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

"Çalışmalarımızda ITUC
Hassasiyetini Dikkate Alacağız"
Afrika’yı temsil eden ITUC Afrika gibi diğer

kuruluşların da var olduğunu sözlerine ekleyen Arslan, “Biz ITUC üyesiyiz. Çalışmalarımızda bu hassasiyeti dikkate alacağız.
OATUU bağımsız bir örgüt olarak kurumsal
dengeleri ve hassasiyetleri taşıyan bir örgüt.
Amacımız ülkelerimiz ve bölgelerimizde bağımsız, demokratik ve özgür sendikal hareketin güçlenmesidir” diye konuştu.

atlatıldığını hatırlatan Arslan, “HAK-İŞ olarak
15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız sloganımızla yola çıktık. Konfederasyonumuzu temsil eden ve o gece
meydanlarda olan ve şu an aramızda bulunmayan şehitlerimize ve bütün 15 Temmuz
şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Beraber çalıştığımız yol arkadaşlarımız
100’e yakın gazimize ve halen tedavileri devam eden gazilerimize sağlık sıhhat ve acil
şifalar diliyorum” dedi.

“Devletimizin Yürüttüğü
Operasyonları Destekliyoruz”

Arslan konuşmasında ikinci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe girişimine
ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Hain gecede yaşananlara değinen Arslan,
“Uluslararası emperyalist güçler ve Türkiye
üzerinde hesapları olanların bu hain örgütle birlikte olması sonucunda yaşanan darbe
girişimini millet olarak hep birlikte başarıyla
atlattık. Darbenin başarısız olmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a, milletimize, sivil
toplum örgütlerine, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain
darbe girişiminin yargı süreci halen devam
ediyor. Terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çıkarken, örgütün içerde
ve dışarda aktif olarak çalıştığını görüyoruz.
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları
destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı bir
şekilde sonuçlanmasını ve bu teröristlerin
en ağır şekilde cezalandırılmasını, millet vicdanının da bunları görmesini istiyoruz” diye
konuştu.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin soylu direnişi sonucu büyük bir facianın hep birlikte

Görüşme karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

Arslan, “HAK-İŞ olarak, Afrika kıta sendikal
hareketi için şu konularda somut işbirliği
deneyimimiz oldu. Eğitim gruplarının oluşturulması, daha çok karşılıklı ziyaret, Kudüs
konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, ILO gibi
platformlarda işbirliği, mesleki eğitim ve
sosyal politikalar, kadın ve mevzuat konularında fikir oluşturmaya gayret, ülkelerimizin
kamu kuruluşlarının işbirliğini de harekete
geçirme gayreti, konfederasyon ve sendikaların fiziki kapasitelerini geliştirme, açık ve
samimi diyalog konularında somut işbirliği
ve deneyimlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.
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ARSLAN, “OHAL’İN KALDIRILMASIYLA YENİ BİR
DÖNEME GİRİYORUZ”
nın başarısızlığa uğratılması açısından da
önemliydi. OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte
artık yeni bir döneme giriyoruz. Biz, devletin terör örgütleriyle olan mücadelesinde ilk
andan itibaren durduğumuz yeri unutmadan, unutturmadan yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, OHAL’in
kaldırılmasının OHAL üzerinden Türkiye’ye
karşı yürütülen algı operasyonlarının başarısızlığa uğratılması açısından önemli
olduğuna dikkat çekerek, “OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte Türkiye artık yeni bir döneme giriyor” dedi. Arslan, 19 Temmuz 2018
tarihinde Hizmet-İş Sendikamızın Ankara 7
Nolu Şube 2. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri, Hizmet-İş Sendikası
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası delegeleri,
üyeleri, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile basın
mensupları katıldı.

“15 Temmuz Yargılamaları Bir An
Önce Tamamlanmalı”
Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız

Mahmut Arslan, 15 Temmuz yargılamalarının bir an önce tamamlanarak, toplum
vicdanının rahatlatılması gerektiğini söyledi. Arslan, “Hain darbe girişiminde rol alan
ihanet şebekesinin yargılanması bir an önce
sonuçlandırılmalıdır. Çünkü yaptıklarından
pişman olmayan, aksine alay edenler kamu
vicdanını rahatsız ediyorlar. Bu tür hadiselerin daha fazla yaşanmaması için yargılamalar bir an evvel sonuçlandırılmalı, suçlular
millet vicdanında da mahkûm edilmelidir”
dedi.

OHAL’in Kaldırılması
OHAL’in kaldırılmasının FETÖ ile mücadeleyi aksatmayacağını ve gevşetmeyeceğini
vurgulayan Arslan, “OHAL’in kaldırılması
yargılamaların hızlanması ve uluslararası
mahkemelerde meşruiyetin devam etmesi
için önemliydi. OHAL’in kaldırılması, OHAL
üzerinden yürütülen algı operasyonları-

FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri ile mücadelenin devam ettiğini belirten Arslan, HAK-İŞ’in bu mücadeleye katkı
vermeye devam edeceğini belirtti. Arslan,
“Siyasi ve kişisel tercihlerimizi bir kenara
koyup bu mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesine destek vermeliyiz. Demokrasiden, özgürlükten, bağımsızlıktan yana bir
teşkilat olarak bunlarla mücadele etmemiz
gerekiyor” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ’in 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri karşısında da aynı demokratik tavrı gösterdiğini
anlatan Arslan, “HAK-İŞ 12 Eylül davasına
müdahil olmuş, 12 Eylül’ü yapanlardan hesap sorulmasına katkı sağlamıştır. HAK-İŞ
28 Şubat davasında da gereken hassasiyeti
göstermiştir” dedi.
Arslan, 28 Şubat Postmodern darbesi yargılamalarının eksik bırakıldığını, sadece
askerlerin yargılandığını, bazı STK’ların,
medya kuruluşlarının, iş adamlarının, yargı
mensuplarının ve siyasilerin dışarda bırakıldığına dikkat çekti. Arslan, “Bunların yargılanmaması olmaz. Çünkü askerleri bunlar
tahrik ve teşvik ettiler. Ama bunlarla ilgili
maalesef iddianame bile başlatılmamıştır”
diye konuştu.

Taşeron Düzenlemesi
Taşeronla mücadele konusunda büyük bir
mücadele başlatarak bunu başarıyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Arslan, “Talebimiz,
bütün taşeronların kamunun kadrolu işçisi
olmasıydı, bunu sağladık. Ancak bu konudaki mücadelemiz bitmiş değil. Kadro almak
yetmiyor. Hem toplu iş sözleşmesi düzeni
için, hem arkadaşlarımızın ücretlerinin ve
diğer haklarının düzeltilmesi için sendikaya
ihtiyaç var. Arkadaşlarımız sendikalarıyla
bağlarını koparmasınlar” şeklinde konuştu.
Genel Kurulda Hizmet-İş Sendikası Kurucu
ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de bir konuşması yaptı.
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İTALYA GENEL EMEK KONFEDERASYONU ULUSLARASI
İLİŞKİLER SEKRETERİ DURANTE HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 20
Temmuz 2018 tarihinde İtalya Genel Emek
Konfederasyonu (CIGL) Uluslararası İlişkiler

Sekreteri Fausto Durante ile bir araya geldi. Ziyaret programında Genel Sekreterimiz
Dr. Osman Yıldız ve Dış İlişkiler Uzmanımız

Merita Yıldız yer aldı. ITUC Kongresine yaklaşırken istişarelerde bulunmak üzere İtalya
CIGL Konfederasyonu Uluslararası İlişkiler
Sekreteri Fausto Durante konfederasyonumuzu ziyaret ederek, CIGL Genel Sekreteri
ve aynı zamanda ITUC Genel Sekreter Adayı Susanna Camuso’nun görüş ve hedefleri
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, MUŞ’TA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21
Temmuz 2018 tarihinde Muş'ta şehit Cengiz Uslu’nun ailesini ziyaret etti.
Arslan, Mayıs 2018’de Ağrı’da bombalı tuzak sonucu şehit düşen Cengiz Uslu’nun,
Muş’un Zafer Mahallesi’ndeki baba evine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Arslan,
şehidin babası Kazım Uslu, annesi Yıldız

Uslu ile ağabeyi ve amcalarına başsağlığı diledi. Ziyarette Arslan’a Şehit ve Gazi
Aileleri Vakfı Muş Temsilcisi Nurullah
Köse, HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar Kalır eşlik etti. Türkiye’nin zor bir bölgede
bulunduğunu ve etrafının ateş çemberi
olduğunu belirten Arslan, şehit annesi
ve babası olmanın zor olduğu kadar onur
verici olduğunu söyledi. Kendisinin Şehit

ve Gazi Aileleri Vakfı’nın kurucularından
olduğunu hatırlatan Arslan, şehitlerimizin
mirasına ve ailelerini sahip çıkmazsak,
ülkemize sahip çıkamayız. HAK-İŞ olarak,
Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı ile protokol imzaladık. Şehitlerimizin aileleri elimizden
gelen yardımı yapıyoruz” dedi. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, şehit ailesine
Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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ARSLAN, ELAZIĞ’DA ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, beraberindeki HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Kazım Cavlı
ve Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği
Başkanı Veysel Doğan ile birlikte, 22 Temmuz 2018 tarihinde şehit Zülfi Karabulut’un
evini ziyaret etti.
Arslan, 1998 yılında Tunceli’de teröristlerle
girilen çatışmada şehit olan Zülfi Karabulut’un evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü.
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Şehitlerin, şehit ailelerinin ve gazilerin unutulmaması gerektiğini söyleyen Arslan,
“Devlet ve millet olarak şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimizin yerini dolduramayız, onlar hem
geride bıraktıkları aileleri için hem de milletimiz için büyük bir onurdur” dedi.
Şehit eşi Leyla Karabulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, acıların

paylaşıldıkça azaldığını söyledi. Arslan, ziyarette şehit eşine Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Veysel Doğan da Arslan’a ay yıldız rozet hediye takdim etti. Arslan’a ayrıca, şehit
aileleri ve gazilere desteklerinden dolayı bir
plaket takdim edildi.
Arslan, şehit evi ziyareti öncesinde, Elazığ
Anadolu Şehit Aileleri Derneği’ni de ziyaret
ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi
aldı.

HABERLER

| 95

ARSLAN, “TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞMESİ VE BARIŞIN
SAĞLANMASI İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Temmuz 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamız Muş Şubesi 5.
Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet
Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat
Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yakti,
HAK-İŞ Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, Hizmet-İş
Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ İl Başkanları,
Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri,
delegeler ve basın mensupları katıldı.

“Türkiye’nin Normalleşmesi ve
Barışın Sağlanması İçin Çaba Sarf
Etmeliyiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konuşmasında FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte uluslararası
sendikal toplantılarda ve değişik platformlarda Türkiye’ye yapılan olağanüstü hal eleştirisinin ortadan kalktığını, ancak Türkiye’nin
normalleşmesi ve barışın sağlanması için
çaba sarf etmek gerektiğini vurgulayan Arslan, valilere, OHAL sonrası için düzenlemeyle
verilen yetkileri olumlu bulduklarını söyledi. Arslan, “OHAL’in kaldırılmasından sonra
devletin ve milletimizin güvenliğini sağlamak
için valilere yetkiler verildi. Tedbir almazsak
terörizme teslim oluruz. Teröristin ismine
bakmaksızın mücadeleyi sürdürmek gerekiyor” dedi.

“15 Temmuz’un Ne Anlama
Geldiğini Biliyoruz”
15 Temmuz’un bir işgal girişimi olduğunu
ifade eden Arslan, “Bu hainlerin tek derdi Türkiye değil, ümmeti öksüz ve yetim bırakmaktır. Türkiye ümmetin son kalesidir. Bunlar son
kaleyi düşürmek istediler. Bunlarda vicdan,
insanlık, ahlak yok. 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini biliyoruz” diye konuştu.

“FETÖ’cülerin Şehit ve
Gazilerimizle Alay Etmesine
Tahammülümüz Yok”
Henüz 15 Temmuz’un bütün faillerinin yakalanamadığına dikkati çeken Arslan, “İçerdeki
mücadeleyi dışarda sürdüremedik. Faillerin

çoğu yurtdışında; dışarıda medyayı, üniversiteleri, bir kısım
STK’ları satın alıyorlar, algı operasyonu
yürütüyorlar. İçerde
de o kadar profesyonel davranıyorlar
ki, algı operasyonlarına
tahammül
etmek zor. Toplumla, şehit ve gazilerimizle alay ediyorlar.
Bunların bir an önce
cezalandırılmaları lazım” dedi.

“Filistin Tarihi ve İslami
Sorumluluğumuzdur”
İsrail devletinin geçtiğimiz günlerde bir kanun çıkartarak İsrail’de yaşayan bütün Müslümanları ve diğer milletleri yok saydığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Yüzyıl önce
o topraklarda İsrail diye bir devlet yoktu. Bugün, yani yüz yıl sonra o toprakları işgal etmiş
bir İsrail devleti var. HAK-İŞ Başkanı olarak,
Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği
Başkanlığını da yürütüyorum. Bu görev bizim
ve milletimiz için büyük bir onurdur. Kudüs
ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği olarak
Filistin ve Kudüs konusunu gündemde tutuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cenevre’de uluslararası bir toplantıda Cenevre’nin en önemli
meydanında İsrail ve ABD’yi protesto ettik.
Filistin ve Kudüs bizim için İstanbul, Muş ve
Konya’dan farklı değildir. O topraklar bize 400
yıl önce emanet edilmişti. Peki, bizi o topraklara çağıranlara ne diyeceğiz. Mavi Marmara
ile One Minute ile ‘hayır’ dedik. Bundan sonra
da Filistin için gür bir ses çıkacaksa yine bu
topraklardan çıkacak. O toprakların emaneti
bizim üzerimizdedir. Filistin tarihi ve islami
sorumluluğumuzdur. Onun için Filistinlilerle
dayanışma içinde olmak zorundayız. Onlar
bizden para ya da imkan istemiyorlar, oraları ziyaret emmemizi istiyorlar. Hizmet-İş
Sendikamızın başkanlar kurulunu eğer vize
alabilirsek Kudüs’te toplayacağız. Bu bizim
sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ, yeryüzünün
bütün mazlumlarının ağırlığını taşıyan bir örgüttür.”

Arslan’dan Taşerondan Kadro Alan
Emekçilere Sendikalılık Uyarısı
“Kendini dünyanın hakimi görenlerden korkarsak mücadele edemeyiz” diye konuşan
Arslan, “Taşeron mücadelesini de bu prensiple başlattık. Mazlumların duasını alarak
zalimlerin zulmünü ortadan kaldıralım diye
yola çıktık. Onların ilk defa sendikalı olmalarının yolunu açtık, sonra kadrolu olmalarını sağladık. Eksikleri var elbette, bunları da
aşacağız. Çözüm HAK-İŞ üyeliğinden geçiyor.
Sendikanıza sahip çıkmazsanız, birliğinizi,
gücünüzü, dayanışmanızı kaybederseniz bir
gün kendinizi kapının önünde bulursunuz”
diye konuştu.

Arslan, Muş ve Civar İllerde HAK-İŞ’i
Var Etme Mücadelesi Verenlere
Teşekkür Etti
Arslan, Muş ve civar illerde HAK-İŞ’i var etme
mücadelesi verenlere teşekkür etti.
Arslan, “Her şeyin zor olduğu bu topraklarda
sendikacılığın da zor olduğunun farkındayız.
Bütün olumsuzluklara rağmen mücadelemizden vazgeçmedik, bundan sonra da bu
topraklardan bağımızı koparmayacağız. Birileri istemiyor diye gitmeyeceğiz. Çevre illerdeki mücadele arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Muş Şubemizin değişik kademelerinde görev alan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Genel Kurulda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı
Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah
Yakti, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ
Muş İl Başkanı Yaşar Kalır birer selamlama
konuşması yaptılar.
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ARSLAN’DAN İSRAİL’İN YAHUDİ ULUS DEVLET
YASASINA TEPKİ
bir meydan okumasıdır. Çünkü IMF, G-20’nin
sosyal formu, Dünya Bankası devletin küçültülmesini isterken, biz bunun tersini yaptık, devleti büyüttük. Bu tarihi bir başarıdır.
İşçi temini için artık ihale yapılmayacak. Burada devletimiz ve milletimiz kazandı.”
Taşeron sorununun çözümünde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kararlı duruşunun
etkili olduğunu ifade eden Arslan, çözümde gösterdikleri kararlılıktan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Eski
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Faruk
Çelik’e teşekkür etti.

“Büyük Bir Davanın Temsilcisiyiz”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, İsrail
meclisi tarafından kabul edilen ırkçı ‘Ulus
Devlet Yasası’na tepki gösterdi.
Irkçı ve faşist kararlar içeren yasa ile Filistinlilerle birlikte İsrail’de yaşayan tüm etnik ve
dini yapıların yok sayıldığını ifade eden Arslan, söz konusu yasaya karşı TBMM’de bir
karşı yasa çıkarılması çağrısında bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Temmuz 2018 tarihinde, Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamız Elazığ Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

“Milletimizi ve Bütün Müslümanları
Kudüs’e Gitmeye Davet Ediyoruz”
Genel kurulda yaptığı konuşmada Kudüs’ün
İsrail’in başkenti kabul edilmesi başta olmak üzere Yahudi yerleşimlerinin inşasını
ulusal çıkar olarak gören ve Yahudilerden
başkasına söz hakkı tanımayan yasanın
asla kabul edilemeyeceğini belirten Arslan,
milletimizi ve bütün Müslümanları Kudüs’e
gitmeye davet etti.
Arslan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararı sonrasında verilen tepki gibi
söz konusu yasa karşısında da tepki göstereceklerini, sessiz kalmayacaklarını söyledi.
Vize sorununun aşılması durumunda konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikasının Başkanlar Kurulu’nu Filistin’de
toplayacaklarını açıklayan Arslan, “Filistinli
kardeşlerimiz bizden maddi yardım beklemiyorlar, bizim orada olmamızı istiyorlar.
İsrail söz konusu yasa ile o bölgenin sahibi
olduğunu iddia etmektedir. Gezilerimiz ve zi-
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yaretlerimizi turistik bölgeler yerine Filistin’e
yaparsak, İsrailliler o toprakların kendilerine
ait olmadığını anlayacaklar. Bunun içindir ki
milletimizi ve bütün Müslümanları Kudüs’e
gitmeye davet ediyoruz” dedi. Arslan, dün
Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırıları
sonucu şehit olan Türkiye sevdalısı Filistinli
gence Allah’tan rahmet diledi. Elinde Filistin
bayrağıyla birlikte Türk bayrağıyla şehit olan
Badwan isimli Filistinli gencin naaşının Türk
Bayrağı’na sarılmasını vasiyet etmesini ise,
Filistin genç “Burada biz varız, siz de olun”
demek istiyor, şeklinde değerlendirdi.

“Taşeron Emekçilere Kadro İle
Milletimiz ve Devletimiz Kazandı”
HAK-İŞ’in 2007 yılında taşeron sorununun
çözümü için start verdiğini ve taşeronda
örgütlenme kampanyası sonucu, taşeron
emekçilerin sendikal üyeliği başta olmak
üzere bir kısım haklarının güvence altına
alındığını anımsatan Arslan, “2017 sonunda
950 bin taşeron emekçisine kadro verildi.
Ardından, KİT’lerde çalışan taşeron emekçiler için kararname çıktı. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, bütün taşeron emekçilerin
kadrolu olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. 2007’de neredeydik, 2014’te nereye
geldik, 2018’de neredeyiz” diye konuştu.

“Kamudaki Kadrolu İşçiye 5 Kat
İlave Yaptık”
Taşeron emekçilere kadro verilmesiyle, kamudaki kadrolu işçiye 5 kat ilave yaptıklarını
belirten Arslan, şöyle konuştu: “Bu, küresel
kapitalizme Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın

HAK-İŞ’in 43 yaşında olduğunu ve yarım
asra yaklaşan sendikal mücadelede önemli
bir sorumluluğu üstlendiklerini kaydeden
Arslan, “HAK-İŞ üye sayısından daha büyük
bir anlamı ifade etmektedir. Uluslararası
sendikal hareket içinde itibar gören, binlerce üyesinin yanı sıra milyonlarca gönüllüsü
olan bir örgütüz. Hak dendiği zaman sağduyuyu, makulü, olması gerekeni temsil eden,
durması gereken yerde duran, söylenmesi
gereken yerde konuşan bir HAK-İŞ’ten bahsediyoruz. Bu sorumluluğu ve onuru birlikte
taşımaya çalışıyoruz. Böylesine büyük bir
davanın temsilcisiyiz” diye konuştu.

“Elazığ Birliğimizin Sembolüdür”
Elazığ’ın kadim değerlerini, kadim duruşunu
ve kadim kültürünü önemsediklerini belirten Arslan, “Elazığ birliğimizin, bütünlüğümüzün sembolü bir şehirdir. Burada sendikacılık yapmak bir ayrıcalıktır” dedi.
Genel Kurulda AK Parti Elazığ Milletvekili
Zülfi Demirbağ, Hizmet-İş Sendikası Kurucu
ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de bir selamlama konuşması yaparak,
genel kurulun hayırlı olmasını temenni ettiler.
Genel Kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ, HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı
Kazım Cavlı, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri,
HAK-İŞ İl Başkanları, delegeler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
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ARSLAN, MALATYA’DA TİS TÖRENİNE KATILDI
söyledi. Arslan, “İmzaladığımız sözleşme işimizi, aşımızı güvence altına almalı, işyerinde
iş barışını, kardeşliği ve verimliliği pekiştirmelidir. Bu üç konu gerçekleştirilirse iyi bir
sözleşme olur. Bu sözleşmelerin temelini
de ücretler oluşturur. Bu toplu iş sözleşmesi
her yönüyle başarılı bir toplu sözleşmedir”
diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MOTAŞ’ın
başarısını kendi başarıları olarak gördüklerin
ifade eden Arslan, “Sendika olarak MOTAŞ’ın
geleceğe taşınması konusunda üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 24 Temmuz 2018 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Ulaşım Hizmetleri
Anonim Şirketi (MOTAŞ) ile konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında
imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Toplu iş sözleşmesiyle ücretlerde yüzde 20
oranında artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında yüzde 16, üçüncü yılında da
yine yüzde 16 artış yapılacak. Sosyal haklara
da aynı oranlarda artışın uygulanacağı sözleşme, MOTAŞ A.Ş’de çalışan üyelerimizin
yüzünü güldürdü.

İmzalar Atıldı
MOTAŞ A.Ş çalışanlarını memnun eden toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Baş-

kanı Hacı Uğur Polat, MOTAŞ AŞ. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve Hizmet-İş
Sendikası Malatya Şube Başkanı tarafından
imzalandı.

“Cumhurbaşkanımızın Taşeron
İşçiler Konusundaki İradesini Asla
Unutmayacağız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası ile
MOTAŞ arasında ilk kez toplu iş sözleşmesi
imzalandığını belirterek, imzalanan toplu iş
sözleşmesinin Malatya’da imzalanabilecek
en iyi sözleşme olduğunu belirtti.
Toplu iş sözleşmelerinde kriterlerinin doğru
konulması gerektiğini ifade eden Arslan, bu
kriterlerin başında, elde edilen hakların ve
ödemelerin gününde alınmasının gerektiğini

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyona yakın taşeron işçinin
kamu çalışanı olması için gösterdiği iradeyi
asla unutmayacaklarının altını çizen Arslan,
yeni dönemin herkes için bir kez daha hayırlı
olması dileğinde bulundu.

Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve
Basın Bayramını Kutladı
Arslan, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak,
“15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında
basınımızın ortaya koyduğu büyük başarıyı
asla unutmayacağız” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat
da Malatya’yı ülkemizin cazibe merkezi ve
örnek bir şehir yapmak için tüm belediye
emekçileriyle birlikte çalıştıklarını belirterek,
“MOTAŞ’ta çalışan emekçilerin emeğinin parayla karşılanması mümkün değildir. Biz onların yarınının bugünden iyi olması için çaba
sarf ediyoruz” dedi.
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ARSLAN FAS BAŞBAKANI OSMANİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Temmuz 2018
tarihinde HAK-İŞ ile Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında işbirliği anlaşması imza töreninin ardından Fas Başbakanı Sadettin Osmani’yi Fas
Nıyı Konutunda ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a Ulusal
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Abdelilah El Haloutı, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr.
Osman Yıldız eşlik etti. Ziyaret programında iki ülke
arasındaki çalışma hayatı hakkında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

HAK-İŞ İLE UNTM ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

HAK-İŞ ile Fas Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında işbirliği anlaşması
imzalandı. İmza törenine Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve UNTM temsilcileri
katıldı. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile
Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu
(UNTM) Genel Başkanı Abdelilah El Haloutı
arasında imzalanan işbirliği anlaşması, sendikal hak ve özgürlüklerin karşılıklı olarak

yarar sağlayıcı biçimde kullanılması, uzun
vadeli ilişkilerin kurulması, çalışma koşullarını güvence altına alarak karşılıklılık ve
uluslararası anlayışı teşvik etme amaçlarını barındırıyor. İmzalanan protokol, iki ülke
arasında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde
bulunma, çalışma hayatına ilişkin bilgi ve
belgelerin karşılıklı olarak paylaşılması,
karşılıklı eğitim programları düzenleme gibi
önemli amaçlarını barındırıyor. Genel Baş-

kanımız Mahmut Arslan, imzalanan işbirliği
anlaşması ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan programların 2
ülke için de önemli ölçüde yararlar sağlayacağını ifade etti.
Mahmut Arslan, anlaşmanın hem Türkiye
için hem Fas için hem de dünya çalışma
hayatı için hayırlı ve uğurlu olması dileğinde
bulundu.

YILDIZ, FAS MİLLİ GÜN
RESEPSİYONUNA KATILDI
Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız, 30Temmuz 2018 tarihinde
Ankara'da Fas Krallığının Milli
Gün resepsiyonuna katıldı.
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Yıldız, Resepsiyonda Fas Krallığı
Maslahatgüzari Sait AIT TALEBE
ile görüşerek Fas'ın Milli Günü'nü kutladı.
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ARSLAN, KONYA’DA KOSOVALI HEYETLE
BİR ARAYA GELDİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Temmuz 2018 tarihinde Konya’da, HAK-İŞ ile
Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ)’nin birlikte yürüttüğü
“Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Eğitim
Programı” için Konya’da bulunan Kosovalı
heyetle yemekli programda bir araya geldi.
Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra KOSKİ Genel Müdürü Ercan
Uslu, HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vacit Sır, Kosova Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı
Ergin Kala, Çevre Bakanlığı Bakan Danışmanı Mirlind Behluli, Sular İdaresi Teknik İşler
Departmanı Müdürü Lulzim Paçarizi, Hidroteknik Mühendisi Severgjan Radoncic, Su
Bölümü Mühendisi Fatlije Buza, Hidroteknik
Bölümü Planlama Sorumlusu Myrvete Mulaj ve İklim Değişikliği Bölümünden Abdullah Pirçe, Devlet Standartlar ve Mühendislik
Politikaları Departman Müdürü Arif Daka,
Devlet Standartlar ve Mühendislik Politikaları Departman Üst Düzey Yöneticisi Flurije
Durmishi ve Geliştirme Bölümü sorumlusu
Lumni Sallahu, Planlama ve Geliştirme Bölümü Mühendisi Arian Spahiu, Operasyon ve
Bakım Sektörü Koordinatörü Nentor Baraliu
ve GİS Proje Koordinatörü Gent Bytyqi katıldı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, yemekte
yaptığı konuşmada Türkiye-Kosova ilişkilerinin her geçen gün yeni bir ivme kazanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

“Eğitimin Başarısı Hepimizin
Başarısıdır”

görevlilerine yönelik planladığımız eğitimlerden biridir. Bu eğitimin başarısı hepimizin
başarısıdır” diye konuştu.

“Türklerle Arnavutlar Balkanlar’ın
İki Kadim Milletidir”
Türklerle Arnavutların Balkanların iki kadim
milleti olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye’de, Kosova’daki Arnavutlardan daha çok
Arnavut var. Burası aynı zamanda Arnavutların da memleketidir. Arnavut kardeşlerimizi Türkiye’de ağırlamaktan ve onlarla
ortak eğitim projeleri içerisinde yer alarak

kendilerine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu da Kosovalı
kamu görevlilerini Türkiye’de ağırlamaktan
ve onlara eğitim vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, eğitimlerin başarılı bir
şekilde devam ettiğini söyledi.
Kosova Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Ergin Kala ve kamu görevlisi diğer
misafir kursiyerler de Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a teşekkürlerini ilettil

İki dost ülke arasındaki ilişkilerin baltalanmaya çalışıldığını ancak bunun başarıya
ulaşılamadığını belirten Arslan, “Kosova
genç bir Cumhuriyet’tir. Türkiye, Kosova’yı
tanıyan ilk ülkedir. Türkiye her zaman Kosova’nın yanında olmuş ve desteklemiştir. Biz
de Türkiye’nin en büyük ve etkin sivil toplum
kuruluşlarından birisi olarak Kosova’nın,
Kosovalıların ve Kosovalı sendikacıların her
zaman destekçileri olduk. Kosovalı sendikacılarla karşılıklı eğitim programları gerçekleştiriyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz,
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Su
ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ)’nin birlikte
yürüttüğü “Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Eğitim Programı” da Kosovalı kamu
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ARSLAN, ÜRGÜP
BELEDİYE
BAŞKANI YILDIZ’I
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Temmuz 2018 tarihinde Ürgüp Belediye Başkanı
Fahri Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Arslan’a
ziyaretinde Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi
eşlik etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

ARSLAN, KARDEMİR
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ÖZ’Ü
AĞIRLADI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 19 Temmuz 2018 tarihinde Karabük Demir Çelik
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz’ü makamında
ağırladı.
Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, KARAMAN’DA ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 28 Temmuz 2018 tarihinde Karaman’da şehit Er
Oğuzhan Küçük’ün ailesini ziyaret etti.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Karaman’da şehit Er Oğuzhan Küçük’ün ailesini
ziyaret etti. Şehit Oğuzhan Küçük, 26 Haziran 2017 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli
ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada
şehit düşmüştü. Ziyarette şehit Er Oğuzhan
Küçük Babası Alaaddin Küçük ile annesi
Şerife Küçük’le görüşen Arslan, başsağlığı
dileğinde bulundu.
Arslan’a ziyarette Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez ve Karaman Şube Yöneticileri ile
Kadın Komite üyeleri eşlik ettiler.
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ARSLAN: “HAK-İŞ İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR”
“Karaman’ın Tarihi Misyonunu
HAK-İŞ İle Birlikte Devam Ettirmek
İstiyoruz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Temmuz
2018 sendika üye istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede HAK-İŞ’in gün geçtikçe
büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Arslan,
28 Temmuz 2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Karaman
Şubesinin 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

15 Temmuz’da böyle davrandık. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybedersek sendikacılık yapmamızın bir anlamı olmaz. Her
zaman ve her koşulda ülkesini düşünenler
sendikacılar olarak bunu iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

Karaman’ın Hizmet-İş Sendikasının faaliyetlerini ilk başlattığı yerlerden birisi olduğunu belirten Arslan, “Hizmet-İş Sendikamız
1979’da kurulduktan bir yıl sonra burada
örgütlenmeyi başlattık. Karaman, il ve ilçelerindeki örgütlenme ve sorunları çözme çalışmalarımızda da etkin ve başarılı olmuştur.
Karaman coğrafi sınırlarıyla tanımlanamayacak bir şehirdir; medeniyet şehri, kültür
şehridir. Bu şehir bir imparatorluğun başkentliğini yapmış bir şehir, kadim bir şehirdir”
ifadelerini kullandı. Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra AK Parti
Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman
Belediyesi Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu
Üyeleri, HAK-İŞ İl Başkanları, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, delegeler ve basın
mensupları katıldı. Genel Kurulda AK Parti
Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman
Belediyesi Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç da birer selamlama konuşması yaptılar.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Temmuz
2018 istatistiklerine göre HAK-İŞ’in üye sayısının 654 bine çıktığı bilgisini paylaşan Arslan, "Bu artışlarla konfederasyonumuzun ne
kadar büyük olduğu tescillenmiş oldu. Bütün
çalışanları konfederasyonumuz HAK-İŞ’in
bünyesine katmak için büyük bir mücadele
ortaya koyduk. Büyük bir konfederasyon olmanın verdiği bu sorumluluğu yerine getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Özgürlüğümüzü Kaybedersek,
Sendikacılığımızın Anlamı Olmaz”
HAK-İŞ’in bir emek örgütü olduğu kadar,
demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de
öncülüğünü yaptığını söyleyen Aslan, HAKİŞ bütün antidemokratik dönemlerde halkın
yanında, demokrasiden yana tavır almıştır,
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ARSLAN: “HAK-İŞ’İN ÜYE SAYISINI 6,5 MİLYONA
ÇIKARMALIYIZ”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29 Temmuz 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikamız Kayseri Şubesinin 8. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Hizmet-İş Sendikası
Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin
Tanrıverdi, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat
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Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Ürgüp Belediye Başkanı Fahrettin
Yıldız, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların
Kayseri Şube Başkanları, MÜSİAD Kayseri

Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, İŞKUR
İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri İl Müftüsü
Şahin Güven, Şehit ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Uçkan, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ İl Başkanları, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hizmet-İş
Sendikası yönetim kurulu üyeleri, delegeler
ve basın mensupları katıldı.
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“HAK-İŞ’in Üye Sayısını 6,5 Milyona
Çıkarmalıyız”
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e
bağlı sendikaları üye sayılarındaki artıştan
dolayı kutladı.
Hizmet-İş Sendikasının Temmuz 2018 istatistiklerine göre 286 bin 356 üyeye ulaştığını
ve işkolunda en yakın sendika ile arasında
100 bin civarında üye farkı bulunduğuna
işaret eden Arslan, bu başarıdan dolayı Hizmet-İş Yönetim Kurulu üyelerini, şube ve il
başkanlarını ve tüm teşkilat mensuplarını
tebrik etti.
Türkiye’de 14 milyon civarında çalışan olduğunu fakat bunların sadece 1 milyon 300 bininin sendikalı olduğunu belirten Arslan, “13
milyon sendikasız çalışan var. Bizim bütün
mazlumlara ve mağdurlara borcumuz var.
Bunu Genel kurul kararı olarak kabul ettik.
Bu borcu sendikalaştırarak ödeyeceğiz. Bu
bir sorumluluk ve görevdir. HAK-İŞ olarak
650 binlerle yetinemeyiz. Üye sayımızı 6,5
milyona çıkarmak zorundayız. Bunu yapamazsak emekçilerin mağduriyetleri devam
eder” diye konuştu.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin mücadele alanlarını dolduran, HAK-İŞ değerlerine samimiyetle bağlı, çalışmalarıyla dikkat
çeken bir şube olduğunu dile getiren Arslan,

“Kayseri Şubemiz üye sayısı itibariyle de sendikamızın en büyük şubelerinden biridir. Şube
başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı sendikamızı başarıyla temsil ettiklerinden dolayı
tebrik ediyorum” dedi.

“Filistin Konusu Sendikacılığımızın
Bir Parçasıdır”
HAK-İŞ’in bir emek konfederasyonu olduğu kadar Filistin mücadelesinin öncülüğünü
yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu
vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ Genel Başkanı
olarak Filistin’e Destek Sendikalar Birliği’nin
de başkanlığını yürütüyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Filistin konusu sendikacılığımızın bir parçasıdır. Filistin davasına sahip
çıkacağız. Filistin bir hapishaneye dönüştürülmüş durumda, ama kimsenin umurunda
değil. Kudüs Yahudileştirilmek isteniyor. Kudüs konusundaki duyarlılığımızı geliştireceğiz. Kudüs’e bizden başka, Türkiye’den başka
sahip çıkacak ülke yok. Mazlumların yanında
olacağız. HAK-İŞ’li olmanın anlamı budur”
ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’da Onurlu Bir Duruş
Sergiledik”
Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Arslan, “15 Temmuz’un
başarısız olması, aslında Türkiye ile birlikte
yeryüzünün bütün mazlumlarının, mağdurla-

rının başarısıdır. Onun için milletimize şükran
borçluyuz. Bu gecenin aydınlığa çıkmasında
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliği, kararlılığı etkin olmuştur” diye konuştu. “Filistin’de nasıl bir soykırım yapıldığını unutmadık,
Srebrenitsa soykırımını unutmadık” diyen
Arslan, “HAK-İŞ olarak 15 Temmuz’da onurlu bir duruş sergiledik. Milletimizin lideriyle
birlikte meydanlardaydık. 5 şehit verdik. 100
civarında gazimiz var. Gazilerimizle şehitlerimizle onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmet-İş’in Niceliği, Niteliğinden
Kaynaklanıyor”
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş’in,
ülkemizin kaotik bir durumda bulunduğu
1979’da, insanı önceleyen ilkelerle kurulduğunu kaydederek, “Biz ‘Önce İnsan Önce
Emek’ ile yola başladık. Hizmet-İş bugün Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. Uluslararası
sendikal hareket içerisinde de model olan bir
sendikadır. Bu nicel başarı, Hizmet-İş’in nitelikli olmasından kaynaklanmaktadır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediye Başkanı Fahrettin Yıldız,
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk birer selamlama konuşması yaptılar.
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Dünya Becerİler Konferansına Katıldık

Bütün dünyadan 125 bini aşkın gencin, uzmanın ve karar yapıcının katılımıyla 15-18 Ekim 2017 tarihlerinde
Abu Dabi’de 44’üncüsü düzenlenen
Dünya Beceriler Konferansı’na Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız
katılarak bir konuşma yaptı. Adı

geçen konferansa, Avrupa Birliği
kurumlarını temsilen “dünyadan tek
sendikacı” olarak katılan Dr. Yıldız
“Küreselleşen Dünya İçin Beceriler”
başlıklı oturumda, becerilerin tanınması sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1950 yılından beri, düzenli olarak
her iki yılda bir dünyanın dört bir
köşesinden gelen eğitim sektörü
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Beceriler Konferansı, geçen yılın Ekim ayında, ilk kez
bir Ortadoğu ülkesinde gerçekleştirildi.
15-18 Ekim 2017 tarihlerinde
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 125 bini aşkın
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gençlerin, uzmanların ve karar
yapıcıların katılımıyla düzenlendi.
Grafik tasarım, robotlar, endüstriyel
mekanizmalar, yapay zeka, dijitalleşme, elektrik mühendisliği, inşaat, konuklama hizmetleri gibi farklı
alanlarda mesleki becerilerin ortaya
konulduğu 3 gün süren etkinlikte,
59 ülkeden genç yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen beceri yarışmasında ilk
üç sırayı Çin’den, Güney Kore’den ve
İsviçre’den gelen gençler paylaştı.
44’üncüsü düzenlenen Dünya Beceriler Konferansı’na “dünyadan tek
sendikacı” olarak Avrupa Birliği kurumlarından AB Komisyonu ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) adına katılan
Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, katıldığı oturumda becerilerin tanınması
sistemine ilişkin değerlendirmeler
yaptı.
Adı geçen etkinlik haberi, ETF’ın
periyodik yayın organı “live & learn”
(yaşa ve öğren) adlı dergide, “Küreselleşen Dünya İçin Beceriler” başlık
altında yayınlandı.
Bu haberde, Konfederasyonumuz
HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman
Yıldız’ın adı geçen konferans kapsamında, ETF Direktörü Cesare Onestini moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Hudutlar Ötesi Beceriler ve
Kariyerler” başlıklı oturumda yaptığı
değerlendirmelere yer verildi. ETF
Direktörü Onesti’nin “Yüz yüze kaldığımız bir dizi değişikliğe nasıl uyum
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sağlayabiliriz? Üzerimize düşen görevleri
yeterince yapıyor muyuz?” şeklindeki sorusu üzerine, Genel Sekreterimiz Dr. Osman
Yıldız görüş ve önerilerini aktardı.
Aynı panelde söz alan Ukrayna İşverenler
Konfederasyonu’ndan Rodion Kolyshko ile
Azerbaycan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanlığı’ndan Elnur Süleymanov
da becerilerin önemine ve tanınmasına dair
değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında, becerilerin tanınması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun
önemine işaret eden Genel Sekreterimiz Dr.
Yıldız, yaygın ve enformel öğrenme yoluyla
kazanılan becerilerin doğrulanarak geçerli
kılınabilmesi için, mesleki yeterlilik kurumlarının kurulmasının yanı sıra, ulusal meslek
standartları ve yeterliliklerin yayımlanmasının ve beraberinde sınav ve belgelendirme

merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesinin
gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de mesleki
yeterlilik sisteminin 2000’li yılların başından
itibaren Avrupa Birliği’nin hibe fonları ve teknik desteğiyle, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun şekilde kurulduğunu kaydeden
Dr. Yıldız, söz konusu sisteminin ülkemizde
yeni ulusal meslek standartları ve yeterliliklerinin oluşturulması ve yeni sınav ve belgelendirme merkezlerinin hayata geçirilmesi
suretiyle hızla gelişmekte olduğuna vurgu
yaptı.

HAK-İŞ İlgili Süreçlere Somut
Katkılarda Bulunmaktadır
45. Dünya Beceriler Konferansı (WorldSkills), 22-27 Ağustos 2019 tarihlerinde, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilecek.

Bilindiği üzere, HAK-İŞ olarak Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne katılım sürecini bir modernleşme çabası olarak değerlendiriyor ve
destekliyoruz.
Bu doğrultuda, AB Mesleki Eğitim Danışma
Komitesi (ACVT) gibi Avrupa Birliği organlarının ve üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC) bünyesindeki daimi
komitelerin toplantılarına düzenli ve aktif
şekilde katılarak görüş ve önerilerimizi aktarıyoruz.
Bu toplantılarında edindiğimiz bilgi ve deneyimleri ülkemize taşıyarak hem HAK-İŞ camiası bünyesinde hem de ülkemiz genelinde
hayat boyu öğrenme politikalarının, mesleki
eğitimin, yeni beceriler kazanmanın, staj ve
çıraklık uygulamaların öneminin anlaşılmasına ve bu alanlarda uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz.

ARSLAN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇOBANOĞLU AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 29
Temmuz 2018 tarihinde Kayseri’de Şehit
Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Arslan, Kayseri’de Şehit
Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun ailesini ziyaret ederek, eşi Yasemin Çoba-

noğlu, ve eşinin kardeşleri Ali ve Sibel
Kaçmaz ile görüştü. Uzman Çavuş Taner
Çobanoğlu, 19 Nisan 2018 Suriye'nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama
faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi

sonucu şehit olmuştu. Arslan’a ziyaretinde Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez ve
Kayseri Şube Yöneticileri ile Kadın Komite
üyeleri ve Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan eşlik etti.

ARSLAN, TÜRKİYE GAZİLER
VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI
ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ağustos 2018 tarihinde
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yönetim kurulu üyesi
Ahmet Fidan ve Dilek Yamaner’i makamında ağırladı.
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ARSLAN: "TAŞERONLARIN KADROYA ALINMASI ÖNEMLİ
BİR REFORMDUR"
büyük bir çoğunluğuna ulaşarak işçilerimizi
sendikamıza üye yaptılar. Bu başarılarından
dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını çalışma hayatındaki en önemli reformlarından birisi olarak nitelendiren Arslan, taşeron
düzenlemesinin hayata geçirilmesinde HAKİŞ'in büyük payının olduğunu söyledi.
2007 yılında yola çıktıklarında taşeron işçilerle ilgili hiçbir düzenlemenin bulunmadığını
anımsatan Arslan, 2014'ün Ocak ayında “Sendika sizi korur, hakkın bize emanet” sloganıyla
taşeron işçilerin örgütlenmesine yönelik yurt
genelinde bir kampanya başlatıldığını söyledi.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 1 Ağustos
2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı
Hizmet-İş Sendikamız 2 Nolu Şubesinin 2.
Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel kurul açılışında İstiklal Marşı okunmasının ardından başta 15 Temmuz şehitlerimiz
olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı
Kerim tilaveti okundu.
Genel Kurul toplantısına, Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Akyurt Belediye
Başkanı Gültekin Ayantaş, Çubuk Belediye
Başkanı Tuncay Acehan, Hizmet-İş Sendikası
Yönetim Kurulu Üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere,
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konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ İl Başkanları,
delegeler ve basın mensupları katıldı.
Genel kurulda konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Hizmet-İş Sendikamızın 2
Nolu Şubesi gazi bir şubedir. En fazla şehit
ve gazi verdiğimiz şubemizdir. Bu şubemizin
mensubu olarak 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak şehit ve gazi olan üyelerimize çok
büyük minnet borcumuz var. Şehitlerimize
yüce Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar
diliyorum” dedi.
Arslan, “Hizmet-İş Ankara 2 Nolu Şubemiz
2015 yılında Ankara’da en az üyeye sahip şubesi iken, bugün şubemizin 8 bin civarında
üyesi var. Ankara’daki kamu kurumlarının

Taşeron düzenlemesinde taleplerin büyük
oranda gerçekleştirildiğini ancak bazı taleplerin tam anlamıyla karşılık bulmadığını belirten Arslan, “Bizim isteğimiz kamudaki bütün
taşeron işçilere kadro verilmesidir” diye konuştu.
Kadro alan işçilere, “Kadro alan taşeron işçiler çalışmaz” diyenlerin ekmeğine yağ sürmemeleri için daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Arslan, “Bu süreçte hem toplu
sözleşme düzenimiz için hem de kamuda
çalışan kadrolu işçilerin mesafesini kapatmak için sendikaya daha çok ihtiyaç var. Artık
kadro aldık sendikayla işimiz olmaz demeyin,
tam tersine sendikaya daha fazla ihtiyacımız
var. Sendikalarımıza daha fazla sahip çıkacağız, daha fazla güçlendireceğiz” ifadelerini
kullandı.
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Türkiye'deki işçilerin sendikalaşma oranının
düşük olduğunu belirterek, "14 milyon sigortalı işçiden sadece 1 milyon 800 bini sendikalı.
Sendikalılaşma oranımız yüzde 12 civarında,
yani işçilerin yüzde 88'inin sendikalara üyeliği
bulunmuyor. Sendikasız bir işçi kalmayacak
şekilde gece gündüz mücadele etmeliyiz.
Sendikaya üye olmayan her işçinin vebali bizim sırtımızda. O yüzden biz HAK-İŞ olarak
650 bin üyeyle yetinemeyiz, daha da büyümeliyiz. Hedefimiz 650 binlere değil 6,5 milyonlara çıkmak olmalı” diye konuştu.

O yüzden oturmak yok arkadaşlar, koşacağız. Hep sahada olacağız. Ben koşuyorum,
HAK-İŞ'e bağlı sendikalar da koşacak, çünkü insanlar bizi bekliyor. Anadolu'nun ücra
köşelerinde günde 12 saat çalışıp asgari ücret bile alamayan insanların olduğunu lütfen
unutmayın.” İstihdamın artması ve işsizlik
rakamlarının azalması politikalarına destek
vereceklerini anlatan Arslan, "Ekonomimize
yönelik dış tehditler var ama biz Türkiye’nin
doğru yolda olduğuna inanıyoruz. Yeni yönetim sistemi de karar almayı hızlandırdı, bu
sayede işçilerimizin sorunlarını daha hızlı çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Bütün işçilerin sendikalı olması için heyecanlı
bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti: “Biz bütün mazlumları
HAK-İŞ bünyesine katmak için çalışacağız.

15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Arslan, “Gazilerimizi ve şehitlerimizi
asla unutmamak ve unutturmamak için eli-

“Hedefimiz 6,5 Milyonlara Çıkmak
Olmalı”

mizden gelen çabayı gösteriyoruz. Onların
mirasına sahip çıkarak, onların emanetini
yalnız bırakmamak da bizim sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu yolda sorumluluklarımız bize çok şey öğretti. Gittiğimiz her ilde
bir şehit yakınımızı ziyaret etmeyi öğretti. Gittiğimiz her ilde şehit ailelerimizle ve gazilerimizle beraber olmaya gayret edeceğiz. Yalnız
kalırlarsa onların bir kez daha şehit ve gazi
olacaklarını biliyoruz. Bu yüzden onlara her
zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Başkanı
Gültekin Ayantaş, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere de birer
selamlama konuşması yaptılar.

ARSLAN’DAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
TOÇOĞLU’NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3
Ağustos 2018 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu
ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın
Sakarya Şube yöneticileri ve Hizmet-İş
Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.
Sakarya Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve
beraberindeki heyete Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon
Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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ARSLAN: "Taşeron Sİstemİnİn Sadece Kamudan
Değİl Bütünüyle Ülkemİzden Kaldırılacağı Bİr
Modelİ İnşa Etmelİyİz"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası Bolu şubesi yeni
hizmet binası açılış törenine katıldı.

ticileri ile basın mensupları katıldı. Açılışta
HAK-İŞ’e emeği geçmiş, şu anda hayatta
olmayan tüm çalışanlar ve şehitlerimiz için
dualar edildi.

Açılışa Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın
yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman
Özbağ, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay,
MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların il başkanları, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu
Üyeleri, HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar
ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın ve şubelerimizin başkan ve yöne-

Açılışta konuşan Genel Başkanımız Mahmut
Arslan, “Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Hizmet-İş Sendikamız Bolu Şubemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Burada hayırlı ve güzel hizmetler yapılacağı
konusunda hiç kuşkum yok. Bu güzel Cuma
günü Bolu il Başkanlığımız binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Hacer Hanım’ın bizleri
temsil etme noktasında çok büyük çabası ve
gayretleri var. Bir kadın emekçi olarak bu
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çalışmalarını, tavrını ve duruşunu takdirle
karşılıyorum. Biz sendikal kadın emekçilerimizin konfederasyonumuzun her alanında
görev almasını istiyoruz. Birçok kadın sendikacı arkadaşımız bizleri uluslararası alanlarda temsil ediyorlar. Kadın sendikacı bir arkadaşımızın Bolu’da olması ve Bolu için hizmet
etmesi bizler için çok önemli” dedi.

“Taşeron Sisteminin Sadece
Kamudan Değil Bütünüyle
Ülkemizden Kaldırılacağı Bir Modeli
İnşa Etmeliyiz"
Konuşmasında taşeron konusuna da değinen Arslan, “Taşeron sisteminin sadece
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kamudan değil bütünüyle ülkemizden kaldırılacağı bir modeli inşa etmeliyiz. Taşeron
şirketlerdeki arkadaşlarımızı hiç kimsenin
dikkate almadığı, önemsemediği dönemlerde onlarla beraber mücadele ettik. Şu anda
HAK-İŞ’in 330 binden fazla taşeron şirketlerde işçileri örgütlediği güçlü bir yapısı var.
İşçilerin kamuda taşerondan uzaklaştırılmış
kamu işçisi olarak devam etmelerini istiyoruz. Bu bizim talebimiz ve hakkımızdır” ifadelerini kullandı.
Arslan, “Taşeron şirketlerin artık kamudan
tasfiye edilmesini, bu şirketlerde çalışan

bütün arkadaşlarımızın kamu işçisi olarak
kamuda istihdam edilmelerini ve işçi sendikalarında kalmaya devam etmelerini istiyoruz. Toplu sözleşme haklarının, ikramiye ve
kıdem tazminatı haklarının korunarak bu sürecin devam etmesini istiyoruz. Hükümetimiz bugüne kadar çok ciddi reformlara imza
attı. HAK-İŞ olarak taşeron meselesini kökünden ortadan kaldıracak bir çözümü bekliyor, istiyor ve destekliyoruz” diye konuştu.
HAK-İŞ Bolu il Başkanı Hacer Çınar da yeni
açılan hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunarak, “2014 yılında HAK-İŞ ailesi ile

tanıştık. Bizi onurlandıran ve desteğini hiçbir
zaman bizlerden esirgemeyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum.
Başkanımız bizleri çok güzel bir noktaya getirdiler” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle yeni hizmet
binasının açılışı gerçekleştirildi.

ZİYARETLER
Şube açılışı öncesinde Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Yönetim Kurulu
üyeleri, HAK-İŞ Bolu İl Başkanımız Hacer
Çınar ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
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ARSLAN: “EMEKÇİYE VE EMEĞE KARŞI
SORUMLULUĞUMUZ VAR”
Türkiye için başka hesaplar yaptığını görüyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak
üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yeni Yaptırımlar Bizleri Yıldıramaz”

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ağustos 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şubesi 1.
Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel kurula
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası
Yönetim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ İl Başkanları,
delegeler ve basın mensupları katıldı.

“Balıkesir Türkiye İçin Tarihsel
Öneme Sahiptir”
Genel kurula hitap eden Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, “Balıkesir mücadelemizin
yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi var. Başta Bursa şubemiz olmak üzere diğer yakın illerdeki
arkadaşlarımızın katkı ve destekleriyle belli
aşamaları tamamlayarak bugün şubemizin
1. Olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz.
Balıkesir ilimiz, Türkiye Cumhuriyeti için tarihsel yürüyüşümüzde önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde dışarıdan destek almadan,
kurtuluş mücadelesini başaran ve düşman
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işgaline son veren tek yegane şehirdir. Balıkesir’de olmak ve Balıkesir’de bu kongreyi
gerçekleştirmek bizim için büyük bir şeref
ve onurdur. Hizmet-İş Sendikamız Balıkesir
Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunun hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Seyit Onbaşı’nı Unutamayız”
5 bine yakın üye ile Balıkesir’in büyük bir başarıya imza attığını belirten Arslan, “Balıkesir’de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Allah’a
şükürler olsun o güzelliği gerçekleştirmek
bize düştü. Seyit Onbaşı anısına Balıkesir
Havran’da bulunun bir okulumuzu Hizmet-İş
sendikamız olarak yapma görevini üzerimize
aldık. 270 kg mermiyi ‘Ya Allah’ diyerek havaya kaldıran o büyük insana bu görevimizi
yerine getireceğiz. Bu sorumluluğu isteyerek
ve severek aldık, inşallah bunu da en güzel
şekilde başaracağız” diye konuştu. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişimini bütün
toplantılarda altını çizerek bir kez daha lanetlediklerini anlatan Arslan, “Aldığımız bir karar
gereği, tüm toplantılarımızda “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyoruz. 15
Temmuz’un ülkemiz
için ne anlama geldiğini bugün daha
iyi anlıyoruz. Darbe
girişiminde ve işgal
girişiminde başarılı
olamayan emperyalist güçlerin bugün

ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına değinen Arslan, “İki bakanımızın neden
ABD tarafından hedef alındığını düşünmemiz
gerekiyor. Adalet ve İçişleri Bakanlığımız
ABD’nin hedefi olmuştur. Bir papaz bahanesiyle bunların olması düşündürücüdür. ABD
ile yaşanan vize gerginliğinde de bu papaz
yine tutuklu ve cezaevindeydi. Bugün papazın
bütün ilişkileri ortaya çıkınca telaşa düştüler.
Bu papazın Sur’da ne işi vardı? PKK, FETÖ ve
İsrail bağlantıları bir papazın görevi midir?
Masum bir papazdan bahsetmiyoruz. Dış
güçlerle bağlantılı bir papazdan bahsediyoruz. Bu tezgahların arkasında neler olduğunu
hatırlamamız lazım. 15 Temmuz bunlar için
önemli. 15 Temmuz’da canını - kanını feda
etmiş bir kuruluş olarak bunları unutmayacağız. Devletimize desteğimiz ve katkımız
devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

“Emekçiye ve Emeğe Karşı
Sorumluluğumuz Var”
Emekçiye ve emeğe karşı sorumluluklarının
farkında olan bir kuruluş olarak mücadeleye
devam ettiklerini ve sendikalaşmanın önünde yaşanan zorlukların teker teker aşılacağı
müjdesini veren Arslan, “Bütün bakanlıklarda sendikalaşmanın önündeki engelleri bir
bir aştık. Bütün baskıları kırmak için aylarca
mücadele verdik. İşçilerimiz o yüzden bizlere
güvendi. ‘Asıl iş, yardımcı iş’ ayrımı yapmadan bütün çalışanlarımızı kucakladık. Biz bütün işçiler kadro alacak diye mücadele verdik.
Allah’a çok şükür bunu başardık” dedi.

“Merdivenler Basamak Basamak
Çıkılır”
Kadro alamayan işçiler için büyük bir mücadele başlatıldığı söyleyen Arslan, “Biz 1
milyona yakın işçimizi kamunun işçisi yaptık. Herşey bitti mi hayır! Taşeron sistem yok
edilsin derken önce kadro istemiştik. Arkası
geldi ve kadroyu aldık. Şunu unutmayalım.
Merdivenler basamak basamak çıkılır. Bir geçiş dönemi var. Kadro olayını sakın küçümsemeyin. Eğer siz sendikanıza sahip çıkmazsa-
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nız, elinizdeki imkanlardan olursunuz. O yüzden verilen bu mücadeleyi asla unutmayın.
Biz bu mücadelede kimseyi ayırmadık, ayrım
yapmadık. O yüzden arkamızda binlerce arkadaşımız var” ifadelerini kullandı.

“Bütün Mazlumlara Borcumuz Var”
Türkiye’nin en büyük sendikası olarak hala
yapılması gereken işlerinin olduğunu söyleyen Arslan, “14 milyona yakın kayıtlı işçimizin
1 milyon 800 bini sendikalara kayıtlı. Diğer
işçilerimiz bizleri bekliyor. Ülkemizdeki bütün
mazlumlar bizden alacaklıdır. Bütün maz-

lumlara bizim borcumuz var. Üye sayımız
650 bin ama bununla yetinemeyiz, üye sayımızı 6,5 milyonlara yükseltmeliyiz. İşyerlerinde sendikasız olarak bütün arkadaşlarımızı
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımıza üye olmaya
davet ediyoruz” diye konuştu.

“100 Günlük Eylem Planı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “100 Günlük Eylem Planı”na
değinen Arslan, planlanan hedeflerin ülkemiz
ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kudüs

ve Filistin’i unutmayalım. Yurtdışına çıkmak
isteyen arkadaşlarımızı Kudüs’e davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti barışı istemiyor.
Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarından
kovuluyorlar.
Umreye ve yurtdışına giden arkadaşlarımızın
bir kez de olsa Mescid-i Aksa’ya gitmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-İŞ Balıkesir İl
Başkanı Savaş Dal birer selamlama konuşması yaptılar.

ARSLAN’DAN AK
PARTİ KOCAELİ İL
BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2018
tarihinde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Ziyaretinde Arslan’a, konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Arslan, AK
Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na yeni atanan Abdullah
Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN’DAN DÜZCE
BELEDİYE BAŞKANI AY'a
ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 3 Ağustos 2018 tarihinde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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ARSLAN: "mazlumlar bİzden bİrşeyler beklİyor"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Ağustos 2018 tarihinde konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-İş Sendikası İstanbul 3 Nolu
İ.E.T.T. Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
Genel kurula Genel Başkanımız Mahmut
Arslan’ın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ İl Başkanları,
delegeler ve basın mensupları katıldı.

yaşandığını belirten Arslan, “Kadir Topbaş’ın
Belediye Başkanı olmasının öncesinde başlayan ve toplu sözleşmeleri devam ettirdiğimiz 2. Dönemde Mevlüt Bey yeni bir başlangıç yaptı. Bu süreci aslında Genel Sekreterimiz Hayri Bey’den öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmamız gerekiyor. Hayri Bey’in Genel
Müdür olarak göreve başlamasıyla birlikte
çok önemli bir değişimi gerçekleştirdik” diye
konuştu.

“İ.E.T.T. Mücadelesini 1983 Yılında
Başlattık”

“İ.E.T.T. İstanbul’un Yüz Akı”

HAK-İŞ olarak ilk kez 1983 yılında İETT mücadelesinin başlatıldığını belirten Arslan, “O
dönem önemli bir başarıya imza attık. Arkadaşlarımızın hiçbirisini mağdur etmeden
toplu sözleşmelerden yararlandırılıp sendikal mücadelemizi devam ettirdik” diye konuştu.

HAK-İŞ olarak İ.E.T.T.’ye her zaman sahip
çıkacaklarını, sorunların aşılmasında sosyal
diyalogun ve ilişkilerin kavga haline dönüştürülmeden sonuçlandırılmasının önemini
vurgulayan Arslan, İstanbul’un dünyanın
merkezi olduğunu ve İ.E.T.T.’nin İstanbul’un
yüz akı olduğunu söyledi.

İ.E.T.T.’de yürütülen çalışmaların çok zor
süreçlerden geçtiğini anımsatan Arslan,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bu sıkıntılı süreçleri atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde
bizi mağdur etmedi. İETT’de toplu sözleşme
imzalanamadığı halde Büyükşehir’in toplu sözleşmesini yaparak arkadaşlarımızın
mağduriyetlerini en aza indirmiştir. O süreçler çok zor süreçlerdi” ifadelerini kullandı.

“Çalışma Hayatındaki En Büyük
Reformdur”

İ.E.T.T. mücadelesinin 20 yıldan fazla olduğunu ve bu süre içerisinde iki ayrı dönem
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Taşeron konusunda Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde bir ilkin yaşandığını belirten Arslan, “Taşeron şirketlerle ilgili düzenlemeler
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatındaki en büyük reformudur. Bu reformun
mimarı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.
1 milyona yakın belediye ve taşeron işçilerimiz kamuda kadrolu işçi olma hakkını elde
ettiler. 170 bine yakın kadrolu işçinin olduğu

bir Türkiye’de bunun 5 katı işçi kamuda çalışmaya başladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin
çalışma hayatındaki en büyük reformdur. Ne
KPSS, ne de başka bir şart ön koşul olarak
konulmadı. Bir sınav yapıldı ve bütün arkadaşlarımız kendi alanında sınavlarını kazandılar” ifadelerini kullandı.

100 Günlük Eylem Planı
Konuşmasında 100 Günlük Eylem Planına
da değinen Arslan şu ifadelere yer verdi:
“Sayın cumhurbaşkanımızın 100 günlük
eylem planında çok önemli hususlar var.
İşsizlik sigortası önemli bir düzenlemedir.
Ödeneklerinin daha fazla işçinin alabileceği şekilde taahhütleri var. Bu sayede istifa
edenlerin de işsizlik ödeneğinden yararlanmasının yolu açılacak. Yeni bir düzenleme
yapılmaya çalışılıyor. Bundan 13 bin kişinin
yararlanması hedefleniyor. Bu başlangıç
olarak çok önemli. Gündeme alınan sendikalı işçi sayısı konusunda da yeni bir hedef
konuldu. 100 gün içerisinde yüzde 0.05 sendikalı işçi hedefleri var. Hükümetimizin sendikalaşma ve sendikalı işçilerin arttırılması
konusunda yaptığı bu çalışmayı gerçekten
çok önemli buluyoruz. Kadınlar, gençler ve
engelliler için yeni istihdam kolaylıkları ve
teşvikler getiriliyor. Bunlar çalışma hayatımız için çok önemli gelişmelerdir. 100 günlük eylem planından öte biz politika değişimlerini önemli buluyoruz. Bu hedefler için
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de Sayın Başkanımızı ve hükümeti destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz” açıklamasında
bulundu.

“Dünyanın Bütün Mazlumları
Bizden Bir Şeyler Bekliyor”
Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikasının Başkanlar Kurulu’nu Kudüs’te
Mescid-İ Aksa’da yapmak istediklerini belirten Arslan, “Dünyanın bütün mazlumları

bizden bir şeyler bekliyor. Gittiğimiz her yerde, “Derdimize siz çare bulursunuz. Filistinli
kardeşlerimiz yetim kaldı, çocuklarımızı,
yetimlerimizi dünyaya göndermek istemiyoruz” diyorlar. Buraya yetimhane yaptırmak bizlere düşüyor. Arakanda, Pakistan’da
her yerde mazlumlar bizleri bekliyor. Kudüs
– Filistin bizi bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorlar. “Siz gelin” diyorlar. O yüzden biz
Kudüs’e, Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya sa-

hip çıkacağız. Genel kurulumuzun başarılı
geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. İ.E.T.T. Genel Müdürü Ahmet
Bağış, “Bizim verdiğimiz hizmetin iki yönü
var. Teknik kalite ve hizmet yönü. Teknik kısım araçlarımızın kalitesi ile ilgili hizmettir.
Araçlarımızın hepsi klimalıdır. Hizmet kalitemiz de ağırlıklı olarak şoför kardeşlerimizle
alakalı bir durum. Bu iki durumda da çok iyi
durumdayız.” dedi.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

114 | HABERLER

ARSLAN’DAN, ŞAKİR AMCA’YA SÜRPRİZ ZİYARET
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2018
tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Bolu şubesi yeni hizmet binası açılış törenine
katıldıktan sonra Bolu’nun ünlü simalarından Şakir
Amca’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

HAYIR DUALARINI ALDI
Arslan, 1960 yılında Bolu’ya taşınan ve Şakir Amca
lakabıyla tanınan Özkan Ulugil’i ziyaret ederek hayır
dualarını aldı. Hizmet-İş Sendikası Bolu hizmet binası karşısında bulunan evinde eşi ve torunuyla birlikte yaşayan ve Bolu’nun tanınmış simalarından birisi
olan Şakir Amca, Genel Başkanımız Arslan’ın sürpriz
ziyaretinden çok memnun kaldığını belirtti. Ziyaretinde Arslan’a, Hizmet-İş Yönetim Kurulu üyeleri, HAKİŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar eşlik etti.

ARSLAN, BALIKESİR’DE ŞEHİT ÖZENÇ'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 4 Ağustos
2018 tarihinde Balıkesir’de Şehit Ender Özenç’in
ailesini ziyaret etti. Şehit Ender Özenç, Şırnak'a
bağlı Uludere ilçesi kırsalında teröristler ile girdiği çatışma sonucu 19 Mart 1995 tarihinde şehit
düşmüştü. Şehidin baba ocağında babası Nurettin
Özenç ve annesi Zülfiye Özenç ile görüşen Arslan,
başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemenin
mümkün olmadığını belirten Arslan, Şehit Ender
Özenç’in ulaştığı şehitlik makamının çok yüce bir
makam olduğunu söyledi.
Arslan’a ziyaretinde Hizmet-İş Sendikası Genel
Merkez ve Balıkesir Şube Yöneticileri ile Kadın
Komite üyeleri eşlik etti.

ARSLAN,İSTANBUL'DA AHMET
KANBUR'UN AİLESİNE TAZİYE
ZİYARETİNDE BULUNDU
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 5 Ağustos 2018
tarihinde Vefat eden Hizmet-İş Sendikası İstanbul
İ.E.T.T 3 Nolu Şube Eski Başkanlarından Ahmet
Kanbur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Arslan, Ahmet Kanbur'un oğulları Uğur ve Cem
Kanbur'a başsağlığı dileğinde bulunarak Merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Kanbur ailesinin
üzüntüsünü paylaştı
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ARSLAN, MİLLİ
EĞİTİM BAKANI
SELÇUK’U ZİYARET
ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7
Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde, Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

ARSLAN, ADALET
BAKANI GÜL'Ü
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay ile
birlikte 8 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ARSLAN, ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI DÖNMEZ’İ
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay ile
birlikte 9 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk
Kabinesi’nde görev alan, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
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ARSLAN, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCISI
BÜYÜKDEDE’Yİ
ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 9 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde görev alan
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

JAPONYA SENDİKALAR KONFEDERASYONUNDAN HAK-İŞ'E ZİYARET
Yıldız ve Japonya sendikalar Konfederasyonu Uluslararası ilişkiler uzmanı Takahito
Katayama'da yer aldı.
Görüşmede Sendikal Diyaloğun önemine
dikkat çeken Arslan, HAK-İŞ’in sadece ulusal alanda değil aynı zamanda uluslararası
alanda da işbirliklerini geliştirdiğini ifade
ederek, “Başta ülkemizdeki sendikalar olmak üzere, dünya sendikaları arasındaki işbirliği alanlarını genişletmek ve dayanışma
ruhunu güçlendirmek son derece önemlidir'' diye konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 08
Ağustos 2018 tarihinde Asya Pasifik eski
Genel Sekreteri Japonya Sendikalar Kon-

federasyonu Genel Başkan Baş Danışmanı
Noriyuki Suzuki ile bir araya geldi. Ziyaret
programında Dış İlişkiler Uzmanımız Merita

Asya Pasifik eski genel sekreteri Japonya
sendikalar Konfederasyonu Genel Başkan
Baş Danışmanı Noriyuki Suzuki'de HAK-İŞ
'te olmaktan ve karşılıklı fikir alışverişi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

ARSLAN, ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13
Ağustos 2018 tarihinde Konfederasyonumuza bağlı Öz İletişim-İş Sendikası
Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu
ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Konfederasyonumuz genel merkezinde bir araya geldi.
Arslan , Öz İletişim-İş Sendikası Genel
Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle
sendikal faaliyetlerle ilgili konularda görüş alış verişinde bulundu.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

HABERLER | 117

KADIN KOMİTESİnden YOZGAT VALİSİ YURTNAÇ’a zİyaret
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin,
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Kadın Komitesi
Başkanı Arzu Yönel ve HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı
Ferman Zararsız ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı
makamında ziyaret etti. HAK-İŞ Kadın Komitesi
Başkanı Fatma Zengin, projenin Yozgat’ta düzenlemesi konusunda kendilerine vermiş oldukları
destekten dolayı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a
teşekkürlerini iletti. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,
HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından yürütülen “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında verilen
eğitimlerin ilk olarak Yozgat ilinde gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları memnuniyete dile
getirdi.

HAK-İŞ ÜYELERİ EKONOMİK SAVAŞI PROTESTO ETTİ
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, üyesi olduğumuz, Ankara 15 Temmuz Platformu tarafından çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun
katılımı ile 14 Ağustos 2018 Salı günü Ankara Ulus’da ülkemiz üzerinde başlatılan
ekonomik savaşı protesto etmek üzere
gerçekleştirilen basın açıklaması mitingine
katıldık. 15 Temmuz'un rövanşı niteliğinde
sürdürülen bu ekonomik savaşta, Milletimiz
bugünde yan yana omuz omuza olduğunu
göstermek üzere Konfederasyonumuza
bağlı Sendikalarımızın Genel Başkan ve yöneticileri ile çok sayıda üyemiz Ankara 15
Temmuz Platformu basın açıklaması mitingine katkı ve katılım sağlamıştır.

ARSLAN, TİSK
BAŞKANI ÖNEN'İ
KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 13
Ağustos 2018 tarihinde TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ve Genel Sekreter Akansel Koç'u makamında kabul etti.
Ziyarette HAK-İŞ uzmanlarımızda yer aldı.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinden
sonra hediyeleşme ile sona erdi.
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ARSLAN, ŞANLIURFA’DA BELTUR A.Ş. TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ TÖRENİNE KATILDI

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 14 Ağustos 2018 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı Hizmet-iş Sendikası ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BELTUR A.Ş.
arasında imzalanan 2. Dönem toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza törenine Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, BELTUR A.Ş.
Genel Müdürü Levent Kama, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar,
Genel sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer,
BELTUR A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Zülküf Öncel, Hizmet-İş Şanlıurfa Şube
yönetimi, işyeri sendika temsilcileri, üyeler
ve basın mensupları katıldı.

Arslan: Şanlıurfa’da Değişim
Devam Ediyor
İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız
Mahmut Arslan, BELTUR A.Ş ile sendikamız
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HİZMET-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreni münasebetiyle Şanlıurfa’da
olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu
belirterek, “Şanlıurfa’daki değişimi ve gelişimi her seferinde bir kez daha görüyoruz.
Şanlıurfa, tarih ve medeniyet şehri olan, kadim kültürümüzün merkezlerinden birisi.
Belediyemizin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerde
çalışanlar olarak bu
kadim şehre emeğimizi ve alın terimizi
akıtacağız. İş barışı,
kardeşlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi.
Arslan, BELTUR A.Ş.
ile
imzaladığımız
toplu iş sözleşmesinin tarih olarak bir
mesaj verdiğini ifade

ederek, “Son günlerde yaşadığımız ülkemize
karşı gerçekleştirilen uluslararası ekonomik
saldırının, savaşın yaşandığı bir dönemde
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bizim Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız bu
sözleşme büyük bir mesajdır. Türkiye güçlü
bir ülkedir kendi ayakları üstünde durmayı
başarabilen bir ülkedir. İşler yolunda devam
ediyor, sistem işlemektir, bu sistem içinde
sorumluluklarımızın farkında olarak çalışmalarımız devam edecek. Dışarıdan saldırıların ekonomik savaş başlatanların hevesleri
kursaklarında kalacaktır. Biz millet olarak
dayanışma içerisinde bütün bu olup bitenleri
sağduyuyla takip edip gereğini yapacağız. Bu
başta ABD olmak üzere bütün emperyalist,
saldırgan güçlere karşı bir mesajdır” şeklinde
konuştu.

Başkan Çiftçi: Toplu İş
Sözleşmemiz Hayırlı Olsun
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat
Çiftçi de yaptığı konuşmada, imzalanan toplu
iş sözleşmesinin 2. Dönem olduğunu belirte-
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rek, “Çalışanlarımızla bir bütün olduk. Belediye
olarak çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik
haklarını önemsiyoruz. Ülkemizin imkanları
ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
sözleşme ile de çalışanlarımıza günün koşullarına göre iyi bir zam uygulanmış oldu. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesi hayırlı uğurlu
olsun” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi 3 Yıl Süreli
Olarak İmzalandı
3 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin taban yevmiyeleri 75 TL’ye
çıkarıldı. Ayrıca üyelerimizin ücretlerine 6 aylık
dilimler halinde 1. Yıl için yüzde 6+6, 2. Yıl için
yüzde 6+5,5, 3. Yıl için yüzde 6+5,5 oranlarında
artış sağlandı. Sosyal yardımlarda da önemli
oranlarda artışlar sağlandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Şanlıurfa
temasları kapsamında Hizmet-İş Sendikası
şubelerini ziyaret ederek, üyelere fincan takımı hediye etti.

Arslan BELTUR A.Ş.nin
Sosyal Tesislerini Gezdi
Arslan, tören sonrası BELTUR A.Ş.’nin sosyal tesisleri olan Sakıp’ın Köşkü, Cumhuriyet
Sosyal Tesisleri ve GAPSUKAY’da BELTUR A.Ş.
Genel Müdürü Levent Kama ile birlikte tesiste
incelemelerde bulundular.

ARSLAN, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCISI
AKSU'YU ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 2 Ağustos
2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin ilk Kabinesi’nde , Gençlik ve Spor
Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Sinan Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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aİle, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDIK

Genel Başkanımız Mahmut Arslan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devir teslim

töreni katıldı. Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yeni

görevinde başarılar diledi. Eski Bakan Jülide
Sarıeroğlu'na hizmetleri için teşekkür etti.

AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ KAVUNCU HAK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili
Seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekili
olarak seçilen Erol Kavuncu’yu HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.
Arslan, AK Parti Çorum Milletvekili seçilen
Erol Kavuncu’ya hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirileceği yeni dönemde
başarılar diledi.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ARSLAN, ŞANLIURFA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, 14 Ağustos 2018 tarihinde Şanlıurfa' da şehit evini
ziyaret etti. Arslan, 15 Temmuz
gecesi İstanbul Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nde şehitlik
mertebesine erişen Mehmet
Şefik Şefkatlioğlu’nun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park
Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan
üye kardeşi İbrahim Halil Şefkatlioğlu’nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Arslan, şehitlik
makamının yüce bir mertebe
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olduğu belirterek, “Biz HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ olarak 15 Temmuz’u
unutmadık
unutturmayacağız.
Bu vatan uğruna canlarını verenleri unutamayız. Şehitlerimize
olan minnet borcumuzu ödemek
mümkün değil” dedi. Arslan’a taziye ziyaretinde Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi
Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 2 No’lu Şube
Başkanı Bozan İzol, Şanlıurfa Kadın Komite Başkanı Şükran Melek
Elçin ve şube yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
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ARSLAN: "haİnlere TESLİM OLMAYACAĞIZ"
feda eden gazi ve şehitlerimiz var. Evlerinde oturdukları yerden televizyondan olayları
seyretmek yerine eşleriyle, çocuklarıyla helalleşip yollara düşen arkadaşlarımız var. Bu
alçaklar başarılı olsalardı, 9 bin kişiyi infaz
edeceklerdi ve bu insanların arasında bizler
de vardık. Bunlar tam bir katil sürüsü.” diye
konuştu.
Hangi bölgede ismi ne olursa olsun bu vatan
için şehit olmuş herkese aynı mesafede ve
aynı sorumlulukla hareket ettiklerini belirten
Arslan, “Şehit ailelerinin bizden tek bir talepleri var o da 'şehidimizi unutmayın. Onları
unuttuğunuz an biz bir kez daha ölürüz' diyorlar.” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 16 Ağustos 2018 tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonumuz himayesinde Öz Sağlık-İş Sendikamız
tarafından hazırlanan ''15 Temmuz Gecesi
112 Acil Ambulans Sürücülerinin Kahramanlıkları ve Tanıklıklarını'' konu alan ''ORDAYDIM'' Kısa Belgesel Filminin Gala tanıtım
toplantısına katıldı.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kahraman şehit ve gazilere müdahale eden, çatışmaların yaşandığı bölgedeki
yaralılara ulaşabilmek için kendilerini ateş
hattının içine atan 112 Acil Servis ekiplerinin
yaşadıklarını konu alan ‘ORDAYDIM’ filminin
tanıtım toplantısına Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel
Başkanı Devlet Sert , Konfederasyonumuza
bağlı Sendikalarımızın Başkan ve Yöneticileri,Öz Sağlık-İş sendikası üyeleri,112 Acil Ambulans sürücüleri ve basın mensubları katıldı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe

girişimine karşı konfederasyonumuzun açık
ve net tavrının bundan sonrada sürdürülebilmesi için kararlar aldıklarını ve Hak-İş’in tüm
toplantılarında “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” sözünü her yerde ifade edeceklerini belirtti.
Arslan, 15 Temmuz’un bundan önceki hiçbir
darbeye benzemediğini sözlerine ekleyerek,
“15 Temmuz’da sadece darbe girişimi değil, tamamen işgal girişimi söz konusuydu.
15 Temmuz bugün de halen devam ediyor.
Türkiye’de ekonomik kriz yaşanıyor ve onlar
twetter hesaplarından alkış tutuyorlar. Bunlar vicdanlarını ve akıllarını emperyalist güçlere satmış insanlardır. 15 Temmuz’u böyle
görmemiz ve bilmemiz gerekir.” dedi.
15 Temmuz’da hain kalkışmaya karşı duran
sayısız kahramanın olduğunu ve o gece yaşananları hiçbir zaman unutmamız gerektiğini belirten Arslan, “15 Temmuz’da milletimizle birlikte ihanet odaklarına karşı hayatlarını

“Yeni Bir Operasyonla Karşı
Karşıyayız”
Türkiye olarak bu topraklarda yaşamanın bedelinin ağır olduğunu ve yüzyıllardır süren çatışmalardan Türk milletinin başarı ile çıktığını
sözlerine ekleyen Arslan, “İçerideki ihanet ve
dışarıda bunları kullananlar boş durmuyorlar. Yeni bir operasyonla karşı karşıyayız. 15
Temmuz’un hıncıyla ve yenilmenin verdiği
kızgınlıkla, gözü dönmüş bu caniler ülkemize saldırıyorlar. Önceden daha diplomatik
yapıyorlardı. Tezgahlarını daha gizli yapıyorlardı. Artık her şey ayan beyan ortada. Şimdi
de ‘Dünyanın gücü bende, dünyanın nükleer
gücü benim, ekonomik gücü benim, ben ne
dersem onu yapacaksınız’ diyorlar. ‘Ben emir
verdim papazı bırakacaksınız. Ben emir verdim, vergileri iki katına çıkardım. Ben emir
verdim yarın yeni ambargolar getireceğiz’
diyorlar. Yapıyorlar mı yapıyorlar. Hukuk ve
uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler ve yaptığımız ikili anlaşmalar vs. bunlar
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O yüzden cumhurbaşkanımız ülkenin yatırım
alacaksa IMF programları olmadan yapmayı düşündü ve IMF’yi kovdu. Sonra ne oldu
krizler başlatıldı. Önce Gezi Olayları. Yeniden
IMF’ye, uluslararası şirketlerin kucağını teslim olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın
IMF konusundaki kararlılığını buradan bir kez
daha tebrik ediyorum.”

“Bu Hainlere Teslim Olmayacağız”

kimin için geçerli bizim gibi ülkeler için geçerli. Güç sahipleri için bunların hiçbir anlamı
yok. Kurt kuzuyu yemek isterse, birçok bahane bulur.” dedi.

“Sabrımızı Taşırmayın’ Diyorlar”
Amerikanın son günlerde başlattığı ekonomik savaşın Türkiye’deki etkilerinin yavaş
yavaş azaldığını ve ülke olarak 15 Temmuz
gecesi olduğu gibi yine birlik ve beraberlik
içerisinde kenetlenildiğini sözlerine ekleyen
Mahmut Arslan, “Ben güçlüyüm, ben istediğimi yaparım, sen bunu vereceksin’ diyorlar
ve twetter hesabından ‘Sabrımızı taşırmayın’
diyorlar. Niçin bunları yapıyorlar? Bu söylenenleri dikkatli düşünmemiz lazım. Bu ülkede daha güçlü olmak zorundayız. Ülkeyi
yönetenlerimiz, işverenlerimiz, işçilerimiz,
meslek kuruluşlarımız topyekün güçlü bir
devlet olmak zorundayız. Bu krizi bir fırsata
dönüştürme fırsatımız da var. Onun için millet
olarak kendimizi yeniden sorgulamamız gerekiyor.” diye konuştu.
Mahmut Arslan, 2013 yılından bu yana
IMF’den uzaklaşan Türkiye’nin önünü kesmek için ülkede akıllara gelmez oyunlar
oynandığını ve Türk milletinin Cumhurbaşkanıyla birlikte bu hain oyunlara birlikte göğüs gerdiğini belirterek, “Bakınız sinsi sinsi
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bir kısım çevreler Türkiye’nin yeniden IMF ile
anlaşmazı gerektiği yönünde yönlendirmeler
yapıyor. Bu Türkiye’nin yeniden IMF’nin komiserlerine teslim edilmesi projesidir. Türkiye 1950’den sonra 17 defa IMF anlaşması
yapmış ve her anlaşma krizle ve felaketle
sona ermiştir. IMF’nin amacı ülkeleri küresel
emperyalist güçlere kayıtsız ve şartsız teslim
etmektir. Bunların amacı, ekonomik yönden
ülkenin kaynaklarını yağmalamak, ülke halkına bir şey vermeden banka ve finans çevrelerinden paraları hortumlamak ve ülkede kriz
oluşunca da ülkeyi bırakıp gitmektir.” dedi.
Mahmut Arslan, IMF konusunda önemli açıklamalarda bulundu:
“Yeniden IMF çetesi Türkiye’ye çöreklenmek
istiyor. 2013 yılı Türkiye’nin IMF’den kovulduğu
yıldır. 2013 aynı zamanda Türkiye’nin krizlerle
karşılaştığı yıldır. Buraya dikkatinizi çekmek
istiyorum. IMF anlaşmalarıyla son taksidimizi ödedik ve yeni bir anlaşma yapılmayacağını Cumhurbaşkanımız kendilerine ifade etti.
İçerideki işbirlikçileri “Aman yapmayın, ükenomimiz buna dayanamaz. IMF’nin desteği
olmadan yürüyemeyiz, yeni krizleri yaşarız.”
diyerek hükümete baskı yaptılar. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız asla bir daha
IMF ile işbirliğine girmeyeceklerini söyledi.

IMF’nin işsizlik, yokluk, daha az ücret demek olduğunu belirten Mahmut Arslan, bu
konuda yaşanan tecrübelerden yola çıkarak
eskiye yeniden geri dönülmemesi gerektiği
vurgusunu yaptı. Arslan, “Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamalar bizleri daha da
cesaretlendirdi. Onlar bizlere, “IMF’siz yürürseniz, Gezi ile, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, MİT
tırları gibi olayları ile karşılaşırsınız ve ekonomik saldırılarla karşılaşırsınız” dediler. Ama
bu bedelleri ödeyeceğiz ve bu hainlere teslim
olmayacağız.
ABD’nin Türk ürünlerine karşı koyduğu vergilere karşılık Türkiye’nin de ABD ürünlerine
karşı önlemler alması gerektiğini vurgulayan
Arslan, “Hep birlikte başta ABD ürünleri olmak üzere, ithal edilen ürünleri yerine bunların yerlilerini kullanmaya çalışalım. Daha
mütevazi ayakları yere basan, milletle kucaklaşan bir anlayışı her alanda hayata geçirmemiz gerekiyor.” dedi.

“İthal Ürün Hastalığından
Vazgeçelim”
Arslan sürdürülen savaş karşısında herkesin
elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek “Elimizi hep birlikte taşın altına koyacağız
ve bu ihanet odaklarına karşı mücadele edeceğiz. Artık dünyada ne üretiliyorsa, ülkemizde de aynısı üretiliyor. Bu marka ve ithal ürün
hastalığından vazgeçelim. Alışverişler dövizle, gayrimenkuller dövizle kiraya veriliyor. Bu
ülkenin kaynakları bu kadar fazla değil. Bunlara dur demek lazım. İmkanlarımız dahilinde
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yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu emperyalist çetelere karşı mücadelenin yolu önce
bağımsız olmaktan geçiyor. İşverenlerimiz
daha fazla kazanmak uğruna dövizle borçlanırsa, ABD’nin dolarına mahkum oluruz. Ve
dolar seni bu hale düşürür. O yüzden alışverişimizi kendi paramızla yapmalıyız.” dedi.
Emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki
planlarını gerçekleştirmesinin tek yolunun
milleti teslim almaktan geçtiğini anlatan
Arslan, “Silahla yapamadılar, şehadetle yapamadılar, ekonomi ile yapmak istiyorlar. Onlar,
Türkiye’yi kaosa itmek, iç kargaşa çıkarmak
ve Türkiyenin elde ettiği bütün başarıları bir
kenara atıp, egemen bir ülke olmaktan ziyade yönetilen küçük bir ülke olmamızı istiyorlar. Biz buna asla razı değilsek, hepimizin
buna göre hayatımızı yeniden biçimlendirmesi gerekiyor. Bu krizi yeniden ayağa kalkmamız için bir fırsata dönüştürmemiz gerekiyor.
Biz bunu yapabiliriz. Biz dün başardık, bugünde başarabiliriz. Dünden daha güçlüyüz.” diye
konuştu.

Sert, ''Bu Alçakların Karşısında Diz
Çökmeyeceğiz''
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’de yapmış olduğu konuşmada, “15
Temmuz hain darbe girişimi tüm devletimize
ve silahlı kuvvetlerimize karşı yapılmış, tarihimizde görülmemiş alçaklıklarla gerçekleşmiş, işbirlirlikçe hainlerin işgal ve ihanet
girişimidir. Bu millet 15 Temmuz’da acıya ve
zulme mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Aziz milletimiz
bu hain kalkışmaya karşı direnirken bu şanlı
direnişte yaralanan ve şehit düşen, hizmet
veren sağlık çalışanlarımıza da minnet ve
şükranlarımızı sunuyorum. Şer güçler şunu
iyi bilmelidir ki asla teslim olmayacağız. Bu
milletin ekmeğini yeyip suyunu içen ve kendisini 1 dolar karşılığı satan alçakların kar-

şısında diz çökmeyen aziz milletimiz şimdi
para ile gerçekleştirmeye çalışılan bu savaşı
da inşallah zaferle başaracaktır.” dedi. 112
Acil Ambulans Sürücüsü Sülayman Toy’da
o gece yaşananları anlatarak, “Darbe gecesi günü gönüllü olarak gittim. Ortalama 40
kişiydik. Arkadaşlarımızın yüzde 90’ı işçiydi,
yüzde 10’u memurdu. O hain geceyi yaşadık.
Ben işçi değilim, insanım lütfen ayrım yapmasınlar.” diye konuştu. 112 Acil Ambulans
sürücüsü Hasan Yelekoğlu'da 112 Acil Am-

bulans sürücüleri anısına yapmış olduğu el
yapımı ambulans maketini Genel Başkanımız
Mahmut Arslan’a hediye etti. Program toplu
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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7 BİN HAK-İŞ ÜYESİ MALAZGİRT’TE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferinin 947.

Yıldönümü etkinliğine konfederasyonumuza
bağlı Muş, Van, Erzurum, Diyarbakır, Adıyaman,
Elazığ, Kars, Bingöl, Bitlis, Ağrı il başkanları,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık
7 bine yakın HAK-İŞ üyesi katıldı.
Etkinliklere katılmak üzere Muş’a gelen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide
Sarıeroğlu ve beraberindeki heyetin Muş
Valisi ve AK Parti Muş İl Başkanını ziyaretindeki toplantılara HAK-İŞ Muş İl Başkanımız Yaşar Kalır da katıldı.

ARSLAN, İSTANBUL İ.E.T.T. 3 NOLU ŞUBE YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 10
Ağustos 2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın İstanbul İ.E.T.T. 3 Nolu Şube Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki yönetim kurulu
üyelerini kabul etti.
Arslan, 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen İ.E.T.T. 3 Nolu Şube 6. Olağan
Genel Kurulunda İstanbul İ.E.T.T. 3 Nolu
Şube Başkanı olarak seçilen Mustafa İluk
ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak,
yeni görevlerinde başarılar diledi.
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ARSLAN, TANRIVERDİ’NİN ANNESİNİN
CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 7 Haziran 2018 tarihinde hakkın rahmetine kavuşan HAK-İŞ Eski Genel Başkan Yardımcımız, AK Parti Eski Manisa Milletvekili
ve AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi’nin kıymetli annesi
Hacı Müşerref Tanrıverdi’nin cenaze törenine katıldı. Merhumenin cenazesi Manisa’nın Kula ilçesine defnedildi. Arslan,
Hüseyin Tanrıverdi’ye ve kederli ailesine
baş sağlığı dileğinde bulunarak, merhume
Hacı Müşerref Tanrıverdi’ye yüce Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

ARSLAN, SAKARYA'DA
CENAZE TÖRENİNE
KATILDI
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 17
Ağustos 2018 tarihinde HAK-İŞ İstanbul İl Başkanımız Mustafa Şişman'ın
vefat eden Kayınpederi rahmetli Hamza
Akgün'ün Sakarya'da cenaze namazına katıldı. Arslan, Mustafa Şişman'a ve
kederli ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak, merhum Hamza Akgün'e yüce
Allah'tan rahmet,ailesi ve yakınlarına
sabırlar diledi.

GAZZE
ŞEHİTLERİ
İÇİN GIYABİ
CENAZE
NAMAZI
KILDIK

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, üyesi olduğumuz Ankara 15 Temmuz
Platformu tarafından desteklenen
ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu
ile Siyasi Parti’nin katıldığı, ABD’nin
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını
ve Filistinli sivilleri katletmesini lanetlemek amacıyla “İşgale Karşı Ses
Ver” sloganı ile 15 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Camii’nde
gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması mitingine,
HAK-İŞ Ankara 15 Temmuz Platformu temsilcisi Recep Bişkin Başkanlığı’nda bir heyet ile katıldık.
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HAK-İŞ, Avrupa Çıraklık İttİfakı’na Katıldı
sürdürmesini değerli buluyoruz. Bu süreci
bir batılılaşma olarak değil modernleşme
olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak bu
sürece katkıda bulunmaya çaba gösteriyoruz.
Bu doğrultuda, üyesi olduğumuz Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bünyesindeki daimi komitelerin etkinliklerine
ve Avrupa Birliği organlarının toplantılarına
düzenli ve aktif şekilde katılarak görüş ve
önerilerimizi paylaşıyoruz.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin en aktif
sosyal ortakları arasında yer alan HAKİŞ, Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı’na katıldı.
Ulusal ve uluslararası alanda işçi haklarının
korunması için yoğun bir faaliyet gösteren
HAK-İŞ, yapılanmada staj, işbaşında öğrenme, işyerinde öğrenme gibi iş hayatında
uygulamalı öğrenme modellerini yaygınlaştırma süreçlerine aktif olarak dahil oldu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrencilere staj konusunda model olan HAKİŞ’in Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı’na katılım
sağlayarak, burada edindiği bilgi ve deneyimleri, ülkemize taşıyacağını, hem HAKİŞ camiası bünyesinde hem de ülkemiz
genelinde çıraklığın öneminin anlaşılması
ve yaygınlaşmasına katkı sunacağını ifade
etti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,

HAK-İŞ’in Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı’na
katılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada
şunları kaydetti:

HAK-İŞ, Avrupa Staj ve Çıraklık
İttifakı’na Katıldı
“Avrupa'nın en aktif sosyal ortakları arasında yer alan Konfederasyonumuz HAK-İŞ,
2018 yılı Ağustos ayı içerisinde Avrupa Staj
ve Çıraklık İttifakı (European Alliance for Apprenticeship-EAfA) adlı yapılanmaya katıldı.
Bu kapsamda HAK-İŞ, ‘staj, işbaşında öğrenme, işyerinde öğrenme gibi iş hayatında
uygulamalı öğrenme modellerini yaygınlaştırma sürecine aktif olarak dahil oldu.
HAK-İŞ olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
katılım sürecini destekliyoruz. Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri

HAK-İŞ’in Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı
(EAfA) adlı platforma üye olması da bu bakış
açımızın bir yansımasıdır. Adı geçen platform vesileyle, bu yapıyı oluşturan 36 Avrupa ülkesinden 248 farklı kurum ve kuruluş
ile birlikte mesleki eğitim, stajyerlik ve çıraklık odaklı ortak çalışmalar yapacağız. Bu
platform toplantılarında edindiğimiz bilgi ve
deneyimleri ülkemize taşıyarak hem HAKİŞ camiası bünyesinde hem de ülkemiz genelinde çıraklığın öneminin anlaşılmasına ve
çıraklık uygulamalarının yaygınlaşmasına
katkı sunacağız.

HAK-İŞ’ten Gençlere Staj Alanında
Örnek Model
Konfederasyonumuz HAK-İŞ, EAfA kapsamında verdiği bu söz ile, üye sendikalarımız
başta olmak üzere, ilgili kamu kurumları,
işçi ve işveren kuruluşları nezdinde, staj ve
çıraklık uygulamalarının değerini, önemini
ve yararlarını anlatmayı, ittifak ağı içinde ve
diğer paydaşlarla kendi bilgi, deneyim ve etkinliklerini paylaşmayı ve yıllık online araştırma üzerinden bu alanda gerçekleştirdiği
faaliyetlere dair bilgilendirme yapmak konusunda görev aldığını ilan etmiş oldu.
HAK-İŞ öteden beri, lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânları sunma konusunda önemli bir modele sahip bulunmaktadır.
HAK-İŞ’in yıllardır uygulamakta olduğu bu
model, Avrupa Birliği süreçlerinde örnek
model olarak ortaya konulmaktadır.

Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakının
Sunduğu İmkânlar
Avrupa Komisyonu-İstihdam, Sosyal İşler
ve İçerme Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ‘Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’
etkinlikleri kapsamında bu yıl, Avrupa Birliği
üyesi ve aday devletleri ile Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması üyesi ülkelerdeki kamu
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kurumları, işçi ve işveren kuruluşlarından
çıraklık olanaklarının yaygınlaştırılması konusunda taahhütte bulunmalarını öngörüldü. Bu yıl, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası
etkinlikleri, 5-9 Kasım 2018 tarihlerinde Avrupa Birliği (Konseyi) Dönem Başkanlığı'nı
yürüten Avusturya'nın başkenti Viyana'da
gerçekleştirilecek. Bu hafta boyunca, Viyana'da ve diğer AB kentlerinde yapılacak bir
dizi faaliyet ile çıraklığın önemine dikkat çekilecek. Sözkonusu Avrupa ülkelerinde, staj,
işbaşında öğrenme, işyerinde öğrenme ve
çıraklık uygulamalarının sayısının artırılması, kalitesinin yükseltilmesi, kamuoyu nezdinde prestij kazandırılması ve işgücü hareketliliğinin artırılmasını hedefleyen Avrupa
Staj ve Çıraklık İttifakı (EAfA), kendisine katılan ülkelere, işveren kuruluşlarına ve emek
örgütlerine, Avrupa'da çıraklık uzmanlar
ağından yararlanma, bilgi, deneyim ve en
iyi uygulamaların paylaşılması, rehberlere,
pratik araçlara ve kaynaklara ulaşma, bilgi,
haberler, raporlar, fonlar ile çalıştaylara ve
aktivitelere katılma, çıraklık alanında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak paydaşların
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi konularda çeşitli olanaklar sunuyor.

Avrupa Staj ve Çıraklık
İttifakı ve Başarıları
EAfA, 2013 yılı Temmuz ayında Avrupa Sosyal Ortakları (ETUC, BusinessEurope, UE-

APME ve CEEP) ile Avrupa Komisyonu ve
AB Konseyi arasında imzalanan ortak bir
deklarasyon ile başlatılmıştır. Bu süreçte,
ilk deklarasyonu, AB üyesi devletler ile AB
Konseyi arasındaki ikinci bir deklarasyon
takip etmiştir. Platformun amacı, hükümet
temsilcilerini, sosyal ortaklar, odalar, barolar, mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıla-

rı, gençlik dernekleri, düşünce kuruluşları
gibi diğer kilit paydaşların temsilcileriyle bir
araya getirerek Avrupa genelinde staj ve çıraklık uygulamalarını yaygınlaştırmak, olanaklarını artırmak, kalitesini yükseltmek ve
hareketliliği güçlendirmektir.
Avrupa Staj ve Çıraklık İttifakı (European Alliance for Apprenticeship-EAfA) adlı platform,
her ne kadar Avrupa Komisyonu - İstihdam,
Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü
bünyesindeki Mesleki Teknik Eğitim, Çıraklık ve Yetişkin Öğrenmesi Birimi tarafından
yönetiliyor ise de, onun başarısı ulusal hükümetlerin uygulamalarına, ortakların sözlerine, özellikle de paydaşların taahhütlerine
ve uygulamalarına bağlıdır.
Günümüz itibariyle, 27 AB üyesi ülkesi,
Brexit sürecindeki İngiltere hariç, 5 AB adayı
devlet, 4 EFTA ülkesi olmak üzere 46 ülkeden 248 farklı kurum ve kuruluş tarafından
çıraklık taahhüdü mevcuttur. Bu platform
sayesinde, 2013 yılından bugüne 900 bini aşkın staj, çıraklık, mesleki eğitim ve işe giriş
fırsatları sunulmuş bulunuyor.”
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR, İETT VE İBB
İŞTİRAKLERİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNDİRDİ
HİZMET-İŞ Sendikamızın örgütlü olduğu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel
Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinde (İSTON, İSPARK, İSFALT, İSBAK ve KÜLTÜR A.Ş.) çalışan toplam 12 bin 850 emekçiyi ilgilendiren
toplu iş sözleşmesi, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Arslan ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın katılımlarıyla imzalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl Salonunda 21 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamızın Genel
Başkanı Mahmut Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı
sıra, İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı,
Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı ve MİK-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan, MİKSEN Genel Sekreteri ve İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı, İETT
İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış,
KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü İsmet Yıldırım,
İSTON A.Ş. Genel Müdürü Deniz Demir, İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kara, KÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner,
İSFALT A.Ş Genel Müdürü Ahmet Ağırman,
İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İETT 2 No’lu Şube Başkanımız Ahmet
Günçe, İETT 3 No’lu Şube Başkanımız Mus-
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tafa İluk, İstanbul 6 No’lu Şube Başkanımız
Serdar Cafer Özkul, İstanbul 7 No’lu Şube
Başkanımız Hüseyin Topçu, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali
Hançeroğlu, İstanbul büyükşehir Belediyesi,
İETT Genel Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinde
çalışan üyelerimiz ile basın mensupları katıldı.

Arslan: Sözleşme Zamanında
Uygulanmalı, İş Güvencesini Ve
İş Barışını Sağlamalıdır
Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan
Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplu iş

sözleşmesinin uzlaşı ve çalışanların sevinciyle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sözleşmeye katkılarından
dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
İmzalanan sözleşmenin başarılı bir toplu iş
sözleşmesi olduğunu kaydeden Arslan, “Bu
toplu iş sözleşmesinde beklentileri, istekleri, arkadaşlarımızın talepleriyle belediyemizin imkânlarını bir arada buluşturup nihai bir
şekilde masada imzalanmasını sağlamayı
Türk çalışma hayatı adına tarihi bir başarı
olarak görüyorum” dedi.
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Toplu iş sözleşmesinin Mart 2018 tarihinden
itibaren geçerli olacağını ve bundan dolayı
arada fark oluştuğunu belirten Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal’dan farkların ödenmesini rica etti.
İstanbul'da yaşayan işçilerin buradaki ekonomik şartlar nedeniyle beklentilerinin yüksek olabileceğini söyleyen Aslan, şunları
kaydetti: “Bu toplu iş sözleşmesinin muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi, İETT ve İBB
iştiraklerinde çalışan emekçiler, İstanbul'da
yaşamanın verdiği ağır bir sorumluluğun bedelini de ödüyor. Ancak eğer biz, İstanbul'da
sistemi yıkarsak, çalışamaz duruma getirirsek 1994 öncesindeki sorunları da yaşayacağımızı biliyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Toplu iş sözleşmelerinde 1960'larda
yaşadığımız zorlukları öğrenerek buralara
geldik. İyi bir toplu iş sözleşmesini yüksek
zamla imzalamak yetmiyor. İyi bir toplu
sözleşmesinin 3 tane temel esası olmalı. Birincisi; imzaladığımız sözleşme harfiyen ve
zamanında uygulanmalı ve arkadaşlarımız,
alacaklarını zamanında almalıdırlar. İkincisi;
sözleşme iş güvencemizi daha da artırmalıdır. Üçüncüsü ise, iş yerinde barışı, kardeşliği
ve dayanışmayı sağlamalıdır. Bu üçünü başardığımız zaman iyi bir toplu iş sözleşmesinin temelini oluşturuyoruz. Ücret zamları
da bunun bir parçasıdır.”

Türkiye Uluslararası Güçlerce
Dizayn Edilmek İsteniyor
Arslan, Türkiye’nin terör ve ekonomik baskılarla yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Terör örgütleriyle, bölgedeki bir kısım taşeron
devletler ve ekonomik baskılarla Türkiye'ye
bir ayar verilmek istendiğini ifade eden Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti’ne terörle diz çöktürmek istiyorlar. Burada başarı sağlayamayınca ekonomik baskılara yöneliyorlar” dedi.

24 Haziran’da, Türkiye’nin Terörle
Mücadelesi, Ekonomik Başarısı Ve
Bekası Oylanacak
24 Haziran seçimlerinin tarihi öneme sahip
bir seçim olduğunu ve buradan çıkacak sonucun ülkemizin bekasını etkileyeceğini vurgulayan Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinin, ekonomik başarısının, bekasının geleceği oylanacak olan
bir seçimden bahsediyoruz” diye konuştu.

Toprak Yoksa Vatan, Vatan Yoksa
Devlet, Devlet Yoksa Halk Yoktur
24 Haziran seçimlerinde herkese sorumluluk düştüğünü belirten Arslan, şöyle konuştu: “HAK-İŞ’in seçimlere yönelik tavrı nettir.
HAK-İŞ, eğer toprak yoksa vatan yoktur, va-

tan yoksa devlet de yoktur, devlet yoksa halk
da yoktur anlayışını temel kabul eden kuruluştur. Ülkemizin bütünlüğü, bekası, geleceği bizim geleceğimizin önündedir. Türkiye'nin birlikteliği, bütünlüğü, bekası bizim
bekamızın önündedir. Dolayısıyla Türkiye'nin
son dönemde yaşadığı sıkıntıları dikkate almamız gerekiyor.”

İBB Başkanı Uysal: İşçilerimizin
Hakkını Gözetiyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediye olarak işçilerin hak ve
hukukunu gözettiklerini söyledi.
İBB’de toplam 62 bin civarında işçinin çalıştığını ve bunların 30 bininin sendikalı olduğunu kaydeden Uysal, “Sözleşme zamanı
gelmeyen işçimiz var, KHK ile gelip henüz
sendikaya geçmeyen işçimiz var. Bunların
tamamı için biz sözleşme yapalım veya yapmayalım hepsinin hakkını gözetiyoruz. Burada ölçümüz şudur: Türkiye’de enflasyonun
üzerine her zaman bir ücret zammı belirlemektir. Çalışanlarımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Oturup makul olanı birlikte
belirliyoruz. Onun için bu konuda, sırf bu
sözleşme için Ankara’dan gelen başta HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan olmak
üzere, sendika ve işçi temsilcilerimize canı
gönülden teşekkür ediyorum. Sözleşmenin
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘Alın Teri Kurumadan Karşılığını
Teslim Et’
“İdare olarak işçinin hakkını vereceğiz” diyen Uysal, şöyle devam etti: “İşçilerimiz de
idareye sahip çıkacak ve vatandaşa hizmet
edecekler. Bunu yaptığımız müddetçe hem
bu dünyada hem de diğer dünyada görevimizi yapmış olacağız. İdare olarak temel
felsefemiz, işçimizin hakkını vermektir. Ne
derler ‘alın deri kurumadan karşılığını teslim
et.’ 1994'ten beri bu çizgi devam etti. Sayın
Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İBB'de
başlatmış olduğu adımın, yürüyüşün mirasçılarıyız. Onun döneminde başlayan mantığı,

çizgiyi devam ettirme zorunluluğumuz var.
Onun için iki tarafın birbirinin hakkını, hukukunu koruması, omuz omuza vermesi
önemlidir.”
Yaptıkları çalışmaların belediyecilik anlamında dünyaya örnek olduğunu ve İBB olarak Türkiye’ye örnek olma gibi bir misyon ve
sorumluluk da taşıdıklarını ifade eden Uysal,
başarıyı tüm çalışanlarla omuz omuza vererek, ortak akıl yürüterek yakaladıklarını kaydetti. Uysal, Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Toplu Sözleşmelerden 12 Bin 850
Emekçi Yararlanacak
Toplu iş sözleşmeleri, HİZMET-İŞ Sendikamızın örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü ile İBB
İstirakleri İSTON, İSPARK, İSFALT, İSBAK
ve KÜLTÜR A.Ş.’de çalışan toplam 12 bin
850 emekçiyi kapsıyor. İki yıl süreli olarak
imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile çalışanların ücretlerinde, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde yüzde 16,5, İETT’de yüzde
17, İSPARK’ta yüzde 20, İSTON, İSFALT, İSBAK ve KÜLTÜR A.Ş’de yüzde 19 oranında
artış sağlandı. Sosyal yardımlarda ise ortalama yüzde 30 oranında artış yapıldı. Toplu
iş sözleşmesiyle sağlanan ücret ve sosyal
haklardaki artışlar, İstanbul Büyükşehir ve
iştiraklerinde çalışan emekçiler tarafından
ayakta alkışlandı.
Üyemiz emekçiler, toplu iş sözleşmesiyle
sağlanan artışlardan dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a çiçek
takdim ederek teşekkür ettiler, sevinçlerini
mehteran eşliğinde kutladılar.

Toplu İş Sözleşmemiz Hayırlı Olsun
Toplu iş sözleşmelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İSPARK, İSTON, İSFALT, İSBAK
ve KÜLTÜR A.Ş’de çalışan üyelerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için hayırlı
olmasını diliyoruz.
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ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Sendikamız Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan TÜBİTAK’taki örgütlenme çalışmalarına hızla devam ediyor.
TÜBİTAK yarım yüzyılı aşan tarihiyle savunma sanayi başta olmak üzere AR-GE alanında uzmanlaşan emsalleri ile birlikte ülkemiz
için hayati öneme sahip kurumlardan biridir.
Ancak çalışanlar sendikalı oldukları halde
benzer kurumlarda çalışanlara göre daha
az hakka sahiptirler. Bu da mevcut sendikalarından, çalışanların hakları konusunda
yeterli desteği göremeyen TÜBİTAK çalışanları için sendika değişikliğini kaçınılmaz hale
getiriyor.
Bugün TÜBİTAK’ta evrensel değerleri milli değerlerle bütünleştiren, güçlü işletme
- mutlu çalışan denklemini kurmayı hedefleyen, bunu yaparken birincil önceliği
emekçilerin haklarını koruyup geliştirmek
olan bir sendikal örgütlenmeye ihtiyaç had
safhadadır.
Sendikamız tarafından TÜBİTAK çalışanları için yeni bir dönem başlatılması ve güçlü TÜBİTAK – mutlu çalışan denkleminin
kurulması amaçlandı. TÜBİTAK’ın Ankara,
Kocaeli-Gebze, Bursa ve Antalya’daki enstitü ve birimlerinde düzenlenen sendikal
bilgilendirme toplantılarına çalışanlar yoğun
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katılım gösterdi. Öz Büro İş, sendikal felsefesini “emeğe sadakati şerefi bilen” bir anlayış üzerine kurar.
Öz Büro İş, emeğin sorunlarına odaklanırken örgütlü olduğu işletmeyi de güçlendirecek bir anlayışı benimser
Öz Büro İş, kutuplaşmaya karşıdır; ortak
gelecek inşası amacı güder, insan haklarını,
özgürlüğü ve herkes için adaletin gerçekleştirilmesini hedefler. Öz Büro İş, insanlık

onuru adına bu hedeflerin varlığını reddeden
tüm güçlerle gerektiğinde çatışmaktan çekinmez. Öz Büro İş, kurucu ilkelerine halel
getirecek herkesin karşısında dimdik duracak bir güce ve iradeye sahiptir.
Bu bağlamda sendikamız TÜBİTAK başta
olmak üzere işkolumuzdaki yüzbinlerce
emekçinin sendikalı olarak çalışmasına
yönelik gayretlerini arttırarak devam ettirecektir.
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ANKARA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN 2. KÜLTÜR
VE TURİZM ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Öz Büro İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şube
Başkanlığı tarafından ilki 2017’de yapılan Kültür ve Turizm Şenliği geleneksel hale getirilerek bu yıl da ikincisi düzenlendi.
Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli illerde
görev yapan Kültür ve Turizm Bakanlığında
çalışan işçiler ve ailelerine “Kültür ve Turizm
Şenliği” kapsamında İzmir, İstanbul, Balıkesir-Erdek, Eskişehir, Amasra, Mersin –Taşucu, Maçka, Bafra, Antalya ve Çamlıdere gibi
çeşitli turistik yerlerde motivasyon gezileri
düzenlendi. Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığımız öncülüğünde düzenlenen gezilere üyelerimiz yoğun katılım gösterdi.
Sendika çatısı altında toplanan üyeler arasındaki dostluk ve dayanışma duygularını
pekiştirmek amacında olduklarını ifade eden
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Alper Gökçek,
“Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimiz ile
sendikamıza yeni üye olacak arkadaşlarımızın teveccühlerine ve güvenlerine layık ola-

bilmek konusundaki çalışmalarımızı, Hak-İş
Konfederasyonumuz ve Öz-Büro-İş Sendikası Genel Merkezimizin teşvik ve destekleriyle,
titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” diye

konuştu. Şenliklere katılan üyelerimiz büyük
moral kazandıklarını belirterek kendileri adına düzenlenen organizasyon için sendika yöneticilerine teşekkürlerini dile getirdiler.
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SENDİKAMIZDAN İSDEMİR ÇIKARMASI
Üyemizin Engelli Çocuğuyla
Yakından İlgilendi
Genel Başkanımız Değirmenci, saha ziyaretinin ardından örgütlü olduğumuz MMK
Dörtyol’da çalışan üyemiz İlker Güler ve ailesini ziyaret etti.
Değirmenci, fiziksel engeli bulunan üyemizin çocuğu Yiğit Eymen Güler’e sendikamız
tarafından alınan arabayı aileye teslim etti.

Acısı Bol Tatlı Bir Akşam

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram
Altun ile birlikte sendikamızın kalelerinden
İSDEMİR’de, üyelerimizi ziyaret etti.
Üç gün süren programın ilk gününde İSDEMİR işyeri baştemsilciliğinde İskenderun
Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve şube
yöneticileriyle bir araya gelen Değirmenci,
daha sonra İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Mesut Keyifli’yi ziyaret ederek
sendikal çalışmalarımız ve İSDEMİR’ ile ilgili
istişarelerde bulundu.
Daha sonra fabrika sahasına inen ilk olarak
sıcaklığın çok yüksek olduğu Sıcak Haddehane Müdürlüğündeki üyelerimizle bir araya
gelen Değirmenci, onlarla sohbet ederek
yoğun sıcak karşısındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğle saatinde yemekhanede
üyelerimizle birlikte yemek yiyen Değirmenci, ardından buradaki üyelerimizle çay içerek
sohbet etti. Daha sonra İSDEMİR İtfaiye Şefliği ve Slap Stok Sahası Vardiya Odasında
üyelerimizle görüşen Değirmenci, akşam da
fabrika sahasında bulunan Yunus Emre Çay
bahçesinde şube teşkilatımız ve üyelerimiz-
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le bir araya geldi. Genel Başkanımız Değirmenci, programın ikinci günü de Mekanik ve
Yardımcı Atölyeler Çelik Konstrüksiyon Atölyesindeki üyelerimizle buluştu. Değirmenci,
daha sonra Mekanik Atölyelerine bağlı İmalat atölyesi-Refrakter Atölyesi- Bobinaj Atölyesi-Mekanik ve Sinter 3 Nolu işyeri sendika
temsilciliği ile 2 Nolu Kok temsilciliğimizde,
üyelerimizle sendikal faaliyetlerimiz hakkında istişarelerde bulundu.
Ardından üyelerimizle birlikte İSDEMİR Yüksek Fırınlar yemekhanesinde yemek yedikten sonra Yüksek Fırınlar Mekanik Bakım
Atölyesinde verimli ve hoş bir çay sohbeti
gerçekleştiren Değirmenci, buradan Enerji
Tesisleri Mekanik Bakım Vardiya Odasına
geçerek üyelerimizle sohbet etti.
İkinci gün saha ziyaretlerinin son durağı
Enerji Tesisleri Müdürlüğü oldu. Değirmenci, Enerji Tesisleri Elektrik Otomasyon,
Türbin Kumanda Odası ve Gaz İşletme’deki
üyelerimizi ziyaret etti.

Daha önceki ziyaretlerinde üyelerimizin çiğköfte yemek için evlerine yaptıkları davetleri
geri çevirmeyen Değirmenci, bu kez de İSDEMİR’de alınteri mücadelesi verene üyemiz
Nusret Türk’ün Dörtyol’da bulanan evine misafir oldu. Değirmenci, acılı çiğköfte eşliğinde
üyelerimizle ve teşkilatımızla sohbet etti.

Değirmenci, Güne Üyelerimizle
Başladı
Üçüncü gün de ziyaretlerini aralıksız sürdüren Genel Başkanımız Değirmenci, İSDEMİR
Dökümler ve Çelikhane 1 Nolu Sendika
Temsilciliğinde üyelerimizi ziyaret etti. Değirmenci, Çelikhane Müdürlüğü Konvertör
Kumanda Odasında da üyelerimizle bir araya gelerek burada döküm alım işlemini izledi. Değirmenci, daha sonra Kütük Döküm
Bölümü, Sürekli Dökümler Slap Makine Kumanda Odası ve Makine Bakım Kalıp Atölyesini ziyaret ederek üç günlük programını
tamamlanmış oldu.
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZ THY TEKNİK A.Ş.’DEKİ
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
ikinci gününde Atatürk Havalimanı THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizle bir araya geldi. İki
gün süren ziyaretlerden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden üyelerimiz
ise, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı
Genel Başkanımız Değirmenci’ye ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ettiler.

İşveren Vekilleriyle Görüşme

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Türk
Hava Yolları(THY) Teknik A.Ş.’de çalışan üyelerimizi ziyaret etti.
Ziyaretlerde, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner eşlik ederken Havacılık
Şube Başkanımız Yavuz Güver, şube yöne-

ticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz de ziyaret
esnasında hazır bulundu. İki günü kapsayan
ziyaretlerin ilki, İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Teknik A.Ş.’ye gerçekleştirildi.
Üyelerimizle tek tek tokalaşarak sohbet
eden Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, yeni dönem toplu iş
sözleşme sürecine ilişkin üyelerimizle istişarelerde bulundu. Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Yönetim Kurulumuz, Havacılık
Şube yöneticilerimiz eşliğinde ziyaretlerin

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri öncesinde işveren vekilleriyle
de bir araya geldi. THY Teknik A.Ş. Genel
Müdürü Ahmet Karaman ve Yardımcısı Fazıl
Çiftçi ile ayrı ayrı birer görüşme yapan Sendika yönetimimiz, toplu iş sözleşme sürecinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

İlk Görüşme Yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan saha
ziyaretlerinin ardından Genel Başkanımız
Değirmenci başkanlığındaki heyetimiz, Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi başkanlığındaki işveren heyetiyle yeni dönem toplu iş
sözleşmesinin ilk toplantısını yaptı.
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KADIN SENDİKA LİDERLERİ YETİŞİYOR
Öz Finans İş Sendikası "Finans Sektöründe çalışan
Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına 'Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Ekip Çalışması ve
liderlik, iletişim, Yasal Haklar, İş Yerinde Psikolojik taciz' başlıklı konular ile ilgili
eğitim verildi.
Öz Finans İş Sendikası
Kadın Komitesi Başkanı
Cennet Can proje ile ilgili
verdiği bilgide, "81 ilde en
az 1 sendika kadın temsilcisinin yetiştirilmesi için
6 il merkezimizde programlarımızı düzenliyoruz. Toplamda 100 kadın üyemize liderlik
eğitiminin yanında güncel çalışma hayatı ile
ilgili eğitimde veriliyor."dedi.
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Sendikanın yaklaşık olarak yüzde 40'ının kadın üyelerden oluştuğunu ifade
ederek, "Toplu İş Sözleşmelerinde kadın
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çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik güncel ve sürekli düzenlemeler yapılması konusunda gereken adımları
atma gayreti içindeyiz. Bunun yanında Finans Sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler
içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz.
Finans Sektöründe çalışan Sendikalı Ka-

dınlardan Liderler Yetiştirilmesi projemizle
81 ilden belirlenen kadın çalışanlarımıza iş
hayatında sendikal faaliyetlerde daha aktif
rol almalarını ve çalışmalarda etkin görev
üstlenmelerini eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. Projenin amacına ulaşacağına inanıyorum. Projeye desteklerinden dolayı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımıza
teşekkür ediyorum."diye konuştu.

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
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Genel Başkanımız Mehmet Şahİn Sİnop
Eğİtİm Programına katıldı
tik, çok zor süreçlerden geçtik, ama çok da
mesafe kat ettik. Çaykur olarak, Çaykur’daki
sendikacılığımız olarak daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum” ifadelerin kullandı. Çok
kısa bir zaman önce Doğu Karadeniz Şube
Başkanlığımızda ve temsilciliklerimizde
seçimlerin olduğunu belirten Şahin, “Rize
Şube Başkanımız Sultan Murat Karadağ’a,
yeni yönetime ve seçilen temsilcilerimize
başarılar diliyorum. Seçim mekanizması ne
kadar sağlıklı işlerse sizin arzu ettiğiniz, size
hizmet edecek arkadaşlarınızı yetkili yerlerde görürsünüz. Onlarda inşallah ellerinden
geldiğince Çaykur işçisine, sendikamıza ve
ülkemize hizmet ederler” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Şahin, Çaykur işyeri sendika temsilcilerimize yönelik Sinop’ta başlatılan eğitim
programına katıldı.
Sinop Uygulama Otelinde 7 Ağustos 2018
tarihinde başlayan seminere, Genel Başkanımız Mehmet Şahin'in yanı sıra, Genel
Başkan Yardımcılarımız Emin Sürücü, Tevfik Ali Hançeroğlu, Doğu Karadeniz Şube
Başkanımız Sultan Murat Karadağ, Eğitim
ve Mevzuat Daire Başkanımız Mustafa Erdoğan, Rize Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Başkan Danışmanımız Onur Sayılan,
Genel Müdürlük, Çay Araştırma, Ortapazar, Araklı, Selimiye, Tersane, Derepazarı,
Muratlı, Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, Fındıklı,
Ardeşen, Işıklı, Pazar, Kirazlık, Taşlıdere,
Melyat, Hemşin, Büyükköy, Musadağı, Sabuncular, Aşıklar, Çayeli, Paketleme, Salar-

ha, Güneysu, Camidağı, Ambarlık, Veliköy,
Cumhuriyet, Gündoğdu, Kalecik, Kendirli,
Kalkandere, Taşçılar, Karaca, Eskipazar, Of,
Sürmene, Araklı, Hayrat, Bölümlü Tirebolu
Çay Fabrikaları işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
“Şimdiye kadar kasten, bilerek, isteyerek
çiğnediğimiz hiçbir sözümüz olmadı”
Eğitim Programı açılışında bir konuşma
yapan Genel Başkanımız Mehmet Şahin,
"2007’de Çaykur’da örgütlenmeye başladığımızda verdiğimiz sözler vardı, taahhütlerimiz vardı. Onların arkasındayız. O günden
bugüne kadar kasten, bilerek, isteyerek
çiğnediğimiz hiçbir sözümüz olmadı. Bütün
sözlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.
Bu sözlerimizin başında samimiyet ve mücadele etmek olduğuna dikkat çeken Şahin,
hep daha iyi olsun diye birlikte mücadele et-

“Aramızda Dostluk,
Arkadaşlık İlişkisi Var”
Her yıl Sinop’ta Eğitim vesilesiyle temsilcilerimizle bir araya geldiğimizi ve eğitim
denildiğinde hep beraber bir araya gelerek
hasbihal etmek, sohbet etmek, birbirimizle
bizleri ilgilendiren konuları paylaşmak olduğunu vurgulayan Şahin, “Bunun ötesinde
ne sizler eğitim verecek konumdasınız nede
bizler eğitimciyiz. Aramızda dostluk, arkadaşlık ilişkisi var. Bu ilişki çerçevesinde, bilgimizi, becerimizi ve tecrübelerimizi sizlerle
paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.

“Çalışma Hayatındaki En Büyük
Reformdur”
Taşeron konusunda çok büyük bir adım
atıldığını belirten Şahin, “Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışma hayatındaki en büyük
reformudur. Bu düzenleme ile büyük ölçüde
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bir rahatlama sağlandı ama hala onun birtakım sıkıntılarını görüyoruz. Bunların başında
KİT’lerde çalışan işçilerin bir kısmı geliyor.
Toplamda 40-45 bin civarında işçi bundan
faydalanamadı. Kamuda alt işveren sözleşmesi ile taşeron dediğimiz çalışma şekli tamamen kalksın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Mevsimlik İşçi Meselesinde Kayda
Değer Adım Atılmadı”
Konuşmasında mevsimlik işçi meselesine
de değinen Şahin, şu ifadelere yer verdi:
“Mevsimlik işçi meselesine gelince henüz
kayda değer adım atılmadı. Birtakım kazanımlar elde edildi ama bunlar yetersiz. 5 ay
29 gün üst sınırı 9 ay 29 güne çıkarıldı. Bu
önemli bir adım. Belki bugün için bizi pek
fazla rahatlatmıyor ama en azından önümüz
açılmış oldu. Çaykur ile yaptığımız protokol
ile de bütün mevsimlik işçilerimizin en az
180 gün çalışabilmesini sağladık. Bundan
sonra 9 ay 29 gün hedefi için mücadele edeceğiz. Ama bu tek başına yeterli değil. Bunun olması için Çaykur’un da iş potansiyelinin artması lazım. Çaykur da iş yok biz 9 ay
29 gün aldık. Sonra bir iki yıl sonra topluca
faturasını öderiz. Çaykur, ya kapanır, ya satılır, ya özelleşir.
Çayımızın kurtuluşu, üreticiler olarak Çayı
asli geçim kaynağı olarak görmemizden
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geçer. Arazilerimiz aşırı bölünmüş vaziyette. Çayımızı asli geçim kaynağı olarak
görmediğimiz için gurbetten geliyoruz en
kısa sürede biçeyim, satıp gideyim diye düşünüyoruz. Böyle gördüğümüz bir ürünün
geleceği olmaz. O ürünün geleceği olmazsa Çaykur’un da geleceği olmaz. Çaykur un
geleceği olmazsa bizim geleceğimiz olmaz.
O yüzden bunun farkına varalım” açıklamasında bulundu.

“Örgütlü Toplumdan Korkmayalım”
Kayıt dışı olarak hala sendikalaşma oranının çok düşük olduğunun altını çizen Şahin, “Sendikalaşmanın önündeki engellerin
kaldırılması lazım. Sadece örgütlü olan
toplumdan Türkiye’ye hayır gelir. Örgütlü
toplumdan korkmamamız lazım. Ne kadar
örgütlü olursak o kadar güçlü ve beraberce
konuşabiliriz.
Taleplerimizi, şikayetlerimizi örgütlü olarak hep beraber dile getirebiliyoruz. Bunun
mücadelesini verebiliyoruz demektir. Bütün
çağdaş gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Özellikle İskandinav ülkelerde bu konuda çok
büyük mutabakat var. Norveç’te, İsveç’te
mutlaka işçi, hükümet ve özel sektör üçlüsü
ülkenin geleceğini ilgilendiren her konuda
beraber karar veriyorlar. Türkiye‘de de bu
böyle olabilir. Olması için hep beraber mücadele edelim. O yüzden sendikalaşmanın

önündeki engellerin kaldırılarak, sendikalaşma oranının artması lazım. Aksi maraba
düzeni olur. İşverenin köleleri gibi işçiler çalışmaya devam eder” dedi.
Genel Başkanımız Mehmet Şahin ayrıca,
Ülkemiz ve dünyanın yaşadığı sıkıntılı süreç
ve ekonomik sıkıntılar, İşkolu İstatistikleri,
Hak-İş'in kimliği, misyonu ve neden Hak-İş,
Mesyeb, sendikal hareketin önündeki problemler, Kıdem Tazminatı Fonu, ücretlerdeki
ağır vergi yükü, kayıt dışı çalışma ve zengin
ve yoksul arasındaki uçurum hakkında oldukça kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Genel Başkanımızın konuşmasından sonra
Dış İlişkiler Uzmanımız Onur Sayılan Mobbing ve Sosyal Diyalog konularında birer sunum gerçekleştirdi.
Ayrıca Eğitim ve Mevzuat Daire Başkanımız
Mustafa Erdoğan temsilcilerimize eğitim
süresince,
• Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma,
• Profesyonel Sendikacıların güvencesi,
• İşyeri Sendika Temsilcilerinin görevleri ve
güvenceleri,
• Kıdem Tazminatı,
• Askerlik Borçlanması,
• İş Mevzuatı
Konularında bilgilendirme yaptı.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
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MURAT İNANÇ’A BASIN MENSUPLARINDAN
YOĞUN İLGİ

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat
İnanç, basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat
İnanç, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın
Bayramı’ dolayısıyla basın mensuplarıyla
akşam yemeğinde bir araya geldi.

23 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen akşam yemeğine basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Yemeğe İnanç’ın yanı
sıra Genel Sekreter Rafi Ay, Genel Mali Sekreter Mehmet Kaplan, Genel Teşkilatlanma
Sekreteri Engin Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, Basın Danışmanı

Didem Boztaş ve şube/bölge/il/ilçe başkaları ile Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı
sendikaların basın danışmanları da katıldı.

“Tüm Gazetecilerin Basın
Bayramını kutluyorum”
Yemekte konuşan Genel Başkan Murat
İNANÇ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın
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Bayramı dolayısıyla tüm basın mensuplarının ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasında medya kuruluşlarının ve basın mensuplarının üstlendiği sorumluluk ve gösterdikleri özverinin takdire
şayan olduğunu ifade eden İnanç, "Biz de
sendika olarak basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunmak için o yıl bir program
düzenlemiştik. Geçen yıl ikincisini, bu yıl ise
üçüncüsünü yaptığımız bu programları, 24
Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile
birleştirerek geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

“Üye Sayısı Hızla Artan
Sendikayız”
Öz İplik-İş Sendikasının çalışma hayatının
içerisinde sorunlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten, Türkiye’nin sorunlarıyla
ilgili çözümler üreten bir sendika olduğuna
vurgu yapan İnanç; “ Dokuma ve deri işkolunda 30 bine yaklaşan üyesiyle ve üye sayısı da hızla artan bir sendikayız. Bu anlamda
sorunlarımızı ve çalışma hayatının sorunlarını da Türkiye’nin gündemine taşımak ve
çözüm yolunda sizlerin bizim sesimiz olmanızı diliyoruz” dedi.
İnanç, Öz İplik-İş Sendikasının örgütlü olduğu işkolunda kayıtlı 1 milyon 50 bin çalışanın
bulunduğuna dikkat çekerek, dokuma, hazır giyim ve deri sektöründeki her çalışana
ulaşmak istediklerini dile getirdi. İnanç, kayıtlı çalışanlar arasında sadece 50 bin kişinin
toplu sözleşmeden faydalandığını belirtti.

“Arabuluculuk Sistemi Çalışanların
Ücret Kaybına Neden Oluyor”
İşçi ile işveren uyuşmazlıklarında getirilen
zorunlu arabuluculuk uygulamasını eleştiren İnanç, şunları kaydetti: "Yargının iş yükünü alalım derken biz çalışanların kayba
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uğramasına sebebiyet veren bu uygulamanın doğru olmadığına inanıyoruz. Sendika
olarak bu konuda hem eğitim seminerleri
düzenledik hem de Cumhurbaşkanımıza
mektup yazdık. Türkiye'de bu konuda Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Çalışma
Bakanlığına mektup yazan tek sendikayız.
Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor, çalışma hayatına zarar veriyor, çalışanların ücret kaybına neden oluyor."

“Kayıt Dışı Çalışanlar, Kayıtlı
Çalışan İşçiler İçin Tehlikedir"
Öz İplik-İş’in dokuma, hazır giyim ve deri iş
kolunda örgütlü olduğunu ve 30 bine yakın
üyesinin bulunduğunu belirten Genel Başkan Murat İnanç, örgütlü oldukları işyerlerinde ünlü markalara üretim yapıldığının da
altını çizdi.
Öz İplik-İş Sendikasının kayıt dışı istihdama
karşı mücadele yürüttüğünü vurgulayan
İnanç, "Kayıt dışı bir çalışan demek, kayıtlı bir
çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması demek. Onun için toplu sözleşmeye dahil olmayan her işçi, çalışma şartları iyileştirilmeyen her işçi kendi yarınlarını

tehlikeye attıkları gibi sendikalı işçiler için
de ciddi bir tehlike oluşturuyor. " ifadelerini
kullandı. İnanç, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında Çalışma, Sosyal Politikalar ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk'tan randevu istediklerini belirterek,
bu sorunun bütün sendikaların ortak hareket etmesiyle çözüleceğine inandığını dile
getirdi.

“Proje Sendikacılığında Öncüyüz”
Çalışanların sorunlarını gündeme taşıma ve
yetki makamlarına öneri sunma noktasında
Öz İplik-İş Sendikasının proje sendikacılığında önde olduğunu belirten İnanç, “sektördeki
sendikalar arasında kadın komitesi bulunan
ve projeler yürüten tek sendikayız” dedi.

“Sendikamıza Yönelen İthamlara
Karşı Hukuki Süreç Başlıyor”
Genel Başkanı Murat İNANÇ, son dönemde
Öz İplik-İş’e ilişkin bazı gazetelerde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Öz
İplik-İş’e yönelen ithamlara, iddia ve tezviratlarla ilgili hukuki sürecinin başlatılacağını
da bildirdi.

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
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BAŞKAN DEVLET SERT, ZİYARETLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR

Sert, Öz Sağlık-İş Sendikamızın Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İstanbul iş yeri temsilcilerimizle bir
araya geldi. Örgütlenme çalışmalarımız ve
sorunlarımızı masaya yatırarak, yol haritamızı oluşturduk.

İzmir Sağlık il Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ile İzmir Sağlık Müdürlüğü Personel
Hizmetleri Başkanı Şaban Koçoğlu, ASP
İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlar’ı ziyaret etti.
İzmir’deki işyerlerimizin Temsilcileriyle bir
araya gelen Sert, toplantı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, ASP Manisa İl Müdürü Murat Konan ve Yardımcısı
Eyüp Uzun, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Polat, Tv programımız ve Manisa ilindeki Sendikamızın işyeri
temsilcileri ve üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Genel Merkez yönetimimiz ile Kayseri’de
yoğun bir program gerçekleştirdik. Kayseri
Sağlık-Sen Şube Bşk. Mahmut Faruk Doğan
Bey’i ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop Bey’i ziyaret
ettik.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü
Bey’i, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul
Yücebaş Bey’i ekibimizle birlikte ziyaret ettik.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan
Benli Hocamızı ve Kayseri ASP İl Müdürü
Nevzat Özer Bey’i ziyaret ettik.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret ettik.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
İlhami Çelik Hocamızı ziyaret ettik. Ardından
Şehir Hastanesi Temsilci ve Üyelerimizle
toplantı gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Devlet Sert, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belpa A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çelik’i ziyaret ederek, çalışanlarımız
hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Sendikamız Öz Sağlık-İş Genel Başkanı
Devlet Sert ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz
bugün, T.C Sağlık Bakan Yardımcısı, Prof.
Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret
etmiştir. Bakan yardımcısına sunulan raporda kadroya geçen üyelerimizin yaşadıkları
ortak sorunlar yazılı olarak sunulmuş olup
bu sorunların çözümü noktasında Bakanlık-Sendika bağlamında bir komisyon kurulması da talep edilmiştir.
Aynı çalışma, T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığına da yazılı rapor halinde
sunulmuş olup sosyal hizmet işçisi üyelerimizin sorunlarının çözümü için de Bakanlık-Sendika bağlamında bir komisyon kurulması talep edilmiştir.
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Yenimahalle İlçe Teşkilatı, AK Parti Yerel
Yönetimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
Kamu Denetleme Kurulu, Etik Kurulu, T.C.
İçişleri Bakanlığı, TBMM, Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA, SGK, Çekom, EOS
Hijyen, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç
Dairesi, ÇSGB T.İ.S., Saray Engelsiz Yaşam
Kurumu'ndan ziyaretçilerimiz teşrif ettiler.
Genel Başkanımız Sert, Strateji Geliştirme
Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer’den, ‘’İlave
Tediye Ücreti, İkramiye Alacağı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı, Yol Yardımı, Ücret Zammı, Bulaşıcı Hastalık ve Risk Primi, Kıdem ve
Yıllık İzin’’ sorunlarının ele alındığı raporun
değerlendirilerek bu sıkıntıların giderilebilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında
Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşlara uygulamaya ilişkin yazı (genelge)
yazılmasının aciliyet arz ettiğini ifade etti
Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışmakta olan sendikamız üyesi personellerin
kadroya geçiş sonrası kurumlarda mali açıdan yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırlanan
rapor Genel Başkanımız Sayın, Devlet Sert
tarafından Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer’e yapılan
ziyarette elden sunuldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter
Bey’i makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i
makamında ziyaret ederek Sendikamız web
sayfasında da yayınlanan, Sosyal Hizmetler
de çalışan üyelerimizin sorunları ve çözüm
önerilerinden oluşan dosyayı elden takdim
etti. Bakanımıza gösterdiği ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde
başarılar diliyoruz.
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Sendikamızın Yeni Genel Merkez Binası 15
Mayıs 2018 Salı günü Saat 11:00 da törenle
açıldı.
Konfederasyonumuz Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Sağlık-İş Genel
Başkanımız Devlet Sert’in Konuşmalarının
Ardından Misafirleriyle Beraber Açılışımızı
Gerçekleştirdiler.
Açılışımıza Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Müsteşarı Mazhar Yıldırımhan,
Danıştay Üyesi Av. Muharrem Özkaya, ÇSGB
İş Sağlığı ve Genel Müdürü Op. Dr. Orhan
Koç, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Toruntay, Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, ÇSGB Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire
Başkanı Hicret Bozoklu, ÇSGB Bakan Danışmanı Yavuz Aksanoğlu, Öz-Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, MOBBING
Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı
İsmail Akgün, Sağlık-Der, Anadolu Gençlik
Derneği Ankara Şube Başkanı Hasan Karaman, Memur-Sen, Hizmet-İş Sendikası,
Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus
Değirmenci, Öz-Finans-İş Sendikası Genel
Başkanı Ahmet Eroğlu, Öz-İplik-İş Sendikası, Öz-Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı
Ömer Yılmaz, Türkiye OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Öz-Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karaderili, Enerji-İş
Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy,
Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder
Avcı, KKTC Kamu-Sen, Medya-İş Sendikası
Genel Başkanı Türker Çeltik, Öz-Toprak-İş
Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, Öz-İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet
Nur Güllüoğlu, Öz-Petrol-İş Sendikası, Özİnşat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya
Koca, Öz-Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-1 Nolu Şube, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-2 Nolu Şube, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-4 Nolu Şube, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-5 Nolu Şube, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-6 Nolu Şube, Hizmet-İş Sendikası
Ankara-7 Nolu Şube, Grannos Hotel, Balgat
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Devlet Denetleme Kurulu, Av. Şevket Baysal, Av.Leyla Yıldız Aygül, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kuveyt
Türk, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, AK Parti

Öz Sağlık-İş Sendikamızın İl Başkanlar Kurulu toplantısını 14 Mayıs’ta Emek Konukevi’nde gerçekleştirdik. Örgütlenme faaliyetleri, KHK süreçleri, sendikal motivasyon ve
çalışma hayatımızın sorunları konusunda
sunumlar gerçekleşti.

T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve
Aile Bakanlığı’nın Yayınladığı
Temmuz 2018 İstatistiklerinde Yine
Zirvedeyiz
Öz Sağlık-İş Sendikası iş kolunda en büyük
sendika durumuna geldi.

'ORDAYDIM' Galası'na Yoğun İlgi
Öz Sağlık-İş Sendikamız tarafından hazırlanan ’’15 Temmuz Gecesi 112 Acil Ambulans
Sürücülerinin Kahramanlıkları ve Tanıklıklarını’’ konu alan ’’ORDAYDIM’’ Kısa Belgesel
Filminin Gala tanıtım toplantısı yapıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sağlıkta Şiddet ve
Sosyal Mobbing konulu Basın Bildirisi yapıldı.

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
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ÖZ TAŞIMA-İŞ, KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ
AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İş kolunda lider konumda olan Öz Taşıma-İş
Sendikası, Kayseri İl Temsilciliği açılışını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının
okunmasının ardından başlayan program
İl Temsilcisi Ahmet Özdemir’in selamlama
konuşmasıyla devam etti.
Açılışta ilk olarak söz alan Öz Taşıma-İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay;
“Yolunda emin adımlarla yürüyen Sendikamız, bugün Kayseri İl Temsilciliğinin açılışını
gerçekleştiriyor. İşkolundaki liderliğini sür-

dürerek, her geçen gün büyüyen ve gelişen
Sendikamız, Kayseri Ulaşım A.Ş. ile de güzel
bir birliktelik oluşturmuş durumda. Bu vesile ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürüne
ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha da büyüyecek, daha çok güçlenecek ve daha çok emekçi kardeşimize fayda sağlayacağız. Kayseri İl Temsilciliğimiz
Kayserimize, üyelerimize ve çalışma hayatına hayırlı olsun” dedi. Genel Başkan Toruntay’dan sonra konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş.
Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise; “Biz

Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak, Öz Taşıma-İş
Sendikasından önce başka bir sendika ile
çok hoş olmayan bir tecrübe yaşadık. Ancak
sonrasında Öz Taşıma-İş Sendikasıyla görüşüp, Toplu İş Sözleşmemizi imzaladıktan
sonra sendikacılığın ne olduğunu gördük.
Ben hem şahsım adına hem de işletmem
adına Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanına ve ekibine teşekkürlerimi sunuyor, İl
Temsilciliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Programda son
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olarak söz alan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise; “Her geçen
gün büyüyen Öz Taşıma-İş Sendikamızı kutluyorum. HAK-İŞ’in kendi elleriyle yoğurup,
büyüttüğü sendikamız yoluna güçlenerek
devam ediyor. İnşallah, HAK-İŞ olarak güçlü
olduğumuz Kayseri’de daha da güçlenecek
ve büyüyeceğiz. Öz Taşıma-İş Sendikamızın
Kayseri İl Temsilciliğinin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Açılışa; HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası
Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi,
Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve müdür yardımcıları, HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların
genel başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların il başkanları
ve çok sayıda üye katıldı.

ÖZ TAŞIMA-İŞ TEKPARK A.Ş.’DE TİS GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI
Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekpark A.Ş.’de Toplu
İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başladı.
Genel Başkan Mustafa Toruntay ve Genel
Başkan Yardımcısı Rıdvan Yaman’ın katılımıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Tekpark A.Ş.’yi ziyaret eden heyet, Tekpark A.Ş. Genel Müdürü Ali Osman Yaşar ile
görüştü.
Tekpark A.Ş. Genel Müdürü Ali Osman Yaşar
ile TİS görüşmelerini başlatan Öz Taşıma-İş
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,
görüşmelerin olumlu ve samimiyet çerçevesinde geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI TEMSİLCİLER MECLİSİNİ TOPLADI
Öz Taşıma-İş Sendikası, Genel
Başkan Mustafa Toruntay’ın liderliğinde sendika Genel Merkez Konferans Salonu’nda Genişletilmiş
Temsilciler Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi. İş yerlerindeki sorun ve
şikayetlerin konuşulduğu toplantıda sendika temsilcileri, üyelerin
istek ve taleplerini Genel Başkan
Toruntay’a iletti. Yaşanan sorun ve
aksaklıklarla ilgili çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıya Genel
Başkan Yardımcısı Murat Şimşek
ve Toplu İş Sözleşmesi Dairesi
Başkanı Mehmet Kılıç katıldı.
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7 YIL SÜREN MAHKEMEDEN SONRA TOPLU
SÖZLEŞMEMİZİ İMZALADIK

28 Haziran 2018 tarihinde Oleyis Sendikamız
ile İstanbul Hilton otelleri arasında toplu iş
sözleşmesi imza töreni yapıldı.
Düzenlenen imza törenine HAK-İŞ Genel
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Oleyis Sendikası
Genel Başkanı Vedat Böke, Türkiye Otelciler
Birliği Başkan Yardımcısı, Hilton Worldwide
Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü

Armin Zerunyan İstanbul Hilton Genel Müdürü Tolga Aytan, Hilton İnsan Kaynaklar
Koordinatörü Hakan Özcan katıldı.İşçilerimizle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sendikamız Genel Başkanı Vedat Böke imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki taraf
için de hayırlara vesile olması dileğinde bu-

lundu. OLEYİS Sendikası ile Kazan Yayıncılık
Kültür ve Turizm Ticaret A.Ş (Mülkiyeler Birliği) işyerinde 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı. 4.Dönem Toplu İş Sözleşme İmza
Törenine Genel Başkanımız Vedat Böke ,
OLEYİS Sendikası yöneticileri, Mülkiyeliler
Birliği Vakıf ve Dernek Başkanı Dinçer Demirkent, Kazan Yayıncılık Kültür ve Turizm
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Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Yüksel, Başkan Yardımcısı Canber Gürer
Mülkiyeliler birliği Genel Sekreteri İlker Akçasoy, ve sendika üyelerinin katılımlarıyla
gerçekleştirildi. Sendikamız 15 Temmuz Şehitleri Abide’sinde bir anma programı gerçekleştirdi. Programa Genel Başkanımız Vedat Böke, Merkez Yönetim kurulu üyelerimiz
ve kadın komite başkanımız katıldı. 15 Temmuz şehitleri mezarları başında dua edildi.
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Konfederasyonumuz Hak-İş Kadın Komitesi
tarafından yürütülen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesine Aydın ilinde yapılan
Eğitime; Kadın Komite Başkanımız Serpil
açıkgöz, Hukuk Müşavirimiz Av.Yılmaz içöz,
Ege Şube Başkanımız Kemalettin açıkgöz,
Ege şube kadın komite başkan yardımcımız
Ebru altıner, İzmir Hilton Oteli çalışan kadın
üyelerimizden Demet güzel, Fatma ok, Ay-

dın Devlet Hastanesi işyeri baş temsilcimiz
Nazan yakış, ve üyemiz Fadime kırğız katıldı.
İki gün süren eğitimin ardından sertifikalarımız aldık.

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
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“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ ETKİNLİKLERİ”
KAPSAMINDA ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI'NDAN
ANLAMLI ORGANİZASYON

Öz Ağaç-İş Sendikası "Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinlikleri kapsamında Kayseri Sevgi
Evlerinde kalan kimsesiz çocuklar ile down
sendromlu, lösemili, otistik 650 yavrumuza
piknik ve konser organizasyonu düzenledi.
Sunuculuğunu Kral FM Dj Afrikalı Ali'nin

yaptığı, ünlü sanatçı Bülent Serttaş ve İstanbul Girls Orkestrasının konser verdiği etkinliğimizde ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'da
çocuklarımızın yanında olarak etkinliğimize
destek verdi. Piknik yapan, oyunlar oynayan
çocuklarımız ise gönüllerince eğlendi.

Organizasyonda kısa bir konuşma yaparak
etkinlik hakkında bilgi veren Genel Başkan
Vekilimiz Av. Tuncay Dolu; Sendikamızın 2
yıl içerisinde 7.sini düzenlediği "Biz Büyük
Bir Aileyiz" etkinliklerinin 6’sını çocuklar
için düzenleyerek ayrıca farkındalık yarattığını belirtti. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel
Merkez Yönetimi olarak birlik, beraberlik ve
dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilerken etkinliğimize maddi manevi
desteklerini esirgemeyen Boydak Holding,
Kilim Mobilya, İpek Mobilya, Ergül Mobilya,
Flekssit Mobilya ve diğer işverenlerimize,
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ’e bağlı
Sendika Yöneticilerimize, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe Belediye
Başkanlıklarına, AK Parti ve MHP İl Başkanlarımıza, Sevgi Evleri Yetkililerimize ayrıca etkinliğimize katılarak bu anlamlı günümüzde yanımızda olan sanatçılarımız Bülent
Serttaş, İstanbul Girls Orkestra ekibi ve Arzu
Yanardağ'a tüm emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyoruz.

ÖZ AĞAÇ-İŞ EĞİTİM VE SOSYAL TESİSİMİZ “ESTİM”
ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN
Öz Ağaç İş Sendikası Genel Merkez
Yönetimi bir ilki daha gerçekleştirerek
sendikamıza ve üyelerimize hizmet
verecek Antalya Side’de Sosyal tesis
açıyor.
Öz Ağaç-İş Sendikası yenilikçi bir projeye daha imza attı ve üyeleri için Antalya Side’de eğitim ve sosyal amaçlı
kullanabilecek bir tesis satın aldı. Her
zaman üyeleri için faydalı projelere
imza atan Genel Merkez Yönetimimiz
faaliyete geçireceği Öz Ağaç-İş Sendikası Eğitim Ve Sosyal Tesisi (ESTİM) ile
de sendikacılıkta önemli bir başarıya
imza attı. Öz Ağaç-İş Sendikası Eğitim
Ve Sosyal Tesisimizin tüm üyelerimize
hayırlı olmasını dileriz.
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ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI YİNE İŞ KOLUNUN LİDERİ
Öz Ağaç İş Sendikası tarihinin en yüksek
üye sayısına ulaşarak yine mobilya, kâğıt ve
ağaç sanayi işkolunun lider sendikası oldu.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ayı verilerine göre sendikamız yine iş kolunun lideri oldu. Ayrıca
üye sayısında da önemli bir artış sağladı. Öz
Ağaç-İş Sendikamız iş kolundaki bütün sendikaların üye sayısı toplamından daha büyük
bir sendika olma özelliğini korudu.

HEDEF 2020 YILINDA 20 BİN ÜYE
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan V. Av.
Tuncay Dolu sendikamızın büyümesi ile ilgili yaptığı açıklamasında hedeflerinin 2020
yılında 20 bin üyeye ulaşmak olduğunu vurguladı. Tuncay Dolu açıklamasında; 2018 ve
2019 yılında teşkilatlanmaya önem vererek
çalışmalarını yürüttüklerini ve üye sayısını
arttırarak da hedefledikleri büyüme oranına
ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı. Yıllardır iş kolunun lideri olan sendikamız, 2018

yılında da kendi rekorunu egale ederek ilk
hedefini başardı diyen Dolu, ancak bu sayıyı
yeterli bulmadıklarını hedeflerinin 2020 yı-

lında 20 bin üyeye ulaşmak olduğunu bunun
içinde gece gündüz demeden çalıştıklarını
ifade etti.

2018 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMIMIZı
GERÇEKLEŞTİRDİK
Öz Ağaç-İş Sendikası baştemsilci ve temsilcilerimize yönelik 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim
Programını Antalya Side'de gerçekleştirdi.
Genel Merkez Yönetimimiz, Şube Yöneticilerimiz, örgütlü olduğumuz işyerlerindeki
baştemsilci ve temsilcilerimizin katıldığı
programda katılımcılara sendikamızın genel
durumu, baştemsilci ve temsilcilerimizden
beklentiler ve temsilcilerimizin talepleri,
sendikamızın gelecek hedef planları hakkında bilgi verildi. Baştemsilci ve temsilcilerimize alanının uzmanları tarafından sendikal
örgütlenme ve faaliyetler hakkında eğitimler
verildi. Sendikamızın Genel Sekreteri Mert
Doğan Bozkır'ın açılış konuşmasıyla başlayan programımızda Genel Başkanımız Eyup
Karaderili katılımcılara hoş geldiniz konuşması gerçekleştirdi.
Genel Başkan Vekilimiz Av. Tuncay Dolu'da
baştemsilci ve temsilcilerimize sendikamızın faaliyetleri ve genel durumu hakkında
bilgi verdi, baştemsilci ve temsilcilerimizden
sendikamızın beklentilerini anlattı. Ayrıca
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baştemsilci ve temsilcilerimize Sendikamızın mali durumu, iştirakleri MEYSEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ve
İSGEM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi hakkında da bilgi verildi. Eğitimimize konuşma-

cı olarak katılan Yahya Düzenli ise sendikal
örgütlenmenin önemi hakkında baştemsilci
ve temsilcilerimizi bilgilendirdi. Programın
ardından eğitimimize katılan baştemsilci ve
temsilcilerimize katılım sertifikaları dağıtıldı.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
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"BİZİ ANCAK ÇALIŞMAK KURTARIR"
yal haklarının belirlenmesinde esas alınacak
Toplu Sözleşme hükümlerindeki ücret zamlarının enflasyon karşısında korunaklı olmadığı kanaatimizi ilgilerle paylaştık.
İstişare niteliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı ve ziyaretlerde gerek bakanlıklar nezdinde gerekse bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları nezdine gerçekleştirdiğimiz toplantı ve
ziyaretlerde Enerji İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Sayın Mahmud Altunsoy “ Lüzumu
söz konusu olduğunda yeni bir toplu sözleşme müzakerelerinde üzerimize düşen
vazifeyi ziyadesiyle yapacağız.” beyanında
bulundu.

ilgili bakanlıklar, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile siyasi parti genel
başkanlıklarıyla resmi yazışmalar
gerçekleştirdik. Başvurularımızda
kadro düzenlemesinin eksik kalan ya da adil ve eşitlikçi olmaktan
uzak yanlarını dile getirdik.

Taşeron işçilerin kadroya alınması sürecindeki aksaklıklar için salt eleştiri ve demagojinin ötesine geçerek, Cumhurbaşkanlığı,

Taşeron çalışanlara kadro düzenlemesinin topal yönlerinin yanı sıra
düzenlemeye konu işçi arkadaşlarımız için yürürlüğü söz konusu
olan 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin geçici 23. Maddesi
uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına
geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sos-

Enerji İşçileri Sendikası olarak üyelerimiz
için üyelerimizle hareket ederek sergilediğimiz çalışmaların vicdani tatmin sunan neticelerini, vakit kaybetmeden ve heyecanını
yitirmeden ivedi bir şekilde sosyal medya
hesaplarımızdan ve resmi internet sitemizde başta üyelerimiz olmak üzere iş hayatının
aktörleri ile paylaşıyoruz.
Her an ulaşılabilir, “enerjik”, dinamik ve genç
sendikamızın bilişim ve inovasyon çağının
etkin platformlarında yer alan sosyal medya
hesapları ve kurumsal internet sitesi üzerinden ivedi bilgi paylaşımları sağlanmakta
gerek üye işçilerimiz gerekse de çalışma ortamının aktörleri ile hızlı ve nitelikli iletişim
bağlantıları sağlanmaktadır.
Hülasayı kelam sergilediğimiz performans
ve yürüttüğümüz çalışmalar, şeffaf bilgi
paylaşımlarıyla birlikte işçi dostlarımızın da
teveccühü ile 6717 üye sayısına ulaşmanın
haklı kıvancını taşıyoruz. Sayın Genel Başkan Mahmud Altunsoy’un sendika genel
merkezi içerisinde, bölge, il ve iş yeri temsilciliklerinde bir motto haline getirdiği o anlamlı sözü ile siz değerli okuyucuları saygılarımızla selamlıyoruz. “Bizi ancak çalışmak
kurtarır.”

HAK-İŞ KONFEDERASYONU / Eylül 2018

LİMAN-İŞ SENDİKASI
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lİMAN-İŞ SENDİKAMIZ BÜYÜMEYE
DEVAM EDİYOR

Liman-İş Sendikası ile İzmir’de faaliyet gösteren SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama
A.Ş (STAD) arasında süren toplu iş sözleş-

mesi görüşmeleri 05.06.2018 tarihinde son
oturumda uzlaşma ile sonuçlandı. Sözleşme , STAD Genel Müdürü Haluk URUL,

Liman-İş Sendikasının desteği ile Temmuz ayında İskenderun-Arsuz Tatarlı Köyü’ne dikilmek üzere hazırlanan 18
metre uzunluğundaki şanlı Türk bayrağımız Suriye/Lazkiye ve Akdeniz açıklarından geçen bütün gemilerin görebileceği bir şekilde konumlandırıldı. Şanlı bayrağımız her zaman vatan semalarında dalgalanmaya devam edecektir.
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Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder
AVCI , yöneticiler ve tüm çalışanların katılımı
ile imzalandı.
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(ITF)’nun yürüttüğü ortak çalışmalarla ilgili
olarak ITF Limanlar Departmanı Yetkilisi
Enrico Tortolano Liman-iş Sendikasını ziyaret etti. Enrico Tortolano ile Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı yürütülen
ortak projelerin değerlendirmesini yaparak
, yapılması planlanan yeni projeler hakkında
istişarede bulundular. Enrico Tortolano’ya
Liman-İş Sendikasının örgütlü olduğu ve örgütlenme çalışmaları yürüttüğü yerler hakkında bilgi verildi. Enrico Tortolano ile birlikte
limanlara ziyaretler yapıldı.

Liman-İş Sendikası Büyümeye
Devam Ediyor
2017 Temmuz ayında 4,263 üye sayısına sahip olan Liman-iş Sendikası yapılan örgütlenme çalışmaları ile birlikte 2018 Temmuz
ayı istatistiklerine göre 5,119 üye sayısına
ulaşmıştır. Sendika yoğun bir şekilde örgütlenme çalışmalarına devam etmektedir. Bu
çalışmalardan biri de Zonguldak Erdemir
Limanın’da yükleme, boşaltma işleri yapan
Ceyport’tur. Ceyport’ta yürütülen örgütlenme çalışmaları kapsamında işçiler arasında
oluşan büyük bir dayanışma ve birlik sonucu
örgütlenme çalışmaları tamamlanmış olup
Bakanlık tarafından sendikaya, çoğunluğu
sağladığına dair belge gönderilmiştir.

Liman-İş’in örgütlenme çalışmaları yürüttüğü ve çoğunluk tespiti aldığı Güney Ecza
Kooperatif’inde işten atılan üye hakkında
Liman-İş’in yürüttüğü dava Ağustos ayında
sonuçlandı. Toplu istifaları hayatın akışına
uygun bulmayan mahkeme, bu durumu, iş
akdinin sendikal nedenle feshedilmesine kanıt olarak değerlendirdi. Mahkeme işverenin
13 aylık brüt maaş tutarında sendikal tazminat ödemesine ve üyenin işe iadesine karar

verdi.İşveren üyenin işe
iadesini gerçekleştirmemesi durumunda dahi 13
aylık brüt maaş tutarındaki tazminatı ödemek
zorunda kalmıştır.
Liman-İş Sendikası ve
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu
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KKTC KAMU-SEN
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Herkes Şok eylemlere hazır olsun

Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Genel Başkanı Metin Atan “Herkes Şok eylemlere hazır olsun. Başbakan’ın akaryakıt artışıyla ilgili olarak bize, akaryakıt artışının 21
günde bir olduğunu ancak bunun düne denk
geldiğini o yüzden bundan bir farklılık yaratılmaması gerektiğini söyledi. Bu zamlardan
sonra gidip vatandaşa daha fazla fedakarlık
yapın dememiz söz konusu olamaz” dedi

Kesinlikle Kabul Etmeyiz
Başbakan’ın 5 sendikayı çağırıp ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili
alınan kararın arifesinde uzlaşı arayışına
girdiğini belirten Atan “Bizim yüzde 1 kesinti
olayına sıcak bakmadığımızı tüm kesimlerden kurum kuruluşlardan örtülü ödeneklerden, cumhurbaşkanlığından başlamak
üzere partilerden, yurt dışı harcamalarından
kesilmesi durumunda bunu üyelerimizden
talep edebileceğimizi söyledik. Bunun dışında böyle bir şeyin uygun olmadığını görüp
yüzde 1’lik kesintiyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi söyledik” diye konuştu.

Hukuksal Süreç Başlatılacak
Yasa gücündeki kararnamenin geri çekilmemesi durumunda 5 sendika olarak hukuksal süreç başlatacaklarını belirttiklerini
açıklayan Atan “Yasaya aykırı bir durum var.
29 Ağustos Çarşamba gününden itibaren de
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ek mesaiye gitmeme eylemini başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Toplumsal özveri
denildiği zaman tek kesimden değil, bütün
kesimlerden almak lazım bu özveriyi. Kimse bunu yanlış yere çekmesin. Sendikalar
yüzde 1’lik kesintiyi kabul etti gibi bir algı
yaratmaya çalışmasın. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konu açılmamak üzere
kapanmıştır. Bu ülkede tabii ki aynı gemideyiz. O yüzden zorluklarda da, güzelliklerde
de elimizi taşın altına koyacağımızı söyledik”
dedi, şöyle devam etti:

Kabul Etmeyiz, Etmiyoruz
“Yalnızca kamu görevlilerinden kesinti yapılmasını kesinlikle kabul etmeyiz, etmiyoruz.
Sonuç olarak bir uzlaşı sağlanamadı. Başbakan iyi niyetli olarak bu kararı dünkü Bakanlar Kurulu’na götürüp buradan çıkacak
kararın arkasında duracağını söyledi. Tabii
ek mesai yapan çok kritik yerler var. Örneğin
Ercan Havaalanı var. İtfaiyeler greve girdiği
zaman uçaklar inmeyebilir. Sivil Havacılık
İtfaiye Bölümü ek mesaileri full olduğu için
bu karara uyacaklar ve işe gitmeyecekler.
Dolayısıyla uçuşlarda çok büyük kaos yaşanacak”

Sağlıkta Kaos
Özellikle sağlıkta başlayacak eylemin çok
kritik olacağına işaret eden Atan “Sağlıkta

bir fark var. Çalışma saatleri dışında resmi
tatiller dışında doldurtuluyor. Dolayısıyla
resmi tatiller sağlıkta tamamen ek mesaidir.
Bizim sağlıkta ek mesaiye kalmamamız demek hiçbir personelin olmayacağı anlamını
taşıyor.
Bu tehlikeyi görmeleri gerekiyor. Biz burada
sadece acil servis ve yoğun bakımı dışarıda
bırakıyoruz.
Kötü halde hastaneye gelenlere yardım edilecek, yoğun bakımdaki hastalarımız mağdur edilmeyecek. Fakat hiçbir hemşire içeride olmayacak. Net olarak söylüyorum ülke
bir kaos’a doğru gidecek. Biz toplum çıkarı
için herşeyi yapmaya hazırız fakat ülkenin
her kesiminin özverisiyle yapılmalı. Ambulansların hizmet şemaları ayrı değil. Dolayısıyla ambulansların ek mesaiye gitmemeleri hiçbir ambulansın çalışmaması demek
oluyor” ifadesini kullandı.

Şok Eylemler
“Herkes Şok eylemlere hazır olsun” uyarısında bulunan Atan “Başbakan’ın akaryakıt
artışının 21 günde bir olduğunu ancak bunun
düne denk geldiğini o yüzden bundan bir
farklılık yaratılmaması gerektiğini söyledi.
Bu zamlardan sonra gidip vatandaşa daha
fazla fedakarlık yapın dememiz söz konusu
olamaz” dedi.

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI
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ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ
HIZLA DEVAM EDİYOR
Hatay İmar San. A.ş. Ve Hatay İmar
Otopark İle Sözleşme İmzaladık
Hatay İmar San A.Ş. ve Hatay İmar Otopark
ile Haziran ayı içerisinde 2.5 yıllık Toplu İş
Sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar tarafından da onaylanan ve beğenilen sözleşmenin
hem işçilere hem işyerine hem de sendikaya
hayırlı olması temennisi ile sözleşme karşılıklı imza edilmiştir. Haziran ayı içerisinde
imza edilen sözleşme sonrası çalışanlar
Kurban Bayramı öncesi tam maaş ikramiyelerini almışlardır.

Superlit Boru İle Örgütlenme
Çalışmaları Son Safhasında
2014 Yılında başlayan örgütlenme faaliyetleri 2018 yılında çalışanların %70 oranında
sendikamıza üye olması ile doruk noktasına
ulaşmış ve sendikamız Superlit Boru adlı
işyerinde yetki belgesini almış ve Toplu İş
Sözleşmesi yapma hakkına sahip olmuştur.
İş yerinin mahkemeye yetkinin durdurulması için yaptığı itiraz reddedilmiş ve bu aşamadan sonra sendikamız ile işveren Toplu İş
Sözleşmesini başlatmak için masaya oturmuştur.
Olumlu geçen toplantılar sonrasında araya
bayram tatilinin girmesi nedeniyle zorunlu
olarak, karşılıklı iyi niyet doğrultusunda olay
arabulucuya bırakılmış olsa da arabuluculuk

süresi içerisinde belirlenecek gün ve saatte
taraflar Toplu İş Sözleşmesini imzalamak
için masaya oturma konusunda mutabık
kalmışlardır.
3 yıl gibi uzun bir süreç sonrasında işveren
Toplu İş Sözleşmesi yapmaya ikna olmuş
olup bu durum çalışanlar tarafından büyük
bir sevinçle karşılanmıştır. 3 Yıl gibi uzun bir
süreçte çalışanlar ile irtibat hiç kesilmeden,
kendileri ile sürekli görüşerek, toplantılar
yaparak ve zaman zaman yükselen isyanlarını bastırıp sabırlı olmaya ve sağduyulu
davranmaya davet ederek, Çalışma alanları-

na zarar vermeden ve işveren ile ilişkilerinde
sıkıntı yaşatmadan süreç yönetilmiş ve istenilen aşamalara gelinmiştir.
Akıncılar Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi için yapılan toplantılarda uzlaşma
sağlanamamıştır.
Bu nedenle süreç
Yüksek Hakeme kadar gelmiş olup Yüksek
Hakemin sözleşmeyi bağıtlaması beklenmektedir.
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ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI
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TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN’İ
ZİYARET ETTİK

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı
Mahmut Arslan, 27 Temmuz 2018 tarihinde
TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen’i ziyaret etti. Ziyaretinde Arslan’a, HAK-İŞ Genel

Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve Öz İletişim-İş
Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu eşlik etti. Görüşmede Öz İletişim-İş
Sendikamızın örgütlü olduğu TÜRKSAT A.Ş.

üyelerimizle ilgili hususlar ve beklentiler konusunda görüşmelerde bulunuldu.

HAK-İŞ ve ÖZ İLETİŞİM-İŞ'TEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKAN YARDIMCISI SAYAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
olsun dileğinde bulundu. Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve
Türksat’ta yetkili olan konfederasyonumuza
bağlı Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı
Mehmet Nur Güllüoğlu ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ömer Fatih Sayan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
HAK-İŞ ve Öz İletişim-İş Sendikası olarak,
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirildiği yeni dönemde Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ömer Fatih Sayan’a hayırlı olsun
dileğinde bulunarak, yeni çalışmalarında başarılar diledi.
HAK-İŞ ve Öz İletişim-İş Sendikamız, 30
Temmuz 2018 tarihinde Ulaştırma ve Alt-
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yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih
Sayan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı

Görüşmede Sayan’a HAK-İŞ ve Öz İletişim-İş Sendikasının çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

sendİKALARIMIZ
HİZMET-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mahmut ARSLAN
G.M.K. Bulvarı No: 86 Maltepe/ANKARA
Tel-Faks: 0312 231 8710 Faks : 0312 231 9889
www.hizmet-is.org.tr/hizmet-is@hizmet-is.org.tr

ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Baki GÜLBABA
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 95/1 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 230 60 19 Faks: 0312 230 6001
www.ozburois.org / ozburois@ozburois.org

ÇELİK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Yunus DEĞİRMENCİ
Binektaşı Sokak No:7 Kocatepe/ANKARA
Tel-Faks: 0312 417 84 41 Faks: 0312 418 8224
www.celik-is.org / celik@celik-is.org

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Ahmet EROĞLU
Varlık Mah. Tanzimat Cad. No: 1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 341 88 77 Faks: 0312 341 7785
www.ozfinansis.org.tr / bilgi@ozfinansis.org.tr

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mehmet ŞAHİN
Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No: 14 Balgat/ANKARA
Tel-Faks: 0312 417 16 30 Faks: 0312 425 8921
www.ozgida-is.org.tr / info@ozgida-is.org.tr

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Murat İNANÇ
Anıttepe Mah. Işık Sok. No: 28 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 232 06 07 Faks: 0312 231 9995
www.oziplikis.org.tr / oziplikis@oziplikis.org.tr

ÖZ-İŞ SENDİKASI (ÖZEL GÜVENLİK GÖR. SEN.)
Genel Başkan: Sedat SEVİNÇ
Ragıp Tüzün Mah. Akın Cad. Levent Sok. No:117
Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 995 05 05 Faks: 0312 344 4242
www.ozissendikasi.org

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Devlet SERT
Gazi Mahallesi Adanır Sokak No:21 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 211 10 51 - Faks: 0312 211 1070
www.ozsaglikis.org

ÖZ GÜVEN-SEN SENDİKASI
Genel Başkan: Ömer YILMAZ
Eti Mah. Ali Suavi Cad. No: 1/3
Ema İş Merkezi Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 230 1165 Faks: 0312 230 1159
www.ozguvensen.org / ozguvensen@gmail.com

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Settar ASLAN
Cevizlidere Cad. 1239. Sok. No: 6 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 55 00 - Faks: 0312 473 5510
www.ozorman-is.org.tr / info@ozorman-is.org.tr

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mustafa TORUNTAY
Yukarı Öveçler Mah. 1290. Sk. No:10
Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 472 01 43 Faks: 0312 472 0148
www.oztasimais.org

OLEYİS SENDİKASI
Öveçler Mah. Kabil Cad. No: 57/6-11 Dikmen/ANKARA
Tel: 0312 230 02 65 Faks: 0312 230 0268
www.oleyis.org.tr / bilgi@oleyis.org.tr

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Eyup KARADERİLİ
Emniyet Mah. Kilit Sok. No:14 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 229 40 15 Faks: 0312 229 7443
www.ozagacis.org.tr / info@ozagacis.org.tr

ENERJİ-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mahmud ALTUNSOY
Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:75 Daire: 5-6
Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 452 61 60 Faks: 0216 452 2261
www.enerjiis.org.tr / bilgi@enerjiis.org.tr

LİMAN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Önder AVCI
Sezenler Cad. No: 4/5 Sıhhıye/ANKARA
Tel: 0312 231 74 18 Faks: 0312 230 2484
www.limanis.org.tr / info@limanis.org.tr

KKTC KAMU-SEN (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sen.)
Genel Başkan: Metin ATAN
Şehit Nurettin Halil Aza Sokak No: 5 Yenişehir-Lefkoşa/KIBRIS
Tel-Faks: 0392 227 76 62 Faks: 0392 228 8779
www.kktckamusen.org / kamusen@kibrisonline.com

MEDYA-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Türker ÇELTİK
Akdeniz Cad. No: 27/2 Anıttepe/ANKARA
Tel: 0312 231 70 06 Faks: 0312 231 7008
www.medyais.org / medyaiscileri@gmail.com

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Metin ÖZBEN
Mithatpaşa Cad. No: 61/13 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 231 12 31 Faks: 0312 230 3171
www.oztoprakis.org / bilgi@oztoprakis.org

ÖZ İLETİŞİM-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Mehmet Nur GÜLLÜOĞLU
G.M.K. Bul. No: 45/10 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 804 69 00 Faks: 0312 804 6901
www.oziletisimis.org.tr / info@oziletisimis.org.tr

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Kudret ÖRGEL
Esentepe Mah. Anayurt Cad. No:45 Daire: 16 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 446 23 32 Faks: 0216 446 2331
www.ozpetrolis.org.tr / info@ozpetrolis.org.tr

ÖZ İNŞAAT- İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Zekeriya KOCA
G.M.K. Bulvarı No: 86/10 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 231 87 10 Faks: 0312 231 9889
www.ozinsaat-is.org

Büyük

ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI
Genel Başkan: Fahrettin KÜTÜKÇÜ
G.M.K. Bulvarı No: 86 Maltepe/ANKARA
Tel: 0312 231 87 10 Faks: 0312 231 9889
www.ozmadenis.org

Ailesi

